










www.dpgshippinglines.cominfo@dpgsl.com

دفتر مرکزی:  تھران،   میدان آرژانتین،  خیابان نوزدھم بخارست،  پالک۵،  طبقه ۴،  واحد ۷
  تلفن: ۹- ۸۶۰۴۶۰۷۴ -۰۲۱

دارای شعب دربندرعبـاس،  عسلـویه،  بوشھر،  بنـدر امـام خمینی(ره)،  خرمشھر و دبی

شرکت کشتیرانی دریا پرتوی گیتا

» Feeder operator 

» Stack provider

» Port services 

» Ship agency

» Regular port calling schedule at 

AEJEA,IRBND,IRASA,IRBIK,IRBUZ,IRKHO
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شرکت  آداك مارین
کشتیرانی، حمل ونقل و بسته بندی بین المللی (مسئولیت محدود)

۱) حمل ونقل کاال از طریق هوایی، دریایی و زمینی

۲) حمل ونقل داخلی کانتینر به بنادر  

۳) حمل ماشین سواری، حیوانات خانگی، جسد متوفیان خارجی به خارج از کشور 

۴) قابلیت بارگیری بار لوازم منزل در کانتینر جلوی درب منزل مشتری 

۵) انواع خدمات بسته بندی شامل بسته بندی لوازم منزل و مبلمان، ماشین آالت،کاالهای تجاری ،کاالهای 
نمایشگاهی، آثار هنری شامل تابلو نقاشی، مجسمه، اشیا موزه،  تابلو های برق و تجهیزات،  لوازم منزل دیپلمات های 

سفارتخانه ها جهت صادرات به کانادا، اروپا، آمریکا، استرالیا، نیوزلند، ترکیه، آفریقا و آسیا 

۶) ساخت صندوق چوبی برای اشیا حساس و شکننده، پیانو و همچنین  پالت بندی مواد غذایی جهت جلوگیری از 
آسیب های احتمالی حین حمل 

۷) کلیه امور  ترخیص کاالهای وارداتی و انجام تشریفات گمرکی جهت صادرات کاال 

۸) دارای نمایندگی در کشور های کانادا، اروپا، آمریکا، آفریقا، آسیا و اقیانوسیه  

۹) انجام کلیه امور بیمه ای صادرات و واردات کاال 

۱۰) جابه جایی دفاتر شرکت ها و سفارتخانه ها و دفاتر روزنامه های خارجی

۱۱) ارائه ی خدمات انبارداری به صورت کانتینری و انبار مسقف استریپ کاالهای صادراتی و وارداتی در 
محوطه ی کانتینری 

۱۲) دارای ترمینال کانتینری در تهران، اصفهان و بندر عباس 

۱۳) عضویت در انجمن های بین المللی فورواردرها در آمریکا، اروپا، آسیا و اقیانوسیه

آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان میرزای شیرازی، کوچه هشتم (عزیز الهی)، پالک ۷، طبقه ۵، واحد ۶

 تلفن : ۶۵-۸۸۹۴۹۸۶۰-  ۰۲۱     /        شماره واتس آپ:  ۰۹۱۲۰۸۳۲۸۰۱

آدرس ترمینال کانتینری و انبار بسته بندی: جاده ساوه، میدان قائم، نرسیده به پایانه حمل ونقل نسیم شهر ، جنب پمپ بنزین سالور، 
خیابان علی آباد، ترمینال کانتینری آداک مارین  

  تلفن ۵۵۲۷۷۹۰۰  - ۵۵۲۴۶۰۰۹   - ۵۵۲۷۰۲۶۴  -   ۵۵۲۴۱۰۰۸-۹ -  ۰۲۱ 

www.adakmarine.ir            info@adakmarine.ir
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بـاال زاده بـرادران 
شرکت بازرگانى

»  حمل ونقل دریایى و هوایى

»  داراى دفاتر فعال بازرگانى در چین - هند - امارات و ترکیه

»  17سال سابقه در زمینه واردات  و صادرات کاال در کمترین زمان و حداقل هزینه

»  واردات انواع ماشین  آالت خط تولید - مواد اولیه کارخانجات و انواع کاالهاى تجارى و کاربردى

»  مشاوره خرید - ثبت سفارش و ترخیص کاال

خدمات بازرگانى در چین و هند
ترخیص کاال در ایران

elaytrade@gmail.com

www.elaytrade.com elaytrade

@elaytrade09142554450

041 -33342329

iran  Tel: +98 21 88664376

Weekly feeder service from Bandar Abbas to jebel Ali and vice versa

We are the agent of nvocc lines such as :

Oceanic Ally, MNJ, Box Park, YSL, SCL, V Bird, SATT & Elite

www.pas-shipping.com

شرکت کشتیرانی پاس

تھــران، میـدان ونـک، خیابان مـالصدرا، نـرسیـده به 
بزرگراه کردستان کوچه صدر، پالک ۶، طبقه، واحد ۳    

تلفن:  ۸۸۶۶۵۹۶۲ / ۸۸۶۶۷۱۲۴ - ۰۲۱
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۰۹۳۹۱۴۵۴۸۱۶  / ۰۹۱۷۳۶۵۲۴۰۰ شماره تماس جھت کسب اطالعات بیشتر: 

مجری خط کشتیرانی بندرجاسک به عمان

کشتیرانى پاکار 

For more info:+  989391454816  / +989173652400

بندر بارگیری

سرویس روزانه به سویق عمان از بندر جاسک

محموله ھای قابل حملزمان انتقالروزھای بارگیریبندر تخلیه

تریلر یخچالی / تریلر چادری / جنرال کارگو۱۵ ساعتھمه  روزهبندر سویقبندرجاسک

Daily Service from JASK Port to SUWAYQ Port (OMAN)

Loadable ShipmentsTransit TimeLoading DayPODPOL

Ref Trailer / Tent Trailer
General Cargo 

 15 HoursEvery DaySUWAIQJASK

pakar_shipping_agency                 www.pakargroup.co
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▪ تنھا چارترکننده پروازھای باری شرکت ھواپیمایی ھما و شرکت ھواپیمایی کویتی در استان خوزستان

▪ بسته بندی تخصصی انواع ماھی و میگو جھت صادرات به کشورھای حوزه خلیج و اروپا

▪ تنھا نماینده شرکت ھای ھواپیمایی ھما و آسمان در استان خوزستان

▪ ارسال محموالت تجاری به بیش از ۲۹۰ نقطه جھان

▪ انجام تشریفات گمرکی و بازرگانی                                           ▪ فریت بار مسافران عازم خارج کشور

www.payamkeyhanpars.ir pkp_cargo@yahoo.com

دفتر مرکزی: اھواز، خ آزادگان، کوچه شھید شمخانی، نبش فردوسی، شماره ۲۳
خط ویژه: ۳۸۸۰ - ۰۶۱  /  تلفن:  ۳۲۲۳۵۹۰۶  /  ۳۲۲۱۳۹۳۷-۰۶۱  /  ھمراه:  ۰۹۱۶۱۱۱۸۰۵۰/ ۰۹۱۶۶۱۱۳۲۲۹  

دفتر فرودگاه: فرودگاه اھواز، جنب واحد بار ھما، شرکت پیام کیھان پارس
 تلفن:  ۳  -  ۳۴۴۵۴۳۲۲- ۰۶۱                   ھمراه:  ۰۹۱۶۰۹۲۶۶۰۰۵
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تھران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسالمبولی (وزرا)، نبش کوچه ھشتم، پالک ۴، طبقه پنجم، واحد ۱۰

باعث افتخار ماست که بتوانیم بھترین خدمات را 
برای شما عزیزان ارائه دھیم

حمل و نقل بین المللی 
ھوایی / زمینی / دریایی از 

سراسر دنیا و بالعکس

www.kthcargo.com info@kthcargo.com

۰۲۱-۸۸۴۸۱۴۳۸-۴۰ ۰۲۱-۸۸۴۸۱۴۳۹

شرکت حمل و نقل بین المللی 

کیان ترابر حافظکیان ترابر حافظ
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البرزبارهرمزگان

  تهران : خیابان مالصدرا، ضلع جنوبی پل 
کردستان، کوچه توفیق، پالک 4، واحد8                                                                                                                 

021-88621795-9021-88621794Alborzbar1@Gmail.com

  بندرعباس: مجتمع ملکه آسمانها، 
طبقه 11، واحد 1102 و 1103

076-32250177-81076-32250182Alborzbar@Yahoo.com

   تهران: خیابان فردوسی، کوچه برلن ایران دنا 
ساختمان جواهری، طبقه اول

021-33111151-3021-33112268info@uidheavylift.net

قزوین: کیلومتر17 جاده بوئین زهرا، ترکیب بار
غرفه36،پایانه بار استان قزوین

028-32580205028-32580206Tarkibbar@yahoo.com

جالل بار
 تهران

 تهران: کیلومتر 11 ، جاده ساوه جنب پست 
برق سینا، پالک234

021-55272077
021-55252456-7
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سنگین بار
 زنجان
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سنگین
 ترابر عدل

  تبریز: دیزل آباد، 
مابین بانک صادرات و ملت

041-34452043041-34455515Adlfar2008@yahoo.com
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جنگ...وتجارت!
... در وضعيت های جنگی كه سبب خرابی كشورها، از دست رفتن جان بيگناهان و كمبودها و 
قحطی ها می شود، خيلی ها در ازای ميليون ها نفری كه خانه خراب می شوند، نان خوبی می پزند. 

كاسبی ها رونق می گيرد و البته كاسبی هايی  هم نابود می شوند.
ملت ها؟ اگر منظورتان ايران باشد می توان جواب سرراست داد: در هرجنگی بازنده بوده است! 
مثل مرغ عزا و عروسی! در جنگ جهانی اول، قحطی نصيب برد و در دومين جنگ جهانی، اشغال 

توسط بيگانه )جنگ عراق كه جای خود دارد(... 

29دوردستازنزديک

فرصتهاوغفلتهادريکموقعیتنامنتظر!
حتی اگر برخی رويدادها در عرصه بين الملل مانند بحران اوكراين و به دنبال آن تحريم روسيه، بتواند 
فرصت های غيرمنتظره ای برای بهره برداری های اقتصادی، تجاری، لجستيكی و ترانزيتی به وجود آورد، 
ما به سبب گرفتار شدن در تله بی اعتمادی بين المللی و مهيا نبودن زيرساخت ها، تنها می توانيم شاهد 

بهره گيری از اين فرصت ها توسط كشورهای ديگر باشيم. 
در همين زمينه، پای سخنان پدرام سلطانی، نايب رئيس سابق اتاق بازرگانی ايران نشستيم كه نسبت به 

استفاده از اين ظرفيت ها نااميد است.

عواقبجنگی
اگرچه اقتصاد اوكراين و روسيه جمعا 2 درصد از كل 
توليد ناخالص داخلی جهان را تشكيل می دهند، اما نفوذ 
اقتصادی اين دو كشور در سطح جهانی ده ها مرتبه بيش 
از اين مقدار است. در اين گزارش، نگاهی اجمالی به آثار 
و پيامدهای جنگ روسيه و اوكراين در عرصه های امنيت 
غذايی، بخش انرژی، حمل و نقل و لجستيک و بازپرداخت 

وام های بين المللی خواهيم داشت.

30گزارشاصلی

38

شمشیردولبه
نايب رئيس اتاق بازرگانی مشترک ايران و روسيه، با بيان اينكه 
بزرگ ترين نتيجه جنگ روسيه و اوكراين، غيرقابل پيش بينی 
شدن بازارهاست، هشدار می دهد: »تاكنون ترک ها و هندی ها 
موفق شده اند در غياب اروپايی ها در روسيه قراردادهايی با 
رقم های باال منعقد كنند، در حالی كه تجارت ايران با روسيه 
سال ها با موانع جدی در زمينه تعرفه های باالی صادراتی و 

نبود زيرساخت تجاری و حمل ونقل مواجه بوده است.«

43

میانبرهایيکراهبندانجنگی
بر اثر جنگ، بنادر روسيه و اوكراين غيرقابل بهره برداری و دريای سياه ناامن شده؛ راه آهن شرقی 
- غربی روسيه از كار افتاده؛ شركت های لجستيكی و حمل ونقلی بازار روسيه را ترک كرده؛ بنادر 
چين به دليل شيوع دوباره كرونا به حال قرنطينه درآمده و زنجيره تامين دچار اختالل شده و حاال 
يک بار ديگر ارزش و اهميت كريدور نوستراک و ميانی برجسته شده است، اما آيا ايران می تواند 
از مبادالت تجاری منتقل شده به اين مسير، بهره و سهم باالتری را به نام خود بزند. به گفته 

مهندس عليرضا چشم جهان، برای اين كار نقصان ها و كمبود هايی داريم.

47

در روزهای نخست فروردين ماه، عزت اهلل ضرغامی، وزير ميراث فرهنگی، گردشگری 
و صنايع دستی در جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر، وعده داد كه اولين شناور كروز 
ايران همزمان با عيد فطر راه اندازی می شود و از اين پس گردشگران داخلی می توانند 
از امكانات كشتی های تفريحی در كشور استفاده كنند. با مديركل امور دريايی سازمان 
بنادر و دريانوردی درياره جزئيات ازسرگيری فعاليت شناورهای كروز در آب های 

كشور و چالش های پيش روی آن گفت وگويی داشتيم.

آيا ايران می تواند از طريق جاده ابريشم تاريخی، 
بازيگر اصلی در موقعيت جديد تجاری در منطقه 
باشد؟ در اين گزارش كه برگرفته از جلسه ای بر 
بستر كالب هاوس است، تالش شده تا نقشه راهی 
برای نحوه جذب باری كه تاكنون از مسير روسيه 

و دريای سياه حمل می شد، تعريف شود.

بختگشاييطالعيشوريده
مهرداد خواجه نوری در تريبون اين شماره، با اشاره به اينكه بعد از هجمه رهبر )تزار( روسيه 
به اوكراين، به ياد نويسنده رمان های جاسوسی »جان لوكاره« و ماجراهای دوران جنگ سرد 
و احتمال وقوع جنگ سوم جهانی افتاده، برآيند گفت و گوهای انجام شده با كارشناسان درباره 
جاه طلبی جديد پوتين را با نگاهی متفاوت عرضه و يادآوری كرده كه در بحبوحه بحث های 
داخلی درباره امكان استفاده صاحبان كاال از مسير ترانزيتی ايران در شرايط تحريم روسيه، 

روس ها به سرعت مشغول خريد خانه و راه انداختن شركت در دوبی هستند.

وقتیگازدادنصرفنمیكند
انفجار مخازن غيراستاندارد خودروهای گازسوز، فقط يكی 
از مصائب جايگاه داران CNG در ايران است؛ چرا كه آنها 
با چالش های مختلف ديگری هم مواجه هستند كه  باعث 
شده فعاليتی به نام جايگاه داری، صرفه اقتصادی نداشته 
 CNG باشد. با رئيس سابق هيئت مديره انجمن صنفی

كشور در همين زمينه گفت وگو كرده ايم.

وقتیچرختولیدپنچراست!
زمانی كه كلنگ اولين كارخانه تايرسازی خاورميانه در ايران زده شد، هرگز گمان نمی رفت 
كه روزی تعطيلی همين اولين و برترين كارخانه تايرسازی به دليل ناتوانی در تامين مواد 
اوليه، به تيتر يک اخبار تبديل و مشخص شود كه اين مجموعه از سال 99 به اداره تصفيه 
و امور ورشكستگی دادگستری استان واگذار شده و تا به حال نيز مديريت آن برعهده يک 
شخص حقيقی با همكاری تعدادی از كاركنان و شورای اسالمی كارگری بوده است. نگاهی 

داريم به مجموعه اتفاقاتی كه سرنوشت فعلی اين كارخانه را رقم زده است.

تريبون

زيرساختها

محیطكسبوكار
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تهیهفهرستكشتیهای»ممنوع«روسیدراروپا
سازمان بنادر دريايي اروپا )ESPO( خواستار اعمال يكپارچه و شفاف اقدامات اخير اتحاديه 
اروپا درباره كشتي هاي تحت پرچم روسيه است. سازمان بنادر دريايي اروپا در بيانيه خود 
از رهبران اروپايي مي خواهد كه اطمينان حاصل كنند كه تحريم ها توسط همه كشورهاي 
اتحاديه اروپا به طور يكسان اعمال مي شوند و اجراي آن ها را براي حفظ زمين بازي برابر 
بين بنادر رقيب هماهنگ مي كنند. اين تصميم به عنوان بخشي از مجموعه پنجم تحريم هاي 

اتحاديه اروپا عليه فدراسيون روسيه به تصويب رسيده است.

همهعلیهكرملین
نتيجه تهاجم روسيه به اوكراين، اتفاقی بود كه شايد بدبين ترين تئوريسين های سياسی هم 
آن را پيش بينی نمی كردند؛ يک اجماع جهانی شامل مجموعه گسترده ای از تحريم های 
بين المللی بر ضد بخش های مختلف اقتصاد و صنعت روسيه. در اين ميان خودروسازان 
بين المللی نيز به شركت هايی پيوستند كه فعاليت خود را در روسيه به حالت تعليق درآورده 
و يا به طور كلی بازار اين كشور را ترک كردند. در اين مقاله مروری خواهيم كرد بر اقدامات 

خودروسازان جهانی و تاثيری كه بر صنعت خودروسازی جهان داشته است.

پايانخوابكروز!

خوشهچینی

ترابریدريايی

گزارشاصلی

79
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72

»زيما«درمصافبارقبایچینی
شايد در روزهای گذشته اتوبوس برقی آبی رنگی را در 
خيابان های تهران ديده باشيد. اولين اتوبوس تمام برقی 
ايرانی و حاصل همكاری مهندسان گروه صنعتی مپنا 
و شركت عقاب افشان است. با مديران اين دو شركت 
در خصوص مشكالت توليد اتوبوس برقی در كشور 

گفت وگو كرديم.

خودراهبگويدتكهچونبايدرفت
مهندس محمد عطارديان، عالوه بر بيش از 6 دهه 
سابقه فعاليت در ساخت زيربناهای حياتی در ايران 
از جمله هزاران كيلومتر بزرگراه ، راه اصلی و فرعی، 
راه آهن و ... تجربه ای طوالنی نيز در زمينه راهبری و 
سياست گذاری در فعاليت های اجتماعی و مدنی دارد. 

روايت كوتاهی از زندگی پر فراز و نشيب او داريم.

معاملهملیرویريلبیمیلی
گرانفروشی ريل، گاليه ای است كه برخی فعاالن بخش 
خصوصی در پروژه های ريلی از ذوب آهن، به عنوان 
توليدكننده انحصاری ريل در ايران دارند، اما شركت 
ذوب آهن اصفهان آن را نمی پذيرد. اين گاليه، به ويژه 
به دليل ممنوعيت واردات ريل خارجی، قابل تامل است. 

نگاهی داريم به داليل دو طرف در اين زمينه.

صنعتخودرو

چهرهها

ترابریريلی

76
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جنگ...وتجارت!
... در وضعيت های جنگی كه سبب خرابی كشورها، از دست رفتن جان بيگناهان و كمبودها و 
قحطی ها می شود، خيلی ها در ازای ميليون ها نفری كه خانه خراب می شوند، نان خوبی می پزند. 

كاسبی ها رونق می گيرد و البته كاسبی هايی  هم نابود می شوند.
ملت ها؟ اگر منظورتان ايران باشد می توان جواب سرراست داد: در هرجنگی بازنده بوده است! 
مثل مرغ عزا و عروسی! در جنگ جهانی اول، قحطی نصيب برد و در دومين جنگ جهانی، اشغال 

توسط بيگانه )جنگ عراق كه جای خود دارد(... 

29دوردستازنزديک

فرصتهاوغفلتهادريکموقعیتنامنتظر!
حتی اگر برخی رويدادها در عرصه بين الملل مانند بحران اوكراين و به دنبال آن تحريم روسيه، بتواند 
فرصت های غيرمنتظره ای برای بهره برداری های اقتصادی، تجاری، لجستيكی و ترانزيتی به وجود آورد، 
ما به سبب گرفتار شدن در تله بی اعتمادی بين المللی و مهيا نبودن زيرساخت ها، تنها می توانيم شاهد 

بهره گيری از اين فرصت ها توسط كشورهای ديگر باشيم. 
در همين زمينه، پای سخنان پدرام سلطانی، نايب رئيس سابق اتاق بازرگانی ايران نشستيم كه نسبت به 

استفاده از اين ظرفيت ها نااميد است.

عواقبجنگی
اگرچه اقتصاد اوكراين و روسيه جمعا 2 درصد از كل 
توليد ناخالص داخلی جهان را تشكيل می دهند، اما نفوذ 
اقتصادی اين دو كشور در سطح جهانی ده ها مرتبه بيش 
از اين مقدار است. در اين گزارش، نگاهی اجمالی به آثار 
و پيامدهای جنگ روسيه و اوكراين در عرصه های امنيت 
غذايی، بخش انرژی، حمل و نقل و لجستيک و بازپرداخت 

وام های بين المللی خواهيم داشت.

30گزارشاصلی

38

شمشیردولبه
نايب رئيس اتاق بازرگانی مشترک ايران و روسيه، با بيان اينكه 
بزرگ ترين نتيجه جنگ روسيه و اوكراين، غيرقابل پيش بينی 
شدن بازارهاست، هشدار می دهد: »تاكنون ترک ها و هندی ها 
موفق شده اند در غياب اروپايی ها در روسيه قراردادهايی با 
رقم های باال منعقد كنند، در حالی كه تجارت ايران با روسيه 
سال ها با موانع جدی در زمينه تعرفه های باالی صادراتی و 

نبود زيرساخت تجاری و حمل ونقل مواجه بوده است.«

43

میانبرهایيکراهبندانجنگی
بر اثر جنگ، بنادر روسيه و اوكراين غيرقابل بهره برداری و دريای سياه ناامن شده؛ راه آهن شرقی 
- غربی روسيه از كار افتاده؛ شركت های لجستيكی و حمل ونقلی بازار روسيه را ترک كرده؛ بنادر 
چين به دليل شيوع دوباره كرونا به حال قرنطينه درآمده و زنجيره تامين دچار اختالل شده و حاال 
يک بار ديگر ارزش و اهميت كريدور نوستراک و ميانی برجسته شده است، اما آيا ايران می تواند 
از مبادالت تجاری منتقل شده به اين مسير، بهره و سهم باالتری را به نام خود بزند. به گفته 

مهندس عليرضا چشم جهان، برای اين كار نقصان ها و كمبود هايی داريم.

47

در روزهای نخست فروردين ماه، عزت اهلل ضرغامی، وزير ميراث فرهنگی، گردشگری 
و صنايع دستی در جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر، وعده داد كه اولين شناور كروز 
ايران همزمان با عيد فطر راه اندازی می شود و از اين پس گردشگران داخلی می توانند 
از امكانات كشتی های تفريحی در كشور استفاده كنند. با مديركل امور دريايی سازمان 
بنادر و دريانوردی درياره جزئيات ازسرگيری فعاليت شناورهای كروز در آب های 

كشور و چالش های پيش روی آن گفت وگويی داشتيم.

آيا ايران می تواند از طريق جاده ابريشم تاريخی، 
بازيگر اصلی در موقعيت جديد تجاری در منطقه 
باشد؟ در اين گزارش كه برگرفته از جلسه ای بر 
بستر كالب هاوس است، تالش شده تا نقشه راهی 
برای نحوه جذب باری كه تاكنون از مسير روسيه 

و دريای سياه حمل می شد، تعريف شود.

بختگشاييطالعيشوريده
مهرداد خواجه نوری در تريبون اين شماره، با اشاره به اينكه بعد از هجمه رهبر )تزار( روسيه 
به اوكراين، به ياد نويسنده رمان های جاسوسی »جان لوكاره« و ماجراهای دوران جنگ سرد 
و احتمال وقوع جنگ سوم جهانی افتاده، برآيند گفت و گوهای انجام شده با كارشناسان درباره 
جاه طلبی جديد پوتين را با نگاهی متفاوت عرضه و يادآوری كرده كه در بحبوحه بحث های 
داخلی درباره امكان استفاده صاحبان كاال از مسير ترانزيتی ايران در شرايط تحريم روسيه، 

روس ها به سرعت مشغول خريد خانه و راه انداختن شركت در دوبی هستند.

وقتیگازدادنصرفنمیكند
انفجار مخازن غيراستاندارد خودروهای گازسوز، فقط يكی 
از مصائب جايگاه داران CNG در ايران است؛ چرا كه آنها 
با چالش های مختلف ديگری هم مواجه هستند كه  باعث 
شده فعاليتی به نام جايگاه داری، صرفه اقتصادی نداشته 
 CNG باشد. با رئيس سابق هيئت مديره انجمن صنفی

كشور در همين زمينه گفت وگو كرده ايم.

وقتیچرختولیدپنچراست!
زمانی كه كلنگ اولين كارخانه تايرسازی خاورميانه در ايران زده شد، هرگز گمان نمی رفت 
كه روزی تعطيلی همين اولين و برترين كارخانه تايرسازی به دليل ناتوانی در تامين مواد 
اوليه، به تيتر يک اخبار تبديل و مشخص شود كه اين مجموعه از سال 99 به اداره تصفيه 
و امور ورشكستگی دادگستری استان واگذار شده و تا به حال نيز مديريت آن برعهده يک 
شخص حقيقی با همكاری تعدادی از كاركنان و شورای اسالمی كارگری بوده است. نگاهی 

داريم به مجموعه اتفاقاتی كه سرنوشت فعلی اين كارخانه را رقم زده است.
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تهیهفهرستكشتیهای»ممنوع«روسیدراروپا
سازمان بنادر دريايي اروپا )ESPO( خواستار اعمال يكپارچه و شفاف اقدامات اخير اتحاديه 
اروپا درباره كشتي هاي تحت پرچم روسيه است. سازمان بنادر دريايي اروپا در بيانيه خود 
از رهبران اروپايي مي خواهد كه اطمينان حاصل كنند كه تحريم ها توسط همه كشورهاي 
اتحاديه اروپا به طور يكسان اعمال مي شوند و اجراي آن ها را براي حفظ زمين بازي برابر 
بين بنادر رقيب هماهنگ مي كنند. اين تصميم به عنوان بخشي از مجموعه پنجم تحريم هاي 

اتحاديه اروپا عليه فدراسيون روسيه به تصويب رسيده است.

همهعلیهكرملین
نتيجه تهاجم روسيه به اوكراين، اتفاقی بود كه شايد بدبين ترين تئوريسين های سياسی هم 
آن را پيش بينی نمی كردند؛ يک اجماع جهانی شامل مجموعه گسترده ای از تحريم های 
بين المللی بر ضد بخش های مختلف اقتصاد و صنعت روسيه. در اين ميان خودروسازان 
بين المللی نيز به شركت هايی پيوستند كه فعاليت خود را در روسيه به حالت تعليق درآورده 
و يا به طور كلی بازار اين كشور را ترک كردند. در اين مقاله مروری خواهيم كرد بر اقدامات 

خودروسازان جهانی و تاثيری كه بر صنعت خودروسازی جهان داشته است.

پايانخوابكروز!
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»زيما«درمصافبارقبایچینی
شايد در روزهای گذشته اتوبوس برقی آبی رنگی را در 
خيابان های تهران ديده باشيد. اولين اتوبوس تمام برقی 
ايرانی و حاصل همكاری مهندسان گروه صنعتی مپنا 
و شركت عقاب افشان است. با مديران اين دو شركت 
در خصوص مشكالت توليد اتوبوس برقی در كشور 

گفت وگو كرديم.

خودراهبگويدتكهچونبايدرفت
مهندس محمد عطارديان، عالوه بر بيش از 6 دهه 
سابقه فعاليت در ساخت زيربناهای حياتی در ايران 
از جمله هزاران كيلومتر بزرگراه ، راه اصلی و فرعی، 
راه آهن و ... تجربه ای طوالنی نيز در زمينه راهبری و 
سياست گذاری در فعاليت های اجتماعی و مدنی دارد. 

روايت كوتاهی از زندگی پر فراز و نشيب او داريم.

معاملهملیرویريلبیمیلی
گرانفروشی ريل، گاليه ای است كه برخی فعاالن بخش 
خصوصی در پروژه های ريلی از ذوب آهن، به عنوان 
توليدكننده انحصاری ريل در ايران دارند، اما شركت 
ذوب آهن اصفهان آن را نمی پذيرد. اين گاليه، به ويژه 
به دليل ممنوعيت واردات ريل خارجی، قابل تامل است. 

نگاهی داريم به داليل دو طرف در اين زمينه.

صنعتخودرو

چهرهها

ترابریريلی
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تلفن : ۸۸۳۱۲۴۰۰ - ۰۲۱-۸۸۴۹۴۰۵۱
فکس : ۰۲۱-۸۸۳۰۲۰۷۵

تھران، میدان ھفت تیر، خیابان بھارمستیان، پالک۶، طبقه۲، واحد ۴

 حمل و ترخیص و ترانزیت کلیه محموله ھای گروپاژ، نرمال، 
سنگین، فوق سنگین، ترافیکی و فله

 دارای نمایندگی فعال در کشورھای ترکیه، گرجستان، ایتالیا، 
آلمان، اسپانیا، سوئد، فرانسه و روسیه

ترخیص و واگذاری کشنده ھای نو و کار کرده ساخت اروپا با برندھای
ولوو ، داف، رنو، مرسدس بنز با سند شش دانگ به نام رانندگان یا شرکت ھای حمل و نقل

info@omidandish.com                         www.omidandish.com

به مدیریت  غالمرضا حنفی

غالمرضا حنفی۰۹۱۲۲۹۳۰۲۳۰
محراب حنفی۰۹۱۲۱۹۷۴۸۵۰
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حدودچهلسالپیش،دردورانیكهايرانوعراقدرگیرجنگیويرانگربودندوهرروزبیشازگذشته،تواناقتصادی
خودراازدستمیدادند،دريکجادهترانزيتیدرشرقتركیه،يکدوراهیدرنزديکینقطهمرزیمشترکايرانو
عراقوتركیهوجودداشتكهتحرکقابلتوجهیدرآنديدهمیشد:رديفكامیونهايیكهبهسمتشرقمیآمدند
درايندوراهیدوپارهمیشدند:تعدادیبهسمتعراقوتعدادیهمبهسویمرزايران.شركتهایحملونقلتركیه
يکیازدههابهرهبردارجنگايرانوعراقبودند.دوكشور،تجارتازطريقدرياهایجنوبخودرابرایيکديگر
غیرممکنكردهونانترکهارادركرهفروبردهبودند.اينيکیازپرشماررخدادهایجنگهشتسالهبودكهآن

زمانهمبهنفعترکهاتمامشد!
وضعیتهایجنگیسرشارازايننوعمسائلوفرصتهاهستندحتیدرروزهايیكهروسیههنوزدرشروعتازهترين
جنگبینالمللی،نیروهایخودراازمرزنگذراندهبود،قیمتسهامالكهیدمارتین،بزرگتريناسلحهسازجهاندر
آمريکاباالپريدهبود،حتیكممايهترينسرمايهگذارانفهمیدهبودندكهمیشودازجنگیكهبهزودیدرمیگرفت
سودكالنبرد.قیمتگندمیكهاينروزهاداستانافزايشقیمتشبهانهتوجیهناكارايیحکومتدرايرانشده،از
همانروزهادرمسیرافزايشافتادهبود...خالصهاينکهدروضعیتهایجنگیكهسببخرابیكشورها،ازدست

رفتنجانبیگناهانوكمبودهاوقحطیهامیشود،بسیاریكاسبیهارونقمیگیرند.
ملتها؟اگرمنظورتانايرانباشدمیتوانجوابسرراستداد:درهرجنگیبازندهبودهاست!درجنگجهانیاول
قحطینصیببردودردومینجنگجهانیاشغالتوسطبیگانه.حاالالبتهدرجنگمحدودجهانیسومكه
قدرتهایبزرگدركشوریدوردستونیابتیومحدودباهممیجنگند،شايدبتوانكمترازشر،فرصتهايیهم
برایايرانیانجستوالبتهاينكاریاستكهگزارشاصلیاينشمارهترابراندربارهكموكیفآنپرسوجوكرده
است:آيادرجنگاوكراينفرصتیبرایتوسعهتجارتايرانهست؟گرفتاریهايیخواهیمداشتكهباعثمیشوند

بدتردرمنجالبفرورويميافرصتهايیبرایتغییرخواهیميافت؟
درغیابنظراتنهادهایدولتی)علیرغمكوششتیمترابران(ديدگاههایكمابیشمتعارضعرضهشدهكهبرمبانی
حملونقلوتجارتمتمركزندوشايدبخشاعظمآنهادرست،بههنگاموراهگشاباشند،اماواقعیتآناستكه
میشودازحاالپیشبینیكردگرفتاریهاباقیمیمانندومصیبتهایاوكراينرویاقتصادماسايهمیاندازد،اماطبق
معمولبهرهاینمیبريم.علتشنهنداشتنزيربنایتجاریاست،نهبیخیالیتجارونهحتیموانعذهنیووجدانی!

علتاصلی؛ناپديدبودنسهمونقشآفرينیاقتصادوتجارتايراندرعرصهبینالمللیاست.
البداطالعداريدكهرقیبتجاریايران،تركیه،ازهمانروزاولجنگمشغولباختننردعشقباهردوسوبوده
است!ازتجارتاسلحهگرفتهتاتنگوگشادكردنتنگههایتحتاختیاربرایعبوركشتیهایمتخاصموخدا
میدانددرچندحوزهكمترآشکارديگر.اينفرصتهاالبتهشاملبازرگانانوحتیموسساتدولتیايراننمیشود

وعلتشچیزینیستجزاتکایيکحکومتنامعتقدبهعرفسیاستوتجارتبینالملل.
حکومتايرانخودرايکنظامايدئولوژيکمینامندكهيکیازتعريفهایآنترجیحتصوراتاعتقادیحکومت
برملزوماتزندگیمادیسعادتمندانهملیاست.شواهدتايیدكنندهاطالقاينصفتبرحکومتمابیشماراستو
درآينده،درنتیجهبرخوردیكهتجارتحکومتمحورايرانباماجرایاوكراينمیكند،طوالنیترهمخواهدشد
وبهنتايجباورناپذيریمیرسدكهاحتمااليکیازآنهاعواقبشرطبندیرویاسبیاستكهنهفقطمیبازد،بلکه
بايدمدتیهماورابهدوشبکشیم...فعال،فرصتیكهبیندوكشورتحريمشدهبینالمللیهست،نقطهامیدحکومت

برایبهرهبرداریازمنازعهبینالمللیاست.تقريبامعادلهمان»كوری،عصاكشكوردگرشود«.

جنگ... و تجارت!
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نگاهی به تاثیرات تحریم های اقتصادی علیه روسیه بر اجزای تخصصی 
اقتصاد و حمل ونقل جهانی

عوارض جنگی
مهدی رستگاری

 در بیست و چهارم فوریه سال 2022 میالدی، جمهوری فدراتیو روسیه ضمن گسیل نیروهای نظامی خود 
به داخل خاک اوکراین، پیشروی خود را در خاک این کشور آغاز کرد. این اقدام با واکنش شدید بسیاری از 
کشورهای جهان مواجه شد و هرچند قدرت های جهانی غربی از مقابله نظامی مستقیم با روسیه در خاک اوکراین 
رویگردان هستند، اما سخت ترین تدابیر ممکن را در عرصه های دیپلماسی، تجارت و اقتصاد علیه این کشور 
به کار بسته اند. از جمله این تدابیر می توان به وضع انبوهی از تحریم های بین المللی بر علیه نهادها، صنایع و 
اشخاص در روسیه، اعمال شدیدترین فشارهای دیپلماتیک علیه این کشور، عرضه انواع کمک های نظامی و 

لجستیکی به اوکراین و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد. 
از طرف دیگر، منابع، تسهیالت و زیرساخت های اوکراین در حال نابودی است؛ میلیون ها نفر از جمعیت فعال 
این کشور عمال آواره شده و صدها هزاران نفر از آنان نیز درگیر جنگی بی امان هستند که زندگی و کار و تولید 

را به معنای واقعی کلمه در این کشور مختل کرده است.
اگرچه اقتصاد کشورهای اوکراین و روسیه جمعا 2 درصد از کل تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می دهند، 
اما واقعیت امر آن است که نفوذ اقتصادی این دو کشور در سطح جهانی ده ها مرتبه بیش از این مقدار بوده و 
آثار و پیامدهای جنگ روسیه و اوکراین نیز بسیار فراتر از تفریق تولید ناخالص داخلی این کشورها از مجموع 
تولید ناخالص داخلی کل کشورهای جهان است. در مطلب حاضر، نگاهی بسیار اجمالی به پیامدهای این جنگ 

در عرصه های امنیت غذایی، انرژی، حمل و نقل و لجستیک و بازپرداخت وام های بین المللی خواهیم داشت. 14
01
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در اواسط فصل دوم سال 
2022، از هر 5 فروند 

کشتی کانتینربر موجود 
در جهان یک فروند آن 
در ازدحام لنگرگاه های

بنادر جهان متوقف 
مانده و متوسط تاخیر 

کشتی های کانتینربر
به بنادر در سطح 
جهان به 7/3 روز

بالغ می شود

دامنـه تاثیـرات اقتصـادی، سیاسـی و اجتماعی 
ناشـی از درگیری  نظامی بین روسـیه و اوکراین، 
به همین دو کشـور محدود نبوده و اکنون شاهد 
تشـدید بلوک بندی هـای قـدرت در شـرق و 
غرب جهان هستیم. کشورهای همجوار روسیه 
و اوکرایـن در اوراسـیا به روشـنی مصـداق ایـن 
بلوک بندی هسـتند. کشورهای نه چندان همسو 
بـا سیاسـت های روسـیه در حـوزه بالـکان و 
اروپای شـرقی، از بروز مداخالت نظامی مشـابه 
به ویـژه در سـرزمین های خواهـان اسـتقالل یـا 
خودمختاری بیمناک هستند و کشورهای همسو 
بـا روسـیه از مواجهـه عنقریـب بـا تحریم های 
بین المللی گسـترده، برخوردهـای دیپلماتیک و 
شـدت عمل نظامی کشـورهای بلوک غرب در 
هراسـند. این در حالی است که در آن سوی دنیا 
ناآرامی های ژئوپلیتیک در اقیانـوس آرام در حال 
پیکربنـدی بـوده و به نظـر می رسـد در آینده نه 
چندان دور مصاف ایاالت متحده و چین در این 

منطقه وارد مرحله جدیدی گردد.
جدال های نظامـی و نزاع های ژوئوپلیتیک مورد 
اشـاره در جهانـی به وقـوع می پیونـدد که تحت 
فشـارها و تنش هـای زائد الوصـف ناشـی از 

پاندمی، آسیب  فراوانی متحمل شده است. 
پدیـده کوویـد-19 در دو سـال اخیر عـالوه بر 
آنکـه موجـب تغییراتی بنیادیـن در شـیوه های 
زندگی شـد، اقتصاد کل کشورهای جهان را نیز 
با چالش های بی سـابقه ای روبه رو کـرد. یکی از 
مصادیق بارز این چالش ها افزایش گسسـت در 
اکثر قریب بـه اتفاق زنجیره های تامیـن دریابرد 

در سطح جهانی بوده است. 
چنانکـه در گزارش هـای مشـاوران دریانـوردی 
Drewry )2022( اشـاره شـده، تا پیش از دوره 
پاندمی کووید-  19 گسسـت های زنجیره تامین 
در کفـه عرضـه متمرکـز بـود و بیشـتر در اثـر 
عواملی چون سـوانح و بالیای طبیعی رخ داده و 
به رغـم افزایش موارد وقوع شـان، دامنه تاثیر آنها 
نیز محـدود و امکان کنترل پیامدهای آنها با اتکا 
بـه ظرفیـت عرضـه مـازاد در نـاوگان جهانـی 
دریانـوردی میسـر بـود؛ اما از اواسـط نیمـه دوم 
سـال 2020 به بعد، زنجیره های تامین جهانی در 
عین مواجهه با گسسـت های روزافـزون در کفه 
عرضه با گسسـت های نوظهوری در کفه تقاضا 
هم مواجه شـدند که ناشـی از افزایش روزافزون 

تقاضا برای تجارت کاال در سـطح جهـان بوده؛ 
ضمـن اینکـه تاخیرهـا و توقف هـای ناشـی از 
هنجارهای جدید رفتـاری )مانند فاصله گذاری 
اجتماعی، دورکاری، اشـکاالت توقفات موجود 
در حلقه هـای مختلـف زنجیره های تامیـن و...( 

نیز این بحران را تشدید کرد. 
نتیجـه هم افزایـی ایـن دو نـوع گسسـت در 
زنجیره هـای تامیـن در سـال های 2021 و 2022 
بسـیار فاجعه بار بوده است: انسـداد کانال سوئز 
در مارس سال 2021، قرنطینه و توقف عملیات 
دو هفته ای پایانه کانتینری می شـان بندر نینگ بو 
در اوت سـال 2021، ازدحـام روزافـزون بنـادر 
ایـاالت متحـده در یک سـال  و  نیـم گذشـته و 
قرنطینـه و توقـف عملیـات پایانه هـای بنـدر 
شـانگهای )بزرگ ترین بندر جهـان( در ماه اخیر 
در شـمار مصادیق گسسـت های زنجیره تامین 
در سـال گذشـته بوده انـد کـه آثـار فوق العـاده 
مخربی بر تجـارت دریابرد و حمل و نقل دریایی 

جهان گذاشته اند. 
کار به جایی رسـیده که اکنون در اواسـط فصل 
دوم سـال 2022، می تـوان گفـت کـه از هـر 5 
فروند کشـتی کانتینربـر موجـود در جهان یک 
فرونـد آن در ازدحـام لنگـرگاه یـا پهلوگاه های 
بنـادر جهـان متوقـف مانـده و متوسـط تاخیر 
کشـتی های کانتینربر به بنادر در سـطح جهان به 
7/3 روز بالـغ می شـود در چنیـن فضایی گمان 
می رفت کـه در اواخر سـال 2022 از یک طرف 
بـا پیشـرفت واکسیناسـیون و کاسـته شـدن از 
محدودیت هـای اجتماعـی، بخـش خدمـات 
رونق خود را بازیافته و رشـد نامتعارف تقاضای 
جهانی برای کاال را در کفه تقاضا متعادل سازد و 
از طـرف دیگـر، بـا وارد شـدن انـدک انـدک 
کشـتی های نوسـاز به ناوگان جهانی کشتیرانی 
شـاهد افزایش ظرفیت عملیاتـی این صنعت و 
رفع تدریجی معضل عرضه ناکافی ناوگان در آن 
باشیم، اما مناقشـه نظامی روسیه و اوکراین تمام 
این رشـته ها را پنبه کرد که در ادامه به مهمترین 

پیامدهای آن می پردازیم.

امنیت غذایی جهان 
روسـیه و اوکراین تامین کننده 30 درصد از گندم 
و جـو، 20 درصـد از ذرت و 50 درصد از روغن 
آفتابگردان مصرفی در سـطح جهان هستند. این 

فائو مدعی است که
تداوم این جنگ و

افزایش هم زمان قیمت
انرژی و غذا در جهان

موجب افزایش بین 8 
تا 13 میلیون نفری به
شمار گرسنگان جهان
در سال های 2022 و
2023 خواهد شد که
بخش اعظم آنها در 
کشورهای آسیایی و

آفریقایی ساکن هستند
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نگاهی به تاثیرات تحریم های اقتصادی علیه روسیه بر اجزای تخصصی 
اقتصاد و حمل ونقل جهانی

عوارض جنگی
مهدی رستگاری

 در بیست و چهارم فوریه سال 2022 میالدی، جمهوری فدراتیو روسیه ضمن گسیل نیروهای نظامی خود 
به داخل خاک اوکراین، پیشروی خود را در خاک این کشور آغاز کرد. این اقدام با واکنش شدید بسیاری از 
کشورهای جهان مواجه شد و هرچند قدرت های جهانی غربی از مقابله نظامی مستقیم با روسیه در خاک اوکراین 
رویگردان هستند، اما سخت ترین تدابیر ممکن را در عرصه های دیپلماسی، تجارت و اقتصاد علیه این کشور 
به کار بسته اند. از جمله این تدابیر می توان به وضع انبوهی از تحریم های بین المللی بر علیه نهادها، صنایع و 
اشخاص در روسیه، اعمال شدیدترین فشارهای دیپلماتیک علیه این کشور، عرضه انواع کمک های نظامی و 

لجستیکی به اوکراین و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد. 
از طرف دیگر، منابع، تسهیالت و زیرساخت های اوکراین در حال نابودی است؛ میلیون ها نفر از جمعیت فعال 
این کشور عمال آواره شده و صدها هزاران نفر از آنان نیز درگیر جنگی بی امان هستند که زندگی و کار و تولید 

را به معنای واقعی کلمه در این کشور مختل کرده است.
اگرچه اقتصاد کشورهای اوکراین و روسیه جمعا 2 درصد از کل تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می دهند، 
اما واقعیت امر آن است که نفوذ اقتصادی این دو کشور در سطح جهانی ده ها مرتبه بیش از این مقدار بوده و 
آثار و پیامدهای جنگ روسیه و اوکراین نیز بسیار فراتر از تفریق تولید ناخالص داخلی این کشورها از مجموع 
تولید ناخالص داخلی کل کشورهای جهان است. در مطلب حاضر، نگاهی بسیار اجمالی به پیامدهای این جنگ 

در عرصه های امنیت غذایی، انرژی، حمل و نقل و لجستیک و بازپرداخت وام های بین المللی خواهیم داشت. 14
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در اواسط فصل دوم سال 
2022، از هر 5 فروند 

کشتی کانتینربر موجود 
در جهان یک فروند آن 
در ازدحام لنگرگاه های

بنادر جهان متوقف 
مانده و متوسط تاخیر 

کشتی های کانتینربر
به بنادر در سطح 
جهان به 7/3 روز

بالغ می شود

دامنـه تاثیـرات اقتصـادی، سیاسـی و اجتماعی 
ناشـی از درگیری  نظامی بین روسـیه و اوکراین، 
به همین دو کشـور محدود نبوده و اکنون شاهد 
تشـدید بلوک بندی هـای قـدرت در شـرق و 
غرب جهان هستیم. کشورهای همجوار روسیه 
و اوکرایـن در اوراسـیا به روشـنی مصـداق ایـن 
بلوک بندی هسـتند. کشورهای نه چندان همسو 
بـا سیاسـت های روسـیه در حـوزه بالـکان و 
اروپای شـرقی، از بروز مداخالت نظامی مشـابه 
به ویـژه در سـرزمین های خواهـان اسـتقالل یـا 
خودمختاری بیمناک هستند و کشورهای همسو 
بـا روسـیه از مواجهـه عنقریـب بـا تحریم های 
بین المللی گسـترده، برخوردهـای دیپلماتیک و 
شـدت عمل نظامی کشـورهای بلوک غرب در 
هراسـند. این در حالی است که در آن سوی دنیا 
ناآرامی های ژئوپلیتیک در اقیانـوس آرام در حال 
پیکربنـدی بـوده و به نظـر می رسـد در آینده نه 
چندان دور مصاف ایاالت متحده و چین در این 

منطقه وارد مرحله جدیدی گردد.
جدال های نظامـی و نزاع های ژوئوپلیتیک مورد 
اشـاره در جهانـی به وقـوع می پیونـدد که تحت 
فشـارها و تنش هـای زائد الوصـف ناشـی از 

پاندمی، آسیب  فراوانی متحمل شده است. 
پدیـده کوویـد-19 در دو سـال اخیر عـالوه بر 
آنکـه موجـب تغییراتی بنیادیـن در شـیوه های 
زندگی شـد، اقتصاد کل کشورهای جهان را نیز 
با چالش های بی سـابقه ای روبه رو کـرد. یکی از 
مصادیق بارز این چالش ها افزایش گسسـت در 
اکثر قریب بـه اتفاق زنجیره های تامیـن دریابرد 

در سطح جهانی بوده است. 
چنانکـه در گزارش هـای مشـاوران دریانـوردی 
Drewry )2022( اشـاره شـده، تا پیش از دوره 
پاندمی کووید-  19 گسسـت های زنجیره تامین 
در کفـه عرضـه متمرکـز بـود و بیشـتر در اثـر 
عواملی چون سـوانح و بالیای طبیعی رخ داده و 
به رغـم افزایش موارد وقوع شـان، دامنه تاثیر آنها 
نیز محـدود و امکان کنترل پیامدهای آنها با اتکا 
بـه ظرفیـت عرضـه مـازاد در نـاوگان جهانـی 
دریانـوردی میسـر بـود؛ اما از اواسـط نیمـه دوم 
سـال 2020 به بعد، زنجیره های تامین جهانی در 
عین مواجهه با گسسـت های روزافـزون در کفه 
عرضه با گسسـت های نوظهوری در کفه تقاضا 
هم مواجه شـدند که ناشـی از افزایش روزافزون 

تقاضا برای تجارت کاال در سـطح جهـان بوده؛ 
ضمـن اینکـه تاخیرهـا و توقف هـای ناشـی از 
هنجارهای جدید رفتـاری )مانند فاصله گذاری 
اجتماعی، دورکاری، اشـکاالت توقفات موجود 
در حلقه هـای مختلـف زنجیره های تامیـن و...( 

نیز این بحران را تشدید کرد. 
نتیجـه هم افزایـی ایـن دو نـوع گسسـت در 
زنجیره هـای تامیـن در سـال های 2021 و 2022 
بسـیار فاجعه بار بوده است: انسـداد کانال سوئز 
در مارس سال 2021، قرنطینه و توقف عملیات 
دو هفته ای پایانه کانتینری می شـان بندر نینگ بو 
در اوت سـال 2021، ازدحـام روزافـزون بنـادر 
ایـاالت متحـده در یک سـال  و  نیـم گذشـته و 
قرنطینـه و توقـف عملیـات پایانه هـای بنـدر 
شـانگهای )بزرگ ترین بندر جهـان( در ماه اخیر 
در شـمار مصادیق گسسـت های زنجیره تامین 
در سـال گذشـته بوده انـد کـه آثـار فوق العـاده 
مخربی بر تجـارت دریابرد و حمل و نقل دریایی 

جهان گذاشته اند. 
کار به جایی رسـیده که اکنون در اواسـط فصل 
دوم سـال 2022، می تـوان گفـت کـه از هـر 5 
فروند کشـتی کانتینربـر موجـود در جهان یک 
فرونـد آن در ازدحـام لنگـرگاه یـا پهلوگاه های 
بنـادر جهـان متوقـف مانـده و متوسـط تاخیر 
کشـتی های کانتینربر به بنادر در سـطح جهان به 
7/3 روز بالـغ می شـود در چنیـن فضایی گمان 
می رفت کـه در اواخر سـال 2022 از یک طرف 
بـا پیشـرفت واکسیناسـیون و کاسـته شـدن از 
محدودیت هـای اجتماعـی، بخـش خدمـات 
رونق خود را بازیافته و رشـد نامتعارف تقاضای 
جهانی برای کاال را در کفه تقاضا متعادل سازد و 
از طـرف دیگـر، بـا وارد شـدن انـدک انـدک 
کشـتی های نوسـاز به ناوگان جهانی کشتیرانی 
شـاهد افزایش ظرفیت عملیاتـی این صنعت و 
رفع تدریجی معضل عرضه ناکافی ناوگان در آن 
باشیم، اما مناقشـه نظامی روسیه و اوکراین تمام 
این رشـته ها را پنبه کرد که در ادامه به مهمترین 

پیامدهای آن می پردازیم.

امنیت غذایی جهان 
روسـیه و اوکراین تامین کننده 30 درصد از گندم 
و جـو، 20 درصـد از ذرت و 50 درصد از روغن 
آفتابگردان مصرفی در سـطح جهان هستند. این 

فائو مدعی است که
تداوم این جنگ و

افزایش هم زمان قیمت
انرژی و غذا در جهان

موجب افزایش بین 8 
تا 13 میلیون نفری به
شمار گرسنگان جهان
در سال های 2022 و
2023 خواهد شد که
بخش اعظم آنها در 
کشورهای آسیایی و

آفریقایی ساکن هستند
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روسیه و اوکراین جزء 
تامین کنندگان بزرگ
 نیروی انسانی صنعت 
دریانوردی هستند. بنا بر 
 BIMCO و ICS گزارش
نیروی انسانی دریانورد

 این دو کشور حدود 
274,565 نفر برآورد 
می شود که 14/5 درصد

 از مجموع نیروی کار 
دریانورد فعال در جهان
 را تشکیل می دهند

موضـوع سـبب شـده کـه روسـیه و اوکراین به 
»سـبد نان« جهان شـهرت پیدا کنند. بر اسـاس 
آمارهـای سـازمان ملـل متحـد ده ها کشـور در 
سـطح جهان بـه واردات غـالت، روغن نباتی و 
کود شیمیایی از اوکراین و روسیه متکی هستند. 
عـالوه بر این، کشـورهای روسـیه و بـالروس 
تامین کننـده حـدود 20/4 درصـد از کل کـود 

شیمیایی در جهان به شمار می آیند. 
در جهانـی کـه بـه دلیل پاندمـی کرونا، شـاهد 
افزایـش 119 میلیـون نفری شـمار گرسـنگان، 
ازدیـاد 77 میلیون نفری افراد گرفتار »فقر مطلق« 
و زیـان 17 تریلیون دالری اقتصاد به جهت وقفه 
در تحصیل و رشد نسل بعد هستیم، وارد شدن 
بـه »توفان تمـام عیـار« جنگ هـای ژئوپلیتیک، 
دورنمـای تاریکـی را به تصویر می کشـد. بنا به 
برآورد سـازمان خواربار و کشـاورزی ملل متحد 
)فائـو( ریسـک های زیـر متوجـه زنجیره هـای 

تامین مواد غذایی در سطح جهان است:
ریسـک تولید و تجارت- وقوع جنگ اوکراین 
موجب شـده که بخـش اعظم تولید زمسـتانی 
سیسـتم کشـاورزی این کشـور مختل شـده و 
حداقـل بیـن 20 تـا 30 درصـد از محصـوالت 
اوکرایـن تـا سـال آینده قابل برداشـت نباشـند. 
فعالیـت کارخانه های روغن کشـی و صـادرات 
این محصول نیز متوقف شـده اسـت. عالوه بر 
ایـن، دامداری هـای این کشـور هم به شـدت در 
معرض ریسـک بروز انواع بیماری هـای دامی و 
 )AFS( به ویـژه بیمـاری تب خـوک آفریقایـی
بوده و ریسـک انتشار این بیماری به کشورهای 

همجوار نیز بسیار باال است.
از طـرف دیگر تحریم هـای بین المللی موجب 

شـده که امـکان تجـارت با روسـیه نیـز تقریبا 
غیرممکن باشـد. در صورتی کـه این تحریم ها 
بر صادرات محصوالت کشـاورزی این کشـور 
اعمـال شـود، به شـدت روی درآمـد این بخش 
تاثیـر خواهـد گذاشـت. همچنیـن تحریم های 
بین المللـی به کار بسـته شـده علیه این کشـور، 
واردات نهاده هایـی مثـل بـذر و آفت کـش را در 
این کشور بسیار دشـوار کرده و آینده کشاورزی 

روسیه را در هاله ای از ابهام فرو می برد. 
ریسک قیمت - براساس نتایج شبیه سازی های 
به عمـل آمـده در فائو، جایگزینـی محصوالت 
کشاورزی روسـیه و اوکراین در سال های 2022 
و 2023 با صادرات از سایر تولید کنندگان عمده 
ایـن محصوالت در جهـان به دلیل فقدان توجیه 
اقتصـادی و قیمـت بـاالی تولیـد و نهاده هـای 
کشـاورزی در آنها تقریبا غیرممکن است و این 
امـر موجـب افزایـش بیـن 8 تـا 22 درصـدی 
قیمـت جهانی مـواد غذایـی و نهاده هـای دامی 
نسـبت به سـطح مبنای کنونـی قیمـت در افق 

مزبور خواهد شد. 
به گفته فائـو در صورتی که ادامه جنگ موجب 
ازدیـاد قیمـت نفت خـام و ادامـه وضع کاهش 
تولید کشـاورزی این دو کشـور شـود، شـکاف 
عمیـق و مداومـی در عرضـه جهانی غـالت و 
روغـن آفتابگـردان بـه وجـود خواهـد آمـد که 
حتی توانمندسازی تولیدکنندگان عمده دیگر نیز 
نمی تواند آن را برای سـال ها برطرف سـازد. این 
امـر موجـب افزایـش روزافـزون قیمـت ایـن 

محصوالت در بازار جهانی خواهد شد.
ریسـک افزایش گرسـنگی- جنـگ اوکراین 
موجـب آوارگـی و پناهجویی میلیون هـا نفر از 
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فرض شده است) (منبع : سازمان   1برابر  2021نفت و گاز ( مبناي قیمت پایه در اوکتبر سال شاخص فراریت قیمت جهانی 
 )2022ملل متحد، 

 
 میزان رشد استقراض جهانی در فاصله سال

شاخص فراریت قیمت جهانی نفت و گاز )مبنای قیمت پایه در اکتبر سال 2021 برابر 1 فرض شده است( 

در مارس 2022، آنکتاد 
پیش بینی کرد که جنگ 
اوکراین در سال 2022 
موجب کاهش استعداد 
رشد اقتصادی جهان
 به میزان 28 درصد

 شده و رشد اقتصادی 
جهان در این سال برابر
 2/6 درصد خواهد بود
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مـردم اوکرایـن در کشـورهای همجـوار شـده 
اسـت. از بین رفتن هم زمان جریان هـای درآمد، 
منابـع غذایـی و امکانـات زندگـی بـرای ایـن 
جمعیت جنگ زده/ آواره/ پناهجو، فشار معیشتی 
را بـر آنها در داخل کشـور و کشـورهای منطقه 
به شـدت افزایـش خواهد داد کـه این موضوع با 
افزایـش جهانـی قیمـت مـواد غذایی نیـز توام 
خواهد شد. سـازمان خواربار و کشاورزی ملل 
متحد معتقد اسـت تـداوم این جنـگ و افزایش 
هم زمان قیمـت انرژی و غـذا در جهان موجب 
افزایـش بیـن 8 تـا 13 میلیـون نفـر بـه شـمار 
گرسـنگان جهـان در سـال های 2022 و 2023 
خواهد شـد که بخش اعظم آنها در کشـورهای 

آسیایی و آفریقایی ساکن هستند.

بازارهای انرژی جهان
روسـیه یکی از تامین کنندگان بزرگ حامل های 
انرژی در سـطح جهان اسـت: این کشور دومین 
تولیدکننده )و نخسـتین صادرکننده( بزرگ گاز 
طبیعی، سـومین صادرکننده بـزرگ نفت خام و 
یکـی از صادرکننـدگان بـزرگ ذغال سـنگ در 
جهـان اسـت. در سـال 2021 درآمـد ناشـی از 
صـادرات نفـت و گاز، 45 درصـد از بودجه این 
کشـور را تشـکیل می داد. در این سـال روسیه با 
تولیـد روزانـه 10/5 میلیون بشـکه نفـت خام و 
میعانات گازی سـهمی 14 درصـدی در عرضه 
نفـت بـه بازارهـای انرژی جهان داشـته اسـت. 

صـادرات نفت خـام روسـیه در سـال 2021 به 
7/ 4 میلیـون بشـکه در روز بالـغ می شـده کـه 
بخـش اعظـم آن به اروپا )2/4 میلیون بشـکه در 

روز( و چین )1/6 میلیون بشکه( بوده است.
روسـیه بـا اتکا بـه خـط لولـه 5500 کیلومتری 
دروژبا روزانه 75000 بشـکه را به عنوان خوراک 
پاالیشـگاه های اروپای شـرقی و مرکزی منتقل 
می کند که حـدود 20 درصد کل حجم خوراک 
صنعـت پاالیش نفت قاره اروپا اسـت. عالوه بر 
 ESPO این روسـیه روزانـه از طریق خط لولـه
بـه طـول 4740 کیلومتـر، هـر روز 1/6 میلیـون 
بشـکه نفت خام به پاالیشـگاه های کشـورهای 

چین و ژاپن ارسال می کند.
روسـیه همچنین صادرکننده گازوئیل و مازوت 
بوده و تامین کننده 10 درصـد از واردات گازوئیل 
در قـاره اروپـا و یکـی از غول هـای عرضه کننده 
گاز طبیعـی نیـز هسـت؛ به طـوری که در سـال 
2021 تولید گاز طبیعی در این کشور بالغ بر 762 
میلیـارد مترمکعـب بـوده کـه از این مقـدار 210 
میلیـارد مترمکعـب از طریـق خـط لوله هـای 

صادرات این کشور صادر شده است.
شـبکه خطوط لوله این کشـور شـامل خطوط 
لوله نورداسـتریم، بلو اسـتریم، ترک استریم برای 
گازرسـانی مسـتقیم بـه کشـورهای اروپایـی و 
خطـوط لوله ترانزیتـی از کشـورهای اوکراین و 
بالروس اسـت. در سال 2021 روسیه به تکمیل 
خط لوله »نورداسـتریم 2« برای افزایش صادرات 

جنگ اوکراین موجب 
نا امن شدن مسیرهای 
دریایی در دریای آزوف 

و دریای سیاه شده 
است: مسیرهای دریایی 

این منطقه اکنون جزء 
آب های پرخطر جهان 

تلقی می شوند و ریسک 
حمله نظامی، اصابت
به مین های دریایی، 
توقیف و مصادره در

این مسیرهای دریایی 
بسیار باال است

 : 1تصحیح  حروفچین:
T-019 Tarabaran- Folder 196 

  : 2تصحیح  نهایی: 

 

 9 

هاي ریاضت اقتصادي و/یا واگذاري  به اعمال سیاست
 شوند.  دهنده میامتیازات راهبردي به کشورهاي وام

هایی چون پاندمی،  افزایی پدیدهین مسیري است که هما
روي کشورهاي  هاي ژئوپلیتیک و تغییر اقلیم، پیشجنگ 
 ار داده است.یافته قریابنده وکشورهاي کمتر توسعهتوسعه 

 
 سخن پایانی 

جنگ اوکراین در بستر زمانی و مکانی وقوع آن، جریان  
ار بارز،  اي است که داراي پیامدهاي بسیمخرب و پیچیده

در مارس  کننده و ماندگار بر اقتصاد جهانی است.  تعیین
بینی کرد که جنگ اوکراین در سال پیش آنکتاد، 2022
موجب کاهش استعداد رشد اقتصادي جهان به   2022

د اقتصادي جهان در این سال  درصد شده و رش 28میزان 
با اوصافی که درباره پیامدهاي   درصد خواهد بود. 6/2برابر 

جهانی این جنگ در شئون مختلف اقتصاد جهانی آوردیم،  
 رسد.  ینی کامال منطقی به نظر میباین پیش

هاي این سونامی به اقتصاد کشور ما نیز بدون شک موج
نظام اقتصادي  رسیده و همه باید سعی داشته باشیم که 

کشورمان را در مقابل این امواج ویرانگر محافظت کنیم.  
المللی،  هاي بیناقتصاد کشور ما که همچنان درگیر تحریم

ي طبیعی، تغییر اقلیم و مسائل  ، بالیا19-پاندمی کووید 
معناي واقعی  زیستی، و ناکارآیی سیستمی است، بهمحیط

حفظ کیان و  اندیشی و تدبیر براي کلمه نیازمند چاره
منافع خود در بحبوحه ورود این سونامی ویرانگر است.

 
 

 

 
 )2022(منبع: آنکتاد، 2021 تا 2006هاي مقایسه نرخ رشد تجارت دریابرد و تولید ناخالص داخلی جهان بین سال

مقایسه نرخ رشد تجارت دریابرد و تولید ناخالص داخلی جهان بین سال های 2006 تا 2021 )منبع: آنکتاد،2022(
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روسیه و اوکراین جزء 
تامین کنندگان بزرگ
 نیروی انسانی صنعت 
دریانوردی هستند. بنا بر 
 BIMCO و ICS گزارش
نیروی انسانی دریانورد
 این دو کشور حدود 
274,565 نفر برآورد 
می شود که 14/5 درصد

 از مجموع نیروی کار 
دریانورد فعال در جهان
 را تشکیل می دهند

موضـوع سـبب شـده کـه روسـیه و اوکراین به 
»سـبد نان« جهان شـهرت پیدا کنند. بر اسـاس 
آمارهـای سـازمان ملـل متحـد ده ها کشـور در 
سـطح جهان بـه واردات غـالت، روغن نباتی و 
کود شیمیایی از اوکراین و روسیه متکی هستند. 
عـالوه بر این، کشـورهای روسـیه و بـالروس 
تامین کننـده حـدود 20/4 درصـد از کل کـود 

شیمیایی در جهان به شمار می آیند. 
در جهانـی کـه بـه دلیل پاندمـی کرونا، شـاهد 
افزایـش 119 میلیـون نفری شـمار گرسـنگان، 
ازدیـاد 77 میلیون نفری افراد گرفتار »فقر مطلق« 
و زیـان 17 تریلیون دالری اقتصاد به جهت وقفه 
در تحصیل و رشد نسل بعد هستیم، وارد شدن 
بـه »توفان تمـام عیـار« جنگ هـای ژئوپلیتیک، 
دورنمـای تاریکـی را به تصویر می کشـد. بنا به 
برآورد سـازمان خواربار و کشـاورزی ملل متحد 
)فائـو( ریسـک های زیـر متوجـه زنجیره هـای 

تامین مواد غذایی در سطح جهان است:
ریسـک تولید و تجارت- وقوع جنگ اوکراین 
موجب شـده که بخـش اعظم تولید زمسـتانی 
سیسـتم کشـاورزی این کشـور مختل شـده و 
حداقـل بیـن 20 تـا 30 درصـد از محصـوالت 
اوکرایـن تـا سـال آینده قابل برداشـت نباشـند. 
فعالیـت کارخانه های روغن کشـی و صـادرات 
این محصول نیز متوقف شـده اسـت. عالوه بر 
ایـن، دامداری هـای این کشـور هم به شـدت در 
معرض ریسـک بروز انواع بیماری هـای دامی و 
 )AFS( به ویـژه بیمـاری تب خـوک آفریقایـی
بوده و ریسـک انتشار این بیماری به کشورهای 

همجوار نیز بسیار باال است.
از طـرف دیگر تحریم هـای بین المللی موجب 

شـده که امـکان تجـارت با روسـیه نیـز تقریبا 
غیرممکن باشـد. در صورتی کـه این تحریم ها 
بر صادرات محصوالت کشـاورزی این کشـور 
اعمـال شـود، به شـدت روی درآمـد این بخش 
تاثیـر خواهـد گذاشـت. همچنیـن تحریم های 
بین المللـی به کار بسـته شـده علیه این کشـور، 
واردات نهاده هایـی مثـل بـذر و آفت کـش را در 
این کشور بسیار دشـوار کرده و آینده کشاورزی 

روسیه را در هاله ای از ابهام فرو می برد. 
ریسک قیمت - براساس نتایج شبیه سازی های 
به عمـل آمـده در فائو، جایگزینـی محصوالت 
کشاورزی روسـیه و اوکراین در سال های 2022 
و 2023 با صادرات از سایر تولید کنندگان عمده 
ایـن محصوالت در جهـان به دلیل فقدان توجیه 
اقتصـادی و قیمـت بـاالی تولیـد و نهاده هـای 
کشـاورزی در آنها تقریبا غیرممکن است و این 
امـر موجـب افزایـش بیـن 8 تـا 22 درصـدی 
قیمـت جهانی مـواد غذایـی و نهاده هـای دامی 
نسـبت به سـطح مبنای کنونـی قیمـت در افق 

مزبور خواهد شد. 
به گفته فائـو در صورتی که ادامه جنگ موجب 
ازدیـاد قیمـت نفت خـام و ادامـه وضع کاهش 
تولید کشـاورزی این دو کشـور شـود، شـکاف 
عمیـق و مداومـی در عرضـه جهانی غـالت و 
روغـن آفتابگـردان بـه وجـود خواهـد آمـد که 
حتی توانمندسازی تولیدکنندگان عمده دیگر نیز 
نمی تواند آن را برای سـال ها برطرف سـازد. این 
امـر موجـب افزایـش روزافـزون قیمـت ایـن 

محصوالت در بازار جهانی خواهد شد.
ریسـک افزایش گرسـنگی- جنـگ اوکراین 
موجـب آوارگـی و پناهجویی میلیون هـا نفر از 
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فرض شده است) (منبع : سازمان   1برابر  2021نفت و گاز ( مبناي قیمت پایه در اوکتبر سال شاخص فراریت قیمت جهانی 
 )2022ملل متحد، 

 
 میزان رشد استقراض جهانی در فاصله سال

شاخص فراریت قیمت جهانی نفت و گاز )مبنای قیمت پایه در اکتبر سال 2021 برابر 1 فرض شده است( 

در مارس 2022، آنکتاد 
پیش بینی کرد که جنگ 
اوکراین در سال 2022 
موجب کاهش استعداد 
رشد اقتصادی جهان
 به میزان 28 درصد

 شده و رشد اقتصادی 
جهان در این سال برابر
 2/6 درصد خواهد بود
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مـردم اوکرایـن در کشـورهای همجـوار شـده 
اسـت. از بین رفتن هم زمان جریان هـای درآمد، 
منابـع غذایـی و امکانـات زندگـی بـرای ایـن 
جمعیت جنگ زده/ آواره/ پناهجو، فشار معیشتی 
را بـر آنها در داخل کشـور و کشـورهای منطقه 
به شـدت افزایـش خواهد داد کـه این موضوع با 
افزایـش جهانـی قیمـت مـواد غذایی نیـز توام 
خواهد شد. سـازمان خواربار و کشاورزی ملل 
متحد معتقد اسـت تـداوم این جنـگ و افزایش 
هم زمان قیمـت انرژی و غـذا در جهان موجب 
افزایـش بیـن 8 تـا 13 میلیـون نفـر بـه شـمار 
گرسـنگان جهـان در سـال های 2022 و 2023 
خواهد شـد که بخش اعظم آنها در کشـورهای 

آسیایی و آفریقایی ساکن هستند.

بازارهای انرژی جهان
روسـیه یکی از تامین کنندگان بزرگ حامل های 
انرژی در سـطح جهان اسـت: این کشور دومین 
تولیدکننده )و نخسـتین صادرکننده( بزرگ گاز 
طبیعی، سـومین صادرکننده بـزرگ نفت خام و 
یکـی از صادرکننـدگان بـزرگ ذغال سـنگ در 
جهـان اسـت. در سـال 2021 درآمـد ناشـی از 
صـادرات نفـت و گاز، 45 درصـد از بودجه این 
کشـور را تشـکیل می داد. در این سـال روسیه با 
تولیـد روزانـه 10/5 میلیون بشـکه نفـت خام و 
میعانات گازی سـهمی 14 درصـدی در عرضه 
نفـت بـه بازارهـای انرژی جهان داشـته اسـت. 

صـادرات نفت خـام روسـیه در سـال 2021 به 
7/ 4 میلیـون بشـکه در روز بالـغ می شـده کـه 
بخـش اعظـم آن به اروپا )2/4 میلیون بشـکه در 

روز( و چین )1/6 میلیون بشکه( بوده است.
روسـیه بـا اتکا بـه خـط لولـه 5500 کیلومتری 
دروژبا روزانه 75000 بشـکه را به عنوان خوراک 
پاالیشـگاه های اروپای شـرقی و مرکزی منتقل 
می کند که حـدود 20 درصد کل حجم خوراک 
صنعـت پاالیش نفت قاره اروپا اسـت. عالوه بر 
 ESPO این روسـیه روزانـه از طریق خط لولـه
بـه طـول 4740 کیلومتـر، هـر روز 1/6 میلیـون 
بشـکه نفت خام به پاالیشـگاه های کشـورهای 

چین و ژاپن ارسال می کند.
روسـیه همچنین صادرکننده گازوئیل و مازوت 
بوده و تامین کننده 10 درصـد از واردات گازوئیل 
در قـاره اروپـا و یکـی از غول هـای عرضه کننده 
گاز طبیعـی نیـز هسـت؛ به طـوری که در سـال 
2021 تولید گاز طبیعی در این کشور بالغ بر 762 
میلیـارد مترمکعـب بـوده کـه از این مقـدار 210 
میلیـارد مترمکعـب از طریـق خـط لوله هـای 

صادرات این کشور صادر شده است.
شـبکه خطوط لوله این کشـور شـامل خطوط 
لوله نورداسـتریم، بلو اسـتریم، ترک استریم برای 
گازرسـانی مسـتقیم بـه کشـورهای اروپایـی و 
خطـوط لوله ترانزیتـی از کشـورهای اوکراین و 
بالروس اسـت. در سال 2021 روسیه به تکمیل 
خط لوله »نورداسـتریم 2« برای افزایش صادرات 

جنگ اوکراین موجب 
نا امن شدن مسیرهای 
دریایی در دریای آزوف 

و دریای سیاه شده 
است: مسیرهای دریایی 

این منطقه اکنون جزء 
آب های پرخطر جهان 

تلقی می شوند و ریسک 
حمله نظامی، اصابت
به مین های دریایی، 
توقیف و مصادره در

این مسیرهای دریایی 
بسیار باال است

 : 1تصحیح  حروفچین:
T-019 Tarabaran- Folder 196 

  : 2تصحیح  نهایی: 
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هاي ریاضت اقتصادي و/یا واگذاري  به اعمال سیاست
 شوند.  دهنده میامتیازات راهبردي به کشورهاي وام

هایی چون پاندمی،  افزایی پدیدهین مسیري است که هما
روي کشورهاي  هاي ژئوپلیتیک و تغییر اقلیم، پیشجنگ 
 ار داده است.یافته قریابنده وکشورهاي کمتر توسعهتوسعه 

 
 سخن پایانی 

جنگ اوکراین در بستر زمانی و مکانی وقوع آن، جریان  
ار بارز،  اي است که داراي پیامدهاي بسیمخرب و پیچیده

در مارس  کننده و ماندگار بر اقتصاد جهانی است.  تعیین
بینی کرد که جنگ اوکراین در سال پیش آنکتاد، 2022
موجب کاهش استعداد رشد اقتصادي جهان به   2022

د اقتصادي جهان در این سال  درصد شده و رش 28میزان 
با اوصافی که درباره پیامدهاي   درصد خواهد بود. 6/2برابر 

جهانی این جنگ در شئون مختلف اقتصاد جهانی آوردیم،  
 رسد.  ینی کامال منطقی به نظر میباین پیش

هاي این سونامی به اقتصاد کشور ما نیز بدون شک موج
نظام اقتصادي  رسیده و همه باید سعی داشته باشیم که 

کشورمان را در مقابل این امواج ویرانگر محافظت کنیم.  
المللی،  هاي بیناقتصاد کشور ما که همچنان درگیر تحریم

ي طبیعی، تغییر اقلیم و مسائل  ، بالیا19-پاندمی کووید 
معناي واقعی  زیستی، و ناکارآیی سیستمی است، بهمحیط

حفظ کیان و  اندیشی و تدبیر براي کلمه نیازمند چاره
منافع خود در بحبوحه ورود این سونامی ویرانگر است.

 
 

 

 
 )2022(منبع: آنکتاد، 2021 تا 2006هاي مقایسه نرخ رشد تجارت دریابرد و تولید ناخالص داخلی جهان بین سال

مقایسه نرخ رشد تجارت دریابرد و تولید ناخالص داخلی جهان بین سال های 2006 تا 2021 )منبع: آنکتاد،2022(
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 )RZD( راه آهن روسیه
نیز استفاده از واگن های 
غیرروسی را در قلمروی

 این کشور ممنوع اعالم کرده 
و برای مقابله با تحریم های 

بین المللی با تغییر در 
شیوه پرداخت، به جای قبول 
تضامین پرداخت، دریافت 
کرایه حمل را به صورت 

پیش پرداخت الزامی 
کرده است

سال آینده به نتیجه برسد.
عـالوه بر این نقش روسـیه به عنوان تامین کننده 
عمـده انـرژی جهـان در سـال های پیـش رو 
می تواند پیامدهای راهبردی تعیین کننده ای داشته 
باشـد. نخسـتین سـری پیامدهـا را می تـوان در 
صنایـع انرژی بر جهان مشـاهده کـرد: صنایع و 
بخش های اقتصـادی انرژی بر مانند حمل و نقل، 
کشـاورزی و صنایع باالدست آن، صنایع فلزی، 
معادن، نیروگاه هـا و... که مصـرف انرژی باالیی 
دارنـد، در شـرایط بی ثباتـی قیمـت و نامطمئن 
بـودن منابع عرضه کننـده، دچار مضیقـه انرژی 
شـده و این موضوع قیمت و کیفیت خدمات و 
کاالهـای مـورد عرضه آنهـا را به شـدت تحت 
تاثیـر قـرار داده اسـت. ایـن موضـوع بـه رشـد 
بی عدالتـی و ناآرامی اجتماعـی در جوامع جهان 
کمـک کـرده و گـردش چرخ توسـعه را در این 

جوامع کندتر و کندتر می کند.
دومین سری پیامدها، به ابتکار عمل قدرت های 
غربـی و متحـدان آنهـا بـرای جایگزیـن کردن 
تامین کننـدگان دیگر نفت و گاز به جای روسـیه 
در بازارهای انرژی بازمی گردد. این مهم مسـتلزم 
سـرمایه گذاری های بیشـتر در حوزه اسـتخراج، 
فـراوری و بهره برداری از سـوخت های فسـیلی 
بـوده و متضمـن اتـکای بیشـتر بـه اینگونـه 
حامل هـای انـرژی به جـای توسـعه و کاربـرد 
حامل هـای انـرژی پاک و تجدیدپذیر اسـت. به 

عبارت دیگر، بخش اعظم اقدامات ناگزیری که 
قدرت هـای غربی باید برای مقابله با روسـیه در 
بازارهـای انـرژی بـه عمـل بیاورنـد، در جهت 
عکـس خط مشـی کربن زدایـی و مقابلـه بـا 

تغییرات اقلیمی در سطح جهانی است. 
در ایـن کشـورها )به خصـوص در قـاره اروپا و 
شـرق دور( رویارویـی با مضیقه در تامین انرژی 
می توانـد بـه افزایـش ریسـک پذیری در زمینـه 
سـرمایه گذاری برای توسـعه انرژی هـای پاک و 
تجدیدپذیـر و افزایـش قیمـت جبـران آلودگی 
)Emission Trading( ناشی از سوخت های 

فسیلی نیز منتهی شود.

حمل و نقل و لجستیک 
پیامدهـای جنـگ روسـیه و اوکرایـن، شـبکه 
حمل و نقل و لجسـتیک جهـان را نیز به شـدت 
تحـت تاثیـر قـرار داده اسـت. کاهـش تولیـد و 
صـادرات غـالت و کاالهای اساسـی، نهاده های 
دامـی و کشـاورزی، حامل هـای انـرژی و مـواد 
معدنـی، بدون شـک بر قیمـت و موجـودی این 
کاالهـا در بازارهـای جهانـی تاثیـر گذاشـته و 
همچنین تقاضای بازارهای داخلی این کشـورها 
بـرای کاالهـای مصرفـی، اساسـی، صنعتـی و 
زیربنایـی در زمـان حکم فرمایی شـرایط جنگ، 
شبکه لجسـتیکی جهان را تحت تاثیر خود قرار 
می دهـد، امـا آثـار جنـگ اوکرایـن بـر شـبکه 
لجسـتیکی جهان محدود به این مقدار نیسـت: 
روسـیه و اوکراین در شمار تامین کنندگان بزرگ 
نیروی انسانی صنعت دریانوردی بوده و در عین 
حال در تامین ناوگان جهانی کشـتیرانی تجاری 

نیز سهم قابل توجهی دارند.
بـر اسـاس گـزارش ICS و BIMCO نیـروی 
انسـانی دریانورد فعال این دو کشور به 274,565 
نفر بالغ می شـود کـه حـدود 14/5 درصد از کل 
نیـروی کار دریانـورد فعال در جهان را تشـکیل 
می دهند. شرایط جنگ و تحریم های بین المللی 
موجـب می شـود که بخش چشـمگیری از این 

منابع انسانی از کار خارج شوند. 
ایـن یـک چالـش تمـام عیـار بـرای صنعـت 
کشـتیرانی تجاری است که از یک سو همچنان 
بـا محدودیت هـای جـدی در زمینـه »مبادلـه 
دریانـوردان« در بسـتر تداوم اپیدمـی کووید-19 
روبـه رو اسـت و از سـوی دیگـر بـا توجـه بـه 
کسـری در عرضـه ظرفیت ناوگان به شـدت به 

بـه اروپـا اقـدام کـرد کـه بهره بـرداری از آن در 
محاق تحریم هـای جنگ اوکراین قـرار گرفت. 
در این سـال اتحادیه اروپا برای تامین 45 درصد 
از واردات و 40درصـد از تقاضای گاز طبیعی  به 

کشور روسیه اتکا داشته است.
روسـیه سـرمایه گذاری های عظیمـی نیـز برای 
توسـعه خطوط لوله گازرسـانی به کشور چین 
انجام داده و در سـال 2021 با راه اندازی نخستین 
خط لوله، امکان صـادرات 10 میلیار مترمکعب 
گاز طبیعی را به این کشـور فراهم کرده اسـت و 
قصد دارد در سـال های پیش رو با توسـعه بیشتر 
ایـن خـط لولـه و یـک خط لولـه دیگـر، میزان 
صـادرات خـود به چین را به حـدود 50 میلیارد 

مترمکعب در روز برساند.
 همچنیـن روسـیه بر توسـعه ظرفیـت تولید و 
صـادرات LNG نیـز سـرمایه گذاری سـنگینی 
داشـته و درصدد رقابت با قطـر و ایاالت متحده 
برآمـده اسـت. طـرح انتشـار یافتـه از طـرف 
روسیه در سـال 2021 نشان دهنده هدف گذاری 
این کشـور برای تبدیل به چهارمین صادرکننده 
بـزرگ LNG بـا سـهمی حـدود 8 درصـد در 

بازارهای جهانی این فرآورده است.
واضـح اسـت کـه اعمـال تحریـم علیـه چنین 
غولـی اقتصادی، چـه آثار ناگـواری در بازارهای 
انـرژی جهـان خواهـد داشـت؛ به طـوری کـه 
ظرف حدود دو ماه از آغاز سـال جدید میالدی، 
قیمـت نفـت خـام و گاز طبیعـی در بازارهـای 
جهانی، سـقف افزایـش قیمت 50 درصـدی را 
پشـت سـر بگـذارد و بسـیج همـه قدرت های 
جهانی برای مهار این افزایش و  تغییر قیمت نیز 

چندان موفق نباشد. 
بدون شـک در اختیـار داشـتن منابـع راهبـردی 
انـرژی جهان جـزء موثرترین ابزارهـای قدرت 
بین المللی روسـیه اسـت. این نکتـه را به خوبی 
می تـوان در خط مشـی انرژی بریتانیـا و اتحادیه 
اروپا و بسـته های تحریمی آنـان در قبال تهاجم 
نظامی روسـیه بـه اوکراین مشـاهده کـرد؛ اما با 
وجـود اینکـه قدرت هـای جهانـی و منطقه ای 
بـرای مقابلـه با این ضعـف راهبـردی در بلوک 
غـرب به تکاپو افتاده و درصدد توسـعه ظرفیت 
تامیـن حامل هـای انرژی از منابـع دیگری چون 
کشـورهای منطقه خاورمیانه و ایاالت متحده و 
برخـی کشـورهای نوردیک هسـتند، اما به نظر 
نمی رسـد که این تدابیر و اقدامات در کمتر از 3 
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تامیـن نیـروی دریانـورد برای حفـظ حداکثری 
ضریب بهره برداری از ناوگان در سـطح بازارهای 

خود نیازمند است.
افـزون بر این، ناوگان کشـتیرانی تجاری روسـیه 
سـهم قابل توجهی در ناوگان کشـتیرانی تجاری 
جهـان دارد و کاهـش بهره بـرداری از ظرفیـت 
نـاوگان ایـن کشـور در شـرایط ضیـق کنونـی 
به ویـژه در زیربخش هـای تانکـر و LNG تاثیر 
زیـادی بـر بازارهـای جهانی کشـتیرانی خواهد 
داشـت. عـالوه بر ایـن، کاهش تجـارت دریابرد 
محموله های روسـی و اوکراینی، اثر قابل توجهی 
بـر بازارهای جهانی اجاره کشـتی و کرایه حمل 
دریایـی خواهـد داشـت کـه به طـور اخـص در 
زیربخش  تانکر، LNG و فله خشک، چشمگیر 

خواهد بود. 
مناقشـه نظامی بین روسـیه و اوکراین، همچنین 
موجب ناامن شـدن مسیرهای دریایی در دریای 
آزوف و دریـای سـیاه شـده اسـت؛ مسـیرهای 
دریایـی این منطقه اکنون جـزء آب های پرخطر 
جهان هستند و ریسک حمله نظامی، برخورد با 
مین هـای دریایی، توقیف و مصـادره و... در این 

مسیرهای دریایی بسیار باال است. 
توقـف فعالیت بنادر اوکرایـن و کاهش فعالیت 
بنـادر روسـیه بـا افزایـش جریـان کاال در بنـادر 
حـوزه بالتیـک همـراه بوده اسـت. براسـاس 
گزارش »هلنیک شـیپینگ نیـوز« در مـاه مارس 
همزمان با کاهش 20 درصدی تعداد کشتی های 
وارد بـه بنـادر روسـیه در حـوزه بالتیـک، تعداد 
کشـتی های متردد به بنادر کشـورهای اسـتونی، 
آلمـان و مولـداوی حـدود 19 درصـد افزایـش 
داشـته اسـت. ایـن رونـد می توانـد در ماه هـای 
آینـده موجب بـروز تدریجـی ازدحـام در بنادر 
کشـور حوزه بالتیک شـود و در بلندمدت سهم 
بنـادر روسـیه و اوکرایـن را در دریـای سـیاه و 
دریـای بالتیـک، به یکـی از کشـورهای اروپایی 

حوزه دریای بالتیک منتقل کند.
کریدورهـای حمل و نقل ریلی در حوزه اوراسـیا 
نیز تحت الشـعاع ایـن جنگ قـرار گرفته اند. این 
کریدورهـا کـه در سـال 2021 بـا جـذب 1/46 
میلیـون تن بـار و حمل آنهـا بین مبادی شـان از 
چیـن بـه مقاصدشـان در کشـورهای اروپایـی 
عملکرد درخشانی را با رشد ساالنه 29 درصدی 
ثبـت کرده انـد، با شـروع جنـگ اوکرایـن رو به 
افـول نهاده انـد: چراکـه اراده سیاسـی در اتحادیه 

هاي اعمال شده علیه روسیه و مقایسه آن با کشورهاي دیگر جهان تعداد تحریم  
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سهم روسیه از تجارت دریابرد جهان در سال 2021

برآورد بخشی از ناوگان جهانی کشتیرانی تجاری که تحت تاثیر تحریم های بین المللی
 علیه روسیه قرار می گیرند
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 )RZD( راه آهن روسیه
نیز استفاده از واگن های 
غیرروسی را در قلمروی

 این کشور ممنوع اعالم کرده 
و برای مقابله با تحریم های 

بین المللی با تغییر در 
شیوه پرداخت، به جای قبول 
تضامین پرداخت، دریافت 
کرایه حمل را به صورت 

پیش پرداخت الزامی 
کرده است

سال آینده به نتیجه برسد.
عـالوه بر این نقش روسـیه به عنوان تامین کننده 
عمـده انـرژی جهـان در سـال های پیـش رو 
می تواند پیامدهای راهبردی تعیین کننده ای داشته 
باشـد. نخسـتین سـری پیامدهـا را می تـوان در 
صنایـع انرژی بر جهان مشـاهده کـرد: صنایع و 
بخش های اقتصـادی انرژی بر مانند حمل و نقل، 
کشـاورزی و صنایع باالدست آن، صنایع فلزی، 
معادن، نیروگاه هـا و... که مصـرف انرژی باالیی 
دارنـد، در شـرایط بی ثباتـی قیمـت و نامطمئن 
بـودن منابع عرضه کننـده، دچار مضیقـه انرژی 
شـده و این موضوع قیمت و کیفیت خدمات و 
کاالهـای مـورد عرضه آنهـا را به شـدت تحت 
تاثیـر قـرار داده اسـت. ایـن موضـوع بـه رشـد 
بی عدالتـی و ناآرامی اجتماعـی در جوامع جهان 
کمـک کـرده و گـردش چرخ توسـعه را در این 

جوامع کندتر و کندتر می کند.
دومین سری پیامدها، به ابتکار عمل قدرت های 
غربـی و متحـدان آنهـا بـرای جایگزیـن کردن 
تامین کننـدگان دیگر نفت و گاز به جای روسـیه 
در بازارهای انرژی بازمی گردد. این مهم مسـتلزم 
سـرمایه گذاری های بیشـتر در حوزه اسـتخراج، 
فـراوری و بهره برداری از سـوخت های فسـیلی 
بـوده و متضمـن اتـکای بیشـتر بـه اینگونـه 
حامل هـای انـرژی به جـای توسـعه و کاربـرد 
حامل هـای انـرژی پاک و تجدیدپذیر اسـت. به 

عبارت دیگر، بخش اعظم اقدامات ناگزیری که 
قدرت هـای غربی باید برای مقابله با روسـیه در 
بازارهـای انـرژی بـه عمـل بیاورنـد، در جهت 
عکـس خط مشـی کربن زدایـی و مقابلـه بـا 

تغییرات اقلیمی در سطح جهانی است. 
در ایـن کشـورها )به خصـوص در قـاره اروپا و 
شـرق دور( رویارویـی با مضیقه در تامین انرژی 
می توانـد بـه افزایـش ریسـک پذیری در زمینـه 
سـرمایه گذاری برای توسـعه انرژی هـای پاک و 
تجدیدپذیـر و افزایـش قیمـت جبـران آلودگی 
)Emission Trading( ناشی از سوخت های 

فسیلی نیز منتهی شود.

حمل و نقل و لجستیک 
پیامدهـای جنـگ روسـیه و اوکرایـن، شـبکه 
حمل و نقل و لجسـتیک جهـان را نیز به شـدت 
تحـت تاثیـر قـرار داده اسـت. کاهـش تولیـد و 
صـادرات غـالت و کاالهای اساسـی، نهاده های 
دامـی و کشـاورزی، حامل هـای انـرژی و مـواد 
معدنـی، بدون شـک بر قیمـت و موجـودی این 
کاالهـا در بازارهـای جهانـی تاثیـر گذاشـته و 
همچنین تقاضای بازارهای داخلی این کشـورها 
بـرای کاالهـای مصرفـی، اساسـی، صنعتـی و 
زیربنایـی در زمـان حکم فرمایی شـرایط جنگ، 
شبکه لجسـتیکی جهان را تحت تاثیر خود قرار 
می دهـد، امـا آثـار جنـگ اوکرایـن بـر شـبکه 
لجسـتیکی جهان محدود به این مقدار نیسـت: 
روسـیه و اوکراین در شمار تامین کنندگان بزرگ 
نیروی انسانی صنعت دریانوردی بوده و در عین 
حال در تامین ناوگان جهانی کشـتیرانی تجاری 

نیز سهم قابل توجهی دارند.
بـر اسـاس گـزارش ICS و BIMCO نیـروی 
انسـانی دریانورد فعال این دو کشور به 274,565 
نفر بالغ می شـود کـه حـدود 14/5 درصد از کل 
نیـروی کار دریانـورد فعال در جهان را تشـکیل 
می دهند. شرایط جنگ و تحریم های بین المللی 
موجـب می شـود که بخش چشـمگیری از این 

منابع انسانی از کار خارج شوند. 
ایـن یـک چالـش تمـام عیـار بـرای صنعـت 
کشـتیرانی تجاری است که از یک سو همچنان 
بـا محدودیت هـای جـدی در زمینـه »مبادلـه 
دریانـوردان« در بسـتر تداوم اپیدمـی کووید-19 
روبـه رو اسـت و از سـوی دیگـر بـا توجـه بـه 
کسـری در عرضـه ظرفیت ناوگان به شـدت به 

بـه اروپـا اقـدام کـرد کـه بهره بـرداری از آن در 
محاق تحریم هـای جنگ اوکراین قـرار گرفت. 
در این سـال اتحادیه اروپا برای تامین 45 درصد 
از واردات و 40درصـد از تقاضای گاز طبیعی  به 

کشور روسیه اتکا داشته است.
روسـیه سـرمایه گذاری های عظیمـی نیـز برای 
توسـعه خطوط لوله گازرسـانی به کشور چین 
انجام داده و در سـال 2021 با راه اندازی نخستین 
خط لوله، امکان صـادرات 10 میلیار مترمکعب 
گاز طبیعی را به این کشـور فراهم کرده اسـت و 
قصد دارد در سـال های پیش رو با توسـعه بیشتر 
ایـن خـط لولـه و یـک خط لولـه دیگـر، میزان 
صـادرات خـود به چین را به حـدود 50 میلیارد 

مترمکعب در روز برساند.
 همچنیـن روسـیه بر توسـعه ظرفیـت تولید و 
صـادرات LNG نیـز سـرمایه گذاری سـنگینی 
داشـته و درصدد رقابت با قطـر و ایاالت متحده 
برآمـده اسـت. طـرح انتشـار یافتـه از طـرف 
روسیه در سـال 2021 نشان دهنده هدف گذاری 
این کشـور برای تبدیل به چهارمین صادرکننده 
بـزرگ LNG بـا سـهمی حـدود 8 درصـد در 

بازارهای جهانی این فرآورده است.
واضـح اسـت کـه اعمـال تحریـم علیـه چنین 
غولـی اقتصادی، چـه آثار ناگـواری در بازارهای 
انـرژی جهـان خواهـد داشـت؛ به طـوری کـه 
ظرف حدود دو ماه از آغاز سـال جدید میالدی، 
قیمـت نفـت خـام و گاز طبیعـی در بازارهـای 
جهانی، سـقف افزایـش قیمت 50 درصـدی را 
پشـت سـر بگـذارد و بسـیج همـه قدرت های 
جهانی برای مهار این افزایش و  تغییر قیمت نیز 

چندان موفق نباشد. 
بدون شـک در اختیـار داشـتن منابـع راهبـردی 
انـرژی جهان جـزء موثرترین ابزارهـای قدرت 
بین المللی روسـیه اسـت. این نکتـه را به خوبی 
می تـوان در خط مشـی انرژی بریتانیـا و اتحادیه 
اروپا و بسـته های تحریمی آنـان در قبال تهاجم 
نظامی روسـیه بـه اوکراین مشـاهده کـرد؛ اما با 
وجـود اینکـه قدرت هـای جهانـی و منطقه ای 
بـرای مقابلـه با این ضعـف راهبـردی در بلوک 
غـرب به تکاپو افتاده و درصدد توسـعه ظرفیت 
تامیـن حامل هـای انرژی از منابـع دیگری چون 
کشـورهای منطقه خاورمیانه و ایاالت متحده و 
برخـی کشـورهای نوردیک هسـتند، اما به نظر 
نمی رسـد که این تدابیر و اقدامات در کمتر از 3 
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تامیـن نیـروی دریانـورد برای حفـظ حداکثری 
ضریب بهره برداری از ناوگان در سـطح بازارهای 

خود نیازمند است.
افـزون بر این، ناوگان کشـتیرانی تجاری روسـیه 
سـهم قابل توجهی در ناوگان کشـتیرانی تجاری 
جهـان دارد و کاهـش بهره بـرداری از ظرفیـت 
نـاوگان ایـن کشـور در شـرایط ضیـق کنونـی 
به ویـژه در زیربخش هـای تانکـر و LNG تاثیر 
زیـادی بـر بازارهـای جهانی کشـتیرانی خواهد 
داشـت. عـالوه بر ایـن، کاهش تجـارت دریابرد 
محموله های روسـی و اوکراینی، اثر قابل توجهی 
بـر بازارهای جهانی اجاره کشـتی و کرایه حمل 
دریایـی خواهـد داشـت کـه به طـور اخـص در 
زیربخش  تانکر، LNG و فله خشک، چشمگیر 

خواهد بود. 
مناقشـه نظامی بین روسـیه و اوکراین، همچنین 
موجب ناامن شـدن مسیرهای دریایی در دریای 
آزوف و دریـای سـیاه شـده اسـت؛ مسـیرهای 
دریایـی این منطقه اکنون جـزء آب های پرخطر 
جهان هستند و ریسک حمله نظامی، برخورد با 
مین هـای دریایی، توقیف و مصـادره و... در این 

مسیرهای دریایی بسیار باال است. 
توقـف فعالیت بنادر اوکرایـن و کاهش فعالیت 
بنـادر روسـیه بـا افزایـش جریـان کاال در بنـادر 
حـوزه بالتیـک همـراه بوده اسـت. براسـاس 
گزارش »هلنیک شـیپینگ نیـوز« در مـاه مارس 
همزمان با کاهش 20 درصدی تعداد کشتی های 
وارد بـه بنـادر روسـیه در حـوزه بالتیـک، تعداد 
کشـتی های متردد به بنادر کشـورهای اسـتونی، 
آلمـان و مولـداوی حـدود 19 درصـد افزایـش 
داشـته اسـت. ایـن رونـد می توانـد در ماه هـای 
آینـده موجب بـروز تدریجـی ازدحـام در بنادر 
کشـور حوزه بالتیک شـود و در بلندمدت سهم 
بنـادر روسـیه و اوکرایـن را در دریـای سـیاه و 
دریـای بالتیـک، به یکـی از کشـورهای اروپایی 

حوزه دریای بالتیک منتقل کند.
کریدورهـای حمل و نقل ریلی در حوزه اوراسـیا 
نیز تحت الشـعاع ایـن جنگ قـرار گرفته اند. این 
کریدورهـا کـه در سـال 2021 بـا جـذب 1/46 
میلیـون تن بـار و حمل آنهـا بین مبادی شـان از 
چیـن بـه مقاصدشـان در کشـورهای اروپایـی 
عملکرد درخشانی را با رشد ساالنه 29 درصدی 
ثبـت کرده انـد، با شـروع جنـگ اوکرایـن رو به 
افـول نهاده انـد: چراکـه اراده سیاسـی در اتحادیه 

هاي اعمال شده علیه روسیه و مقایسه آن با کشورهاي دیگر جهان تعداد تحریم  
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تعداد تحریم های اعمال شده علیه روسیه و مقایسه آن با کشورهای دیگر جهان

سهم روسیه از تجارت دریابرد جهان در سال 2021

برآورد بخشی از ناوگان جهانی کشتیرانی تجاری که تحت تاثیر تحریم های بین المللی
 علیه روسیه قرار می گیرند
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اروپـا معطوف به کاهش حداکثری نفوذ روسـیه 
بـر زنجیره هـای تامیـن کشـورهای عضـو این 
اتحادیـه بـوده و گـذر این زنجیره هـای تامین از 
روسـیه را نه امن تلقی کرده و نه تعلق عواید آن 

به این کشور را جایز می داند.
بـه گـزارش ژورنال بین الملـل حمل و نقل ریلی 
)IRJ( شـرکت های اروپایـی که ملزم به رعایت 
تحریم هـای اتحادیـه اروپـا هسـتند، نمی توانند 
به طور مسـتقیم با بنگاه های روسـی وارد معامله 
شـده و پرداخت هـا در این کسـب و کارها صرفا 
می توانـد از طریـق طـرف چینـی انجام شـود. 
بسـیاری از شرکت های لجستیکی بزرگ جهان 
از جملـه مرسـک در حال تعلیق سـرویس های 
ریلـی خـود در ایـن کریدورها بوده و بسـیاری 
دیگـر مانند DHL در حـال برچیدن دفاتر خود 
در کشـور اوکراین هسـتند. به نظر می رسـد که 
حجـم جابه جایـی کاال در مسـیرهای ریلی این 
شـبکه در اوراسـیا در حال کاهش بوده و برخی 
از ایـن مسـیرها نیز بـرای مقاصد نظامـی به کار 

گرفته شده اند. 
راه آهن روسـیه )RZD( نیز استفاده از واگن های 
غیرروسی را در قلمروی این کشور ممنوع کرده 
و بـرای مقابله بـا تحریم های بین المللی با تغییر 
در شـیوه پرداخـت، بـه جـای قبـول تضامیـن 
پرداخـت، دریافـت کرایـه حمل را بـه صورت 

پیش پرداخت الزامی کرده است. 
صنعـت حمل و نقـل هوایـی نیـز بـا روندهـای 
مشـابهی مواجه بوده اسـت: حمل و نقـل هوایی 
مسـافر در اوکراین که سـهمی یک درصـدی از 
بازار هواپیمایی مسـافری جهان را داشـت، کامال 
مختل شـده و بازار روسیه نیز که سهم آن به 5/  4 
درصـد از بازار جهانی بالغ می شـد، به شـدت در 
حـال کوچک شـدن اسـت. نـاوگان هواپیمایی 
روسـیه تحت تحریم مسـتقیم قرار گرفتـه و به 
مرور زمان با مشـکالت تعمیرات و نگهداری و 

نوسازی مواجه خواهد شد. 
بسـته شـدن مسـیرهای هوایی بـر فراز کشـور 
اوکرایـن و پرهیـز خطـوط هوایـی از پـرواز در 
مسـیرهای هوایی بر فراز کشـور روسیه موجب 
حذف 10 میلیون مایل از پهنه هوایی مسـیرهای 
بین المللی شـده و به کنسـل شـدن بسـیاری از 
پروازهـای بین المللی راه برده اسـت. روی آوردن 
هواپیماهـا بـه مسـیرهای طوالنی تـر موجـب 
افزایش چشـمگیر هزینه سوخت هوایی و سایر 

هزینه های پرواز شـده و هزینه های پروازها را نیز 
افزایش خواهد داد. 

بنـا بـر اعالم یاتـا، حذف پهنه هوایی روسـیه بر 
10 درصـد از پروازهـای جهـان در مسـیرهای 
اروپا -  آسـیا، آمریکای شمالی-  آسیا، و آمریکای 
شـمالی-  خاورمیانه تاثیـر خواهـد گذاشـت و 
محاسـبات تن-  کیلومتـر این مسـیرها را کامال 
دگرگـون خواهد کرد. قیمت کرایه حمل هوایی 
نیـز رو به افزایـش نهاده اسـت: در انتهای فوریه 
سـال 2022 شـاخص حمـل هوایـی فریتوس 
بـرای کرایـه حمل بین چیـن و اروپا بـا افزایش 
80 درصدی به 36 / 11 دالر به ازای هر کیلوگرم 
رسـید و برخـی از خطوط نیز اخذ هزینـه مازاد 
متعلق به ریسـک جنـگ از محموله های هوایی 

آغاز کرده اند.
ریسـک بارز دیگری که در ایـن حوزه قابل ذکر 
اسـت، ریسـک بروز جنگ های سـایبری و آثار 
مخرب آن بر شـبکه لجستیکی جهان است. هر 
دو ایـن کشـورها دارای تـوان جنـگ سـایبری 
قابل توجهـی بـوده و بدون شـک در طرح هـای 
جنگی خود از این توان چشم پوشـی نمی کنند. 
به یاد داشـته باشـیم که امنیت سـایبری پاشـنه 
آشـیل شبکه جهانی حمل و نقل به شمار می آید 
و حمالتـی از ایـن نـوع می تواند بـه اختالالت 
گسترده ملی یا بین المللی در این شبکه راه ببرد. 
مصادیق این حمله ها و آثارشان را در دهه 2010 
در چندیـن حملـه صـورت گرفتـه به بنـادر و 
ناوگان هـای تجاری جهان مشـاهده کرده ایم، اما 
اگر چنین حمله هایی در شرایط کنونی به مراکز 
و شـبکه های حمل و نقلی صورت گیـرد، نتایج 

به مراتب فاجعه بارتر خواهد بود.
در دهه 2010  آثار و پیامدهای حمالت سایبری 
بـا اتـکا به ظرفیـت مازاد نـاوگان و تسـهیالت 
شـبکه حمل و نقل، کنترل می شـد؛ اما در شرایط 
کنونـی ظرفیت مـازادی برای کنتـرل پیامدهای 
حمله هـای این چنیـن در ناوگان و تسـهیالت 
شـبکه های حمل و نقلی در سـطح جهان وجود 
نیـز  نـدارد و حمله هـای سـایبری کوچـک 
می تواننـد در این شـرایط سیسـتم را به سـمت 

فاجعه هدایت کنند.

فناوری های پیشرفته
جنـگ روسـیه و اوکراین، بی  شـک زنجیره های 
تامین صنایع به کاربرنده فناوری های پیشـرفته 

روسیه و اوکراین توان 
جنگ سایبری قابل توجهی

 دارند و قطعا در طرح های 
جنگی خود از این توان 
چشم پوشی نمی کنند. 
فراموش نکنیم که امنیت 
سایبری پاشنه آشیل 
شبکه جهانی حمل و نقل
به شمار می آید و حمالتی

 از این نوع می تواند به 
اختالالت گسترده ملی
 یا بین المللی در این
 شبکه منتهی شود

کریدورهای ریلی در حوزه 
اوراسیا نیز تحت تاثیر
این جنگ قرار گرفته اند.

 این کریدورها که در 
سال 2021 با جذب

 1/46 میلیون تن بار، 
عملکرد درخشانی را با 
رشد ساالنه 29 درصدی
 به ثبت رسانده بودند

با شروع جنگ اوکراین 
رو به افول نهاده اند
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را نیـز بـا چالش هـای جـدی مواجـه می کنـد. 
صنایع فوالد روسیه تولیدکننده عمده گاز »نئون« 
هسـتند که در واحدهای صنعتی کشور اوکراین 
پاالیش و به کشـورهای پیشـرفته صادر می شد. 
ایـن گاز جـزء مولفه های اساسـی دسـتگاه های 
تولیدکننده پرتو لیزر بوده و گسست زنجیره های 
دسـتگاه های  تامیـن  فـرآورده،  ایـن  تامیـن 
به کاربرنده لیزر را در صنعت ساخت تراشه های 

الکترونیک با مشکل مواجه خواهد کرد. 
روسـیه یکـی از تامین کننـدگان بـزرگ طـال و 
پاالدیوم مصرفی در صنعت تولید تراشـه در نیز 
جهان اسـت و اکثر قریب به اتفاق صنایع جهان 
نیـز متکی به کاربرد تراشـه ها و ریزتراشـه ها در 
کاالهـا و محصوالت، دسـتگاه ها و تجهیزات و 
زیرساخت ها و تاسیسات خود هستند: از صنایع 
هوافضـا گرفتـه تا تولید رایانه و تلفن همـراه، از 
مهندسـی پزشـکی گرفته تـا خودروسـازی، از 
ماشـین های صنعتـی گرفتـه تـا لـوازم خانگی؛ 
بنابراین کاهش در عرضه صنعت تولید تراشه و 
افزایـش قیمـت ایـن محصـول می توانـد تمام 
صنایع و بازارهای پایین دسـت این صنعت را با 
چالش های جدی مواجه کنـد؛ بنابراین می توان 
پیش بینـی کرد که این جنـگ در آینده نه چندان 

دور به »بحران تراشه« راه خواهد برد. 
یـک نمونه بـارز از این چالش در سـال 2021 در 
صنعت خودروسـازی ایاالت متحده بـروز کرد: 
در ایـن سـال بـه دلیـل اجـرای پروتکل هـای 
بهداشـتی میـزان تولیـد در واحدهـای صنعتـی 
سـاخت و سـرهم بندی تراشـه در کشور مالزی 
کاهـش یافـت و این موضـوع موجب شـد که 
شـرکت جنـرال موتـورز با کمبـود تراشـه های 
مـورد نیـاز بـرای تولید انـواع خودروهـای خود 
مواجه شـود. نتیجه این امر کاهش چشمگیر در 
سـطح تولید این شـرکت در سـال 2021 بود که 
پیشـتازی آن را در بازار راهبـردی عرضه خودرو 
در ایاالت متحده از میان برد و زمینه سـاز پیشـی 
گرفتن رقیب دیرینه این شـرکت )یعنی تویوتا( 

در این بازار راهبردی شد. 
بـه نظـر می رسـد در آینده نـه چنـدان دور باید 
منتظـر انبوهـی از این وقایع در سـطح جهانی و 
همچنین کمبود عرضه محصوالت هوشمند و 
فناوری های پیشرفته و افزایش چشمگیر قیمت 

آنها باشیم.
ایـن موضوع همچنین موجب دشـوارتر شـدن 

پیشـبرد جهانـی تحـوالت ناشـی از »انقـالب 
صنعتی چهارم« خواهد شد.

بازپرداخت وام های بین المللی 
در نهایت افزوده  شـدن توفان جنـگ اوکراین و 
پیامدهـای اقتصـادی آن بـه وضعیت نابسـامان 
اقتصادی اکثر کشـورهای جهان پـس از گذر از 
موج های پی درپی پاندمی کوویـد-  19، در حال 
هدایت اقتصاد جهانی بـه ورطه »بحران جهانی 
بازپرداخت وام های بین المللی« اسـت. بسـیاری 
از کشـورهای توسعه یابنده و کشـورهای کمتر 
توسـعه یافته جهان در دهـه 2010 و در دو سـال 
مواجهه شـان بـا پاندمی کوویـد- 19 به دریافت 
وام هـای بین المللـی بـرای پشـتیبانی از نظـام 
اقتصـادی خـود و توسـعه آن اقـدام کرده انـد و 
حاال با وجود خروج از شـرایط پرهزینه پاندمی 
کوویـد-  19، بـروز جنـگ در اوکرایـن و آثـار 
اقتصـادی آن در بازارهـای بین المللـی، موجب 
ایجـاد فشـار مضاعفـی بر نظـام اقتصـادی این 
کشـورها شـده و شـرایطی را ایجـاد کـرده کـه 
بسیاری از این کشورها در بازپرداخت وجوه وام 

خود دچار مشکل شده اند. 
بسیاری از کشورهای جهان از سریالنکا تا مصر 
و از یونان تا ونزوئال، از یک سـو با موج فزاینده 
گرانـی و تـورم مواجـه بوده و از سـوی دیگر به 
پرداخـت وام هـای سـنگین خـود بـه مراجـع 
وام دهنـده بین المللی موظف هسـتند. در چنین 

شرایطی این کشورها ناگزیر هستند به تخصیص 
سهم بیشـتری از درآمدهای صادراتی خود برای 
بازپرداخـت وام های موردنظر اقـدام کنند و این 
موضـوع معموال بـه افزایـش کسـری در منابع 
داخلـی آنها می انجامـد. راه دیگر فـروش اوراق 
قرضـه بـا نرخ بهره باالتر اسـت کـه می تواند به 
افزایـش قـرض دولـت و تورم زایـی در داخـل 
کشـور منتـج  شـود. راه دیگـر نیـز واگـذاری 
امتیازات بیشتر به وام دهندگان بین المللی در ازای 

وجوه اصل یا دیرکرد وام های مزبور است.
بـه این ترتیب، هم منابـع و اعتبار بـرای اعطای 
وام هـای بین المللـی در حـال کوچک تر شـدن 
اسـت و هم کشـورهای درحال توسعه با وجود 
تشـدید نابسـامانی  اقتصادی، ناگزیر از پرداخت 
اصـل و سـود وام هـای بین المللـی باشـند کـه  
اسـتطاعت پرداخت آنهـا را ندارنـد؛ بنابراین در 
نهایت ناگزیـر به اعمال سیاسـت های ریاضت 
اقتصـادی  یـا واگـذاری امتیـازات راهبـردی به 

کشورهای وام دهنده می شوند.
ایـن مسـیری اسـت کـه هم افزایـی پدیده هایی 
چـون پاندمی، جنگ هـای ژئوپلیتیـک و تغییر 
اقلیـم، پیـش روی کشـورهای توسـعه یابنده و 

کشورهای کمتر توسعه یافته قرار می دهد.

سخن پایانی 
جنگ اوکراین در بستر زمانی و مکانی وقوع آن، 
جریـان مخـرب و پیچیـده ای اسـت کـه دارای 
پیامدهای بسـیار بارز، تعیین کننـده و ماندگار بر 
اقتصـاد جهانی اسـت. در مـارس 2022، آنکتاد 
پیش بینی کرد که جنگ اوکراین در سـال 2022 
موجب کاهش اسـتعداد رشـد اقتصـادی جهان 
به میزان 28 درصد شـده و رشد اقتصادی جهان 
در ایـن سـال برابـر 2/6 درصـد خواهد بـود. با 
اوصافـی که دربـاره پیامدهای جهانی این جنگ 
در شـئون مختلف اقتصـاد جهانـی آوردیم، این 

پیش بینی کامال منطقی به نظر می رسد. 
بـدون شـک موج های این سـونامی بـه اقتصاد 
کشـور مـا نیز رسـیده، بنابراین اقتصاد ایـران که 
همچنان درگیر تحریم هـای بین المللی، پاندمی 
کرونـا، بالیـای طبیعـی، تغییـر اقلیم و مسـائل 
محیط زیسـتی و ناکارآیی سیسـتمی اسـت، به  
معنای واقعی کلمه نیازمند چاره اندیشی و تدبیر 
بـرای حفظ کیان و منافع خود در بحبوحه ورود 

این سونامی ویرانگر است. 

در انتهای فوریه سال
 2022 کرایه حمل هوایی

 بین چین و اروپا با 
افزایش 80 درصدی

 به 11/36 دالر به ازای 
هر کیلوگرم رسید و برخی
 از خطوط نیز اخذ هزینه
 مازاد متعلق به ریسک

 جنگ از محموله های هوایی 
آغاز کرده اند
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اروپـا معطوف به کاهش حداکثری نفوذ روسـیه 
بـر زنجیره هـای تامیـن کشـورهای عضـو این 
اتحادیـه بـوده و گـذر این زنجیره هـای تامین از 
روسـیه را نه امن تلقی کرده و نه تعلق عواید آن 

به این کشور را جایز می داند.
بـه گـزارش ژورنال بین الملـل حمل و نقل ریلی 
)IRJ( شـرکت های اروپایـی که ملزم به رعایت 
تحریم هـای اتحادیـه اروپـا هسـتند، نمی توانند 
به طور مسـتقیم با بنگاه های روسـی وارد معامله 
شـده و پرداخت هـا در این کسـب و کارها صرفا 
می توانـد از طریـق طـرف چینـی انجام شـود. 
بسـیاری از شرکت های لجستیکی بزرگ جهان 
از جملـه مرسـک در حال تعلیق سـرویس های 
ریلـی خـود در ایـن کریدورها بوده و بسـیاری 
دیگـر مانند DHL در حـال برچیدن دفاتر خود 
در کشـور اوکراین هسـتند. به نظر می رسـد که 
حجـم جابه جایـی کاال در مسـیرهای ریلی این 
شـبکه در اوراسـیا در حال کاهش بوده و برخی 
از ایـن مسـیرها نیز بـرای مقاصد نظامـی به کار 

گرفته شده اند. 
راه آهن روسـیه )RZD( نیز استفاده از واگن های 
غیرروسی را در قلمروی این کشور ممنوع کرده 
و بـرای مقابله بـا تحریم های بین المللی با تغییر 
در شـیوه پرداخـت، بـه جـای قبـول تضامیـن 
پرداخـت، دریافـت کرایـه حمل را بـه صورت 

پیش پرداخت الزامی کرده است. 
صنعـت حمل و نقـل هوایـی نیـز بـا روندهـای 
مشـابهی مواجه بوده اسـت: حمل و نقـل هوایی 
مسـافر در اوکراین که سـهمی یک درصـدی از 
بازار هواپیمایی مسـافری جهان را داشـت، کامال 
مختل شـده و بازار روسیه نیز که سهم آن به 5/  4 
درصـد از بازار جهانی بالغ می شـد، به شـدت در 
حـال کوچک شـدن اسـت. نـاوگان هواپیمایی 
روسـیه تحت تحریم مسـتقیم قرار گرفتـه و به 
مرور زمان با مشـکالت تعمیرات و نگهداری و 

نوسازی مواجه خواهد شد. 
بسـته شـدن مسـیرهای هوایی بـر فراز کشـور 
اوکرایـن و پرهیـز خطـوط هوایـی از پـرواز در 
مسـیرهای هوایی بر فراز کشـور روسیه موجب 
حذف 10 میلیون مایل از پهنه هوایی مسـیرهای 
بین المللی شـده و به کنسـل شـدن بسـیاری از 
پروازهـای بین المللی راه برده اسـت. روی آوردن 
هواپیماهـا بـه مسـیرهای طوالنی تـر موجـب 
افزایش چشـمگیر هزینه سوخت هوایی و سایر 

هزینه های پرواز شـده و هزینه های پروازها را نیز 
افزایش خواهد داد. 

بنـا بـر اعالم یاتـا، حذف پهنه هوایی روسـیه بر 
10 درصـد از پروازهـای جهـان در مسـیرهای 
اروپا -  آسـیا، آمریکای شمالی-  آسیا، و آمریکای 
شـمالی-  خاورمیانه تاثیـر خواهـد گذاشـت و 
محاسـبات تن-  کیلومتـر این مسـیرها را کامال 
دگرگـون خواهد کرد. قیمت کرایه حمل هوایی 
نیـز رو به افزایـش نهاده اسـت: در انتهای فوریه 
سـال 2022 شـاخص حمـل هوایـی فریتوس 
بـرای کرایـه حمل بین چیـن و اروپا بـا افزایش 
80 درصدی به 36 / 11 دالر به ازای هر کیلوگرم 
رسـید و برخـی از خطوط نیز اخذ هزینـه مازاد 
متعلق به ریسـک جنـگ از محموله های هوایی 

آغاز کرده اند.
ریسـک بارز دیگری که در ایـن حوزه قابل ذکر 
اسـت، ریسـک بروز جنگ های سـایبری و آثار 
مخرب آن بر شـبکه لجستیکی جهان است. هر 
دو ایـن کشـورها دارای تـوان جنـگ سـایبری 
قابل توجهـی بـوده و بدون شـک در طرح هـای 
جنگی خود از این توان چشم پوشـی نمی کنند. 
به یاد داشـته باشـیم که امنیت سـایبری پاشـنه 
آشـیل شبکه جهانی حمل و نقل به شمار می آید 
و حمالتـی از ایـن نـوع می تواند بـه اختالالت 
گسترده ملی یا بین المللی در این شبکه راه ببرد. 
مصادیق این حمله ها و آثارشان را در دهه 2010 
در چندیـن حملـه صـورت گرفتـه به بنـادر و 
ناوگان هـای تجاری جهان مشـاهده کرده ایم، اما 
اگر چنین حمله هایی در شرایط کنونی به مراکز 
و شـبکه های حمل و نقلی صورت گیـرد، نتایج 

به مراتب فاجعه بارتر خواهد بود.
در دهه 2010  آثار و پیامدهای حمالت سایبری 
بـا اتـکا به ظرفیـت مازاد نـاوگان و تسـهیالت 
شـبکه حمل و نقل، کنترل می شـد؛ اما در شرایط 
کنونـی ظرفیت مـازادی برای کنتـرل پیامدهای 
حمله هـای این چنیـن در ناوگان و تسـهیالت 
شـبکه های حمل و نقلی در سـطح جهان وجود 
نیـز  نـدارد و حمله هـای سـایبری کوچـک 
می تواننـد در این شـرایط سیسـتم را به سـمت 

فاجعه هدایت کنند.

فناوری های پیشرفته
جنـگ روسـیه و اوکراین، بی  شـک زنجیره های 
تامین صنایع به کاربرنده فناوری های پیشـرفته 

روسیه و اوکراین توان 
جنگ سایبری قابل توجهی
 دارند و قطعا در طرح های 
جنگی خود از این توان 
چشم پوشی نمی کنند. 
فراموش نکنیم که امنیت 
سایبری پاشنه آشیل 
شبکه جهانی حمل و نقل
به شمار می آید و حمالتی
 از این نوع می تواند به 
اختالالت گسترده ملی
 یا بین المللی در این
 شبکه منتهی شود

کریدورهای ریلی در حوزه 
اوراسیا نیز تحت تاثیر
این جنگ قرار گرفته اند.
 این کریدورها که در 
سال 2021 با جذب
 1/46 میلیون تن بار، 
عملکرد درخشانی را با 
رشد ساالنه 29 درصدی
 به ثبت رسانده بودند
با شروع جنگ اوکراین 
رو به افول نهاده اند
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را نیـز بـا چالش هـای جـدی مواجـه می کنـد. 
صنایع فوالد روسیه تولیدکننده عمده گاز »نئون« 
هسـتند که در واحدهای صنعتی کشور اوکراین 
پاالیش و به کشـورهای پیشـرفته صادر می شد. 
ایـن گاز جـزء مولفه های اساسـی دسـتگاه های 
تولیدکننده پرتو لیزر بوده و گسست زنجیره های 
دسـتگاه های  تامیـن  فـرآورده،  ایـن  تامیـن 
به کاربرنده لیزر را در صنعت ساخت تراشه های 

الکترونیک با مشکل مواجه خواهد کرد. 
روسـیه یکـی از تامین کننـدگان بـزرگ طـال و 
پاالدیوم مصرفی در صنعت تولید تراشـه در نیز 
جهان اسـت و اکثر قریب به اتفاق صنایع جهان 
نیـز متکی به کاربرد تراشـه ها و ریزتراشـه ها در 
کاالهـا و محصوالت، دسـتگاه ها و تجهیزات و 
زیرساخت ها و تاسیسات خود هستند: از صنایع 
هوافضـا گرفتـه تا تولید رایانه و تلفن همـراه، از 
مهندسـی پزشـکی گرفته تـا خودروسـازی، از 
ماشـین های صنعتـی گرفتـه تـا لـوازم خانگی؛ 
بنابراین کاهش در عرضه صنعت تولید تراشه و 
افزایـش قیمـت ایـن محصـول می توانـد تمام 
صنایع و بازارهای پایین دسـت این صنعت را با 
چالش های جدی مواجه کنـد؛ بنابراین می توان 
پیش بینـی کرد که این جنـگ در آینده نه چندان 

دور به »بحران تراشه« راه خواهد برد. 
یـک نمونه بـارز از این چالش در سـال 2021 در 
صنعت خودروسـازی ایاالت متحده بـروز کرد: 
در ایـن سـال بـه دلیـل اجـرای پروتکل هـای 
بهداشـتی میـزان تولیـد در واحدهـای صنعتـی 
سـاخت و سـرهم بندی تراشـه در کشور مالزی 
کاهـش یافـت و این موضـوع موجب شـد که 
شـرکت جنـرال موتـورز با کمبـود تراشـه های 
مـورد نیـاز بـرای تولید انـواع خودروهـای خود 
مواجه شـود. نتیجه این امر کاهش چشمگیر در 
سـطح تولید این شـرکت در سـال 2021 بود که 
پیشـتازی آن را در بازار راهبـردی عرضه خودرو 
در ایاالت متحده از میان برد و زمینه سـاز پیشـی 
گرفتن رقیب دیرینه این شـرکت )یعنی تویوتا( 

در این بازار راهبردی شد. 
بـه نظـر می رسـد در آینده نـه چنـدان دور باید 
منتظـر انبوهـی از این وقایع در سـطح جهانی و 
همچنین کمبود عرضه محصوالت هوشمند و 
فناوری های پیشرفته و افزایش چشمگیر قیمت 

آنها باشیم.
ایـن موضوع همچنین موجب دشـوارتر شـدن 

پیشـبرد جهانـی تحـوالت ناشـی از »انقـالب 
صنعتی چهارم« خواهد شد.

بازپرداخت وام های بین المللی 
در نهایت افزوده  شـدن توفان جنـگ اوکراین و 
پیامدهـای اقتصـادی آن بـه وضعیت نابسـامان 
اقتصادی اکثر کشـورهای جهان پـس از گذر از 
موج های پی درپی پاندمی کوویـد-  19، در حال 
هدایت اقتصاد جهانی بـه ورطه »بحران جهانی 
بازپرداخت وام های بین المللی« اسـت. بسـیاری 
از کشـورهای توسعه یابنده و کشـورهای کمتر 
توسـعه یافته جهان در دهـه 2010 و در دو سـال 
مواجهه شـان بـا پاندمی کوویـد- 19 به دریافت 
وام هـای بین المللـی بـرای پشـتیبانی از نظـام 
اقتصـادی خـود و توسـعه آن اقـدام کرده انـد و 
حاال با وجود خروج از شـرایط پرهزینه پاندمی 
کوویـد-  19، بـروز جنـگ در اوکرایـن و آثـار 
اقتصـادی آن در بازارهـای بین المللـی، موجب 
ایجـاد فشـار مضاعفـی بر نظـام اقتصـادی این 
کشـورها شـده و شـرایطی را ایجـاد کـرده کـه 
بسیاری از این کشورها در بازپرداخت وجوه وام 

خود دچار مشکل شده اند. 
بسیاری از کشورهای جهان از سریالنکا تا مصر 
و از یونان تا ونزوئال، از یک سـو با موج فزاینده 
گرانـی و تـورم مواجـه بوده و از سـوی دیگر به 
پرداخـت وام هـای سـنگین خـود بـه مراجـع 
وام دهنـده بین المللی موظف هسـتند. در چنین 

شرایطی این کشورها ناگزیر هستند به تخصیص 
سهم بیشـتری از درآمدهای صادراتی خود برای 
بازپرداخـت وام های موردنظر اقـدام کنند و این 
موضـوع معموال بـه افزایـش کسـری در منابع 
داخلـی آنها می انجامـد. راه دیگر فـروش اوراق 
قرضـه بـا نرخ بهره باالتر اسـت کـه می تواند به 
افزایـش قـرض دولـت و تورم زایـی در داخـل 
کشـور منتـج  شـود. راه دیگـر نیـز واگـذاری 
امتیازات بیشتر به وام دهندگان بین المللی در ازای 

وجوه اصل یا دیرکرد وام های مزبور است.
بـه این ترتیب، هم منابـع و اعتبار بـرای اعطای 
وام هـای بین المللـی در حـال کوچک تر شـدن 
اسـت و هم کشـورهای درحال توسعه با وجود 
تشـدید نابسـامانی  اقتصادی، ناگزیر از پرداخت 
اصـل و سـود وام هـای بین المللـی باشـند کـه  
اسـتطاعت پرداخت آنهـا را ندارنـد؛ بنابراین در 
نهایت ناگزیـر به اعمال سیاسـت های ریاضت 
اقتصـادی  یـا واگـذاری امتیـازات راهبـردی به 

کشورهای وام دهنده می شوند.
ایـن مسـیری اسـت کـه هم افزایـی پدیده هایی 
چـون پاندمی، جنگ هـای ژئوپلیتیـک و تغییر 
اقلیـم، پیـش روی کشـورهای توسـعه یابنده و 

کشورهای کمتر توسعه یافته قرار می دهد.

سخن پایانی 
جنگ اوکراین در بستر زمانی و مکانی وقوع آن، 
جریـان مخـرب و پیچیـده ای اسـت کـه دارای 
پیامدهای بسـیار بارز، تعیین کننـده و ماندگار بر 
اقتصـاد جهانی اسـت. در مـارس 2022، آنکتاد 
پیش بینی کرد که جنگ اوکراین در سـال 2022 
موجب کاهش اسـتعداد رشـد اقتصـادی جهان 
به میزان 28 درصد شـده و رشد اقتصادی جهان 
در ایـن سـال برابـر 2/6 درصـد خواهد بـود. با 
اوصافـی که دربـاره پیامدهای جهانی این جنگ 
در شـئون مختلف اقتصـاد جهانـی آوردیم، این 

پیش بینی کامال منطقی به نظر می رسد. 
بـدون شـک موج های این سـونامی بـه اقتصاد 
کشـور مـا نیز رسـیده، بنابراین اقتصاد ایـران که 
همچنان درگیر تحریم هـای بین المللی، پاندمی 
کرونـا، بالیـای طبیعـی، تغییـر اقلیم و مسـائل 
محیط زیسـتی و ناکارآیی سیسـتمی اسـت، به  
معنای واقعی کلمه نیازمند چاره اندیشی و تدبیر 
بـرای حفظ کیان و منافع خود در بحبوحه ورود 

این سونامی ویرانگر است. 

در انتهای فوریه سال
 2022 کرایه حمل هوایی

 بین چین و اروپا با 
افزایش 80 درصدی

 به 11/36 دالر به ازای 
هر کیلوگرم رسید و برخی
 از خطوط نیز اخذ هزینه
 مازاد متعلق به ریسک

 جنگ از محموله های هوایی 
آغاز کرده اند
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جنگ اوکراین، اقتصاد جهان و توان تجاری ایران 

فرصت ها و غفلت ها 
در موقعیت های نامنتظر!

مونا روشندل

از اقتصاد به هم پیوسته جهانی تاکنون جز حرمان بهره خاصی نصیب ایران نشده، زیرا با در پیش 
گرفتن راهبرد توسعه ای نادرست و مبتنی بر ستیزه جویی و گره زدن اقتصاد به سیاست، نمی توان به 
روابط تجاری و اقتصادی محکم و بنیادین دست یافت. در چنین شرایطی حتی اگر برخی رویدادها در 
عرصه بین الملل مانند بحران اوکراین و به دنبال آن تحریم روسیه، بتواند فرصت های غیرمنتظره ای برای 
بهره برداری های اقتصادی، تجاری، لجستیکی و ترانزیتی به وجود آورد، ما به سبب گرفتار شدن در تله 
بی اعتمادی بین المللی و مهیا نبودن زیرساخت ها، تنها می توانیم شاهد بهره گیری از این فرصت ها توسط 

کشورهای دیگر باشیم. 
در همین زمینه، پای سخنان پدرام سلطانی، نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران نشستیم. او که نسبت به 
استفاده از این ظرفیت ها ناامید است، با انتقاد از رویکردهای ایدئولوژیک در دیپلماسی تجاری و تاثیر روابط 
امنیتی بر مناسبات اقتصادی  کشور می گوید: »دولت حتی نتوانسته از منظر سیاسی موضعی اتخاذ کند که 
احیانا بتوانیم از فرصت های بعد از آتش بس استفاده کنیم. اگر ایران موضع بی طرفی اختیار کرده بود، آن 
زمان می توانست بهره خوبی از بازار اوکراین ببرد، اما اکنون سیاستمداران اوکراینی ایران را در اردوگاه 

روسیه شناسایی کرده اند.«

پدرام سلطانی، نایب رئیس سـابق اتاق بازرگانی 
ایـران، دربـاره ارزیابی چشـم اندازهای اقتصادی 
ناشـی از تحریم روسیه به و یژه در زمینه تجارت 
کاالیـی ایـران، بـا ارائـه چشـم اندازی از آینـده 
می گویـد: »به نظر می رسـد بـا بلوک بندی هایی 
که پس از حمله روسـیه به اوکراین اتفاق افتاده،  
بسـیاری از معادالت جهانی در سـال های آینده 
تغییر کرده و شـکلی تازه به خود بگیرد؛ ضمن 
اینکه بـه احتمال قریب به یقیـن، دوره جدیدی 
از جنـگ سـرد آغـاز خواهـد شـد، در نتیجـه 
تعامالت اقتصادی کشـورهای مختلف نیز - در 
درجـه اول بـا روسـیه و سـپس بـا کشـورهای 
دیگـری مانند چین که از نظر دیدگاه راهبردی و 
جهان بینی بـا آنها تفاوت دارنـد - تغییر خواهد 
کـرد، زیـرا به طور منطقی باید برای حفظ امنیت 
عمومـی و اقتصـادی کشـور خـود، از میـزان 
وابسـتگی به کشورهایی که با آنها در یک بلوک 

سیاسی قرار ندارند، بکاهند.«
سـلطانی ضمن اشـاره به افزایش بودجه نظامی 
کشـورهای اروپای غربـی به ویژه آلمـان، متذکر 
می شـود: »پـس از حـوادث اخیـر، کشـورهای 
اروپایـی به صـورت جدی تـر،  به دنبـال کاهـش 
وابسـتگی به انرژی های فسـیلی روسیه و به طور 
کلی انرژی فسـیلی هسـتند؛ زیرا دیگر کامال به 
همه ثابت شـده که مناسـبات و کشـمکش های 
سیاسـی و امنیتـی می توانـد در سـال های آینده 
تامیـن انـرژی فسـیلی را از سـوی کشـورهای 
تامین کننده آن - از روسـیه گرفته تا کشـورهای 
حاشیه خلیج فارس، خاورمیانه، آفریقا و آمریکای 

التین-  به مخاطره اندازد.«
او می گوید: »حتی در مقیاس کوچک تر، چالش 
ایران با غرب در چندسـاله اخیر و پس از آن نیز 
ونزوئال، لیبی )به دنبال شـروع منازعات سیاسی 
موسـوم به بهـار عربی( زنـگ خطـر را به صدا 
درآورده بـود، امـا در نهایـت این روسـیه بود که 
سـوت پایان خوش باوری نسـبت به نظم پایدار 
جهانـی را زد و بزرگ تریـن بحـران را بـه بـازار 
انـرژی جهان وارد کـرد؛ بنابراین در حال حاضر 
آنهـا بـا افزایـش سـرعت خـود، بـه سـمت 
انرژی هـای تجدید پذیـر حرکـت می کننـد و با 
تقویـت سـرمایه گذاری در تحقیق و توسـعه و 
اختصاص بسـته های تشـویقی و یارانـه ای، در 
تولید و بهـره وری بیش از پیـش از این انرژی ها 

خواهند کوشید.«
این فعال اقتصادی با بیان اینکه چنین سناریویی 
فقـط متوجه سـاختارهای دولتی نیسـت، بلکه 
بخش خصوصـی به ویژه بنگاه های بـزرگ هم 
متوجـه شـده اند که باید بـا انرژی های فسـیلی 
خداحافظی کنند، تصریح می کنـد: »به نظر من، 
این بخش کوچکی از اتفاقاتی است که در آینده 
شـاهد آن خواهیـم بـود و در واقـع این شـروع 
ماجرا اسـت؛ چراکه بسیاری از حوزه ها متناسب 
بـا این اتفاقات باید خودشـان را بازآرایی کرده و 

راهبردهایشان را تغییر  دهند.«
سـلطانی با اشـاره به اینکه مهم ترین حوزه ای که 
از جانب اروپا و آمریکا در روسـیه تحریم شـده، 
بخـش انـرژی اسـت، می افزایـد: »فعـال در گام 
نخسـت زغال سنگ روسیه تحریم شده و به نظر 
می رسـد کشـورها می خواهنـد به تدریج خرید 
نفت و در درازمدت خرید گاز خود را از روسـیه 
کاهش دهنـد. در این حوزه اگر تحریم نبودیم و 
سـرمایه گذاران خارجی می توانستند وارد بازار ما 
شـوند ، اکنون مقصد جذابی برای سرمایه گذاران 

خارج شده از بازار روسیه بودیم.«
او معتقد است: »با توجه به موقعیت استراتژیک 
ایـران )نقطـه اتصـال خلیج فـارس بـه اروپـا( و 
همچنین عدم سـرمایه گذاری در میادین نفتی و 
گازی در 15 سـاله گذشـته، اگر تحریم نبودیم و 
دولت ما شـیوه تعامل با شـرکت های اروپایی را 
می دانسـت و اراده آن را داشـت، می توانسـت 
به سـرعت پروژه های خط لوله نفت و احیانا در 
آینـده گاز )چراکه فعـال ظرفیت صـادرات گاز 
نداریـم و تراز داخلی یعنی تولید منهای مصرف 
گاز یـا لب به لـب و یـا منفی اسـت( و همچنین 
سـاخت واحدهـای تولیـد LNG را رقم بزند و 
نفـت و گاز ایـران را روانه بازارهای جهانی کند، 
امـا اکنون این فرصت ها تا حد زیادی به سـمت 
قطـر روانـه شـده و ایـن کشـور را بـه بازیگـر 

اصلی حوزه LNG تبدیل کرده است.«
ایـن فعال بازرگانی تصریح می کنـد: » اگر ما هم 
جزء کشـورهایی بودیم که دارای تعامل گسترده 
با اروپا و سرمایه گذاران بزرگ دنیا در کشورهای 
غربی، ژاپن و چین هسـتند، مطمئنـا اکنون قادر 
بودیـم کـه خـال حضـور روسـیه در بازارهـای 
جهانـی را جبـران کرده و سـهم خودمـان را در 

تامین انرژی دنیا افزایش دهیم.«

به  نظر می رسد با توجه
به بلوک بندی هایی که 

پس از حمله روسیه 
به اوکراین اتفاق افتاده 

به احتمال زیاد، دوره 
جدیدی از جنگ سرد 

آغاز خواهد شد و در پی 
آن، تعامالت اقتصادی 
کشورهای مختلف نیز 

تغییر خواهد کرد

نه فقط ساختارهای دولتی، 
بلکه بخش خصوصی 

به ویژه بنگاه های بزرگ 
هم متوجه شده اند که 

باید با انرژی های فسیلی 
خداحافظی کنند، اما این 
فقط شروع ماجرا است؛ 

چراکه بسیاری از حوزه ها 
متناسب با این اتفاقات

باید خودشان را بازآرایی
کرده و راهبردهایشان 

را تغییر  دهند
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جنگ اوکراین، اقتصاد جهان و توان تجاری ایران 

فرصت ها و غفلت ها 
در موقعیت های نامنتظر!

مونا روشندل

از اقتصاد به هم پیوسته جهانی تاکنون جز حرمان بهره خاصی نصیب ایران نشده، زیرا با در پیش 
گرفتن راهبرد توسعه ای نادرست و مبتنی بر ستیزه جویی و گره زدن اقتصاد به سیاست، نمی توان به 
روابط تجاری و اقتصادی محکم و بنیادین دست یافت. در چنین شرایطی حتی اگر برخی رویدادها در 
عرصه بین الملل مانند بحران اوکراین و به دنبال آن تحریم روسیه، بتواند فرصت های غیرمنتظره ای برای 
بهره برداری های اقتصادی، تجاری، لجستیکی و ترانزیتی به وجود آورد، ما به سبب گرفتار شدن در تله 
بی اعتمادی بین المللی و مهیا نبودن زیرساخت ها، تنها می توانیم شاهد بهره گیری از این فرصت ها توسط 

کشورهای دیگر باشیم. 
در همین زمینه، پای سخنان پدرام سلطانی، نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران نشستیم. او که نسبت به 
استفاده از این ظرفیت ها ناامید است، با انتقاد از رویکردهای ایدئولوژیک در دیپلماسی تجاری و تاثیر روابط 
امنیتی بر مناسبات اقتصادی  کشور می گوید: »دولت حتی نتوانسته از منظر سیاسی موضعی اتخاذ کند که 
احیانا بتوانیم از فرصت های بعد از آتش بس استفاده کنیم. اگر ایران موضع بی طرفی اختیار کرده بود، آن 
زمان می توانست بهره خوبی از بازار اوکراین ببرد، اما اکنون سیاستمداران اوکراینی ایران را در اردوگاه 

روسیه شناسایی کرده اند.«

پدرام سلطانی، نایب رئیس سـابق اتاق بازرگانی 
ایـران، دربـاره ارزیابی چشـم اندازهای اقتصادی 
ناشـی از تحریم روسیه به و یژه در زمینه تجارت 
کاالیـی ایـران، بـا ارائـه چشـم اندازی از آینـده 
می گویـد: »به نظر می رسـد بـا بلوک بندی هایی 
که پس از حمله روسـیه به اوکراین اتفاق افتاده،  
بسـیاری از معادالت جهانی در سـال های آینده 
تغییر کرده و شـکلی تازه به خود بگیرد؛ ضمن 
اینکه بـه احتمال قریب به یقیـن، دوره جدیدی 
از جنـگ سـرد آغـاز خواهـد شـد، در نتیجـه 
تعامالت اقتصادی کشـورهای مختلف نیز - در 
درجـه اول بـا روسـیه و سـپس بـا کشـورهای 
دیگـری مانند چین که از نظر دیدگاه راهبردی و 
جهان بینی بـا آنها تفاوت دارنـد - تغییر خواهد 
کـرد، زیـرا به طور منطقی باید برای حفظ امنیت 
عمومـی و اقتصـادی کشـور خـود، از میـزان 
وابسـتگی به کشورهایی که با آنها در یک بلوک 

سیاسی قرار ندارند، بکاهند.«
سـلطانی ضمن اشـاره به افزایش بودجه نظامی 
کشـورهای اروپای غربـی به ویژه آلمـان، متذکر 
می شـود: »پـس از حـوادث اخیـر، کشـورهای 
اروپایـی به صـورت جدی تـر،  به دنبـال کاهـش 
وابسـتگی به انرژی های فسـیلی روسیه و به طور 
کلی انرژی فسـیلی هسـتند؛ زیرا دیگر کامال به 
همه ثابت شـده که مناسـبات و کشـمکش های 
سیاسـی و امنیتـی می توانـد در سـال های آینده 
تامیـن انـرژی فسـیلی را از سـوی کشـورهای 
تامین کننده آن - از روسـیه گرفته تا کشـورهای 
حاشیه خلیج فارس، خاورمیانه، آفریقا و آمریکای 

التین-  به مخاطره اندازد.«
او می گوید: »حتی در مقیاس کوچک تر، چالش 
ایران با غرب در چندسـاله اخیر و پس از آن نیز 
ونزوئال، لیبی )به دنبال شـروع منازعات سیاسی 
موسـوم به بهـار عربی( زنـگ خطـر را به صدا 
درآورده بـود، امـا در نهایـت این روسـیه بود که 
سـوت پایان خوش باوری نسـبت به نظم پایدار 
جهانـی را زد و بزرگ تریـن بحـران را بـه بـازار 
انـرژی جهان وارد کـرد؛ بنابراین در حال حاضر 
آنهـا بـا افزایـش سـرعت خـود، بـه سـمت 
انرژی هـای تجدید پذیـر حرکـت می کننـد و با 
تقویـت سـرمایه گذاری در تحقیق و توسـعه و 
اختصاص بسـته های تشـویقی و یارانـه ای، در 
تولید و بهـره وری بیش از پیـش از این انرژی ها 

خواهند کوشید.«
این فعال اقتصادی با بیان اینکه چنین سناریویی 
فقـط متوجه سـاختارهای دولتی نیسـت، بلکه 
بخش خصوصـی به ویژه بنگاه های بـزرگ هم 
متوجـه شـده اند که باید بـا انرژی های فسـیلی 
خداحافظی کنند، تصریح می کنـد: »به نظر من، 
این بخش کوچکی از اتفاقاتی است که در آینده 
شـاهد آن خواهیـم بـود و در واقـع این شـروع 
ماجرا اسـت؛ چراکه بسیاری از حوزه ها متناسب 
بـا این اتفاقات باید خودشـان را بازآرایی کرده و 

راهبردهایشان را تغییر  دهند.«
سـلطانی با اشـاره به اینکه مهم ترین حوزه ای که 
از جانب اروپا و آمریکا در روسـیه تحریم شـده، 
بخـش انـرژی اسـت، می افزایـد: »فعـال در گام 
نخسـت زغال سنگ روسیه تحریم شده و به نظر 
می رسـد کشـورها می خواهنـد به تدریج خرید 
نفت و در درازمدت خرید گاز خود را از روسـیه 
کاهش دهنـد. در این حوزه اگر تحریم نبودیم و 
سـرمایه گذاران خارجی می توانستند وارد بازار ما 
شـوند ، اکنون مقصد جذابی برای سرمایه گذاران 

خارج شده از بازار روسیه بودیم.«
او معتقد است: »با توجه به موقعیت استراتژیک 
ایـران )نقطـه اتصـال خلیج فـارس بـه اروپـا( و 
همچنین عدم سـرمایه گذاری در میادین نفتی و 
گازی در 15 سـاله گذشـته، اگر تحریم نبودیم و 
دولت ما شـیوه تعامل با شـرکت های اروپایی را 
می دانسـت و اراده آن را داشـت، می توانسـت 
به سـرعت پروژه های خط لوله نفت و احیانا در 
آینـده گاز )چراکه فعـال ظرفیت صـادرات گاز 
نداریـم و تراز داخلی یعنی تولید منهای مصرف 
گاز یـا لب به لـب و یـا منفی اسـت( و همچنین 
سـاخت واحدهـای تولیـد LNG را رقم بزند و 
نفـت و گاز ایـران را روانه بازارهای جهانی کند، 
امـا اکنون این فرصت ها تا حد زیادی به سـمت 
قطـر روانـه شـده و ایـن کشـور را بـه بازیگـر 

اصلی حوزه LNG تبدیل کرده است.«
ایـن فعال بازرگانی تصریح می کنـد: » اگر ما هم 
جزء کشـورهایی بودیم که دارای تعامل گسترده 
با اروپا و سرمایه گذاران بزرگ دنیا در کشورهای 
غربی، ژاپن و چین هسـتند، مطمئنـا اکنون قادر 
بودیـم کـه خـال حضـور روسـیه در بازارهـای 
جهانـی را جبـران کرده و سـهم خودمـان را در 

تامین انرژی دنیا افزایش دهیم.«

به  نظر می رسد با توجه
به بلوک بندی هایی که 

پس از حمله روسیه 
به اوکراین اتفاق افتاده 

به احتمال زیاد، دوره 
جدیدی از جنگ سرد 

آغاز خواهد شد و در پی 
آن، تعامالت اقتصادی 
کشورهای مختلف نیز 

تغییر خواهد کرد

نه فقط ساختارهای دولتی، 
بلکه بخش خصوصی 

به ویژه بنگاه های بزرگ 
هم متوجه شده اند که 

باید با انرژی های فسیلی 
خداحافظی کنند، اما این 
فقط شروع ماجرا است؛ 

چراکه بسیاری از حوزه ها 
متناسب با این اتفاقات

باید خودشان را بازآرایی
کرده و راهبردهایشان 

را تغییر  دهند
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ضعیف بودیم؛ 
با تحریم ها تحلیل رفتیم

سـلطانی درباره تاثیـر این بحران بر ایـران، با بیان 
اینکـه اعمال تحریم های اقتصادی علیه روسـیه، 
ایـران در حـوزه  بـرای  را  هـم فرصت هایـی 
لجسـتیک، حمل و نقل، انرژی، تبـادالت مالی و 
بانکـی و هـم در چینش سـبد شـرکای تجاری 
ایـران ایجاد می کند، چنین توضیح می دهـد: »در 
حـوزه حمل و نقـل و لجسـتیک روسـیه ناچـار 
اسـت کـه به دلیل اعمال تحریم ها، مسـیر برخی 
از کاالهایـش را بـه سـمت کشـورهای ثالثی که 
یکـی از آنهـا ایـران اسـت، منتقل کند یـا اینکه 
به طورکلـی بازارهـای جدید را جایگزیـن اروپا 
کند که باز هم یکی از آنها ایران اسـت. همچنین 
می توانـد از مسـیر ایـران به کشـورهای حاشـیه 
خلیج فارس، آسـیای جنوبی و آفریقایی برسـد، 
اما ما ظرفیـت الزم را برای جذب این فرصت ها 
نداریم. البته شـاید تاحدی از ظرفیت های بندری 
بیش از گذشـته اسـتفاده شـود، امـا ظرفیت های 
ریلـی و جاده ای ما باال نیسـت که بتوانیـم از آنها 
برای افزایش تعامالت و فعالیت های حمل و نقل 

و لجستیک استفاده کنیم.«
سـلطانی در پاسـخ بـه پرسشـی دربـاره ارزیابی 
زیرسـاخت های ایـران بـرای بهره بـرداری از این 
موقعیت، با اشـاره به اینکه زیرسـاخت های ما از 
قدیـم ضعیـف بـود و در ایـن 15 سـال به دلیل 
تحریم ها تحلیـل هم رفته اسـت، تاکید می کند: 
»متاسفانه زیرسـاخت ریلی، هوایی و جاده ای ما 
به عنـوان لجسـتیک و حمل و نقـل به انـدازه ای 
ضعیـف اسـت کـه نمی توانـد به عنـوان مسـیر 
جایگزین روسـیه مطرح شـود و بخشـی از این 
فرصت هـا را جـذب کنـد؛ ضمـن اینکـه قطع 
ارتبـاط بانکی ما با دنیا و دشـواری های مرتبط با 
مبادالت مالی بین تجار هم مزید بر علت اسـت. 
حتـی اگـر امروز هـم تحریم ها برداشـته شـود، 
برقـراری کامل ارتباط بانک های ایران با سیسـتم 
بانکـی جهانـی و خـروج نـام بانک هـای مـا از 
لیسـت بانک هایی با ریسـک باال و پیوسـتن به 
FATF مدت هـا طول خواهد کشـید و فرصت 

را از ما سلب می کند.«
او بـا اشـاره بـه اینکه تحریم های بانکی روسـیه 
برای یک سـری از کشـورها فرصت های زیادی 
ایجـاد کـرده، امـا ایـران به واسـطه تحریم هـا 

نمی تواند از این فرصت ها اسـتفاده کند، توضیح 
می دهـد: »در همیـن مـدت کوتاهی که روسـیه 
تحریم شـده، تعداد زیادی شرکت از سوی اتباع 
روسیه برای دور زدن تحریم ها در ترکیه، امارات 
و کشورهای همسایه خودشان مانند ارمنستان و 
تا حدی هم آذربایجان تاسـیس شـده که اگر ما 
هـم تحریم بانکی نبودیم، می توانسـتیم یکی از 
مقاصد ثبـت این شـرکت ها و احیانا بهره گیری 

از این فرصت ها باشیم.«
ایـن فعـال اقتصـادی در ادامـه بـه فرصت های 
دیگـر در حـوزه حمل و  نقـل اشـاره می کنـد و 
می گویـد: »متاسـفانه به دلیـل نامناسـب بـودن 
وضعیت فرودگاه ها، ما حتی قادر نیسـتیم که در 
حوزه حمل ونقل هوایی هـم از فرصت به وجود 
آمده، اسـتفاده کرده و پروازهایی را که از آسـمان 
روسـیه بـه سـایر نقـاط دنیا انجـام می شـد، به 
سـمت فرودگاه های خود جذب کنیم؛ در حالی 
کـه اکنـون فرودگاه های ترکیـه، امـارات و قطر 
فعال تر از قبل شـده اند و در حال سـرویس دهی 
به پروازهایی هسـتند که تاکنون از مسیر روسیه 

استفاده می کردند.«

فرصت هست؛ اما کم است!
نایب رئیس سـابق اتـاق بازرگانـی ایـران درباره 
تجارت کاالیی با روسـیه معتقد است: »آن دسته 
از کاالهـای روسـی کـه فـروش آنهـا بـه اروپـا 
تحریم شـده اسـت، باید با قیمت مناسـب تر به 
بازارهـای دیگر صادر شـوند که ایـران می تواند 
یکـی از همـان کشـورها باشـد؛ مثـال کاالهای 
روسـی از زغال سنگ تا محصوالت ساخته شده، 
چـوب و اقـالم تحریمـی دیگر قابـل عرضه به 
ایران هسـتند کـه ایران هم می توانـد از آنها برای 
بازار خودش اسـتفاده و هم به کشـورهای دیگر 

صادر کند.«
سـلطانی تصریـح می کنـد: »فرصـت افزایـش 
صـادرات کاالهـای ایرانـی به روسـیه نیز فراهم 
اسـت. روس هـا هـم عالقه منـد هسـتند کـه 
هماهنگ با سیاست دولتشـان، خریدهای خود 
را از اروپـا کمتر کننـد، بنابراین در بخش کاالیی 
به ویـژه موادغذایـی آمـاده، مصالح سـاختمانی، 
کاشـی، شـیرآالت، مبلمان، لوازم اداری و... که از 
اروپـا وارد می شـد می توانیـم جایگزین شـویم. 
اگـر چه محصـوالت ایرانی از نظـر برند، اعتبار 

در همین مدت کوتاه از آغاز 
بحران اوکراین و روسیه 
می توانستیم حداقل روزی 
150 تا 200 میلیون دالر 
بیشتر نفت بفروشیم، پس

 بالغ بر 10 میلیارد دالر 
عدم النفع از فروش نفت 
داریم. این میزان عدم النفع 
حاصل عملکرد دولتمردانی 
است که به آزادسازی

 7 میلیارد دالر از منابع 
خودمان و نه سود بیشتر، 
سرخوش هستند

در همین مدت کوتاهی
 که روسیه تحریم شده، 
تعداد زیادی شرکت از 
سوی اتباع روسیه برای
 دور زدن تحریم ها در
 ترکیه، امارات، ارمنستان
 و تا حدی آذربایجان

 تاسیس شده که اگر 
ما هم تحریم بانکی 
نبودیم، می توانستیم 
یکی از مقاصد ثبت
 این شرکت ها باشیم
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کاالهـای اروپایـی را بـرای خریـداران روسـی 
ندارند، اما در چنین شـرایطی که ناگزیر هسـتند 
نیازشـان را از بازارهـای دیگر تامین کننـد، ایران 
می تواند یکی از این بازارها باشـد. البته فراموش 
نکنیم که کشـور چین استعداد بیشـتری در این 
زمینه دارد و در آینده جای پای خود را در روسیه 
محکم تـر و بیشـتر خواهـد کـرد، ولـی اگـر 
دولتمردان ما بتوانند مسئله تحریم ها را مدیریت 
کنند، فرصتی به مراتب بیشتر از چین در تجارت 

کاالیی برای ایران ایجاد می شود.«
او خاطرنشـان می کنـد: »تولیدکننـدگان مـا در 
بسـیاری از حوزه هـا به دلیل تحریم و تـورم باال، 
وضعیـت مناسـبی ندارنـد و بسـیاری از آنها به 
سبب شرایط نابسامان اقتصاد داخلی نمی توانند 
خودشـان را به سـرعت آمـاده ورود به ایـن بازار 
کنند. متاسـفانه به انـدازه ای چالش هـای داخلی، 
مدیـران بنگاه هـای تولیـدی ما گرفتار کـرده که 
ذهـن آزادی هم بـرای تمرکز ندارند تا بررسـی 
کننـد که چـه کاالهایـی را می توانند به روسـیه 

صادر کنند.«

فرصت پس از آتش بس 
را هم باختیم

سـلطانی تصریـح می کنـد: »متاسـفانه دولت ما 
حتی نتوانسـته اسـت از منظر سیاسی موضعی 
اتخاذ کند که احیانا بتوانیم از فرصت های بعد از 
آتش بس اسـتفاده کنیم. بعد از آتش بس اوکراین 
نیـاز شـدیدی بـه بازسـازی خواهـد داشـت و 
عـالوه بر سـرمایه گذاری، باید حجم زیـادی از 
کاال را خریداری کند و ساخت وساز انجام دهد. 
اگـر ایـران موضع بی طرفی اختیار کرده بـود، آن 
زمان می توانسـت بهره خوبـی از بـازار اوکراین 
ببرد، اما متاسفانه سیاسـتمداران اوکراینی ایران را 

در اردوگاه روسیه شناسایی کرده اند.«
او می افزاید: »ناتوانی در دیپلماسـی و عدم اتخاذ 
مواضـع هوشـمندانه، به احتمـال قوی مـا را در 
آینده از مشـارکت در بازسـازی اوکراین محروم 
می کنـد، این در حالی اسـت کـه ترکیه به نوعی 
در ایـن برهـه زمانـی بـازی و حرکت کـرده که 
توانسـته هـر دو طرف را بـرای خود حفظ کند. 
ایـن کشـور حتـی میزبـان مذاکـرات فی مابین 
کشـورها بوده و توانسـته نقش میانجی به خود 
بگیـرد. این نشـان دهنده هـوش و حرفه ای گری 

بیشتر سیاستمداران ترک نسبت به سیاستمداران 
ایرانی است.«

وقتی سرنوشت اقتصاد 
به سیاست گره می خورد

زمانـی کـه از نایب رئیس سـابق اتـاق بازرگانی 
ایران درباره پیشنهادها و راهبردهایش به دولت و 
بخـش خصوصـی بـرای بهره منـدی از ایـن 
فرصت می پرسـیم، می گوید: »دولتمردان کنونی، 
مـا را 10 مـاه از توافقات وین عقب انداختند و با 
وجـود اینکه اکنون ماه ها اسـت که توافقـات در 
حـوزه اقتصادی انجام شـده، توافق نهایـی را در 
حوزه سیاسـی معطل نگه داشته اند و سرنوشت 
بخش اقتصـادی و فعاالن اقتصـادی را به بحث 
نظامی و سیاسـی گره زده اند. این رویکرد نشـان 
مـی دهد که آنها توجهی به نظرات اهالی اقتصاد 
ندارند و به همین جهت من پیشنهاد و توصیه ای 
بـرای بخـش دولتی نـدارم زیـرا ثابت کـرده  که 

گوش شنوا ندارد.«
امـا در عیـن حـال او معتقـد اسـت کـه بخش 
خصوصـی ایـران فرصت های زیـادی در حوزه 
لجسـتیک، حمل و نقـل و جایگزینـی کاال دارد: 
»بایـد بدانیـم کـه کشـور روسـیه بزرگ تریـن 
اقتصادی اسـت که در قرن 21 با تحریم گسترده 
مواجه شـده و این برای خـودش تهدید و برای 
کشـورهای دیگر به ویژه همسـایگانش فرصت 
اسـت. در نتیجـه، بخـش خصوصـی باید همه 
تحـوالت روسـیه و اوکراین را به ویـژه در حوزه 
اقتصـاد زیـر ذره بین داشـته باشـند تـا ببینند که 
چطـور ایـن تحـوالت می تواند فرصتـی برای 

حوزه کاری آنها در منطقه ایجاد کند.«
سـلطانی با تاکید مجدد بر اینکه تحریم روسـیه 
بـرای کشـورهای همسـایه ایـران هـم فرصت 
ایجـاد کرده، می گویـد: »در همیـن اواخر حدود 
2000 شـرکت از سـوی روسـیه در ترکیـه و 
امـارات ثبت شـده تـا بیزینـس و تراکنش مالی 
خودشـان را بـه آن سـمت سـوق دهنـد. ایـن 
امتیـازی بـود که بـرای آنهـا به واسـطه تعامل با 
دنیـا، ثبـات اقتصـادی، حمل ونقـل مناسـب و 
تحریـم نبـودن ایجاد شـد. البته اقتصـاد آنها هم 
بی نقص نیسـت، اما نسـبت با اقتصاد ما شرایط 
بهتری دارند. به بیان دیگر آنها آماده تر هسـتند و 

می توانند بهتر از فرصت ها بهره مند شوند.«

من امیدی به استفاده 
از چنین موقعیت هایی در 
سطح ملی ندارم، چراکه 

نه ظرفیت و توان این
کار را داریم و نه درایت
و اراده ای در این زمینه 
وجود دارد. فقط شاید 
بخش خصوصی بتواند

به فراخور قامتش از 
این فرصت استفاده کند 

فرصت افزایش صادرات 
کاالهای ایرانی به روسیه 

فراهم است. روس ها 
هم عالقه مند هستند که 
خریدهای خود را از اروپا

کاهش دهند، بنابراین در 
تجارت کاالیی به ویژه 
موادغذایی آماده، لوازم

اداری، مصالح ساختمانی، 
کاشی، مبلمان، شیرآالت
و... که قبال از اروپا وارد 

می شد، امکان جایگزینی
کاالی ایرانی وجود دارد
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ضعیف بودیم؛ 
با تحریم ها تحلیل رفتیم

سـلطانی درباره تاثیـر این بحران بر ایـران، با بیان 
اینکـه اعمال تحریم های اقتصادی علیه روسـیه، 
ایـران در حـوزه  بـرای  را  هـم فرصت هایـی 
لجسـتیک، حمل و نقل، انرژی، تبـادالت مالی و 
بانکـی و هـم در چینش سـبد شـرکای تجاری 
ایـران ایجاد می کند، چنین توضیح می دهـد: »در 
حـوزه حمل و نقـل و لجسـتیک روسـیه ناچـار 
اسـت کـه به دلیل اعمال تحریم ها، مسـیر برخی 
از کاالهایـش را بـه سـمت کشـورهای ثالثی که 
یکـی از آنهـا ایـران اسـت، منتقل کند یـا اینکه 
به طورکلـی بازارهـای جدید را جایگزیـن اروپا 
کند که باز هم یکی از آنها ایران اسـت. همچنین 
می توانـد از مسـیر ایـران به کشـورهای حاشـیه 
خلیج فارس، آسـیای جنوبی و آفریقایی برسـد، 
اما ما ظرفیـت الزم را برای جذب این فرصت ها 
نداریم. البته شـاید تاحدی از ظرفیت های بندری 
بیش از گذشـته اسـتفاده شـود، امـا ظرفیت های 
ریلـی و جاده ای ما باال نیسـت که بتوانیـم از آنها 
برای افزایش تعامالت و فعالیت های حمل و نقل 

و لجستیک استفاده کنیم.«
سـلطانی در پاسـخ بـه پرسشـی دربـاره ارزیابی 
زیرسـاخت های ایـران بـرای بهره بـرداری از این 
موقعیت، با اشـاره به اینکه زیرسـاخت های ما از 
قدیـم ضعیـف بـود و در ایـن 15 سـال به دلیل 
تحریم ها تحلیـل هم رفته اسـت، تاکید می کند: 
»متاسفانه زیرسـاخت ریلی، هوایی و جاده ای ما 
به عنـوان لجسـتیک و حمل و نقـل به انـدازه ای 
ضعیـف اسـت کـه نمی توانـد به عنـوان مسـیر 
جایگزین روسـیه مطرح شـود و بخشـی از این 
فرصت هـا را جـذب کنـد؛ ضمـن اینکـه قطع 
ارتبـاط بانکی ما با دنیا و دشـواری های مرتبط با 
مبادالت مالی بین تجار هم مزید بر علت اسـت. 
حتـی اگـر امروز هـم تحریم ها برداشـته شـود، 
برقـراری کامل ارتباط بانک های ایران با سیسـتم 
بانکـی جهانـی و خـروج نـام بانک هـای مـا از 
لیسـت بانک هایی با ریسـک باال و پیوسـتن به 
FATF مدت هـا طول خواهد کشـید و فرصت 

را از ما سلب می کند.«
او بـا اشـاره بـه اینکه تحریم های بانکی روسـیه 
برای یک سـری از کشـورها فرصت های زیادی 
ایجـاد کـرده، امـا ایـران به واسـطه تحریم هـا 

نمی تواند از این فرصت ها اسـتفاده کند، توضیح 
می دهـد: »در همیـن مـدت کوتاهی که روسـیه 
تحریم شـده، تعداد زیادی شرکت از سوی اتباع 
روسیه برای دور زدن تحریم ها در ترکیه، امارات 
و کشورهای همسایه خودشان مانند ارمنستان و 
تا حدی هم آذربایجان تاسـیس شـده که اگر ما 
هـم تحریم بانکی نبودیم، می توانسـتیم یکی از 
مقاصد ثبـت این شـرکت ها و احیانا بهره گیری 

از این فرصت ها باشیم.«
ایـن فعـال اقتصـادی در ادامـه بـه فرصت های 
دیگـر در حـوزه حمل و  نقـل اشـاره می کنـد و 
می گویـد: »متاسـفانه به دلیـل نامناسـب بـودن 
وضعیت فرودگاه ها، ما حتی قادر نیسـتیم که در 
حوزه حمل ونقل هوایی هـم از فرصت به وجود 
آمده، اسـتفاده کرده و پروازهایی را که از آسـمان 
روسـیه بـه سـایر نقـاط دنیا انجـام می شـد، به 
سـمت فرودگاه های خود جذب کنیم؛ در حالی 
کـه اکنـون فرودگاه های ترکیـه، امـارات و قطر 
فعال تر از قبل شـده اند و در حال سـرویس دهی 
به پروازهایی هسـتند که تاکنون از مسیر روسیه 

استفاده می کردند.«

فرصت هست؛ اما کم است!
نایب رئیس سـابق اتـاق بازرگانـی ایـران درباره 
تجارت کاالیی با روسـیه معتقد است: »آن دسته 
از کاالهـای روسـی کـه فـروش آنهـا بـه اروپـا 
تحریم شـده اسـت، باید با قیمت مناسـب تر به 
بازارهـای دیگر صادر شـوند که ایـران می تواند 
یکـی از همـان کشـورها باشـد؛ مثـال کاالهای 
روسـی از زغال سنگ تا محصوالت ساخته شده، 
چـوب و اقـالم تحریمـی دیگر قابـل عرضه به 
ایران هسـتند کـه ایران هم می توانـد از آنها برای 
بازار خودش اسـتفاده و هم به کشـورهای دیگر 

صادر کند.«
سـلطانی تصریـح می کنـد: »فرصـت افزایـش 
صـادرات کاالهـای ایرانـی به روسـیه نیز فراهم 
اسـت. روس هـا هـم عالقه منـد هسـتند کـه 
هماهنگ با سیاست دولتشـان، خریدهای خود 
را از اروپـا کمتر کننـد، بنابراین در بخش کاالیی 
به ویـژه موادغذایـی آمـاده، مصالح سـاختمانی، 
کاشـی، شـیرآالت، مبلمان، لوازم اداری و... که از 
اروپـا وارد می شـد می توانیـم جایگزین شـویم. 
اگـر چه محصـوالت ایرانی از نظـر برند، اعتبار 

در همین مدت کوتاه از آغاز 
بحران اوکراین و روسیه 
می توانستیم حداقل روزی 
150 تا 200 میلیون دالر 
بیشتر نفت بفروشیم، پس
 بالغ بر 10 میلیارد دالر 
عدم النفع از فروش نفت 
داریم. این میزان عدم النفع 
حاصل عملکرد دولتمردانی 
است که به آزادسازی
 7 میلیارد دالر از منابع 
خودمان و نه سود بیشتر، 
سرخوش هستند

در همین مدت کوتاهی
 که روسیه تحریم شده، 
تعداد زیادی شرکت از 
سوی اتباع روسیه برای
 دور زدن تحریم ها در
 ترکیه، امارات، ارمنستان
 و تا حدی آذربایجان
 تاسیس شده که اگر 
ما هم تحریم بانکی 
نبودیم، می توانستیم 
یکی از مقاصد ثبت
 این شرکت ها باشیم
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کاالهـای اروپایـی را بـرای خریـداران روسـی 
ندارند، اما در چنین شـرایطی که ناگزیر هسـتند 
نیازشـان را از بازارهـای دیگر تامین کننـد، ایران 
می تواند یکی از این بازارها باشـد. البته فراموش 
نکنیم که کشـور چین استعداد بیشـتری در این 
زمینه دارد و در آینده جای پای خود را در روسیه 
محکم تـر و بیشـتر خواهـد کـرد، ولـی اگـر 
دولتمردان ما بتوانند مسئله تحریم ها را مدیریت 
کنند، فرصتی به مراتب بیشتر از چین در تجارت 

کاالیی برای ایران ایجاد می شود.«
او خاطرنشـان می کنـد: »تولیدکننـدگان مـا در 
بسـیاری از حوزه هـا به دلیل تحریم و تـورم باال، 
وضعیـت مناسـبی ندارنـد و بسـیاری از آنها به 
سبب شرایط نابسامان اقتصاد داخلی نمی توانند 
خودشـان را به سـرعت آمـاده ورود به ایـن بازار 
کنند. متاسـفانه به انـدازه ای چالش هـای داخلی، 
مدیـران بنگاه هـای تولیـدی ما گرفتار کـرده که 
ذهـن آزادی هم بـرای تمرکز ندارند تا بررسـی 
کننـد که چـه کاالهایـی را می توانند به روسـیه 

صادر کنند.«

فرصت پس از آتش بس 
را هم باختیم

سـلطانی تصریـح می کنـد: »متاسـفانه دولت ما 
حتی نتوانسـته اسـت از منظر سیاسی موضعی 
اتخاذ کند که احیانا بتوانیم از فرصت های بعد از 
آتش بس اسـتفاده کنیم. بعد از آتش بس اوکراین 
نیـاز شـدیدی بـه بازسـازی خواهـد داشـت و 
عـالوه بر سـرمایه گذاری، باید حجم زیـادی از 
کاال را خریداری کند و ساخت وساز انجام دهد. 
اگـر ایـران موضع بی طرفی اختیار کرده بـود، آن 
زمان می توانسـت بهره خوبـی از بـازار اوکراین 
ببرد، اما متاسفانه سیاسـتمداران اوکراینی ایران را 

در اردوگاه روسیه شناسایی کرده اند.«
او می افزاید: »ناتوانی در دیپلماسـی و عدم اتخاذ 
مواضـع هوشـمندانه، به احتمـال قوی مـا را در 
آینده از مشـارکت در بازسـازی اوکراین محروم 
می کنـد، این در حالی اسـت کـه ترکیه به نوعی 
در ایـن برهـه زمانـی بـازی و حرکت کـرده که 
توانسـته هـر دو طرف را بـرای خود حفظ کند. 
ایـن کشـور حتـی میزبـان مذاکـرات فی مابین 
کشـورها بوده و توانسـته نقش میانجی به خود 
بگیـرد. این نشـان دهنده هـوش و حرفه ای گری 

بیشتر سیاستمداران ترک نسبت به سیاستمداران 
ایرانی است.«

وقتی سرنوشت اقتصاد 
به سیاست گره می خورد

زمانـی کـه از نایب رئیس سـابق اتـاق بازرگانی 
ایران درباره پیشنهادها و راهبردهایش به دولت و 
بخـش خصوصـی بـرای بهره منـدی از ایـن 
فرصت می پرسـیم، می گوید: »دولتمردان کنونی، 
مـا را 10 مـاه از توافقات وین عقب انداختند و با 
وجـود اینکه اکنون ماه ها اسـت که توافقـات در 
حـوزه اقتصادی انجام شـده، توافق نهایـی را در 
حوزه سیاسـی معطل نگه داشته اند و سرنوشت 
بخش اقتصـادی و فعاالن اقتصـادی را به بحث 
نظامی و سیاسـی گره زده اند. این رویکرد نشـان 
مـی دهد که آنها توجهی به نظرات اهالی اقتصاد 
ندارند و به همین جهت من پیشنهاد و توصیه ای 
بـرای بخـش دولتی نـدارم زیـرا ثابت کـرده  که 

گوش شنوا ندارد.«
امـا در عیـن حـال او معتقـد اسـت کـه بخش 
خصوصـی ایـران فرصت های زیـادی در حوزه 
لجسـتیک، حمل و نقـل و جایگزینـی کاال دارد: 
»بایـد بدانیـم کـه کشـور روسـیه بزرگ تریـن 
اقتصادی اسـت که در قرن 21 با تحریم گسترده 
مواجه شـده و این برای خـودش تهدید و برای 
کشـورهای دیگر به ویژه همسـایگانش فرصت 
اسـت. در نتیجـه، بخـش خصوصـی باید همه 
تحـوالت روسـیه و اوکراین را به ویـژه در حوزه 
اقتصـاد زیـر ذره بین داشـته باشـند تـا ببینند که 
چطـور ایـن تحـوالت می تواند فرصتـی برای 

حوزه کاری آنها در منطقه ایجاد کند.«
سـلطانی با تاکید مجدد بر اینکه تحریم روسـیه 
بـرای کشـورهای همسـایه ایـران هـم فرصت 
ایجـاد کرده، می گویـد: »در همیـن اواخر حدود 
2000 شـرکت از سـوی روسـیه در ترکیـه و 
امـارات ثبت شـده تـا بیزینـس و تراکنش مالی 
خودشـان را بـه آن سـمت سـوق دهنـد. ایـن 
امتیـازی بـود که بـرای آنهـا به واسـطه تعامل با 
دنیـا، ثبـات اقتصـادی، حمل ونقـل مناسـب و 
تحریـم نبـودن ایجاد شـد. البته اقتصـاد آنها هم 
بی نقص نیسـت، اما نسـبت با اقتصاد ما شرایط 
بهتری دارند. به بیان دیگر آنها آماده تر هسـتند و 

می توانند بهتر از فرصت ها بهره مند شوند.«

من امیدی به استفاده 
از چنین موقعیت هایی در 
سطح ملی ندارم، چراکه 

نه ظرفیت و توان این
کار را داریم و نه درایت
و اراده ای در این زمینه 
وجود دارد. فقط شاید 
بخش خصوصی بتواند

به فراخور قامتش از 
این فرصت استفاده کند 

فرصت افزایش صادرات 
کاالهای ایرانی به روسیه 

فراهم است. روس ها 
هم عالقه مند هستند که 
خریدهای خود را از اروپا

کاهش دهند، بنابراین در 
تجارت کاالیی به ویژه 
موادغذایی آماده، لوازم

اداری، مصالح ساختمانی، 
کاشی، مبلمان، شیرآالت
و... که قبال از اروپا وارد 

می شد، امکان جایگزینی
کاالی ایرانی وجود دارد
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او دربـاره اهمیـت عضویـت ایـران در اتحادیـه 
اوراسـیا می گویـد: »ورود بـه این اتحادیـه برای 
تجـارت ایـران با اوراسـیا تا حدی موثر بـوده و 
آمارها هم نشـان دهنده تعامالت تجاری فزاینده 
بـا این کشـورها از آبان ماه 98 اسـت، اما ما مثل 
ورود به دیگر توافقنامه های تجارت ترجیحی و 
آزاد، بسـیار محافظه کارانه عمل کردیم، در حالی  
کـه اگـر آن زمـان تعرفه هـا را بیشـتر کاهـش 
می دادیـم، امروز بیشـتر بهره مند می شـدیم، زیرا 
همـان کاالهایـی کـه تعرفـه آنها کاهـش یافته، 
کاالهایی هسـتند که تا پیش از این از کشورهای 
تحریم کننـده وارد روسـیه می شـدند کـه اگـر 
اکنون تعرفه آن کاالها کمتر بود، سـهم بیشتری 

را از بازار نصیب ما می کرد.«

در مذمت راهبرد های نادرست 
نایب رئیس سـابق اتاق بازرگانی ایران در پاسـخ 
به این پرسـش که با توجه به شواهد و عملکرد 
فعلـی، آیـا بایـد منتظـر فرصت سـوزی مجدد 
باشـیم، می گوید: »تـا وقتی راهبرد توسـعه ای و 
جهانـی مـا غلـط اسـت، اگـر بـاز هـم چنیـن 
موقعیت هایـی رخ دهـد، دسـت خالـی باقـی 
می مانیـم، چراکـه راهبـرد مـا بر سـتیز بـا دیگر 
کشـورها در منطقه و غرب قرار گرفته اسـت. ما 
حتی با همسایگانمان از جمله عراق - که از نظر 
فرهنگـی و مذهبی به ما نزدیک اسـت - روابط 
ثابـت و راهبردی نداریم که به ارتباطات تجاری 
پایدار امیدوار باشـیم؛ چراکـه روابط امنیتی ما به 

مناسبات اقتصادی مان می چربد.«
او می افزایـد: »روابط ما با افغانسـتان ناپایدار بود 
و بعد از استقرار طالبان ناپایدارتر شد؛ ارتباطمان 
با پاکسـتان هم به دالیل مختلف کجـدار و مریز 
اسـت؛ بـا اروپـا روابط مسـتحکمی نداریـم و با 
آمریکا هم 43 سـال اسـت که قطع رابطه هستیم 
و بـه آن افتخـار و اصرار می کنیم. با بلوک شـرق 
هـم ارتباط موثری وجود ندارد، پس چه انتظاری 
می تـوان از ایـن انفعال دیپلماتیکی داشـت؟! تا 
زمانی که رویکـرد ما ایدئولوژیک، شـعارگونه و 
سـتیزگونه است کمترین اسـتفاده را می توانیم از 
چنیـن فرصت هایی ببریـم. اگر این گونـه رفتار 
نکـرده بودیـم، در همین 20 سـال می توانسـتیم 
صدها میلیـارد دالر ذخایـر ارزی از محل فروش 
نفت و گاز داشـته باشیم، در حالی که االن ذخایر 

ارزی مـا بـه حداقـل رسـیده اسـت، آن هـم در 
شرایطی که رقبایی مثل عربستان، امارات و حتی 
قطر، ذخایر ارزی چند صد میلیارد دالری )حتی 
افـزون بر 1000 میلیـارد دالر( دارنـد. این ذخایر 
ارزی پشـتوانه آنهـا بـرای رقابـت با مـا آن هم با 

دست های خالی در سال های آینده است.«
این فعـال اقتصادی می گوید: »من به اسـتفاده از 
ایـن موقعیت ها و ظرفیت ها امیدی نـدارم، مگر 
اینکـه فقط بخش خصوصی بـه فراخور قامت، 
دسـت روی زانـوی خـودش بگـذارد و به اندازه 
بنگاهش از این فرصت اسـتفاده کنـد؛ وگرنه در 
سـطح ملی مـا نه ظرفیت و نـه توان ایـن کار را 
داریـم و نه درایـت و اراده ای وجـود دارد که این 

اتفاقات رخ دهد.«
سـلطانی یادآور می شـود: »در همین مدت زمان 
کوتاه از بحران اوکراین و روسـیه، حداقل روزی 
150 تا 200 میلیون دالر می توانستیم بیشتر نفت 
بفروشـیم، بنابرایـن بالـغ بـر 10 میلیـارد دالر 
عدم النفـع از فـروش نفـت داریـم. ایـن میـزان 
عدم النفع حاصل عملکرد دولتمردانی اسـت که 
به آزادسازی 7 میلیارد دالر از منابع خودمان و نه 

سود بیشتر، سرخوش هستند.«
او بـا اشـاره بـه اینکـه راهکارهای ما توسـعه ای 
تنظیـم نشـده، تصریـح می کنـد: »ما کشـوری 
توسعه گرا نیستیم، بلکه ایدئولوژی گرا هستیم و 
دنیـا را از پشـت همین عینک نـگاه می کنیم. ما 
به واسـطه اتخـاذ رویکـرد ایدئولوژیـک حتی با 
کشـورهای شـیعی و مسـلمان هـم در منطقـه 
نتوانسـتیم هم گرایـی ایجـاد کنیم. ایـن رویکرد 
کالن در حکمرانی کشور مانند آبشار به الیه های 
پایین تر نیز رسـوخ می کند و دیپلماسی، توسعه 
اقتصـادی، توسـعه اجتماعـی و... را تحت تاثیر 
قـرار می دهـد. ایـن رویکـرد، صاحب نظـران و 
مدیـران حرفـه ای و توانمنـد را پـس می زنـد و 
افـرادی بـا توان کمتـر و به اصطالح قدکوتـاه را 
جـذب می کنـد؛ آنهایـی که موجـب تحریم ها 
می شـوند و نمی تواننـد برنامه هـای درسـت و 
موثـر را تعریـف و اجرایی کننـد. این معضل از 
رده های باالی سیاسـت گذاری شـروع شده و تا 
کـف سیاسـت گذاری و اجرا خودش را نشـان 
می دهـد؛ پس تا زمانی که رویکرد حکمرانی در 
کشـور ما چنین است، از هیچ فرصت اقتصادی 

نمی توان بهره مند شد.«

به احتمال زیاد، ناتوانی در 
دیپلماسی و عدم اتخاذ 
مواضع هوشمندانه، ما را 
در آینده از مشارکت در 
بازسازی اوکراین نیز 
 محروم خواهد کرد، 
این در حالی است که

 ترکیه به نحوی در این 
برهه زمانی، بازی و 
حرکت کرده که توانسته 
هر دو طرف را برای
 خود حفظ کند

ورود به اتحادیه اوراسیا 
برای تجارت ایران با 
این منطقه تا حدی موثر 
بوده، اما ما شبیه ورود 
به همه این توافقنامه های 
تجارت ترجیحی و آزاد،

 بسیار محافظه کارانه 
عمل کردیم، در حالی  که
 اگر آن زمان تعرفه ها 
را بسیار بیشتر کاهش 
می دادیم، امروز بهره
 بیشتری می بردیم 
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فرصت ها و تهدیدهای بحران روسیه برای تجارت کاالیی ایران 

شمشیر دولبه
قالب  در  روسیه  مقابل  در  غرب  بلوک  صف آرایی  و  اوکراین  در  نظامی  مناقشه 
تحریم ها ، تحدید تازه ای هم برای این کشور و هم برای دولت های تحریم کننده بوده و 
برای  نیز  بسیاری  فرصت های  عین حال،  در  اما  کرده،  اختالل  دچار  را  تامین  زنجیره 
همسایگان روسیه از جمله ایران در حوزه تجارت کاالیی و ترانزیتی ایجاد شده است. در 
بهره برداری کشورهای دیگر از این فرصت ها شکی وجود ندارد، زیرا نه غل وزنجیر تحریم 
را به پاهای خود دارند و نه اقتصادشان رکودزده و منزوی است؛ اما آیا ایران هم می تواند 

از آب گل آلود بحران روسیه برای سفره تجارت و اقتصاد خود ماهی بگیرد؟ 
در همین زمینه کامبیز میرکریمی، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه، با 
اذعان به اینکه بزرگ ترین نتیجه این جنگ - نه فقط برای ما بلکه برای اغلب کشورها - 
غیرقابل پیش بینی شدن بازارها است، می گوید: »تاکنون ترک ها و هندی ها توانسته اند 
در غیاب شرکت های اروپایی در روسیه قراردادهایی با رقم های باال منعقد کنند. این 
موضوع کار ما را تا حدی سخت می کند، زیرا تجارت ایران با روسیه سال ها با موانع جدی 
در زمینه تعرفه های باالی صادراتی و نبود زیرساخت های تجاری و حمل ونقل مواجه بوده 

است و این بازار تازه روی کاالی ایرانی در حال باز شدن است.«

کامبیـز میرکریمی، نایب رئیـس اتـاق بازرگانی 
مشـترک ایـران و روسـیه دربـاره شـرایط فعلی 
تجارت کاالیی کشـور پس از شروع جنگ بین 
روسـیه و اوکرایـن و به تبع آن تحریم روسـیه از 
جانـب آمریـکا و اتحادیـه اروپا می گویـد: »این 
بحـران همراه بـا فرصت ها و امتیازاتـی که برای 
ایـران ایجـاد کرده اسـت، تهدیدهایـی را هم به 

همراه دارد.«
او توضیـح می دهـد: »یکی از نـکات مثبت این 
اسـت کـه اجناسـی کـه تا پیـش از این توسـط 
شـرکت های اروپایی و آمریکایی تامین می شد، 
اکنـون می توانـد توسـط ایرانی هـا تامین شـود؛ 
هرچند مانند گذشـته، ترک ها و هندی ها در این 
زمینـه حضور بیشـتری دارند و تـالش کرده اند 
کـه جای اروپایی ها را در روسـیه پر کنند. با این 
حـال در حـوزه مـواد شـیمیایی، محصـوالت 
کشـاورزی و کاالهای مختلف درخواست های 
متعـددی بـرای شـرکت های ایرانی داشـته ایم و 
شـرکت های ایرانـی نیز بـرای حضـور در بازار 
روسـیه انگیزه و عالقه بیشـتری پیدا کرده اند، اما 
هنـوز اتفـاق خاصـی نیفتاده اسـت. بـه همین 
منظـور، مـا در اتـاق بازرگانی مشـترک ایـران و 
روسـیه بـه  همـراه مسـئوالن سـازمان توسـعه 
تجـارت و اتاق هـای بازرگانـی کشـور به دنبـال 
ایجـاد مشـوق ها و تسـهیالتی بـرای بنگاه  هـا 
هسـتیم تا هزینه های بازاریابی آنها کاهش یافته 
و شـرکت های جدید بتوانند با مشـتریان روس 
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او دربـاره اهمیـت عضویـت ایـران در اتحادیـه 
اوراسـیا می گویـد: »ورود بـه این اتحادیـه برای 
تجـارت ایـران با اوراسـیا تا حدی موثر بـوده و 
آمارها هم نشـان دهنده تعامالت تجاری فزاینده 
بـا این کشـورها از آبان ماه 98 اسـت، اما ما مثل 
ورود به دیگر توافقنامه های تجارت ترجیحی و 
آزاد، بسـیار محافظه کارانه عمل کردیم، در حالی  
کـه اگـر آن زمـان تعرفه هـا را بیشـتر کاهـش 
می دادیـم، امروز بیشـتر بهره مند می شـدیم، زیرا 
همـان کاالهایـی کـه تعرفـه آنها کاهـش یافته، 
کاالهایی هسـتند که تا پیش از این از کشورهای 
تحریم کننـده وارد روسـیه می شـدند کـه اگـر 
اکنون تعرفه آن کاالها کمتر بود، سـهم بیشتری 

را از بازار نصیب ما می کرد.«

در مذمت راهبرد های نادرست 
نایب رئیس سـابق اتاق بازرگانی ایران در پاسـخ 
به این پرسـش که با توجه به شواهد و عملکرد 
فعلـی، آیـا بایـد منتظـر فرصت سـوزی مجدد 
باشـیم، می گوید: »تـا وقتی راهبرد توسـعه ای و 
جهانـی مـا غلـط اسـت، اگـر بـاز هـم چنیـن 
موقعیت هایـی رخ دهـد، دسـت خالـی باقـی 
می مانیـم، چراکـه راهبـرد مـا بر سـتیز بـا دیگر 
کشـورها در منطقه و غرب قرار گرفته اسـت. ما 
حتی با همسایگانمان از جمله عراق - که از نظر 
فرهنگـی و مذهبی به ما نزدیک اسـت - روابط 
ثابـت و راهبردی نداریم که به ارتباطات تجاری 
پایدار امیدوار باشـیم؛ چراکـه روابط امنیتی ما به 

مناسبات اقتصادی مان می چربد.«
او می افزایـد: »روابط ما با افغانسـتان ناپایدار بود 
و بعد از استقرار طالبان ناپایدارتر شد؛ ارتباطمان 
با پاکسـتان هم به دالیل مختلف کجـدار و مریز 
اسـت؛ بـا اروپـا روابط مسـتحکمی نداریـم و با 
آمریکا هم 43 سـال اسـت که قطع رابطه هستیم 
و بـه آن افتخـار و اصرار می کنیم. با بلوک شـرق 
هـم ارتباط موثری وجود ندارد، پس چه انتظاری 
می تـوان از ایـن انفعال دیپلماتیکی داشـت؟! تا 
زمانی که رویکـرد ما ایدئولوژیک، شـعارگونه و 
سـتیزگونه است کمترین اسـتفاده را می توانیم از 
چنیـن فرصت هایی ببریـم. اگر این گونـه رفتار 
نکـرده بودیـم، در همین 20 سـال می توانسـتیم 
صدها میلیـارد دالر ذخایـر ارزی از محل فروش 
نفت و گاز داشـته باشیم، در حالی که االن ذخایر 

ارزی مـا بـه حداقـل رسـیده اسـت، آن هـم در 
شرایطی که رقبایی مثل عربستان، امارات و حتی 
قطر، ذخایر ارزی چند صد میلیارد دالری )حتی 
افـزون بر 1000 میلیـارد دالر( دارنـد. این ذخایر 
ارزی پشـتوانه آنهـا بـرای رقابـت با مـا آن هم با 

دست های خالی در سال های آینده است.«
این فعـال اقتصادی می گوید: »من به اسـتفاده از 
ایـن موقعیت ها و ظرفیت ها امیدی نـدارم، مگر 
اینکـه فقط بخش خصوصی بـه فراخور قامت، 
دسـت روی زانـوی خـودش بگـذارد و به اندازه 
بنگاهش از این فرصت اسـتفاده کنـد؛ وگرنه در 
سـطح ملی مـا نه ظرفیت و نـه توان ایـن کار را 
داریـم و نه درایـت و اراده ای وجـود دارد که این 

اتفاقات رخ دهد.«
سـلطانی یادآور می شـود: »در همین مدت زمان 
کوتاه از بحران اوکراین و روسـیه، حداقل روزی 
150 تا 200 میلیون دالر می توانستیم بیشتر نفت 
بفروشـیم، بنابرایـن بالـغ بـر 10 میلیـارد دالر 
عدم النفـع از فـروش نفـت داریـم. ایـن میـزان 
عدم النفع حاصل عملکرد دولتمردانی اسـت که 
به آزادسازی 7 میلیارد دالر از منابع خودمان و نه 

سود بیشتر، سرخوش هستند.«
او بـا اشـاره بـه اینکـه راهکارهای ما توسـعه ای 
تنظیـم نشـده، تصریـح می کنـد: »ما کشـوری 
توسعه گرا نیستیم، بلکه ایدئولوژی گرا هستیم و 
دنیـا را از پشـت همین عینک نـگاه می کنیم. ما 
به واسـطه اتخـاذ رویکـرد ایدئولوژیـک حتی با 
کشـورهای شـیعی و مسـلمان هـم در منطقـه 
نتوانسـتیم هم گرایـی ایجـاد کنیم. ایـن رویکرد 
کالن در حکمرانی کشور مانند آبشار به الیه های 
پایین تر نیز رسـوخ می کند و دیپلماسی، توسعه 
اقتصـادی، توسـعه اجتماعـی و... را تحت تاثیر 
قـرار می دهـد. ایـن رویکـرد، صاحب نظـران و 
مدیـران حرفـه ای و توانمنـد را پـس می زنـد و 
افـرادی بـا توان کمتـر و به اصطالح قدکوتـاه را 
جـذب می کنـد؛ آنهایـی که موجـب تحریم ها 
می شـوند و نمی تواننـد برنامه هـای درسـت و 
موثـر را تعریـف و اجرایی کننـد. این معضل از 
رده های باالی سیاسـت گذاری شـروع شده و تا 
کـف سیاسـت گذاری و اجرا خودش را نشـان 
می دهـد؛ پس تا زمانی که رویکرد حکمرانی در 
کشـور ما چنین است، از هیچ فرصت اقتصادی 

نمی توان بهره مند شد.«

به احتمال زیاد، ناتوانی در 
دیپلماسی و عدم اتخاذ 
مواضع هوشمندانه، ما را 
در آینده از مشارکت در 
بازسازی اوکراین نیز 
 محروم خواهد کرد، 
این در حالی است که
 ترکیه به نحوی در این 
برهه زمانی، بازی و 
حرکت کرده که توانسته 
هر دو طرف را برای
 خود حفظ کند

ورود به اتحادیه اوراسیا 
برای تجارت ایران با 
این منطقه تا حدی موثر 
بوده، اما ما شبیه ورود 
به همه این توافقنامه های 
تجارت ترجیحی و آزاد،
 بسیار محافظه کارانه 
عمل کردیم، در حالی  که
 اگر آن زمان تعرفه ها 
را بسیار بیشتر کاهش 
می دادیم، امروز بهره

 بیشتری می بردیم 
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فرصت ها و تهدیدهای بحران روسیه برای تجارت کاالیی ایران 

شمشیر دولبه
قالب  در  روسیه  مقابل  در  غرب  بلوک  صف آرایی  و  اوکراین  در  نظامی  مناقشه 
تحریم ها ، تحدید تازه ای هم برای این کشور و هم برای دولت های تحریم کننده بوده و 
برای  نیز  بسیاری  فرصت های  عین حال،  در  اما  کرده،  اختالل  دچار  را  تامین  زنجیره 
همسایگان روسیه از جمله ایران در حوزه تجارت کاالیی و ترانزیتی ایجاد شده است. در 
بهره برداری کشورهای دیگر از این فرصت ها شکی وجود ندارد، زیرا نه غل وزنجیر تحریم 
را به پاهای خود دارند و نه اقتصادشان رکودزده و منزوی است؛ اما آیا ایران هم می تواند 

از آب گل آلود بحران روسیه برای سفره تجارت و اقتصاد خود ماهی بگیرد؟ 
در همین زمینه کامبیز میرکریمی، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه، با 
اذعان به اینکه بزرگ ترین نتیجه این جنگ - نه فقط برای ما بلکه برای اغلب کشورها - 
غیرقابل پیش بینی شدن بازارها است، می گوید: »تاکنون ترک ها و هندی ها توانسته اند 
در غیاب شرکت های اروپایی در روسیه قراردادهایی با رقم های باال منعقد کنند. این 
موضوع کار ما را تا حدی سخت می کند، زیرا تجارت ایران با روسیه سال ها با موانع جدی 
در زمینه تعرفه های باالی صادراتی و نبود زیرساخت های تجاری و حمل ونقل مواجه بوده 

است و این بازار تازه روی کاالی ایرانی در حال باز شدن است.«

کامبیـز میرکریمی، نایب رئیـس اتـاق بازرگانی 
مشـترک ایـران و روسـیه دربـاره شـرایط فعلی 
تجارت کاالیی کشـور پس از شروع جنگ بین 
روسـیه و اوکرایـن و به تبع آن تحریم روسـیه از 
جانـب آمریـکا و اتحادیـه اروپا می گویـد: »این 
بحـران همراه بـا فرصت ها و امتیازاتـی که برای 
ایـران ایجـاد کرده اسـت، تهدیدهایـی را هم به 

همراه دارد.«
او توضیـح می دهـد: »یکی از نـکات مثبت این 
اسـت کـه اجناسـی کـه تا پیـش از این توسـط 
شـرکت های اروپایی و آمریکایی تامین می شد، 
اکنـون می توانـد توسـط ایرانی هـا تامین شـود؛ 
هرچند مانند گذشـته، ترک ها و هندی ها در این 
زمینـه حضور بیشـتری دارند و تـالش کرده اند 
کـه جای اروپایی ها را در روسـیه پر کنند. با این 
حـال در حـوزه مـواد شـیمیایی، محصـوالت 
کشـاورزی و کاالهای مختلف درخواست های 
متعـددی بـرای شـرکت های ایرانی داشـته ایم و 
شـرکت های ایرانـی نیز بـرای حضـور در بازار 
روسـیه انگیزه و عالقه بیشـتری پیدا کرده اند، اما 
هنـوز اتفـاق خاصـی نیفتاده اسـت. بـه همین 
منظـور، مـا در اتـاق بازرگانی مشـترک ایـران و 
روسـیه بـه  همـراه مسـئوالن سـازمان توسـعه 
تجـارت و اتاق هـای بازرگانـی کشـور به دنبـال 
ایجـاد مشـوق ها و تسـهیالتی بـرای بنگاه  هـا 
هسـتیم تا هزینه های بازاریابی آنها کاهش یافته 
و شـرکت های جدید بتوانند با مشـتریان روس 
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وارد مذاکره شوند.«
نایب رئیس اتاق مشـترک ایران و روسیه با اشاره 
بـه اینکـه برخـی از شـرکت های دارویـی و 
دانش بنیـان نیـز مذاکراتـی را بـا طـرف روسـی 
به صـورت جدی تـر آغـاز کرده  اند، خاطرنشـان 
می کنـد: »البته با توجه به وضعیتی که در کشـور 
روسـیه حاکم شده، ممکن است انگیزه و رغبت 
روس ها بـرای خرید بعضی کاالهـای صادراتی 
سـنتی مثل پسـته و فرش کمتر شـود؛ بنابراین 
نباید توقع داشـته باشـیم کـه در همه زمینه های 
صادراتـی شـاهد افزایـش و جهـش صادراتـی 
باشـیم. با ایـن حـال، در کنـار زیرسـاخت های 
سـخت افزاری و نرم افزاری که طی سنوات اخیر 
برای توسـعه روابط تجاری بین دو کشـور ایجاد 
شـده، اکنون فرصت دیگری برای شـرکت های 
ایرانی فراهم اسـت که همه دسـتگاه های مرتبط 
بـا تجـارت باید آنها را به سـمت بهره بـرداری از 

این فرصت ترغیب کنند.«
ایـن فعـال بازرگانی معتقد اسـت: »نبایـد از این 
موضـوع غافـل شـویم کـه به همـان انـدازه که 
فرصـت تجاری مهیا شـده؛ به همان انـدازه هم 
بازاریابی در این شـرایط سـخت اسـت، به ویژه 
برای شـرکت هایی که به تازگی و برای نخستین 
بار می خواهند وارد بازار روسـیه شوند. در نتیجه 
همـه بایـد کمک کنیم تـا بتوانیم مسـیر را برای 

آنها باز و هموار کنیم.«

فرصت ها تهدید می شوند؛ اگر ...
میرکریمی با بیان اینکه باید نسـبت به گسترش 
نفوذ ترک ها و هندی ها در بازار روسـیه هوشیار 
بـود، می افزایـد: »صنایع ترک هـا صادرات محور 
اسـت، بنابراین توانسـته اند به سـرعت کاالها و 
صنایـع خود را که قبـال به بازار روسـیه معرفی 
کـرده بودنـد، بـا قراردادهایـی بـا رقم هـای باال 
جایگزیـن کاالهـا و محصوالت شـرکت های 

اروپایی کنند.«
او بـا اشـاره بـا اینکـه آنهـا از قبـل بازاریابـی 
محصـوالت خود را انجـام دادند، می گوید: »این 
موضـوع کار ما را تا حدی سـخت می کند، زیرا 
تجارت ایران با روسـیه سـال ها بـا موانع جدی 
در زمینـه تعرفه هـای بـاالی صادراتـی و نبـود 
زیرسـاخت های تجـاری و حمل و نقـل مواجه 
بـوده و ایـن بـازار تـازه بـه روی کاالی ایرانی در 

حال باز شـدن اسـت. باید بدانیم که تا همین دو 
دهه پیش حتـی کامیون ها هم نمی توانسـتند از 

مرز زمینی به این کشور تردد کنند.«
نایب رئیـس اتـاق بازرگانـی مشـترک ایـران و 
روسـیه خاطرنشـان می کنـد: »عـالوه بـر ایـن، 
کشـتی هایی هم که اکنـون در دریـای خزر تردد 
دارند، کشـتی های مناسـبی نیسـت؛ زیرا اغلب 
بـرای حمل الـوار، آهن، فوالد و... مورد اسـتفاده 
قرار می گیرنـد، در صورتی که برای محصوالت 
کشـاورزی و صیفی جات که فسـادپذیر هستند 
بـه کانتینرهـای یخچالـدار بـا خطـوط منظـم 
کشـتیرانی نیاز داریـم، بنابراین اگر دولـت ایران 
زمینه توسـعه چنین تجهیزاتی را در کنار سـایر 
اقدامـات زیرسـاختی کـه در حـوزه وظایـف 
دولت هاسـت فراهـم نکنـد، نمی توانیم جهش 
صادراتی به روسـیه داشته باشیم و در نتیجه، این 
فرصت نیز مانند دیگر فرصت ها به کشـورهای 

دیگر تقدیم می شود.«
او هشـدار می دهد: »اگر به همین منوال حرکت 
کنیم، بعد از یک سال ارقام صادراتی کشورهایی 
ماننـد ترکیـه و چیـن و هنـد را می بینیـم کـه 
چندبرابـر شـده، امـا صـادرات ما به روسـیه در 
بهتریـن حالـت نهایتا به همـان میزانـی افزایش 
یافتـه اسـت کـه به واسـطه توافقنامـه تجـارت 
ترجیحی با اوراسـیا مورد انتظـار بود. البته هنوز 
فرصت سـرمایه گذاری در زیرسـاخت ها وجود 
دارد و چنانچه سیاسـت های سازمان های متولی 
توسـعه تجارت با هم هماهنگ باشـد، می توان 

در این زمینه وارد عمل شد.« 
او با بیان اینکه آنچه سـال گذشته درباره اهمیت 
توسـعه زیرسـاخت می گفتیـم اکنـون مهم تر و 
واجب تـر شـده؛ زیرا در حـال حاضر تعرفه ها و 
هزینه هـای گمرکی کاهـش قابل توجـه یافته و 
انگیزه باالی شـرکت ها برای حضور در روسیه، 
بستری مسـاعدتری برای تجارت کاالیی با این 
کشـور فراهم کرده است، یادآور می شـود: »اتاق 
بازرگانی مشـترک ایران و روسـیه در این مرحله 
بـه دنبال اعزام هیئت های تجاری ایرانی منتخب 
و هدفمنـد بـه روسـیه اسـت تـا آنهـا بتوانند با 
کمـک اتاق هـای بازرگانـی کشـور مقابـل بـا 
شـرکای تجـاری خـود دیـدار و رایزنی داشـته 
باشند. از طرف دیگر، سازمان های متولی توسعه 
تجـارت هـم بایـد وارد عمل شـوند و وظایف 

با توجه به وضعیت حاکم
در روسیه، ممکن است

انگیزه و رغبت روس ها 
برای خرید برخی کاالهای 
سنتی ایرانی مثل پسته
 و فرش کمتر شود؛ پس
 نباید توقع داشته باشیم

 که در همه بازارهای 
کاالیی شاهد افزایش
 صادرات باشیم

به همان اندازه که در این
شرایط، فرصت تجاری

 مهیا شده، به همان اندازه 
هم بازاریابی سخت تر

 شده است، به ویژه برای 
شرکت هایی که به تازگی 
و برای نخستین بار
 می خواهند وارد بازار
 روسیه شوند

باید نسبت به گسترش
نفوذ ترک ها و هندی ها 
در بازار روسیه هوشیار 
باشیم. صنایع ترک ها 
صادرات محور است، 
بنابراین توانسته اند

به سرعت کاالها و 
صنایع خود را که قبال 
به بازار روسیه معرفی 
کرده اند، با قیمت های 
باال جایگزین کاالها و 
تولیدات اروپایی کنند
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خـود را انجـام دهند تا مـا بتوانیم تا پایان سـال 
شاهد ارقام صادراتی خوبی باشیم.«

نایب رئیس اتاق مشـترک ایران و روسیه با اشاره 
بـه تسـهیالتی کـه در دو سـال اخیـر در زمینـه 
تجـارت کاالیـی در ایـن منطقـه فراهـم شـده، 
می افزایـد: »یکـی از ایـن تسـهیالت، امضـای 
توافقنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا 
اسـت که تعرفه های صـادرات برخـی کاالها را 
صفـر کـرد و یـا 50 تـا 75 درصد کاهـش داد و 
رونـد جهشـی افزایـش صـادرات ایـران را بـه 

روسیه از اولین سال اجرا رقم زد.«
او با بیان اینکه این جهش با شـیب های مختلف 
ادامه دارد، تاکید می کند: »از نظر زیرسـاخت های 
سـخت افزاری نیز در حوزه حمل ونقـل )به ویژه 
جاده ای( سـرمایه گذاری های خوبـی در کریدور 
موسـوم بـه شـمال - جنـوب صـورت گرفته و 
جاده هـای مناسـبی در آذربایجان و داغسـتان در 
جنوب روسـیه سـاخته شده اسـت تا کامیون ها 
راحت تر و ایمن تر تردد داشـته باشـند. عالوه بر 
آن، پست ها و تجهیزات گمرکی بیشتری هم در 
مرزهای ایران و آذربایجان و آذربایجان و روسـیه 
برای تسـریع و تسـهیل ترانزیت کاال ایجاد شده 
کـه البتـه بایـد توسـعه بیشـتری پیـدا کننـد تا 
پاسخگوی جهش صادراتی کشـور از مرزهای 

زمینی باشند.«

جنس موانع صادراتی ما
 تغییر کرده است

میرکریمـی بـا اشـاره بـه اینکـه بـا وجـود این 
اقدامـات مثبت، همچنان شـاهد فشـار و ایجاد 
موانع غیرتعرفه ای برای کاالهای صادراتی ایرانی 
هستیم، تاکید می کند: »زمانی موانع و مشکالت 
صادراتـی ما تعرفه ای بود، اما اکنون جنس موانع 
تغییر کرده و غیرتعرفه ای شـده؛ مثـال صادرات 
محصـوالت لبنی کشـور بـه دلیل مسـائل فنی 
بهداشـتی که بخشـی از آن نیز به حـق هم بوده 
بـرای مـدت طوالنـی در سـال 1400 از سـوی 
سـرویس نظـارت بـر مراقبت هـای بهداشـتی 
روسیه ممنوع شد و اکنون نیز فقط تولیدکنندگان 
محـدودی توانسـته اند مجـوز ایـن نهـاد ناظـر 
بهداشـتی را به عنـوان نهـاد متناظـر سـازمان 
دامپزشکی کشـور برای صادرات به روسیه اخذ 
کننـد، به همین دلیـل الزم و ضروری اسـت که 

سـازمان های بهداشتی و دامپزشـکی دو طرف 
و نیـز سـازمان غـذا و دارو در کشـور تعامـل و 
همکاری تنگاتنگی با یکدیگر داشـته باشـند تا 
شـرکت ها بتوانند از فرصت ایجادشـده استفاده 
کننـد تا دیگر شـاهد اتفاقـی که برای صـادرات 
محصـوالت لبنی و صیفی جاتی مانند فلفل رخ 

داد، نباشیم.«
به گفته میرکریمی؛ هنوز مشـکالت ما در حوزه 
فنی و بهداشـتی، رفع نشده و می تواند تاخیراتی 

را در کار صادرکنندگان ایجاد کند.

بی انگیزگی تاجران
 برای استفاده از سیستم بانکی

او در بخش دیگری از سـخنان خود به مسـائل 
بانکی و نقل وانتقال پول بین دو کشـور اشـاره و 
اظهـار می کنـد: »روابـط مالـی ایـران و روسـیه 
سال هاسـت که به سـوئیفت متکی نیسـت؛ اما 
به دلیل نبـود تراز تجاری بین دو کشـور و اینکه 
هیـچ گاه نسـبت واردات به صـادرات ما متعادل 
نبوده اسـت، ایران به اندازه کافی در روسـیه روبل 
ندارد. همچنین بسـیاری از صادرکنندگان ایرانی 
اکنون ترجیح می دهند که ارزشـان را در کشـور 
دیگر یا به صورت غیرقانونی و نقدی در روسـیه 

دریافت کنند.«
نایب رئیـس اتـاق بازرگانـی مشـترک ایـران و 
روسـیه می گوید: »بـه هر صـورت روابط بانکی 
دو کشـور برقرار اسـت، اما انگیزه اسـتفاده از این 
سیسـتم به دلیل دونرخی بـودن ارز در ایـران و تا 
حـدی در روسـیه کـم اسـت. متاسـفانه ارزش 
اسـکناس در روسـیه چه برای فروش به ریال در 
بـازار ایـران و چه بـرای فروش به روبـل در بازار 
روسیه، بیشتر از ارز بانکی است و همین موضوع 
موجـب شـده که برخـی تجار مجبور شـوند تا 
حدودی قوانین را دور بزنند و شـرکت هایی هم 
کـه از هر دو طـرف در چهارچوب قوانین رفتار 
می کننـد در رقابـت با ایـن گـروه از بازرگانان با 

سختی های بیشتر مواجه شوند.«
میرکریمـی معتقـد اسـت: »در این حـوزه دیگر 
نمی توانیم بگوییم دو طرف بیایند مشکالتشـان 
را بـا هـم رفـع کنند، بلکـه باید موانع مقـررات 
ارزی و تجـاری در داخـل هـر کشـور تصحیح 
شـود تـا صاحبان کسـب و کار در هـر دو طرف 

بتوانند از تبادل تجاری ارزان بهره ببرند.«

در حوزه مواد شیمیایی 
یا محصوالت کشاورزی، 
درخواست های متعددی 

برای کاالهای ایرانی 
داشته ایم و شرکت های
ایرانی نیز برای حضور
در بازار روسیه انگیزه 
و عالقه بیشتری پیدا 

کرده اند، اما هنوز اتفاق 
خاصی نیفتاده است

کشتی هایی که اکنون 
در دریای خزر تردد 

دارند، چندان مناسب 
نیستند و اغلب برای 

حمل الوار، آهن، فوالد
و... مورد استفاده قرار 
می گیرند، در حالی که 

ما برای حمل صیفی جات
و محصوالت کشاورزی 

به کانتینر یخچالدار
همراه با خطوط منظم 

کشتیرانی نیاز داریم
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وارد مذاکره شوند.«
نایب رئیس اتاق مشـترک ایران و روسیه با اشاره 
بـه اینکـه برخـی از شـرکت های دارویـی و 
دانش بنیـان نیـز مذاکراتـی را بـا طـرف روسـی 
به صـورت جدی تـر آغـاز کرده  اند، خاطرنشـان 
می کنـد: »البته با توجه به وضعیتی که در کشـور 
روسـیه حاکم شده، ممکن است انگیزه و رغبت 
روس ها بـرای خرید بعضی کاالهـای صادراتی 
سـنتی مثل پسـته و فرش کمتر شـود؛ بنابراین 
نباید توقع داشـته باشـیم کـه در همه زمینه های 
صادراتـی شـاهد افزایـش و جهـش صادراتـی 
باشـیم. با ایـن حـال، در کنـار زیرسـاخت های 
سـخت افزاری و نرم افزاری که طی سنوات اخیر 
برای توسـعه روابط تجاری بین دو کشـور ایجاد 
شـده، اکنون فرصت دیگری برای شـرکت های 
ایرانی فراهم اسـت که همه دسـتگاه های مرتبط 
بـا تجـارت باید آنها را به سـمت بهره بـرداری از 

این فرصت ترغیب کنند.«
ایـن فعـال بازرگانی معتقد اسـت: »نبایـد از این 
موضـوع غافـل شـویم کـه به همـان انـدازه که 
فرصـت تجاری مهیا شـده؛ به همان انـدازه هم 
بازاریابی در این شـرایط سـخت اسـت، به ویژه 
برای شـرکت هایی که به تازگی و برای نخستین 
بار می خواهند وارد بازار روسـیه شوند. در نتیجه 
همـه بایـد کمک کنیم تـا بتوانیم مسـیر را برای 

آنها باز و هموار کنیم.«

فرصت ها تهدید می شوند؛ اگر ...
میرکریمی با بیان اینکه باید نسـبت به گسترش 
نفوذ ترک ها و هندی ها در بازار روسـیه هوشیار 
بـود، می افزایـد: »صنایع ترک هـا صادرات محور 
اسـت، بنابراین توانسـته اند به سـرعت کاالها و 
صنایـع خود را که قبـال به بازار روسـیه معرفی 
کـرده بودنـد، بـا قراردادهایـی بـا رقم هـای باال 
جایگزیـن کاالهـا و محصوالت شـرکت های 

اروپایی کنند.«
او بـا اشـاره بـا اینکـه آنهـا از قبـل بازاریابـی 
محصـوالت خود را انجـام دادند، می گوید: »این 
موضـوع کار ما را تا حدی سـخت می کند، زیرا 
تجارت ایران با روسـیه سـال ها بـا موانع جدی 
در زمینـه تعرفه هـای بـاالی صادراتـی و نبـود 
زیرسـاخت های تجـاری و حمل و نقـل مواجه 
بـوده و ایـن بـازار تـازه بـه روی کاالی ایرانی در 

حال باز شـدن اسـت. باید بدانیم که تا همین دو 
دهه پیش حتـی کامیون ها هم نمی توانسـتند از 

مرز زمینی به این کشور تردد کنند.«
نایب رئیـس اتـاق بازرگانـی مشـترک ایـران و 
روسـیه خاطرنشـان می کنـد: »عـالوه بـر ایـن، 
کشـتی هایی هم که اکنـون در دریـای خزر تردد 
دارند، کشـتی های مناسـبی نیسـت؛ زیرا اغلب 
بـرای حمل الـوار، آهن، فوالد و... مورد اسـتفاده 
قرار می گیرنـد، در صورتی که برای محصوالت 
کشـاورزی و صیفی جات که فسـادپذیر هستند 
بـه کانتینرهـای یخچالـدار بـا خطـوط منظـم 
کشـتیرانی نیاز داریـم، بنابراین اگر دولـت ایران 
زمینه توسـعه چنین تجهیزاتی را در کنار سـایر 
اقدامـات زیرسـاختی کـه در حـوزه وظایـف 
دولت هاسـت فراهـم نکنـد، نمی توانیم جهش 
صادراتی به روسـیه داشته باشیم و در نتیجه، این 
فرصت نیز مانند دیگر فرصت ها به کشـورهای 

دیگر تقدیم می شود.«
او هشـدار می دهد: »اگر به همین منوال حرکت 
کنیم، بعد از یک سال ارقام صادراتی کشورهایی 
ماننـد ترکیـه و چیـن و هنـد را می بینیـم کـه 
چندبرابـر شـده، امـا صـادرات ما به روسـیه در 
بهتریـن حالـت نهایتا به همـان میزانـی افزایش 
یافتـه اسـت کـه به واسـطه توافقنامـه تجـارت 
ترجیحی با اوراسـیا مورد انتظـار بود. البته هنوز 
فرصت سـرمایه گذاری در زیرسـاخت ها وجود 
دارد و چنانچه سیاسـت های سازمان های متولی 
توسـعه تجارت با هم هماهنگ باشـد، می توان 

در این زمینه وارد عمل شد.« 
او با بیان اینکه آنچه سـال گذشته درباره اهمیت 
توسـعه زیرسـاخت می گفتیـم اکنـون مهم تر و 
واجب تـر شـده؛ زیرا در حـال حاضر تعرفه ها و 
هزینه هـای گمرکی کاهـش قابل توجـه یافته و 
انگیزه باالی شـرکت ها برای حضور در روسیه، 
بستری مسـاعدتری برای تجارت کاالیی با این 
کشـور فراهم کرده است، یادآور می شـود: »اتاق 
بازرگانی مشـترک ایران و روسـیه در این مرحله 
بـه دنبال اعزام هیئت های تجاری ایرانی منتخب 
و هدفمنـد بـه روسـیه اسـت تـا آنهـا بتوانند با 
کمـک اتاق هـای بازرگانـی کشـور مقابـل بـا 
شـرکای تجـاری خـود دیـدار و رایزنی داشـته 
باشند. از طرف دیگر، سازمان های متولی توسعه 
تجـارت هـم بایـد وارد عمل شـوند و وظایف 

با توجه به وضعیت حاکم
در روسیه، ممکن است
انگیزه و رغبت روس ها 
برای خرید برخی کاالهای 
سنتی ایرانی مثل پسته
 و فرش کمتر شود؛ پس
 نباید توقع داشته باشیم
 که در همه بازارهای 
کاالیی شاهد افزایش
 صادرات باشیم

به همان اندازه که در این
شرایط، فرصت تجاری
 مهیا شده، به همان اندازه 
هم بازاریابی سخت تر
 شده است، به ویژه برای 
شرکت هایی که به تازگی 
و برای نخستین بار
 می خواهند وارد بازار
 روسیه شوند

باید نسبت به گسترش
نفوذ ترک ها و هندی ها 
در بازار روسیه هوشیار 
باشیم. صنایع ترک ها 
صادرات محور است، 
بنابراین توانسته اند
به سرعت کاالها و 
صنایع خود را که قبال 
به بازار روسیه معرفی 
کرده اند، با قیمت های 
باال جایگزین کاالها و 
تولیدات اروپایی کنند
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خـود را انجـام دهند تا مـا بتوانیم تا پایان سـال 
شاهد ارقام صادراتی خوبی باشیم.«

نایب رئیس اتاق مشـترک ایران و روسیه با اشاره 
بـه تسـهیالتی کـه در دو سـال اخیـر در زمینـه 
تجـارت کاالیـی در ایـن منطقـه فراهـم شـده، 
می افزایـد: »یکـی از ایـن تسـهیالت، امضـای 
توافقنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اوراسیا 
اسـت که تعرفه های صـادرات برخـی کاالها را 
صفـر کـرد و یـا 50 تـا 75 درصد کاهـش داد و 
رونـد جهشـی افزایـش صـادرات ایـران را بـه 

روسیه از اولین سال اجرا رقم زد.«
او با بیان اینکه این جهش با شـیب های مختلف 
ادامه دارد، تاکید می کند: »از نظر زیرسـاخت های 
سـخت افزاری نیز در حوزه حمل ونقـل )به ویژه 
جاده ای( سـرمایه گذاری های خوبـی در کریدور 
موسـوم بـه شـمال - جنـوب صـورت گرفته و 
جاده هـای مناسـبی در آذربایجان و داغسـتان در 
جنوب روسـیه سـاخته شده اسـت تا کامیون ها 
راحت تر و ایمن تر تردد داشـته باشـند. عالوه بر 
آن، پست ها و تجهیزات گمرکی بیشتری هم در 
مرزهای ایران و آذربایجان و آذربایجان و روسـیه 
برای تسـریع و تسـهیل ترانزیت کاال ایجاد شده 
کـه البتـه بایـد توسـعه بیشـتری پیـدا کننـد تا 
پاسخگوی جهش صادراتی کشـور از مرزهای 

زمینی باشند.«

جنس موانع صادراتی ما
 تغییر کرده است

میرکریمـی بـا اشـاره بـه اینکـه بـا وجـود این 
اقدامـات مثبت، همچنان شـاهد فشـار و ایجاد 
موانع غیرتعرفه ای برای کاالهای صادراتی ایرانی 
هستیم، تاکید می کند: »زمانی موانع و مشکالت 
صادراتـی ما تعرفه ای بود، اما اکنون جنس موانع 
تغییر کرده و غیرتعرفه ای شـده؛ مثـال صادرات 
محصـوالت لبنی کشـور بـه دلیل مسـائل فنی 
بهداشـتی که بخشـی از آن نیز به حـق هم بوده 
بـرای مـدت طوالنـی در سـال 1400 از سـوی 
سـرویس نظـارت بـر مراقبت هـای بهداشـتی 
روسیه ممنوع شد و اکنون نیز فقط تولیدکنندگان 
محـدودی توانسـته اند مجـوز ایـن نهـاد ناظـر 
بهداشـتی را به عنـوان نهـاد متناظـر سـازمان 
دامپزشکی کشـور برای صادرات به روسیه اخذ 
کننـد، به همین دلیـل الزم و ضروری اسـت که 

سـازمان های بهداشتی و دامپزشـکی دو طرف 
و نیـز سـازمان غـذا و دارو در کشـور تعامـل و 
همکاری تنگاتنگی با یکدیگر داشـته باشـند تا 
شـرکت ها بتوانند از فرصت ایجادشـده استفاده 
کننـد تا دیگر شـاهد اتفاقـی که برای صـادرات 
محصـوالت لبنی و صیفی جاتی مانند فلفل رخ 

داد، نباشیم.«
به گفته میرکریمی؛ هنوز مشـکالت ما در حوزه 
فنی و بهداشـتی، رفع نشده و می تواند تاخیراتی 

را در کار صادرکنندگان ایجاد کند.

بی انگیزگی تاجران
 برای استفاده از سیستم بانکی

او در بخش دیگری از سـخنان خود به مسـائل 
بانکی و نقل وانتقال پول بین دو کشـور اشـاره و 
اظهـار می کنـد: »روابـط مالـی ایـران و روسـیه 
سال هاسـت که به سـوئیفت متکی نیسـت؛ اما 
به دلیل نبـود تراز تجاری بین دو کشـور و اینکه 
هیـچ گاه نسـبت واردات به صـادرات ما متعادل 
نبوده اسـت، ایران به اندازه کافی در روسـیه روبل 
ندارد. همچنین بسـیاری از صادرکنندگان ایرانی 
اکنون ترجیح می دهند که ارزشـان را در کشـور 
دیگر یا به صورت غیرقانونی و نقدی در روسـیه 

دریافت کنند.«
نایب رئیـس اتـاق بازرگانـی مشـترک ایـران و 
روسـیه می گوید: »بـه هر صـورت روابط بانکی 
دو کشـور برقرار اسـت، اما انگیزه اسـتفاده از این 
سیسـتم به دلیل دونرخی بـودن ارز در ایـران و تا 
حـدی در روسـیه کـم اسـت. متاسـفانه ارزش 
اسـکناس در روسـیه چه برای فروش به ریال در 
بـازار ایـران و چه بـرای فروش به روبـل در بازار 
روسیه، بیشتر از ارز بانکی است و همین موضوع 
موجـب شـده که برخـی تجار مجبور شـوند تا 
حدودی قوانین را دور بزنند و شـرکت هایی هم 
کـه از هر دو طـرف در چهارچوب قوانین رفتار 
می کننـد در رقابـت با ایـن گـروه از بازرگانان با 

سختی های بیشتر مواجه شوند.«
میرکریمـی معتقـد اسـت: »در این حـوزه دیگر 
نمی توانیم بگوییم دو طرف بیایند مشکالتشـان 
را بـا هـم رفـع کنند، بلکـه باید موانع مقـررات 
ارزی و تجـاری در داخـل هـر کشـور تصحیح 
شـود تـا صاحبان کسـب و کار در هـر دو طرف 

بتوانند از تبادل تجاری ارزان بهره ببرند.«

در حوزه مواد شیمیایی 
یا محصوالت کشاورزی، 
درخواست های متعددی 

برای کاالهای ایرانی 
داشته ایم و شرکت های
ایرانی نیز برای حضور
در بازار روسیه انگیزه 
و عالقه بیشتری پیدا 

کرده اند، اما هنوز اتفاق 
خاصی نیفتاده است

کشتی هایی که اکنون 
در دریای خزر تردد 

دارند، چندان مناسب 
نیستند و اغلب برای 

حمل الوار، آهن، فوالد
و... مورد استفاده قرار 
می گیرند، در حالی که 

ما برای حمل صیفی جات
و محصوالت کشاورزی 

به کانتینر یخچالدار
همراه با خطوط منظم 

کشتیرانی نیاز داریم
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آینـده چـه می شـود و بازگشـت پولشـان در 
قراردادهـای تجـاری و صادراتـی بـا چه نرخی 
صورت می گیرد. البته اکنون این مشکل منحصر 
به ایران و اقتصادش نیسـت، بلکه در روسـیه هم 
به دلیل وقوع جنـگ و اعمال تحریم های آمریکا 
و اتحادیـه اروپـا اندکـی بی ثباتی ایجاد شـده، اما 
اثراتـش بـه آن انـدازه که در نشـریات غربی ذکر 
می شـود نیسـت. با این حـال، به عـدم اطمینان 

تاجران منجر شده است.«
میرکریمـی تاکیـد می کنـد: »در سـال جـاری 
بزرگ ترین مشـکلی که ما در تجارت با روسـیه 
داریم، بحث غیرقابل پیش بینی بودن بازار اسـت 
کـه بایـد بـا ابـزاری ماننـد بیمـه و تقویـت 
پوشش های بیمه ای توسط بیمه صادرات و بیمه 

نوسانات نرخ ارز حل شود.«
او خاطرنشـان می کنـد: »باید بدانیـم که اقتصاد 
جهانی به هم پیوسته اسـت. وقتی یک شوک در 
منطقـه ای ایجاد می شـود، بقیه جهان هـم از آن 
تاثیـر می گیرند، بنابراین نتایـج منفی این جنگ 
نه فقـط بـرای مـا بلکـه بـرای دیگر کشـورها، 
کاهـش قـدرت پیش بینی اسـت. همان گونه که 
شـاهد بودیـم ارزش هر دالر تا پیـش از این، 70 
تـا 80 روبـل بـود کـه بـر اثر جنـگ روسـیه و 
اوکراین و تحریم روسـیه ارزش هر دالر به 130 

روبـل هم رسـید و بر همین اسـاس عـده ای از 
واردکننـدگان ایرانـی با این پیش بینی کـه روبل 
روسـیه بی ارزش شـده و رونـد نزولـی آن ادامه 
خواهد داشـت تعهداتی را بـرای واردات کاال از 
روسـیه ایجـاد کرده انـد امـا حاال که بـر خالف 
انتظـار ارزش روبل دوبـاره افزایش یافته در انجام 
تعهدات خود دچار مشـکل خواهند شـد، مگر 
اینکـه از همان ابتدا ریسـک نوسـان نـرخ ارز را 
پوشـش داده باشـند. عالوه بر این، اگر جنگ به 
بلندمدت بینجامد و قدرت خرید مردم روسـیه 
بـه لحاظ تحریم ها کاهش یابد، صـادرات ما هم 

به تدریج تحلیل می رود.«
میرکریمی در پاسـخ به این پرسـش کـه با پایان 
یافتن جنگ و خروج روسیه از تحریم آیا دوباره 
صـادرات مـا کاهـش خواهـد یافـت، می گوید: 
»حتـی اگر صلح شـود، روند صادراتی ما کاهش 
نمی یابد و همان رشـد آرام و پیوسـته ای که از دو 
سـال پیـش تاکنون اتفـاق افتـاده، ادامـه می یابد، 
چراکه زیرساخت هایی که با امضای موافقت نامه 
تجـارت آزاد بـا اتحادیه اقتصادی اوراسـیا فراهم 
کرده ایم و زیرسـاخت هایی هم که قرار اسـت با 
سـرمایه گذاری هر دو کشـور در کریدور شـمال 
- جنـوب مهیا شـود، روند تجـارت دو طرف را 
صعـودی می کنـد. بـا ایـن وجـود، اگـر رابطـه 
روسـیه و اروپا بیش از این تیره وتار شـود و حتی 
بـه ایجـاد موانـع حمل ونقلـی بلند مـدت هـم 
بینجامد، متاسـفانه برای کریدور شمال - جنوب 
هـم زنـگ خطر به صـدا در خواهد آمـد و آن را 
تضعیـف می کنـد. بـا ایـن حـال بعیـد بـه نظر 
می رسـد کـه مشـکل روسـیه بـا غرب تـا آن 

مرحله ادامه یابد.«
او با بیان اینکه ما در ابتدای راه هستیم و فقط 0/2 
تا 0/3 درصد از نیاز صادراتی روسـیه را پوشـش 
می دهیـم، می افزایـد: »صـادرات ما به روسـیه در 
سـال اول اجـرای توافقنامه تجـارت ترجیحی با 
اوراسـیا یعنـی سـال 1398 بالغ بـر 61 درصـد 
افزایش داشـت و در سـال 1399 هم با وجود این 
که سـال اوج گیری کرونا بود، صادرات ما از 457 
میلیـون دالر بـه 504 میلیـون دالر رسـید. چنین 
روند افزایشـی را در سـال 1400 نیز با افزایش 12 
درصـدی شـاهد بودیم، اما بایـد تالش کنیم که 
ایـن رونـد افزایـش صـادرات را بـه جهـش 

صادراتی تبدیل کنیم.«

سخت گیری روس ها
میرکریمی با اشـاره به اینکه یکی دیگـر از موانع 
غیرتعرفـه ای، موانعـی از جنـس قانـون اسـت، 
می گویـد: » وقتـی تجارت کشـورها به سـمت 
صفر شـدن تعرفه های گمرکی می رود، از جانب 
رقبا یا حتی همان کشـور، موانعی ایجاد می شود 
تـا با هـدف خودکفایـی و حمایـت از تولیدات 
داخلـی، یـا البی رقبـا یا هر شـیوه دیگر، جلوی 
نفـوذ کاالهای صادراتی کشـور دیگر را بگیرند؛ 
بنابراین اغلب به موانعی از نوع بهداشـتی یا فنی 
و اسـتانداردی روی می آوردند و شروع به اعمال  
سخت گیری می کنند. نمونه بارز این موانع را در 
صادرات لبنیات و برخی محصوالت کشاورزی 
و صیفی جات ایران به روسـیه شـاهد بودیم. این 
سـخت گیری ها قبـال کـه دیـوار بلنـد تعرفه ای 
بـرای کاالهای ایرانـی وجود داشـت کمتر دیده 
می شـد، ولـی اکنـون طبیعتـا حساسـیت های 
سـازمان های ذی ربـط در روسـیه در ایـن موارد 

بیشتر از قبل شده است.«
به گفته نایب رئیس اتاق بازرگانی مشـترک ایران 
و روسیه؛ برخی صادرکنندگان معتقد هستند که 
این گونـه سـخت گیری ها دربـاره محصـوالت 
دیگـر کشـورهای اوراسـیایی دیـده نمی شـود، 
بنابرایـن طـرف ایرانـی از روس ها درخواسـت 
کـرده کـه بـا محصـوالت ایرانـی هـم ماننـد 

محصوالت دیگر کشورها برخورد شود.
میرکریمـی بـا بیـان اینکـه بـرای رفـع چنیـن 
مشـکالتی چاره ای جـز فعالیت بیشـتر و بهتر 
دوجانبه از طرف دسـتگاه دیپلماسـی دو کشور 
نداریـم، خاطرنشـان می کنـد: »روابـط سـازمان 
اسـتاندارد ایران، سـازمان غـذا و دارو و سـازمان 
دامپزشکی ایران و روسیه باید نزدیک تر و بیشتر 
شـود و در زمینه آفات و سـموم کشـاورزی هم 
وزارت بهداشت ایران و وزارت جهاد کشاورزی 
بـا هـم هماهنگ تـر باشـند تـا شـاهد چنیـن 

محدودیت هایی نباشیم.«

چشم انداز مبهم ارزی و اقتصادی
نایب رئیـس اتـاق بازرگانـی مشـترک ایـران و 
روسیه معتقد است: »یکی دیگر از مشکالتی که 
وجـود دارد، بحـث عـدم اطمینـان نسـبت بـه 
سیاسـت ها و ثبـات اقتصـادی اسـت، صاحبان 
کسـب وکار نمی  دانند تکلیف نـرخ ارز تـا 3 ماه 

اکنون مشکالت ما ماهیت 
غیرتعرفه ای دارند؛ 

مثال صادرات محصوالت لبنی
 به روسیه به دلیل مسائل 
بهداشتی که بخشی از آن

 نیز به حق بوده، برای مدت 
طوالنی در سال 1400

 ممنوع شد و اکنون
 نیز فقط تولیدکنندگان 

محدودی توانسته اند مجوز
 نهاد ناظر آنها را برای 

صادرات اخذ کنند
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میانبرهای 
یک راهبندان جنگی
مناقشه نظامی روسیه در منطقه تا چه حد موقعیت ترانزیتی
 ایران را تغییر می دهد؟

این بار طالعی شوریده ، برای لجستیک و حمل ونقل ایران بخت گشایی کرده 
است؛ بر اثر جنگ، بنادر روسیه و اوکراین غیرقابل بهره برداری و دریای سیاه ناامن 
شده؛ راه آهن شرقی - غربی روسیه از کار افتاده؛ اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم های 
متعددی را بر اقتصاد روسیه اعمال کرده؛ شرکت های لجستیکی و حمل ونقلی بازار 
روسیه را ترک کرده؛ بنادر چین به دلیل شیوع دوباره کرونا به حال قرنطینه درآمده 
و زنجیره تامین دچار اختالل شده و حاال در این بحبوحه نظامی و ژئوپلیتیکی، یک 
بار دیگر ارزش و اهمیت کریدور نوستراک و میانی برجسته شده است، اما آیا ایران 
می تواند از مبادالت تجاری منتقل شده به این مسیر، بهره و سهم باالتری را به نام 

خود بزند. 
به گفته مهندس علیرضا چشم جهان، تحلیلگر امور حمل ونقل بین المللی؛ برای این 
کار نقصان ها و کمبود هایی داریم که زمان درخشش ستاره بخت را برای ایران به 
تعویق می اندازد، به ویژه اگر قرار باشد کریدور شمال - جنوب به شکل بلندمدت در 
امتداد کریدور میانی فعالیت کند. در نتیجه، طالع اگر مدد کند و دولت همت، شاید 

بتوان به بهره برداری مناسب از این فرصت، امیدوار بود. 

و اروپا تقریبا منتفی شده است.«
او بـا بیـان اینکـه اکنـون تنهـا مسـیرهای ریلی 
باقیمانده برای دسترسـی بخش بزرگی از آسیا و 
شرق دور به اروپا، کریدور میانی و داالن تراسیکا 
اسـت، یـادآور شـد: »کریـدور میانـی )میـدل 
کریدور( از مناطق مختلف چین آغاز می شـود و 
از طریق قزاقستان به بندر آکتائو و سپس با عبور 
از دریـای خـزر به وسـیله کشـتی، به بنـدر باکو 
)جمهـوری آذربایجان( می رسـد و بعـد از آن با 
راه آهن به بنادر پوتی و باتومی )گرجسـتان( و در 
مرحلـه بعـد از طریـق دریـا بـه بنادر کنسـتانزا 
)رومانـی( و وارنا )بلغارسـتان( منتقل شـده یا از 
طریق راه آهن باکو - تفلیس - قارص وارد ترکیه 
شده و به سمت بنادر مرسین و استانبول می رود 
تـا متعاقبا با حمـل دریایی، دسترسـی بـه نقاط 

مختلف اروپا فراهم شود.«

جایگاه ایران در کریدور میانی 
ایـن کارشـناس و تحلیلگـر امـور حمل ونقـل 
بین المللی خاطرنشـان کرد: »باید توجه داشـت 
که این مسـیر ریلـی - دریایی - ریلـی )کریدور 
میانی( فقـط یک دهم ظرفیت راه آهن شـرقی - 
غربی روسیه یعنی کریدور شمالی ظرفیت دارد. 
بـه همین دلیل، صاحبان کاال و ترانزیت کنندگان 
انواع محصوالت از چین، قزاقسـتان، آذربایجان، 
گرجستان و ترکیه انتظار دارند که توان عملیاتی 
کریـدور میانـی افزایـش یابـد. به تازگـی بانک 
جهانـی نیز به باکو و تفلیس پیشـنهادهایی ارائه 
کـرده تـا بـه بهبـود کارایـی بنـادر باکـو، پوتی، 
باتومی و شـبکه ریلی بین جمهوری آذربایجان 

و گرجستان منجر شود.«
او گفـت: »از طـرف دیگـر، هنـد، پاکسـتان و 
بنـگالدش هم بـه دلیل قطع ارتباط بنادرشـان با 
بنـادر مهـم روسـیه در حـال جایگزیـن کـردن 

مسیرهای دیگر هستند.«
چشـم جهان بـا اشـاره به اینکـه در این شـرایط 
منطقه ای، از ایران هم به عنوان بخشی از کریدور 
شـمال - جنوب انتظار می رود که هم در قامت 
یک مکمـل در امتداد کریدور میانی عمل کند و 
هـم به مبـادالت تجاری با روسـیه، بـالروس و 
احیانـا قزاقسـتان یاری رسـاند، گفـت: »متصل 
شـدن میدل کریـدور بـه ایـران از طریـق اتصال 
دریایی بین بنادر آکتائو و کوریک )قزاقسـتان( به 

مهنـدس علیرضا چشـم جهان، تحلیلگـر امور 
حمل ونقل بین المللی به منظور ارزیابی موقعیت 
ترانزیتی ایران با توجه به بحران روسیه سخن را 
بـا ارزیابـی وضعیـت بنـادر مهم چین کـه مبدا 
بسـیاری از کاالها به سـمت خاورمیانـه، اروپا و 

سایر نقاط جهان است، آغاز کرد.
او با اشـاره به اینکه شـیوع دوباره سـویه جدید 
بیمـاری کرونـا در شـهرهای بنـدری مهم چین 
مانند شـانگهای و شـنزن موجب اعمـال دوباره 
قرنطینه های سـخت گیرانه در این شهرها شده و 
زنجیـره تامین جهانـی را برای یک بـار دیگر با 
اختالل مواجه کرده است، توضیح داد: »براساس 
تصاویر ماهـواره ای و همچنین اطالعات مارین 
ترافیک، تعداد زیادی از کشـتی های تجـاری در 
لنگـرگاه بنـادر اصلی چیـن معطـل مانده اند که 
ایـن رویـداد بـا ایـن وسـعت و تعـداد در چین 

بی سابقه بوده است.«

او با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی، استفاده از 
حمل ونقـل دریایی برای برخی صاحبـان کاال از 
مبـدا چیـن عـالوه بـر دشـواری و معطلی های 
طوالنی، هزینه های هنگفتی را رقم زده، تصریح 
کـرد: »ایـن معضـل موجـب توجـه بیشـتر به 
اهمیـت داالن هـای جایگزیـن کـه عمدتا ریلی 

هستند، شده است.«
چشم جهان خاطرنشـان کرد: »در حالی که بنادر 
چین با چنین معضلی - هرچند گذرا اما عمیق 
- روبـه رو شـده اند، جنگ در اوکرایـن و اعمال 
تحریم هـای بین المللـی گسـترده علیه روسـیه، 
سـرویس خطوط کشـتیرانی بـزرگ بین المللی 
جهان را به بنادر والدی وسـتک، سنت پترزبورگ 
و نووروسیسـک قطـع کرده و راه آهن شـرقی - 
غربـی آن کشـور )ترانـس سـیبریا - کریـدور 
شمالی( را از کار انداخته و امکان استفاده از آن را 
برای مبادالت تجاری ریلی بین شـرق دور، آسیا 
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آینـده چـه می شـود و بازگشـت پولشـان در 
قراردادهـای تجـاری و صادراتـی بـا چه نرخی 
صورت می گیرد. البته اکنون این مشکل منحصر 
به ایران و اقتصادش نیسـت، بلکه در روسـیه هم 
به دلیل وقوع جنـگ و اعمال تحریم های آمریکا 
و اتحادیـه اروپـا اندکـی بی ثباتی ایجاد شـده، اما 
اثراتـش بـه آن انـدازه که در نشـریات غربی ذکر 
می شـود نیسـت. با این حـال، به عـدم اطمینان 

تاجران منجر شده است.«
میرکریمـی تاکیـد می کنـد: »در سـال جـاری 
بزرگ ترین مشـکلی که ما در تجارت با روسـیه 
داریم، بحث غیرقابل پیش بینی بودن بازار اسـت 
کـه بایـد بـا ابـزاری ماننـد بیمـه و تقویـت 
پوشش های بیمه ای توسط بیمه صادرات و بیمه 

نوسانات نرخ ارز حل شود.«
او خاطرنشـان می کنـد: »باید بدانیـم که اقتصاد 
جهانی به هم پیوسته اسـت. وقتی یک شوک در 
منطقـه ای ایجاد می شـود، بقیه جهان هـم از آن 
تاثیـر می گیرند، بنابراین نتایـج منفی این جنگ 
نه فقـط بـرای مـا بلکـه بـرای دیگر کشـورها، 
کاهـش قـدرت پیش بینی اسـت. همان گونه که 
شـاهد بودیـم ارزش هر دالر تا پیـش از این، 70 
تـا 80 روبـل بـود کـه بـر اثر جنـگ روسـیه و 
اوکراین و تحریم روسـیه ارزش هر دالر به 130 

روبـل هم رسـید و بر همین اسـاس عـده ای از 
واردکننـدگان ایرانـی با این پیش بینی کـه روبل 
روسـیه بی ارزش شـده و رونـد نزولـی آن ادامه 
خواهد داشـت تعهداتی را بـرای واردات کاال از 
روسـیه ایجـاد کرده انـد امـا حاال که بـر خالف 
انتظـار ارزش روبل دوبـاره افزایش یافته در انجام 
تعهدات خود دچار مشـکل خواهند شـد، مگر 
اینکـه از همان ابتدا ریسـک نوسـان نـرخ ارز را 
پوشـش داده باشـند. عالوه بر این، اگر جنگ به 
بلندمدت بینجامد و قدرت خرید مردم روسـیه 
بـه لحاظ تحریم ها کاهش یابد، صـادرات ما هم 

به تدریج تحلیل می رود.«
میرکریمی در پاسـخ به این پرسـش کـه با پایان 
یافتن جنگ و خروج روسیه از تحریم آیا دوباره 
صـادرات مـا کاهـش خواهـد یافـت، می گوید: 
»حتـی اگر صلح شـود، روند صادراتی ما کاهش 
نمی یابد و همان رشـد آرام و پیوسـته ای که از دو 
سـال پیـش تاکنون اتفـاق افتـاده، ادامـه می یابد، 
چراکه زیرساخت هایی که با امضای موافقت نامه 
تجـارت آزاد بـا اتحادیه اقتصادی اوراسـیا فراهم 
کرده ایم و زیرسـاخت هایی هم که قرار اسـت با 
سـرمایه گذاری هر دو کشـور در کریدور شـمال 
- جنـوب مهیا شـود، روند تجـارت دو طرف را 
صعـودی می کنـد. بـا ایـن وجـود، اگـر رابطـه 
روسـیه و اروپا بیش از این تیره وتار شـود و حتی 
بـه ایجـاد موانـع حمل ونقلـی بلند مـدت هـم 
بینجامد، متاسـفانه برای کریدور شمال - جنوب 
هـم زنـگ خطر به صـدا در خواهد آمـد و آن را 
تضعیـف می کنـد. بـا ایـن حـال بعیـد بـه نظر 
می رسـد کـه مشـکل روسـیه بـا غرب تـا آن 

مرحله ادامه یابد.«
او با بیان اینکه ما در ابتدای راه هستیم و فقط 0/2 
تا 0/3 درصد از نیاز صادراتی روسـیه را پوشـش 
می دهیـم، می افزایـد: »صـادرات ما به روسـیه در 
سـال اول اجـرای توافقنامه تجـارت ترجیحی با 
اوراسـیا یعنـی سـال 1398 بالغ بـر 61 درصـد 
افزایش داشـت و در سـال 1399 هم با وجود این 
که سـال اوج گیری کرونا بود، صادرات ما از 457 
میلیـون دالر بـه 504 میلیـون دالر رسـید. چنین 
روند افزایشـی را در سـال 1400 نیز با افزایش 12 
درصـدی شـاهد بودیم، اما بایـد تالش کنیم که 
ایـن رونـد افزایـش صـادرات را بـه جهـش 

صادراتی تبدیل کنیم.«

سخت گیری روس ها
میرکریمی با اشـاره به اینکه یکی دیگـر از موانع 
غیرتعرفـه ای، موانعـی از جنـس قانـون اسـت، 
می گویـد: » وقتـی تجارت کشـورها به سـمت 
صفر شـدن تعرفه های گمرکی می رود، از جانب 
رقبا یا حتی همان کشـور، موانعی ایجاد می شود 
تـا با هـدف خودکفایـی و حمایـت از تولیدات 
داخلـی، یـا البی رقبـا یا هر شـیوه دیگر، جلوی 
نفـوذ کاالهای صادراتی کشـور دیگر را بگیرند؛ 
بنابراین اغلب به موانعی از نوع بهداشـتی یا فنی 
و اسـتانداردی روی می آوردند و شروع به اعمال  
سخت گیری می کنند. نمونه بارز این موانع را در 
صادرات لبنیات و برخی محصوالت کشاورزی 
و صیفی جات ایران به روسـیه شـاهد بودیم. این 
سـخت گیری ها قبـال کـه دیـوار بلنـد تعرفه ای 
بـرای کاالهای ایرانـی وجود داشـت کمتر دیده 
می شـد، ولـی اکنـون طبیعتـا حساسـیت های 
سـازمان های ذی ربـط در روسـیه در ایـن موارد 

بیشتر از قبل شده است.«
به گفته نایب رئیس اتاق بازرگانی مشـترک ایران 
و روسیه؛ برخی صادرکنندگان معتقد هستند که 
این گونـه سـخت گیری ها دربـاره محصـوالت 
دیگـر کشـورهای اوراسـیایی دیـده نمی شـود، 
بنابرایـن طـرف ایرانـی از روس ها درخواسـت 
کـرده کـه بـا محصـوالت ایرانـی هـم ماننـد 

محصوالت دیگر کشورها برخورد شود.
میرکریمـی بـا بیـان اینکـه بـرای رفـع چنیـن 
مشـکالتی چاره ای جـز فعالیت بیشـتر و بهتر 
دوجانبه از طرف دسـتگاه دیپلماسـی دو کشور 
نداریـم، خاطرنشـان می کنـد: »روابـط سـازمان 
اسـتاندارد ایران، سـازمان غـذا و دارو و سـازمان 
دامپزشکی ایران و روسیه باید نزدیک تر و بیشتر 
شـود و در زمینه آفات و سـموم کشـاورزی هم 
وزارت بهداشت ایران و وزارت جهاد کشاورزی 
بـا هـم هماهنگ تـر باشـند تـا شـاهد چنیـن 

محدودیت هایی نباشیم.«

چشم انداز مبهم ارزی و اقتصادی
نایب رئیـس اتـاق بازرگانـی مشـترک ایـران و 
روسیه معتقد است: »یکی دیگر از مشکالتی که 
وجـود دارد، بحـث عـدم اطمینـان نسـبت بـه 
سیاسـت ها و ثبـات اقتصـادی اسـت، صاحبان 
کسـب وکار نمی  دانند تکلیف نـرخ ارز تـا 3 ماه 

اکنون مشکالت ما ماهیت 
غیرتعرفه ای دارند؛ 

مثال صادرات محصوالت لبنی
 به روسیه به دلیل مسائل 
بهداشتی که بخشی از آن

 نیز به حق بوده، برای مدت 
طوالنی در سال 1400

 ممنوع شد و اکنون
 نیز فقط تولیدکنندگان 

محدودی توانسته اند مجوز
 نهاد ناظر آنها را برای 

صادرات اخذ کنند
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میانبرهای 
یک راهبندان جنگی
مناقشه نظامی روسیه در منطقه تا چه حد موقعیت ترانزیتی
 ایران را تغییر می دهد؟

این بار طالعی شوریده ، برای لجستیک و حمل ونقل ایران بخت گشایی کرده 
است؛ بر اثر جنگ، بنادر روسیه و اوکراین غیرقابل بهره برداری و دریای سیاه ناامن 
شده؛ راه آهن شرقی - غربی روسیه از کار افتاده؛ اتحادیه اروپا و آمریکا تحریم های 
متعددی را بر اقتصاد روسیه اعمال کرده؛ شرکت های لجستیکی و حمل ونقلی بازار 
روسیه را ترک کرده؛ بنادر چین به دلیل شیوع دوباره کرونا به حال قرنطینه درآمده 
و زنجیره تامین دچار اختالل شده و حاال در این بحبوحه نظامی و ژئوپلیتیکی، یک 
بار دیگر ارزش و اهمیت کریدور نوستراک و میانی برجسته شده است، اما آیا ایران 
می تواند از مبادالت تجاری منتقل شده به این مسیر، بهره و سهم باالتری را به نام 

خود بزند. 
به گفته مهندس علیرضا چشم جهان، تحلیلگر امور حمل ونقل بین المللی؛ برای این 
کار نقصان ها و کمبود هایی داریم که زمان درخشش ستاره بخت را برای ایران به 
تعویق می اندازد، به ویژه اگر قرار باشد کریدور شمال - جنوب به شکل بلندمدت در 
امتداد کریدور میانی فعالیت کند. در نتیجه، طالع اگر مدد کند و دولت همت، شاید 

بتوان به بهره برداری مناسب از این فرصت، امیدوار بود. 

و اروپا تقریبا منتفی شده است.«
او بـا بیـان اینکـه اکنـون تنهـا مسـیرهای ریلی 
باقیمانده برای دسترسـی بخش بزرگی از آسیا و 
شرق دور به اروپا، کریدور میانی و داالن تراسیکا 
اسـت، یـادآور شـد: »کریـدور میانـی )میـدل 
کریدور( از مناطق مختلف چین آغاز می شـود و 
از طریق قزاقستان به بندر آکتائو و سپس با عبور 
از دریـای خـزر به وسـیله کشـتی، به بنـدر باکو 
)جمهـوری آذربایجان( می رسـد و بعـد از آن با 
راه آهن به بنادر پوتی و باتومی )گرجسـتان( و در 
مرحلـه بعـد از طریـق دریـا بـه بنادر کنسـتانزا 
)رومانـی( و وارنا )بلغارسـتان( منتقل شـده یا از 
طریق راه آهن باکو - تفلیس - قارص وارد ترکیه 
شده و به سمت بنادر مرسین و استانبول می رود 
تـا متعاقبا با حمـل دریایی، دسترسـی بـه نقاط 

مختلف اروپا فراهم شود.«

جایگاه ایران در کریدور میانی 
ایـن کارشـناس و تحلیلگـر امـور حمل ونقـل 
بین المللی خاطرنشـان کرد: »باید توجه داشـت 
که این مسـیر ریلـی - دریایی - ریلـی )کریدور 
میانی( فقـط یک دهم ظرفیت راه آهن شـرقی - 
غربی روسیه یعنی کریدور شمالی ظرفیت دارد. 
بـه همین دلیل، صاحبان کاال و ترانزیت کنندگان 
انواع محصوالت از چین، قزاقسـتان، آذربایجان، 
گرجستان و ترکیه انتظار دارند که توان عملیاتی 
کریـدور میانـی افزایـش یابـد. به تازگـی بانک 
جهانـی نیز به باکو و تفلیس پیشـنهادهایی ارائه 
کـرده تـا بـه بهبـود کارایـی بنـادر باکـو، پوتی، 
باتومی و شـبکه ریلی بین جمهوری آذربایجان 

و گرجستان منجر شود.«
او گفـت: »از طـرف دیگـر، هنـد، پاکسـتان و 
بنـگالدش هم بـه دلیل قطع ارتباط بنادرشـان با 
بنـادر مهـم روسـیه در حـال جایگزیـن کـردن 

مسیرهای دیگر هستند.«
چشـم جهان بـا اشـاره به اینکـه در این شـرایط 
منطقه ای، از ایران هم به عنوان بخشی از کریدور 
شـمال - جنوب انتظار می رود که هم در قامت 
یک مکمـل در امتداد کریدور میانی عمل کند و 
هـم به مبـادالت تجاری با روسـیه، بـالروس و 
احیانـا قزاقسـتان یاری رسـاند، گفـت: »متصل 
شـدن میدل کریـدور بـه ایـران از طریـق اتصال 
دریایی بین بنادر آکتائو و کوریک )قزاقسـتان( به 

مهنـدس علیرضا چشـم جهان، تحلیلگـر امور 
حمل ونقل بین المللی به منظور ارزیابی موقعیت 
ترانزیتی ایران با توجه به بحران روسیه سخن را 
بـا ارزیابـی وضعیـت بنـادر مهم چین کـه مبدا 
بسـیاری از کاالها به سـمت خاورمیانـه، اروپا و 

سایر نقاط جهان است، آغاز کرد.
او با اشـاره به اینکه شـیوع دوباره سـویه جدید 
بیمـاری کرونـا در شـهرهای بنـدری مهم چین 
مانند شـانگهای و شـنزن موجب اعمـال دوباره 
قرنطینه های سـخت گیرانه در این شهرها شده و 
زنجیـره تامین جهانـی را برای یک بـار دیگر با 
اختالل مواجه کرده است، توضیح داد: »براساس 
تصاویر ماهـواره ای و همچنین اطالعات مارین 
ترافیک، تعداد زیادی از کشـتی های تجـاری در 
لنگـرگاه بنـادر اصلی چیـن معطـل مانده اند که 
ایـن رویـداد بـا ایـن وسـعت و تعـداد در چین 

بی سابقه بوده است.«

او با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی، استفاده از 
حمل ونقـل دریایی برای برخی صاحبـان کاال از 
مبـدا چیـن عـالوه بـر دشـواری و معطلی های 
طوالنی، هزینه های هنگفتی را رقم زده، تصریح 
کـرد: »ایـن معضـل موجـب توجـه بیشـتر به 
اهمیـت داالن هـای جایگزیـن کـه عمدتا ریلی 

هستند، شده است.«
چشم جهان خاطرنشـان کرد: »در حالی که بنادر 
چین با چنین معضلی - هرچند گذرا اما عمیق 
- روبـه رو شـده اند، جنگ در اوکرایـن و اعمال 
تحریم هـای بین المللـی گسـترده علیه روسـیه، 
سـرویس خطوط کشـتیرانی بـزرگ بین المللی 
جهان را به بنادر والدی وسـتک، سنت پترزبورگ 
و نووروسیسـک قطـع کرده و راه آهن شـرقی - 
غربـی آن کشـور )ترانـس سـیبریا - کریـدور 
شمالی( را از کار انداخته و امکان استفاده از آن را 
برای مبادالت تجاری ریلی بین شـرق دور، آسیا 
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بنـادر امیرآبـاد، فریدون کنار، نوشـهر، کاسـپین، 
انزلـی و آسـتارا می توانـد یک فرصت مناسـب 
برای استفاده از توانایی های بنادر تجاری شمالی 
کشـور باشـد که اکنـون بیـش از 70 درصـد از 

مجموع ظرفیت آنها خالی مانده است.«
چشـم جهان افزود »بنادر شمالی ایران با امکاناتی 
که دارند و سرمایه گذاری های گسـترده ای که در 
آنها صـورت گرفته، می توانند از فرصت موجود 
بـرای فعـال سـاختن ظرفیت هـای خـود بهره 
بزرگی ببرند. البته هر یک از بنادر شـمالی ایران 
پسـکرانه های خـاص خـود را دارنـد کـه زمینه 
مشـارکت موثر در امر صادرات و واردات کشور 

را نیز برای آنان فراهم می کند.«

انفصال ریلی به جای اتصال!
ایـن تحلیلگـر امـور حمل ونقل بین المللـی در 
ادامـه، با بیان اینکه در حـال حاضر اتصال ریلی 
کارآمـد و به صرفه برای انتقال گسـترده کاالهای 
ترانزیتی بین بنادر جنوبی و شمالی کشور برقرار 
نیسـت، گفـت: »عبـور کاالهـا و کانتینرهـای 
ترانزیتـی از طریق بنادر شـمالی و انتقـال آنها از 
طریـق جـاده بـه بنـادر جنوبی بـرای ارسـال به 
کشـورهای حاشـیه خلیج فارس، دریای عمان، 
آفریقـا و شـبه قاره هنـد می توانـد فرصت هـای 
بی شـماری را بـرای کسـب درآمدهـای ارزی و 
همچنین ایجاد اشتغال پایدار در ایران ایجاد کند. 
ضمن اینکه نباید نسبت به پتانسیل انتقال کاال و 
کانتینرهای ترانزیتی از طریق بنادر شـمالی ایران 
بـه ترکیـه، کردسـتان عـراق، پاکسـتان و حتـی 

افغانستان بی تفاوت بود.«
چشـم جهان توضیح داد: »اینکه پس از فروپاشی 
اتحـاد جماهیـر شـوروی و به ویژه در 20 سـال 
گذشـته )در پـی توافقنامـه کریـدور شـمال - 
جنـوب بیـن هنـد، ایـران و روسـیه که بعـدا به 
نوسـتراک معـروف شـد( مسـتمرا از سـوی 
مسـئوالن گفته شـده که ترانزیـت کاال از طریق 
ایـن کریـدور صرفه جویی 30 درصدی نسـبت 
به سـایر مسـیرها بـرای ترانزیت کننـدگان دارد، 
ولـی در عمـل کاال و کانتینر زیـادی جذب این 
داالن نشـده، حکایـت از وجود مجموعـه ای از 
معضالت فرآیندی و موانع زیرسـاختی دارد که 

می بایست رفع شوند.«

کجا کم گذاشته ایم؟
او ادامـه داد: »کمبـود ظرفیـت حمـل دریایـی، 
سـرعت پایین تردد کشتی های باری و عملکرد 
سـنتی خطـوط کشـتیرانی در محـدوده دریای 
خـزر، راننـده محور بـودن حمل ونقل جـاده ای 
کشور، تکمیل نشدن مسیر ریلی رشت به بنادر 
کاسـپین، انزلـی و آسـتارا، عـدم اتصـال راه آهن 
سراسـری به بندر شهید بهشتی چابهار، ظرفیت 
انـدک حمـل کاال و کانتینـر در مسـیر ریلـی 
بندرعباس به بنـدر امیرآبـاد، گرانی کرایه حمل 
ریلـی محموالت کانتینـری ترانزیتی در شـبکه 
راه آهـن )کـه بر مبنـای فرانک سـوئیس مطالبه 
می شـود( و کنـدی سـیر و حرکـت قطارهـای 
باری از نقاط ضعف بزرگی اسـت که باید برای 
کسـب سـهم موثر از مبادالت تجاری منطقه ای 

متصل شدن  کریدور میانی
 به ایران از طریق اتصال 
دریایی بین بنادر آکتائو 
و کوریک )قزاقستان( به

 بنادر امیرآباد، فریدون کنار، 
نوشهر، کاسپین، انزلی و 
آستارا می تواند فرصتی 
مناسب برای استفاده از 
توانایی های بنادر تجاری 
شمالی کشور باشد که
 اکنون بیش از 70 درصد

 از مجموع ظرفیت آنها 
خالی مانده است

به تازگی بانک جهانی به
 آذربایجان و گرجستان 
پیشنهادهایی به منظور

 بهبود کارایی بنادر باکو، 
پوتی، باتومی و شبکه
 ریلی بین این دو کشور
 ارائه کرده است
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برطرف شـوند؛ به ویـژه اگر قرار باشـد کریدور 
شـمال - جنوب به شـکل بلندمـدت در امتداد 

کریدور میانی فعالیت کند.«
چشـم جهان گفت: »عالوه بـر اهمیت موضوع 
قرارگیـری در امتـداد کریـدور میانـی، بایـد بـه 
موضـوع صـادرات و ترانزیـت کاال و کانتینر به 
روسیه با توجه به مشـکالتی که اکنون روس ها 
در حـوزه حمل ونقـل و زنجیـره تامیـن بـا آن 

مواجه شده اند، توجه کرد.«
او معتقد است: »در شرایط کنونی امکان دارد که 
کشـورهای قزاقسـتان و بـالروس هم بـه دلیل 
همراهی و هم پیمانی با روسـیه دچار مشکالت 
و تحریم هایی شوند و بیشتر به سمت بازارهای 
صادراتـی ایـران و کریـدور ترانزیتـی شـمال - 

جنوب، گرایش پیدا کنند.«
ایـن تحلیلگـر امـور حمل ونقل بین المللـی در 
ادامـه تصریـح کـرد: »تکمیـل هر چه سـریع تر 
زیربناها، روساخت ها، بهبود فرآیندهای گمرکی 
و نظارتی، پرهیز از بخشـی نگری در سازمان ها، 
و  قوانیـن  اجـرای  و  تصویـب  از  اجتنـاب 
بخشـنامه های خلق السـاعه و متعـارض، بهبود 
مدل هـای کسـب وکار، ارائه خدمات قابل اعتماد 
بـه کاالهـای ترانزیتـی در شـبکه های بنـدری، 
جـاده ای و ریلـی، افزایـش تعـداد و ظرفیـت 
کشـتی های باری در دریای خزر، ارتقای جایگاه 
بخـش خصوصی واقعی، رفع مشـکل الیروبی 
بنادر شـمالی و راه اندازی سرویس های رو - رو، 
می توانـد نقـش پررنگی بـرای ایـران در جهت 
نقل وانتقال کاال با روسـیه، قزاقسـتان و بالروس 

داشـته باشـد و ایـن هدف مهـم را کـه در طول 
بیـش از دو دهه گذشـته مطرح بـوده، از مرحله 

حرف به عمل برساند.«
چشـم جهان دربـاره تاثیـری کـه انسـداد کانال 
سـوئز بـر زنجیـره تامیـن جهانـی و مبـادالت 
منطقـه ای و فرامنطقه ای کاالها گذاشـت، تاکید 
کـرد: »وقتـی اوایل فروردین 1400، کانال سـوئز 
بـرای چنـد روز بسـته شـد و زنجیـره تامیـن 
منطقـه ای و جهانـی را مدت هـا مختـل کـرد، 
بسـیاری از کشـورها و بازرگانـان بـه ایـن فکر 
افتادند که از مسـیرهایی که وابسـته به عبـور از 
کانـال سـوئز نیسـتند، بـرای نقل وانتقـال کاال و 
کانتینرهایشان استفاده کنند. یکی از این مسیرها 
برای اتصال تجارت بین هندوسـتان، کشورهای 
حاشـیه خلیج فـارس و دریـای عمـان و شـرق 
آفریقا با روسـیه و ترکیـه و اروپا می تواند همین 
کریـدور شـمال - جنـوب باشـد کـه در ایـن 
صورت باید به  طور جدی و منسـجم برای رفع 
محدودیت هـای اشـاره شـده، اقدامـات عملی 
صـورت گیرد، وگرنه همه چیز بـاز هم در حد 

حرف باقی خواهد ماند.«
او در رابطه با اهمیت برقراری سـرویس رو- رو 
در دریـای خزر افزود: » در حال حاضر، در شـهر 
بندری آسـتارا شـاهد صـف طویـل تریلرهای 
حـاوی محصـوالت صادراتی ایران هسـتیم که 
می خواهنـد از طریق مرز زمینی بـه آذربایجان و 
سـپس روسیه بروند. اکثر این تریلرها هم پالک 
خارجـی دارند و به ایران متعلق نیسـتند. به طور 
طبیعـی امکان جذب ایـن تریلرها برای حمل با 

از آنجا که ظرفیت مسیر 
ریلی- دریایی- ریلی 

کریدور میانی، یک دهم 
ظرفیت راه آهن شرقی

- غربی روسیه یعنی
کریدور شمالی است، 

بنابراین صاحبان کاال و 
ترانزیت کنندگان انواع 

کاال از چین، قزاقستان، 
آذربایجان، گرجستان

و ترکیه انتظار دارند که 
توان عملیاتی کریدور 

میانی افزایش یابد
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بنـادر امیرآبـاد، فریدون کنار، نوشـهر، کاسـپین، 
انزلـی و آسـتارا می توانـد یک فرصت مناسـب 
برای استفاده از توانایی های بنادر تجاری شمالی 
کشـور باشـد که اکنـون بیـش از 70 درصـد از 

مجموع ظرفیت آنها خالی مانده است.«
چشـم جهان افزود »بنادر شمالی ایران با امکاناتی 
که دارند و سرمایه گذاری های گسـترده ای که در 
آنها صـورت گرفته، می توانند از فرصت موجود 
بـرای فعـال سـاختن ظرفیت هـای خـود بهره 
بزرگی ببرند. البته هر یک از بنادر شـمالی ایران 
پسـکرانه های خـاص خـود را دارنـد کـه زمینه 
مشـارکت موثر در امر صادرات و واردات کشور 

را نیز برای آنان فراهم می کند.«

انفصال ریلی به جای اتصال!
ایـن تحلیلگـر امـور حمل ونقل بین المللـی در 
ادامـه، با بیان اینکه در حـال حاضر اتصال ریلی 
کارآمـد و به صرفه برای انتقال گسـترده کاالهای 
ترانزیتی بین بنادر جنوبی و شمالی کشور برقرار 
نیسـت، گفـت: »عبـور کاالهـا و کانتینرهـای 
ترانزیتـی از طریق بنادر شـمالی و انتقـال آنها از 
طریـق جـاده بـه بنـادر جنوبی بـرای ارسـال به 
کشـورهای حاشـیه خلیج فارس، دریای عمان، 
آفریقـا و شـبه قاره هنـد می توانـد فرصت هـای 
بی شـماری را بـرای کسـب درآمدهـای ارزی و 
همچنین ایجاد اشتغال پایدار در ایران ایجاد کند. 
ضمن اینکه نباید نسبت به پتانسیل انتقال کاال و 
کانتینرهای ترانزیتی از طریق بنادر شـمالی ایران 
بـه ترکیـه، کردسـتان عـراق، پاکسـتان و حتـی 

افغانستان بی تفاوت بود.«
چشـم جهان توضیح داد: »اینکه پس از فروپاشی 
اتحـاد جماهیـر شـوروی و به ویژه در 20 سـال 
گذشـته )در پـی توافقنامـه کریـدور شـمال - 
جنـوب بیـن هنـد، ایـران و روسـیه که بعـدا به 
نوسـتراک معـروف شـد( مسـتمرا از سـوی 
مسـئوالن گفته شـده که ترانزیـت کاال از طریق 
ایـن کریـدور صرفه جویی 30 درصدی نسـبت 
به سـایر مسـیرها بـرای ترانزیت کننـدگان دارد، 
ولـی در عمـل کاال و کانتینر زیـادی جذب این 
داالن نشـده، حکایـت از وجود مجموعـه ای از 
معضالت فرآیندی و موانع زیرسـاختی دارد که 

می بایست رفع شوند.«

کجا کم گذاشته ایم؟
او ادامـه داد: »کمبـود ظرفیـت حمـل دریایـی، 
سـرعت پایین تردد کشتی های باری و عملکرد 
سـنتی خطـوط کشـتیرانی در محـدوده دریای 
خـزر، راننـده محور بـودن حمل ونقل جـاده ای 
کشور، تکمیل نشدن مسیر ریلی رشت به بنادر 
کاسـپین، انزلـی و آسـتارا، عـدم اتصـال راه آهن 
سراسـری به بندر شهید بهشتی چابهار، ظرفیت 
انـدک حمـل کاال و کانتینـر در مسـیر ریلـی 
بندرعباس به بنـدر امیرآبـاد، گرانی کرایه حمل 
ریلـی محموالت کانتینـری ترانزیتی در شـبکه 
راه آهـن )کـه بر مبنـای فرانک سـوئیس مطالبه 
می شـود( و کنـدی سـیر و حرکـت قطارهـای 
باری از نقاط ضعف بزرگی اسـت که باید برای 
کسـب سـهم موثر از مبادالت تجاری منطقه ای 

متصل شدن  کریدور میانی
 به ایران از طریق اتصال 
دریایی بین بنادر آکتائو 
و کوریک )قزاقستان( به
 بنادر امیرآباد، فریدون کنار، 
نوشهر، کاسپین، انزلی و 
آستارا می تواند فرصتی 
مناسب برای استفاده از 
توانایی های بنادر تجاری 
شمالی کشور باشد که
 اکنون بیش از 70 درصد

 از مجموع ظرفیت آنها 
خالی مانده است

به تازگی بانک جهانی به
 آذربایجان و گرجستان 
پیشنهادهایی به منظور
 بهبود کارایی بنادر باکو، 
پوتی، باتومی و شبکه
 ریلی بین این دو کشور
 ارائه کرده است
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برطرف شـوند؛ به ویـژه اگر قرار باشـد کریدور 
شـمال - جنوب به شـکل بلندمـدت در امتداد 

کریدور میانی فعالیت کند.«
چشـم جهان گفت: »عالوه بـر اهمیت موضوع 
قرارگیـری در امتـداد کریـدور میانـی، بایـد بـه 
موضـوع صـادرات و ترانزیـت کاال و کانتینر به 
روسیه با توجه به مشـکالتی که اکنون روس ها 
در حـوزه حمل ونقـل و زنجیـره تامیـن بـا آن 

مواجه شده اند، توجه کرد.«
او معتقد است: »در شرایط کنونی امکان دارد که 
کشـورهای قزاقسـتان و بـالروس هم بـه دلیل 
همراهی و هم پیمانی با روسـیه دچار مشکالت 
و تحریم هایی شوند و بیشتر به سمت بازارهای 
صادراتـی ایـران و کریـدور ترانزیتـی شـمال - 

جنوب، گرایش پیدا کنند.«
ایـن تحلیلگـر امـور حمل ونقل بین المللـی در 
ادامـه تصریـح کـرد: »تکمیـل هر چه سـریع تر 
زیربناها، روساخت ها، بهبود فرآیندهای گمرکی 
و نظارتی، پرهیز از بخشـی نگری در سازمان ها، 
و  قوانیـن  اجـرای  و  تصویـب  از  اجتنـاب 
بخشـنامه های خلق السـاعه و متعـارض، بهبود 
مدل هـای کسـب وکار، ارائه خدمات قابل اعتماد 
بـه کاالهـای ترانزیتـی در شـبکه های بنـدری، 
جـاده ای و ریلـی، افزایـش تعـداد و ظرفیـت 
کشـتی های باری در دریای خزر، ارتقای جایگاه 
بخـش خصوصی واقعی، رفع مشـکل الیروبی 
بنادر شـمالی و راه اندازی سرویس های رو - رو، 
می توانـد نقـش پررنگی بـرای ایـران در جهت 
نقل وانتقال کاال با روسـیه، قزاقسـتان و بالروس 

داشـته باشـد و ایـن هدف مهـم را کـه در طول 
بیـش از دو دهه گذشـته مطرح بـوده، از مرحله 

حرف به عمل برساند.«
چشـم جهان دربـاره تاثیـری کـه انسـداد کانال 
سـوئز بـر زنجیـره تامیـن جهانـی و مبـادالت 
منطقـه ای و فرامنطقه ای کاالها گذاشـت، تاکید 
کـرد: »وقتـی اوایل فروردین 1400، کانال سـوئز 
بـرای چنـد روز بسـته شـد و زنجیـره تامیـن 
منطقـه ای و جهانـی را مدت هـا مختـل کـرد، 
بسـیاری از کشـورها و بازرگانـان بـه ایـن فکر 
افتادند که از مسـیرهایی که وابسـته به عبـور از 
کانـال سـوئز نیسـتند، بـرای نقل وانتقـال کاال و 
کانتینرهایشان استفاده کنند. یکی از این مسیرها 
برای اتصال تجارت بین هندوسـتان، کشورهای 
حاشـیه خلیج فـارس و دریـای عمـان و شـرق 
آفریقا با روسـیه و ترکیـه و اروپا می تواند همین 
کریـدور شـمال - جنـوب باشـد کـه در ایـن 
صورت باید به  طور جدی و منسـجم برای رفع 
محدودیت هـای اشـاره شـده، اقدامـات عملی 
صـورت گیرد، وگرنه همه چیز بـاز هم در حد 

حرف باقی خواهد ماند.«
او در رابطه با اهمیت برقراری سـرویس رو- رو 
در دریـای خزر افزود: » در حال حاضر، در شـهر 
بندری آسـتارا شـاهد صـف طویـل تریلرهای 
حـاوی محصـوالت صادراتی ایران هسـتیم که 
می خواهنـد از طریق مرز زمینی بـه آذربایجان و 
سـپس روسیه بروند. اکثر این تریلرها هم پالک 
خارجـی دارند و به ایران متعلق نیسـتند. به طور 
طبیعـی امکان جذب ایـن تریلرها برای حمل با 

از آنجا که ظرفیت مسیر 
ریلی- دریایی- ریلی 

کریدور میانی، یک دهم 
ظرفیت راه آهن شرقی

- غربی روسیه یعنی
کریدور شمالی است، 

بنابراین صاحبان کاال و 
ترانزیت کنندگان انواع 

کاال از چین، قزاقستان، 
آذربایجان، گرجستان

و ترکیه انتظار دارند که 
توان عملیاتی کریدور 

میانی افزایش یابد
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کشـتی رو - رو از طریق بندر آسـتارا وجود دارد 
کـه منـوط بـه وجـود نـاوگان و حـل مسـائل 
الیروبـی جهت تامین عمق کافی و ایمن اسـت 
و به رفع معضالت محیطی ناشی از صف چند 
کیلومتـری و تبعـات اجتماعـی و ترافیکـی آن 
می انجامـد کـه همه اینها بـرای کشـور عایدی 

مستقیم و غیر مستقیم دارد.«

دولت ارزش آفرینی کند،
 نه بازاریابی

چشـم جهان در پاسـخ این پرسـش که بازاریابی 
بـرای بنـادر و داالن ترانزیتی باید توسـط دولت 
انجـام شـود یا بخش خصوصی گفـت: » از نظر 
من نقـش بخش دولتی در مبحـث رگوالتوری، 
توسعه زیرساخت، روسـاخت  و فراهم ساختن 
زمینـه سـرمایه گذاری های داخلـی و خارجـی 
بیشـتر قابل تعریف اسـت تا در حـوزه بازاریابی. 
وقتـی شـرایط مهیـا باشـد و مسـیر بـرای ارائه 
خدمـات در سـطح بین المللـی همـوار شـود، 
گزینه های کافی در اختیار بخش خصوصی قرار 
می گیرد و جذب بازار با شـرایط مطلوب رقابتی 
با چابکی و صرفه اقتصادی نسـبت به داالن های 

ترانزیتی همجوار امکان پذیر می شود.«
این تحلیلگـر امـور حمل ونقل بین المللـی، در 
جـواب به این پرسـش کـه وقتی هنـد به عنوان 

تصویری از کشتی های منتظر نوبت 
برای پهلوگیری در بندر شانگهای 
که در اواخر آوریل 2022 منتشر شد

یـک هم پیمـان در کریـدور شـمال جنـوب و 
توافقنامه چابهار از مسـیر ایران استفاده نمی کند، 
چطور می شـود انتظار داشـت که سایر کشورها 
مسـیر ایران را برای ترانزیت کاالهایشان استفاده 
کنند، گفت: »یکی از موانع توسعه نقش ایران در 
مبادالت تجاری منطقه ای و فرامنطقه ای، مسائلی 
اسـت که به رابطه کشـورمان با جامعه جهانی و 
محدودیـت  در زمینـه مسـائل بانکـی و بیمه ای 
بسـتگی دارد. طبیعـی اسـت کـه تـا وقتـی این 
مشـکالت ادامه داشته باشد، کسب سهم موثر و 
پایـدار از جابه جایی کاالهای ترانزیتی که عمدتا 
توسـط بخش خصوصی کشـورهای مختلف 

انجام می شود، کاری دشوار خواهد بود.«
او در پایـان افـزود: » رفـع برخی محدودیت ها و 
مشـکالت زیرساختی که به آنها اشـاره شد، هم 
هزینه بـر و هـم زمان بر اسـت و به نوعـی در افق 
زمانـی کوتاه مـدت غیرممکن به نظر می رسـند، 
امـا تا زمان تحقـق آنها، بسـیاری از ظرفیت های 
موجود در کشـور می تواند با اعمـال اصالحات 
فرآینـدی و حمایت هـای مسـتقیم، هدفمنـد و 
یکپارچـه دولت از بخش خصوصـی واقعی، به 
جذب محموالت ترانزیتی بیشتر و تسهیل حمل  
کاالهای صادراتی به کشورهای مجاور  بینجامد؛ 
اما مسـئله اینجاسـت که بـا چـه اراده و توانی به 

این موضوعات پرداخته شود.«

از ایران به عنوان بخشی
 از کریدور شمال - جنوب 
انتظار می رود که هم در
 قامت یک مکمل در امتداد 
کریدور میانی عمل کند و 
هم به مبادالت تجاری
 با روسیه، بالروس و

 احیانا قزاقستان 
یاری رساند
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به گزارش پایگاه خبری ترابران، ممکن است قزاقستان به دلیل »همکاری با روسیه« در معرض 
تحریم قرار گیرد. در حال حاضر محموله هایی که نمی توانند از روسیه عبور کنند، مسیر قزاقستان 

را انتخاب می کنند و استفاده از این راه رو به افزایش است.
با این حال، نگرانی هایی وجود دارد که قزاقستان نیز در فهرست تحریم ها قرار گیرد. مارگارت 
هاج، نماینده پارلمان بریتانیا اخیرا این سوال را مطرح کرده که آیا »کشورهایی مثل قزاقستان و 
آذربایجان نیز باید مشمول تحریم ها شوند، زیرا آنها نیز شریک جرم هستند و از اقدامات پوتین 
حمایت می کنند.« در پاسخ به هاج، لیز تراس، وزیر امور خارجه بریتانیا گفته است که این احتمال 

را بررسی خواهد کرد.
این بحث واکنش مقامات کشور قزاقستان را در پی داشته است. به صورتی که معاون اول رئیس 
دفتر رئیس جمهور قزاقستان در مصاحبه با Euractiv، بر تمایل خود برای باز ماندن مرزهایش 
به منظور تجارت با همه کشورها تاکید کرده و گفته است: »اگرچه ما بخشی از اتحادیه اقتصادی 
با روسیه، بالروس و سایر کشورها )اوراسیا( هستیم، اما بخشی از جامعه بین المللی نیز هستیم؛ 
بنابراین آخرین چیزی که می خواهیم این است که تحریم های ثانویه آمریکا و اتحادیه اروپا بر 

قزاقستان اعمال شود.«
با این حال، نورالن باگیبایف، متخصص لجستیک و زنجیره تامین در قزاقستان به همتایان خود 
در سراسر جهان توصیه می کند از مسیرهای جایگزین برای بخشی از بار خود از طریق ازبکستان، 

ترکمنستان و ایران برای مدیریت ریسک خوب استفاده کنند.

نگرانی قزاق ها 
از سایه شوم تحریم

در  تامین  زنجیره  و  یک متخصص لجستیک 
بهتر  روزها  این  اینکه  بر  تاکید  با  قزاقستان 
است تخم مرغ ها را در سبدهای مختلف  قرار 
دیگر  کشورهای  در  خود  همتایان  به  دهیم، 
توصیه کرده که از مسیرهای جایگزین یعنی 
ازبکستان، ترکمنستان و ایران برای مدیریت 

ریسک استفاده کنید.

آیا از نظر لجستیکی آماده جذب بارهای 
ترانزیتی به کریدورهای حمل ونقلی خود هستیم؟ 

خوشه چینی!

فارغ از اینکه تحریم اقتصاد روسیه، معادالت و مناسبات سیاسی و 
اقتصادی جهان را تغییر خواهد داد، آنچه باید بیش از همه توجه ایران را 
به خود جلب کند و مورد رصد قرار گیرد، تغییر در اولویت های تجاری و 
برای  منطقه  کشورهای  آشکار  و  پنهان  رقابت  و  جهان  لجستیکی 

نقش آفرینی بیشتر در صحنه جدید ژئوپلیتیکی است. 
را در کریدور جاده  کاال  و روسیه جریان  اوکراین  نظامی  بحران  بی شک 
ابریشم نوین کاهش خواهد داد و بنابراین حجم باالیی از محصوالت چینی 
برای رسیدن به بازار اروپا به دنبال معبری جدید خواهند بود. آیا ایران 
می تواند از طریق جاده ابریشم تاریخی، بازیگر اصلی در موقعیت جدید 
تجاری در منطقه باشد یا با وجود قد علم کردن مسیرهای جایگزین که 
سال هاست در حال برنامه ریزی و بازاریابی هستند، در نهایت به خوشه چینی 

از آنچه باقی مانده است، می پردازد؟
راه اندازی خط رو-رو؛ تمرکز روی  یا  راه حل چیست؟ تقویت حمل ریلی 
فرصت ها یا احصای محدودیت ها؟ به موافقتنامه تجاری ترجیحی نیاز داریم 
بازاریابی؟ در گزارش پیش رو که  یا در پیش گرفتن راه های جدید برای 
ترانزیتی  »جایگاه  درباره  اوراسیا«  و  »شانگهای  از جلسه کالب  برگرفته 
بر بستر کالب هاوس است، تالش  ابریشم و تحریم روسیه«  ایران در راه 
با در کنار هم چیدن  شده تا جوانب مختلف این موضوع بررسی شود و 
پازل های مختلف نقشه راهی برای چگونگی جذب باری که تاکنون از مسیر 

14روسیه و دریای سیاه حمل می شد، تعریف شود.
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کشـتی رو - رو از طریق بندر آسـتارا وجود دارد 
کـه منـوط بـه وجـود نـاوگان و حـل مسـائل 
الیروبـی جهت تامین عمق کافی و ایمن اسـت 
و به رفع معضالت محیطی ناشی از صف چند 
کیلومتـری و تبعـات اجتماعـی و ترافیکـی آن 
می انجامـد کـه همه اینها بـرای کشـور عایدی 

مستقیم و غیر مستقیم دارد.«

دولت ارزش آفرینی کند،
 نه بازاریابی

چشـم جهان در پاسـخ این پرسـش که بازاریابی 
بـرای بنـادر و داالن ترانزیتی باید توسـط دولت 
انجـام شـود یا بخش خصوصی گفـت: » از نظر 
من نقـش بخش دولتی در مبحـث رگوالتوری، 
توسعه زیرساخت، روسـاخت  و فراهم ساختن 
زمینـه سـرمایه گذاری های داخلـی و خارجـی 
بیشـتر قابل تعریف اسـت تا در حـوزه بازاریابی. 
وقتـی شـرایط مهیـا باشـد و مسـیر بـرای ارائه 
خدمـات در سـطح بین المللـی همـوار شـود، 
گزینه های کافی در اختیار بخش خصوصی قرار 
می گیرد و جذب بازار با شـرایط مطلوب رقابتی 
با چابکی و صرفه اقتصادی نسـبت به داالن های 

ترانزیتی همجوار امکان پذیر می شود.«
این تحلیلگـر امـور حمل ونقل بین المللـی، در 
جـواب به این پرسـش کـه وقتی هنـد به عنوان 

تصویری از کشتی های منتظر نوبت 
برای پهلوگیری در بندر شانگهای 
که در اواخر آوریل 2022 منتشر شد

یـک هم پیمـان در کریـدور شـمال جنـوب و 
توافقنامه چابهار از مسـیر ایران استفاده نمی کند، 
چطور می شـود انتظار داشـت که سایر کشورها 
مسـیر ایران را برای ترانزیت کاالهایشان استفاده 
کنند، گفت: »یکی از موانع توسعه نقش ایران در 
مبادالت تجاری منطقه ای و فرامنطقه ای، مسائلی 
اسـت که به رابطه کشـورمان با جامعه جهانی و 
محدودیـت  در زمینـه مسـائل بانکـی و بیمه ای 
بسـتگی دارد. طبیعـی اسـت کـه تـا وقتـی این 
مشـکالت ادامه داشته باشد، کسب سهم موثر و 
پایـدار از جابه جایی کاالهای ترانزیتی که عمدتا 
توسـط بخش خصوصی کشـورهای مختلف 

انجام می شود، کاری دشوار خواهد بود.«
او در پایـان افـزود: » رفـع برخی محدودیت ها و 
مشـکالت زیرساختی که به آنها اشـاره شد، هم 
هزینه بـر و هـم زمان بر اسـت و به نوعـی در افق 
زمانـی کوتاه مـدت غیرممکن به نظر می رسـند، 
امـا تا زمان تحقـق آنها، بسـیاری از ظرفیت های 
موجود در کشـور می تواند با اعمـال اصالحات 
فرآینـدی و حمایت هـای مسـتقیم، هدفمنـد و 
یکپارچـه دولت از بخش خصوصـی واقعی، به 
جذب محموالت ترانزیتی بیشتر و تسهیل حمل  
کاالهای صادراتی به کشورهای مجاور  بینجامد؛ 
اما مسـئله اینجاسـت که بـا چـه اراده و توانی به 

این موضوعات پرداخته شود.«

از ایران به عنوان بخشی
 از کریدور شمال - جنوب 
انتظار می رود که هم در

 قامت یک مکمل در امتداد 
کریدور میانی عمل کند و 
هم به مبادالت تجاری
 با روسیه، بالروس و
 احیانا قزاقستان 
یاری رساند
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به گزارش پایگاه خبری ترابران، ممکن است قزاقستان به دلیل »همکاری با روسیه« در معرض 
تحریم قرار گیرد. در حال حاضر محموله هایی که نمی توانند از روسیه عبور کنند، مسیر قزاقستان 

را انتخاب می کنند و استفاده از این راه رو به افزایش است.
با این حال، نگرانی هایی وجود دارد که قزاقستان نیز در فهرست تحریم ها قرار گیرد. مارگارت 
هاج، نماینده پارلمان بریتانیا اخیرا این سوال را مطرح کرده که آیا »کشورهایی مثل قزاقستان و 
آذربایجان نیز باید مشمول تحریم ها شوند، زیرا آنها نیز شریک جرم هستند و از اقدامات پوتین 
حمایت می کنند.« در پاسخ به هاج، لیز تراس، وزیر امور خارجه بریتانیا گفته است که این احتمال 

را بررسی خواهد کرد.
این بحث واکنش مقامات کشور قزاقستان را در پی داشته است. به صورتی که معاون اول رئیس 
دفتر رئیس جمهور قزاقستان در مصاحبه با Euractiv، بر تمایل خود برای باز ماندن مرزهایش 
به منظور تجارت با همه کشورها تاکید کرده و گفته است: »اگرچه ما بخشی از اتحادیه اقتصادی 
با روسیه، بالروس و سایر کشورها )اوراسیا( هستیم، اما بخشی از جامعه بین المللی نیز هستیم؛ 
بنابراین آخرین چیزی که می خواهیم این است که تحریم های ثانویه آمریکا و اتحادیه اروپا بر 

قزاقستان اعمال شود.«
با این حال، نورالن باگیبایف، متخصص لجستیک و زنجیره تامین در قزاقستان به همتایان خود 
در سراسر جهان توصیه می کند از مسیرهای جایگزین برای بخشی از بار خود از طریق ازبکستان، 

ترکمنستان و ایران برای مدیریت ریسک خوب استفاده کنند.

نگرانی قزاق ها 
از سایه شوم تحریم

در  تامین  زنجیره  و  یک متخصص لجستیک 
بهتر  روزها  این  اینکه  بر  تاکید  با  قزاقستان 
است تخم مرغ ها را در سبدهای مختلف  قرار 
دیگر  کشورهای  در  خود  همتایان  به  دهیم، 
توصیه کرده که از مسیرهای جایگزین یعنی 
ازبکستان، ترکمنستان و ایران برای مدیریت 

ریسک استفاده کنید.

آیا از نظر لجستیکی آماده جذب بارهای 
ترانزیتی به کریدورهای حمل ونقلی خود هستیم؟ 

خوشه چینی!

فارغ از اینکه تحریم اقتصاد روسیه، معادالت و مناسبات سیاسی و 
اقتصادی جهان را تغییر خواهد داد، آنچه باید بیش از همه توجه ایران را 
به خود جلب کند و مورد رصد قرار گیرد، تغییر در اولویت های تجاری و 
برای  منطقه  کشورهای  آشکار  و  پنهان  رقابت  و  جهان  لجستیکی 

نقش آفرینی بیشتر در صحنه جدید ژئوپلیتیکی است. 
را در کریدور جاده  کاال  و روسیه جریان  اوکراین  نظامی  بحران  بی شک 
ابریشم نوین کاهش خواهد داد و بنابراین حجم باالیی از محصوالت چینی 
برای رسیدن به بازار اروپا به دنبال معبری جدید خواهند بود. آیا ایران 
می تواند از طریق جاده ابریشم تاریخی، بازیگر اصلی در موقعیت جدید 
تجاری در منطقه باشد یا با وجود قد علم کردن مسیرهای جایگزین که 
سال هاست در حال برنامه ریزی و بازاریابی هستند، در نهایت به خوشه چینی 

از آنچه باقی مانده است، می پردازد؟
راه اندازی خط رو-رو؛ تمرکز روی  یا  راه حل چیست؟ تقویت حمل ریلی 
فرصت ها یا احصای محدودیت ها؟ به موافقتنامه تجاری ترجیحی نیاز داریم 
بازاریابی؟ در گزارش پیش رو که  یا در پیش گرفتن راه های جدید برای 
ترانزیتی  »جایگاه  درباره  اوراسیا«  و  »شانگهای  از جلسه کالب  برگرفته 
بر بستر کالب هاوس است، تالش  ابریشم و تحریم روسیه«  ایران در راه 
با در کنار هم چیدن  شده تا جوانب مختلف این موضوع بررسی شود و 
پازل های مختلف نقشه راهی برای چگونگی جذب باری که تاکنون از مسیر 

14روسیه و دریای سیاه حمل می شد، تعریف شود.
01

د / 
ردا

 خ
ت و

هش
دیب

 ار
 / 1

96
ره 

شما

51



خسـرو سـرایی، کارشـناس اقتصاد حمل ونقل 
معتقـد اسـت مـا اکنـون در یـک برهـه بسـیار 
حسـاس تاریخی هسـتیم و بدون شـک جنگ 
اقتصـادی بین یوآن، روبـل و دالر، آینده جهان را 

نیز تغییر خواهد داد. 
او می گویـد: »اگـر از دیدگاه اقتصادی، سیاسـی، 
حقـوق بین الملـل، محیط زیسـتی و... بـه ایـن 
بحـران بنگریـم می بینیـم که بـرای رسـیدن به 
مقاصـد اقتصادی، مناسـبات سیاسـی در صدر 
همـه امـور قرار می گیـرد. با این رویکـرد اگر به 
موقعیت کشـور خودمان در منطقه توجه کنیم، 
می بینیـم کـه از دیـدگاه لجسـتیک، ترانزیت و 
حمل ونقـل باید تالش هـای بسـیاری در پیش 
گیریـم تا بتوانیـم عقب ماندگی کشـورمان را در 

این حوزه ها جبران کنیم.«
او بـا اشـاره بـه اینکـه بسـیاری از کارشناسـان 
معتقدنـد رقابت هـا و جنگ هـای آتـی بر سـر 
موضوعاتی مانند آب، جلوگیری از مهاجرت و... 
خواهد بود، خاطرنشـان می کند: »اما من معتقدم 
که در دنیای آینده، کشـورها و البته شـرکت ها و 
نهادهایی که مفهوم لجستیک را به خوبی متوجه 
و عملیاتی سازند دست باال را خواهند داشت و 
در دنیای آتی، لجستیک حمل و نقل نقش بسیار 
تعیین کننده ای در حذف رقبـا از صحنه رقابت 

خواهد داشت.«
سـرایی می گویـد: »متاسـفانه ما سـال ها فقط بر 
سـر اسـم کریدورها بحـث کرده ایـم و بیش از 
انـدازه درگیـر مبحثـی شـدیم که می توانسـتیم 
خیلـی زودتـر آن را پشـت سـر بگذاریـم و بـه 
مقوله اصلی یعنی لجسـتیک بپردازیم. اگر همه 
دستگاه های دخیل در ترانزیت کار خود را دقیق 
و درسـت انجـام دهنـد و ترانزیت در کشـور ما 
بـدون مانع جریـان یابد، دیگر تفاوتی نـدارد که 
کاال در کـدام کریـدور منتقـل می شـود. وقتـی 
هماهنگی های داخلی کشـور انجام نمی شـود، 
به جـای اینکـه هم و غـم خـود را بـرای ایـن 
بگذاریـم کـه نقش هـا را تعریف کنیـم و کار را 
جلـو بریـم، در داخـل بـرای خودمان یـک کار 
اجرایـی رقم می زنیم و در حوزه بین الملل تعهد 

ایجاد می کنیم.«
این کارشـناس بر سـخن گفتن به زبان مشترک 
بـا دنیا تاکیـد می کند و می گوید: »زبان مشـترک 
دنیا شـاخص های لجستیکی اسـت و در حوزه 
لجسـتیک وضعیـت شـاخص های عملکـرد 

کوتاه ترین و کم هزینه ترین مسـیر است، گذشته 
اسـت؛ سـال ها این شـعار ها را داده ایم، در حالی 
کـه در عمل، طـرف خارجی با موانع هزینه ای و 
غیر هزینـه ای زیـادی روبـه رو بـوده اسـت. آنها 
اکنون در کنار هزینه پایین و زمان کوتاه صاحب 
کاال خواهـان شـاخص ها و امکانات دیگری نیز 
هسـتند؛ برای مثال صاحب کاال می خواهد روی 
کاال نظارت و ردگیری داشـته باشـد که ما فعال 
چنین امکانی را به صـورت یکپارچه و در طول 
زنجیـره حمل فراهـم نکرده ایـم. عالوه بـر آن، 
زمان بنـدی حمل و موعـد تقریبی تحویل مهم 
اسـت کـه هیـچ کـس چنیـن زمان بنـدی را 

تعهد نمی کند.«
سـرایی می افزایـد: »حـاال دیگـر بیـش از پیش 
برایمان مسـجل شده که زمان تکیه بر شعارها و 
اکتفـا بر داشـتن موقعیـت ژئوپلیتیکی منقضی 
شـده اسـت و اگر قرار اسـت که از فرصت های 
پیش رو مانند بحـران اوکراین و تحریم روسـیه 
بهـره ببریم و بتوانیـم مقداری از حجـم بارهای 
ترانزیتـی از مسـیر روسـیه را بـه سـمت ایـران 
جـذب کنیم و بخشـی از جای خالـی کاالهای 
اروپایـی را در روسـیه پـر کنیم، بایـد بتوانیم بر 
لجسـتیک تمرکـز کنیـم و ضعف هایمـان را به 
قوت بدل کرده و جایگاه ترانزیتی کشـورمان را 
ایـن بار به صورت عملی و نه شـعاری تعریف 
کنیم. البته نباید فقط ضعف ها و نداشـته هایمان 
را بشـماریم، بلکه باید نسـیت به داشـته هایمان 
آگاهی داشـته باشـیم تا بتوانیم به مدد آنها در راه 

پیشرفت گام برداریم.

استفاده از فرصت ها را
 به محدودیت ها گره نزنیم

روزبـه مختـاری، رئیـس هیئت مدیـره انجمـن 
کشـتیرانی و خدمات وابسـته  ایـران، ترانزیت را 
مقولـه ای می داند کـه از زوایای مختلف می توان 
بـه آن نگاه کرد. او توضیح می دهد: »بسـیاری از 
افـراد از مشـکالت و موانـع موجود در ایـن راه 
سـخن می گوینـد، امـا به نظر مـن، حداقـل در 
حوزه حمل ونقل دریایی و بنادر مشکل خاصی 
بـرای بـار ترانزیتـی نداریـم و سـرعت ورود و 
خـروج کاال در بنادر، مناسـب اسـت؛ البته قطعا 
جـای بهبـود بیشـتر وجـود دارد، اما نسـبت به 
دیگـر فرآیندهـا  ، حمل ونقـل دریایـی سـرعت 
بهینـه ای دارد، بنابرایـن در شـرایط فعلـی مـن 

لجستیکی ما اسـت که زیر ذره بین قرار دارد و از 
توقف هـای مـرزی و اتـالف زمـان در پشـت 
مرزهـا می پرسـند. برای تجار چـه داخلی و چه 
خارجـی اهمیـت به سـزایی دارد کـه چنـد روز 
پشـت مرز اتالف می شـود؟ کیفیت خدمات در 
گمرکات شما چه رتبه ای دارد؟ زیرساخت های 
حمل و نقـل و زیرسـاخت های دیتـای شـما در 
چـه وضعیتی قـرار دارد؟ حمل و نقل بین المللی 
را چگونـه مدیریت می کنیـد؟ کیفیت خدمات 
چگونه ارزیابی می شود؟ تعقیب و تراکینگ کاال 
و محموله را چطـور انجام می دهید؟ که ما برای 
برخـی از این پرسـش ها یا پاسـخ نداریـم یا در 
قیاس با کشورهای منطقه و پیشرفته از وضعیت 
مناسـبی برخـوردار نیسـتیم، بـا ایـن حـال در 
کریدورهای ترانزیتی مختلف برای کشور تعهد 

ایجاد کرده ایم.«
سـرایی معتقد اسـت: »قبل از آنکه خود را اسیر 
نام های متفاوت و کریدورهای مختلف ترانزیتی 
کنیم، باید شـاخص های لجسـتیکی تجـاری و 
حمل و نقلـی را ارتقا دهیم، اگر زمان اتالف شـده 
پشت مرزها را کاهش دهیم چه تفاوتی دارد که 
کاال در جهـت شـرق بـه غرب حرکـت کند یا 

شمال به جنوب؟«
او تاکیـد دارد: »زمان آنکه ما بگوییم مسـیر ایران 

خسرو سرایی: اکنون در کنار 
هزینه پایین و زمان کوتاه 

صاحب کاال خواهان شاخص ها 
و امکانات دیگری است؛ 

برای مثال می خواهد روی کاال 
نظارت و ردگیری داشته

 باشد، اما ما فعال چنین امکانی 
را به صورت یکپارچه و در 
طول زنجیره حمل نداریم. 
عالوه بر این، زمان بندی 

حمل و موعد تقریبی تحویل 
مهم است که در اینجا 

هیچ کس چنین زمان بندی 
را تعهد نمی کند
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می خواهـم از زاویـه دیگـری بـه موضـوع نگاه 
کنـم، تا بـار دیگر بـه بهانه مشـکالت موجود، 

فرصت فعلی را از دست ندهیم.«
او پیشـنهاد می کند: »حداقل فعال به جای بحث 
بر سـر شناسایی موانع و مشـکالت، از داشته ها 
و توانایی هـا و پتانسـیل های خـود یک کتابچه 
الکترونیکـی و کاغـذی مناسـب و بـه روز برای 
شـرکای تجـاری،  صاحبـان کاالی خارجـی و 
فورواردرهـا تهیـه کنیـم. در آن کتابچـه می توان 
اطالعاتـی دربـاره بـرآورد حـدودی هزینه هـا،  
ترانزیت تایم، قابلیت های بنـادر و تفاوت آنها با 
هم،  مشـخصات  مرزهای زمینی و ریلی، شـیوه 
برخـورد مـا بـا محموله هـای مختلـف،  شـیوه 
رفتاری ما با هیئت های مختلـف و... جمع آوری 
کـرد. برای این کار الزم اسـت که گروهی خبره 
تشـکیل شـود تا بتواند دارایی های مـا را در این 
زمینـه شناسـایی و معرفی کند. البتـه همزمان با 
این کار، باید نقصان های فراوان را هم شناسـایی 
و بـرای رفـع آنهـا تـالش کنیم  ، امـا اسـتفاده از 
فرصت هـا را بـه کمبودهـا و محدودیت ها گره 
نزنیـم تـا در حیـن ابـراز گالیه هـا و انداختـن 
مسئولیت به گردن دیگری، کشورهای همسایه 

از فرصت استفاده کنند.«
رئیس هیئت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات 
وابسـته ایران معتقد است: »یکی از نقاط ضعف 
ما تبلیغـات و بازاریابی اسـت که موجب شـده 
بسـیاری از تجار خارجی نسـبت به مسـیرهای 
ایران ناآگاه باشند و از انتخاب این مسیرها ترس 
و واهمه داشـته باشـند؛ بنابراین باید در کنار کار 
اصلـی ،  اطالعات را جمع آوری و وظایف را بین 
بنادر مبادی ورودی و خروجی کاال تقسیم بندی 
کنیـم و ایـن اطالعـات را از طـرف وزارت امور 
خارجـه  ، اتاق هـای بازرگانـی سراسـر کشـور و 
تشـکل های صنفی، در دسترس تجار،  مشتریان 

و بالکچین های مختلف قرار دهیم.«

شناسایی نیازهای مشتری؛ 
شاه کلید موفقیت

اگرچـه رئیـس هیئت مدیره انجمن کشـتیرانی 
توجـه بـه داشـته ها و توانایی هـا را بـر تکیـه بر 
محدودیت هـا ارجـح می دانـد و آن را نیـروی 
محرکـه مـا بـرای بهره بـرداری از فرصت هایی 
شـبیه تحریـم روسـیه اعـالم می کنـد، امـا آیـا 

صاحبان کاال به این معرفی اکتفا می کنند؟ 

در ایـن زمینه یکی از کارشناسـان حمل ونقل بر 
اهمیت جمع آوری دیتا برای تبدیل ظرفیت های 

بالقوه به بالفعل، تاکید می کند. 
بـه گفته رضا موسـوی؛ وقتـی ما دربـاره حمل 
چند صد میلیـون تن کاال صحبت می کنیم باید 
اطالعـات درسـتی از نوع کاال، نـوع حمل آنها، 
زمـان حمـل و ظرفیت هـای )اسـمی و عملی( 
موجود در بنادر، مرزهای زمینی و هوایی داشـته 
باشـیم. باید بدانیـم که اگر ظرفیت اسـمی یک 
بنـدر 2 میلیـون تـن اسـت آیـا واقعـا آن بنـدر 
می تواند همزمـان به دو میلیون تن کاال خدمات 
ارائه دهد یا خیر؟ فرضا اگر 10 کشـتی همزمان 
در بندرعباس پهلوگیری کنند، آیا امکان تخلیه و 
بارگیـری وجـود دارد که ما بتوانیـم برای جذب 
بـار جدید آن هـم در اندازه چند صد میلیون تن 
کاال صحبـت کنیم یا این ظرفیت وجـود ندارد؟ 
پـس بایـد ابتـدا اطالعـات دقیق و کارشناسـانه 
درباره کاال و شـیوه حمل داشـته باشیم تا بتوانیم 
دربـاره نـوع اسـتفاده از ظرفیت هـای خودمـان 

برنامه ریزی کنیم. 
اما جواد هدایتی، مدیرکل دفتر ترانزیت سـازمان 
راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای معتقد اسـت: 
»قطعا وقتی فورواردرها یا صاحبان کاال بخواهند 
با کشـوری کار و از ظرفیت آن مسـیر اسـتفاده 
کننـد بـه طـرق مختلـف از جملـه رایزن هـای 
اقتصادی و یا شرکت هایی که طرف قراردادشان 
هسـتند، ظرفیت هـا و پتانسـیل های مدنظـر را 
احصاء کرده و براسـاس امنیـت، هزینه و صرفه 

اقتصادی، از آن مسیر استفاده می کنند.«
او می افزایـد: »اینکـه مـا مدام به پتانسـیل های 
ذاتی سـرزمینی خود اتکاء کنیم و بگوییم شـما 
می توانید مسیر کشور ایران انتخاب کنید، روش 
منسوخ شـده ای در دنیا اسـت. بلکه باید بتوانیم 
منویـی متفاوت و مطابق با ذائقه مشـتریان آماده 
کنیـم؛ زیـرا ظرفیت هـای متنـوع و همچنیـن 
نیازهـای متفاوتی وجـود دارد، پس باید با توجه 
بـه شـرایط مختلف مـورد نیاز صاحـب کاال یا 
تاجـری کـه می خواهـد از قلمـرو کشـور مـا 
ترانزیـت کنـد، یک منـوی کامل با آپشـن ها و 
شـرایط مختلف فراهم باشـد تـا بتواند بهترین 
انتخـاب را انجـام دهـد. بایـد بتوانیـم نیازهای 
تاجـران و فعـاالن اقتصـادی طـرف مقابـل را 
شناسـایی و بر این اساس، سیستم ارائه خدمات 

ترانزیتی کشور را تنظیم و مهیا کنیم.«

روزبه مختاری: همزمان 
با شناسایی امکانات، 

باید نقصان های فراوان 
را هم شناسایی و برای

رفع آنها تالش کنیم  ،
اما استفاده از فرصت ها 

را به محدودیت ها یا 
کمبودها گره نزنیم تا 
در حین ابراز گالیه ها

و انداختن مسئولیت به
گردن بقیه، کشورهای 

همسایه از فرصت 
استفاده کنند

خسرو سرایی: من معتقدم
در دنیای آینده، کشورها و 
البته شرکت ها و نهادهایی

که مفهوم لجستیک را 
به خوبی متوجه شده و 
عملیاتی سازند دست

باال را خواهند داشت و
این مبحث نقش بسیار 
تعیین کننده ای در حذف

رقبا از صحنه رقابت 
خواهد داشت
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خسـرو سـرایی، کارشـناس اقتصاد حمل ونقل 
معتقـد اسـت مـا اکنـون در یـک برهـه بسـیار 
حسـاس تاریخی هسـتیم و بدون شـک جنگ 
اقتصـادی بین یوآن، روبـل و دالر، آینده جهان را 

نیز تغییر خواهد داد. 
او می گویـد: »اگـر از دیدگاه اقتصادی، سیاسـی، 
حقـوق بین الملـل، محیط زیسـتی و... بـه ایـن 
بحـران بنگریـم می بینیـم که بـرای رسـیدن به 
مقاصـد اقتصادی، مناسـبات سیاسـی در صدر 
همـه امـور قرار می گیـرد. با این رویکـرد اگر به 
موقعیت کشـور خودمان در منطقه توجه کنیم، 
می بینیـم کـه از دیـدگاه لجسـتیک، ترانزیت و 
حمل ونقـل باید تالش هـای بسـیاری در پیش 
گیریـم تا بتوانیـم عقب ماندگی کشـورمان را در 

این حوزه ها جبران کنیم.«
او بـا اشـاره بـه اینکـه بسـیاری از کارشناسـان 
معتقدنـد رقابت هـا و جنگ هـای آتـی بر سـر 
موضوعاتی مانند آب، جلوگیری از مهاجرت و... 
خواهد بود، خاطرنشـان می کند: »اما من معتقدم 
که در دنیای آینده، کشـورها و البته شـرکت ها و 
نهادهایی که مفهوم لجستیک را به خوبی متوجه 
و عملیاتی سازند دست باال را خواهند داشت و 
در دنیای آتی، لجستیک حمل و نقل نقش بسیار 
تعیین کننده ای در حذف رقبـا از صحنه رقابت 

خواهد داشت.«
سـرایی می گویـد: »متاسـفانه ما سـال ها فقط بر 
سـر اسـم کریدورها بحـث کرده ایـم و بیش از 
انـدازه درگیـر مبحثـی شـدیم که می توانسـتیم 
خیلـی زودتـر آن را پشـت سـر بگذاریـم و بـه 
مقوله اصلی یعنی لجسـتیک بپردازیم. اگر همه 
دستگاه های دخیل در ترانزیت کار خود را دقیق 
و درسـت انجـام دهنـد و ترانزیت در کشـور ما 
بـدون مانع جریـان یابد، دیگر تفاوتی نـدارد که 
کاال در کـدام کریـدور منتقـل می شـود. وقتـی 
هماهنگی های داخلی کشـور انجام نمی شـود، 
به جـای اینکـه هم و غـم خـود را بـرای ایـن 
بگذاریـم کـه نقش هـا را تعریف کنیـم و کار را 
جلـو بریـم، در داخـل بـرای خودمان یـک کار 
اجرایـی رقم می زنیم و در حوزه بین الملل تعهد 

ایجاد می کنیم.«
این کارشـناس بر سـخن گفتن به زبان مشترک 
بـا دنیا تاکیـد می کند و می گوید: »زبان مشـترک 
دنیا شـاخص های لجستیکی اسـت و در حوزه 
لجسـتیک وضعیـت شـاخص های عملکـرد 

کوتاه ترین و کم هزینه ترین مسـیر است، گذشته 
اسـت؛ سـال ها این شـعار ها را داده ایم، در حالی 
کـه در عمل، طـرف خارجی با موانع هزینه ای و 
غیر هزینـه ای زیـادی روبـه رو بـوده اسـت. آنها 
اکنون در کنار هزینه پایین و زمان کوتاه صاحب 
کاال خواهـان شـاخص ها و امکانات دیگری نیز 
هسـتند؛ برای مثال صاحب کاال می خواهد روی 
کاال نظارت و ردگیری داشـته باشـد که ما فعال 
چنین امکانی را به صـورت یکپارچه و در طول 
زنجیـره حمل فراهـم نکرده ایـم. عالوه بـر آن، 
زمان بنـدی حمل و موعـد تقریبی تحویل مهم 
اسـت کـه هیـچ کـس چنیـن زمان بنـدی را 

تعهد نمی کند.«
سـرایی می افزایـد: »حـاال دیگـر بیـش از پیش 
برایمان مسـجل شده که زمان تکیه بر شعارها و 
اکتفـا بر داشـتن موقعیـت ژئوپلیتیکی منقضی 
شـده اسـت و اگر قرار اسـت که از فرصت های 
پیش رو مانند بحـران اوکراین و تحریم روسـیه 
بهـره ببریم و بتوانیـم مقداری از حجـم بارهای 
ترانزیتـی از مسـیر روسـیه را بـه سـمت ایـران 
جـذب کنیم و بخشـی از جای خالـی کاالهای 
اروپایـی را در روسـیه پـر کنیم، بایـد بتوانیم بر 
لجسـتیک تمرکـز کنیـم و ضعف هایمـان را به 
قوت بدل کرده و جایگاه ترانزیتی کشـورمان را 
ایـن بار به صورت عملی و نه شـعاری تعریف 
کنیم. البته نباید فقط ضعف ها و نداشـته هایمان 
را بشـماریم، بلکه باید نسـیت به داشـته هایمان 
آگاهی داشـته باشـیم تا بتوانیم به مدد آنها در راه 

پیشرفت گام برداریم.

استفاده از فرصت ها را
 به محدودیت ها گره نزنیم

روزبـه مختـاری، رئیـس هیئت مدیـره انجمـن 
کشـتیرانی و خدمات وابسـته  ایـران، ترانزیت را 
مقولـه ای می داند کـه از زوایای مختلف می توان 
بـه آن نگاه کرد. او توضیح می دهد: »بسـیاری از 
افـراد از مشـکالت و موانـع موجود در ایـن راه 
سـخن می گوینـد، امـا به نظر مـن، حداقـل در 
حوزه حمل ونقل دریایی و بنادر مشکل خاصی 
بـرای بـار ترانزیتـی نداریـم و سـرعت ورود و 
خـروج کاال در بنادر، مناسـب اسـت؛ البته قطعا 
جـای بهبـود بیشـتر وجـود دارد، اما نسـبت به 
دیگـر فرآیندهـا  ، حمل ونقـل دریایـی سـرعت 
بهینـه ای دارد، بنابرایـن در شـرایط فعلـی مـن 

لجستیکی ما اسـت که زیر ذره بین قرار دارد و از 
توقف هـای مـرزی و اتـالف زمـان در پشـت 
مرزهـا می پرسـند. برای تجار چـه داخلی و چه 
خارجـی اهمیـت به سـزایی دارد کـه چنـد روز 
پشـت مرز اتالف می شـود؟ کیفیت خدمات در 
گمرکات شما چه رتبه ای دارد؟ زیرساخت های 
حمل و نقـل و زیرسـاخت های دیتـای شـما در 
چـه وضعیتی قـرار دارد؟ حمل و نقل بین المللی 
را چگونـه مدیریت می کنیـد؟ کیفیت خدمات 
چگونه ارزیابی می شود؟ تعقیب و تراکینگ کاال 
و محموله را چطـور انجام می دهید؟ که ما برای 
برخـی از این پرسـش ها یا پاسـخ نداریـم یا در 
قیاس با کشورهای منطقه و پیشرفته از وضعیت 
مناسـبی برخـوردار نیسـتیم، بـا ایـن حـال در 
کریدورهای ترانزیتی مختلف برای کشور تعهد 

ایجاد کرده ایم.«
سـرایی معتقد اسـت: »قبل از آنکه خود را اسیر 
نام های متفاوت و کریدورهای مختلف ترانزیتی 
کنیم، باید شـاخص های لجسـتیکی تجـاری و 
حمل و نقلـی را ارتقا دهیم، اگر زمان اتالف شـده 
پشت مرزها را کاهش دهیم چه تفاوتی دارد که 
کاال در جهـت شـرق بـه غرب حرکـت کند یا 

شمال به جنوب؟«
او تاکیـد دارد: »زمان آنکه ما بگوییم مسـیر ایران 

خسرو سرایی: اکنون در کنار 
هزینه پایین و زمان کوتاه 

صاحب کاال خواهان شاخص ها 
و امکانات دیگری است؛ 

برای مثال می خواهد روی کاال 
نظارت و ردگیری داشته

 باشد، اما ما فعال چنین امکانی 
را به صورت یکپارچه و در 
طول زنجیره حمل نداریم. 
عالوه بر این، زمان بندی 

حمل و موعد تقریبی تحویل 
مهم است که در اینجا 

هیچ کس چنین زمان بندی 
را تعهد نمی کند
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می خواهـم از زاویـه دیگـری بـه موضـوع نگاه 
کنـم، تا بـار دیگر بـه بهانه مشـکالت موجود، 

فرصت فعلی را از دست ندهیم.«
او پیشـنهاد می کند: »حداقل فعال به جای بحث 
بر سـر شناسایی موانع و مشـکالت، از داشته ها 
و توانایی هـا و پتانسـیل های خـود یک کتابچه 
الکترونیکـی و کاغـذی مناسـب و بـه روز برای 
شـرکای تجـاری،  صاحبـان کاالی خارجـی و 
فورواردرهـا تهیـه کنیـم. در آن کتابچـه می توان 
اطالعاتـی دربـاره بـرآورد حـدودی هزینه هـا،  
ترانزیت تایم، قابلیت های بنـادر و تفاوت آنها با 
هم،  مشـخصات  مرزهای زمینی و ریلی، شـیوه 
برخـورد مـا بـا محموله هـای مختلـف،  شـیوه 
رفتاری ما با هیئت های مختلـف و... جمع آوری 
کـرد. برای این کار الزم اسـت که گروهی خبره 
تشـکیل شـود تا بتواند دارایی های مـا را در این 
زمینـه شناسـایی و معرفی کند. البتـه همزمان با 
این کار، باید نقصان های فراوان را هم شناسـایی 
و بـرای رفـع آنهـا تـالش کنیم  ، امـا اسـتفاده از 
فرصت هـا را بـه کمبودهـا و محدودیت ها گره 
نزنیـم تـا در حیـن ابـراز گالیه هـا و انداختـن 
مسئولیت به گردن دیگری، کشورهای همسایه 

از فرصت استفاده کنند.«
رئیس هیئت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات 
وابسـته ایران معتقد است: »یکی از نقاط ضعف 
ما تبلیغـات و بازاریابی اسـت که موجب شـده 
بسـیاری از تجار خارجی نسـبت به مسـیرهای 
ایران ناآگاه باشند و از انتخاب این مسیرها ترس 
و واهمه داشـته باشـند؛ بنابراین باید در کنار کار 
اصلـی ،  اطالعات را جمع آوری و وظایف را بین 
بنادر مبادی ورودی و خروجی کاال تقسیم بندی 
کنیـم و ایـن اطالعـات را از طـرف وزارت امور 
خارجـه  ، اتاق هـای بازرگانـی سراسـر کشـور و 
تشـکل های صنفی، در دسترس تجار،  مشتریان 

و بالکچین های مختلف قرار دهیم.«

شناسایی نیازهای مشتری؛ 
شاه کلید موفقیت

اگرچـه رئیـس هیئت مدیره انجمن کشـتیرانی 
توجـه بـه داشـته ها و توانایی هـا را بـر تکیـه بر 
محدودیت هـا ارجـح می دانـد و آن را نیـروی 
محرکـه مـا بـرای بهره بـرداری از فرصت هایی 
شـبیه تحریـم روسـیه اعـالم می کنـد، امـا آیـا 

صاحبان کاال به این معرفی اکتفا می کنند؟ 

در ایـن زمینه یکی از کارشناسـان حمل ونقل بر 
اهمیت جمع آوری دیتا برای تبدیل ظرفیت های 

بالقوه به بالفعل، تاکید می کند. 
بـه گفته رضا موسـوی؛ وقتـی ما دربـاره حمل 
چند صد میلیـون تن کاال صحبت می کنیم باید 
اطالعـات درسـتی از نوع کاال، نـوع حمل آنها، 
زمـان حمـل و ظرفیت هـای )اسـمی و عملی( 
موجود در بنادر، مرزهای زمینی و هوایی داشـته 
باشـیم. باید بدانیـم که اگر ظرفیت اسـمی یک 
بنـدر 2 میلیـون تـن اسـت آیـا واقعـا آن بنـدر 
می تواند همزمـان به دو میلیون تن کاال خدمات 
ارائه دهد یا خیر؟ فرضا اگر 10 کشـتی همزمان 
در بندرعباس پهلوگیری کنند، آیا امکان تخلیه و 
بارگیـری وجـود دارد که ما بتوانیـم برای جذب 
بـار جدید آن هـم در اندازه چند صد میلیون تن 
کاال صحبـت کنیم یا این ظرفیت وجـود ندارد؟ 
پـس بایـد ابتـدا اطالعـات دقیق و کارشناسـانه 
درباره کاال و شـیوه حمل داشـته باشیم تا بتوانیم 
دربـاره نـوع اسـتفاده از ظرفیت هـای خودمـان 

برنامه ریزی کنیم. 
اما جواد هدایتی، مدیرکل دفتر ترانزیت سـازمان 
راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای معتقد اسـت: 
»قطعا وقتی فورواردرها یا صاحبان کاال بخواهند 
با کشـوری کار و از ظرفیت آن مسـیر اسـتفاده 
کننـد بـه طـرق مختلـف از جملـه رایزن هـای 
اقتصادی و یا شرکت هایی که طرف قراردادشان 
هسـتند، ظرفیت هـا و پتانسـیل های مدنظـر را 
احصاء کرده و براسـاس امنیـت، هزینه و صرفه 

اقتصادی، از آن مسیر استفاده می کنند.«
او می افزایـد: »اینکـه مـا مدام به پتانسـیل های 
ذاتی سـرزمینی خود اتکاء کنیم و بگوییم شـما 
می توانید مسیر کشور ایران انتخاب کنید، روش 
منسوخ شـده ای در دنیا اسـت. بلکه باید بتوانیم 
منویـی متفاوت و مطابق با ذائقه مشـتریان آماده 
کنیـم؛ زیـرا ظرفیت هـای متنـوع و همچنیـن 
نیازهـای متفاوتی وجـود دارد، پس باید با توجه 
بـه شـرایط مختلف مـورد نیاز صاحـب کاال یا 
تاجـری کـه می خواهـد از قلمـرو کشـور مـا 
ترانزیـت کنـد، یک منـوی کامل با آپشـن ها و 
شـرایط مختلف فراهم باشـد تـا بتواند بهترین 
انتخـاب را انجـام دهـد. بایـد بتوانیـم نیازهای 
تاجـران و فعـاالن اقتصـادی طـرف مقابـل را 
شناسـایی و بر این اساس، سیستم ارائه خدمات 

ترانزیتی کشور را تنظیم و مهیا کنیم.«

روزبه مختاری: همزمان 
با شناسایی امکانات، 

باید نقصان های فراوان 
را هم شناسایی و برای

رفع آنها تالش کنیم  ،
اما استفاده از فرصت ها 

را به محدودیت ها یا 
کمبودها گره نزنیم تا 
در حین ابراز گالیه ها

و انداختن مسئولیت به
گردن بقیه، کشورهای 

همسایه از فرصت 
استفاده کنند

خسرو سرایی: من معتقدم
در دنیای آینده، کشورها و 
البته شرکت ها و نهادهایی

که مفهوم لجستیک را 
به خوبی متوجه شده و 
عملیاتی سازند دست

باال را خواهند داشت و
این مبحث نقش بسیار 
تعیین کننده ای در حذف

رقبا از صحنه رقابت 
خواهد داشت
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هدایتـی خاطرنشـان می کند: »همچنیـن ما یک 
موافقتنامـه تجارت ترجیحی با اتحادیه اوراسـیا 
داریم که روسیه به عنوان بنیانگذار، نقش و سهم 
اصلـی را در آن دارد. این موافقتنامه، هم می تواند 
تجارت دوطرفه را پوشـش دهد و هم بسـتری 
برای ترانزیت فراهم کند، اما نکته اینجاسـت که 
موافقتنامـه اوراسـیا فقـط بـه دنبـال تخفیفـات 
تعرفه ای و تعرفه های ترجیحی اسـت و به سایر 
الزامـات شـکل گیری سـاختار تجـاری نظیـر 
حمل و نقل و مسـائل بانکـی و بیمـه ای آنچنان 

که باید پرداخته نشده است.«

به موافقتنامه حمل ونقلی
 با روسیه نیازمندیم

او بـا بیـان اینکه فعـاالن حمل ونقلـی ما تجربه 
کاری جـدی کمی با روس هـا دارند و علی رغم 
تالشـی کـه بـرای معرفی قلمـرو روسـیه برای 
بهترین شـکل دسترسـی به شـمال اروپا شـده 
است، متاسـفانه به دالیل متعددی این اتفاق رخ 
نداده، می گوید: »بخشی از آن به دلیل سختگیری  
روس هـا و اجـرای غیرمنعطـف آنهـا در زمینه 
قوانین و مقررات حمل ونقلی و گمرکی اسـت. 
به همین دلیل، اکنون ما در حوزه کار با روسـیه، 
بایـد در کنـار موافقتنامـه تجـاری ترجیحـی، 
موافقتنامه الحاقی یا تکمیلی در حوزه حمل و نقل 
هم الزم داریم، زیرا تنها کشـوری هسـتیم که با 
ایـن اتحادیـه اقتصـادی کار می کنیـم، اما عضو 
اتحادیه جماهیر شـوروی سـابق نیسـتیم. همه 
کشـورهایی کـه جزء اتحـاد جماهیر شـوروی 
بودند، آبشـخور قوانین و مقرراتشان یکی است 
و از شـرایط نزدیـک به هم تبعیـت می کنند، اما 
قوانیـن مـا با آنهـا متفـاوت اسـت، در نتیجه تا 
زمانی که نتوانیم بسـتر حمل و نقل و ارتباط را با 
ایـن حوزه تنظیم کنیم که بخش های مختلف را 
اعـم از ریـل و جـاده و رو- رو شـامل شـود، 

نمی توانیم به شرایط ایده آل، برسیم.«

اهمیت کاهش وابستگی به آذربایجان
مدیرکل دفتر ترانزیت سـازمان راهداری با اشاره 
بـه اینکه کشـور آذربایجـان در خزر بیشـترین 
ظرفیـت حمل و نقـل دریایـی را بـا 17 کشـتی 
بـر  ترانـس کاسـپین دارد،  رو-  رو در مسـیر 
ضـرورت راه انـدازی خط کشـتیرانی رو-  رو در 
دریـای خـزر تاکید می کند و می گویـد: »به نظر 

متنوعـی را با توجـه به بازار و نیـاز طرف مقابل 
تامیـن و عرضه کنیم. بخـش خصوصی باید در 
این زمینه یاری کند تا بتوانیم در بازار روسـیه به 

چنین بسته ای برسیم.«

فقدان دیپلماسی تجاری
 و حمل ونقلی

مصطفی اقـدم، مدیر شـرکت حمل ونقل ریلی 
بهینه ترابر آژور، بر اهمیت کریدورهای ترانزیتی 
تاکید دارد. به گفته او: »وقتی از اهمیت کریدورها 
حـرف می زنیـم بحـث احساسـی و شـخصی 
نیسـت، بلکه صحبت از تفاهم نامه کشـورهای 
مسیر و تعیین دو آیتم قیمت تعرفه مصوبه بین 

کشورها و دوم سرعت و زمان است.«
اقـدم معتقد اسـت: »کریـدور یعنی تعهد،  یعنی 
مانعی بر سـر راه آن نباشد،  یعنی اینکه نهادهای 
مسئول در زمینه قرنطینه، گمرک،  سیر ریلی و ... 
موظف باشـند 24 ساعته برای به مقصد رسیدن 
کاالها در این مسیر همکاری کنند. من برعکس 
آقای سـرایی که فکر می کنند ما وقـت زیادی را 
بابـت چانه زنـی روی کریدورها تلـف کرده ایم، 
معتقدم مـا در این زمینه هم هیچ کاری نکردیم، 
چـون اساسـا دولتمـردان ما در زمینه تجـارت و 
ترانزیـت آشـنایی تخصصـی ندارنـد و ایـن به 
دولت خاصی هم مربوط نمی شـود، در گذشـته 

هم همین طور بوده است.«
اقـدم با بیـان اینکه ما همیشـه اجـازه داده ایم که 
همسایگان شمالی به شکل مستقیم یا غیرمستقیم 
از مـا بـاج بگیرنـد. حتی خیلـی مواقع روسـیه 
تعمـدا آذربایجان را علیه ایـران تحریک می کرد 
که از ایران باج بگیرد، می گویـد: »درباره کریدور 
شـمال- جنـوب از همـان ابتـدا روسـیه اصرار 
داشـت که وقتی بار وارد ایران می شـود توسـط 
شـرکت های حمل ونقلی و یا خطوط کشتیرانی 
تحریم شـده )حتی در خاک ایران( حمل نشـود. 
آنها تاکیـد می کردند که بار را کشـتیرانی دریای 
خـزر تحویـل نگیرند. بـه این طریـق و به بهانه 
تحریـم ما را تحقیـر می کردند و نمی گذاشـتند 
بهره برداری مناسـبی از این مسـیر داشـته باشیم. 
حـاال هـم کـه این مسـیر بـه لطف ایـن جنگ 

بی مورد بسته شده است.«
ایـن فعـال حمل ونقل با تاکیـد بر اینکـه به هر 
جـا کـه بخواهند مـا را می کشـانند و مـا هم به 
دلیل نداشـتن دیپلماسی فعال و هوشیار تجاری 

مـن، ما حتما به کشـتی رو- رو نیاز داریم، حتی 
اگـر با کمترین ظرفیت ممکن کار کنـد، زیرا ما 
االن برای رسـیدن به روسـیه بـه لحاظ زمینی به 
قلمرو جمهـوری آذربایجان وابسـتگی داریم و 
چون این مسـیر شـرایط پرنوسـانی از نظر زمان 
سـیر و میزان توقف در مرزهـا دارد، باید بتوانیم 
مسـیرهای دیگری را نیز به صورت موازی فعال 
کنیم،   بنابراین مهم نیست که چقدر از این طریق 
کاال جابه جـا می شـود، بلکه این مهم اسـت که 
یک آلترناتیـو دیگری آن هم به صـورت ارتباط 

مستقیم با روسیه داشته باشیم.«
او خاطرنشـان می کند: »درسـت است که ما باید 
عوارض تردد نامتعارف و سـنگینی را برای تردد 
از آذربایجـان پرداخت کنیم و مشـکالتی که در 
مـرز محرم کنـدی- سـامور داریم کـه عمدتا به 
نحـوه عملکـرد روسـیه برمی گـردد  ، امـا اگـر 
وابسـتگی صرف به یک مسـیر نداشـته باشـیم 
بخشـی از این مشـکالت مرتفـع می شـود. در 
نتیجه، کشـتی رو- رو می توانـد این موقعیت را 

برای ما تامین و تضمین کند.«
هدایتی معتقد اسـت: »بخشـی از مسـائلی ما از 
طریـق مذاکره بین دولت ها قابل حل اسـت، اما 
بخـش عمـده آن به عملکرد خودمـان در داخل 
کشـور برمی گـردد، بنابراین بایـد بتوانیم منوی 

جواد هدایتی: ما با اتحادیه 
اوراسیا موافقتنامه تجارت 
ترجیحی داریم، اما نکته 

اینجاست که این موافقتنامه
 فقط به دنبال تخفیفات 

تعرفه ای و ترجیحی
 است و در آن به سایر

 الزامات شکل گیری یک 
ساختار تجاری نظیر 

حمل و نقل یا مباحث بانکی 
و بیمه ای آنچنان که باید 

پرداخته نشده است

ران
ی ای

رابر
د ت

صا
 اقت

مه
هنا

ما
Tr

an
sp

or
ta

ti
on

 M
ag

az
in

e
14

01
د / 

ردا
 خ

ت و
هش

دیب
 ار

 / 1
96

ره 
شما

54

و حمل ونقلـی، بایـد طبـق برنامه آنهـا حرکت 
 کنیم، یادآور می شـود: »امروز می گویند بروید از 
مسـیر ارمنسـتان اسـتفاده کنیـد، مـا را مجبـور 
کرده اند مسـیر خود را طوالنی کرده و بی جهت 
25 کیلومتـر وارد آذربایجـان شـده و و بعد وارد 
ارمنسـتان شـویم. بارهـا مـا بـا راه آهن ایـران و 
وزارت راه و شهرسـازی وارد مذاکـره شـدیم و 
تاکیـد کردیـم کـه آذربایجـان نبایـد بـرای ریل 
رشـت - آسـتارا سـرمایه گذاری کنند، بلکه این 
روسـیه اسـت که باید بـه جای سـرمایه گذاری 
اینچه بـرون -  1/2 میلیـارد دالری در راه آهـن 

گرمسار، باید در این پروژه وارد شود.«
اقـدم می افزاید: »اکنون همه جذب این پیشـنهاد 
شـده اند که با اختصاص کشتی، خط کشتیرانی 
رو- رو راه انـدازی کنند؛ در حالی  که حتی اگر 8 
فروند کشـتی رو-  رو هم به کار بگیریم که برای 
هـر کدام 5 میلیـون دالر هزینه شـده و نهایتا در 
هر کدام از آنها 60 ماشـین هم بارگیری شـود و 
همیشـه هم به صـورت منظم حرکت کننـد، با 
احتسـاب روزهای بارگیری، طی مسیر و تخلیه 
18 روز زمـان برای هر کشـتی صرف می شـود 
تـا محموله هـا بـه آسـتاراخان برسـد. آن هم در 
خوشـبینانه ترین حالـت کـه کانـال یخ زدگـی 
نداشـته و الیروبی شـده باشـد. در حالـی که در 
اینچه بـرون ظرفیـت بسـیار باالتـری از ایـن با 

صرف زمان کمتر داریم.«
مدیر شـرکت حمل ونقل ریلی بهینه ترابـر آژور 
معتقد اسـت: »   راه اندازی خط کشتیرانی رو-  رو 
خـوب اسـت، اما باید به حمـل ریلی هم توجه 
داشـته باشیم. تعصب من روی صنعت ریلی به 
ایـن خاطر اسـت کـه قیمت هـا در حـوزه ریل 
تعریف شده هسـتند و چون در پوشش کریدور 
انجام می شود، کشورهای دیگر مانند آذربایجان 
نمی تواننـد مانـع ایجاد کننـد. در حـال حاضر، 
 پتانسـیل ریلـی در اینچه بـرون  و سـرخس تـا 
بندرعبـاس وجـود دارد و اگر اراده کنیـم و 500 
دسـتگاه واگن در رشـت یا اینچه برون بگذاریم 
می توانیـم هـزار کامیون را  ظرف 48 سـاعت به 

بندرعباس برسانیم.«
اقدم می افزاید: »راه آهن قزاقسـتان و ترکمنسـتان 
همیشـه بـه دنبـال ایـن بودند کـه بـرای حمل 
محصوالت روس از مسیر ایران تردد کنند که تا 
قبـل از جنـگ روسـیه و اوکرایـن  خود کشـور 
روسـیه با شیطنت هایی که داشت، نمی گذاشت 

این کار انجام شـود،  اما اکنون بهترین زمان است 
کـه بـا روس هـا وارد مذاکـره شـویم و از آنهـا 
بخواهیـم که از صنعت ریلی و کشـتیرانی ایران 
پشتیبانی کنند. بنابراین وزارت امور خارجه باید 
یـک کارگروه تشـکیل دهد و پشـتیبان صنعت 

لجستیک باشد.«

پرهیز از بزرگنمایی
در بخـش دیگـری از ایـن جلسـه، سـیدعلی 
حسینی، رئیس کمیسیون حمل ونقل و لجستیک 
اتـاق بازرگانی ایران نظرات خـود را مطرح کرد. 
او بـا اشـاره بـه اینکه همـه مـا می دانیم ظرفیت 
کشـورمان در زمینـه مبادلـه با روسـیه در دریای 
خرر و مرزهای شـمالی و همچنین راه آهن چه 
میزان اسـت، همه دسـت اندرکاران را به پرهیز از 

بزرگ نمایی دعوت کرد.
بنا بر اعالم حسـینی؛کارگروهی در وزارت امور 
خارجـه به نـام حمل و نقل و لجسـتیک زیر نظر 
دکتر صفری، معـاون اقتصـادی وزارت خارجه 
ایجاد شـده و تاکنون 7 جلسـه هم تشکیل داده 
اسـت و همـه سـازمان های دولتـی در باالترین 
سـطح خودشـان آنجـا هسـتند و راهـکار ارائه 
می دهنـد  . در همـان جلسـات اعـالم شـده که 
ظرفیت بنادرشـمالی ما 30 میلیون تن است، اما 
فقـط 5 میلیـون تن از آن اسـتفاده می کنیـم. این 
درسـت اسـت کـه دولت آنجـا 30 میلیـون تن 
ظرفیـت ایجاد کرده اسـت، اما بایـد بتواند با هر 
کشـوری که ما مشـکل داریـم موافقت نامه های 
دوجانبه تنظیم کند. این نمی شود که ترکمنستان 
مرزهـای خـود را به روی ما ببندد و آذربایجان و 
ارمنستان و ترکیه مشکل ایجاد کنند و ما نتوانیم 
از هیچکـدام از ظرفیت هایمـان در ایـن مسـیر 

استفاده کنیم.
او معتقـد اسـت: »دربـاره حمـل ریلی  مشـکل 
کمبود دیـزل داریم تا جایی که گاهی واگن های 
بارگیری شده منتظر دیزل می مانند. بنابراین باید 
دیـزل فراهـم شـود. همچنیـن دربـاره خـط 
کشـتیرانی رو- رو نیـز قرار بود سـازمان بنادر و 
سـازمان راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای تا 80 
درصد تسـهیالت دهند که ما گفتیم تسـهیالت 
80 درصـدی چاره کار نیسـت، بلکه دولت باید 
تـا چند ماه یارانه دهد تا این خـط راه افتد و کاال 
جذب کند. وقتی بتوانیم امکاناتی را فراهم کنیم ، 
دیپلمات هـای مـا هـم می تواننـد بـا دسـت پر 

هدایتی: مشکل ما در زمینه 
توافق اوراسیا این است

که همه کشورهایی که 
جزء اتحاد جماهیر شوروی 

بودند، آبشخور قوانین و 
مقرراتشان یکی است، 

اما قوانین ما با آنها تفاوت 
دارد، در نتیجه تا زمانی

که نتوانیم بستر حمل و نقل 
و ارتباط را با این حوزه
تنظیم کنیم، نمی توانیم 

به شرایط ایده آل برسیم

مصطفی اقدم: راه اندازی 
خط رو - رو خوب است

اما باید به حمل ریلی 
بیشتر توجه کرد. قیمت ها
در حوزه ریل تعریف شده
است و چون در پوشش 

کریدور انجام می شود 
کشورهای دیگر مانند 
آذربایجان نمی توانند 

مانع ایجاد کنند، به ویژه
آن که ا کنون پتانسیل 
ریلی در اینچه برون  و 
سرخس تا بندرعباس
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هدایتـی خاطرنشـان می کند: »همچنیـن ما یک 
موافقتنامـه تجارت ترجیحی با اتحادیه اوراسـیا 
داریم که روسیه به عنوان بنیانگذار، نقش و سهم 
اصلـی را در آن دارد. این موافقتنامه، هم می تواند 
تجارت دوطرفه را پوشـش دهد و هم بسـتری 
برای ترانزیت فراهم کند، اما نکته اینجاسـت که 
موافقتنامـه اوراسـیا فقـط بـه دنبـال تخفیفـات 
تعرفه ای و تعرفه های ترجیحی اسـت و به سایر 
الزامـات شـکل گیری سـاختار تجـاری نظیـر 
حمل و نقل و مسـائل بانکـی و بیمـه ای آنچنان 

که باید پرداخته نشده است.«

به موافقتنامه حمل ونقلی
 با روسیه نیازمندیم

او بـا بیـان اینکه فعـاالن حمل ونقلـی ما تجربه 
کاری جـدی کمی با روس هـا دارند و علی رغم 
تالشـی کـه بـرای معرفی قلمـرو روسـیه برای 
بهترین شـکل دسترسـی به شـمال اروپا شـده 
است، متاسـفانه به دالیل متعددی این اتفاق رخ 
نداده، می گوید: »بخشی از آن به دلیل سختگیری  
روس هـا و اجـرای غیرمنعطـف آنهـا در زمینه 
قوانین و مقررات حمل ونقلی و گمرکی اسـت. 
به همین دلیل، اکنون ما در حوزه کار با روسـیه، 
بایـد در کنـار موافقتنامـه تجـاری ترجیحـی، 
موافقتنامه الحاقی یا تکمیلی در حوزه حمل و نقل 
هم الزم داریم، زیرا تنها کشـوری هسـتیم که با 
ایـن اتحادیـه اقتصـادی کار می کنیـم، اما عضو 
اتحادیه جماهیر شـوروی سـابق نیسـتیم. همه 
کشـورهایی کـه جزء اتحـاد جماهیر شـوروی 
بودند، آبشـخور قوانین و مقرراتشان یکی است 
و از شـرایط نزدیـک به هم تبعیـت می کنند، اما 
قوانیـن مـا با آنهـا متفـاوت اسـت، در نتیجه تا 
زمانی که نتوانیم بسـتر حمل و نقل و ارتباط را با 
ایـن حوزه تنظیم کنیم که بخش های مختلف را 
اعـم از ریـل و جـاده و رو- رو شـامل شـود، 

نمی توانیم به شرایط ایده آل، برسیم.«

اهمیت کاهش وابستگی به آذربایجان
مدیرکل دفتر ترانزیت سـازمان راهداری با اشاره 
بـه اینکه کشـور آذربایجـان در خزر بیشـترین 
ظرفیـت حمل و نقـل دریایـی را بـا 17 کشـتی 
بـر  ترانـس کاسـپین دارد،  رو-  رو در مسـیر 
ضـرورت راه انـدازی خط کشـتیرانی رو-  رو در 
دریـای خـزر تاکید می کند و می گویـد: »به نظر 

متنوعـی را با توجـه به بازار و نیـاز طرف مقابل 
تامیـن و عرضه کنیم. بخـش خصوصی باید در 
این زمینه یاری کند تا بتوانیم در بازار روسـیه به 

چنین بسته ای برسیم.«

فقدان دیپلماسی تجاری
 و حمل ونقلی

مصطفی اقـدم، مدیر شـرکت حمل ونقل ریلی 
بهینه ترابر آژور، بر اهمیت کریدورهای ترانزیتی 
تاکید دارد. به گفته او: »وقتی از اهمیت کریدورها 
حـرف می زنیـم بحـث احساسـی و شـخصی 
نیسـت، بلکه صحبت از تفاهم نامه کشـورهای 
مسیر و تعیین دو آیتم قیمت تعرفه مصوبه بین 

کشورها و دوم سرعت و زمان است.«
اقـدم معتقد اسـت: »کریـدور یعنی تعهد،  یعنی 
مانعی بر سـر راه آن نباشد،  یعنی اینکه نهادهای 
مسئول در زمینه قرنطینه، گمرک،  سیر ریلی و ... 
موظف باشـند 24 ساعته برای به مقصد رسیدن 
کاالها در این مسیر همکاری کنند. من برعکس 
آقای سـرایی که فکر می کنند ما وقـت زیادی را 
بابـت چانه زنـی روی کریدورها تلـف کرده ایم، 
معتقدم مـا در این زمینه هم هیچ کاری نکردیم، 
چـون اساسـا دولتمـردان ما در زمینه تجـارت و 
ترانزیـت آشـنایی تخصصـی ندارنـد و ایـن به 
دولت خاصی هم مربوط نمی شـود، در گذشـته 

هم همین طور بوده است.«
اقـدم با بیـان اینکه ما همیشـه اجـازه داده ایم که 
همسایگان شمالی به شکل مستقیم یا غیرمستقیم 
از مـا بـاج بگیرنـد. حتی خیلـی مواقع روسـیه 
تعمـدا آذربایجان را علیه ایـران تحریک می کرد 
که از ایران باج بگیرد، می گویـد: »درباره کریدور 
شـمال- جنـوب از همـان ابتـدا روسـیه اصرار 
داشـت که وقتی بار وارد ایران می شـود توسـط 
شـرکت های حمل ونقلی و یا خطوط کشتیرانی 
تحریم شـده )حتی در خاک ایران( حمل نشـود. 
آنها تاکیـد می کردند که بار را کشـتیرانی دریای 
خـزر تحویـل نگیرند. بـه این طریـق و به بهانه 
تحریـم ما را تحقیـر می کردند و نمی گذاشـتند 
بهره برداری مناسـبی از این مسـیر داشـته باشیم. 
حـاال هـم کـه این مسـیر بـه لطف ایـن جنگ 

بی مورد بسته شده است.«
ایـن فعـال حمل ونقل با تاکیـد بر اینکـه به هر 
جـا کـه بخواهند مـا را می کشـانند و مـا هم به 
دلیل نداشـتن دیپلماسی فعال و هوشیار تجاری 

مـن، ما حتما به کشـتی رو- رو نیاز داریم، حتی 
اگـر با کمترین ظرفیت ممکن کار کنـد، زیرا ما 
االن برای رسـیدن به روسـیه بـه لحاظ زمینی به 
قلمرو جمهـوری آذربایجان وابسـتگی داریم و 
چون این مسـیر شـرایط پرنوسـانی از نظر زمان 
سـیر و میزان توقف در مرزهـا دارد، باید بتوانیم 
مسـیرهای دیگری را نیز به صورت موازی فعال 
کنیم،   بنابراین مهم نیست که چقدر از این طریق 
کاال جابه جـا می شـود، بلکه این مهم اسـت که 
یک آلترناتیـو دیگری آن هم به صـورت ارتباط 

مستقیم با روسیه داشته باشیم.«
او خاطرنشـان می کند: »درسـت است که ما باید 
عوارض تردد نامتعارف و سـنگینی را برای تردد 
از آذربایجـان پرداخت کنیم و مشـکالتی که در 
مـرز محرم کنـدی- سـامور داریم کـه عمدتا به 
نحـوه عملکـرد روسـیه برمی گـردد  ، امـا اگـر 
وابسـتگی صرف به یک مسـیر نداشـته باشـیم 
بخشـی از این مشـکالت مرتفـع می شـود. در 
نتیجه، کشـتی رو- رو می توانـد این موقعیت را 

برای ما تامین و تضمین کند.«
هدایتی معتقد اسـت: »بخشـی از مسـائلی ما از 
طریـق مذاکره بین دولت ها قابل حل اسـت، اما 
بخـش عمـده آن به عملکرد خودمـان در داخل 
کشـور برمی گـردد، بنابراین بایـد بتوانیم منوی 

جواد هدایتی: ما با اتحادیه 
اوراسیا موافقتنامه تجارت 
ترجیحی داریم، اما نکته 

اینجاست که این موافقتنامه
 فقط به دنبال تخفیفات 

تعرفه ای و ترجیحی
 است و در آن به سایر

 الزامات شکل گیری یک 
ساختار تجاری نظیر 

حمل و نقل یا مباحث بانکی 
و بیمه ای آنچنان که باید 

پرداخته نشده است
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و حمل ونقلـی، بایـد طبـق برنامه آنهـا حرکت 
 کنیم، یادآور می شـود: »امروز می گویند بروید از 
مسـیر ارمنسـتان اسـتفاده کنیـد، مـا را مجبـور 
کرده اند مسـیر خود را طوالنی کرده و بی جهت 
25 کیلومتـر وارد آذربایجـان شـده و و بعد وارد 
ارمنسـتان شـویم. بارهـا مـا بـا راه آهن ایـران و 
وزارت راه و شهرسـازی وارد مذاکـره شـدیم و 
تاکیـد کردیـم کـه آذربایجـان نبایـد بـرای ریل 
رشـت - آسـتارا سـرمایه گذاری کنند، بلکه این 
روسـیه اسـت که باید بـه جای سـرمایه گذاری 
اینچه بـرون -  1/2 میلیـارد دالری در راه آهـن 

گرمسار، باید در این پروژه وارد شود.«
اقـدم می افزاید: »اکنون همه جذب این پیشـنهاد 
شـده اند که با اختصاص کشتی، خط کشتیرانی 
رو- رو راه انـدازی کنند؛ در حالی  که حتی اگر 8 
فروند کشـتی رو-  رو هم به کار بگیریم که برای 
هـر کدام 5 میلیـون دالر هزینه شـده و نهایتا در 
هر کدام از آنها 60 ماشـین هم بارگیری شـود و 
همیشـه هم به صـورت منظم حرکت کننـد، با 
احتسـاب روزهای بارگیری، طی مسیر و تخلیه 
18 روز زمـان برای هر کشـتی صرف می شـود 
تـا محموله هـا بـه آسـتاراخان برسـد. آن هم در 
خوشـبینانه ترین حالـت کـه کانـال یخ زدگـی 
نداشـته و الیروبی شـده باشـد. در حالـی که در 
اینچه بـرون ظرفیـت بسـیار باالتـری از ایـن با 

صرف زمان کمتر داریم.«
مدیر شـرکت حمل ونقل ریلی بهینه ترابـر آژور 
معتقد اسـت: »   راه اندازی خط کشتیرانی رو-  رو 
خـوب اسـت، اما باید به حمـل ریلی هم توجه 
داشـته باشیم. تعصب من روی صنعت ریلی به 
ایـن خاطر اسـت کـه قیمت هـا در حـوزه ریل 
تعریف شده هسـتند و چون در پوشش کریدور 
انجام می شود، کشورهای دیگر مانند آذربایجان 
نمی تواننـد مانـع ایجاد کننـد. در حـال حاضر، 
 پتانسـیل ریلـی در اینچه بـرون  و سـرخس تـا 
بندرعبـاس وجـود دارد و اگر اراده کنیـم و 500 
دسـتگاه واگن در رشـت یا اینچه برون بگذاریم 
می توانیـم هـزار کامیون را  ظرف 48 سـاعت به 

بندرعباس برسانیم.«
اقدم می افزاید: »راه آهن قزاقسـتان و ترکمنسـتان 
همیشـه بـه دنبـال ایـن بودند کـه بـرای حمل 
محصوالت روس از مسیر ایران تردد کنند که تا 
قبـل از جنـگ روسـیه و اوکرایـن  خود کشـور 
روسـیه با شیطنت هایی که داشت، نمی گذاشت 

این کار انجام شـود،  اما اکنون بهترین زمان است 
کـه بـا روس هـا وارد مذاکـره شـویم و از آنهـا 
بخواهیـم که از صنعت ریلی و کشـتیرانی ایران 
پشتیبانی کنند. بنابراین وزارت امور خارجه باید 
یـک کارگروه تشـکیل دهد و پشـتیبان صنعت 

لجستیک باشد.«

پرهیز از بزرگنمایی
در بخـش دیگـری از ایـن جلسـه، سـیدعلی 
حسینی، رئیس کمیسیون حمل ونقل و لجستیک 
اتـاق بازرگانی ایران نظرات خـود را مطرح کرد. 
او بـا اشـاره بـه اینکه همـه مـا می دانیم ظرفیت 
کشـورمان در زمینـه مبادلـه با روسـیه در دریای 
خرر و مرزهای شـمالی و همچنین راه آهن چه 
میزان اسـت، همه دسـت اندرکاران را به پرهیز از 

بزرگ نمایی دعوت کرد.
بنا بر اعالم حسـینی؛کارگروهی در وزارت امور 
خارجـه به نـام حمل و نقل و لجسـتیک زیر نظر 
دکتر صفری، معـاون اقتصـادی وزارت خارجه 
ایجاد شـده و تاکنون 7 جلسـه هم تشکیل داده 
اسـت و همـه سـازمان های دولتـی در باالترین 
سـطح خودشـان آنجـا هسـتند و راهـکار ارائه 
می دهنـد  . در همـان جلسـات اعـالم شـده که 
ظرفیت بنادرشـمالی ما 30 میلیون تن است، اما 
فقـط 5 میلیـون تن از آن اسـتفاده می کنیـم. این 
درسـت اسـت کـه دولت آنجـا 30 میلیـون تن 
ظرفیـت ایجاد کرده اسـت، اما بایـد بتواند با هر 
کشـوری که ما مشـکل داریـم موافقت نامه های 
دوجانبه تنظیم کند. این نمی شود که ترکمنستان 
مرزهـای خـود را به روی ما ببندد و آذربایجان و 
ارمنستان و ترکیه مشکل ایجاد کنند و ما نتوانیم 
از هیچکـدام از ظرفیت هایمـان در ایـن مسـیر 

استفاده کنیم.
او معتقـد اسـت: »دربـاره حمـل ریلی  مشـکل 
کمبود دیـزل داریم تا جایی که گاهی واگن های 
بارگیری شده منتظر دیزل می مانند. بنابراین باید 
دیـزل فراهـم شـود. همچنیـن دربـاره خـط 
کشـتیرانی رو- رو نیـز قرار بود سـازمان بنادر و 
سـازمان راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای تا 80 
درصد تسـهیالت دهند که ما گفتیم تسـهیالت 
80 درصـدی چاره کار نیسـت، بلکه دولت باید 
تـا چند ماه یارانه دهد تا این خـط راه افتد و کاال 
جذب کند. وقتی بتوانیم امکاناتی را فراهم کنیم ، 
دیپلمات هـای مـا هـم می تواننـد بـا دسـت پر 

هدایتی: مشکل ما در زمینه 
توافق اوراسیا این است

که همه کشورهایی که 
جزء اتحاد جماهیر شوروی 

بودند، آبشخور قوانین و 
مقرراتشان یکی است، 

اما قوانین ما با آنها تفاوت 
دارد، در نتیجه تا زمانی

که نتوانیم بستر حمل و نقل 
و ارتباط را با این حوزه
تنظیم کنیم، نمی توانیم 

به شرایط ایده آل برسیم

مصطفی اقدم: راه اندازی 
خط رو - رو خوب است

اما باید به حمل ریلی 
بیشتر توجه کرد. قیمت ها
در حوزه ریل تعریف شده
است و چون در پوشش 

کریدور انجام می شود 
کشورهای دیگر مانند 
آذربایجان نمی توانند 

مانع ایجاد کنند، به ویژه
آن که ا کنون پتانسیل 
ریلی در اینچه برون  و 
سرخس تا بندرعباس

وجود دارد 
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مذاکـره کنند. عالوه بر آن بحث مافیای روسـیه 
بسـیار مهم اسـت. آنها اگر نخواهند اصال به ما 
اجـازه نمی دهنـد کـه وارد بازار روسـیه شـویم. 

بنابراین همه چیز دست ما نیست.«
اما مصطفـی اقدم با سـخنان رئیس کمیسـیون 
حمل ونقـل و لجسـتیک اتـاق بازرگانـی ایران 

موافق نیست.
اقـدم می گویـد: »به دلیل ناآشـنایی مسـئوالن و 
مدیـران کشـور بـه مسـائل ریلـی در مذاکرات 
بین المللـی مباحثی پیگیـری می شـود که اصال 
توجیـه نـدارد. مـا واگنـی در مسـیر ترانزیـت 
نگذاشـته ایم که بخواهد معطل دیـزل بماند. 95 
درصـد ترانزیت ریلـی ما با واگن هـای ترکیه و 
ترکمنستان انجام می شـود، زیرا ما دو سال پیش 
بـا راه آهن ترکیه تفاهم نامه ای داشـتیم کـه برای 
مدیریـت خطـوط ریلـی ترکیـه به چیـن خود 

واگن های ترکیه حضور داشته باشند.«
اقدم تاکید می کند: »کسـانی که در کمیسـیون ها 
حضـور دارنـد اطالعاتشـان نسـبت به صنعت 
ریلی نسـبتا کم اسـت، به همین خاطر وقتی به 
جمع بندی می رسـند به جای اسـتفاده از ریل به 
سـمت رو- رو می رونـد. مـن مخالف کشـتی 
رو- رو نیسـتم، بایـد انجـام شـود، امـا اگـر این 
میـزان سـرمایه گذاری کـه در صنعـت رو- رو 
می شـود در حمل ونقل ریلی می شـد، بازخورد 

بیشتری داشتیم.«

باید ارزان تر و سریع تر باشیم
میرفتحعلی سـید زنـوزی، دبیـر انجمن صنفی 
شـرکت های حمل ونقل بین المللی ایـران نیز به 
این نکته اشـاره می کند که هرکـدام از کریدورها 
با اشـکاالتی مواجه هسـتند: »مثال به دلیل بسته 
شـدن مسـیر های زمینی روسـیه، همه به سمت 
آذربایجـان رفته انـد و از آن طریق می خواهند به 
روسـیه برسند؛ همین موضوع باعث شده است 
که در محرم کندی ترافیک سـنگینی ایجاد شود 
و برای عبور از آنجا مجبور باشیم در یک صف 
15 روزه بایسـتیم، بنابرایـن بـرای اینکه بتوانیم 
جریـان حمل کاال را زنده نگاه داریم باید بتوانیم 
از همـه مسـیرها چـه ریلـی، چه دریایـی و چه 

جاده ای بهره بریم.«
زنوزی معتقد است: »باید بتوانیم کشتیرانی رو- 
رو را راه انـدازی کنیـم، ظرفیت ناوگان را افزایش 
دهیم و همسـایگان را به اسـتفاده از این ظرفیت 

دعوت کنیم تـا ظرفیت کشـتی های رو- رو در 
مسیر آستاراخان به امیرآباد و آستاراخان به انزلی 
تکمیـل شـود. در ادامـه آن نیز باید مسـیر ریلی 
امیرآبـاد را تکمیل و فعال کنیـم تا محموالت با 
توجه به نوع کاال تفکیک و از مسیرهای مختلف 
حمـل شـود. حجـم بـار در حـوزه روسـیه باال 
اسـت، امـا بایـد تفکیـک شـود، به صورتـی که 
بارهای سریع الفساد را به سمت کامیون و حمل 
جـاده ای و بارهای ماندگار را به سـمت کشـتی 

رو-  رو هدایت کنیم.«
او توضیـح می دهد: »درخواسـت حمـل کاال در 
مسـیرهای هنـد و چیـن بـه ایـران و سـپس به 
روسیه، از روسیه به عراق و همچنین از بالروس 
و روسـیه به اندونزی، مالزی و چین زیاد اسـت 
کـه خوشـبختانه از طریق ریل انجام می شـود و 
مشـکلی در این مسـیرها وجـود نـدارد، اما باید 
بتوانیم مسـیرهایی ارزان تر و سریع تر از گذشته 

برای کاالها فراهم کنیم.«

دولت کوتاهی می کند
محمـد بی مقـدار، عضو اتـاق بازرگانی ایـران و 
روسـیه بر مشـکالت ریشـه ای زیرساخت های 
صادراتی و ترانزیتی کشـورمان به دلیل تحریم ها 
و عدم سـرمایه گذاری تاکیـد دارد: »بعد از کرونا 
کرایه هـا از چیـن و جنـوب شـرق آسـیا 2 تا 3 
برابـر افزایش یافت و عالوه بر افزایش قیمت به 
کمبـود کانتینـر و تریلی هـم دچار شـدیم. این 
برای کشوری با موقعیت جغرافیایی ایران بسیار 
تاسـف آور اسـت که زیرسـاخت های حداقلی 
ماننـد کامیون و کانتینـر برای بارگیـری در بنادر 

وجود نداشته باشد.«
عضو اتاق بازرگانی ایران و روسیه، مقصر اصلی 
در چنیـن وضعیتـی را دولت می دانـد: »ما قبول 
داریـم که کشـور از لحاظ دسـتیابی به سـرمایه 
دچـار مشـکل اسـت، امـا دولـت هـم کوتاهی 
می کند. می توانسـتند با تسـریع برخـی رویه ها، 
دسترسـی بـه سـرمایه را آسـان تر کننـد؛ مثـال 
سـرمایه های هنگفتی در قالب ناوگان دست دوم 
در گمرکات کشـور خاک خورد و از بین رفت. 
همچنین امـروزه علی رغم روابط نسـبتا خوبی 
کـه بـا کشـورهای اوراسـیا داریم، هنـوز دولت 
نتوانسـته تسـهیالتی فراهم کنـد که حداقـل از 
کامیون ها و امکانات حمل ونقلی همسـایه ها در 

کشور استفاده شود.«

اقدم: اکنون همه به دنبال 
ایجاد خط کشتیرانی رو- رو 
هستند؛ اما حتی اگر 8 
فروند کشتی رو - رو فراهم 
کنیم، با احتساب روزهای 
بارگیری، طی مسیر و
 تخلیه، 18 روز زمان برای
 هر کشتی صرف می شود
 تا بار به آستاراخان برسد.
 آن هم در شرایطی که
 کانال یخ زدگی نداشته
 و الیروبی شده باشد

علی زنوزی: اکنون به دلیل
 بسته شدن مسیر های

 زمینی روسیه، همه به 
سمت آذربایجان حرکت 
کرده اند و می خواهند از

 این راه به روسیه برسند. 
همین مسئله باعث شده 
که در »محرم کندی«

 ترافیک سنگینی ایجاد 
شود و برای عبور از آنجا 
مجبور باشیم در یک 
صف 15 روزه بایستیم
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تاثیر تحریم های بین المللی بر فعالیت 
خودروسازان خارجی در روسیه

همه علیه کرملین
 بابک وفایی

مقابله با گسترش ناتو به مرزهای روسیه، پروژه های بلندمدت روسیه 
شخصی  جاه طلبی های  کشور،  این  گذشته  امپراتوری  عظمت  احیای  برای 
پوتین برای نشان دادن قدرتش به جهان و یا هر دلیل دیگری، در نهایت باعث 
شد که پوتین تهدیدهای چندهفته ای خود را برای حمله به اوکراین و ضمیمه 
کردن استان های شرقی این کشور به روسیه عملی کند، تهاجمی که البته تا 
زمان تهیه این گزارش همچنان در جریان است و هنوز سرنوشت آن مشخص 
شاید  که  بود  اتفاقی  داد  روی  حمله  این  از  بعد  بالفاصله  آنچه  اما  نشده، 
بدبین ترین تئوریسین های سیاسی در روسیه هم آن را پیش بینی نمی کردند؛ 

یک اجماع جهانی بر ضد حاکمان مسکو.
بر  بین المللی  تحریم های  از  گسترده ای  مجموعه  شامل  جهانی  اجماع  این 
ضد بخش های مختلف اقتصاد و صنعت روسیه و شمار زیادی از اطرافیان و 
الیگارش های نزدیک به پوتین بود و عمدتا چنان سریع اجرا شدند که به نظر 
می رسد غرب از مدت ها پیش، برنامه ریزی های الزم برای این موضوع را انجام 

داده بود.
در این میان خودروسازان بین المللی ازجمله شرکت هایی بودند که به تهاجم 
روسیه واکنش نشان دادند و هر یک با عنوانی، فعالیت خود در روسیه را به 
حالت تعلیق درآوردند و بعضی به طورکلی بازار روسیه را ترک کردند. در این 
مقاله مروری خواهیم کرد بر اقدامات خودروسازان جهانی پس از حمله روسیه 

به اوکراین و تاثیری که این حمله بر صنعت خودروسازی جهان داشته است.



مذاکـره کنند. عالوه بر آن بحث مافیای روسـیه 
بسـیار مهم اسـت. آنها اگر نخواهند اصال به ما 
اجـازه نمی دهنـد کـه وارد بازار روسـیه شـویم. 

بنابراین همه چیز دست ما نیست.«
اما مصطفـی اقدم با سـخنان رئیس کمیسـیون 
حمل ونقـل و لجسـتیک اتـاق بازرگانـی ایران 

موافق نیست.
اقـدم می گویـد: »به دلیل ناآشـنایی مسـئوالن و 
مدیـران کشـور بـه مسـائل ریلـی در مذاکرات 
بین المللـی مباحثی پیگیـری می شـود که اصال 
توجیـه نـدارد. مـا واگنـی در مسـیر ترانزیـت 
نگذاشـته ایم که بخواهد معطل دیـزل بماند. 95 
درصـد ترانزیت ریلـی ما با واگن هـای ترکیه و 
ترکمنستان انجام می شـود، زیرا ما دو سال پیش 
بـا راه آهن ترکیه تفاهم نامه ای داشـتیم کـه برای 
مدیریـت خطـوط ریلـی ترکیـه به چیـن خود 

واگن های ترکیه حضور داشته باشند.«
اقدم تاکید می کند: »کسـانی که در کمیسـیون ها 
حضـور دارنـد اطالعاتشـان نسـبت به صنعت 
ریلی نسـبتا کم اسـت، به همین خاطر وقتی به 
جمع بندی می رسـند به جای اسـتفاده از ریل به 
سـمت رو- رو می رونـد. مـن مخالف کشـتی 
رو- رو نیسـتم، بایـد انجـام شـود، امـا اگـر این 
میـزان سـرمایه گذاری کـه در صنعـت رو- رو 
می شـود در حمل ونقل ریلی می شـد، بازخورد 

بیشتری داشتیم.«

باید ارزان تر و سریع تر باشیم
میرفتحعلی سـید زنـوزی، دبیـر انجمن صنفی 
شـرکت های حمل ونقل بین المللی ایـران نیز به 
این نکته اشـاره می کند که هرکـدام از کریدورها 
با اشـکاالتی مواجه هسـتند: »مثال به دلیل بسته 
شـدن مسـیر های زمینی روسـیه، همه به سمت 
آذربایجـان رفته انـد و از آن طریق می خواهند به 
روسـیه برسند؛ همین موضوع باعث شده است 
که در محرم کندی ترافیک سـنگینی ایجاد شود 
و برای عبور از آنجا مجبور باشیم در یک صف 
15 روزه بایسـتیم، بنابرایـن بـرای اینکه بتوانیم 
جریـان حمل کاال را زنده نگاه داریم باید بتوانیم 
از همـه مسـیرها چـه ریلـی، چه دریایـی و چه 

جاده ای بهره بریم.«
زنوزی معتقد است: »باید بتوانیم کشتیرانی رو- 
رو را راه انـدازی کنیـم، ظرفیت ناوگان را افزایش 
دهیم و همسـایگان را به اسـتفاده از این ظرفیت 

دعوت کنیم تـا ظرفیت کشـتی های رو- رو در 
مسیر آستاراخان به امیرآباد و آستاراخان به انزلی 
تکمیـل شـود. در ادامـه آن نیز باید مسـیر ریلی 
امیرآبـاد را تکمیل و فعال کنیـم تا محموالت با 
توجه به نوع کاال تفکیک و از مسیرهای مختلف 
حمـل شـود. حجـم بـار در حـوزه روسـیه باال 
اسـت، امـا بایـد تفکیـک شـود، به صورتـی که 
بارهای سریع الفساد را به سمت کامیون و حمل 
جـاده ای و بارهای ماندگار را به سـمت کشـتی 

رو-  رو هدایت کنیم.«
او توضیـح می دهد: »درخواسـت حمـل کاال در 
مسـیرهای هنـد و چیـن بـه ایـران و سـپس به 
روسیه، از روسیه به عراق و همچنین از بالروس 
و روسـیه به اندونزی، مالزی و چین زیاد اسـت 
کـه خوشـبختانه از طریق ریل انجام می شـود و 
مشـکلی در این مسـیرها وجـود نـدارد، اما باید 
بتوانیم مسـیرهایی ارزان تر و سریع تر از گذشته 

برای کاالها فراهم کنیم.«

دولت کوتاهی می کند
محمـد بی مقـدار، عضو اتـاق بازرگانی ایـران و 
روسـیه بر مشـکالت ریشـه ای زیرساخت های 
صادراتی و ترانزیتی کشـورمان به دلیل تحریم ها 
و عدم سـرمایه گذاری تاکیـد دارد: »بعد از کرونا 
کرایه هـا از چیـن و جنـوب شـرق آسـیا 2 تا 3 
برابـر افزایش یافت و عالوه بر افزایش قیمت به 
کمبـود کانتینـر و تریلی هـم دچار شـدیم. این 
برای کشوری با موقعیت جغرافیایی ایران بسیار 
تاسـف آور اسـت که زیرسـاخت های حداقلی 
ماننـد کامیون و کانتینـر برای بارگیـری در بنادر 

وجود نداشته باشد.«
عضو اتاق بازرگانی ایران و روسیه، مقصر اصلی 
در چنیـن وضعیتـی را دولت می دانـد: »ما قبول 
داریـم که کشـور از لحاظ دسـتیابی به سـرمایه 
دچـار مشـکل اسـت، امـا دولـت هـم کوتاهی 
می کند. می توانسـتند با تسـریع برخـی رویه ها، 
دسترسـی بـه سـرمایه را آسـان تر کننـد؛ مثـال 
سـرمایه های هنگفتی در قالب ناوگان دست دوم 
در گمرکات کشـور خاک خورد و از بین رفت. 
همچنین امـروزه علی رغم روابط نسـبتا خوبی 
کـه بـا کشـورهای اوراسـیا داریم، هنـوز دولت 
نتوانسـته تسـهیالتی فراهم کنـد که حداقـل از 
کامیون ها و امکانات حمل ونقلی همسـایه ها در 

کشور استفاده شود.«

اقدم: اکنون همه به دنبال 
ایجاد خط کشتیرانی رو- رو 
هستند؛ اما حتی اگر 8 
فروند کشتی رو - رو فراهم 
کنیم، با احتساب روزهای 
بارگیری، طی مسیر و
 تخلیه، 18 روز زمان برای
 هر کشتی صرف می شود
 تا بار به آستاراخان برسد.
 آن هم در شرایطی که
 کانال یخ زدگی نداشته
 و الیروبی شده باشد

علی زنوزی: اکنون به دلیل
 بسته شدن مسیر های
 زمینی روسیه، همه به 
سمت آذربایجان حرکت 
کرده اند و می خواهند از
 این راه به روسیه برسند. 
همین مسئله باعث شده 
که در »محرم کندی«
 ترافیک سنگینی ایجاد 
شود و برای عبور از آنجا 
مجبور باشیم در یک 
صف 15 روزه بایستیم
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تاثیر تحریم های بین المللی بر فعالیت 
خودروسازان خارجی در روسیه

همه علیه کرملین
 بابک وفایی

مقابله با گسترش ناتو به مرزهای روسیه، پروژه های بلندمدت روسیه 
شخصی  جاه طلبی های  کشور،  این  گذشته  امپراتوری  عظمت  احیای  برای 
پوتین برای نشان دادن قدرتش به جهان و یا هر دلیل دیگری، در نهایت باعث 
شد که پوتین تهدیدهای چندهفته ای خود را برای حمله به اوکراین و ضمیمه 
کردن استان های شرقی این کشور به روسیه عملی کند، تهاجمی که البته تا 
زمان تهیه این گزارش همچنان در جریان است و هنوز سرنوشت آن مشخص 
شاید  که  بود  اتفاقی  داد  روی  حمله  این  از  بعد  بالفاصله  آنچه  اما  نشده، 
بدبین ترین تئوریسین های سیاسی در روسیه هم آن را پیش بینی نمی کردند؛ 

یک اجماع جهانی بر ضد حاکمان مسکو.
بر  بین المللی  تحریم های  از  گسترده ای  مجموعه  شامل  جهانی  اجماع  این 
ضد بخش های مختلف اقتصاد و صنعت روسیه و شمار زیادی از اطرافیان و 
الیگارش های نزدیک به پوتین بود و عمدتا چنان سریع اجرا شدند که به نظر 
می رسد غرب از مدت ها پیش، برنامه ریزی های الزم برای این موضوع را انجام 

داده بود.
در این میان خودروسازان بین المللی ازجمله شرکت هایی بودند که به تهاجم 
روسیه واکنش نشان دادند و هر یک با عنوانی، فعالیت خود در روسیه را به 
حالت تعلیق درآوردند و بعضی به طورکلی بازار روسیه را ترک کردند. در این 
مقاله مروری خواهیم کرد بر اقدامات خودروسازان جهانی پس از حمله روسیه 

به اوکراین و تاثیری که این حمله بر صنعت خودروسازی جهان داشته است.



روسـیه یکـی از بازارهـای بـزرگ خـودرو در 
جهـان اسـت و بـا فروش سـالیانه بیـش از 6/ 1 
میلیون دسـتگاه، جایگاهی باالتر از کشـورهایی 
همچون فرانسه و انگلستان دارد. در دو دهه اخیر 
روس هـا تـالش زیادی بـرای بازسـازی صنایع 
خـود بـا کمـک شـرکت های غربـی کرده اند و 
توانستند پای بعضی از بزرگ ترین خودروسازان 
جهانـی را بـرای تولید خودرو به این کشـور باز 
کننـد کـه در میـان آنهـا می تـوان بـه برندهـای 
معتبـری ازجمله رنـو، پـژو و سـیتروئن، اوپل، 

فولکس واگن و فورد را دید. 
سـرمایه گذاری و حضور این برندها در روسـیه 
یـک انتفـاع دوجانبه بـرای طرفین بود چـون از 
یک سـو روس هـا می توانسـتند با پـول و دانش 
خارجی ها صنایع خود را توسعه دهند و اشتغال 
ایجاد کنند و از سـوی دیگر شـرکای غربی هم 
دسترسـی آسـان تری به بازار روسیه داشتند و از 
منافعـی همچون معافیت های مالیاتـی و نیروی 

کار و انرژی ارزان بهره مند می شدند. 
شـاید پوتین و همفکرانش در کرملین هم روی 
همین منافع خودروسازان جهانی از بازار روسیه 
حسـاب باز کـرده بودند، اما واکنش ها از سـوی 
غرب بسـیار شـدید بود؛ تا آنجـا که تقریبا همه 
شرکای روسیه در صنعت خودروسازی تصمیم 

به ترک بازار این کشور گرفتند.

خداحافظ روسیه
بـا آغـاز تهاجـم روسـیه بـه شـرق اوکرایـن، 
دولت هـای غربی خیلـی زود موضع گیری های 
خـود را آغاز کردند و خودروسـازان هم به دنبال 
مـوج جهانـی تحریم هـا و ضدیـت با روسـیه، 
سیاسـت توقف فعالیت خود را در این کشور را 
در پیش گرفتند. در این میان، بعضی از شرکت ها 
به ویـژه شـرکت هایی کـه سـرمایه گذاری و یـا 
جوینـت ونچـر در این کشـور داشـتند مواضع 
مالیم تـری اتخاذ کردند و برخـی دیگر و به ویژه 
شـرکت هایی کـه بـازار محـدودی در روسـیه 
داشـتند آشـکارا جنگ را محکوم کرده و خروج 

کامل خود از بازار را اعالم کردند.
ب. ام. و در واکنش به حمله روسـیه به اوکراین، 
فعالیـت کارخانه تولیدی خود در کالینیگراد این 
کشـور را که سال گذشته 12 هزار خودرو تولید 
کـرده بـود را متوقف کـرد و به عالوه صـادرات 
محصوالت تولید شده ب. ام .و در سایر کشورها 

»وضعیـت پیش آمـده باعث شـده فعالیت های 
خـود در روسـیه را مـورد ارزیابـی مجـدد قرار 
دهیـم. در سـال های اخیـر فـورد فعالیت هـای 
خـود در بـازار روسـیه را کاهـش داده و اکنـون 
تمرکز ما بر روی تولیـد خودروهای ون تجاری 
از طریـق جوینـت ونچر بـا Sollers اسـت. با 
توجـه بـه شـرایط مـا بـه شـرکای خـود اعالم 
کرده ایـم کـه بالفاصله فعالیـت در روسـیه را به 

حالت تعلیق درمی آوریم.«
گروه Stellantis که از اتحاد فیات- کرایسـلر 
و پژو-  سـیتروئن شکل گرفته از دیگر بازیگران 
بـزرگ جهانـی اسـت کـه در روسـیه فعالیـت 
تولیـدی دارد. از میـان محصـوالت ایـن گـروه 
بـزرگ، خودروهـای سـیتروئن، اوپل و پـژو در 
کارخانـه ای در منطقـه کالـوگا روسـیه تولیـد و 
بخشـی از آنها نیز از همین کارخانه به بازارهای 
اروپایـی صـادر می شـدند، امـا اسـتالنتیس نیز 
تمامی فعالیت های خود در روسـیه را به حالت 
تعلیـق درآورد و کارلوس تاوارس به عنوان مدیر 
عامل استالنتیس اعالم کرد: »هرگونه تصمیم در 
زمینه روسـیه به شـدت به تصمیمات سیاسـی 
بسـتگی دارد. ما به قوانین و مقررات زمان صلح 
پایبنـد بودیـم و بـه تحریم هـا در زمـان جنـگ 

احترام می گذاریم.«
اسـتالنتیس در کارخانـه کالوگا با میتسوبیشـی 
شـراکتی در زمینه تولید خودرو دارد و براسـاس 
اعـالم مدیرعامل اسـتالنتیس قرار بـود فعالیت 
میتسوبیشـی تـا زمانی کـه قطعات بـرای تولید 
وجـود دارد، ادامـه یابـد، امـا  مدتی بعد اعالم 
شـد که تولید و فـروش خودروهای خـود را در 
روسـیه متوقـف خواهنـد کـرد، هرچنـد برنامه 
مشـخصی برای 141 نمایندگی میتسوبیشی در 

روسیه اعالم نشده است.
فولکس واگـن هم جـزء غول های خودروسـاز 
جهانی اسـت که فعالیت های تولیدی در روسیه 
دارد و البتـه مجبـور به توقف تمـام فعالیت های 
خود شـده اسـت. این غول آلمانی کـه عالوه بر 
محصـوالت فولکس واگـن، برندهایـی ماننـد 
آئودی، پورشه، بنتلی، اشکودا، سئات، المبورگینی 
و ... را نیـز تحـت پوشـش خـود دارد، تا پیش از 
این، بخشـی از محصوالت خود را در مشارکت 
با شـرکای روسـی در کارخانه هایـی در کالوگا و 

نیژنی روسیه تولید می کرد.
فولکس واگـن البتـه تاثیراتـی نیز از مشـکالت 

به روسیه نیز متوقف شد.
البتـه ایـن شـرکت در پـی بحـران اوکرایـن بـا 
مشـکالتی در زمینه تامین قطعاتی که از اوکراین 
بـه کارخانه هـای ایـن کشـور در سراسـر جهان 
ارسـال می شد، مواجه شـد و به ناچار فعالیت در 
بعضـی از کارخانه هـای خـود ازجملـه خطوط 
تولیـد در انگلسـتان و آلمـان را به حالت تعلیق 
درآورد، هرچند مدتی بعد اعالم شـد که با یافتن 
تامین کننده هـای جدید، فعالیـت در این خطوط 

تولیدی آغاز شده است.
فـورد هـم از دیگر شـرکت های بـزرگ جهانی 
است که فعالیت های خود در روسیه را به حالت 
تعلیق درآورده اسـت. این شـرکت از طریق یک 
جوینت ونچـر با شـرکای روس خـود، به تولید 
خودروهای سـواری در این کشور مشغول بود و 
 Sollers در کنار این، سهام کمی هم در شرکت

)تولیدکننده خودروهای تجاری( دارد.
 سـال گذشـته فورد 21 هزار خودرو سـواری در 
این کشـور تولید کـرد و Sollers هم حدود 20 
هـزار خودرو تجـاری در بازار روسـیه فروخت. 
فـورد طی بیانیـه ای اعالم کرد: »ما فعالیت مهمی 
در اوکرایـن نداریم اما به عنوان بخشـی از جامعه 
جهانی، عمیقا نگران حمله بـه اوکراین و تهدید 

صلح و ثبات هستیم.«
در بخـش دیگـری از بیانیـه فـورد آمده اسـت: 

فورد از شرکت های بزرگ 
جهان است که فعالیت های 

خود را در روسیه 
به  حالت تعلیق درآورد. 

فورد از طریق جوینت ونچر 
با شرکای روس، به تولید 

خودروهای سواری در این 
کشور مشغول بود و 
سهام اندکی هم در 
شرکت Sollers دارد

 که خودروهای تجاری 
تولید می کند
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تامین قطعات یدکی تولید شـده در اوکراین دید 
و ایـن مسـئله بیـش از هر چیـز بـر روی تولید 
پورشـه تاثیر داشـت؛ تـا جایی که این شـرکت 
مجبور به توقف یا کاهش تولیـد در دو کارخانه 
خود در آلمان شـد. از سـوی دیگر، تولید برخی 
از خودروهـای برقـی فولکس واگن و همچنین 
محصوالتی از آئودی و سـئات نیز متوقف شـد 
تـا در نهایـت فولکس واگـن ناچار شـود تامین 
ایـن قطعـات و به طـور مشـخص سیم کشـی 

خودروها را به آمریکای جنوبی منتقل کند.
جنرال موتورز دیگر غول خودروسـازی جهانی 
است که فعالیت خود در روسیه را متوقف کرده 
اسـت. ایـن شـرکت البته سـال ها قبل و بیشـتر 
به واسـطه اوپـل کـه در آن زمـان تحت مالکیت 
غـول آمریکایی بود، فعالیت های گسـترده ای در 
بازار روسـیه داشـت، اما بـا خروج اوپـل از بازار 
روسـیه در سـال 2015 عمـال جنرال موتـورز 
فعالیت چندانـی در این بازار نداشـت؛ به طوری  
که سـال گذشـته فقط 3000 دستگاه از تولیدات 
این شرکت در روسیه عرضه شد. جنرال موتورز 
نیز در بیانیه خود به جنبه های انسـانی و تراژدی 
مرگ انسـان ها به عنوان دلیل خروج از روسـیه 

اشاره کرده است.
سـوزوکی نیز هرچند کارخانه ای در روسـیه یا 
اوکرایـن نـدارد، امـا از طریـق کارخانه خـود در 
مجارسـتان، سـالیانه بیشـتر از 10 هزار دسـتگاه 
خـودرو بـه این دو کشـور صادر می کند. شـاید 
برای یک خودروسـاز طراز اول جهانی، 10هزار 
دسـتگاه عدد بزرگی نباشـد، اما برای سـوزوکی 
کـه اکنون نیز با مشـکالت زیادی دسـت وپنجه 
نرم می کند، این عدد می تواند دردسرسـاز باشـد 
و مدیـران ایـن شـرکت به دنبـال یافتن بـازاری 

جایگزین برای محصوالت خود هستند.
البته سـوزوکی هیـچ تامین کننده بزرگـی در دو 
کشـور درگیر جنگ ندارد و از این نظر مشکلی 
بـرای تولیـد نخواهد داشـت، اما تا زمـان یافتن 
بـازاری جایگزیـن، هزینـه تولیـد در کارخانـه 

مجارستان باال خواهد رفت.
مرسـدس بنز از دیگر شـرکت هایی است که با 
بحـران جنـگ در اوکراین دچار مشـکل شـده 
اسـت؛ چراکه تامین قطعات و به طور مشخص 
تامیـن سیم کشـی خودروهـای این شـرکت از 
کارخانه هایـی در اوکرایـن انجـام می شـد و بـه 
همین دلیل این شـرکت ناچار شـد برنامه کاری 

کارخانه های خود در آلمان را تغییر بدهد. 
شـاخه تجاری سـاز ایـن شـرکت فعالیت هـای 
تولیـدی در روسـیه دارد و حـدود 10 درصـد از 
سـهام HGV را کـه یکـی از تجاری سـازهای 
روسـیه محسـوب می شـود، خریـداری کـرده 
اسـت. این شـرکت توقف فعالیت ها در روسیه 
را اعـالم کـرده، اما در عین حال ارسـال قطعات 
بـرای شـرکت کامـاز )دیگر تجاری سـاز بزرگ 
روسـیه( از سـوی دایملـر ادامـه خواهـد یافت؛ 
چراکـه ایـن شـرکت معتقد اسـت محصوالت 

کاماز کاربری نظامی ندارند.
در کنـار این ها، شـرکت هایی همچون »اسـتون 
مارتیـن« و »فراری« هم فعالیت خود در روسـیه 
را متوقـف کردند، اقداماتی که البته بیش از آنکه 
به روسـیه ضربه بزند جنبه نمادیـن دارد؛ چراکه 
به عنـوان مثـال کمتـر از 1درصـد بازار »اسـتون 

مارتین« در کشور روسیه است.

قمار بزرگ رنو در روسیه
در میـان مـوج خودروسـازانی کـه فعالیـت یـا 
فـروش خـودرو در بـازار روسـیه را بـه حالـت 
تعلیـق درآوردنـد، نـام رنو دیرتـر از همـه وارد 
لیسـت شـد. برای یـک ناظر بیرونی شـاید این 
موضـوع چندان به چشـم نیاید، امـا واقعیت آن 
اسـت که رنو دردسـرهای بسـیار بزرگـی برای 
خروج از بازار روسیه داشته و دارد. وابستگی های 
ایـن شـرکت به بـازار روسـیه و حتی شـخص 
والدیمیـر پوتین آن قدر زیاد اسـت که رنو حتی 
حاضر شـده وجهه خود در بـازار جهانی را پای 

قمار روسیه در اوکراین بگذارد.
وقتی 15 سـال پیش، پوتین به دنبـال ارائه چهره 
ناجـی روسـیه از خـود بـود، بهبـود وضعیـت 
شرکت خودروسـازی آفتوواز که احتماال بیشتر 
با الدا شناخته می شـود و نمادی از خودروسازی 
روسـیه اسـت، در رئوس برنامه ها قـرار گرفت. 
روس ها هرقدر در هزینه کـردن برای پروژه های 
عظیم ساخت وسـاز و البته تولیـد الیگارش های 
وفادار به پوتین خوب هسـتند، در خودروسازی 
هیچ جایگاهی در جهان ندارند و طبیعی اسـت 
بازسـازی وضعیت برنـد الدا و شـرکت آفتوواز 
چیزی نبود که بتوان از متخصصین روسی انتظار 
داشـت و این گونه بود که پوتین درهای شرکت 
را بـرای جـذب سـرمایه و دانـش بین المللی و 

شراکت باز کرد. 

BMW در واکنش به 
حمله نظامی به اوکراین

فعالیت کارخانه خود 
در کالینیگراد روسیه را 
که سال قبل 12 هزار 
خودرو تولید کرده بود

متوقف کرد، ضمن اینکه 
صادرات خودروهای 
 BMW تولید شده

در سایر کشورها نیز 
به روسیه متوقف

شده است

BMW در پی بحران 
اوکراین با مشکالتی 

در زمینه تامین قطعات
از این کشور مواجه 

و  ناچار شد فعالیت در 
بعضی از کارخانه ها 

را به حالت تعلیق
درآورد، هرچند مدتی
بعد اعالم شد که با 
یافتن تامین کنندگان

جدید، فعالیت در 
این خطوط تولیدی

آغاز شده است
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روسـیه یکـی از بازارهـای بـزرگ خـودرو در 
جهـان اسـت و بـا فروش سـالیانه بیـش از 6/ 1 
میلیون دسـتگاه، جایگاهی باالتر از کشـورهایی 
همچون فرانسه و انگلستان دارد. در دو دهه اخیر 
روس هـا تـالش زیادی بـرای بازسـازی صنایع 
خـود بـا کمـک شـرکت های غربـی کرده اند و 
توانستند پای بعضی از بزرگ ترین خودروسازان 
جهانـی را بـرای تولید خودرو به این کشـور باز 
کننـد کـه در میـان آنهـا می تـوان بـه برندهـای 
معتبـری ازجمله رنـو، پـژو و سـیتروئن، اوپل، 

فولکس واگن و فورد را دید. 
سـرمایه گذاری و حضور این برندها در روسـیه 
یـک انتفـاع دوجانبه بـرای طرفین بود چـون از 
یک سـو روس هـا می توانسـتند با پـول و دانش 
خارجی ها صنایع خود را توسعه دهند و اشتغال 
ایجاد کنند و از سـوی دیگر شـرکای غربی هم 
دسترسـی آسـان تری به بازار روسیه داشتند و از 
منافعـی همچون معافیت های مالیاتـی و نیروی 

کار و انرژی ارزان بهره مند می شدند. 
شـاید پوتین و همفکرانش در کرملین هم روی 
همین منافع خودروسازان جهانی از بازار روسیه 
حسـاب باز کـرده بودند، اما واکنش ها از سـوی 
غرب بسـیار شـدید بود؛ تا آنجـا که تقریبا همه 
شرکای روسیه در صنعت خودروسازی تصمیم 

به ترک بازار این کشور گرفتند.

خداحافظ روسیه
بـا آغـاز تهاجـم روسـیه بـه شـرق اوکرایـن، 
دولت هـای غربی خیلـی زود موضع گیری های 
خـود را آغاز کردند و خودروسـازان هم به دنبال 
مـوج جهانـی تحریم هـا و ضدیـت با روسـیه، 
سیاسـت توقف فعالیت خود را در این کشور را 
در پیش گرفتند. در این میان، بعضی از شرکت ها 
به ویـژه شـرکت هایی کـه سـرمایه گذاری و یـا 
جوینـت ونچـر در این کشـور داشـتند مواضع 
مالیم تـری اتخاذ کردند و برخـی دیگر و به ویژه 
شـرکت هایی کـه بـازار محـدودی در روسـیه 
داشـتند آشـکارا جنگ را محکوم کرده و خروج 

کامل خود از بازار را اعالم کردند.
ب. ام. و در واکنش به حمله روسـیه به اوکراین، 
فعالیـت کارخانه تولیدی خود در کالینیگراد این 
کشـور را که سال گذشته 12 هزار خودرو تولید 
کـرده بـود را متوقف کـرد و به عالوه صـادرات 
محصوالت تولید شده ب. ام .و در سایر کشورها 

»وضعیـت پیش آمـده باعث شـده فعالیت های 
خـود در روسـیه را مـورد ارزیابـی مجـدد قرار 
دهیـم. در سـال های اخیـر فـورد فعالیت هـای 
خـود در بـازار روسـیه را کاهـش داده و اکنـون 
تمرکز ما بر روی تولیـد خودروهای ون تجاری 
از طریـق جوینـت ونچر بـا Sollers اسـت. با 
توجـه بـه شـرایط مـا بـه شـرکای خـود اعالم 
کرده ایـم کـه بالفاصله فعالیـت در روسـیه را به 

حالت تعلیق درمی آوریم.«
گروه Stellantis که از اتحاد فیات- کرایسـلر 
و پژو-  سـیتروئن شکل گرفته از دیگر بازیگران 
بـزرگ جهانـی اسـت کـه در روسـیه فعالیـت 
تولیـدی دارد. از میـان محصـوالت ایـن گـروه 
بـزرگ، خودروهـای سـیتروئن، اوپل و پـژو در 
کارخانـه ای در منطقـه کالـوگا روسـیه تولیـد و 
بخشـی از آنها نیز از همین کارخانه به بازارهای 
اروپایـی صـادر می شـدند، امـا اسـتالنتیس نیز 
تمامی فعالیت های خود در روسـیه را به حالت 
تعلیـق درآورد و کارلوس تاوارس به عنوان مدیر 
عامل استالنتیس اعالم کرد: »هرگونه تصمیم در 
زمینه روسـیه به شـدت به تصمیمات سیاسـی 
بسـتگی دارد. ما به قوانین و مقررات زمان صلح 
پایبنـد بودیـم و بـه تحریم هـا در زمـان جنـگ 

احترام می گذاریم.«
اسـتالنتیس در کارخانـه کالوگا با میتسوبیشـی 
شـراکتی در زمینه تولید خودرو دارد و براسـاس 
اعـالم مدیرعامل اسـتالنتیس قرار بـود فعالیت 
میتسوبیشـی تـا زمانی کـه قطعات بـرای تولید 
وجـود دارد، ادامـه یابـد، امـا  مدتی بعد اعالم 
شـد که تولید و فـروش خودروهای خـود را در 
روسـیه متوقـف خواهنـد کـرد، هرچنـد برنامه 
مشـخصی برای 141 نمایندگی میتسوبیشی در 

روسیه اعالم نشده است.
فولکس واگـن هم جـزء غول های خودروسـاز 
جهانی اسـت که فعالیت های تولیدی در روسیه 
دارد و البتـه مجبـور به توقف تمـام فعالیت های 
خود شـده اسـت. این غول آلمانی کـه عالوه بر 
محصـوالت فولکس واگـن، برندهایـی ماننـد 
آئودی، پورشه، بنتلی، اشکودا، سئات، المبورگینی 
و ... را نیـز تحـت پوشـش خـود دارد، تا پیش از 
این، بخشـی از محصوالت خود را در مشارکت 
با شـرکای روسـی در کارخانه هایـی در کالوگا و 

نیژنی روسیه تولید می کرد.
فولکس واگـن البتـه تاثیراتـی نیز از مشـکالت 

به روسیه نیز متوقف شد.
البتـه ایـن شـرکت در پـی بحـران اوکرایـن بـا 
مشـکالتی در زمینه تامین قطعاتی که از اوکراین 
بـه کارخانه هـای ایـن کشـور در سراسـر جهان 
ارسـال می شد، مواجه شـد و به ناچار فعالیت در 
بعضـی از کارخانه هـای خـود ازجملـه خطوط 
تولیـد در انگلسـتان و آلمـان را به حالت تعلیق 
درآورد، هرچند مدتی بعد اعالم شـد که با یافتن 
تامین کننده هـای جدید، فعالیـت در این خطوط 

تولیدی آغاز شده است.
فـورد هـم از دیگر شـرکت های بـزرگ جهانی 
است که فعالیت های خود در روسیه را به حالت 
تعلیق درآورده اسـت. این شـرکت از طریق یک 
جوینت ونچـر با شـرکای روس خـود، به تولید 
خودروهای سـواری در این کشور مشغول بود و 
 Sollers در کنار این، سهام کمی هم در شرکت

)تولیدکننده خودروهای تجاری( دارد.
 سـال گذشـته فورد 21 هزار خودرو سـواری در 
این کشـور تولید کـرد و Sollers هم حدود 20 
هـزار خودرو تجـاری در بازار روسـیه فروخت. 
فـورد طی بیانیـه ای اعالم کرد: »ما فعالیت مهمی 
در اوکرایـن نداریم اما به عنوان بخشـی از جامعه 
جهانی، عمیقا نگران حمله بـه اوکراین و تهدید 

صلح و ثبات هستیم.«
در بخـش دیگـری از بیانیـه فـورد آمده اسـت: 

فورد از شرکت های بزرگ 
جهان است که فعالیت های 

خود را در روسیه 
به  حالت تعلیق درآورد. 

فورد از طریق جوینت ونچر 
با شرکای روس، به تولید 

خودروهای سواری در این 
کشور مشغول بود و 
سهام اندکی هم در 
شرکت Sollers دارد

 که خودروهای تجاری 
تولید می کند

ران
ی ای

رابر
د ت

صا
 اقت

مه
هنا

ما
Tr

an
sp

or
ta

ti
on

 M
ag

az
in

e
14

01
د / 

ردا
 خ

ت و
هش

دیب
 ار

 / 1
96

ره 
شما

58

تامین قطعات یدکی تولید شـده در اوکراین دید 
و ایـن مسـئله بیـش از هر چیـز بـر روی تولید 
پورشـه تاثیر داشـت؛ تـا جایی که این شـرکت 
مجبور به توقف یا کاهش تولیـد در دو کارخانه 
خود در آلمان شـد. از سـوی دیگر، تولید برخی 
از خودروهـای برقـی فولکس واگن و همچنین 
محصوالتی از آئودی و سـئات نیز متوقف شـد 
تـا در نهایـت فولکس واگـن ناچار شـود تامین 
ایـن قطعـات و به طـور مشـخص سیم کشـی 

خودروها را به آمریکای جنوبی منتقل کند.
جنرال موتورز دیگر غول خودروسـازی جهانی 
است که فعالیت خود در روسیه را متوقف کرده 
اسـت. ایـن شـرکت البته سـال ها قبل و بیشـتر 
به واسـطه اوپـل کـه در آن زمـان تحت مالکیت 
غـول آمریکایی بود، فعالیت های گسـترده ای در 
بازار روسـیه داشـت، اما بـا خروج اوپـل از بازار 
روسـیه در سـال 2015 عمـال جنرال موتـورز 
فعالیت چندانـی در این بازار نداشـت؛ به طوری  
که سـال گذشـته فقط 3000 دستگاه از تولیدات 
این شرکت در روسیه عرضه شد. جنرال موتورز 
نیز در بیانیه خود به جنبه های انسـانی و تراژدی 
مرگ انسـان ها به عنوان دلیل خروج از روسـیه 

اشاره کرده است.
سـوزوکی نیز هرچند کارخانه ای در روسـیه یا 
اوکرایـن نـدارد، امـا از طریـق کارخانه خـود در 
مجارسـتان، سـالیانه بیشـتر از 10 هزار دسـتگاه 
خـودرو بـه این دو کشـور صادر می کند. شـاید 
برای یک خودروسـاز طراز اول جهانی، 10هزار 
دسـتگاه عدد بزرگی نباشـد، اما برای سـوزوکی 
کـه اکنون نیز با مشـکالت زیادی دسـت وپنجه 
نرم می کند، این عدد می تواند دردسرسـاز باشـد 
و مدیـران ایـن شـرکت به دنبـال یافتن بـازاری 

جایگزین برای محصوالت خود هستند.
البته سـوزوکی هیـچ تامین کننده بزرگـی در دو 
کشـور درگیر جنگ ندارد و از این نظر مشکلی 
بـرای تولیـد نخواهد داشـت، اما تا زمـان یافتن 
بـازاری جایگزیـن، هزینـه تولیـد در کارخانـه 

مجارستان باال خواهد رفت.
مرسـدس بنز از دیگر شـرکت هایی است که با 
بحـران جنـگ در اوکراین دچار مشـکل شـده 
اسـت؛ چراکه تامین قطعات و به طور مشخص 
تامیـن سیم کشـی خودروهـای این شـرکت از 
کارخانه هایـی در اوکرایـن انجـام می شـد و بـه 
همین دلیل این شـرکت ناچار شـد برنامه کاری 

کارخانه های خود در آلمان را تغییر بدهد. 
شـاخه تجاری سـاز ایـن شـرکت فعالیت هـای 
تولیـدی در روسـیه دارد و حـدود 10 درصـد از 
سـهام HGV را کـه یکـی از تجاری سـازهای 
روسـیه محسـوب می شـود، خریـداری کـرده 
اسـت. این شـرکت توقف فعالیت ها در روسیه 
را اعـالم کـرده، اما در عین حال ارسـال قطعات 
بـرای شـرکت کامـاز )دیگر تجاری سـاز بزرگ 
روسـیه( از سـوی دایملـر ادامـه خواهـد یافت؛ 
چراکـه ایـن شـرکت معتقد اسـت محصوالت 

کاماز کاربری نظامی ندارند.
در کنـار این ها، شـرکت هایی همچون »اسـتون 
مارتیـن« و »فراری« هم فعالیت خود در روسـیه 
را متوقـف کردند، اقداماتی که البته بیش از آنکه 
به روسـیه ضربه بزند جنبه نمادیـن دارد؛ چراکه 
به عنـوان مثـال کمتـر از 1درصـد بازار »اسـتون 

مارتین« در کشور روسیه است.

قمار بزرگ رنو در روسیه
در میـان مـوج خودروسـازانی کـه فعالیـت یـا 
فـروش خـودرو در بـازار روسـیه را بـه حالـت 
تعلیـق درآوردنـد، نـام رنو دیرتـر از همـه وارد 
لیسـت شـد. برای یـک ناظر بیرونی شـاید این 
موضـوع چندان به چشـم نیاید، امـا واقعیت آن 
اسـت که رنو دردسـرهای بسـیار بزرگـی برای 
خروج از بازار روسیه داشته و دارد. وابستگی های 
ایـن شـرکت به بـازار روسـیه و حتی شـخص 
والدیمیـر پوتین آن قدر زیاد اسـت که رنو حتی 
حاضر شـده وجهه خود در بـازار جهانی را پای 

قمار روسیه در اوکراین بگذارد.
وقتی 15 سـال پیش، پوتین به دنبـال ارائه چهره 
ناجـی روسـیه از خـود بـود، بهبـود وضعیـت 
شرکت خودروسـازی آفتوواز که احتماال بیشتر 
با الدا شناخته می شـود و نمادی از خودروسازی 
روسـیه اسـت، در رئوس برنامه ها قـرار گرفت. 
روس ها هرقدر در هزینه کـردن برای پروژه های 
عظیم ساخت وسـاز و البته تولیـد الیگارش های 
وفادار به پوتین خوب هسـتند، در خودروسازی 
هیچ جایگاهی در جهان ندارند و طبیعی اسـت 
بازسـازی وضعیت برنـد الدا و شـرکت آفتوواز 
چیزی نبود که بتوان از متخصصین روسی انتظار 
داشـت و این گونه بود که پوتین درهای شرکت 
را بـرای جـذب سـرمایه و دانـش بین المللی و 

شراکت باز کرد. 

BMW در واکنش به 
حمله نظامی به اوکراین

فعالیت کارخانه خود 
در کالینیگراد روسیه را 
که سال قبل 12 هزار 
خودرو تولید کرده بود

متوقف کرد، ضمن اینکه 
صادرات خودروهای 
 BMW تولید شده

در سایر کشورها نیز 
به روسیه متوقف

شده است

BMW در پی بحران 
اوکراین با مشکالتی 

در زمینه تامین قطعات
از این کشور مواجه 

و  ناچار شد فعالیت در 
بعضی از کارخانه ها 

را به حالت تعلیق
درآورد، هرچند مدتی
بعد اعالم شد که با 
یافتن تامین کنندگان

جدید، فعالیت در 
این خطوط تولیدی

آغاز شده است
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مدیـر عامـل رنـو، وضعیـت روسـیه را »بسـیار 
پیچیده« خواند و البته مستقیما به خروج شرکت 
از روسـیه اشـاره نکـرد و توقـف فعالیت هـا را 
تصمیمی برای حفظ جان پرسـنل دانست. البته 
وضعیـت برای رنو قطعا خـوب نخواهد بود تا 
جایی که این شـرکت پیش بینی سـود عملیاتی 
خود را برای سـال جاری از 4 درصد به 3 درصد 

کاهش داده است.
قطعـا رنـو نمی توانـد به راحتـی از بـازار بزرگ 
روسـیه و مهم تـر از آن بیـش از 2 میلیـارد دالر 
دارایی هـای خود در روسـیه بگـذرد؛ به ویژه اگر 
این نکته را در نظر بگیریم که پس از بحران های 
مرتبـط با خـروج »کارلوس گون« از شـرکت و 
اختالف نظرهای عمیق در مدیریت گروه عظیم 
رنو- نیسان )که میتسوبیشی و داچیا و آفتوواز را 
هـم در زیرمجموعـه خـود دارد( رنـو اصـال در 
وضعیت خوبی نیسـت و به عالوه بازار روسـیه 
آن قـدر بـرای رنـو مهـم اسـت کـه بعضـی از 
مدل هـای خـود را به طـور ویـژه برای ایـن بازار 
عرضـه می کنـد؛ ضمـن آنکـه روسـیه تاکنون 
به تنهایی 10درصد از درآمد سـاالنه این شـرکت 

را تامین می کرده است. 
در عیـن حـال، تولیـد محصـوالت الدا تحـت 
مدیریـت رنـو یـک مزیـت بـزرگ بـرای ایـن 
شـرکت بـود، چراکه رنو می توانسـت از پلتفرم 

محصـوالت ارزان قیمـت داچیـا بـرای تولیـد 
محصوالت الدا اسـتفاده کند و این یعنی کاهش 
محسـوس هزینه هـای تحقیـق و توسـعه برای 
تولیـد یک خـودرو کامـال جدید؛ ضمـن آنکه 
نبایـد فرامـوش کنیم پلتفرم هـای داچیا هـم در 
اصل پلتفرم محصـوالت قدیمی تر و خـارج از 
رده رنـو هسـتند و به ایـن ترتیب رنـو از تولید 
محصـوالت ارزان قیمـت در روسـیه و رومانی 

سود سرشاری به دست می آورد. 
وزیـر صنایع و بازرگانی روسـیه پـس از توقف 
فعالیت هـای رنو در این کشـور در گفت وگویی 
اعـالم کرد کـه »در حال بررسـی وضعیت آینده 
کارخانـه رنـو و آفتـوواز در مسـکو هسـتیم و 
برنامه هایـی برای تولیـد محصـوالت الدا بدون 
وابسـتگی به واردات قطعات خارجـی داریم« و 
این شاید یکی از اولین تصمیمات مهم در زمینه 
سـرمایه گذاری های بین المللی در خاک روسـیه 
باشـد. البته قطعا در پشـت پـرده، روس ها برای 
حفـظ رنو در بـازار، تالش بسـیار خواهند کرد؛ 
چراکـه گروه رنو به تنهایی حدود یک چهـارم از 
تمـام خودروهـای فروخته شـده در روسـیه را 
تولیـد می کنـد و به این ترتیـب خـروج آن )در 
غیاب دیگر خودروسـازان بین المللی( می تواند 
تاثیر بسـیار سـنگینی بر بازار این کشـور داشته 
باشـد؛ ضمن اینکه عواقبی هم در زمینه کاهش 
فرصت های شـغلی و بیکاری سـنگین خواهد 
داشـت؛ چراکه کارخانه رنو 45 هزار نیروی کار 

در روسیه دارد.
از سـوی دیگـر نبایـد فراموش کنیم کـه دولت 
فرانسه 15 درصد سهام رنو را در اختیار دارد و به 
ایـن ترتیـب از حق رای مهمـی در هیئت مدیره 
این گروه صنعتی برخـوردار اسـت و وارد آمدن 
هرگونـه ضـرر و زیان به شـرکت می تواند برای 
دولـت فرانسـه گـران تمـام شـود؛ چراکـه زیان 
سـنگین رنـو در بازارهای جهانـی نهایتا ممکن 
اسـت منجـر به زیـان این گـروه و تعدیـل نیرو 
شـود، اتفاقـی که سـه سـال قبـل نیـز رخ داد و 

جنجال بزرگی در فرانسه به راه انداخت. 
بـه همین دلیل، امانوئل مکـرون، رییس جمهور 
فرانسـه تـالش کرده تـا در ایـن زمینه موضعی 
میانـه رو داشـته باشـد و تـا حد امـکان با حفظ 
ظاهـر حمایـت از اوکراین، خود و دولتـش را از 

بحران دور نگهدارد. 
او مشـخصا تـالش کـرد حـق رای خـود برای 

روسـیه بازار بزرگی برای خودروسـازان جهانی 
بـه شـمار می رفـت و شـرکت های زیـادی از 
جنرال موتـورز تـا فیـات، بـرای خریـد سـهام 
آفتوواز، سـرمایه گذاری در آن و البته شراکت در 
ایـن بازار پرسـود به صف شـدند، امـا در نهایت 

این رنو بود که توانست موفق شود. 
رنـو پیـش از این هم تجربه ای مشـابه را با داچیا 
در رومانـی داشـت و از ایـن نظـر می توانسـت 
گزینـه خوبی باشـد. فعالیت هـای رنـو در بازار 
روسـیه تا جایی پیش رفت که روسـیه در سـال 
2021 دومیـن بـازار بزرگ جهان بـرای رنو پس 
از بازار فرانسـه بود و بیشتر از 480 هزار دستگاه 
خـودرو در روسـیه فروخـت، بیـش از دو برابر 
تعـدادی که در هر بازار دیگری )غیر از فرانسـه( 
فروخته است و البته تنها اندکی کمتر از سرزمین 

مادری خود فرانسه.
همراهـی بـا تحریـم روسـیه و از دسـت دادن 
بازاری به بزرگی روسـیه و از دست دادن فروش 
بیشـتر از 480 هـزار دسـتگاه خـودرو در دنیای 
رقابتـی خودروسـازان جهانـی شـاید مشـکل 
بزرگـی باشـد، اما این اصال بزرگ ترین مشـکل 
رنو در بازار روسـیه نیست؛ مشکل اصلی، قمار 
بزرگی اسـت کـه رنو برای حضور در بـازار این 
کشـور پهناور کرده اسـت، قماری به ارزش 2/4 
میلیـارد دالر بـرای سـرمایه گذاری گسـترده در 
روسـیه کـه اکنـون بـا خـروج از بـازار روسـیه 
درخطر می افتد. شـرکت رنو در سـال های اخیر 
کارخانجـات تولیـدی زیـادی در روسـیه بـر پا 
کـرده و عالوه بـر آن، سـرمایه گذاری زیادی نیز 
برای نوسـازی آفتـوواز انجـام داده و اکنون همه 
این ها با خروج از بازار روسـیه در خطر خواهند 
بـود؛ به خصوص اینکـه بخش عمـده ای از این 
مبلـغ در قالـب کارخانـه و خطـوط تولیـد و 
سـرمایه گذاری در شـبکه قطعه سـازی اسـت و 

نمی توان مانند پول نقد آن را خارج کرد.
البتـه در ادامـه، رنـو نیـز ناچار شـد فعالیت های 
تولیدی خـود را متوقف کند، اما به طور رسـمی 
اعـالم شـد که ایـن توقـف به دلیل مشـکالت 
زنجیره تامیـن رخ داده و کارخانه مدتی بعد آغاز 
به کار کرد. سرانجام تحت فشارهای بین المللی، 
رنـو به طـور موقـت فعالیـت کارخانه خـود در 
مسـکو را متوقـف کـرد، ولی همچنـان خروج 
خـود از بازار روسـیه را به صورت رسـمی اعالم 
نکـرده اسـت. به دنبال ایـن اتفاق، لـوکا دی مئو، 

امانوئل مکرون، در حاشیه 
کنفرانس گروه 7

 و ناتو درباره فعالیت های
 رنو در روسیه گفت که 

به تصمیم رنو درباره ادامه 
فعالیت در روسیه احترام 

می گذاریم و اگر فعالیت های 
این شرکت در روسیه 

در بخش های تحریم شده
 ما نباشد، حق دارند 

در روسیه باقی بمانند و 
به کارخود ادامه دهند
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تصمیم در مورد وضعیت رنو در روسیه را نادیده 
بگیـرد و ایـن موضـوع را به مدیران رنـو واگذار 
کنـد، امـری کـه البتـه از سـوی رییس جمهـور 

اوکراین با انتقاد مواجه شد.
آخرین اخبار منتشر شـده درباره این شرکت در 
میانـه اردیبهشـت ماه و بـه گـزارش خبرگزاری 
تاس روسـیه، حاکی از عالقه مندی یک شرکت 
چینـی برای خرید سـهام رنو در الدا اسـت. رنو 
مالـک 68 درصـد سـهام هلدینـگ الدا اسـت، 
شـرکتی که مالکیت 100درصدی سهام آفتوواز 

و برند الدا را در اختیار دارد.
در اخبـار منتشـر شـده، نامی از ایـن برند چینی 
ذکـر نشـده، امـا آمارهـا نشـان می دهـد کـه در 
سـال های اخیر فعالیت برندهایی چینی در بازار 
روسـیه به شـدت افزایـش پیدا کـرده اسـت. در 
سـال 2021 در مجموع بیش از 120هزار خودرو 
چینی در روسـیه به فروش رسیده و در این میان 
چـری بـا بیش از 40هـزار دسـتگاه در رتبه یک 
چینی های بـازار روسـیه قـرار دارد و در کنار آن 
برندهایـی ماننـد هـاوال و جیلـی و چانـگان و 
FAW دیگر بازیگران چینی بازار روسیه هستند 
و خریـدار احتمالـی می تواند از بیـن این برندها 
باشد هرچند روند توسعه فعالیت های برندهای 
چینی در بازارهای خارجی آن قدر سـریع اسـت 
کـه شـنیدن نامـی غیـر از ایـن برندهـا به عنوان 

خریدار نهایی، اصال دور از انتظار نیست.
البتـه این بازی پیچیده در اینجا به پایان نرسـید؛ 
چراکه چند روز بعد خبری منتشر شد که نشان 
مـی داد رنـو قصـد دارد بـرای خـروج از بـازار 
روسـیه، سـهام خود را در الدا به شکل نمادین و 
 NAMI بـه قیمت یک روبل به شـرکتی به نـام
)یک شـرکت تحقیق و توسعه در حوزه خودرو 
و در مالکیـت دولت روسـیه( واگـذار کند. این 
خبـر در رسـانه ها بازتاب زیـادی داشـت، اما تا 
زمـان تنظیـم ایـن گـزارش، پاسـخی از جانب 
دولـت روسـیه یـا مقامات فرانسـوی منتشـر 
نشـده؛ هرچند به نظر می رسـد این جابه جایی 
به نوعی قرض دادن سـهام شـرکت از سوی رنو 
به  طرف های روسـی اسـت و احتماال با تسهیل 
شـرایط، رنـو بـار دیگـر می تواند بـه این بـازار 
بازگردد و سـهام خـود را باز پس گیـرد؛ به ویژه 
آنکـه روس هـا می داننـد که بـدون حضور یک 
شـریک قـوی بین المللـی نمی توانند بـه تولید 

خودرو ادامه بدهند.

دردسرهای جنگ اوکراین
 برای زنجیره تامین خودروسازان

خودروسـازهای جهانی حتی خیلـی پیش تر از 
حمله روسـیه به اوکرایـن هم درگیـر انبوهی از 
مشـکالت در زمینه تولید خـودرو بودند، اما این 
حمله و توقف فعالیت های تولیـدی در اوکراین 
یک دردسـر بـزرگ و ناگهانی بـرای آنها بود که 

البته به سرعت هم قابل جایگزینی نیست.
اصلی ترین مشکل خودروسـازان جهانی در دو 
سـال اخیر تامین قطعات برای خودروها اسـت. 
البته جرقه اول این مشـکالت بیشـتر از دو سال 
پیش و همزمان با شـیوع کرونـا در چین و بعدا 
همه گیـری آن در جهان آغاز شـد. شـرکت های 
چینـی بخش مهمـی از زنجیـره تامین قطعات 
خودروسـازان جهانی، از آسیا و اروپا تا آمریکای 
شـمالی هسـتند و وقتـی بـا شـیوع همه گیری 
کرونا، سـخت گیری ها و سیاسـت های سفت و 
سـخت قرنطینه در چین آغاز شـد، بسـیاری از 
ایـن تامین کننـدگان به ناچـار فعالیـت خـود را 
متوقف کردند و این یعنی کمبود جهانی قطعات 
بـرای تولیـد همه چیـز ازجملـه خـودرو. ایـن 
وضعیـت البتـه اندکی بعـد و با کاهش شـدت 
سیاست های قرنطینه از سوی دولت چین کمی 
بهبـود یافـت، امـا پـس از آن دو مشـکل بزرگ 
گریبـان خودروسـازان را گرفت؛ شـدت یافتن 
بحران تامین تراشـه و افزایش شدید هزینه های 

حمل ونقل دریایی از چین.
خودروهـای امـروزی بسـیار بیش از گذشـته به 
قطعـات و مجموعه هـای الکترونیکـی وابسـته 
هسـتند و همـه این هـا، از سیسـتم روشـنایی و 
سـرگرمی و صندلـی خودرو تا سیسـتم ترمز و 
موتور باید توسـط تراشه ها کنترل شوند، اما آغاز 
پاندمی کرونا و سیاسـت های دورکاری در سطح 
بین المللـی باعـث افزایش شـدید تراشـه برای 
تولید محصوالت الکترونیکی همچون موبایل و 
لپ تاپ شـد و این مسـئله در کنـار ناترازی های 
قبلـی در زمینه تامین تراشـه، فشـار شـدیدی به 
تامین کنندگان تراشه در جهان وارد کرد؛ تا جایی 
کـه خیلـی از خودروسـازان جهانـی ناچـار بـه 

کاهش تولید یا توقف خطوط تولید شدند.
عـالوه بر این، با کاهش محدودیت های کرونایی 
در چین، ناگهان حجم زیادی از سفارشات قبلی 
بـرای حمـل روانـه بنادر چیـن شـدند و این بار 
شـبکه حمل ونقـل دریایـی بـود که بـه گلوگاه 

شاخه تجاری ساز کمپانی
مرسدس بنز که 10 درصد
از سهام HGV ) یکی از 
تجاری سازهای روسیه( 
را در اختیار دارد، توقف 

فعالیت ها را در روسیه
اعالم کرده، اما ارسال
قطعات برای شرکت 

»کاماز« را ادامه خواهد 
داد؛ چون می گوید 

تولیدات این شرکت 
کاربری نظامی ندارند

شرکت فولکس واگن و
زیرمجموعه های پرتعداد

آن مثل آئودی و اشکودا و 
سئات، از زمان جنگ در 
اوکراین ناچار به توقف 

بعضی از خطوط تولید
به دلیل عدم تامین 

دسته سیم های تولیدی 
اوکراین شده اند و 

BMW هم وضعیت 
مشابهی دارد
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مدیـر عامـل رنـو، وضعیـت روسـیه را »بسـیار 
پیچیده« خواند و البته مستقیما به خروج شرکت 
از روسـیه اشـاره نکـرد و توقـف فعالیت هـا را 
تصمیمی برای حفظ جان پرسـنل دانست. البته 
وضعیـت برای رنو قطعا خـوب نخواهد بود تا 
جایی که این شـرکت پیش بینی سـود عملیاتی 
خود را برای سـال جاری از 4 درصد به 3 درصد 

کاهش داده است.
قطعـا رنـو نمی توانـد به راحتـی از بـازار بزرگ 
روسـیه و مهم تـر از آن بیـش از 2 میلیـارد دالر 
دارایی هـای خود در روسـیه بگـذرد؛ به ویژه اگر 
این نکته را در نظر بگیریم که پس از بحران های 
مرتبـط با خـروج »کارلوس گون« از شـرکت و 
اختالف نظرهای عمیق در مدیریت گروه عظیم 
رنو- نیسان )که میتسوبیشی و داچیا و آفتوواز را 
هـم در زیرمجموعـه خـود دارد( رنـو اصـال در 
وضعیت خوبی نیسـت و به عالوه بازار روسـیه 
آن قـدر بـرای رنـو مهـم اسـت کـه بعضـی از 
مدل هـای خـود را به طـور ویـژه برای ایـن بازار 
عرضـه می کنـد؛ ضمـن آنکـه روسـیه تاکنون 
به تنهایی 10درصد از درآمد سـاالنه این شـرکت 

را تامین می کرده است. 
در عیـن حـال، تولیـد محصـوالت الدا تحـت 
مدیریـت رنـو یـک مزیـت بـزرگ بـرای ایـن 
شـرکت بـود، چراکه رنو می توانسـت از پلتفرم 

محصـوالت ارزان قیمـت داچیـا بـرای تولیـد 
محصوالت الدا اسـتفاده کند و این یعنی کاهش 
محسـوس هزینه هـای تحقیـق و توسـعه برای 
تولیـد یک خـودرو کامـال جدید؛ ضمـن آنکه 
نبایـد فرامـوش کنیم پلتفرم هـای داچیا هـم در 
اصل پلتفرم محصـوالت قدیمی تر و خـارج از 
رده رنـو هسـتند و به ایـن ترتیب رنـو از تولید 
محصـوالت ارزان قیمـت در روسـیه و رومانی 

سود سرشاری به دست می آورد. 
وزیـر صنایع و بازرگانی روسـیه پـس از توقف 
فعالیت هـای رنو در این کشـور در گفت وگویی 
اعـالم کرد کـه »در حال بررسـی وضعیت آینده 
کارخانـه رنـو و آفتـوواز در مسـکو هسـتیم و 
برنامه هایـی برای تولیـد محصـوالت الدا بدون 
وابسـتگی به واردات قطعات خارجـی داریم« و 
این شاید یکی از اولین تصمیمات مهم در زمینه 
سـرمایه گذاری های بین المللی در خاک روسـیه 
باشـد. البته قطعا در پشـت پـرده، روس ها برای 
حفـظ رنو در بـازار، تالش بسـیار خواهند کرد؛ 
چراکـه گروه رنو به تنهایی حدود یک چهـارم از 
تمـام خودروهـای فروخته شـده در روسـیه را 
تولیـد می کنـد و به این ترتیـب خـروج آن )در 
غیاب دیگر خودروسـازان بین المللی( می تواند 
تاثیر بسـیار سـنگینی بر بازار این کشـور داشته 
باشـد؛ ضمن اینکه عواقبی هم در زمینه کاهش 
فرصت های شـغلی و بیکاری سـنگین خواهد 
داشـت؛ چراکه کارخانه رنو 45 هزار نیروی کار 

در روسیه دارد.
از سـوی دیگـر نبایـد فراموش کنیم کـه دولت 
فرانسه 15 درصد سهام رنو را در اختیار دارد و به 
ایـن ترتیـب از حق رای مهمـی در هیئت مدیره 
این گروه صنعتی برخـوردار اسـت و وارد آمدن 
هرگونـه ضـرر و زیان به شـرکت می تواند برای 
دولـت فرانسـه گـران تمـام شـود؛ چراکـه زیان 
سـنگین رنـو در بازارهای جهانـی نهایتا ممکن 
اسـت منجـر به زیـان این گـروه و تعدیـل نیرو 
شـود، اتفاقـی که سـه سـال قبـل نیـز رخ داد و 

جنجال بزرگی در فرانسه به راه انداخت. 
بـه همین دلیل، امانوئل مکـرون، رییس جمهور 
فرانسـه تـالش کرده تـا در ایـن زمینه موضعی 
میانـه رو داشـته باشـد و تـا حد امـکان با حفظ 
ظاهـر حمایـت از اوکراین، خود و دولتـش را از 

بحران دور نگهدارد. 
او مشـخصا تـالش کـرد حـق رای خـود برای 

روسـیه بازار بزرگی برای خودروسـازان جهانی 
بـه شـمار می رفـت و شـرکت های زیـادی از 
جنرال موتـورز تـا فیـات، بـرای خریـد سـهام 
آفتوواز، سـرمایه گذاری در آن و البته شراکت در 
ایـن بازار پرسـود به صف شـدند، امـا در نهایت 

این رنو بود که توانست موفق شود. 
رنـو پیـش از این هم تجربه ای مشـابه را با داچیا 
در رومانـی داشـت و از ایـن نظـر می توانسـت 
گزینـه خوبی باشـد. فعالیت هـای رنـو در بازار 
روسـیه تا جایی پیش رفت که روسـیه در سـال 
2021 دومیـن بـازار بزرگ جهان بـرای رنو پس 
از بازار فرانسـه بود و بیشتر از 480 هزار دستگاه 
خـودرو در روسـیه فروخـت، بیـش از دو برابر 
تعـدادی که در هر بازار دیگری )غیر از فرانسـه( 
فروخته است و البته تنها اندکی کمتر از سرزمین 

مادری خود فرانسه.
همراهـی بـا تحریـم روسـیه و از دسـت دادن 
بازاری به بزرگی روسـیه و از دست دادن فروش 
بیشـتر از 480 هـزار دسـتگاه خـودرو در دنیای 
رقابتـی خودروسـازان جهانـی شـاید مشـکل 
بزرگـی باشـد، اما این اصال بزرگ ترین مشـکل 
رنو در بازار روسـیه نیست؛ مشکل اصلی، قمار 
بزرگی اسـت کـه رنو برای حضور در بـازار این 
کشـور پهناور کرده اسـت، قماری به ارزش 2/4 
میلیـارد دالر بـرای سـرمایه گذاری گسـترده در 
روسـیه کـه اکنـون بـا خـروج از بـازار روسـیه 
درخطر می افتد. شـرکت رنو در سـال های اخیر 
کارخانجـات تولیـدی زیـادی در روسـیه بـر پا 
کـرده و عالوه بـر آن، سـرمایه گذاری زیادی نیز 
برای نوسـازی آفتـوواز انجـام داده و اکنون همه 
این ها با خروج از بازار روسـیه در خطر خواهند 
بـود؛ به خصوص اینکـه بخش عمـده ای از این 
مبلـغ در قالـب کارخانـه و خطـوط تولیـد و 
سـرمایه گذاری در شـبکه قطعه سـازی اسـت و 

نمی توان مانند پول نقد آن را خارج کرد.
البتـه در ادامـه، رنـو نیـز ناچار شـد فعالیت های 
تولیدی خـود را متوقف کند، اما به طور رسـمی 
اعـالم شـد که ایـن توقـف به دلیل مشـکالت 
زنجیره تامیـن رخ داده و کارخانه مدتی بعد آغاز 
به کار کرد. سرانجام تحت فشارهای بین المللی، 
رنـو به طـور موقـت فعالیـت کارخانه خـود در 
مسـکو را متوقـف کـرد، ولی همچنـان خروج 
خـود از بازار روسـیه را به صورت رسـمی اعالم 
نکـرده اسـت. به دنبال ایـن اتفاق، لـوکا دی مئو، 

امانوئل مکرون، در حاشیه 
کنفرانس گروه 7

 و ناتو درباره فعالیت های
 رنو در روسیه گفت که 

به تصمیم رنو درباره ادامه 
فعالیت در روسیه احترام 

می گذاریم و اگر فعالیت های 
این شرکت در روسیه 

در بخش های تحریم شده
 ما نباشد، حق دارند 

در روسیه باقی بمانند و 
به کارخود ادامه دهند
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تصمیم در مورد وضعیت رنو در روسیه را نادیده 
بگیـرد و ایـن موضـوع را به مدیران رنـو واگذار 
کنـد، امـری کـه البتـه از سـوی رییس جمهـور 

اوکراین با انتقاد مواجه شد.
آخرین اخبار منتشر شـده درباره این شرکت در 
میانـه اردیبهشـت ماه و بـه گـزارش خبرگزاری 
تاس روسـیه، حاکی از عالقه مندی یک شرکت 
چینـی برای خرید سـهام رنو در الدا اسـت. رنو 
مالـک 68 درصـد سـهام هلدینـگ الدا اسـت، 
شـرکتی که مالکیت 100درصدی سهام آفتوواز 

و برند الدا را در اختیار دارد.
در اخبـار منتشـر شـده، نامی از ایـن برند چینی 
ذکـر نشـده، امـا آمارهـا نشـان می دهـد کـه در 
سـال های اخیر فعالیت برندهایی چینی در بازار 
روسـیه به شـدت افزایـش پیدا کـرده اسـت. در 
سـال 2021 در مجموع بیش از 120هزار خودرو 
چینی در روسـیه به فروش رسیده و در این میان 
چـری بـا بیش از 40هـزار دسـتگاه در رتبه یک 
چینی های بـازار روسـیه قـرار دارد و در کنار آن 
برندهایـی ماننـد هـاوال و جیلـی و چانـگان و 
FAW دیگر بازیگران چینی بازار روسیه هستند 
و خریـدار احتمالـی می تواند از بیـن این برندها 
باشد هرچند روند توسعه فعالیت های برندهای 
چینی در بازارهای خارجی آن قدر سـریع اسـت 
کـه شـنیدن نامـی غیـر از ایـن برندهـا به عنوان 

خریدار نهایی، اصال دور از انتظار نیست.
البتـه این بازی پیچیده در اینجا به پایان نرسـید؛ 
چراکه چند روز بعد خبری منتشر شد که نشان 
مـی داد رنـو قصـد دارد بـرای خـروج از بـازار 
روسـیه، سـهام خود را در الدا به شکل نمادین و 
 NAMI بـه قیمت یک روبل به شـرکتی به نـام
)یک شـرکت تحقیق و توسعه در حوزه خودرو 
و در مالکیـت دولت روسـیه( واگـذار کند. این 
خبـر در رسـانه ها بازتاب زیـادی داشـت، اما تا 
زمـان تنظیـم ایـن گـزارش، پاسـخی از جانب 
دولـت روسـیه یـا مقامات فرانسـوی منتشـر 
نشـده؛ هرچند به نظر می رسـد این جابه جایی 
به نوعی قرض دادن سـهام شـرکت از سوی رنو 
به  طرف های روسـی اسـت و احتماال با تسهیل 
شـرایط، رنـو بـار دیگـر می تواند بـه این بـازار 
بازگردد و سـهام خـود را باز پس گیـرد؛ به ویژه 
آنکـه روس هـا می داننـد که بـدون حضور یک 
شـریک قـوی بین المللـی نمی توانند بـه تولید 

خودرو ادامه بدهند.

دردسرهای جنگ اوکراین
 برای زنجیره تامین خودروسازان

خودروسـازهای جهانی حتی خیلـی پیش تر از 
حمله روسـیه به اوکرایـن هم درگیـر انبوهی از 
مشـکالت در زمینه تولید خـودرو بودند، اما این 
حمله و توقف فعالیت های تولیـدی در اوکراین 
یک دردسـر بـزرگ و ناگهانی بـرای آنها بود که 

البته به سرعت هم قابل جایگزینی نیست.
اصلی ترین مشکل خودروسـازان جهانی در دو 
سـال اخیر تامین قطعات برای خودروها اسـت. 
البته جرقه اول این مشـکالت بیشـتر از دو سال 
پیش و همزمان با شـیوع کرونـا در چین و بعدا 
همه گیـری آن در جهان آغاز شـد. شـرکت های 
چینـی بخش مهمـی از زنجیـره تامین قطعات 
خودروسـازان جهانی، از آسیا و اروپا تا آمریکای 
شـمالی هسـتند و وقتـی بـا شـیوع همه گیری 
کرونا، سـخت گیری ها و سیاسـت های سفت و 
سـخت قرنطینه در چین آغاز شـد، بسـیاری از 
ایـن تامین کننـدگان به ناچـار فعالیـت خـود را 
متوقف کردند و این یعنی کمبود جهانی قطعات 
بـرای تولیـد همه چیـز ازجملـه خـودرو. ایـن 
وضعیـت البتـه اندکی بعـد و با کاهش شـدت 
سیاست های قرنطینه از سوی دولت چین کمی 
بهبـود یافـت، امـا پـس از آن دو مشـکل بزرگ 
گریبـان خودروسـازان را گرفت؛ شـدت یافتن 
بحران تامین تراشـه و افزایش شدید هزینه های 

حمل ونقل دریایی از چین.
خودروهـای امـروزی بسـیار بیش از گذشـته به 
قطعـات و مجموعه هـای الکترونیکـی وابسـته 
هسـتند و همـه این هـا، از سیسـتم روشـنایی و 
سـرگرمی و صندلـی خودرو تا سیسـتم ترمز و 
موتور باید توسـط تراشه ها کنترل شوند، اما آغاز 
پاندمی کرونا و سیاسـت های دورکاری در سطح 
بین المللـی باعـث افزایش شـدید تراشـه برای 
تولید محصوالت الکترونیکی همچون موبایل و 
لپ تاپ شـد و این مسـئله در کنـار ناترازی های 
قبلـی در زمینه تامین تراشـه، فشـار شـدیدی به 
تامین کنندگان تراشه در جهان وارد کرد؛ تا جایی 
کـه خیلـی از خودروسـازان جهانـی ناچـار بـه 

کاهش تولید یا توقف خطوط تولید شدند.
عـالوه بر این، با کاهش محدودیت های کرونایی 
در چین، ناگهان حجم زیادی از سفارشات قبلی 
بـرای حمـل روانـه بنادر چیـن شـدند و این بار 
شـبکه حمل ونقـل دریایـی بـود که بـه گلوگاه 

شاخه تجاری ساز کمپانی
مرسدس بنز که 10 درصد
از سهام HGV ) یکی از 
تجاری سازهای روسیه( 
را در اختیار دارد، توقف 

فعالیت ها را در روسیه
اعالم کرده، اما ارسال
قطعات برای شرکت 

»کاماز« را ادامه خواهد 
داد؛ چون می گوید 

تولیدات این شرکت 
کاربری نظامی ندارند

شرکت فولکس واگن و
زیرمجموعه های پرتعداد

آن مثل آئودی و اشکودا و 
سئات، از زمان جنگ در 
اوکراین ناچار به توقف 

بعضی از خطوط تولید
به دلیل عدم تامین 

دسته سیم های تولیدی 
اوکراین شده اند و 

BMW هم وضعیت 
مشابهی دارد
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جهانـی ناچار به تعطیلی خطـوط تولید خودرو 
شدند و برخی دیگر که تسهیالت تولیدی خود 
را بـرای نزدیکی به بازارهای مصـرف، در غرب 
اوکرایـن بنا کرده بودند، با وجـود دورتر بودن از 
آسـیب های جنگ در مرزهای شـرقی، ناچار به 
کاهش شـدید تولیـد در خطوط تولیـدی خود 
شـدند. هرچند بیشتر تامین کنندگان بزرگ فعال 
به درخواست برای مصاحبه از سوی رسانه های 
معتبر جهانی در این زمینه پاسـخ منفـی داده اند، 
امـا رصد فعالیت های آنها نشـان می دهد تقریبا 
همگـی بـه دنبال خـروج از این کشـور و یافتن 
منابـع جایگزیـن بـرای تامین دسـته سـیم های 

خودرو هستند.
برخـی از این جایگزین هـای احتمالی همچنان 
در اروپـای شـرقی قـرار دارنـد و در ایـن میـان 
شـانس رومانی و صربسـتان به دلیل نیروی کار 
ارزان قیمـت باالتر از سـایرین اسـت، اما برخی 
مقاصد دورتری ازجمله تونس در شـمال آفریقا 
را در نظر دارند. از سـوی دیگر توقف یا کاهش 
شـدید تولیـد در اوکراین باعث شـده فشـار به 
خطـوط تولید دیگر این قطعه سـازان در چین و 

مکزیک افزایش پیدا کند.
امـا همـه ایـن تغییـرات، نـه راحت اسـت و نه 
سـریع، چراکـه از یک سـو برپایـی تسـهیالت 
تولیـدی جدیـد فرآینـدی هزینه بـر و زمان بـر 

است و یافتن منابع جایگزین آماده هم برخالف 
ظاهـر سـاده اش اصـال فرآیند سـریع و آسـانی 
نیست؛ چراکه باید خطوط تولید منابع جایگزین 
بـرای نیازهـا و اسـتانداردهای هـر شـرکت، بار 
دیگر تنظیم شـوند و همین مسـئله باعث بروز 

مشکل برای خودروسازان شده است. 
در ایـن میـان، آسـیب اصلـی را خودروسـازان 
آلمانـی متحمل شـدند؛ به طـوری کـه کارخانه 
فولکس واگـن و زیرمجموعه هـای پرتعـدادش 
ازجمله »آئودی« و »اشـکودا« و »سـئات« از زمان 
جنـگ در اوکرایـن ناچـار بـه توقف بعضـی از 
خطـوط تولیدی خود به دلیل عدم تامین دسـته 
سـیم های تولیدی اوکراین شـده اند و ب ام و هم 

وضعیت مشابهی دارد. 
مرسـدس بنز هـم در ایـن مدت ناچـار به تغییر 
شـیفت های کاری در کارخانـه اصلی خـود در 
شهر اشـتوتگارت شـده اسـت؛ جایی که نسل 
 EQS کالس و خودروی برقی جدید S جدیـد
تولیـد می شـوند. ب ام و هم به دلیل مشـکالت 
تامین دسـته سـیم های تولیدی از سوی شرکت 
Leoni آلمان که دو کارخانه تولیدی در اوکراین 
دارد، ناچـار بـه کاهش تولید محصـوالت خود 

شده است. 
آئودی به عنـوان برند لوکس گروه فولکس واگن 
در ایـن زمینـه اعـالم کـرده بـه دنبـال یافتـن 
تامین کننده های بزرگی در دیگر کشـورها است 
تا بتواند کمبود دسـته سـیم های تولید شـده در 
اوکرایـن را جایگزیـن کنـد و در ایـن زمینـه 
جسـت وجو در میان تامین کنندگانـی از اروپای 
شرقی، شمال آفریقا، مکزیک و حتی چین را در 
دسـتور کار دارد. سخنگوی آئودی در این زمینه 
گفـت: »مـا در این زمینه فعالیت هـای موفقی با 
تامین کنندگانی از این مناطق داشته ایم تا بتوانیم 
نیـاز خودروهـای خـود را بـرای چندین سـال 
تامین کنیم. البته ممکن اسـت تامین بخش های 
مختلف را بین تامین کنندگانی از نواحی مختلف 

تقسیم کنیم.«
در کنـار فولکس واگـن، Stellantis دیگر غول 
صنعت خودروسازی که از ادغام فیات - کرایسلر 
و پژو-  سـیتروئن ایجاد شـده نیز خبـر از تغییر 
تامین کنندگان خـود به جایی در شـرق اروپا داده 
اسـت هرچند سـخنگوی ایـن شـرکت از بیان 
جزییات بیشتر ازجمله نام تامین کنندگان جدید 

خودداری کرد.

تبدیـل شـد. افزایش ناگهانی تقاضـا برای حمل 
کاال از بنادر چینی به سود مقاصد غربی و به ویژه 
اروپـای غربی و آمریکای شـمالی، این زنجیره از 
هم گسسـت و انبوه تقاضا در مقابل محدودیت 
در تعـداد کشـتی ها، افزایـش شـدید هزینه های 
حمـل و البته افزایش زمان حمل ونقـل دریایی را 
بـه دنبال داشـت؛ تا جایـی که افزایـش 3 برابری 
قیمت هـا و افزایش 5 برابری مـدت زمان حمل 
به امری عادی بدل شـد و همین مسئله بار دیگر 
فشاری سنگین را به خطوط تولید خودروسازان 

وارد کرد.
صنعـت خودروسـازی همچنـان درگیـر ایـن 
مشـکالت بود که روسـیه تهدیـدات چندماهه 
خـود برای حمله به اوکراین را عملی کرد و آغاز 
بحـران در شـرق اروپـا، ضربه دیگـری بر پیکره 
کارخانجـات خودروسـازی و به ویـژه زنجیـره 
تامیـن خودروسـازان اروپایـی وارد آورد؛ چراکه 
به عنوان بخشی از سیاست های همراهی اوکراین 
با غرب در دهه قبل، این کشـور به دلیل داشـتن 
نیروی کار ارزان و ماهر و زیرساخت های صنعتی 
مناسـب باقی مانـده از زمـان شـوروی سـابق، 
توانسـته بود بـا ارائـه مشـوق های مالیاتی، نظر 
شـرکت های بین المللی را برای سرمایه گذاری و 
تولیـد در این کشـور سـابقا بلوک شـرق جلب 
کند. در این میان، زنجیره تامین خودروسازان نیز 
تـالش می کردنـد از پتانسـیل های ایـن کشـور 
به ویـژه در زمینـه انرژی و معـدن بهره ببرند و به 
ایـن ترتیـب اوکراین به یکـی از قطب های مهم 
تولید مجموعه دسته سـیم خودرو تبدیل شد و 
  Fujikura شـرکت های بزرگ جهانی ازجملـه
Nexans ،Yazaki و K&S تولید دسته سیم 

خودروها را به این کشور منتقل کردند.
شـاید در نـگاه اول ایـن گونـه به نظر برسـد که 
تولید سیم کشـی خودرو موضوع چندان مهمی 
نیسـت، امـا اگـر در نظـر بگیریم هر خـودرو به 
حـدود 5 کیلومتر سـیم نیـاز دارد، ایـن موضوع 
اهمیت پیدا خواهد کرد و مهم تر اینکه متناسـب 
بـا رونـد پیشـرفت های فنـاوری در صنعـت 
خودروسـازی، نه تنهـا نیـاز بـه سیم کشـی در 
خودروهـا کاهش پیدا نکرده، بلکه ایـن روند در 
سـال های اخیر به شـدت صعـودی نیز بـوده و 
اینجـا اسـت کـه اهمیـت اوکرایـن در زنجیـره 

تامین خودروسازان آشکار می شود.
با بروز بحران در اوکراین، بسیاری از قطعه سازان 

Stellantis دیگر غول 
صنعت خودروسازی که

 از ادغام فیات-کرایسلر و 
پژو-سیتروئن ایجاد شده

 نیز خبر از تغییر 
تامین کنندگان خود به  جایی 
در شرق اروپا داده، هرچند 

سخنگوی این شرکت
 از بیان جزییات بیشتر ازجمله 

نام تامین کنندگان جدید 
خودداری کرده است
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از شما چه پنهان که تا وقتی مقاالت و مصاحبه های گزارش اصلی این شماره را نخوانده 
بودم، نمی دانستم که در هر خودرو حدود 5 کیلومتر سیم مصرف می شود و اوکراین از 
بزرگترین تولیدکنندگان آن بوده و حاال سرمایه گذاران خارجی، حتی به فکر افتاده اند که 

بروند در تونس و کارخانه تولید سیم درست کنند.
اما از شما پنهان نمی کنم که بعد از هجمه رهبر )تزار( روسیه به اوکراین، به یاد نویسنده 
انگلیسی رمان های جاسوسی مرحوم »جان لوکاره« افتادم و ماجراهای دوران جنگ سرد و 

احتمال وقوع جنگ سوم جهانی!
ترابران در گزارشی خبر داده که فورد و میتسوبیشی فعالیت های خودروسازی خود را در 
روسیه یا تعلیق کرده اند و یا متوقف خواهند کرد. در این میان مدیرعامل زبل شرکت  رنو 
)که بیشتر از 480 هزار خودرو( در سال 2021 در روسیه فروخته، وضعیت این کشور را 
»بسیار پیچیده« خوانده، اما مستقیما به خروج شرکتش از روسیه اشاره نکرده است. معلوم 
نیست شرکت های ب.ام.و و فولکس واگن و مرسدس بنز چه خواهند کرد که دولتشان 

نیازمند گاز روسیه است.
کارشناسان و دست اندرکاران حمل ونقل بین المللی و ترانزیت هم در گفت وگویی دیگر، 
درباره امکان »خوشه چینی« از این »جاه طلبی جدید پوتین« می گویند و نسبت به اینکه اکنون 
صاحبان کاال در کشورهای اروپایی، بارهای ترانزیتی خود را از مسیر ایران ببرند )آن هم در 
شرایط قرنطینه بنادر چین، به دلیل اشاعه جدید کرونا( چندان خوش بین به نظر نمی رسند و 
به »شمشیر دولبه« فکر می کنند؛ آن هم در شرایط کمبود امکانات ریلی و نبودن امکان سهل 

روابط مالی و بانکی با روسیه.
و البته در همین حال، روس ها به سرعت مشغول خرید خانه و راه انداختن شرکت در دوبی 

هستند. با حرمان خود، چه کنیم؟!
خرداد 1401

مهرداد خواجه نوری

بخت گشایی طالعی شوریده
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جهانـی ناچار به تعطیلی خطـوط تولید خودرو 
شدند و برخی دیگر که تسهیالت تولیدی خود 
را بـرای نزدیکی به بازارهای مصـرف، در غرب 
اوکرایـن بنا کرده بودند، با وجـود دورتر بودن از 
آسـیب های جنگ در مرزهای شـرقی، ناچار به 
کاهش شـدید تولیـد در خطوط تولیـدی خود 
شـدند. هرچند بیشتر تامین کنندگان بزرگ فعال 
به درخواست برای مصاحبه از سوی رسانه های 
معتبر جهانی در این زمینه پاسـخ منفـی داده اند، 
امـا رصد فعالیت های آنها نشـان می دهد تقریبا 
همگـی بـه دنبال خـروج از این کشـور و یافتن 
منابـع جایگزیـن بـرای تامین دسـته سـیم های 

خودرو هستند.
برخـی از این جایگزین هـای احتمالی همچنان 
در اروپـای شـرقی قـرار دارنـد و در ایـن میـان 
شـانس رومانی و صربسـتان به دلیل نیروی کار 
ارزان قیمـت باالتر از سـایرین اسـت، اما برخی 
مقاصد دورتری ازجمله تونس در شـمال آفریقا 
را در نظر دارند. از سـوی دیگر توقف یا کاهش 
شـدید تولیـد در اوکراین باعث شـده فشـار به 
خطـوط تولید دیگر این قطعه سـازان در چین و 

مکزیک افزایش پیدا کند.
امـا همـه ایـن تغییـرات، نـه راحت اسـت و نه 
سـریع، چراکـه از یک سـو برپایـی تسـهیالت 
تولیـدی جدیـد فرآینـدی هزینه بـر و زمان بـر 

است و یافتن منابع جایگزین آماده هم برخالف 
ظاهـر سـاده اش اصـال فرآیند سـریع و آسـانی 
نیست؛ چراکه باید خطوط تولید منابع جایگزین 
بـرای نیازهـا و اسـتانداردهای هـر شـرکت، بار 
دیگر تنظیم شـوند و همین مسـئله باعث بروز 

مشکل برای خودروسازان شده است. 
در ایـن میـان، آسـیب اصلـی را خودروسـازان 
آلمانـی متحمل شـدند؛ به طـوری کـه کارخانه 
فولکس واگـن و زیرمجموعه هـای پرتعـدادش 
ازجمله »آئودی« و »اشـکودا« و »سـئات« از زمان 
جنـگ در اوکرایـن ناچـار بـه توقف بعضـی از 
خطـوط تولیدی خود به دلیل عدم تامین دسـته 
سـیم های تولیدی اوکراین شـده اند و ب ام و هم 

وضعیت مشابهی دارد. 
مرسـدس بنز هـم در ایـن مدت ناچـار به تغییر 
شـیفت های کاری در کارخانـه اصلی خـود در 
شهر اشـتوتگارت شـده اسـت؛ جایی که نسل 
 EQS کالس و خودروی برقی جدید S جدیـد
تولیـد می شـوند. ب ام و هم به دلیل مشـکالت 
تامین دسـته سـیم های تولیدی از سوی شرکت 
Leoni آلمان که دو کارخانه تولیدی در اوکراین 
دارد، ناچـار بـه کاهش تولید محصـوالت خود 

شده است. 
آئودی به عنـوان برند لوکس گروه فولکس واگن 
در ایـن زمینـه اعـالم کـرده بـه دنبـال یافتـن 
تامین کننده های بزرگی در دیگر کشـورها است 
تا بتواند کمبود دسـته سـیم های تولید شـده در 
اوکرایـن را جایگزیـن کنـد و در ایـن زمینـه 
جسـت وجو در میان تامین کنندگانـی از اروپای 
شرقی، شمال آفریقا، مکزیک و حتی چین را در 
دسـتور کار دارد. سخنگوی آئودی در این زمینه 
گفـت: »مـا در این زمینه فعالیت هـای موفقی با 
تامین کنندگانی از این مناطق داشته ایم تا بتوانیم 
نیـاز خودروهـای خـود را بـرای چندین سـال 
تامین کنیم. البته ممکن اسـت تامین بخش های 
مختلف را بین تامین کنندگانی از نواحی مختلف 

تقسیم کنیم.«
در کنـار فولکس واگـن، Stellantis دیگر غول 
صنعت خودروسازی که از ادغام فیات - کرایسلر 
و پژو-  سـیتروئن ایجاد شـده نیز خبـر از تغییر 
تامین کنندگان خـود به جایی در شـرق اروپا داده 
اسـت هرچند سـخنگوی ایـن شـرکت از بیان 
جزییات بیشتر ازجمله نام تامین کنندگان جدید 

خودداری کرد.

تبدیـل شـد. افزایش ناگهانی تقاضـا برای حمل 
کاال از بنادر چینی به سود مقاصد غربی و به ویژه 
اروپـای غربی و آمریکای شـمالی، این زنجیره از 
هم گسسـت و انبوه تقاضا در مقابل محدودیت 
در تعـداد کشـتی ها، افزایـش شـدید هزینه های 
حمـل و البته افزایش زمان حمل ونقـل دریایی را 
بـه دنبال داشـت؛ تا جایـی که افزایـش 3 برابری 
قیمت هـا و افزایش 5 برابری مـدت زمان حمل 
به امری عادی بدل شـد و همین مسئله بار دیگر 
فشاری سنگین را به خطوط تولید خودروسازان 

وارد کرد.
صنعـت خودروسـازی همچنـان درگیـر ایـن 
مشـکالت بود که روسـیه تهدیـدات چندماهه 
خـود برای حمله به اوکراین را عملی کرد و آغاز 
بحـران در شـرق اروپـا، ضربه دیگـری بر پیکره 
کارخانجـات خودروسـازی و به ویـژه زنجیـره 
تامیـن خودروسـازان اروپایـی وارد آورد؛ چراکه 
به عنوان بخشی از سیاست های همراهی اوکراین 
با غرب در دهه قبل، این کشـور به دلیل داشـتن 
نیروی کار ارزان و ماهر و زیرساخت های صنعتی 
مناسـب باقی مانـده از زمـان شـوروی سـابق، 
توانسـته بود بـا ارائـه مشـوق های مالیاتی، نظر 
شـرکت های بین المللی را برای سرمایه گذاری و 
تولیـد در این کشـور سـابقا بلوک شـرق جلب 
کند. در این میان، زنجیره تامین خودروسازان نیز 
تـالش می کردنـد از پتانسـیل های ایـن کشـور 
به ویـژه در زمینـه انرژی و معـدن بهره ببرند و به 
ایـن ترتیـب اوکراین به یکـی از قطب های مهم 
تولید مجموعه دسته سـیم خودرو تبدیل شد و 
  Fujikura شـرکت های بزرگ جهانی ازجملـه
Nexans ،Yazaki و K&S تولید دسته سیم 

خودروها را به این کشور منتقل کردند.
شـاید در نـگاه اول ایـن گونـه به نظر برسـد که 
تولید سیم کشـی خودرو موضوع چندان مهمی 
نیسـت، امـا اگـر در نظـر بگیریم هر خـودرو به 
حـدود 5 کیلومتر سـیم نیـاز دارد، ایـن موضوع 
اهمیت پیدا خواهد کرد و مهم تر اینکه متناسـب 
بـا رونـد پیشـرفت های فنـاوری در صنعـت 
خودروسـازی، نه تنهـا نیـاز بـه سیم کشـی در 
خودروهـا کاهش پیدا نکرده، بلکه ایـن روند در 
سـال های اخیر به شـدت صعـودی نیز بـوده و 
اینجـا اسـت کـه اهمیـت اوکرایـن در زنجیـره 

تامین خودروسازان آشکار می شود.
با بروز بحران در اوکراین، بسیاری از قطعه سازان 

Stellantis دیگر غول 
صنعت خودروسازی که

 از ادغام فیات-کرایسلر و 
پژو-سیتروئن ایجاد شده

 نیز خبر از تغییر 
تامین کنندگان خود به  جایی 
در شرق اروپا داده، هرچند 

سخنگوی این شرکت
 از بیان جزییات بیشتر ازجمله 

نام تامین کنندگان جدید 
خودداری کرده است
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از شما چه پنهان که تا وقتی مقاالت و مصاحبه های گزارش اصلی این شماره را نخوانده 
بودم، نمی دانستم که در هر خودرو حدود 5 کیلومتر سیم مصرف می شود و اوکراین از 
بزرگترین تولیدکنندگان آن بوده و حاال سرمایه گذاران خارجی، حتی به فکر افتاده اند که 

بروند در تونس و کارخانه تولید سیم درست کنند.
اما از شما پنهان نمی کنم که بعد از هجمه رهبر )تزار( روسیه به اوکراین، به یاد نویسنده 
انگلیسی رمان های جاسوسی مرحوم »جان لوکاره« افتادم و ماجراهای دوران جنگ سرد و 

احتمال وقوع جنگ سوم جهانی!
ترابران در گزارشی خبر داده که فورد و میتسوبیشی فعالیت های خودروسازی خود را در 
روسیه یا تعلیق کرده اند و یا متوقف خواهند کرد. در این میان مدیرعامل زبل شرکت  رنو 
)که بیشتر از 480 هزار خودرو( در سال 2021 در روسیه فروخته، وضعیت این کشور را 
»بسیار پیچیده« خوانده، اما مستقیما به خروج شرکتش از روسیه اشاره نکرده است. معلوم 
نیست شرکت های ب.ام.و و فولکس واگن و مرسدس بنز چه خواهند کرد که دولتشان 

نیازمند گاز روسیه است.
کارشناسان و دست اندرکاران حمل ونقل بین المللی و ترانزیت هم در گفت وگویی دیگر، 
درباره امکان »خوشه چینی« از این »جاه طلبی جدید پوتین« می گویند و نسبت به اینکه اکنون 
صاحبان کاال در کشورهای اروپایی، بارهای ترانزیتی خود را از مسیر ایران ببرند )آن هم در 
شرایط قرنطینه بنادر چین، به دلیل اشاعه جدید کرونا( چندان خوش بین به نظر نمی رسند و 
به »شمشیر دولبه« فکر می کنند؛ آن هم در شرایط کمبود امکانات ریلی و نبودن امکان سهل 

روابط مالی و بانکی با روسیه.
و البته در همین حال، روس ها به سرعت مشغول خرید خانه و راه انداختن شرکت در دوبی 

هستند. با حرمان خود، چه کنیم؟!
خرداد 1401

مهرداد خواجه نوری

بخت گشایی طالعی شوریده
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درست لحظاتی قبل از اینکه نوشتن این گزارش را شروع کنم، یک خودروی دیگر هم منفجر شد. 
خودروهای  قصه  قصه،  نیستم.  جنگی  مناطق  به  اعزامی  خبرنگار  هم  من  و  نیست  نبرد  میدان  اینجا 
دوگانه سوز غیراستاندارد است که انفجار آنها تبدیل به یکی از روزمرگی های جایگاه های CNG شده است، 
البته از آنجا که هیچ خودرویی، زمان دقیق انفجار خود را اعالم نمی کند، هر انفجار، مثل یک غافلگیری 

عمل می کند، غافلگیری که نتیجه آن، کشته یا زخمی شدن آدم هاست.
 CNG جایگاه داران  مصائب  از  یکی  فقط  گازسوز،  خودروهای  غیراستاندارد  مخازن  انفجار  بحث  البته 
در ایران است؛ چرا که آنها با چالش های مختلف دیگری نیز دست وپنجه نرم می کنند. با رئیس پیشین 
درآمد  شده  باعث  که  کرده ایم  گفت وگو  عواملی  مجموعه  درباره  کشور،   CNG انجمن  هیئت مدیره 
جایگاه داری در مقایسه با مشاغل دیگر، به صرفه نباشد و بخش خصوصی، تمایل چندانی برای ورود به این 

حوزه و سرمایه گذاری در آن نداشته باشد

جایگاه داری سی ان جی صرفه اقتصادی ندارد

وقتی گاز دادن دیگر نمی صرفد 
اکرم امینی

بنابرایـن هزینـه تعمیر و نگهـداری آنها بسـیار 
باالسـت. ایـن مسـاله نیـز باعـث شـده درآمد 
جایگاه داری در مقایسه با مشاغل دیگر، به صرفه 
نباشد و به همین دلیل بخش خصوصی، تمایل 
چندانی برای ورود به این حوزه و سرمایه گذاری 

در آن نداشته باشد.«

کمبود جایگاه  در کالن شهرها، 
ظرفیت خالی در شهرها

کمبـود جایگاه CNG و عـدم اختصاص زمین 
جدید برای سـاخت جایگاه CNG نیز از جمله 
مسـائلی اسـت کـه برخـی فعـاالن ایـن حوزه 

نسبت به آن هشدار می دهند. 
رئیس پیشین هیئت مدیره انجمن CNG کشور 
این مسـاله را نیز با درآمد پایین جایگاه ها مرتبط 
دانسـته و می گویـد عـدم اختصـاص زمیـن از 
سـوی شـهرداری برای ساخت جایگاه، عجیب 
نیسـت، زیـرا آنها هـم مانند هـر سـرمایه گذار 

دیگری، به دنبال درآمد بیشتر هستند.
جوهـری با بیان اینکه در کالن شـهرها با کمبود 
جایگاه سـوخت CNG مواجهیم، اما در شهرها 
و جاده هـای شـهری، همـه جایگاه هـا ظرفیت 
خالـی حدود 50 درصـدی دارند، تاکید کرد: »در 
بسـیاری مناطـق تهـران، میـزان انتظار مـردم در 
صف جایگاه ها، بیش از یک سـاعت اسـت، در 

حالی که در شهرها اصال صف نداریم.«
ایـن کارشـناس حـوزه CNG افـزود: » عرضـه 
سـوخت به عنـوان یکـی از خدمات شـهری در 
حـوزه وظایـف شهرداری هاسـت و آنهـا هـم 
براسـاس میزان درآمدی که می توانند از زمین های 
در اختیار خود داشته باشند، در این زمینه تصمیم 
می گیرنـد، بنابراین وقتی می توانند بـا طرح های 
دارای صرفـه اقتصـادی، از زمین هـای شـهری، 
 CNG درآمد بیشتری کسـب کنند، چرا جایگاه
ایجـاد کننـد که شـاید بازدهی فقـط 5 درصدی 

برای آنها داشته باشد؟!«
بـه گفتـه جوهـری، مسـاحت اسـتاندارد یـک 
جایگاه سـوخت، حدود 1200 مترمربع است و 
حتمـا بایـد دارای 25 متـر بر اصلـی خیابان هم 
باشـد. همچنین کم بـودن فاصله زمیـن تا خط 
لوله اصلی گاز بسیار مهم است، زیرا اگر فاصله 
تـا لولـه گاز اصلی زیاد باشـد، سـاخت جایگاه 

دیگر  به صرفه نخواهد بود.

وجـود بیش از 4/5 میلیون خودرو دوگانه سـوز، 
ایـران را صاحب یکی از بزرگ ترین ناوگان های 
دوگانه سـوز جهـان کـرده اسـت، بـا ایـن حال، 
ضروری تریـن زیرسـاخت مورد نیاز بـرای این 
حجـم باالی خودرو، یعنی جایگاه سـوخت، به 
انـدازه کافی وجـود ندارد. بر اسـاس آمار ارائه 
شـده از سوی برخی مسـئوالن حوزه CNG در 
بخش خصوصی، در حال حاضر 2500 جایگاه 
CNG در کشـور فعـال اسـت، در حالی که این 
رقـم بایـد حداقـل 4500 باشـد. از سـوی دیگر 
همین 2500 جایگاه نیز وضعیت خوبی نداشـته 
و برای سرپا ماندن و رهایی از ورشکستگی، راه 

سختی پیش رو دارند.
براسـاس گـزارش اخیـر مرکـز پژوهش هـای 
مجلـس، صنعت CNG کشـور، گرفتار چرخه 
معیـوب اقتصـادی بـوده و مجال توسـعه نیافته 
اسـت. طبـق این مطالعه، کاهـش فاصله قیمتی 
CNG با بنزین، استفاده از آن را از صرفه انداخته 
اسـت، ضمـن اینکـه، افزایـش قیمت خـودرو 
گازسـوز متناسـب بـا هزینه تولیـد آن نبـوده و 
افزایـش هزینه های جایگاه داری نیز مانع افزایش 
تعـداد جایگاه های CNG شـده و دسترسـی به 

این سوخت را دشوار کرده است.

مشکل اصلی؛ عدم صرفه اقتصادی
 CNG رئیـس پیشـین هیئـت مدیـره انجمـن
کشـور نیـز هزینه هـای بـاال و درآمـد پاییـن را 
مهم تریـن گرفتـاری و مانـع توسـعه صنعـت 
CNG می دانـد و معتقـد اسـت نبـود جذابیت 
اقتصادی، انگیزه سـرمایه گذاران جدیـد را برای 

ورود به این حوزه، از بین برده است.
محسـن جوهـری در گفت وگـو بـا ترابـران بـا 
اشـاره بـه مسـاله کارمـزد بـه عنـوان یکـی از 
دغدغه هـای اصلـی جایـگاه داران CNG اظهار 
کرد: »جایـگاه داران به ازای فروش هر مترمکعب 
CNG، مبلـغ بسـیارکمی را بـه عنـوان کارمزد 
دریافت می کنند. این کارمزد پایین از مشـکالتی 
اسـت کـه جایـگاه داران همـواره در سـال های 
گذشـته با آن دسـت به گریبان بـوده و همچنان 

هم درگیر آن هستند.«
او ادامـه داد: »از سـوی دیگـر بـا توجـه به اینکه 
تجهیـزات جایگاه هـای CNG دارای فنـاوری 
پیشـرفته و در بیشـتر مـوارد، وارداتـی اسـت، 

جایگاه داران به ازای 
 ،CNG هر مترمکعب

مبلغ بسیار کمی به عنوان 
کارمزد دریافت می کنند.

تعیین این کارمزد پایین، 
در شرایطی است که 
تجهیزات جایگاه های
CNG دارای فناوری 

پیشرفته و اغلب وارداتی 
است، بنابراین هزینه 
تعمیر و نگهداری آنها

بسیار باالست

کمبود جایگاه CNG و
عدم اختصاص زمین 

جدید برای ساخت این 
جایگاه ها، به درآمد پایین 

جایگاه ها مرتبط است
چراکه شهرداری ها هم 
- مانند هر سرمایه گذار 

دیگری- به دنبال 
درآمد بیشترند
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درست لحظاتی قبل از اینکه نوشتن این گزارش را شروع کنم، یک خودروی دیگر هم منفجر شد. 
خودروهای  قصه  قصه،  نیستم.  جنگی  مناطق  به  اعزامی  خبرنگار  هم  من  و  نیست  نبرد  میدان  اینجا 
دوگانه سوز غیراستاندارد است که انفجار آنها تبدیل به یکی از روزمرگی های جایگاه های CNG شده است، 
البته از آنجا که هیچ خودرویی، زمان دقیق انفجار خود را اعالم نمی کند، هر انفجار، مثل یک غافلگیری 

عمل می کند، غافلگیری که نتیجه آن، کشته یا زخمی شدن آدم هاست.
 CNG جایگاه داران  مصائب  از  یکی  فقط  گازسوز،  خودروهای  غیراستاندارد  مخازن  انفجار  بحث  البته 
در ایران است؛ چرا که آنها با چالش های مختلف دیگری نیز دست وپنجه نرم می کنند. با رئیس پیشین 
درآمد  شده  باعث  که  کرده ایم  گفت وگو  عواملی  مجموعه  درباره  کشور،   CNG انجمن  هیئت مدیره 
جایگاه داری در مقایسه با مشاغل دیگر، به صرفه نباشد و بخش خصوصی، تمایل چندانی برای ورود به این 

حوزه و سرمایه گذاری در آن نداشته باشد

جایگاه داری سی ان جی صرفه اقتصادی ندارد

وقتی گاز دادن دیگر نمی صرفد 
اکرم امینی

بنابرایـن هزینـه تعمیر و نگهـداری آنها بسـیار 
باالسـت. ایـن مسـاله نیـز باعـث شـده درآمد 
جایگاه داری در مقایسه با مشاغل دیگر، به صرفه 
نباشد و به همین دلیل بخش خصوصی، تمایل 
چندانی برای ورود به این حوزه و سرمایه گذاری 

در آن نداشته باشد.«

کمبود جایگاه  در کالن شهرها، 
ظرفیت خالی در شهرها

کمبـود جایگاه CNG و عـدم اختصاص زمین 
جدید برای سـاخت جایگاه CNG نیز از جمله 
مسـائلی اسـت کـه برخـی فعـاالن ایـن حوزه 

نسبت به آن هشدار می دهند. 
رئیس پیشین هیئت مدیره انجمن CNG کشور 
این مسـاله را نیز با درآمد پایین جایگاه ها مرتبط 
دانسـته و می گویـد عـدم اختصـاص زمیـن از 
سـوی شـهرداری برای ساخت جایگاه، عجیب 
نیسـت، زیـرا آنها هـم مانند هـر سـرمایه گذار 

دیگری، به دنبال درآمد بیشتر هستند.
جوهـری با بیان اینکه در کالن شـهرها با کمبود 
جایگاه سـوخت CNG مواجهیم، اما در شهرها 
و جاده هـای شـهری، همـه جایگاه هـا ظرفیت 
خالـی حدود 50 درصـدی دارند، تاکید کرد: »در 
بسـیاری مناطـق تهـران، میـزان انتظار مـردم در 
صف جایگاه ها، بیش از یک سـاعت اسـت، در 

حالی که در شهرها اصال صف نداریم.«
ایـن کارشـناس حـوزه CNG افـزود: » عرضـه 
سـوخت به عنـوان یکـی از خدمات شـهری در 
حـوزه وظایـف شهرداری هاسـت و آنهـا هـم 
براسـاس میزان درآمدی که می توانند از زمین های 
در اختیار خود داشته باشند، در این زمینه تصمیم 
می گیرنـد، بنابراین وقتی می توانند بـا طرح های 
دارای صرفـه اقتصـادی، از زمین هـای شـهری، 
 CNG درآمد بیشتری کسـب کنند، چرا جایگاه
ایجـاد کننـد که شـاید بازدهی فقـط 5 درصدی 

برای آنها داشته باشد؟!«
بـه گفتـه جوهـری، مسـاحت اسـتاندارد یـک 
جایگاه سـوخت، حدود 1200 مترمربع است و 
حتمـا بایـد دارای 25 متـر بر اصلـی خیابان هم 
باشـد. همچنین کم بـودن فاصله زمیـن تا خط 
لوله اصلی گاز بسیار مهم است، زیرا اگر فاصله 
تـا لولـه گاز اصلی زیاد باشـد، سـاخت جایگاه 

دیگر  به صرفه نخواهد بود.

وجـود بیش از 4/5 میلیون خودرو دوگانه سـوز، 
ایـران را صاحب یکی از بزرگ ترین ناوگان های 
دوگانه سـوز جهـان کـرده اسـت، بـا ایـن حال، 
ضروری تریـن زیرسـاخت مورد نیاز بـرای این 
حجـم باالی خودرو، یعنی جایگاه سـوخت، به 
انـدازه کافی وجـود ندارد. بر اسـاس آمار ارائه 
شـده از سوی برخی مسـئوالن حوزه CNG در 
بخش خصوصی، در حال حاضر 2500 جایگاه 
CNG در کشـور فعـال اسـت، در حالی که این 
رقـم بایـد حداقـل 4500 باشـد. از سـوی دیگر 
همین 2500 جایگاه نیز وضعیت خوبی نداشـته 
و برای سرپا ماندن و رهایی از ورشکستگی، راه 

سختی پیش رو دارند.
براسـاس گـزارش اخیـر مرکـز پژوهش هـای 
مجلـس، صنعت CNG کشـور، گرفتار چرخه 
معیـوب اقتصـادی بـوده و مجال توسـعه نیافته 
اسـت. طبـق این مطالعه، کاهـش فاصله قیمتی 
CNG با بنزین، استفاده از آن را از صرفه انداخته 
اسـت، ضمـن اینکـه، افزایـش قیمت خـودرو 
گازسـوز متناسـب بـا هزینه تولیـد آن نبـوده و 
افزایـش هزینه های جایگاه داری نیز مانع افزایش 
تعـداد جایگاه های CNG شـده و دسترسـی به 

این سوخت را دشوار کرده است.

مشکل اصلی؛ عدم صرفه اقتصادی
 CNG رئیـس پیشـین هیئـت مدیـره انجمـن
کشـور نیـز هزینه هـای بـاال و درآمـد پاییـن را 
مهم تریـن گرفتـاری و مانـع توسـعه صنعـت 
CNG می دانـد و معتقـد اسـت نبـود جذابیت 
اقتصادی، انگیزه سـرمایه گذاران جدیـد را برای 

ورود به این حوزه، از بین برده است.
محسـن جوهـری در گفت وگـو بـا ترابـران بـا 
اشـاره بـه مسـاله کارمـزد بـه عنـوان یکـی از 
دغدغه هـای اصلـی جایـگاه داران CNG اظهار 
کرد: »جایـگاه داران به ازای فروش هر مترمکعب 
CNG، مبلـغ بسـیارکمی را بـه عنـوان کارمزد 
دریافت می کنند. این کارمزد پایین از مشـکالتی 
اسـت کـه جایـگاه داران همـواره در سـال های 
گذشـته با آن دسـت به گریبان بـوده و همچنان 

هم درگیر آن هستند.«
او ادامـه داد: »از سـوی دیگـر بـا توجـه به اینکه 
تجهیـزات جایگاه هـای CNG دارای فنـاوری 
پیشـرفته و در بیشـتر مـوارد، وارداتـی اسـت، 

جایگاه داران به ازای 
 ،CNG هر مترمکعب

مبلغ بسیار کمی به عنوان 
کارمزد دریافت می کنند.

تعیین این کارمزد پایین، 
در شرایطی است که 
تجهیزات جایگاه های
CNG دارای فناوری 

پیشرفته و اغلب وارداتی 
است، بنابراین هزینه 
تعمیر و نگهداری آنها

بسیار باالست

کمبود جایگاه CNG و
عدم اختصاص زمین 

جدید برای ساخت این 
جایگاه ها، به درآمد پایین 

جایگاه ها مرتبط است
چراکه شهرداری ها هم 
- مانند هر سرمایه گذار 

دیگری- به دنبال 
درآمد بیشترند
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کمبود زمین نداریم
محسـن جوهری با یـادآوری اینکه بـرای ایجاد 
جایگاه های CNG کمبود زمین وجـود ندارد و 
مشـکل اصلی، نبـود صرفه اقتصـادی در زمینه 
جایگاه داری اسـت، افزود: » مسـاله، عدم بازدهی 
اقتصـادی ایـن کار اسـت و اگر مشـکل کارمزد 
ناچیز و غیرمنطقی در این صنف برطرف شـود، 
راه انـدازی جایگاه ها هم برای شـهرداری ها و هم 

بخش خصوصی، به صرفه خواهد شد.«
رئیس پیشین هیئت مدیره انجمن CNG کشور 
با بیان اینکه اگر قرار اسـت شـغلی در کشـور ما 
ایجاد شـود، بایـد درآمـد آن، برای سـرمایه گذار 
صرفه اقتصادی داشـته باشـد، ادامـه داد: » طبیعی 
اسـت که برای شـهرداری ها هم صرفه اقتصادی 
مهم اسـت. سیاسـت شـهرداری ها برای پیشبرد 
بیشـتر پروژه ها، اسـتفاده از سـرمایه گذار است و 
در زمینه ساخت جایگاه های سوخت نیز تمایل 
شـهرداری ها، اسـتفاده از سـرمایه گذار بـا روش 
BOT یـا BOLT اسـت؛ به عنـوان مثـال، چند 
سـال قبل، مسئوالن شـهرداری تهران برای ایجاد 
جایگاه های کوچک مقیاس بنزین، مزایده برگزار  
کردنـد کـه مورد اسـتقبال قـرار گرفـت و چند 
سـرمایه گذار برنده شـدند. پس تا وقتی ساخت 
جایـگاه CNG صرفه اقتصادی نداشـته باشـد، 

سرمایه گذاری هم پیدا نخواهد شد.«

تاوان سنگین 
یک تصمیم دولتی اشتباه

حق العمل تصویب شـده با احتسـاب مالیات بر 
ارزش افـزوده، از دیگـر دغدغه هـا و زمینه سـاز 
نارضایتـی جایگاه داران CNG اسـت. در اثر این 
مسـاله آنان ناچار شـده اند بخشـی از حق العمل 
خـود را - کـه معتقدند کم اسـت- برای مالیات 

ارزش افزوده اختصاص دهند.
جوهـری در ایـن زمینه چنیـن توضیـح داد: »تا 
پیـش از سـال 99 کـه قـرار بود رقـم حق العمل 
جایگاه هـا تصویب شـود، مالیـات ارزش افزوده 
کارمزد CNG از سوی شرکت گاز به جایگاه ها 
پرداخت می شـد، اما در آن سال، کارگروه تعیین 
حق العمـل بـا برداشـت اشـتباه نسـبت بـه این 
موضـوع، حق العمـل جایگاه هـا را با احتسـاب 
ارزش افـزوده بـه هیـات وزیـران پیشـنهاد داد و 
متاسـفانه بخشـی از حق العمـل جایگاه هـا بـه 

ارزش افـزوده اختصـاص پیدا کـرد. این تصمیم 
کامـال اشـتباه که حتـی با نظر سـازمان حمایت 
هم مغایر بود، باعث شـد مشـکالت جایگاه ها 

بیشتر شود.«
او بـا بیان اینکه بـر این اسـاس 9 درصد کارمزد 
جایگاه داران به این مسـاله اختصاص پیدا کرده، 
یـادآور شـد: »در این زمینه پیگیری هـای زیادی 
کردیم، اما متاسـفانه - شاید به خاطر مشکالت 
بودجه ای - اتفاق خاصی نیفتاده و این مشکل در 

سال جدید نیز همچنان ادامه دارد.«
رئیس پیشین هیئت مدیره انجمن CNG کشور 
اضافه کـرد: » امیدوار بودیم که دولت این اشـتباه 
را در کارمـزد 1400 جبـران و سـازمان حمایـت 
دوبـاره کارمـزد جایگاه ها را محاسـبه کنـد. این 
پیشنهاد را هم به کارگروه حق العمل که متشکل 
از سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و سازمان 
حمایـت اسـت، ارائـه کردیـم، امـا در حالی که 
جلسـات سـازمان حمایت در این زمینه در حال 
برگـزاری بود، متوجه شـدیم که دولـت، کارمزد 
جایـگاه داران را با افزایـش 25 درصدی تصویب 
کرده اسـت. یعنی قبـل از اینکه کار کارشناسـی 
انجام شـود، سازمان برنامه و بودجه در این زمینه 
تصمیم گیـری کـرد، حتـی بـدون هماهنگی با 
سازمان حمایت که مسئول قیمت گذاری دولتی 
اسـت و بدون نظرخواهی از بخش خصوصی و 

وزارت نفت.«

هوشمندسازی اجرا نشد
هوشمندسـازی جایگاه های سـوخت، از جمله 
تکالیفی اسـت که براساس مصوبه هیات وزیران 
در تاریخ  25 اسفند سال 1397، بر عهده وزارت 
نفـت قرار داده شـده اسـت. بر این اسـاس، قرار 
بـوده وزارت نفـت تا ابتدای دی ماه سـال  1398 
در راستای ارتقای سطح ایمنی تردد خودروهای 
 CNG دوگانه سـوز، جایگاه های عرضه سوخت
را هوشمند کرده و بدین ترتیب، دوربین متصل 
به سـامانه سـیمفا )سـامانه یکپارچه معاینه فنی 
کشـور( روی سـکوهای جایگاه های سـوخت 
نصب شـود تا وقتی خودروها وارد جایگاه های 
سوخت رسـانی می شـود، وضعیـت مخـزن او 
براسـاس شماره پالک خودرو، مشخص شود و 
اگر احیانا این خودرو غیراسـتاندارد است، امکان 

سوختگیری وجود نداشته باشد.

تا پیش از سال 1399 
مالیات بر ارزش افزوده 
کارمزد CNG از سوی 
شرکت گاز به جایگاه ها 
پرداخت می شد، اما در 
آن سال با برداشت غلط 
کارگروه تعیین حق العمل 
نسبت به این موضوع، 
بخشی از حق العمل 
جایگاه ها به این مالیات 
اختصاص پیدا کرد و
 بر مشکالت ما افزود

عرضه سوخت به عنوان 
یکی از خدمات شهری 
جزء وظایف شهرداری ها
است و آنها هم براساس 
میزان درآمدی که می توانند

از زمین های در اختیار خود 
داشته باشند، در این باره 
تصمیم می گیرند. وقتی 
می شود بابت این زمین ها
 درآمد بیشتری کسب کرد
چرا جایگاه CNG ایجاد

 کنند که شاید فقط 5 
درصد بازدهی دارد؟!
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برآورد ها حاکی از وجود 
حدود 2 میلیون خودروی 
دوگانه سوز تبدیلی است

که بیرون از کارخانه، 
گازسوز شده اند و چون 

مراکز معاینه فنی به 
مخازن CNG خودروها
کاری ندارند، به راحتی 

معاینه فنی می گیرند، 
در حالی که مخازن همه
آنها فرسوده و همچنین

غیراستاندارد بوده و 
در واقع بمب متحرکند

 CNG رئیـس پیشـین هیئـت مدیـره انجمـن
کشـور بـا اشـاره بـه اینکـه هـدف از اجـرای 
هوشمندسـازی جایگاه ها، ارتقای سـطح ایمنی 
خودروهـا بود، توضیـح داد: »قرار بـود در قالب 
سامانه هوشمند، وضعیت همه خودروهایی که 
برای سـوخت گیری مراجعه می کنند، مشخص 
شـود کـه دوگانه سـوز کارخانـه ای هسـتند یـا 
تبدیلـی، معاینه فنی دارند یا نه، مخـزن آنها چه 

زمانی تولید شده است و...« 
جوهری افـزود: »از آنجا کـه وزارت نفت عالوه 
بـر این هدف که دولت بر عهده او گذاشـته بود، 
اهـداف دیگری نیز بـه این طرح اضافـه کرد که 
خیلـی  هوشمندسـازی،  طـرح  شـد  باعـث 
گسـترده تر شـود، بنابراین این طـرح با مخالفت 
جایـگاه داران روبـه رو شـد؛ بـه عنـوان مثـال، بر 
اسـاس این طرح، برخی اقدامـات قرار بود انجام 
شـود که در حیطه وظیفه جایـگاه داران نبـود، از 
جملـه اینکـه اگـر خودرویی بـه جایـگاه آمد و 
معاینه فنی نداشـت، اجازه سـوختگیری  نداشته 
باشـد کـه ایـن مسـئله باعث درگیـری مـردم و 
کارکنان جایگاه ها می شـد. جایگاه داران مخالف 
ایـن کار بودند و می گفتنـد اگر خودرویی معاینه 
فنـی دوگانه سـوز نـدارد، بایـد جریمه شـود؛ نه 
اینکه از سـوخت گیری خودرو مذکور ممانعت 
شـود، زیـرا این کار فقط موجب ایجـاد درگیری 

بین جایگاه داران و مردم می شود.«
به گفته جوهـری، در این طرح مسـائل دیگری 
نیز گنجانده شـده بود، از جمله ایجاد راهبند در 
جایـگاه کـه اجرایی شـدن آن اصـال امکان پذیر 

نبوده و هدر دادن بیت المال بود.
او بـا بیـان اینکـه در ایـن زمینـه نامه هایـی بـه 
مسـئوالن امر نوشـتیم و اعتراض خـود را اعالم 
کردیم، افزود: »با وجود مشـکالت فراوان کشور 
در زمینـه اسـتفاده از خودروهـای دوگانه سـوز، 
هنـوز هوشمندسـازی جایگاه ها اجرایی نشـده 
اسـت، هرچنـد ایـن طـرح در دولت سـیزدهم 
ردیـف بودجـه پیـدا کـرده و همچنـان بـه نظر 
می رسـد کـه برنامه هـای وزارت نفـت، در حال 
پیگیری اسـت. متاسـفانه همـه این تصمیمات 
پشـت درهـای بسـته گرفتـه می شـود و بخش 
خصوصی و حـدود 2500 جایگاه دار CNG در 
تصمیمات مشارکت داده نمی شوند و مشخص 

نیست در نهایت چه اتفاقی می افتد.«

تردد 2 میلیون دستگاه
گازسوز غیراستاندارد در کشور 

با توجه به تردد تعداد زیادی خودروی گازسـوز 
غیراستاندارد در کشور که مخازن آنها در کارخانه 
نصب نشده، رئیس پیشین انجمن CNG کشور 
معتقد اسـت هوشمندسـازی جایگاه هـا، امری 
ضروری و الزمه سـاماندهی این بخش است، اما 

نه به شکلی که قبال قرار بود اجرا شود. 
بـه گفته این کارشـناس حوزه CNG ، براسـاس 
بند 4 مصوبه 25 اسـفند سـال 97 هیات وزیران 
بایـد 399 ریـال بـه ازای هر مترمکعب به قیمت 
فروش CNG با هدف هوشمندسـازی و برخی 
خدمات دیگر اضافه و از مردم دریافت شـود، اما 

هوشمندسازی اجرا نشده است.
جوهـری بـا بیـان اینکه نزدیک 20 سـال اسـت 
خودروهای دوگانه سـوز در کشـور ما تردد و در 
جایگاه ها، سـوخت گیری می کنند، یادآور شـد: 
»تا وقتی هوشمندسازی در جایگاه های سوخت 
اجـرا نشـود، شـاهد سـاماندهی خودروهـای 
دوگانه سـوز نخواهیـم بـود. آمـار دقیقـی وجود 
نـدارد، امـا می تـوان گفـت حـدود 2 میلیـون یا 
بیشـتر خودرو دوگانه سـوز تبدیلی داریـم که در 
خارج از کارخانه های تولیدی، گازسـوز شده اند. 
ایـن خودرو هـا بـه مراکـز معاینـه فنـی مراجعه 
می کننـد و چـون مراکـز معاینـه فنی بـه مخزن 
CNG آنهـا کاری ندارنـد، به راحتی معاینه فنی 
خـود را دریافت و سـوخت گیری می کننـد، در 
حالی که مخـازن همه این خودروها فرسـوده و 
غیراسـتاندارد بـوده و در واقع بمب متحرکند، به 
طـوری کـه تقریبا ماهانه شـاهد یک انفجـار در 
جایگاه های سـوخت CNG هسـتیم. یکـی از 
آخرین انفجارها پاییز پارسـال در نسیم شهر بود 
کـه متاسـفانه یـک نفر هم کشـته شـد. ششـم 
اردیبهشـت امسـال هم انفجـار یک وانـت را در 
یکـی از جایگاه هـای CNG یـزد داشـتیم کـه 

خوشبختانه تلفات انسانی نداشت.«
او در پایان توضیح داد: »آمار دقیقی از انفجارهای 
رخ داده در سـال هایی کـه از تـردد خودروهـای 
گازسـوز در کشـور می گـذرد، نداریـم، امـا در 
مجموع تاکنون بیش از 100 انفجار داشته ایم که 
بخشـی به دلیل فرسـودگی مخازن و بخشی به 
دلیل دسـتکاری مخازن با هدف جاسـازی مواد 

مخدر بوده است.«

وزارت نفت اهدافی را
به طرح هوشمندسازی 

جایگاه ها اضافه کرده 
که در حیطه وظایف ما 
نیست و بنابراین با آن 

مخالفت کردیم؛ مثال 
انتظار دارند به خودروی 
بدون معاینه فنی، اجازه 

سوختگیری  ندهیم که
این مسئله به درگیری 
میان مردم و کارکنان 

جایگاه ها منجر می شود
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کمبود زمین نداریم
محسـن جوهری با یـادآوری اینکه بـرای ایجاد 
جایگاه های CNG کمبود زمین وجـود ندارد و 
مشـکل اصلی، نبـود صرفه اقتصـادی در زمینه 
جایگاه داری اسـت، افزود: » مسـاله، عدم بازدهی 
اقتصـادی ایـن کار اسـت و اگر مشـکل کارمزد 
ناچیز و غیرمنطقی در این صنف برطرف شـود، 
راه انـدازی جایگاه ها هم برای شـهرداری ها و هم 

بخش خصوصی، به صرفه خواهد شد.«
رئیس پیشین هیئت مدیره انجمن CNG کشور 
با بیان اینکه اگر قرار اسـت شـغلی در کشـور ما 
ایجاد شـود، بایـد درآمـد آن، برای سـرمایه گذار 
صرفه اقتصادی داشـته باشـد، ادامـه داد: » طبیعی 
اسـت که برای شـهرداری ها هم صرفه اقتصادی 
مهم اسـت. سیاسـت شـهرداری ها برای پیشبرد 
بیشـتر پروژه ها، اسـتفاده از سـرمایه گذار است و 
در زمینه ساخت جایگاه های سوخت نیز تمایل 
شـهرداری ها، اسـتفاده از سـرمایه گذار بـا روش 
BOT یـا BOLT اسـت؛ به عنـوان مثـال، چند 
سـال قبل، مسئوالن شـهرداری تهران برای ایجاد 
جایگاه های کوچک مقیاس بنزین، مزایده برگزار  
کردنـد کـه مورد اسـتقبال قـرار گرفـت و چند 
سـرمایه گذار برنده شـدند. پس تا وقتی ساخت 
جایـگاه CNG صرفه اقتصادی نداشـته باشـد، 

سرمایه گذاری هم پیدا نخواهد شد.«

تاوان سنگین 
یک تصمیم دولتی اشتباه

حق العمل تصویب شـده با احتسـاب مالیات بر 
ارزش افـزوده، از دیگـر دغدغه هـا و زمینه سـاز 
نارضایتـی جایگاه داران CNG اسـت. در اثر این 
مسـاله آنان ناچار شـده اند بخشـی از حق العمل 
خـود را - کـه معتقدند کم اسـت- برای مالیات 

ارزش افزوده اختصاص دهند.
جوهـری در ایـن زمینه چنیـن توضیـح داد: »تا 
پیـش از سـال 99 کـه قـرار بود رقـم حق العمل 
جایگاه هـا تصویب شـود، مالیـات ارزش افزوده 
کارمزد CNG از سوی شرکت گاز به جایگاه ها 
پرداخت می شـد، اما در آن سال، کارگروه تعیین 
حق العمـل بـا برداشـت اشـتباه نسـبت بـه این 
موضـوع، حق العمـل جایگاه هـا را با احتسـاب 
ارزش افـزوده بـه هیـات وزیـران پیشـنهاد داد و 
متاسـفانه بخشـی از حق العمـل جایگاه هـا بـه 

ارزش افـزوده اختصـاص پیدا کـرد. این تصمیم 
کامـال اشـتباه که حتـی با نظر سـازمان حمایت 
هم مغایر بود، باعث شـد مشـکالت جایگاه ها 

بیشتر شود.«
او بـا بیان اینکه بـر این اسـاس 9 درصد کارمزد 
جایگاه داران به این مسـاله اختصاص پیدا کرده، 
یـادآور شـد: »در این زمینه پیگیری هـای زیادی 
کردیم، اما متاسـفانه - شاید به خاطر مشکالت 
بودجه ای - اتفاق خاصی نیفتاده و این مشکل در 

سال جدید نیز همچنان ادامه دارد.«
رئیس پیشین هیئت مدیره انجمن CNG کشور 
اضافه کـرد: » امیدوار بودیم که دولت این اشـتباه 
را در کارمـزد 1400 جبـران و سـازمان حمایـت 
دوبـاره کارمـزد جایگاه ها را محاسـبه کنـد. این 
پیشنهاد را هم به کارگروه حق العمل که متشکل 
از سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و سازمان 
حمایـت اسـت، ارائـه کردیـم، امـا در حالی که 
جلسـات سـازمان حمایت در این زمینه در حال 
برگـزاری بود، متوجه شـدیم که دولـت، کارمزد 
جایـگاه داران را با افزایـش 25 درصدی تصویب 
کرده اسـت. یعنی قبـل از اینکه کار کارشناسـی 
انجام شـود، سازمان برنامه و بودجه در این زمینه 
تصمیم گیـری کـرد، حتـی بـدون هماهنگی با 
سازمان حمایت که مسئول قیمت گذاری دولتی 
اسـت و بدون نظرخواهی از بخش خصوصی و 

وزارت نفت.«

هوشمندسازی اجرا نشد
هوشمندسـازی جایگاه های سـوخت، از جمله 
تکالیفی اسـت که براساس مصوبه هیات وزیران 
در تاریخ  25 اسفند سال 1397، بر عهده وزارت 
نفـت قرار داده شـده اسـت. بر این اسـاس، قرار 
بـوده وزارت نفـت تا ابتدای دی ماه سـال  1398 
در راستای ارتقای سطح ایمنی تردد خودروهای 
 CNG دوگانه سـوز، جایگاه های عرضه سوخت
را هوشمند کرده و بدین ترتیب، دوربین متصل 
به سـامانه سـیمفا )سـامانه یکپارچه معاینه فنی 
کشـور( روی سـکوهای جایگاه های سـوخت 
نصب شـود تا وقتی خودروها وارد جایگاه های 
سوخت رسـانی می شـود، وضعیـت مخـزن او 
براسـاس شماره پالک خودرو، مشخص شود و 
اگر احیانا این خودرو غیراسـتاندارد است، امکان 

سوختگیری وجود نداشته باشد.

تا پیش از سال 1399 
مالیات بر ارزش افزوده 
کارمزد CNG از سوی 
شرکت گاز به جایگاه ها 
پرداخت می شد، اما در 
آن سال با برداشت غلط 
کارگروه تعیین حق العمل 
نسبت به این موضوع، 
بخشی از حق العمل 
جایگاه ها به این مالیات 
اختصاص پیدا کرد و
 بر مشکالت ما افزود

عرضه سوخت به عنوان 
یکی از خدمات شهری 
جزء وظایف شهرداری ها

است و آنها هم براساس 
میزان درآمدی که می توانند
از زمین های در اختیار خود 
داشته باشند، در این باره 
تصمیم می گیرند. وقتی 
می شود بابت این زمین ها
 درآمد بیشتری کسب کرد
چرا جایگاه CNG ایجاد

 کنند که شاید فقط 5 
درصد بازدهی دارد؟!
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برآورد ها حاکی از وجود 
حدود 2 میلیون خودروی 
دوگانه سوز تبدیلی است

که بیرون از کارخانه، 
گازسوز شده اند و چون 

مراکز معاینه فنی به 
مخازن CNG خودروها
کاری ندارند، به راحتی 

معاینه فنی می گیرند، 
در حالی که مخازن همه
آنها فرسوده و همچنین

غیراستاندارد بوده و 
در واقع بمب متحرکند

 CNG رئیـس پیشـین هیئـت مدیـره انجمـن
کشـور بـا اشـاره بـه اینکـه هـدف از اجـرای 
هوشمندسـازی جایگاه ها، ارتقای سـطح ایمنی 
خودروهـا بود، توضیـح داد: »قرار بـود در قالب 
سامانه هوشمند، وضعیت همه خودروهایی که 
برای سـوخت گیری مراجعه می کنند، مشخص 
شـود کـه دوگانه سـوز کارخانـه ای هسـتند یـا 
تبدیلـی، معاینه فنی دارند یا نه، مخـزن آنها چه 

زمانی تولید شده است و...« 
جوهری افـزود: »از آنجا کـه وزارت نفت عالوه 
بـر این هدف که دولت بر عهده او گذاشـته بود، 
اهـداف دیگری نیز بـه این طرح اضافـه کرد که 
خیلـی  هوشمندسـازی،  طـرح  شـد  باعـث 
گسـترده تر شـود، بنابراین این طـرح با مخالفت 
جایـگاه داران روبـه رو شـد؛ بـه عنـوان مثـال، بر 
اسـاس این طرح، برخی اقدامـات قرار بود انجام 
شـود که در حیطه وظیفه جایـگاه داران نبـود، از 
جملـه اینکـه اگـر خودرویی بـه جایـگاه آمد و 
معاینه فنی نداشـت، اجازه سـوختگیری  نداشته 
باشـد کـه ایـن مسـئله باعث درگیـری مـردم و 
کارکنان جایگاه ها می شـد. جایگاه داران مخالف 
ایـن کار بودند و می گفتنـد اگر خودرویی معاینه 
فنـی دوگانه سـوز نـدارد، بایـد جریمه شـود؛ نه 
اینکه از سـوخت گیری خودرو مذکور ممانعت 
شـود، زیـرا این کار فقط موجب ایجـاد درگیری 

بین جایگاه داران و مردم می شود.«
به گفته جوهـری، در این طرح مسـائل دیگری 
نیز گنجانده شـده بود، از جمله ایجاد راهبند در 
جایـگاه کـه اجرایی شـدن آن اصـال امکان پذیر 

نبوده و هدر دادن بیت المال بود.
او بـا بیـان اینکـه در ایـن زمینـه نامه هایـی بـه 
مسـئوالن امر نوشـتیم و اعتراض خـود را اعالم 
کردیم، افزود: »با وجود مشـکالت فراوان کشور 
در زمینـه اسـتفاده از خودروهـای دوگانه سـوز، 
هنـوز هوشمندسـازی جایگاه ها اجرایی نشـده 
اسـت، هرچنـد ایـن طـرح در دولت سـیزدهم 
ردیـف بودجـه پیـدا کـرده و همچنـان بـه نظر 
می رسـد کـه برنامه هـای وزارت نفـت، در حال 
پیگیری اسـت. متاسـفانه همـه این تصمیمات 
پشـت درهـای بسـته گرفتـه می شـود و بخش 
خصوصی و حـدود 2500 جایگاه دار CNG در 
تصمیمات مشارکت داده نمی شوند و مشخص 

نیست در نهایت چه اتفاقی می افتد.«

تردد 2 میلیون دستگاه
گازسوز غیراستاندارد در کشور 

با توجه به تردد تعداد زیادی خودروی گازسـوز 
غیراستاندارد در کشور که مخازن آنها در کارخانه 
نصب نشده، رئیس پیشین انجمن CNG کشور 
معتقد اسـت هوشمندسـازی جایگاه هـا، امری 
ضروری و الزمه سـاماندهی این بخش است، اما 

نه به شکلی که قبال قرار بود اجرا شود. 
بـه گفته این کارشـناس حوزه CNG ، براسـاس 
بند 4 مصوبه 25 اسـفند سـال 97 هیات وزیران 
بایـد 399 ریـال بـه ازای هر مترمکعب به قیمت 
فروش CNG با هدف هوشمندسـازی و برخی 
خدمات دیگر اضافه و از مردم دریافت شـود، اما 

هوشمندسازی اجرا نشده است.
جوهـری بـا بیـان اینکه نزدیک 20 سـال اسـت 
خودروهای دوگانه سـوز در کشـور ما تردد و در 
جایگاه ها، سـوخت گیری می کنند، یادآور شـد: 
»تا وقتی هوشمندسازی در جایگاه های سوخت 
اجـرا نشـود، شـاهد سـاماندهی خودروهـای 
دوگانه سـوز نخواهیـم بـود. آمـار دقیقـی وجود 
نـدارد، امـا می تـوان گفـت حـدود 2 میلیـون یا 
بیشـتر خودرو دوگانه سـوز تبدیلی داریـم که در 
خارج از کارخانه های تولیدی، گازسـوز شده اند. 
ایـن خودرو هـا بـه مراکـز معاینـه فنـی مراجعه 
می کننـد و چـون مراکـز معاینـه فنی بـه مخزن 
CNG آنهـا کاری ندارنـد، به راحتی معاینه فنی 
خـود را دریافت و سـوخت گیری می کننـد، در 
حالی که مخـازن همه این خودروها فرسـوده و 
غیراسـتاندارد بـوده و در واقع بمب متحرکند، به 
طـوری کـه تقریبا ماهانه شـاهد یک انفجـار در 
جایگاه های سـوخت CNG هسـتیم. یکـی از 
آخرین انفجارها پاییز پارسـال در نسیم شهر بود 
کـه متاسـفانه یـک نفر هم کشـته شـد. ششـم 
اردیبهشـت امسـال هم انفجـار یک وانـت را در 
یکـی از جایگاه هـای CNG یـزد داشـتیم کـه 

خوشبختانه تلفات انسانی نداشت.«
او در پایان توضیح داد: »آمار دقیقی از انفجارهای 
رخ داده در سـال هایی کـه از تـردد خودروهـای 
گازسـوز در کشـور می گـذرد، نداریـم، امـا در 
مجموع تاکنون بیش از 100 انفجار داشته ایم که 
بخشـی به دلیل فرسـودگی مخازن و بخشی به 
دلیل دسـتکاری مخازن با هدف جاسـازی مواد 

مخدر بوده است.«

وزارت نفت اهدافی را
به طرح هوشمندسازی 

جایگاه ها اضافه کرده 
که در حیطه وظایف ما 
نیست و بنابراین با آن 

مخالفت کردیم؛ مثال 
انتظار دارند به خودروی 
بدون معاینه فنی، اجازه 

سوختگیری  ندهیم که
این مسئله به درگیری 
میان مردم و کارکنان 

جایگاه ها منجر می شود
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کارخانه الستیک سـازی کیان تایر در خرداد سـال 1337 با سـرمایه گذاری مشترک ایران 
و شـرکت بي .اف. گودریچ آمریکا تاسـیس و در اسـفند 1339 به بهره برداری رسید. این 
شـرکت بـرای تولیـد انواع تایر و تیوپ سـواری، وانتـی، باری و کشـاورزی، با ظرفیت 
اسـمی 8 هزار تن در سـال و 600 پرسـنل شـروع به کار کرد که با طرح توسـعه آن در 

سال 1348، ظرفیت اسمی به 14هزار تن در سال رسید. 
در سـال 13۵4 بـا واگـذاری سـهام بی.اف.گودریچ، این شـرکت به صورت خصوصی 
درآمد و در دی ماه سـال 13۵۵ با تغییر نام به شـرکت تولیدی کیان تایر، فعالیت خود را 
ازسـرگرفت؛ هرچنـد کـه مدیریت شـرکت تا زمان وقـوع انقالب همچنـان برعهده 

آمریکایی ها باقی ماند. 
پـس از انقالب، این شـرکت مصادره شـد و تحت پوشـش سـازمان صنایع ملـی ایران 
درآمـد و در سـال 136۵ بـرای اولین بـار در ایـران، سـاخت انواع قالب تایر و نوسـازي 

زمانی که کلنگ اولین کارخانه تایرسازی خاورمیانه زده شد، هرگز گمان 
نمی رفت که روزی تعطیلی همین اولین و برترین کارخانه تایرسازی به دلیل 
ناتوانی در تامین مواد اولیه و تجمع کارگران آن در مقابل نهاد ریاست جمهوری، 
به تیتر یک اخبار تبدیل و مشخص شود که این مجموعه از سال ۱۳۹۹ به اداره 
تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان واگذار شده و تا به حال نیز 
و  کارکنان  از  تعدادی  با همکاری  برعهده یک شخص حقیقی  آن  مدیریت 

شورای اسالمی کارگری بوده است.
شاید  اما  شده،  تبدیل  پیچیده ای  کالف  به  اکنون  کیان تایر  داستان  اگرچه 
نادرست  رویه های  دلیل  به  را  آن  اخیر  دهه  دو  همه مشکالت  بتوان سرنخ 
رانت  دارای  اما  فاقد صالحیت  اشخاص  به  مالکیت  انتقال  و  خصوصی سازی 
دانست؛ سیاستی که تا پیش از این، در بخش حمل ونقل مجموعه های بزرگی 
همچون هفت تپه، آذراب، روغن نباتی جهان، صنایع نساجی، هپکو و تراورس 
را به زمین زد و اکنون باعث شده که از قدیمی ترین و اولین کارخانه تایرسازی 
خاورمیانه، تنها مشتی خاطره، ۹40 کارگر و خانواده مستاصل و انبوهی بدهی 

باقی بماند. 
راه حل مسئوالن چیست؟ خیلی ساده! بنا به گفته استاندار تهران، مذاکره 
با شرکت های اقتصادی وابسته به دولت برای تحویل گرفتن این مجموعه! به 
از ورشکستگی،  بعد  و  را واگذار می کند  بهتر، دولت شرکت موفقی  عبارت 

تحویل می گیرد!

اولین تولیدکننده الستیک در ایران چرا تعطیل شد؟

وقتی چرخ تولید 
پنچر است!
سیما ذکایی

رسـاند و نهایتا در سـال 1399 ادامه فعالیت این 
شـرکت بـه اداره تصفیـه و امور ورشکسـتگی 
دادگسـتری اسـتان واگذار شـد. با این حال، تا 
فروردین ماه سـال جاری، کیان تایر توسـط یک 
شخص حقیقی و همکاری تعدادی از کارکنان و 
شـورای اسـالمی کارگـری شـرکت همچنـان 
مدیریت می شـد، تا اینکه روز بیسـتم فروردین 
ماه اطالعیه ای روی بُرد شـرکت با این مضمون 
نصـب شـد: »علی رغـم پیگیری هـای صورت 
گرفتـه در خصوص تامین نقدینگی و مواد اولیه 
و عدم حصول نتیجه مناسـب، کارخانه تا اطالع 

ثانوی تعطیل است.«

سرنوشت کیان تایر؛
 نتیجه نگاه غیرصنعتی است

برای اطالع از جزئیات بیشـتر، ترابران به سـراغ 
جمـال میرزایـی، سرپرسـت سـابق کیان تایـر 

)1391- 1396( رفت. 
او در گفت وگـو با خبرنگار ما گفت: »متاسـفانه 
آنچـه حق کیان تایر بود به درسـتی ادا نشـد و با 
اقدامـات نادرسـت ناشـی از سـوءمدیریت و با 
برنامه هـای غیرکارشناسـی، قصـه پـردرد ایـن 

کارخانه تاکنون تلخ رقم خورده است.«
میرزایـی بـا اشـاره به واگـذاری ایـن کارخانه به 
مجموعه شسـتا در سـال 1379 گفت: » در سال 
1382 به صرف سیاسـت های خصوصی سازی، 
شسـتا این کارخانه را به شـخصی به نـام داوود 
شـرفی واگذار کرد که متاسفانه هیچ شناخت و 

اشرافی روی صنعت تایر نداشت.«
این فعال صنفی افزود: »با شـروع مدیریت آقای 
شـرفی، حجم تولیدات با شـیب زیادی کاهش 
یافـت؛ به طـوری که بـا تولید 3هزار تـن تایر در 
سـال، کیان تایر کمتریـن میزان تولید را در سـال 
1389 ثبـت کـرد و تنش هـای کارگری بـه اوج 
خود رسـید؛ تا آنجا که حتی برخـی از کارگران 
در تجمعـات بازداشـت شـدند؛ اما سـرانجام با 
فشـار جامعـه کارگـری، مدیریـت از کارفرمای 
خصوصی سلب و سـپس به هیئت حمایت از 
صنایع واگذار شـد و از آن پس، سـهامدار اجازه 

ورود به کارخانه را نیافت.«
با این وجود، حل  نشـدن مشـکالت، باعث شد 
فعالیـت کارخانه به مدت 10 ماه متوقف شـود؛ 
تا اینکه محسـن هاشـمی، رئیس هیئت اجرایی 
وقت کیان تایر، در خـرداد 1388 در گفت وگو با 

در سال 82 و در قالب 
خصوصی سازی، سهام 

کیان تایر با ظرفیت تولید 
حدود 22 هزارتن تایر 

در سال، به فردی با  نام 
»داوود شرفی« واگذار
شد که بنا بر شنیده ها 

به طمع اراضی ارزشمند
این مجموعه که در 

محدوده شهری واقع 
شده، تصمیم به خرید

کارخانه گرفت

به گفته استاندار تهران، 
برای پیشگیری از اجرای 
ماده ۱۴۱ یا همان قانون 

ورشکستگی، طی دو
مقطع در سال های 87 
و 92 ، مدیریت شرکت 

به هیئت حمایت از 
صنایع وزارت صمت
واگذار شد، اما میزان

بدهی  و زیان انباشته، 
سرانجام کارخانه را 

به ورشکستگی رساند

ماشـین آالت را در دسـتور کار قرار داد؛ تا اینکه 
در سـال 1368 موفق به دریافـت پروانه کاربرد 
عالمـت اسـتاندارد از سـازمان اسـتاندارد برای 

انواع تولیدات خود شد. 
فعالیـت کیان تایر از سـال های ابتدایی تـا اواخر 
دهه 70 بدون مشـکل ادامه داشت؛ به طوری که 
دریافـت یازدهمیـن جایـزه بین المللـي کیفیت 
اروپـا، کسـب رتبـه اول صنایـع تولیدي اسـتان 
تهران، اخذ اسـتاندارد کیفیت اروپا CE و مجوز 
صـادرات به اروپا و همچنین دریافت گواهینامه 
 DQS از شـرکت   ISO/TS16949:2002
آلمـان بخشـی از موفقیت هـای شـرکت در آن 
اینکـه   سـال ها محسـوب می شـوند. ضمـن 
علی رغم ورود سـایر کارخانه های تایرسـازی به 
بـازار تولیـد، تـا سـال 70، بیـش از 30 درصـد 

سهم بازار در اختیار کیان تایر بود. 
در سـال 137۵ بـا واگذاری بخشـی از سـهام به 
بخـش خصوصـی و تغییـر قالب هـای تایـر، 
سـهامداران وقت نام شـرکت را در مهرماه 1380 
به السـتیک البرز تغییر دادنـد، در ادامه، در سـال 
1382 تصمیـم بـرآن شـد تـا سـهام کیان تایـر 
به طـور کامل بـه بخش خصوصی واگذار شـود 
و همیـن تصمیـم در واقـع آغـاز دوران افـول 
شـرکت بود. در این سـال مجموعه با 1600 نیرو 
و ظرفیت حدود 22 هزارتن در سال، به شخصی 
به نـام داوود شـرفی واگـذار شـد؛ شـخصی که 
خبرگـزاری ایرنـا به نقل از یـک مقـام آگاه، او را 
فـردی معرفـی کرده اسـت که »به طمـع اراضی 
ارزشمند، این مجموعه را که در محدوده شهری 

واقع شده بود، در اختیار گرفت.«
بدین ترتیب، سـیر مشـکالت آغاز شد و حتی 
شرکت نتوانست در سـال 83 اعتبار گواهی نامه 
بین المللی کیفیت اروپا را که در سـال 76 کسب 
کـرده بود، تمدید کند. سـرانجام سـوءمدیریت، 
مشـکالت مالی و انباشـت بدهی ها باعث شـد 
کـه در سـال 87 بـا ناتوانـی در بازپرداخـت 
تسـهیالت بـه بانک های سـپه و کشـاورزی، از 

مالک خصوصی خلع ید شود.
پـس از آن، برای پیشـگیری از اعمال مـاده 141 
)قانون ورشکسـتگی( طی 2 مقطع در سال های 
1387 تا 1392 مدیریت شرکت در اختیار هیات 
حمایت از صنایع وزارت صمت قرار گرفت، اما 
بـه گفته اسـتاندار تهـران، میـزان بدهـی و زیان 
انباشـته در نهایـت کارخانه را به ورشکسـتگی 
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کارخانه الستیک سـازی کیان تایر در خرداد سـال 1337 با سـرمایه گذاری مشترک ایران 
و شـرکت بي .اف. گودریچ آمریکا تاسـیس و در اسـفند 1339 به بهره برداری رسید. این 
شـرکت بـرای تولیـد انواع تایر و تیوپ سـواری، وانتـی، باری و کشـاورزی، با ظرفیت 
اسـمی 8 هزار تن در سـال و 600 پرسـنل شـروع به کار کرد که با طرح توسـعه آن در 

سال 1348، ظرفیت اسمی به 14هزار تن در سال رسید. 
در سـال 13۵4 بـا واگـذاری سـهام بی.اف.گودریچ، این شـرکت به صورت خصوصی 
درآمد و در دی ماه سـال 13۵۵ با تغییر نام به شـرکت تولیدی کیان تایر، فعالیت خود را 
ازسـرگرفت؛ هرچنـد کـه مدیریت شـرکت تا زمان وقـوع انقالب همچنـان برعهده 

آمریکایی ها باقی ماند. 
پـس از انقالب، این شـرکت مصادره شـد و تحت پوشـش سـازمان صنایع ملـی ایران 
درآمـد و در سـال 136۵ بـرای اولین بـار در ایـران، سـاخت انواع قالب تایر و نوسـازي 

زمانی که کلنگ اولین کارخانه تایرسازی خاورمیانه زده شد، هرگز گمان 
نمی رفت که روزی تعطیلی همین اولین و برترین کارخانه تایرسازی به دلیل 
ناتوانی در تامین مواد اولیه و تجمع کارگران آن در مقابل نهاد ریاست جمهوری، 
به تیتر یک اخبار تبدیل و مشخص شود که این مجموعه از سال ۱۳۹۹ به اداره 
تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان واگذار شده و تا به حال نیز 
و  کارکنان  از  تعدادی  با همکاری  برعهده یک شخص حقیقی  آن  مدیریت 

شورای اسالمی کارگری بوده است.
شاید  اما  شده،  تبدیل  پیچیده ای  کالف  به  اکنون  کیان تایر  داستان  اگرچه 
نادرست  رویه های  دلیل  به  را  آن  اخیر  دهه  دو  همه مشکالت  بتوان سرنخ 
رانت  دارای  اما  فاقد صالحیت  اشخاص  به  مالکیت  انتقال  و  خصوصی سازی 
دانست؛ سیاستی که تا پیش از این، در بخش حمل ونقل مجموعه های بزرگی 
همچون هفت تپه، آذراب، روغن نباتی جهان، صنایع نساجی، هپکو و تراورس 
را به زمین زد و اکنون باعث شده که از قدیمی ترین و اولین کارخانه تایرسازی 
خاورمیانه، تنها مشتی خاطره، ۹40 کارگر و خانواده مستاصل و انبوهی بدهی 

باقی بماند. 
راه حل مسئوالن چیست؟ خیلی ساده! بنا به گفته استاندار تهران، مذاکره 
با شرکت های اقتصادی وابسته به دولت برای تحویل گرفتن این مجموعه! به 
از ورشکستگی،  بعد  و  را واگذار می کند  بهتر، دولت شرکت موفقی  عبارت 

تحویل می گیرد!

اولین تولیدکننده الستیک در ایران چرا تعطیل شد؟

وقتی چرخ تولید 
پنچر است!
سیما ذکایی

رسـاند و نهایتا در سـال 1399 ادامه فعالیت این 
شـرکت بـه اداره تصفیـه و امور ورشکسـتگی 
دادگسـتری اسـتان واگذار شـد. با این حال، تا 
فروردین ماه سـال جاری، کیان تایر توسـط یک 
شخص حقیقی و همکاری تعدادی از کارکنان و 
شـورای اسـالمی کارگـری شـرکت همچنـان 
مدیریت می شـد، تا اینکه روز بیسـتم فروردین 
ماه اطالعیه ای روی بُرد شـرکت با این مضمون 
نصـب شـد: »علی رغـم پیگیری هـای صورت 
گرفتـه در خصوص تامین نقدینگی و مواد اولیه 
و عدم حصول نتیجه مناسـب، کارخانه تا اطالع 

ثانوی تعطیل است.«

سرنوشت کیان تایر؛
 نتیجه نگاه غیرصنعتی است

برای اطالع از جزئیات بیشـتر، ترابران به سـراغ 
جمـال میرزایـی، سرپرسـت سـابق کیان تایـر 

)1391- 1396( رفت. 
او در گفت وگـو با خبرنگار ما گفت: »متاسـفانه 
آنچـه حق کیان تایر بود به درسـتی ادا نشـد و با 
اقدامـات نادرسـت ناشـی از سـوءمدیریت و با 
برنامه هـای غیرکارشناسـی، قصـه پـردرد ایـن 

کارخانه تاکنون تلخ رقم خورده است.«
میرزایـی بـا اشـاره به واگـذاری ایـن کارخانه به 
مجموعه شسـتا در سـال 1379 گفت: » در سال 
1382 به صرف سیاسـت های خصوصی سازی، 
شسـتا این کارخانه را به شـخصی به نـام داوود 
شـرفی واگذار کرد که متاسفانه هیچ شناخت و 

اشرافی روی صنعت تایر نداشت.«
این فعال صنفی افزود: »با شـروع مدیریت آقای 
شـرفی، حجم تولیدات با شـیب زیادی کاهش 
یافـت؛ به طـوری که بـا تولید 3هزار تـن تایر در 
سـال، کیان تایر کمتریـن میزان تولید را در سـال 
1389 ثبـت کـرد و تنش هـای کارگری بـه اوج 
خود رسـید؛ تا آنجا که حتی برخـی از کارگران 
در تجمعـات بازداشـت شـدند؛ اما سـرانجام با 
فشـار جامعـه کارگـری، مدیریـت از کارفرمای 
خصوصی سلب و سـپس به هیئت حمایت از 
صنایع واگذار شـد و از آن پس، سـهامدار اجازه 

ورود به کارخانه را نیافت.«
با این وجود، حل  نشـدن مشـکالت، باعث شد 
فعالیـت کارخانه به مدت 10 ماه متوقف شـود؛ 
تا اینکه محسـن هاشـمی، رئیس هیئت اجرایی 
وقت کیان تایر، در خـرداد 1388 در گفت وگو با 

در سال 82 و در قالب 
خصوصی سازی، سهام 

کیان تایر با ظرفیت تولید 
حدود 22 هزارتن تایر 

در سال، به فردی با  نام 
»داوود شرفی« واگذار
شد که بنا بر شنیده ها 

به طمع اراضی ارزشمند
این مجموعه که در 

محدوده شهری واقع 
شده، تصمیم به خرید

کارخانه گرفت

به گفته استاندار تهران، 
برای پیشگیری از اجرای 
ماده ۱۴۱ یا همان قانون 

ورشکستگی، طی دو
مقطع در سال های 87 
و 92 ، مدیریت شرکت 

به هیئت حمایت از 
صنایع وزارت صمت
واگذار شد، اما میزان

بدهی  و زیان انباشته، 
سرانجام کارخانه را 

به ورشکستگی رساند

ماشـین آالت را در دسـتور کار قرار داد؛ تا اینکه 
در سـال 1368 موفق به دریافـت پروانه کاربرد 
عالمـت اسـتاندارد از سـازمان اسـتاندارد برای 

انواع تولیدات خود شد. 
فعالیـت کیان تایر از سـال های ابتدایی تـا اواخر 
دهه 70 بدون مشـکل ادامه داشت؛ به طوری که 
دریافـت یازدهمیـن جایـزه بین المللـي کیفیت 
اروپـا، کسـب رتبـه اول صنایـع تولیدي اسـتان 
تهران، اخذ اسـتاندارد کیفیت اروپا CE و مجوز 
صـادرات به اروپا و همچنین دریافت گواهینامه 
 DQS از شـرکت   ISO/TS16949:2002
آلمـان بخشـی از موفقیت هـای شـرکت در آن 
اینکـه   سـال ها محسـوب می شـوند. ضمـن 
علی رغم ورود سـایر کارخانه های تایرسـازی به 
بـازار تولیـد، تـا سـال 70، بیـش از 30 درصـد 

سهم بازار در اختیار کیان تایر بود. 
در سـال 137۵ بـا واگذاری بخشـی از سـهام به 
بخـش خصوصـی و تغییـر قالب هـای تایـر، 
سـهامداران وقت نام شـرکت را در مهرماه 1380 
به السـتیک البرز تغییر دادنـد، در ادامه، در سـال 
1382 تصمیـم بـرآن شـد تـا سـهام کیان تایـر 
به طـور کامل بـه بخش خصوصی واگذار شـود 
و همیـن تصمیـم در واقـع آغـاز دوران افـول 
شـرکت بود. در این سـال مجموعه با 1600 نیرو 
و ظرفیت حدود 22 هزارتن در سال، به شخصی 
به نـام داوود شـرفی واگـذار شـد؛ شـخصی که 
خبرگـزاری ایرنـا به نقل از یـک مقـام آگاه، او را 
فـردی معرفـی کرده اسـت که »به طمـع اراضی 
ارزشمند، این مجموعه را که در محدوده شهری 

واقع شده بود، در اختیار گرفت.«
بدین ترتیب، سـیر مشـکالت آغاز شد و حتی 
شرکت نتوانست در سـال 83 اعتبار گواهی نامه 
بین المللی کیفیت اروپا را که در سـال 76 کسب 
کـرده بود، تمدید کند. سـرانجام سـوءمدیریت، 
مشـکالت مالی و انباشـت بدهی ها باعث شـد 
کـه در سـال 87 بـا ناتوانـی در بازپرداخـت 
تسـهیالت بـه بانک های سـپه و کشـاورزی، از 

مالک خصوصی خلع ید شود.
پـس از آن، برای پیشـگیری از اعمال مـاده 141 
)قانون ورشکسـتگی( طی 2 مقطع در سال های 
1387 تا 1392 مدیریت شرکت در اختیار هیات 
حمایت از صنایع وزارت صمت قرار گرفت، اما 
بـه گفته اسـتاندار تهـران، میـزان بدهـی و زیان 
انباشـته در نهایـت کارخانه را به ورشکسـتگی 
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رسـانه ها اعـالم کـرد: »کارخانه کیـان تایر که به 
دلیل مشـکالت اقتصادی به مدت ده ماه تعطیل 
شـده بـود، بـه همـت وزارت صنایـع و معادن 

مجدد راه اندازی شد.« 
امـا تالش هـای صـورت گرفتـه طی سـال های 
1389 و 1390 و تغییر پی درپی مدیریت کارخانه 
در مقاطـع کوتـاه نیـز گـره از کار فروبسـته این 
شرکت نمی گشـاید؛ چراکه به جز سوء مدیریت، 
کیان تایر نیز همچون دیگر کارخانجات بزرگ و 
تاریخ سـاز کشور، با مشـکالتی از جمله روزآمد 
نشـدن تکنولـوژی در صنایـع ایـران و کاهـش 
قـدرت رقابت پذیـری، دولتـی بـودن اقتصـاد و 
فشـار قیمت گـذاری دسـتوری و هزینـه بـاالی 

تامین سرمایه دست به گریبان بوده است.
میرزایـی در ایـن بـاره گفـت: » در سـال 1390، 
مبلغی بـه ارزش 27 میلیـارد تومان به مجموعه 
تزریـق شـد، امـا بـه دلیـل نبـود برنامه ریـزی 
صحیح، در پایان سـال، همه منابع به پایان رسید 
و بدهی هـا همچنـان پابرجـا مانـد، تا اینکـه در 
سال 1391، دولت تصمیم به اعالم ورشکستگی 
گرفـت، امـا بـا تالش هـای فـراوان و طی چند 
مرحله مذاکره، این تصمیم اجرایی نشد و سپس 
مـن از طرف معاون وزیـر وقت و رئیس هیئت 
حمایـت از صنایـع، طـی ماموریتـی سـه ماهه 
به عنوان سرپرسـت مجموعه انتخاب شـدم که 
این ماموریت از اردیبهشت سـال 1391 تا اواخر 

سال 1396 ادامه یافت.«
او افزود: »توسعه محصول، اضافه شدن سایزهای 
جدید بـرای تایر ماشـین آالت راهسـازی، تغییر 
برخـی ترکیبـات و سـبد محصـوالت از جمله 
اقدامـات موثـر در دوران مدیریـت بنـده بـود و 
توانستیم معوقات و بدهی تامین کننده، کارگران 
و نماینده هـا را پرداخـت کنیم، امـا در این مدت 
فاصلـه، بدهی های مربـوط به تامین اجتماعی و 
دارایـی بیشـتر شـد و با توجه به اینکـه طی این 
مدت مطالبات بانکی پرداخت نمی شـد، بدهی 

بانک سپه رو به افزایش رفت.«
بـه گفتـه میرزایی، در اسـفند سـال 96، بالغ بر ۵ 
میلیارد وام و در ماه های ابتدایی سـال 97 هم 17 
میلیـارد نقدینگـی بـه مجموعـه تزریق شـد و 
همزمان کرمعلی احمدی به عنوان رئیس هیئت 
اجرایـی انتخـاب شـد، امـا علی رغـم تحوالت 
صنعـت تایر در سـال 97 اعـم از افزایش 200 تا 
300 درصدی قیمت و سیاسـت حمایتی دولت 

وقـت از صنعت تایـر و اختصـاص ارز دولتی، 
مدیریت مجموعه از فرصت ایجاد شده بهره ای 

نبرد و طرح  های توسعه ای هم متوقف شد. 
میرزایی گفت: »از سـال 97 تاکنون هیچ نوآوری 
در سـبد تولیـدی کیان تایـر وجود نداشـته و به 
نظـر می رسـد ارزهـای دولتـی تزریق شـده به 
مجموعه در سال های 97 تا 99 نیز صرف منافع 
شـخصی شده است. البته این روند با دستگیری 
احمـدی )به دلیل تخلفات انجام شـده( متوقف 
شـد، امـا مدیریـت بعدی هـم شـناختی از این 
صنعت نداشت و نتوانسـت گام مثبتی در روند 

بهبود شرایط بردارد.«
در تجمـع کارگران کیان تایر، یکـی از آنها مدعی 
شـد که بدهـی امـروز کیان تایر کامال شـخصی 
بـوده و ربطی به کارخانه نـدارد، وقتی از میرزایی 
در ایـن بـاره سـوال کردیـم، چنیـن پاسـخ داد: 
»سـهامدار اصلی مجموعه )شـرفی( در سال 89 
بـرای تسـویه بدهـی شـخصی خـود بـه بانک 
کشـاورزی، از اعتبار چک الستیک البرز استفاده 
کـرده و بـه تاریـخ 17 فروردیـن سـال 91 چک 
صادر کرده که در این سررسـید، چک برگشـت 
خورده، اما بانک کشـاورزی در سـال 99 به دلیل 
مطالباتـی کـه از سـهامدار داشـته، درخواسـت 
ورشکسـتگی کرده، هرچند در پرونده شـرکت، 
موعـد ورشکسـتگی از همـان سررسـید چک 

یعنی فروردین 91 ثبت شده است.«
او بـا بیان اینکه مالکیت کارخانه همچنـان با 76 
درصد سـهام در اختیار شـرفی اسـت، افزود: »در 
حـال حاضـر، تعیین تکلیـف کارخانـه برعهده 
هیئـت تصفیه اسـت که متاسـفانه به دلیـل نبود 
نظـارت کافـی به ویـژه از سـال 99 کـه اعـالم 
ورشکسـتگی شـده، مجموعـه با شـیب تندی 

روند نزولی گرفته و زمین خورده است.«
سرپرست اسـبق کیان تایر خاطرنشـان کرد: »در 
حـال حاضـر زمین کارخانه بیـش از بدهی های 
آن ارزش دارد و بسـیاری افـراد کـه متقاضـی 
مالکیـت این مجموعه هسـتند نه بـرای احیای 
ایـن صنعت، بلکه به طمع سـودجویی از زمین 

آن وارد میدان شده اند.«
او بـا تاکیـد بر اهمیـت توجه قوه قضائیـه برای 
واگـذاری مجموعه می گویـد: »اگر حفظ تولید 
کیان تایر برای مسـئولین در اولویت باشـد، باید 
مالکیـت آن بـه فـرد یا نهـادی واگذار شـود که 
نگاه تولیدی و صنعتی داشـته باشـد؛ در غیر این 

در اسفند سال ۱396
حدود 5 میلیارد وام و 
در اوایل سال 97 نیز

 ۱7 میلیارد نقدینگی به 
مجموعه تزریق شد، اما 
علی رغم افزایش 200 
تا 300 درصدی قیمت
 تایر در آن سال و نیز
 سیاست حمایتی دولت

 وقت از صنعت تایر و 
اختصاص ارز دولتی، 
مدیریت مجموعه از 
فرصت ایجاد شده

 بهره ای نبرد 

سرپرست سابق کیان تایر 
در اوایل دهه 90 : از سال

 97 تاکنون هیچ نوآوری 
و تغییری در سبد تولیدی 
کیان تایر ایجاد نشده و
 به نظر می رسد ارزهای

 دولتی تزریق شده به 
مجموعه در سال های
 97 و 99 نیز به جای

 استفاده در صنعت، 
صرف منافع شخصی 
شده است 
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سرپرست اسبق شرکت 
کیان تایر: به نظر می رسد 
هیئت تسویه قوه قضائیه 

هم نگاه صنعتی به این
مجموعه ندارد؛ چراکه
ارائه پیشنهاد 3 هزار 

میلیارد تومانی به عنوان
قیمت پایه برای واگذاری 

مالکیت، قطعا منجر به 
تعطیلی آن می شود. 
در حال حاضر فقط 

زمین کارخانه بیش از 
بدهی هایش ارزش دارد

صـورت نابودی این کارخانـه و توقف تولیدی 
آن حتمی خواهد بود.«

ایـن فعال صنفی معتقد اسـت: »در مذاکراتی که 
انجام  شـده، به نظر می رسـد حتی هیئت تصفیه 
قـوه قضائیه نیز هنوز نـگاه صنعتی به مجموعه 
ندارد؛ چراکه ارائه پیشـنهاد 3 هزار میلیاردتومانی 
به عنـوان قیمت پایـه بـرای واگـذاری مالکیت، 

قطعا منجر به تعطیلی آن می شود.«
سرپرست اسـبق کیان تایر، به تالش نماینده های 
کارگـری بـرای واگـذاری مالکیـت کارخانـه به 
یکی از مجموعه های شسـتا، بنیاد مستضعفان یا 
شـرکت سـرمایه گذاری امید اشـاره کرد و افزود: 
»تـا قبل از سـال 70 سـهم کیان تایـر از بـازار 30 
درصـد بـود، اما این سـهم در 1۵ سـال گذشـته 
فقـط 4 درصـد بوده که البتـه در برخی مقاطع به 
8 درصد هم رسـیده؛ اما همین سـهم کم، نقش 
موثـری در تولید تایرهـای راهسـازی، نظامی و 
حتـی تایرهـای بـا اندازه هـای بـزرگ و خاص 
داشـت که اکنون با تعطیلی آن فرصت مناسـبی 

برای واردکنندگان ایجاد می شود.«

تا اطالع ثانوی، بالتکلیف
آخریـن خبرهـا حاکـی از دسـتور رئیـس قـوه 
قضائیه به رئیس کل دادگسـتری استان تهران، با 
فوریت پیگیـری ویژه  برای رفع مشـکالت این 
واحد تولیدی و بازگشـت به کار کارگران است 
و اسـتاندار تهران هـم از آمادگی بـرای واگذاری 
آن به سـازمان ها و شرکت های اقتصادی وابسته 
بـه دولت خبر داده اسـت. محسـن منصوری 

اعـالم کـرده اسـت: »بـا مجموعه هـای بخـش 
خصوصی، سـازمان ها و شـرکت های اقتصادی 
وابسـته بـه دولـت، مذاکراتـی انجـام شـده تا با 
توجـه بـه بررسـی و تحلیل هـای اقتصـادی، 
مدیریـت ایـن مجموعـه را تحویل بگیرنـد: در 
حـال حاضـر منتظـر پاسـخ مراجع هسـتیم تا 
مشـکالت این کارخانه در آینـده ای نزدیک رفع 

و به چرخه تولید بازگردانده شود«
ایـن در حالی اسـت کـه مدیر اجرایـی کارخانه 
می گویـد: »در جلسـه بـا اداره کل تصفیـه و 
ورشکسـتگی، مقرر شد تا قرارداد کارگران مانند 
سـال های قبـل تمدید و هیـچ کارگـری اخراج 
نشـود.« بنابـر اعـالم مسـئول کانون شـوراهای 
جنوب غرب اسـتان تهـران، کارخانـه کیان تایر 
940 کارگر دارد که سررسـید قرارداد 700 نفر از 

آنها به اتمام رسیده است.
با وجود این وعده ها، بعید اسـت که سرنوشـت 
کیان تایـر چیـزی متفاوت تـر از کارخانـه ارج، 
نسـاجی مازنـدران، آزمایـش، پارس الکتریـک، 
تولی پـرس و کفـش  ملی و کفش بال باشـد که 
اکنـون جز نـام و خاطـره ای از آنهـا باقی نمانده 
اسـت؛ سناریوی پیش رو نیز تکراری است؛ یک 
شرکت سودآور دولتی، به اسم خصوصی سازی 
در اختیار اشـخاص مجهول الحـال قرار گرفته و 
حاال پس از خالی شـدن از منابع مالی، دوباره به 
دامـان دولـت بازگشـته اسـت؛ دولتی کـه برای 
سـرمایه گذاری مجـدد، چیـزی ته جیـب خود 
نـدارد؛ مگـر فهرسـتی طوالنی از شـرکت های 

ورشکسته دولتی.

میزان تولید تایر در سال 1400، مشتمل بر 288 هزار و 149 تن تولید انواع تایر خودرو، 
دوچرخه، موتورسیکلت و تیوب بود که از نظر وزنی، افت 4 درصدی نشان می دهد.

در بخش تایر خودرو، تالش تایرسازان منجر به تولید 2۵9 هزار و 96 تن انواع تایر شد 
که مشتمل بر 24 میلیون و 179 هزار و 708 حلقه تایر است که از نظر وزنی، کاهش ۵ 

درصدی و از نظر تعداد حلقه، افت 4 درصدی در مقایسه با سال 99 داشته است. 
 در سالی که گذشت 1۵2 هزار و 2۵1 تن تایر سواری )افت پنج درصدی در قیاس با سال 
1399( تولید شد. تولید تایر خودروهای سواری 7/ ۵8 درصد کل تولیدات تایرسازان را 

به خود اختصاص داد.
در سال 1400، کارخانجات داخلی در بخش تایرهای باری و اتوبوسی افت 6 درصدی 
ثبت کردند و به تولیدی بهتر از ۵4 هزار و 928 تن دست نیافتند. همچنین در بخش 
تایرهای کشاورزی سبک، تولید سه هزار و 2۵6 تن )افت 24 درصدی(، کشاورزی سنگین 
تولید 16 هزار و 620 تن )کاهش 8 درصدی( و تایرهای راهسازی و صنعتی، تولید چهار 

هزار و 681 تن محصول )افت 28 درصدی(  به ثبت رسید.

در سال ۱۴۰۰ 
چند تن تایر تولید شد؟

جمع کل تولیدات تایرسازان )تایر خودرو، تایر 
دوچرخه، موتور و تیوب( در سال ۱400 با رشد 
یک درصدی از نظر تعدادی، به 47 میلیون و 

6۲4 هزار و 4۲6 حلقه رسید.
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رسـانه ها اعـالم کـرد: »کارخانه کیـان تایر که به 
دلیل مشـکالت اقتصادی به مدت ده ماه تعطیل 
شـده بـود، بـه همـت وزارت صنایـع و معادن 

مجدد راه اندازی شد.« 
امـا تالش هـای صـورت گرفتـه طی سـال های 
1389 و 1390 و تغییر پی درپی مدیریت کارخانه 
در مقاطـع کوتـاه نیـز گـره از کار فروبسـته این 
شرکت نمی گشـاید؛ چراکه به جز سوء مدیریت، 
کیان تایر نیز همچون دیگر کارخانجات بزرگ و 
تاریخ سـاز کشور، با مشـکالتی از جمله روزآمد 
نشـدن تکنولـوژی در صنایـع ایـران و کاهـش 
قـدرت رقابت پذیـری، دولتـی بـودن اقتصـاد و 
فشـار قیمت گـذاری دسـتوری و هزینـه بـاالی 

تامین سرمایه دست به گریبان بوده است.
میرزایـی در ایـن بـاره گفـت: » در سـال 1390، 
مبلغی بـه ارزش 27 میلیـارد تومان به مجموعه 
تزریـق شـد، امـا بـه دلیـل نبـود برنامه ریـزی 
صحیح، در پایان سـال، همه منابع به پایان رسید 
و بدهی هـا همچنـان پابرجـا مانـد، تا اینکـه در 
سال 1391، دولت تصمیم به اعالم ورشکستگی 
گرفـت، امـا بـا تالش هـای فـراوان و طی چند 
مرحله مذاکره، این تصمیم اجرایی نشد و سپس 
مـن از طرف معاون وزیـر وقت و رئیس هیئت 
حمایـت از صنایـع، طـی ماموریتـی سـه ماهه 
به عنوان سرپرسـت مجموعه انتخاب شـدم که 
این ماموریت از اردیبهشت سـال 1391 تا اواخر 

سال 1396 ادامه یافت.«
او افزود: »توسعه محصول، اضافه شدن سایزهای 
جدید بـرای تایر ماشـین آالت راهسـازی، تغییر 
برخـی ترکیبـات و سـبد محصـوالت از جمله 
اقدامـات موثـر در دوران مدیریـت بنـده بـود و 
توانستیم معوقات و بدهی تامین کننده، کارگران 
و نماینده هـا را پرداخـت کنیم، امـا در این مدت 
فاصلـه، بدهی های مربـوط به تامین اجتماعی و 
دارایـی بیشـتر شـد و با توجه به اینکـه طی این 
مدت مطالبات بانکی پرداخت نمی شـد، بدهی 

بانک سپه رو به افزایش رفت.«
بـه گفتـه میرزایی، در اسـفند سـال 96، بالغ بر ۵ 
میلیارد وام و در ماه های ابتدایی سـال 97 هم 17 
میلیـارد نقدینگـی بـه مجموعـه تزریق شـد و 
همزمان کرمعلی احمدی به عنوان رئیس هیئت 
اجرایـی انتخـاب شـد، امـا علی رغـم تحوالت 
صنعـت تایر در سـال 97 اعـم از افزایش 200 تا 
300 درصدی قیمت و سیاسـت حمایتی دولت 

وقـت از صنعت تایـر و اختصـاص ارز دولتی، 
مدیریت مجموعه از فرصت ایجاد شده بهره ای 

نبرد و طرح  های توسعه ای هم متوقف شد. 
میرزایی گفت: »از سـال 97 تاکنون هیچ نوآوری 
در سـبد تولیـدی کیان تایـر وجود نداشـته و به 
نظـر می رسـد ارزهـای دولتـی تزریق شـده به 
مجموعه در سال های 97 تا 99 نیز صرف منافع 
شـخصی شده است. البته این روند با دستگیری 
احمـدی )به دلیل تخلفات انجام شـده( متوقف 
شـد، امـا مدیریـت بعدی هـم شـناختی از این 
صنعت نداشت و نتوانسـت گام مثبتی در روند 

بهبود شرایط بردارد.«
در تجمـع کارگران کیان تایر، یکـی از آنها مدعی 
شـد که بدهـی امـروز کیان تایر کامال شـخصی 
بـوده و ربطی به کارخانه نـدارد، وقتی از میرزایی 
در ایـن بـاره سـوال کردیـم، چنیـن پاسـخ داد: 
»سـهامدار اصلی مجموعه )شـرفی( در سال 89 
بـرای تسـویه بدهـی شـخصی خـود بـه بانک 
کشـاورزی، از اعتبار چک الستیک البرز استفاده 
کـرده و بـه تاریـخ 17 فروردیـن سـال 91 چک 
صادر کرده که در این سررسـید، چک برگشـت 
خورده، اما بانک کشـاورزی در سـال 99 به دلیل 
مطالباتـی کـه از سـهامدار داشـته، درخواسـت 
ورشکسـتگی کرده، هرچند در پرونده شـرکت، 
موعـد ورشکسـتگی از همـان سررسـید چک 

یعنی فروردین 91 ثبت شده است.«
او بـا بیان اینکه مالکیت کارخانه همچنـان با 76 
درصد سـهام در اختیار شـرفی اسـت، افزود: »در 
حـال حاضـر، تعیین تکلیـف کارخانـه برعهده 
هیئـت تصفیه اسـت که متاسـفانه به دلیـل نبود 
نظـارت کافـی به ویـژه از سـال 99 کـه اعـالم 
ورشکسـتگی شـده، مجموعـه با شـیب تندی 

روند نزولی گرفته و زمین خورده است.«
سرپرست اسـبق کیان تایر خاطرنشـان کرد: »در 
حـال حاضـر زمین کارخانه بیـش از بدهی های 
آن ارزش دارد و بسـیاری افـراد کـه متقاضـی 
مالکیـت این مجموعه هسـتند نه بـرای احیای 
ایـن صنعت، بلکه به طمع سـودجویی از زمین 

آن وارد میدان شده اند.«
او بـا تاکیـد بر اهمیـت توجه قوه قضائیـه برای 
واگـذاری مجموعه می گویـد: »اگر حفظ تولید 
کیان تایر برای مسـئولین در اولویت باشـد، باید 
مالکیـت آن بـه فـرد یا نهـادی واگذار شـود که 
نگاه تولیدی و صنعتی داشـته باشـد؛ در غیر این 

در اسفند سال ۱396
حدود 5 میلیارد وام و 
در اوایل سال 97 نیز
 ۱7 میلیارد نقدینگی به 
مجموعه تزریق شد، اما 
علی رغم افزایش 200 
تا 300 درصدی قیمت
 تایر در آن سال و نیز
 سیاست حمایتی دولت
 وقت از صنعت تایر و 
اختصاص ارز دولتی، 
مدیریت مجموعه از 
فرصت ایجاد شده
 بهره ای نبرد 

سرپرست سابق کیان تایر 
در اوایل دهه 90 : از سال
 97 تاکنون هیچ نوآوری 
و تغییری در سبد تولیدی 
کیان تایر ایجاد نشده و
 به نظر می رسد ارزهای
 دولتی تزریق شده به 
مجموعه در سال های
 97 و 99 نیز به جای
 استفاده در صنعت، 
صرف منافع شخصی 
شده است 

ران
ی ای

رابر
د ت

صا
 اقت

مه
هنا

ما
Tr

an
sp

or
ta

ti
on

 M
ag

az
in

e
14

01
د / 

ردا
 خ

ت و
هش

دیب
 ار

 / 1
96

ره 
شما

70

سرپرست اسبق شرکت 
کیان تایر: به نظر می رسد 
هیئت تسویه قوه قضائیه 

هم نگاه صنعتی به این
مجموعه ندارد؛ چراکه
ارائه پیشنهاد 3 هزار 

میلیارد تومانی به عنوان
قیمت پایه برای واگذاری 

مالکیت، قطعا منجر به 
تعطیلی آن می شود. 
در حال حاضر فقط 

زمین کارخانه بیش از 
بدهی هایش ارزش دارد

صـورت نابودی این کارخانـه و توقف تولیدی 
آن حتمی خواهد بود.«

ایـن فعال صنفی معتقد اسـت: »در مذاکراتی که 
انجام  شـده، به نظر می رسـد حتی هیئت تصفیه 
قـوه قضائیه نیز هنوز نـگاه صنعتی به مجموعه 
ندارد؛ چراکه ارائه پیشـنهاد 3 هزار میلیاردتومانی 
به عنـوان قیمت پایـه بـرای واگـذاری مالکیت، 

قطعا منجر به تعطیلی آن می شود.«
سرپرست اسـبق کیان تایر، به تالش نماینده های 
کارگـری بـرای واگـذاری مالکیـت کارخانـه به 
یکی از مجموعه های شسـتا، بنیاد مستضعفان یا 
شـرکت سـرمایه گذاری امید اشـاره کرد و افزود: 
»تـا قبل از سـال 70 سـهم کیان تایـر از بـازار 30 
درصـد بـود، اما این سـهم در 1۵ سـال گذشـته 
فقـط 4 درصـد بوده که البتـه در برخی مقاطع به 
8 درصد هم رسـیده؛ اما همین سـهم کم، نقش 
موثـری در تولید تایرهـای راهسـازی، نظامی و 
حتـی تایرهـای بـا اندازه هـای بـزرگ و خاص 
داشـت که اکنون با تعطیلی آن فرصت مناسـبی 

برای واردکنندگان ایجاد می شود.«

تا اطالع ثانوی، بالتکلیف
آخریـن خبرهـا حاکـی از دسـتور رئیـس قـوه 
قضائیه به رئیس کل دادگسـتری استان تهران، با 
فوریت پیگیـری ویژه  برای رفع مشـکالت این 
واحد تولیدی و بازگشـت به کار کارگران است 
و اسـتاندار تهران هـم از آمادگی بـرای واگذاری 
آن به سـازمان ها و شرکت های اقتصادی وابسته 
بـه دولت خبر داده اسـت. محسـن منصوری 

اعـالم کـرده اسـت: »بـا مجموعه هـای بخـش 
خصوصی، سـازمان ها و شـرکت های اقتصادی 
وابسـته بـه دولـت، مذاکراتـی انجـام شـده تا با 
توجـه بـه بررسـی و تحلیل هـای اقتصـادی، 
مدیریـت ایـن مجموعـه را تحویل بگیرنـد: در 
حـال حاضـر منتظـر پاسـخ مراجع هسـتیم تا 
مشـکالت این کارخانه در آینـده ای نزدیک رفع 

و به چرخه تولید بازگردانده شود«
ایـن در حالی اسـت کـه مدیر اجرایـی کارخانه 
می گویـد: »در جلسـه بـا اداره کل تصفیـه و 
ورشکسـتگی، مقرر شد تا قرارداد کارگران مانند 
سـال های قبـل تمدید و هیـچ کارگـری اخراج 
نشـود.« بنابـر اعـالم مسـئول کانون شـوراهای 
جنوب غرب اسـتان تهـران، کارخانـه کیان تایر 
940 کارگر دارد که سررسـید قرارداد 700 نفر از 

آنها به اتمام رسیده است.
با وجود این وعده ها، بعید اسـت که سرنوشـت 
کیان تایـر چیـزی متفاوت تـر از کارخانـه ارج، 
نسـاجی مازنـدران، آزمایـش، پارس الکتریـک، 
تولی پـرس و کفـش  ملی و کفش بال باشـد که 
اکنـون جز نـام و خاطـره ای از آنهـا باقی نمانده 
اسـت؛ سناریوی پیش رو نیز تکراری است؛ یک 
شرکت سودآور دولتی، به اسم خصوصی سازی 
در اختیار اشـخاص مجهول الحـال قرار گرفته و 
حاال پس از خالی شـدن از منابع مالی، دوباره به 
دامـان دولـت بازگشـته اسـت؛ دولتی کـه برای 
سـرمایه گذاری مجـدد، چیـزی ته جیـب خود 
نـدارد؛ مگـر فهرسـتی طوالنی از شـرکت های 

ورشکسته دولتی.

میزان تولید تایر در سال 1400، مشتمل بر 288 هزار و 149 تن تولید انواع تایر خودرو، 
دوچرخه، موتورسیکلت و تیوب بود که از نظر وزنی، افت 4 درصدی نشان می دهد.

در بخش تایر خودرو، تالش تایرسازان منجر به تولید 2۵9 هزار و 96 تن انواع تایر شد 
که مشتمل بر 24 میلیون و 179 هزار و 708 حلقه تایر است که از نظر وزنی، کاهش ۵ 

درصدی و از نظر تعداد حلقه، افت 4 درصدی در مقایسه با سال 99 داشته است. 
 در سالی که گذشت 1۵2 هزار و 2۵1 تن تایر سواری )افت پنج درصدی در قیاس با سال 
1399( تولید شد. تولید تایر خودروهای سواری 7/ ۵8 درصد کل تولیدات تایرسازان را 

به خود اختصاص داد.
در سال 1400، کارخانجات داخلی در بخش تایرهای باری و اتوبوسی افت 6 درصدی 
ثبت کردند و به تولیدی بهتر از ۵4 هزار و 928 تن دست نیافتند. همچنین در بخش 
تایرهای کشاورزی سبک، تولید سه هزار و 2۵6 تن )افت 24 درصدی(، کشاورزی سنگین 
تولید 16 هزار و 620 تن )کاهش 8 درصدی( و تایرهای راهسازی و صنعتی، تولید چهار 

هزار و 681 تن محصول )افت 28 درصدی(  به ثبت رسید.

در سال ۱۴۰۰ 
چند تن تایر تولید شد؟

جمع کل تولیدات تایرسازان )تایر خودرو، تایر 
دوچرخه، موتور و تیوب( در سال ۱400 با رشد 
یک درصدی از نظر تعدادی، به 47 میلیون و 

6۲4 هزار و 4۲6 حلقه رسید.
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بخش  فعاالن  برخی  که  است  گالیه ای  ریل،  گرانفروشی 
خصوصی در پروژه های ریلی از ذوب آهن، به عنوان تولیدکننده 
انحصاری ریل در ایران دارند و شرکت ذوب آهن اصفهان - چنان 
که قابل پیش بینی است - آن را نمی پذیرد. این گالیه، به ویژه به 

دلیل ممنوعیت واردات ریل خارجی، قابل تامل است. 
منتقدان، قیمت   ریل ایرانی را در مقایسه با ریل تولید شده در 
ترکیه، چین و هند گران می دانند، اما شرکت ذوب آهن با تاکید 
بر کیفیت باالی محصول خود، تاکید می کند که ریل های ایرانی 
را باید با ریل اروپایی مقایسه کرد؛ چراکه محصول این شرکت، 
از صافی استانداردهای اروپایی عبور می کند و بعد، اجازه خروج 

از کارخانه می یابد.

انحصارگرایی یا حمایت از تولید باکیفیت داخلی؟

معامله ملی 
روی ریل بی میلی 
ذوب آهن از مدعیان گرانفروشی ریل ملی 
خواست که مدرک ارائه کنند

بـا گذشـت حدود 3 دهه از ایده پـردازی و برنامه ریزی اولیه در زمینه تولید 
ریل در ایران، چند سـالی اسـت شـرکت ذوب آهن اصفهان، اقدام به تولید 
ریـل در ایران کرده و در به دنبال آن، با هدف حمایـت از این اقدام، واردات 
ریـل ممنـوع شـده؛ به ویژه آنکـه شـرکت ذوب آهن اصفهان بـرای تامین 
همه ریل سـاالنه مورد نیاز کشـور، اعالم آمادگی کرده؛ این در حالی است 
کـه ممنوعیت مذکور با واکنش برخی فعـاالن بخش خصوصی در حوزه 
پیمانـکاری پروژه هـای ریلـی مواجه شـده و انتقاداتـی را به دنبال داشـته 
اسـت. در ایـن خصـوص، یکی از فعاالن صنعـت ریلی با انتقـاد از گران 
بودن قیمت خرید ریل داخلی در مقایسـه با نمونه خارجی، معتقد اسـت 
بـا توجه بـه اختصاص یارانه های دولتـی به هزینه انـرژی در ایران، قیمت 

ریل تولید شده در ذوب آهن باید از محصول خارجی، پایین تر باشد.
جاویـد شـیرکوند در گفت وگو با ترابـران در توضیح اختالف قیمت ریل 
داخلـی بـا ریـل وارداتی اظهار کـرد: »قیمت خرید ریل داخلی بر اسـاس 
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عنـوان مثـال ممکـن اسـت راه آهـن بـه طـور 
مسـتقیم، خرید ریل نداشته باشد، اما پیمانکاران 
در طرح هـای مختلـف مربـوط به نگهـداری و 
توسـعه خطـوط ریلـی بـه کارفرمایـی راه آهن، 
هزینـه خرید ریـل را از راه آهن دریافت می کنند 
که هزینه هـای باالسـری پیمانکاران نیـز به این 
موضـوع افزوده شـده و در نهایـت، ضرر اصلی 

ناشی از انحصار، به دولت وارد می شود.«
ایـن کارشـناس ریلـی معتقد اسـت ممنوعیت 
واردات، صرفا در شـرایط اضطرار به سود کشور 
اسـت که چنین شـرایطی در حال حاضر برقرار 
نیسـت. او توضیح داد: »صنعت خودروی ایران، 
نمونه بارز ناموفق بودن طرح ممنوعیت واردات 
به بهانه حمایت از تولید داخلی اسـت. حمایت 
بیـش از حـد دولـت از صنایـع خودروسـازی، 
نه فقط به افزایش کیفیت تولیدات خودروسازان 
کمکـی نکـرده، بلکه ایـن صنعـت را تبدیل به 
طفل لوس صنعت کـرده که تولیداتش حتی در 
قیـاس بـا رقبـای منطقـه ای حرفی بـرای گفتن 
نـدارد، چـه رسـد بـه رقبـای جهانـی. در واقع 
مقایسـه خودروسـازان داخلی و خودروسـازان 
برتر دنیا به برگزاری مسـابقه دو میان الک پشت 

و خرگوش می ماند!«
شـیرکوند افـزود: » از سـوی دیگـر، بـا توجه به 
اینکه در تولید محصوالت فـوالدی اعم از ریل، 
به آب فراوانی نیاز داریم، سیاسـت تولید داخلی 
در زمینـه محصـوالت آب بـر، منجر بـه نابودی 
منابع آبی کشور شده و در درازمدت، چالش های 
فراوان اقتصادی، سیاسـی و امنیتی برای کشـور 

ایجاد می کند.«

آیا راه اندازی خط تولید ریل
 به صرفه بود؟

شـیرکوند معتقد اسـت حمایت از تولید داخل 
باید در قالب یک بسـته کامل بررسـی شـود تا 

همه شرایط الزم، مدنظر قرار گیرد.
 به باور او، سیاسـت های اقتصادی، توسـعه ای و 
نگاه به هزینه هـای دوره ای می تواند راهگشـای 

این تصمیم گیری مهم باشد.
این فعـال صنعت ریلی با بیـان اینکه نگاهی به 
شرایط توسـعه راه آهن و میزان مصرف ریل نیز 
می توانـد کمک زیـادی به ایـن امر کنـد، افزود: 
»از ابتـدای انقالب تاکنون حدود ۹ هـزار و ۷۰۰ 

اسـتعالم شـفاهی بـه عمـل آمـده از ذوب آهن 
اصفهـان در سـال 14۰۰ بـه ازای هر تـن 3۲۰ تا 
34۰ میلیـون ریـال و قیمـت ریـل خارجـی بر 
اساس استعالم مشابه انجام شده از واردکنندگان 
بـه ازای هـر تن ۸3۰ تـا ۸۵۰ یـورو )تحویل در 
بندرعباس( بود که با احتسـاب نـرخ برابری ارز 
بـرای هر یـورو 3۰۰ هزار ریال بیـن ۲4۹ تا ۲۵۵ 
میلیـون ریـال اسـت. ایـن در حالـی اسـت که 
قیمـت پیشـنهادی سـازمان برنامـه و بودجه در 
فهرسـت بهـای سـال 14۰۰ بـه عنـوان قیمت 
مناسـب انجـام کار بـا احتسـاب کلیـه ضرایب 
پیش بینی شـده )شـامل باالسـری( ۲۸۰ میلیون 
ریـال بـه ازای هـر تـن اسـت کـه بـا قیمـت 
پیشـنهادی ذوب آهن به ازای هر تـن 1۸ درصد 
اختـالف دارد. ایـن اختـالف بـرای ریـل چینی 
حـدود ۲۸ درصـد و برای ریل تولیدی ترکیه 31 

درصد در هر تن است.«
او بـا بیـان اینکه ایـن تفاوت قیمت بـا توجه به 
هزینه های باالسـری پایین تر تولید در مقایسه با 
کشـورهایی ماننـد چیـن و ترکیـه قابل توجیـه 
نیسـت، تاکید کـرد: »این نکته نیز نباید فراموش 
شـود که یارانه های اعطایی دولت در زمینه برق، 
آب و هزینه های سـایر خدمات و نیروی انسانی 
و عـدم جبـران هزینه هـای  محیط زیسـتی در 
کشـورمان بـه انـدازه ای اسـت کـه باید پـس از 
اضافه شـدن ایـن قیمت ها به قیمت هـای اولیه 
خریـد سـنگ آهن و خدمـات الزم در فرآینـد 
تولیـد شـمش بـه ریـل )نـورد ریـل( تـا ریـل 
تولیـدی، قیمـت پایین تـری نسـبت بـه سـایر 

تولیدکنندگان خارجی داشته باشد.«

حمایت از تولید داخل؛ به چه قیمت؟
براسـاس آنچـه ایـن فعـال صنعـت ریلـی در 
تشـریح بازار ریل ملی می گویـد، خریدار عمده 
ریـل در ایـران، بخـش دولتـی اسـت و بنابراین 
شـرکت هایی مانند راه آهن جمهوری اسـالمی، 
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل 
کشور، متروها و سازمان بنادر و دریانوردی، باید 

هزینه نهایی را پرداخت کنند.
شـیرکوند با بیان اینکـه منظـور از هزینه نهایی، 
بهایی است که در نهایت به پیمانکاران مختلف 
پرداخـت خواهد شـد تـا زیرسـاخت مربوطه، 
قابلیـت بهره بـرداری داشـته باشـد، افـزود: »بـه 

جاوید شیرکوند: قیمت 
ریل داخلی طبق استعالم
از ذوب آهن اصفهان در 
سال 1400 به ازای هر 

تن ۳۲0 تا ۳40 میلیون 
ریال و قیمت ریل خارجی 

براساس استعالم از 
واردکنندگان به ازای هر 

تن ۸۳0 تا ۸۵0 یورو 
)تحویل در بندرعباس( 
بود که با احتساب نرخ 

برابری ارز برای هر 
یورو بین ۲4۹ تا ۲۵۵ 
میلیون ریال خواهد بود

نباید فراموش کرد که 
یارانه های اعطایی دولت
در زمینه برق، آب، هزینه

سایر خدمات و نیروی
انسانی و عدم جبران 

هزینه های محیط زیستی 
در کشور، به اندازه ای
است که باید فرآیند

تولید شمش به ریل را 
نسبت به تولیدکنندگان 
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بخش  فعاالن  برخی  که  است  گالیه ای  ریل،  گرانفروشی 
خصوصی در پروژه های ریلی از ذوب آهن، به عنوان تولیدکننده 
انحصاری ریل در ایران دارند و شرکت ذوب آهن اصفهان - چنان 
که قابل پیش بینی است - آن را نمی پذیرد. این گالیه، به ویژه به 

دلیل ممنوعیت واردات ریل خارجی، قابل تامل است. 
منتقدان، قیمت   ریل ایرانی را در مقایسه با ریل تولید شده در 
ترکیه، چین و هند گران می دانند، اما شرکت ذوب آهن با تاکید 
بر کیفیت باالی محصول خود، تاکید می کند که ریل های ایرانی 
را باید با ریل اروپایی مقایسه کرد؛ چراکه محصول این شرکت، 
از صافی استانداردهای اروپایی عبور می کند و بعد، اجازه خروج 

از کارخانه می یابد.

انحصارگرایی یا حمایت از تولید باکیفیت داخلی؟

معامله ملی 
روی ریل بی میلی 
ذوب آهن از مدعیان گرانفروشی ریل ملی 
خواست که مدرک ارائه کنند

بـا گذشـت حدود 3 دهه از ایده پـردازی و برنامه ریزی اولیه در زمینه تولید 
ریل در ایران، چند سـالی اسـت شـرکت ذوب آهن اصفهان، اقدام به تولید 
ریـل در ایران کرده و در به دنبال آن، با هدف حمایـت از این اقدام، واردات 
ریـل ممنـوع شـده؛ به ویژه آنکـه شـرکت ذوب آهن اصفهان بـرای تامین 
همه ریل سـاالنه مورد نیاز کشـور، اعالم آمادگی کرده؛ این در حالی است 
کـه ممنوعیت مذکور با واکنش برخی فعـاالن بخش خصوصی در حوزه 
پیمانـکاری پروژه هـای ریلـی مواجه شـده و انتقاداتـی را به دنبال داشـته 
اسـت. در ایـن خصـوص، یکی از فعاالن صنعـت ریلی با انتقـاد از گران 
بودن قیمت خرید ریل داخلی در مقایسـه با نمونه خارجی، معتقد اسـت 
بـا توجه بـه اختصاص یارانه های دولتـی به هزینه انـرژی در ایران، قیمت 

ریل تولید شده در ذوب آهن باید از محصول خارجی، پایین تر باشد.
جاویـد شـیرکوند در گفت وگو با ترابـران در توضیح اختالف قیمت ریل 
داخلـی بـا ریـل وارداتی اظهار کـرد: »قیمت خرید ریل داخلی بر اسـاس 
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عنـوان مثـال ممکـن اسـت راه آهـن بـه طـور 
مسـتقیم، خرید ریل نداشته باشد، اما پیمانکاران 
در طرح هـای مختلـف مربـوط به نگهـداری و 
توسـعه خطـوط ریلـی بـه کارفرمایـی راه آهن، 
هزینـه خرید ریـل را از راه آهن دریافت می کنند 
که هزینه هـای باالسـری پیمانکاران نیـز به این 
موضـوع افزوده شـده و در نهایـت، ضرر اصلی 

ناشی از انحصار، به دولت وارد می شود.«
ایـن کارشـناس ریلـی معتقد اسـت ممنوعیت 
واردات، صرفا در شـرایط اضطرار به سود کشور 
اسـت که چنین شـرایطی در حال حاضر برقرار 
نیسـت. او توضیح داد: »صنعت خودروی ایران، 
نمونه بارز ناموفق بودن طرح ممنوعیت واردات 
به بهانه حمایت از تولید داخلی اسـت. حمایت 
بیـش از حـد دولـت از صنایـع خودروسـازی، 
نه فقط به افزایش کیفیت تولیدات خودروسازان 
کمکـی نکـرده، بلکه ایـن صنعـت را تبدیل به 
طفل لوس صنعت کـرده که تولیداتش حتی در 
قیـاس بـا رقبـای منطقـه ای حرفی بـرای گفتن 
نـدارد، چـه رسـد بـه رقبـای جهانـی. در واقع 
مقایسـه خودروسـازان داخلی و خودروسـازان 
برتر دنیا به برگزاری مسـابقه دو میان الک پشت 

و خرگوش می ماند!«
شـیرکوند افـزود: » از سـوی دیگـر، بـا توجه به 
اینکه در تولید محصوالت فـوالدی اعم از ریل، 
به آب فراوانی نیاز داریم، سیاسـت تولید داخلی 
در زمینـه محصـوالت آب بـر، منجر بـه نابودی 
منابع آبی کشور شده و در درازمدت، چالش های 
فراوان اقتصادی، سیاسـی و امنیتی برای کشـور 

ایجاد می کند.«

آیا راه اندازی خط تولید ریل
 به صرفه بود؟

شـیرکوند معتقد اسـت حمایت از تولید داخل 
باید در قالب یک بسـته کامل بررسـی شـود تا 

همه شرایط الزم، مدنظر قرار گیرد.
 به باور او، سیاسـت های اقتصادی، توسـعه ای و 
نگاه به هزینه هـای دوره ای می تواند راهگشـای 

این تصمیم گیری مهم باشد.
این فعـال صنعت ریلی با بیـان اینکه نگاهی به 
شرایط توسـعه راه آهن و میزان مصرف ریل نیز 
می توانـد کمک زیـادی به ایـن امر کنـد، افزود: 
»از ابتـدای انقالب تاکنون حدود ۹ هـزار و ۷۰۰ 

اسـتعالم شـفاهی بـه عمـل آمـده از ذوب آهن 
اصفهـان در سـال 14۰۰ بـه ازای هر تـن 3۲۰ تا 
34۰ میلیـون ریـال و قیمـت ریـل خارجـی بر 
اساس استعالم مشابه انجام شده از واردکنندگان 
بـه ازای هـر تن ۸3۰ تـا ۸۵۰ یـورو )تحویل در 
بندرعباس( بود که با احتسـاب نـرخ برابری ارز 
بـرای هر یـورو 3۰۰ هزار ریال بیـن ۲4۹ تا ۲۵۵ 
میلیـون ریـال اسـت. ایـن در حالـی اسـت که 
قیمـت پیشـنهادی سـازمان برنامـه و بودجه در 
فهرسـت بهـای سـال 14۰۰ بـه عنـوان قیمت 
مناسـب انجـام کار بـا احتسـاب کلیـه ضرایب 
پیش بینی شـده )شـامل باالسـری( ۲۸۰ میلیون 
ریـال بـه ازای هـر تـن اسـت کـه بـا قیمـت 
پیشـنهادی ذوب آهن به ازای هر تـن 1۸ درصد 
اختـالف دارد. ایـن اختـالف بـرای ریـل چینی 
حـدود ۲۸ درصـد و برای ریل تولیدی ترکیه 31 

درصد در هر تن است.«
او بـا بیـان اینکه ایـن تفاوت قیمت بـا توجه به 
هزینه های باالسـری پایین تر تولید در مقایسه با 
کشـورهایی ماننـد چیـن و ترکیـه قابل توجیـه 
نیسـت، تاکید کـرد: »این نکته نیز نباید فراموش 
شـود که یارانه های اعطایی دولت در زمینه برق، 
آب و هزینه های سـایر خدمات و نیروی انسانی 
و عـدم جبـران هزینه هـای  محیط زیسـتی در 
کشـورمان بـه انـدازه ای اسـت کـه باید پـس از 
اضافه شـدن ایـن قیمت ها به قیمت هـای اولیه 
خریـد سـنگ آهن و خدمـات الزم در فرآینـد 
تولیـد شـمش بـه ریـل )نـورد ریـل( تـا ریـل 
تولیـدی، قیمـت پایین تـری نسـبت بـه سـایر 

تولیدکنندگان خارجی داشته باشد.«

حمایت از تولید داخل؛ به چه قیمت؟
براسـاس آنچـه ایـن فعـال صنعـت ریلـی در 
تشـریح بازار ریل ملی می گویـد، خریدار عمده 
ریـل در ایـران، بخـش دولتـی اسـت و بنابراین 
شـرکت هایی مانند راه آهن جمهوری اسـالمی، 
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل 
کشور، متروها و سازمان بنادر و دریانوردی، باید 

هزینه نهایی را پرداخت کنند.
شـیرکوند با بیان اینکـه منظـور از هزینه نهایی، 
بهایی است که در نهایت به پیمانکاران مختلف 
پرداخـت خواهد شـد تـا زیرسـاخت مربوطه، 
قابلیـت بهره بـرداری داشـته باشـد، افـزود: »بـه 

جاوید شیرکوند: قیمت 
ریل داخلی طبق استعالم
از ذوب آهن اصفهان در 
سال 1400 به ازای هر 

تن ۳۲0 تا ۳40 میلیون 
ریال و قیمت ریل خارجی 

براساس استعالم از 
واردکنندگان به ازای هر 

تن ۸۳0 تا ۸۵0 یورو 
)تحویل در بندرعباس( 
بود که با احتساب نرخ 

برابری ارز برای هر 
یورو بین ۲4۹ تا ۲۵۵ 
میلیون ریال خواهد بود

نباید فراموش کرد که 
یارانه های اعطایی دولت
در زمینه برق، آب، هزینه

سایر خدمات و نیروی
انسانی و عدم جبران 

هزینه های محیط زیستی 
در کشور، به اندازه ای
است که باید فرآیند

تولید شمش به ریل را 
نسبت به تولیدکنندگان 
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کیلومتر خط شـامل خطوط جدید، خطوط دوم 
و خطـوط آنتنـی به شـبکه ریلی کشـور اضافه 
شـده کـه بـا در نظـر گرفتن 43 سـال گذشـته، 
سـاالنه ۲۲۵ کیلومتر خط به شـبکه اضافه شده 
اسـت. این میزان معادل ۲۷ هزار تن ریل اسـت، 
بنابراین با احتسـاب 1۰ درصد تعمیر سـاالنه و 
خریـد دیگر صاحبان صنایع، می تـوان این عدد 

را به طور کلی 3۰ هزار تن در نظر گرفت.« 
او ادامـه داد: »ایـن رقـم تولید با توجـه به در نظر 
گرفتن ظرفیت اعالمی اولیه شـرکت ذوب آهن 
)بیـش از هزار تـن در روز( برابر با تولید یک ماه 
این کارخانه خواهد بود. به طور قطـع راه اندازی 
یک خط تولید، باید متناسـب با نیازهای کشور 
باشـد، ولی اعداد باال نشـان می دهد کـه این امر 

در هدف گذاری ها رعایت نشده است.«
این کارشـناس ریلی معتقد است برای حمایت 
از تولیـدات داخلی )در شـرایط رقابتی مشـابه( 
کارفرمایـان می تواننـد ضمـن ارائـه بسـته  های 
تخفیفـی و تهاتر بـا هزینه های جـاری از جمله 
هزینه بیمـه تامین اجتماعـی و مالیات سـاالنه، 
خریداران را تشـویق به خرید کاال از ذوب آهن 
اصفهان کننـد. با این کار، هـم بحث حمایت از 
تولیـدات داخلـی امکان پذیر شـده، هـم رقابت 

کیفی بین تولیدکنندگان رعایت می شود.

پیش فاکتورتان کو؟!
پیگیری ترابـران از برخی پیمانکاران ریلی دیگر 
دربـاره تفاوت قیمـت ریل ایرانی در مقایسـه با 
نمونه خارجی، موید سـخنان جاوید شـیرکوند 
بـود. در همیـن زمینـه، از مسـئوالن ذوب آهـن 
اصفهان خواسـتیم تا درباره چرایـی این تفاوت 
قیمت توضیح دهند. در پاسخ به این درخواست، 
مدیـر بازاریابـی و فـروش داخلـی ذوب آهن با 
تاکیـد بر کیفیت بـاالی ریل تولید شـده در این 
شـرکت، از منتقدان خواسـت با سند و مدرک و 
ارائـه پیش فاکتور خرید خارجی، صحبت کنند، 
درخواسـتی که با توجـه به ممنوعیـت واردات 

ریل، چندان عملی به نظر نمی رسد.
محمدرضـا کجبـاف در گفت وگو با ترابـران با 
بیان اینکه کسـانی که ادعای گرانـی ریل ملی را 
دارنـد، مسـتندات خریـد خارجی خـود را ارائه 
کنند، افزود: »در خرید ریل، مسـائل مهمی روی 
قیمـت اثـر می گـذارد، بـه عنـوان مثـال زمـان 

تحویل و نحوه پرداخت در قـرارداد خرید ریل، 
اهمیت زیـادی دارد. فروشـندگان خارجی ریل 
برخـی اوقات در زمـان پرداخت، قیمت را تا ۲۰ 
درصـد تغییر می دهند. همچنین مسـائلی مانند 
خرید نقدی یا اقسـاطی، تعداد ماه های پرداخت 
اقسـاط و... در هزینه نهایی محصول که خریدار 

باید پرداخت کند، موثر است.«
کجبـاف بـا یـادآوری اینکـه تحویـل فـوری و 
تحویـل درب کارخانـه، از مزیت های ریل ملی 
اسـت، ادامـه داد: »در مقایسـه بیـن قیمـت ریل 
خارجـی و داخلـی، نـوع ریل هم بایـد در نظر 
گرفته شـود، از جمله اینکه ریل U33 باشـد یا 
UIC60. همـه این جزئیـات روی قیمت تاثیر 
خواهـد داشـت؛ ضمن اینکه تحویـل ریل ملی 
مانند سـفارش خارجی نیست که چند ماه طول 
بکشـد و به محض اینکه کسـی ریل سـفارش 

بدهد، به او تحویل داده می شود.«
او بـا بیـان اینکـه ریل ملـی وارد بورس شـده و 
عرضه آن، شـفاف اسـت، افزود: »قیمتـی که در 
بـورس عرضـه شـده و در سـال 14۰۰ چندین 
نوبـت بـا آن ریـل ملـی را معاملـه کردیـم، بین 
کیلویـی ۲6 هزار تا 31 هـزار تومان بود. در عین 
حال، بر اسـاس اعالم سـازمان برنامـه و بودجه، 
در سـال 14۰1 ریل ملی کیلویی 31 هزار تومان 
قیمت گـذاری شـده که با هزینه تعدیـل بین 3۵ 

تا 36 هزار تومان می شود.«
کجباف با بیان اینکه کیفیت ریل تولید شـده در 
ذوب آهـن، برابر بـا کیفیت ریل اروپایی اسـت، 
ادامـه داد: »مـا کارخانـه تولیـد ریـل را از آلمـان 
خریـده و وارد کرده  ایم و اسـتاندارد محصول ما، 
اروپایـی اسـت. کسـانی کـه می گوینـد ریـل 
خارجـی ارزان تـر از ریل داخلی اسـت، ممکن 
اسـت ریل هنـدی، چینـی، پاکسـتانی و ترکیه 
مدنظرشـان باشـد، در صورتـی که ریـل ملی را 

باید با ریل اروپایی مقایسه کنند.«
مدیـر بازاریابـی و فـروش داخلـی ذوب آهـن 
یـادآور شـد: »حـدود 6 سـال پیـش که مـا ریل 
ملـی را کلید زدیـم، قیمت ریل اروپایـی با ریل 
ترکـی و چینی حـدود ۲۰ درصد تفاوت قیمت 

داشت و گران تر بود.«
او در بیـان مزیت هـای ریـل ملـی گفـت: »هیچ 
جـای دنیـا ریـل را شـاخه بـه شـاخه تسـت 
نمی کننـد، در حالـی کـه مـا ایـن کار را انجـام 

با توجه به اینکه تولید 
محصوالت فوالدی مانند 
ریل، به آب فراوانی نیاز 
دارد، سیاست حمایت 
از تولید داخل در زمینه 
محصوالت آب بر، منجر به 
نابودی منابع آبی کشور 
می شود که در درازمدت، 
به چالش های اقتصادی، 
سیاسی و امنیتی فراوان
منجر خواهد شد

مدیر بازاریابی و فروش 
ذوب آهن: کسانی که 
ادعای گرانی ریل ملی 
را دارند، مستندات خرید 
خارجی خود را ارائه کنند.

 در خرید ریل، مسائل 
مهمی روی قیمت اثر 
می گذارد، به عنوان مثال

 زمان تحویل و نحوه 
پرداخت در قرارداد های

 خرید ریل، از اهمیت 
زیادی برخوردار است 
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می دهیم. بازرسـان شـرکت سـاخت و توسـعه 
زیرسـاخت های حمل ونقـل بـر ایـن مسـاله 
نظـارت دارنـد و می توانند در زمینه کیفیت ریل 

ملی صحبت کنند.«

... حمایت می شود که باید بشود!
کجبـاف در پاسـخ به ادعـای بخش خصوصی 
مبنی بر انحصار در ریل ملی، با وجود ممنوعیت 
واردات اظهـار کـرد: »ایـن حمایـت را تکذیب 
نمی کنیـم، حمایـت از تولیـدات داخلـی جزو 
سیاسـت های کالن نظـام و مقام رهبری اسـت. 
البته در این شـرایط نباید عملکرد هـا به گونه ای 
باشـد که خود رهبری هـم از آن محصول انتقاد 

کنند، مانند صنعت خودروسازی داخلی.«
او یادآور شـد: »در مدیریت مفهومی وجود دارد، 
تحـت عنـوان تبدیـل رانـت غیرمولد بـه رانت 
مولـد؛ به عنوان مثال، ممکن اسـت کارفرمایی به 
دنبـال نیـروی کار خبـره ای باشـد و شـخص 
مناسـبی بـه او معرفـی شـود. در ایـن شـرایط، 
شخص سفارش شـده، از رانت اسـتفاده کرده و 
به آن فرصت شـغلی رسـیده، اما آن رانت، مولد 
بـوده اسـت. داسـتان ریل ملی هـم همین گونه 
اسـت. اگر دولـت از ریل ملی حمایت می کند- 
کـه براسـاس سیاسـت های نظـام بایـد بکند- 
منتقدان فقط این حمایت را نبینند و یک بار هم 

روی کیفیت کار ما صحبت کنند.«

نظارت نهادهای بین المللی
 بر تولید ریل ملی

کجبـاف با بیان اینکـه کیفیت بـاالی ریل ملی، 
 IEI مورد تایید نهادهای بازرسـی خارجی مانند
و SGS اسـت، افزود: »نمایندگان این نهادها در 
کارخانه ما مستقرند و کیفیت را شاخه به شاخه 
بررسـی می کننـد. شـرکت سـاخت و توسـعه 
زیربناهـای حمل ونقـل، شـرط تحویل ریـل را 
تاییـد ایـن ناظـران تعیین کـرده و تا وقتـی این 
بررسـی های کیفی انجام نشـود، ریل از کارخانه 

خارج نمی شود.«
او اضافـه کـرد: » حدود 3 سـالی اسـت در حال 
فروش ریل هسـتیم، هم مشـاور بـر روند تولید 
نظـارت داشـته و هـم نهـاد ناظـر بین المللـی. 
ریل هـا شـاخه به شـاخه از تسـت سـنتر عبور 
می کنند و تا وقتی تسـت سـنتر، کل آنالیز آن را 

تاییـد نکند، محصـول نهایـی از کارخانه خارج 
نمی شـود. دسـتگاه تسـت سـنتر را از اروپا وارد 
کرده ایـم و در کل خاورمیانـه وجـود نـدارد. هر 
شـاخه ریـل در ایـن دسـتگاه، رصـد و اسـکن 
می شـود و تـا زمانـی کـه نتیجـه ایـن اسـکن، 
مطلوب و مطابق اسـتاندارد نباشد، دستگاه های 

نظارتی تایید نمی کنند.«

ریل ایرانی را باید با اروپایی
 مقایسه کرد؛ نه هندی و چینی

مدیـر بازاریابـی و فـروش داخلـی ذوب آهـن 
اصفهـان، در پاسـخ به این پرسـش کـه با وجود 
رعایـت اسـتانداردهای اروپایـی، معتقدید ریل 
ملـی از نمونـه اروپایـی خـود ارزان تـر اسـت؟ 
گفت: »مسـاله این اسـت که ما ریل تولید خود 
را با اسـتاندارد اروپایی و ریل تولید اروپا مقایسه 

می کنیم، نه با محصول ترکیه و چین.«
او یادآور شـد: »اواخر سـال ۹۹ قیمتی که از ریل 
اروپایی شـنیدم، کیلویی ۹۰۰ یـورو بود که با در 
نظر گرفتن قیمت یـورو در آن زمان که 33 هزار 
تومـان بـود، ریـل اروپایـی در آن زمـان تقریبـا 
کیلویـی 3۰ هزار تومان می شـد؛ در حالی که ما 
ریل ملی را کیلویی ۲6 هزار تومان می فروختیم، 
البتـه به تدریج هزینه های تولیـد افزایش یافت و 
ریـل، گران تـر شـد. در بهمـن 14۰۰ ریـل را 
کیلویی 3۰ هزار تومان فروختیم، قیمت امسـال 

را هم هنوز اعالم نکرده ایم.«
کجبـاف با بیان اینکه در سـال 14۰۰ حـدود ۷۰ 
هـزار تن ریل تولیـد کردیم، افـزود: »برای تولید 
حـدود 1۰۰ هزار تـن ریل، با قرارگاه خاتم االنبیا 
و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل 
قرارداد داریم. تقریبا برنامه امسـال ما پر اسـت، با 
ایـن حـال اگر سـفارش دیگـری هم از سـوی 
پروژه هـای بخـش خصوصـی داشـته باشـیم، 
می توانیم تحویل دهیم، چون ریل تولید شـده و 

آماده در انبار داریم.«
او بـا تاکیـد بر لـزوم نگاه حمایتی همـه افراد به 
تولید ملی و ایجاد اشتغال در کشور گفت: »نگاه 
بـه ریـل ملـی بایـد این باشـد که مـا ریـل را از 
واردات انحصـاری خـارج کردیـم و بـه داخـل 
کشـور آوردیـم. به جز مـا کسـی در خاورمیانه 
ریل تولید نمی کند و کشـورهای دیگر باورشان 

نمی شود که ما داریم ریل تولید می کنیم.«

مدیر بازاریابی ذوب آهن: 
در مقایسه بین قیمت 

ریل های خارجی و داخلی
نوع ریل هم باید در نظر

گرفته شود، از جمله اینکه
ریل های U33 هستند یا 

UIC60؛ ضمن اینکه 
تحویل ریل ملی مانند 

سفارش خارجی نیست
که چند ماه طول بکشد، 
بلکه به محض سفارش

تحویل داده می شود

ما کارخانه تولید ریل را 
از آلمان خریده و وارد 

کرده  ایم و استاندارد 
محصوالت ما، اروپایی
است. کسانی که ادعا 

می کنند ریل های خارجی 
ارزان تر از ریل داخلی
هستند، ممکن است 
منظورشان تولیدات
هندی، پاکستانی و 

چینی باشد
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کیلومتر خط شـامل خطوط جدید، خطوط دوم 
و خطـوط آنتنـی به شـبکه ریلی کشـور اضافه 
شـده کـه بـا در نظـر گرفتن 43 سـال گذشـته، 
سـاالنه ۲۲۵ کیلومتر خط به شـبکه اضافه شده 
اسـت. این میزان معادل ۲۷ هزار تن ریل اسـت، 
بنابراین با احتسـاب 1۰ درصد تعمیر سـاالنه و 
خریـد دیگر صاحبان صنایع، می تـوان این عدد 

را به طور کلی 3۰ هزار تن در نظر گرفت.« 
او ادامـه داد: »ایـن رقـم تولید با توجـه به در نظر 
گرفتن ظرفیت اعالمی اولیه شـرکت ذوب آهن 
)بیـش از هزار تـن در روز( برابر با تولید یک ماه 
این کارخانه خواهد بود. به طور قطـع راه اندازی 
یک خط تولید، باید متناسـب با نیازهای کشور 
باشـد، ولی اعداد باال نشـان می دهد کـه این امر 

در هدف گذاری ها رعایت نشده است.«
این کارشـناس ریلی معتقد است برای حمایت 
از تولیـدات داخلی )در شـرایط رقابتی مشـابه( 
کارفرمایـان می تواننـد ضمـن ارائـه بسـته  های 
تخفیفـی و تهاتر بـا هزینه های جـاری از جمله 
هزینه بیمـه تامین اجتماعـی و مالیات سـاالنه، 
خریداران را تشـویق به خرید کاال از ذوب آهن 
اصفهان کننـد. با این کار، هـم بحث حمایت از 
تولیـدات داخلـی امکان پذیر شـده، هـم رقابت 

کیفی بین تولیدکنندگان رعایت می شود.

پیش فاکتورتان کو؟!
پیگیری ترابـران از برخی پیمانکاران ریلی دیگر 
دربـاره تفاوت قیمـت ریل ایرانی در مقایسـه با 
نمونه خارجی، موید سـخنان جاوید شـیرکوند 
بـود. در همیـن زمینـه، از مسـئوالن ذوب آهـن 
اصفهان خواسـتیم تا درباره چرایـی این تفاوت 
قیمت توضیح دهند. در پاسخ به این درخواست، 
مدیـر بازاریابـی و فـروش داخلـی ذوب آهن با 
تاکیـد بر کیفیت بـاالی ریل تولید شـده در این 
شـرکت، از منتقدان خواسـت با سند و مدرک و 
ارائـه پیش فاکتور خرید خارجی، صحبت کنند، 
درخواسـتی که با توجـه به ممنوعیـت واردات 

ریل، چندان عملی به نظر نمی رسد.
محمدرضـا کجبـاف در گفت وگو با ترابـران با 
بیان اینکه کسـانی که ادعای گرانـی ریل ملی را 
دارنـد، مسـتندات خریـد خارجی خـود را ارائه 
کنند، افزود: »در خرید ریل، مسـائل مهمی روی 
قیمـت اثـر می گـذارد، بـه عنـوان مثـال زمـان 

تحویل و نحوه پرداخت در قـرارداد خرید ریل، 
اهمیت زیـادی دارد. فروشـندگان خارجی ریل 
برخـی اوقات در زمـان پرداخت، قیمت را تا ۲۰ 
درصـد تغییر می دهند. همچنین مسـائلی مانند 
خرید نقدی یا اقسـاطی، تعداد ماه های پرداخت 
اقسـاط و... در هزینه نهایی محصول که خریدار 

باید پرداخت کند، موثر است.«
کجبـاف بـا یـادآوری اینکـه تحویـل فـوری و 
تحویـل درب کارخانـه، از مزیت های ریل ملی 
اسـت، ادامـه داد: »در مقایسـه بیـن قیمـت ریل 
خارجـی و داخلـی، نـوع ریل هم بایـد در نظر 
گرفته شـود، از جمله اینکه ریل U33 باشـد یا 
UIC60. همـه این جزئیـات روی قیمت تاثیر 
خواهـد داشـت؛ ضمن اینکه تحویـل ریل ملی 
مانند سـفارش خارجی نیست که چند ماه طول 
بکشـد و به محض اینکه کسـی ریل سـفارش 

بدهد، به او تحویل داده می شود.«
او بـا بیـان اینکـه ریل ملـی وارد بورس شـده و 
عرضه آن، شـفاف اسـت، افزود: »قیمتـی که در 
بـورس عرضـه شـده و در سـال 14۰۰ چندین 
نوبـت بـا آن ریـل ملـی را معاملـه کردیـم، بین 
کیلویـی ۲6 هزار تا 31 هـزار تومان بود. در عین 
حال، بر اسـاس اعالم سـازمان برنامـه و بودجه، 
در سـال 14۰1 ریل ملی کیلویی 31 هزار تومان 
قیمت گـذاری شـده که با هزینه تعدیـل بین 3۵ 

تا 36 هزار تومان می شود.«
کجباف با بیان اینکه کیفیت ریل تولید شـده در 
ذوب آهـن، برابر بـا کیفیت ریل اروپایی اسـت، 
ادامـه داد: »مـا کارخانـه تولیـد ریـل را از آلمـان 
خریـده و وارد کرده  ایم و اسـتاندارد محصول ما، 
اروپایـی اسـت. کسـانی کـه می گوینـد ریـل 
خارجـی ارزان تـر از ریل داخلی اسـت، ممکن 
اسـت ریل هنـدی، چینـی، پاکسـتانی و ترکیه 
مدنظرشـان باشـد، در صورتـی که ریـل ملی را 

باید با ریل اروپایی مقایسه کنند.«
مدیـر بازاریابـی و فـروش داخلـی ذوب آهـن 
یـادآور شـد: »حـدود 6 سـال پیـش که مـا ریل 
ملـی را کلید زدیـم، قیمت ریل اروپایـی با ریل 
ترکـی و چینی حـدود ۲۰ درصد تفاوت قیمت 

داشت و گران تر بود.«
او در بیـان مزیت هـای ریـل ملـی گفـت: »هیچ 
جـای دنیـا ریـل را شـاخه بـه شـاخه تسـت 
نمی کننـد، در حالـی کـه مـا ایـن کار را انجـام 

با توجه به اینکه تولید 
محصوالت فوالدی مانند 
ریل، به آب فراوانی نیاز 
دارد، سیاست حمایت 
از تولید داخل در زمینه 
محصوالت آب بر، منجر به 
نابودی منابع آبی کشور 
می شود که در درازمدت، 
به چالش های اقتصادی، 
سیاسی و امنیتی فراوان
منجر خواهد شد

مدیر بازاریابی و فروش 
ذوب آهن: کسانی که 
ادعای گرانی ریل ملی 
را دارند، مستندات خرید 
خارجی خود را ارائه کنند.
 در خرید ریل، مسائل 
مهمی روی قیمت اثر 
می گذارد، به عنوان مثال
 زمان تحویل و نحوه 
پرداخت در قرارداد های
 خرید ریل، از اهمیت 
زیادی برخوردار است 
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می دهیم. بازرسـان شـرکت سـاخت و توسـعه 
زیرسـاخت های حمل ونقـل بـر ایـن مسـاله 
نظـارت دارنـد و می توانند در زمینه کیفیت ریل 

ملی صحبت کنند.«

... حمایت می شود که باید بشود!
کجبـاف در پاسـخ به ادعـای بخش خصوصی 
مبنی بر انحصار در ریل ملی، با وجود ممنوعیت 
واردات اظهـار کـرد: »ایـن حمایـت را تکذیب 
نمی کنیـم، حمایـت از تولیـدات داخلـی جزو 
سیاسـت های کالن نظـام و مقام رهبری اسـت. 
البته در این شـرایط نباید عملکرد هـا به گونه ای 
باشـد که خود رهبری هـم از آن محصول انتقاد 

کنند، مانند صنعت خودروسازی داخلی.«
او یادآور شـد: »در مدیریت مفهومی وجود دارد، 
تحـت عنـوان تبدیـل رانـت غیرمولد بـه رانت 
مولـد؛ به عنوان مثال، ممکن اسـت کارفرمایی به 
دنبـال نیـروی کار خبـره ای باشـد و شـخص 
مناسـبی بـه او معرفـی شـود. در ایـن شـرایط، 
شخص سفارش شـده، از رانت اسـتفاده کرده و 
به آن فرصت شـغلی رسـیده، اما آن رانت، مولد 
بـوده اسـت. داسـتان ریل ملی هـم همین گونه 
اسـت. اگر دولـت از ریل ملی حمایت می کند- 
کـه براسـاس سیاسـت های نظـام بایـد بکند- 
منتقدان فقط این حمایت را نبینند و یک بار هم 

روی کیفیت کار ما صحبت کنند.«

نظارت نهادهای بین المللی
 بر تولید ریل ملی

کجبـاف با بیان اینکـه کیفیت بـاالی ریل ملی، 
 IEI مورد تایید نهادهای بازرسـی خارجی مانند
و SGS اسـت، افزود: »نمایندگان این نهادها در 
کارخانه ما مستقرند و کیفیت را شاخه به شاخه 
بررسـی می کننـد. شـرکت سـاخت و توسـعه 
زیربناهـای حمل ونقـل، شـرط تحویل ریـل را 
تاییـد ایـن ناظـران تعیین کـرده و تا وقتـی این 
بررسـی های کیفی انجام نشـود، ریل از کارخانه 

خارج نمی شود.«
او اضافـه کـرد: » حدود 3 سـالی اسـت در حال 
فروش ریل هسـتیم، هم مشـاور بـر روند تولید 
نظـارت داشـته و هـم نهـاد ناظـر بین المللـی. 
ریل هـا شـاخه به شـاخه از تسـت سـنتر عبور 
می کنند و تا وقتی تسـت سـنتر، کل آنالیز آن را 

تاییـد نکند، محصـول نهایـی از کارخانه خارج 
نمی شـود. دسـتگاه تسـت سـنتر را از اروپا وارد 
کرده ایـم و در کل خاورمیانـه وجـود نـدارد. هر 
شـاخه ریـل در ایـن دسـتگاه، رصـد و اسـکن 
می شـود و تـا زمانـی کـه نتیجـه ایـن اسـکن، 
مطلوب و مطابق اسـتاندارد نباشد، دستگاه های 

نظارتی تایید نمی کنند.«

ریل ایرانی را باید با اروپایی
 مقایسه کرد؛ نه هندی و چینی

مدیـر بازاریابـی و فـروش داخلـی ذوب آهـن 
اصفهـان، در پاسـخ به این پرسـش کـه با وجود 
رعایـت اسـتانداردهای اروپایـی، معتقدید ریل 
ملـی از نمونـه اروپایـی خـود ارزان تـر اسـت؟ 
گفت: »مسـاله این اسـت که ما ریل تولید خود 
را با اسـتاندارد اروپایی و ریل تولید اروپا مقایسه 

می کنیم، نه با محصول ترکیه و چین.«
او یادآور شـد: »اواخر سـال ۹۹ قیمتی که از ریل 
اروپایی شـنیدم، کیلویی ۹۰۰ یـورو بود که با در 
نظر گرفتن قیمت یـورو در آن زمان که 33 هزار 
تومـان بـود، ریـل اروپایـی در آن زمـان تقریبـا 
کیلویـی 3۰ هزار تومان می شـد؛ در حالی که ما 
ریل ملی را کیلویی ۲6 هزار تومان می فروختیم، 
البتـه به تدریج هزینه های تولیـد افزایش یافت و 
ریـل، گران تـر شـد. در بهمـن 14۰۰ ریـل را 
کیلویی 3۰ هزار تومان فروختیم، قیمت امسـال 

را هم هنوز اعالم نکرده ایم.«
کجبـاف با بیان اینکه در سـال 14۰۰ حـدود ۷۰ 
هـزار تن ریل تولیـد کردیم، افـزود: »برای تولید 
حـدود 1۰۰ هزار تـن ریل، با قرارگاه خاتم االنبیا 
و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل 
قرارداد داریم. تقریبا برنامه امسـال ما پر اسـت، با 
ایـن حـال اگر سـفارش دیگـری هم از سـوی 
پروژه هـای بخـش خصوصـی داشـته باشـیم، 
می توانیم تحویل دهیم، چون ریل تولید شـده و 

آماده در انبار داریم.«
او بـا تاکیـد بر لـزوم نگاه حمایتی همـه افراد به 
تولید ملی و ایجاد اشتغال در کشور گفت: »نگاه 
بـه ریـل ملـی بایـد این باشـد که مـا ریـل را از 
واردات انحصـاری خـارج کردیـم و بـه داخـل 
کشـور آوردیـم. به جز مـا کسـی در خاورمیانه 
ریل تولید نمی کند و کشـورهای دیگر باورشان 

نمی شود که ما داریم ریل تولید می کنیم.«

مدیر بازاریابی ذوب آهن: 
در مقایسه بین قیمت 

ریل های خارجی و داخلی
نوع ریل هم باید در نظر

گرفته شود، از جمله اینکه
ریل های U33 هستند یا 

UIC60؛ ضمن اینکه 
تحویل ریل ملی مانند 

سفارش خارجی نیست
که چند ماه طول بکشد، 
بلکه به محض سفارش

تحویل داده می شود

ما کارخانه تولید ریل را 
از آلمان خریده و وارد 

کرده  ایم و استاندارد 
محصوالت ما، اروپایی
است. کسانی که ادعا 

می کنند ریل های خارجی 
ارزان تر از ریل داخلی
هستند، ممکن است 
منظورشان تولیدات
هندی، پاکستانی و 

چینی باشد
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در روزهای نخست فروردین ماه، عزت اهلل ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی در جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر، وعده داد که اولین شناور کروز ایران همزمان با عید فطر 
راه اندازی می شود و از این پس گردشگران داخلی می توانند از امکانات کشتی های تفریحی در کشور 

استفاده کنند. 
این اظهارات وزیر گردشگری در حالی عنوان شد که سال هاست فعاالن حوزه گردشگری دریایی از رویکرد 
تنگ نظرانه مسئوالن این بخش گالیه دارند، رویکردی که باعث شده تاکنون علی رغم ظرفیت های بیشمار 
در سواحل شمالی و جنوبی کشور، گردشگری دریایی به معنای واقعی آن شکل نگیرد؛ نمونه بارز این 
ناکامی، کشتی میرزا کوچک خان به عنوان اولین شناور تفریحی لوکس در دریای خزر است که بیش از 5 

سال است به دالیل نامعلوم فعالیت آن متوقف شده است.
با این توضیح که تا زمان انتشار این گزارش، همچنان خبری از راه اندازی مجدد کشتی های کروز نبوده  
است، نظر خوانندگان را به گفت وگو با مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی درباره جزئیات 

ازسرگیری فعالیت شناورهای تفریحی در آب های کشور و چالش های پیش روی آن جلب می کنیم.

آیا گردشگران داخلی می توانند از این پس
 از امکانات کشتی های تفریحی در کشور استفاده کنند؟

پایان خواب کروز!

می بینـد کـه آنجـا کشـتی هـم هسـت ، سـوار 
می شـود و بـا کشـتی هـم دوری می زنـد، یعنی 
پیش از شـروع سـفر، برنامه ای برای سوار کشتی 

شدن ندارد.«
مدیرکل امور دریایی سـازمان بنادر و دریانوردی 
خاطرنشان کرد: »در مورد تفریحات ساحلی هم 
غیر از کیش و تا حدی قشـم که شـرایط بهتری 
دارنـد ، در بنـادر دیگر، صرفا تعـدادی قایق های 
تفریحی و پاراسـل و ... وجود دارد که متاسـفانه 
چـون نظـارت درسـتی هـم روی آنهـا اعمـال 
نمی شـود، هر سـال باعـث غرق شـدن و مرگ 

تعدادی از مسافران می شوند.«

اگر دستگاه ها هماهنگ بودند ...
او افـزود: »وزارت ورزش متولـی کلوپ هـای 
ورزشی ،  وزارت گردشگری متولی پسکرانه های 
گردشـگری و سـازمان بنادر و دریانوردی متولی 
بخـش شـناورها و قایقرانـان اسـت، اما به علت 
نبـود توافقنامه های عملی میان این دسـتگاه ها از 
ظرفیت هـای  موجود در این صنعـت درآمدزا و 
اشـتغال زا به درستی استفاده نشـده است؛ به طور 
مثال تاکنون در ایران کلوپ هایی ایجاد نشـده که 
تفریحـات گردشـگری در کلوپ هـای تحـت 
نظـارت و ایمـن، بـا پسـکرانه های مناسـب و 
کافی شـاپ و رسـتوران های با کیفیت  مدیریت 
شوند. حتی با آژانس های مسافرتی و تورگردانان 
هـم هماهنگـی منسـجم وجـود نـدارد تـا در 
پکیج هـای گردشـگری خـود بتواننـد تورهای 

کروز را معرفی کنند.«
او تاکید کرد: »اگر تاکنون گردشـگری دریایی در 
ایـران آن طـور که بایـد رونقی نداشـته، به دلیل 
سـوءمدیریت و عـدم هماهنگـی دسـتگاه های 
مرتبط اسـت وگرنه گردشـگران تمایل بسیاری 
بـرای اسـتفاده از ظرفیت هـای موجـود در ایـن 

حوزه دارند.«
عباس نـژاد با اشـاره به اینکه ما اکنون دو شـناور 
بـزرگ شـبه کروز داریم ، گفـت: »این دو شـناور 
برای سـفر روزانه و شـبانه کامال مجهز هستند و 
انواع امکانات رفاهی و تفریحی را در خود دارند، 
اما ما چندین سـال  بود که به دالیل مختلف )که 
مهم تریـن آن بـاال بـودن هزینه هـای مربـوط به 
فعالیت چنین شناورهایی است( نمی توانستیم از 
این کشـتی ها استفاده کنیم، چون این کشتی  ها از 
سـوخت گازوئیـل اسـتفاده می کننـد کـه گران 

حسـین عباس نژاد، مدیرکل امور دریایی سازمان 
بنادر و دریانوردی با اشـاره به اینکه گردشـگری 
دریایی با سـفر دریایی تفـاوت دارد ، گفـت:  »در 
گردشـگری دریایـی، گردشـگر در یک اسـکله 
سوار شناور می شود و پس از گشت و تفریح در 
دریا مجددا در همان اسـکله پیاده می شود، اما در 
سـفر دریایی، مسـافر برای جابه جایی در اسکله 
مبدا سوار شناور می شـود و در اسکله دیگری از 
شـناور پیاده می شـود. اگر این مفهوم را مبنا قرار 
دهیم، استقبال از فعالیت های گردشگری دریایی 
به شـدت زیاد اسـت؛ به طوری که در ایـام نوروز 
امسـال میزان فعالیت گردشگری دریایی با تعداد 

سفر دریایی در کشور تقریبا یکسان بود.«
او ادامه داد: »در زمینه مدیریت سـفرهای دریایی  ، 
خوشـبختانه موضوعـات شـفاف تر و مدون تر 
اسـت و بنابرایـن یکسـری شـناور اسـتاندارد و 
منطبق با الزامات کنوانسـیون های دریایی در این 
بخش فعالیـت دارند، ولی در مورد گردشـگری 
دریایـی باید برای حمایت از سـرمایه گذاران این 
حوزه و تردد شـناورهای گردشگری استاندارد و 
ایمـن، اقدامـات اساسـی و بنیادیـن بـا مدیریت 
منسـجم و تعامل شایسته سـازمان های ذی ربط 
ازجملـه وزارت میراث فرهنگی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی ، سـازمان بنـادر، وزارت ورزش و 
جوانان و سازمان محیط زیست و حتی نیروهای 

نظامی، انتظامی و امنیتی به عمل آید.«
تورهـای  ایجـاد  الزامـات  دربـاره  عباس نـژاد 
گردشـگری کـروز توضیـح داد: »اگـر بخواهیم 
گردشـگری با کشـتی کـروز را راه انـدازی کنیم، 
باید برنامه سـفر داشته باشیم؛ یعنی مثال بگوییم 
کشـتی کروز سـفر خود را از بندر چابهار شروع 
می کنـد ، یـک روز بـه بندرعبـاس، یـک روز به 
قشـم، یک روز به کیش، یک روز بندر بوشهر و 
... مـی رود؛ ضمن اینکه چنین سـفرهایی نیاز به 
هماهنگی با تورهای حمل ونقل چندوجهی نیز 
دارد تا مردم از اقصی نقاط کشـور جمع شـده و 
براسـاس برنامه ریزی هـای انجـام گرفته، سـوار 
کـروز شـوند. به ایـن ترتیـب ، هم می تواننـد از 
تفریحـات و جاذبه هـای گردشـگری سـاحلی 
اسـتفاده کننـد و هـم از امکانـات خـود کشـتی 
بهره مند شـوند. این مدل تورهای کـروز در همه 
کشـورها مرسـوم اسـت، ولـی تاکنـون در ایران 
گردشـگری به این شیوه نداشته ایم. در ایران مثال 
مسـافر برای گردش به بندرعباس مـی رود ، بعد 

اگر بخواهیم گردشگری 
با کشتی کروز را راه اندازی 

کنیم، باید برنامه سفر 
داشته باشیم؛ ولی تاکنون

در ایران گردشگری به
این شیوه نداشته ایم. 

در ایران مسافران برای 
گردش مثال به بندرعباس 

می روند ، بعد می بینند که
آنجا کشتی هم هست ، 
پس سوار می شوند و 

با آن دوری می زنند

در مورد تفریحات ساحلی 
هم غیر از کیش و تا حدی 

قشم که شرایط بهتری 
دارند ، در بنادر دیگر فقط 
تعدادی قایق تفریحی و 

پاراسل و ... وجود دارد که 
چون نظارت درستی هم 

روی آنها اعمال نمی شود 
و هر سال باعث غرق 

شدن و مرگ تعدادی از 
مسافران می شوند
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در روزهای نخست فروردین ماه، عزت اهلل ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی در جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر، وعده داد که اولین شناور کروز ایران همزمان با عید فطر 
راه اندازی می شود و از این پس گردشگران داخلی می توانند از امکانات کشتی های تفریحی در کشور 

استفاده کنند. 
این اظهارات وزیر گردشگری در حالی عنوان شد که سال هاست فعاالن حوزه گردشگری دریایی از رویکرد 
تنگ نظرانه مسئوالن این بخش گالیه دارند، رویکردی که باعث شده تاکنون علی رغم ظرفیت های بیشمار 
در سواحل شمالی و جنوبی کشور، گردشگری دریایی به معنای واقعی آن شکل نگیرد؛ نمونه بارز این 
ناکامی، کشتی میرزا کوچک خان به عنوان اولین شناور تفریحی لوکس در دریای خزر است که بیش از 5 

سال است به دالیل نامعلوم فعالیت آن متوقف شده است.
با این توضیح که تا زمان انتشار این گزارش، همچنان خبری از راه اندازی مجدد کشتی های کروز نبوده  
است، نظر خوانندگان را به گفت وگو با مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی درباره جزئیات 

ازسرگیری فعالیت شناورهای تفریحی در آب های کشور و چالش های پیش روی آن جلب می کنیم.

آیا گردشگران داخلی می توانند از این پس
 از امکانات کشتی های تفریحی در کشور استفاده کنند؟

پایان خواب کروز!

می بینـد کـه آنجـا کشـتی هـم هسـت ، سـوار 
می شـود و بـا کشـتی هـم دوری می زنـد، یعنی 
پیش از شـروع سـفر، برنامه ای برای سوار کشتی 

شدن ندارد.«
مدیرکل امور دریایی سـازمان بنادر و دریانوردی 
خاطرنشان کرد: »در مورد تفریحات ساحلی هم 
غیر از کیش و تا حدی قشـم که شـرایط بهتری 
دارنـد ، در بنـادر دیگر، صرفا تعـدادی قایق های 
تفریحی و پاراسـل و ... وجود دارد که متاسـفانه 
چـون نظـارت درسـتی هـم روی آنهـا اعمـال 
نمی شـود، هر سـال باعـث غرق شـدن و مرگ 

تعدادی از مسافران می شوند.«

اگر دستگاه ها هماهنگ بودند ...
او افـزود: »وزارت ورزش متولـی کلوپ هـای 
ورزشی ،  وزارت گردشگری متولی پسکرانه های 
گردشـگری و سـازمان بنادر و دریانوردی متولی 
بخـش شـناورها و قایقرانـان اسـت، اما به علت 
نبـود توافقنامه های عملی میان این دسـتگاه ها از 
ظرفیت هـای  موجود در این صنعـت درآمدزا و 
اشـتغال زا به درستی استفاده نشـده است؛ به طور 
مثال تاکنون در ایران کلوپ هایی ایجاد نشـده که 
تفریحـات گردشـگری در کلوپ هـای تحـت 
نظـارت و ایمـن، بـا پسـکرانه های مناسـب و 
کافی شـاپ و رسـتوران های با کیفیت  مدیریت 
شوند. حتی با آژانس های مسافرتی و تورگردانان 
هـم هماهنگـی منسـجم وجـود نـدارد تـا در 
پکیج هـای گردشـگری خـود بتواننـد تورهای 

کروز را معرفی کنند.«
او تاکید کرد: »اگر تاکنون گردشـگری دریایی در 
ایـران آن طـور که بایـد رونقی نداشـته، به دلیل 
سـوءمدیریت و عـدم هماهنگـی دسـتگاه های 
مرتبط اسـت وگرنه گردشـگران تمایل بسیاری 
بـرای اسـتفاده از ظرفیت هـای موجـود در ایـن 

حوزه دارند.«
عباس نـژاد با اشـاره به اینکه ما اکنون دو شـناور 
بـزرگ شـبه کروز داریم ، گفـت: »این دو شـناور 
برای سـفر روزانه و شـبانه کامال مجهز هستند و 
انواع امکانات رفاهی و تفریحی را در خود دارند، 
اما ما چندین سـال  بود که به دالیل مختلف )که 
مهم تریـن آن بـاال بـودن هزینه هـای مربـوط به 
فعالیت چنین شناورهایی است( نمی توانستیم از 
این کشـتی ها استفاده کنیم، چون این کشتی  ها از 
سـوخت گازوئیـل اسـتفاده می کننـد کـه گران 

حسـین عباس نژاد، مدیرکل امور دریایی سازمان 
بنادر و دریانوردی با اشـاره به اینکه گردشـگری 
دریایی با سـفر دریایی تفـاوت دارد ، گفـت:  »در 
گردشـگری دریایـی، گردشـگر در یک اسـکله 
سوار شناور می شود و پس از گشت و تفریح در 
دریا مجددا در همان اسـکله پیاده می شود، اما در 
سـفر دریایی، مسـافر برای جابه جایی در اسکله 
مبدا سوار شناور می شـود و در اسکله دیگری از 
شـناور پیاده می شـود. اگر این مفهوم را مبنا قرار 
دهیم، استقبال از فعالیت های گردشگری دریایی 
به شـدت زیاد اسـت؛ به طوری که در ایـام نوروز 
امسـال میزان فعالیت گردشگری دریایی با تعداد 

سفر دریایی در کشور تقریبا یکسان بود.«
او ادامه داد: »در زمینه مدیریت سـفرهای دریایی  ، 
خوشـبختانه موضوعـات شـفاف تر و مدون تر 
اسـت و بنابرایـن یکسـری شـناور اسـتاندارد و 
منطبق با الزامات کنوانسـیون های دریایی در این 
بخش فعالیـت دارند، ولی در مورد گردشـگری 
دریایـی باید برای حمایت از سـرمایه گذاران این 
حوزه و تردد شـناورهای گردشگری استاندارد و 
ایمـن، اقدامـات اساسـی و بنیادیـن بـا مدیریت 
منسـجم و تعامل شایسته سـازمان های ذی ربط 
ازجملـه وزارت میراث فرهنگی، گردشـگری و 
صنایع دسـتی ، سـازمان بنـادر، وزارت ورزش و 
جوانان و سازمان محیط زیست و حتی نیروهای 

نظامی، انتظامی و امنیتی به عمل آید.«
تورهـای  ایجـاد  الزامـات  دربـاره  عباس نـژاد 
گردشـگری کـروز توضیـح داد: »اگـر بخواهیم 
گردشـگری با کشـتی کـروز را راه انـدازی کنیم، 
باید برنامه سـفر داشته باشیم؛ یعنی مثال بگوییم 
کشـتی کروز سـفر خود را از بندر چابهار شروع 
می کنـد ، یـک روز بـه بندرعبـاس، یـک روز به 
قشـم، یک روز به کیش، یک روز بندر بوشهر و 
... مـی رود؛ ضمن اینکه چنین سـفرهایی نیاز به 
هماهنگی با تورهای حمل ونقل چندوجهی نیز 
دارد تا مردم از اقصی نقاط کشـور جمع شـده و 
براسـاس برنامه ریزی هـای انجـام گرفته، سـوار 
کـروز شـوند. به ایـن ترتیـب ، هم می تواننـد از 
تفریحـات و جاذبه هـای گردشـگری سـاحلی 
اسـتفاده کننـد و هـم از امکانـات خـود کشـتی 
بهره مند شـوند. این مدل تورهای کـروز در همه 
کشـورها مرسـوم اسـت، ولـی تاکنـون در ایران 
گردشـگری به این شیوه نداشته ایم. در ایران مثال 
مسـافر برای گردش به بندرعباس مـی رود ، بعد 

اگر بخواهیم گردشگری 
با کشتی کروز را راه اندازی 

کنیم، باید برنامه سفر 
داشته باشیم؛ ولی تاکنون

در ایران گردشگری به
این شیوه نداشته ایم. 

در ایران مسافران برای 
گردش مثال به بندرعباس 

می روند ، بعد می بینند که
آنجا کشتی هم هست ، 
پس سوار می شوند و 

با آن دوری می زنند

در مورد تفریحات ساحلی 
هم غیر از کیش و تا حدی 

قشم که شرایط بهتری 
دارند ، در بنادر دیگر فقط 
تعدادی قایق تفریحی و 

پاراسل و ... وجود دارد که 
چون نظارت درستی هم 

روی آنها اعمال نمی شود 
و هر سال باعث غرق 

شدن و مرگ تعدادی از 
مسافران می شوند
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اسـت و مصرف این کشـتی ها هم باالست، پس 
با سوخت غیریارانه ای فعالیتشان به صرفه نیست 
)حدود 40 درصد هزینه این شـناورها مربوط به 
سوختشان است( اما خوشبختانه با پیگیری های 
دکتر ضرغامـی و عوامل وزارت میراث فرهنگی 
و گردشـگری، در آیین نامـه اجرایـی مـاده 100 
قانون برنامه ششـم توسـعه، سـازوکار مربوط به 
اختصـاص سـوخت یارانـه ای به این کشـتی ها 

پیش بینی شده است.« 
او افزود: »بخش دیگری از مشکالت هم مربوط 
بـه تعرفه هـای بندری بود که چند سـالی اسـت 
سـازمان بنـادر با هـدف حمایت از گردشـگری 
دریایـی، تعرفه هـای بنـدری ایـن شـناورها را تا 
حـدود 90 درصـد کاهـش داده تـا کشـتی های 

کروز بتوانند فعالیت کنند.«
او ادامـه داد: »اکنـون مـا زیرسـاخت هایی را در 
همین زمینـه در جزیره کیش و در بندر بوشـهر 
داریـم که در حال بهره برداری اسـت یـا در حال 
آماده سـازی اسـت، اما چون این کشـتی ها چند 
سـالی است که فعالیت نداشته اند، الزم است که 
اسـتانداردهای فنی آنها بازبینی شود و تعمیراتی 
روی آنهـا انجام شـود تا از نظر ایمنـی و رفاهی 
به روزرسـانی شـوند. عـالوه بـر ایـن، به کمک 
وزارت گردشـگری درصدد هسـتیم تا با جلب 
همـکاری تورگردان ها و آژانس های مسـافرتی، 
تورهـای گردشـگری دریایـی برگـزار شـود. 
درصـدد هسـتیم که خـط مسـافری قطـر را از 
بوشـهر یـا کیش ایجـاد کنیم تـا از طریـق دریا 
تماشـاچیان جـام جهانـی قطـر را بـه مناطـق 
گردشـگری خـود انتقـال دهیـم و امیدواریم در 

اسـرع وقـت بتوانیم بخشـی از ایـن برنامه ها را 
اجرایی کنیم.«

توسعه گردشگری دریایی
 الزام است، نه انتخاب

عباس نـژاد در پاسـخ بـه برخی انتقـادات بخش 
خصوصی نسبت به نگاه بدبینانه مسئوالن دولتی 
دربـاره گردشـگری دریایـی تصریـح کـرد: »در 
بحث توسـعه دریامحور، گردشـگری دریایی از 
نظر اشـتغالزایی و رشـد اقتصادی اهمیت بسیار 
دارد. سال هاسـت کـه گردشـگری دریایـی در 
قوانین ما دیده شـده و براسـاس نظر مقام معظم 
رهبری درباره توسـعه دریا پایه یا توسـعه پایدار، 
گردشـگری دریایـی در احـکام دائمـی دولـت 
پیش بینـی شـده و آیین نامـه اجرایـی آن یکی از 
مصوبـات دائـم برنامه پنجم توسـعه اسـت. دو 
کشـتی کروز فعلی را هم بخش خصوصی وارد 
کـرده و سـازمان بنـادر و دریانـوردی و وزارت 
و  الزم  مقـررات  دارنـد  وظیفـه  گردشـگری 
تسـهیالتی را ایجاد کنند تا این فعالیت اقتصادی 
شـده و امکانات الزم بـرای ارائه خدمات بخش 

خصوصی در این زمینه فراهم شود.«
مدیرکل امور دریایی سـازمان بنادر و دریانوردی 
یادآور شـد: »سازمان هایی که درگیر این موضوع 
هستند باید با همکاری تنگاتنگ خود زمینه های 
توسـعه گردشـگری دریایی را فراهم کنند تا این 
نوع از گردشگری نیز جایگاه مناسب خود را در 
اقتصاد کشـور پیدا کند و سـرمایه گذاران بخش 
خصوصـی برای فعالیـت در ایـن عرصه جلب 
شـوند. تمـام ممنوعیت هـا و محدودیت هـای 

وزارت ورزش متولی 
کلوپ های ورزشی ،  
وزارت گردشگری متولی 
پسکرانه های گردشگری

 و سازمان بنادر متولی 
شناورها و قایقرانان

 است، اما به علت نبود 
توافقنامه های اجرایی

 میان این دستگاه ها، 
از ظرفیت ها موجود در
 این بخش به درستی
 استفاده نمی شود

ما اکنون دو شناور بزرگ 
شبه کروز داریم که در

 سال های گذشته به دالیل 
مختلف ازجمله باال بودن 
هزینه سوخت این گونه 
شناورها، نمی توانستیم از 
آنها استفاده کنیم، اما 
اخیرا سازوکارهای مربوط

 به اختصاص سوخت 
یارانه ای به این کشتی ها 
پیش بینی شده است

درصدد هستیم که 
خط مسافری قطر را

 از بوشهر یا کیش ایجاد 
کنیم تا از طریق دریا 
تماشاچیان جام جهانی

 را به مناطق گردشگری 
خود انتقال دهیم 
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وقتی تورهای گردشگری 
دریایی در کشور، از تور
ده روزه به کشور ترکیه 

گران  تر تمام می شود
طبعا گردشگران هم به 
سفرهایی روی می آورند
که ارزان تر است، پس 

مهم ترین مسئله در 
این بخش، کاهش 

هزینه های مترتب بر 
گردشگری دریایی است

قانونی درباره انواع تفریحات گردشگری دریایی 
نیـز قابـل حل اسـت و مـا می توانیم بسـته های 
جایگزینـی را آمـاده و ارائـه کنیـم. اگر سـاختار 
منظمی تدوین شود و گردشگری دریایی در بین 
گردشگران شناخته شـود، طبیعتا انتظارات مردم 
هـم بیشـتر شـده و بایـد خطـوط ، شـناورها و 

بنادر، خدمات بهتری ارائه کنند.«
عباس نـژاد با اشـاره به هزینه باالی گردشـگری 
دریایی در کشـور گفـت: »در حال حاضر، وقتی 
تور گردشـگری دریایی در کشـور از تور ده روزه 
به ترکیه گران  تر تمام می شـود، طبعا گردشگران 
بـه سـمت سـفری روی می آورنـد کـه ارزان تر 
اسـت ، پس مهم ترین مسـئله کاهش هزینه های 

مترتب بر گردشگری دریایی است.«
او در مـورد برنامه ریزی هـای دولت برای دعوت 
از تماشـاچیان جام جهانی قطر بـرای حضور در 
ایـران گفـت: »کار اصلـی در این زمینـه برعهده 
وزارت گردشـگری و وزارت امور خارجه است 
تا از طریق مذاکره و تبلیغات بتوانند گردشـگران 
خارجـی جـام جهانی قطـر را بـرای اسـتفاده از 
امکانات گردشـگری دریایی ایران ترغیب کنند. 
سـازمان بنـادر از نظر زیرسـاختی و تسـهیالت 
مشـکلی نـدارد و تـا زمـان شـروع مسـابقات، 

امکانات موجود کامل تر هم می شود.«
مدیرکل امور دریایی سـازمان بنادر و دریانوردی 
ادامـه داد: »برنامـه سـازمان بنادر این اسـت که از 
همـان دو فرونـد کـروز ذکـر شـده، در زمینـه 
جابه جایی تماشـاچیان جام جهانی استفاده کند، 
از ایـن رو بـا برگـزاری جلسـات متعـدد بـا 
دست اندرکاران فعالیت این شناورها و همچنین 
اتحادیـه آژانس های مسـافرتی درصدد هسـتیم 
اقدامـات مربـوط به از سـرگیری فعالیت مجدد 

شناورها را تسهیل کنیم.«
عباس نژاد درباره وضعیت کشـتی میرزا کوچک 
خـان در دریای خزر به عنوان نخسـتین کشـتی 
کروز بخش خصوصی در ایران خاطرنشان کرد: 
»بـه دلیل عـدم اسـتقبال از فعالیت گردشـگری 
دریایی، این شـناور سال هاست بدون فعالیت در 
یکی از اسـکله های بندر انزلی پهلو گرفته است. 
امیدوارم با رونق صنعت گردشـگری در کشـور 
خصوصا در دریای خزر، مالک این شـناور نیز از 
حمایت دسـتگاه های مرتبـط برخوردار شـود و 

شاهد فعالیت مجدد این شناور باشیم.«
او تاکیـد کـرد: »تمام تـالش ما بر این اسـت که 
بهتریـن امکانات را برای هموطنان فراهم کنیم تا 
اول گردشـگران داخلی از جاذبه های گردشگری 

تهیه فهرستی 
از کشتی های »ممنوع« 
روسیه در اروپا

سازمان بنادر دریایی اروپا )ESPO( خواستار اعمال یکپارچه و شفاف اقدامات اخیر 
اتحادیه اروپا درباره کشتی های تحت پرچم روسیه است. 

به گزارش مجله Railway Supply، سازمان بنادر دریایی اروپا در بیانیه خود از رهبران 
اروپایی می خواهد که اطمینان حاصل کنند که تحریم ها توسط همه کشورهای اتحادیه اروپا 
به طور یکسان اعمال می شوند و اجرای آن ها را برای حفظ زمین بازی برابر بین بنادر رقیب 
هماهنگ می کنند. این تصمیم به عنوان بخشی از مجموعه پنجم تحریم های اتحادیه اروپا علیه 

فدراسیون روسیه به تصویب رسیده است.
این نهاد همچنین از آژانس ایمنی دریایی اروپا خواست تا همانطور که انجمن بنادر بریتانیا 
)BPA( که پیشنهاد تهیه فهرست رسمی دولتی از همه کشتی های مشمول تحریم را ارائه 
کرده است، آنها هم فهرست واحدی از کشتی های »ممنوع« روسیه تهیه کنند. با این کار 

اطمینان حاصل می شود که همه بنادر، تردد همه کشتی های مشابه را ممنوع می کنند.
عالوه بر آن، سازمان بنادر دریایی اروپا خاطرنشان کرد که این فهرست باید شامل همه 
کشتی هایی باشد که از زمان آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در 24 فوریه، بدون پرچم 
یا ثبت مجدد ثبت شده اند. این سازمان برای اطمینان از اینکه روند تحریم ها به خوبی اجرا 
می شود، از مقامات اتحادیه اروپا خواست تا پرسنل و منابع کافی را برای این کار اختصاص 
دهند. با این کار، محموله ها و کشتی های مسدود شده ازدحام بیشتری در بنادر و پایانه هایی 
ایجاد می کنند که در حال حاضر با چالش های زنجیره تامین مواجه هستند. به دلیل تحریم ها، 

همه کشورهای اتحادیه اروپا بنادر خود را به روی کشتی های روسیه بسته اند.

دریایی کشـور اسـتفاده کنند تا بعـد در فرصت 
مناسـب که مشـکالت مربوط به تحریم ها رفع 
شـد، بتوانیم گردشـگران خارجـی را هـم برای 
اسـتفاده از مواهـب و جاذبه های دریایی کشـور 

جذب کنیم.«
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اسـت و مصرف این کشـتی ها هم باالست، پس 
با سوخت غیریارانه ای فعالیتشان به صرفه نیست 
)حدود 40 درصد هزینه این شـناورها مربوط به 
سوختشان است( اما خوشبختانه با پیگیری های 
دکتر ضرغامـی و عوامل وزارت میراث فرهنگی 
و گردشـگری، در آیین نامـه اجرایـی مـاده 100 
قانون برنامه ششـم توسـعه، سـازوکار مربوط به 
اختصـاص سـوخت یارانـه ای به این کشـتی ها 

پیش بینی شده است.« 
او افزود: »بخش دیگری از مشکالت هم مربوط 
بـه تعرفه هـای بندری بود که چند سـالی اسـت 
سـازمان بنـادر با هـدف حمایت از گردشـگری 
دریایـی، تعرفه هـای بنـدری ایـن شـناورها را تا 
حـدود 90 درصـد کاهـش داده تـا کشـتی های 

کروز بتوانند فعالیت کنند.«
او ادامـه داد: »اکنـون مـا زیرسـاخت هایی را در 
همین زمینـه در جزیره کیش و در بندر بوشـهر 
داریـم که در حال بهره برداری اسـت یـا در حال 
آماده سـازی اسـت، اما چون این کشـتی ها چند 
سـالی است که فعالیت نداشته اند، الزم است که 
اسـتانداردهای فنی آنها بازبینی شود و تعمیراتی 
روی آنهـا انجام شـود تا از نظر ایمنـی و رفاهی 
به روزرسـانی شـوند. عـالوه بـر ایـن، به کمک 
وزارت گردشـگری درصدد هسـتیم تا با جلب 
همـکاری تورگردان ها و آژانس های مسـافرتی، 
تورهـای گردشـگری دریایـی برگـزار شـود. 
درصـدد هسـتیم که خـط مسـافری قطـر را از 
بوشـهر یـا کیش ایجـاد کنیم تـا از طریـق دریا 
تماشـاچیان جـام جهانـی قطـر را بـه مناطـق 
گردشـگری خـود انتقـال دهیـم و امیدواریم در 

اسـرع وقـت بتوانیم بخشـی از ایـن برنامه ها را 
اجرایی کنیم.«

توسعه گردشگری دریایی
 الزام است، نه انتخاب

عباس نـژاد در پاسـخ بـه برخی انتقـادات بخش 
خصوصی نسبت به نگاه بدبینانه مسئوالن دولتی 
دربـاره گردشـگری دریایـی تصریـح کـرد: »در 
بحث توسـعه دریامحور، گردشـگری دریایی از 
نظر اشـتغالزایی و رشـد اقتصادی اهمیت بسیار 
دارد. سال هاسـت کـه گردشـگری دریایـی در 
قوانین ما دیده شـده و براسـاس نظر مقام معظم 
رهبری درباره توسـعه دریا پایه یا توسـعه پایدار، 
گردشـگری دریایـی در احـکام دائمـی دولـت 
پیش بینـی شـده و آیین نامـه اجرایـی آن یکی از 
مصوبـات دائـم برنامه پنجم توسـعه اسـت. دو 
کشـتی کروز فعلی را هم بخش خصوصی وارد 
کـرده و سـازمان بنـادر و دریانـوردی و وزارت 
و  الزم  مقـررات  دارنـد  وظیفـه  گردشـگری 
تسـهیالتی را ایجاد کنند تا این فعالیت اقتصادی 
شـده و امکانات الزم بـرای ارائه خدمات بخش 

خصوصی در این زمینه فراهم شود.«
مدیرکل امور دریایی سـازمان بنادر و دریانوردی 
یادآور شـد: »سازمان هایی که درگیر این موضوع 
هستند باید با همکاری تنگاتنگ خود زمینه های 
توسـعه گردشـگری دریایی را فراهم کنند تا این 
نوع از گردشگری نیز جایگاه مناسب خود را در 
اقتصاد کشـور پیدا کند و سـرمایه گذاران بخش 
خصوصـی برای فعالیـت در ایـن عرصه جلب 
شـوند. تمـام ممنوعیت هـا و محدودیت هـای 

وزارت ورزش متولی 
کلوپ های ورزشی ،  
وزارت گردشگری متولی 
پسکرانه های گردشگری
 و سازمان بنادر متولی 
شناورها و قایقرانان
 است، اما به علت نبود 
توافقنامه های اجرایی
 میان این دستگاه ها، 
از ظرفیت ها موجود در
 این بخش به درستی
 استفاده نمی شود

ما اکنون دو شناور بزرگ 
شبه کروز داریم که در
 سال های گذشته به دالیل 
مختلف ازجمله باال بودن 
هزینه سوخت این گونه 
شناورها، نمی توانستیم از 
آنها استفاده کنیم، اما 
اخیرا سازوکارهای مربوط
 به اختصاص سوخت 
یارانه ای به این کشتی ها 
پیش بینی شده است

درصدد هستیم که 
خط مسافری قطر را
 از بوشهر یا کیش ایجاد 
کنیم تا از طریق دریا 
تماشاچیان جام جهانی
 را به مناطق گردشگری 
خود انتقال دهیم 

ران
ی ای

رابر
د ت

صا
 اقت

مه
هنا

ما
Tr

an
sp

or
ta

ti
on

 M
ag

az
in

e
14

01
د / 

ردا
 خ

ت و
هش

دیب
 ار

 / 1
96

ره 
شما

78

وقتی تورهای گردشگری 
دریایی در کشور، از تور
ده روزه به کشور ترکیه 

گران  تر تمام می شود
طبعا گردشگران هم به 
سفرهایی روی می آورند
که ارزان تر است، پس 

مهم ترین مسئله در 
این بخش، کاهش 

هزینه های مترتب بر 
گردشگری دریایی است

قانونی درباره انواع تفریحات گردشگری دریایی 
نیـز قابـل حل اسـت و مـا می توانیم بسـته های 
جایگزینـی را آمـاده و ارائـه کنیـم. اگر سـاختار 
منظمی تدوین شود و گردشگری دریایی در بین 
گردشگران شناخته شـود، طبیعتا انتظارات مردم 
هـم بیشـتر شـده و بایـد خطـوط ، شـناورها و 

بنادر، خدمات بهتری ارائه کنند.«
عباس نـژاد با اشـاره به هزینه باالی گردشـگری 
دریایی در کشـور گفـت: »در حال حاضر، وقتی 
تور گردشـگری دریایی در کشـور از تور ده روزه 
به ترکیه گران  تر تمام می شـود، طبعا گردشگران 
بـه سـمت سـفری روی می آورنـد کـه ارزان تر 
اسـت ، پس مهم ترین مسـئله کاهش هزینه های 

مترتب بر گردشگری دریایی است.«
او در مـورد برنامه ریزی هـای دولت برای دعوت 
از تماشـاچیان جام جهانی قطر بـرای حضور در 
ایـران گفـت: »کار اصلـی در این زمینـه برعهده 
وزارت گردشـگری و وزارت امور خارجه است 
تا از طریق مذاکره و تبلیغات بتوانند گردشـگران 
خارجـی جـام جهانی قطـر را بـرای اسـتفاده از 
امکانات گردشـگری دریایی ایران ترغیب کنند. 
سـازمان بنـادر از نظر زیرسـاختی و تسـهیالت 
مشـکلی نـدارد و تـا زمـان شـروع مسـابقات، 

امکانات موجود کامل تر هم می شود.«
مدیرکل امور دریایی سـازمان بنادر و دریانوردی 
ادامـه داد: »برنامـه سـازمان بنادر این اسـت که از 
همـان دو فرونـد کـروز ذکـر شـده، در زمینـه 
جابه جایی تماشـاچیان جام جهانی استفاده کند، 
از ایـن رو بـا برگـزاری جلسـات متعـدد بـا 
دست اندرکاران فعالیت این شناورها و همچنین 
اتحادیـه آژانس های مسـافرتی درصدد هسـتیم 
اقدامـات مربـوط به از سـرگیری فعالیت مجدد 

شناورها را تسهیل کنیم.«
عباس نژاد درباره وضعیت کشـتی میرزا کوچک 
خـان در دریای خزر به عنوان نخسـتین کشـتی 
کروز بخش خصوصی در ایران خاطرنشان کرد: 
»بـه دلیل عـدم اسـتقبال از فعالیت گردشـگری 
دریایی، این شـناور سال هاست بدون فعالیت در 
یکی از اسـکله های بندر انزلی پهلو گرفته است. 
امیدوارم با رونق صنعت گردشـگری در کشـور 
خصوصا در دریای خزر، مالک این شـناور نیز از 
حمایت دسـتگاه های مرتبـط برخوردار شـود و 

شاهد فعالیت مجدد این شناور باشیم.«
او تاکیـد کـرد: »تمام تـالش ما بر این اسـت که 
بهتریـن امکانات را برای هموطنان فراهم کنیم تا 
اول گردشـگران داخلی از جاذبه های گردشگری 

تهیه فهرستی 
از کشتی های »ممنوع« 
روسیه در اروپا

سازمان بنادر دریایی اروپا )ESPO( خواستار اعمال یکپارچه و شفاف اقدامات اخیر 
اتحادیه اروپا درباره کشتی های تحت پرچم روسیه است. 

به گزارش مجله Railway Supply، سازمان بنادر دریایی اروپا در بیانیه خود از رهبران 
اروپایی می خواهد که اطمینان حاصل کنند که تحریم ها توسط همه کشورهای اتحادیه اروپا 
به طور یکسان اعمال می شوند و اجرای آن ها را برای حفظ زمین بازی برابر بین بنادر رقیب 
هماهنگ می کنند. این تصمیم به عنوان بخشی از مجموعه پنجم تحریم های اتحادیه اروپا علیه 

فدراسیون روسیه به تصویب رسیده است.
این نهاد همچنین از آژانس ایمنی دریایی اروپا خواست تا همانطور که انجمن بنادر بریتانیا 
)BPA( که پیشنهاد تهیه فهرست رسمی دولتی از همه کشتی های مشمول تحریم را ارائه 
کرده است، آنها هم فهرست واحدی از کشتی های »ممنوع« روسیه تهیه کنند. با این کار 

اطمینان حاصل می شود که همه بنادر، تردد همه کشتی های مشابه را ممنوع می کنند.
عالوه بر آن، سازمان بنادر دریایی اروپا خاطرنشان کرد که این فهرست باید شامل همه 
کشتی هایی باشد که از زمان آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در 24 فوریه، بدون پرچم 
یا ثبت مجدد ثبت شده اند. این سازمان برای اطمینان از اینکه روند تحریم ها به خوبی اجرا 
می شود، از مقامات اتحادیه اروپا خواست تا پرسنل و منابع کافی را برای این کار اختصاص 
دهند. با این کار، محموله ها و کشتی های مسدود شده ازدحام بیشتری در بنادر و پایانه هایی 
ایجاد می کنند که در حال حاضر با چالش های زنجیره تامین مواجه هستند. به دلیل تحریم ها، 

همه کشورهای اتحادیه اروپا بنادر خود را به روی کشتی های روسیه بسته اند.

دریایی کشـور اسـتفاده کنند تا بعـد در فرصت 
مناسـب که مشـکالت مربوط به تحریم ها رفع 
شـد، بتوانیم گردشـگران خارجـی را هـم برای 
اسـتفاده از مواهـب و جاذبه های دریایی کشـور 

جذب کنیم.«
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مـن در یازدهـم بهمـن 1315  در یـک خانـواده 
هنرمنـد و جواهرسـاز متولـد شـدم. خانـواده ام 
سـوابق زیادی در صنعت جواهرسـازی داشتند. 
بسـیاری از آثـاری که خانواده من سـاخته اند در 
حـال حاضـر در موزه ها نگهداری می شـوند؛ به 
عنـوان نمونه، گـوی جواهری کـه در موزه ملی 
وجود دارد و بسـیار معروف اسـت توسـط جد 

من ساخته شده است.
پدر من میرزا حبیب هلل عطاردیان هم جواهرساز 
بـود، امـا عالقـه و آشـنایی زیـادی بـا ادبیـات 
کالسـیک ایـران به خصـوص اشـعار مولـوی، 
سـعدی و ... داشـت،  به همین دلیل من از همان 
کودکی به شـعر و ادبیات عالقه مند شـدم. پدرم 
در عیـن حـال، بـه تحصیـل فرزندان خـود هم 
اهمیـت مـی داد، بنابرایـن اصـرار داشـت که ما 

آشنایی ما با مهندس محمد عطاردیان با دیدن فیلم مستند »عبور از توفان« 
آغاز شد که به مروری بر اقدامات شاخص شرکت عطاردیان می پردازد. او که از 60 سال 
و  عطاردیان  محمد  شرکت  تضامنی  هیئت مدیره  رئیس  و  مدیرعامل  تاکنون  پیش 
همکاران )توفان سابق( به عنوان یکی از شرکت های ایرانی پیشگام در حوزه راهسازی 
بوده، عالوه بر بیش از 6 دهه سابقه فعالیت مهندسی در ساخت زیربناهای حیاتی در 
ایران از جمله ساخت هزاران کیلومتر بزرگراه ، راه اصلی و فرعی، راه آهن و ...  تجربه 
طوالنی نیز در زمینه راهبری و سیاست گذاری در فعالیت های اجتماعی و مدنی دارد. 

عضو هیئت موسس و رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران، عضو 
جانشین شورای حکام سازمان بین المللی کار و عضو کنفدراسیون کارفرمایان آسیا و 

اقیانوسیه،  فقط گوشه ای از فعالیت های مدنی مهندس عطاردیان است. 
بهاره بوذری، در مطلب حاضر، روایتگر برش هایی کوتاه از زندگی پر فراز و نشیب این 

کارآفرین پیشکسوت است. 

گفت وگو با موسس یکی از شرکت های قدیمی راهسازی در ایران

خود راه بگویدت که چون باید رفت

بـه هر حـال، سـال 1338 مدرک فوق لیسـانس 
)دانشنامه( در رشته راه و ساختمان گرفتم و سال 
1339 ازدواج کـردم. دخترم شـبنم متولد 1339 

و پسرم توفان متولد 1340 است. 

تاسیس شرکت توفان
از تیرماه سـال 1338 با اسـتادم مهندس ابوطالب 
گوهریان شـروع به کار کردم و در ابتدا به عنوان 
مهنـدس کارگـر، سـپس بـه عنـوان رئیـس 
کارگاه هـای سـاختمانی و راهسـازی فعالیـت 
داشـتم. ایـن همـکاری بـه مـدت 4 سـال ادامه 
داشـت ، امـا در مهـر 1342 از شـرکت راپُل جدا 
شـدم و در اول آبان همان سـال شرکت خودم را 
تشـکیل دادم. قصد داشـتم اسـم شـبنم را برای 
شـرکت انتخاب کنـم ولی اداره ثبت شـرکت ها 
اعـالم کـرد کـه ایـن اسـم قبال بـه نام شـرکت 
دیگری ثبت شده، بنابراین اسم شرکت را توفان 

)نام پسرم( گذاشتم. 
در همـان سـال تصمیـم گرفتم کـه بـرای ادامه 
تحصیل به خارج از کشـور بروم، ولـی آن زمان 
گرفتن پاسـپورت 5 تا 6 ماه طول می کشـید، در 
این بین یکی از دوسـتانم به من پیشـنهاد داد که 
تا زمان آماده شدن پاسپورت و پذیرش دانشگاه، 
در سـاخت اتوبان تهـران- کرج که تازه شـروع 
شـده بـود مشـارکت کنم. مـن هـم پذیرفتم و 
سـاخت بخشـی از ایـن اتوبـان را کـه بخـش 
مشـکل کار به طـول 1/5 کیلومتـر بـود، بـه مـا 
سـپردند. مـا هم با موفقیت در عـرض 6 ماه این 
پـروژه را انجـام دادیم. ایـن اتوبان به عنوان اولین 
نمونه آزادراه در کشـور سـاخت شـد که از سال 

42 تاکنون هم کار کرده است. 
وقتـی کار تمام شـد ، سـود مـا از اجـرای پروژه 
350 هـزار تومان بود که چون یک نفر شـریک 
داشـتم، نفری 175 هزار تومان سـهم هر یک از 
ما شـد. در آن زمان حقـوق دولتی یک مهندس 
حـدود 700 تومـان و حقوق یک مهندس عالی 
مقـام حدود 5 هزار تومـان بود، بنابراین با خودم 
فکـر کردم اگر به خارج از کشـور بـروم و درس 
بخوانم تا اسـتاد دانشگاه شـوم نهایتا 800 تومان 
حقـوق می گیـرم. از طـرف دیگـر، شـغل مـا 
سـاختن است و ما می خواهیم مملکتمان را آباد 

کنیم پس همین کارها را ادامه می دهیم. 
بـا ایـن ایده فکـر خـارج رفتـن را رها کـردم و 
شـرکت توفـان را در اردیبهشـت 1343 به ثبت 

تحصیالت خود را جدی بگیریم و حرفه آباء و 
اجدادی خود را ادامه ندهیم. 

خانـواده من از تهرانی های قدیم هسـتند و ما در 
محلـه گمـرک تهـران )میـدان رازی( زندگـی 
می کردیـم. در مهـر 1322 بـه دبسـتان رفتم و تا 
سـال ششـم دبسـتان در دبسـتان غزالی کـه در 
خیابـان »مخصـوص« و حوالـی میـدان قزوین 
تهـران قرار داشـت تحصیـل کردم و در بیشـتر 
دوران تحصیـل شـاگرد اول بـودم.  البته پیش از 
دبسـتان از سـن 4 یا 5 سـالگی بـه مکتب خانه 

رفته بودم و  این برایم خیلی مفید بود. 
در سـال 1328 بـه دبیرسـتان شـرف رفتـم. آن 
سـال ها مصادف با سـال های پرالتهاب سیاسـی 
در ایران و فعالیت حداکثری حزب توده و جبهه 
ملـی بـود. طبیعـی اسـت کـه آن همایش هـا و 
میتینگ های مختلـف حزبی، تاثیر زیـادی روی 
نوجوانـان و جوانـان داشـت، امـا مـن ترجیـح 
می دادم که میانه رو باشـم و نسـبت به هیچکدام 
جبهه گیـری نکنـم، هرچنـد اغلب نشـریات و 
مجـالت احزاب مختلف را مطالعـه می کردم و 
سـعی می کـردم بـا علـوم و فلسـفه های جدید 
ماننـد فلسـفه مارکـس و طـرز اداره کشـور در 

حکومت های سوسیالیستی آشنا شوم. 
ایـن مطالعـات بـرای این بـود که دید درسـتی 
درباره مسـائل مختلف پیدا کنـم؛ ولی همچنان 
اولویـت اولم درس و تحصیل بود. از همان ابتدا 
هم متوجه شـدم که تمایل زیـادی به ریاضیات 
دارم، زیـرا همـه علوم دیگر و هنرها پایه ریاضی 
دارند و کسـی که علم ریاضی بداند می تواند در 

علوم دیگر نیز موفق باشد.
در سـال 1334 نفـر چهلـم آزمـون ورودی بـه 
دانشـگاه شـدم و تحصیـالت عالی خـود را در 
دانشـکده فنی دانشـگاه تهران ادامه دادم. تصمیم 
داشـتم که رشته مکانیک را انتخاب کنم ولی در 
آن زمان، رشـته راه و سـاختمان درآمد بیشـتری 
داشت. در همین اثنا، در کالس زبان انگلیسی به 
خانمی عالقه مند شـدم و وقتی بـا او درباره این 
تردید بین دو رشـته صحبت کردم، آن خانم که 
بعدا همسـرم شد، مرا تشـویق به انتخاب رشته 
راه و سـاختمان کـرد. با ایـن وجود هیچ وقت به 
تحصیل و آموزش، با هدف کسـب درآمد نگاه 
نکردم و همیشه با عشـق درس خواندم و حتی 
هنوز هـم با همه گرفتاری هـا در حال مطالعه و 

آموختن هستم. 

پدرم جواهرساز بود، اما 
عالقه و آشنایی زیادی

با ادبیات کالسیک ایران 
داشت،  به همین دلیل 
از کودکی به ادبیات و  
شعر عالقه مند شدم. 

او به تحصیالت هم
اهمیت می داد و اصرار
داشت که فرزندانش 
حرفه موروثی خانواده

را ادامه ندهند

هیچ وقت به تحصیل و 
آموزش، با هدف کسب 

درآمد نگاه نکردم و
همیشه با عشق درس 

خواندم و حتی هنوز 
هم با وجود تمام 

گرفتاری ها در حال 
مطالعه و آموختن 

بیشتر هستم 

من از دوره دکتر مصدق
تا امروز شاهد تغییر و 

تحوالت سیاسی زیادی
بودم. این همه مدیر 
و مسئول تغییر کردند
ولی من هنوز پشت 

میزم نشسته ام. همین
نکته، نشان دهنده 

ثبات بخش خصوصی 
در مقابل دولت است 
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مـن در یازدهـم بهمـن 1315  در یـک خانـواده 
هنرمنـد و جواهرسـاز متولـد شـدم. خانـواده ام 
سـوابق زیادی در صنعت جواهرسـازی داشتند. 
بسـیاری از آثـاری که خانواده من سـاخته اند در 
حـال حاضـر در موزه ها نگهداری می شـوند؛ به 
عنـوان نمونه، گـوی جواهری کـه در موزه ملی 
وجود دارد و بسـیار معروف اسـت توسـط جد 

من ساخته شده است.
پدر من میرزا حبیب هلل عطاردیان هم جواهرساز 
بـود، امـا عالقـه و آشـنایی زیـادی بـا ادبیـات 
کالسـیک ایـران به خصـوص اشـعار مولـوی، 
سـعدی و ... داشـت،  به همین دلیل من از همان 
کودکی به شـعر و ادبیات عالقه مند شـدم. پدرم 
در عیـن حـال، بـه تحصیـل فرزندان خـود هم 
اهمیـت مـی داد، بنابرایـن اصـرار داشـت که ما 

آشنایی ما با مهندس محمد عطاردیان با دیدن فیلم مستند »عبور از توفان« 
آغاز شد که به مروری بر اقدامات شاخص شرکت عطاردیان می پردازد. او که از 60 سال 
و  عطاردیان  محمد  شرکت  تضامنی  هیئت مدیره  رئیس  و  مدیرعامل  تاکنون  پیش 
همکاران )توفان سابق( به عنوان یکی از شرکت های ایرانی پیشگام در حوزه راهسازی 
بوده، عالوه بر بیش از 6 دهه سابقه فعالیت مهندسی در ساخت زیربناهای حیاتی در 
ایران از جمله ساخت هزاران کیلومتر بزرگراه ، راه اصلی و فرعی، راه آهن و ...  تجربه 
طوالنی نیز در زمینه راهبری و سیاست گذاری در فعالیت های اجتماعی و مدنی دارد. 

عضو هیئت موسس و رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران، عضو 
جانشین شورای حکام سازمان بین المللی کار و عضو کنفدراسیون کارفرمایان آسیا و 

اقیانوسیه،  فقط گوشه ای از فعالیت های مدنی مهندس عطاردیان است. 
بهاره بوذری، در مطلب حاضر، روایتگر برش هایی کوتاه از زندگی پر فراز و نشیب این 

کارآفرین پیشکسوت است. 

گفت وگو با موسس یکی از شرکت های قدیمی راهسازی در ایران

خود راه بگویدت که چون باید رفت

بـه هر حـال، سـال 1338 مدرک فوق لیسـانس 
)دانشنامه( در رشته راه و ساختمان گرفتم و سال 
1339 ازدواج کـردم. دخترم شـبنم متولد 1339 

و پسرم توفان متولد 1340 است. 

تاسیس شرکت توفان
از تیرماه سـال 1338 با اسـتادم مهندس ابوطالب 
گوهریان شـروع به کار کردم و در ابتدا به عنوان 
مهنـدس کارگـر، سـپس بـه عنـوان رئیـس 
کارگاه هـای سـاختمانی و راهسـازی فعالیـت 
داشـتم. ایـن همـکاری بـه مـدت 4 سـال ادامه 
داشـت ، امـا در مهـر 1342 از شـرکت راپُل جدا 
شـدم و در اول آبان همان سـال شرکت خودم را 
تشـکیل دادم. قصد داشـتم اسـم شـبنم را برای 
شـرکت انتخاب کنـم ولی اداره ثبت شـرکت ها 
اعـالم کـرد کـه ایـن اسـم قبال بـه نام شـرکت 
دیگری ثبت شده، بنابراین اسم شرکت را توفان 

)نام پسرم( گذاشتم. 
در همـان سـال تصمیـم گرفتم کـه بـرای ادامه 
تحصیل به خارج از کشـور بروم، ولـی آن زمان 
گرفتن پاسـپورت 5 تا 6 ماه طول می کشـید، در 
این بین یکی از دوسـتانم به من پیشـنهاد داد که 
تا زمان آماده شدن پاسپورت و پذیرش دانشگاه، 
در سـاخت اتوبان تهـران- کرج که تازه شـروع 
شـده بـود مشـارکت کنم. مـن هـم پذیرفتم و 
سـاخت بخشـی از ایـن اتوبـان را کـه بخـش 
مشـکل کار به طـول 1/5 کیلومتـر بـود، بـه مـا 
سـپردند. مـا هم با موفقیت در عـرض 6 ماه این 
پـروژه را انجـام دادیم. ایـن اتوبان به عنوان اولین 
نمونه آزادراه در کشـور سـاخت شـد که از سال 

42 تاکنون هم کار کرده است. 
وقتـی کار تمام شـد ، سـود مـا از اجـرای پروژه 
350 هـزار تومان بود که چون یک نفر شـریک 
داشـتم، نفری 175 هزار تومان سـهم هر یک از 
ما شـد. در آن زمان حقـوق دولتی یک مهندس 
حـدود 700 تومـان و حقوق یک مهندس عالی 
مقـام حدود 5 هزار تومـان بود، بنابراین با خودم 
فکـر کردم اگر به خارج از کشـور بـروم و درس 
بخوانم تا اسـتاد دانشگاه شـوم نهایتا 800 تومان 
حقـوق می گیـرم. از طـرف دیگـر، شـغل مـا 
سـاختن است و ما می خواهیم مملکتمان را آباد 

کنیم پس همین کارها را ادامه می دهیم. 
بـا ایـن ایده فکـر خـارج رفتـن را رها کـردم و 
شـرکت توفـان را در اردیبهشـت 1343 به ثبت 

تحصیالت خود را جدی بگیریم و حرفه آباء و 
اجدادی خود را ادامه ندهیم. 

خانـواده من از تهرانی های قدیم هسـتند و ما در 
محلـه گمـرک تهـران )میـدان رازی( زندگـی 
می کردیـم. در مهـر 1322 بـه دبسـتان رفتم و تا 
سـال ششـم دبسـتان در دبسـتان غزالی کـه در 
خیابـان »مخصـوص« و حوالـی میـدان قزوین 
تهـران قرار داشـت تحصیـل کردم و در بیشـتر 
دوران تحصیـل شـاگرد اول بـودم.  البته پیش از 
دبسـتان از سـن 4 یا 5 سـالگی بـه مکتب خانه 

رفته بودم و  این برایم خیلی مفید بود. 
در سـال 1328 بـه دبیرسـتان شـرف رفتـم. آن 
سـال ها مصادف با سـال های پرالتهاب سیاسـی 
در ایران و فعالیت حداکثری حزب توده و جبهه 
ملـی بـود. طبیعـی اسـت کـه آن همایش هـا و 
میتینگ های مختلـف حزبی، تاثیر زیـادی روی 
نوجوانـان و جوانـان داشـت، امـا مـن ترجیـح 
می دادم که میانه رو باشـم و نسـبت به هیچکدام 
جبهه گیـری نکنـم، هرچنـد اغلب نشـریات و 
مجـالت احزاب مختلف را مطالعـه می کردم و 
سـعی می کـردم بـا علـوم و فلسـفه های جدید 
ماننـد فلسـفه مارکـس و طـرز اداره کشـور در 

حکومت های سوسیالیستی آشنا شوم. 
ایـن مطالعـات بـرای این بـود که دید درسـتی 
درباره مسـائل مختلف پیدا کنـم؛ ولی همچنان 
اولویـت اولم درس و تحصیل بود. از همان ابتدا 
هم متوجه شـدم که تمایل زیـادی به ریاضیات 
دارم، زیـرا همـه علوم دیگر و هنرها پایه ریاضی 
دارند و کسـی که علم ریاضی بداند می تواند در 

علوم دیگر نیز موفق باشد.
در سـال 1334 نفـر چهلـم آزمـون ورودی بـه 
دانشـگاه شـدم و تحصیـالت عالی خـود را در 
دانشـکده فنی دانشـگاه تهران ادامه دادم. تصمیم 
داشـتم که رشته مکانیک را انتخاب کنم ولی در 
آن زمان، رشـته راه و سـاختمان درآمد بیشـتری 
داشت. در همین اثنا، در کالس زبان انگلیسی به 
خانمی عالقه مند شـدم و وقتی بـا او درباره این 
تردید بین دو رشـته صحبت کردم، آن خانم که 
بعدا همسـرم شد، مرا تشـویق به انتخاب رشته 
راه و سـاختمان کـرد. با ایـن وجود هیچ وقت به 
تحصیل و آموزش، با هدف کسـب درآمد نگاه 
نکردم و همیشه با عشـق درس خواندم و حتی 
هنوز هـم با همه گرفتاری هـا در حال مطالعه و 

آموختن هستم. 

پدرم جواهرساز بود، اما 
عالقه و آشنایی زیادی

با ادبیات کالسیک ایران 
داشت،  به همین دلیل 
از کودکی به ادبیات و  
شعر عالقه مند شدم. 

او به تحصیالت هم
اهمیت می داد و اصرار
داشت که فرزندانش 
حرفه موروثی خانواده

را ادامه ندهند

هیچ وقت به تحصیل و 
آموزش، با هدف کسب 

درآمد نگاه نکردم و
همیشه با عشق درس 

خواندم و حتی هنوز 
هم با وجود تمام 

گرفتاری ها در حال 
مطالعه و آموختن 

بیشتر هستم 

من از دوره دکتر مصدق
تا امروز شاهد تغییر و 

تحوالت سیاسی زیادی
بودم. این همه مدیر 
و مسئول تغییر کردند
ولی من هنوز پشت 

میزم نشسته ام. همین
نکته، نشان دهنده 

ثبات بخش خصوصی 
در مقابل دولت است 
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رسـاندیم. پـس از چندین سـال  هـم رتبه بندی 
سـازمان برنامه را دریافت، در مناقصات شرکت 
کردیـم و کارهای بزرگی انجام دادیم که تعدادی 

از آنها را برایتان شرح می دهم.
راه آهن بافـق - بندرعباس: یکـی از پروژه های 
ملـی و مهمـی کـه روی آن کار کردیـم، راه آهن 
بافـق- بندرعبـاس بود. در سـال 60  این مسـیر 
فاقـد راه آهن بود و به راه آهن سراسـری کشـور 
متصـل نبود؛ به عبـارت دیگر،  راه آهـن از تهران 
بـه بافق و بعد به کرمان امتـداد می یافت، اما بین 
کرمـان تـا زاهـدان و بافق تا بندرعباس سـاخته 
نشـده بـود. کل مسـیر بافـق- بندرعبـاس 631 
کیلومتر بود و ما سـاخت حدود 48 کیلومتر آن 
از بافق به طرف بندرعباس )قطعـه 14( را تا زیر 
باالسـت بر عهده گرفتیم و در ابتدای سال 66 و 
زودتر از شـرکت های دیگر، کار خود را به پایان 
رسـاندیم، اما ضرر کردیم. اساسـا همه کارهایی 
کـه بعد از کار اولیـه در اتوبان تهران- کرج انجام 
دادیـم با زیان همراه بود، هرچند مهندسـان ناظر 
و مقامـات دولتی در مـورد این پروژه گفته اند در 
تمـام مسـیر راه آهـن بافـق بندرعبـاس بهترین 
سـازه های سـاخته شـده متعلـق بـه شـرکت 

شماست.
بـه هـر حـال، بـه دلیـل ضـرر هنگفتی کـه در 
اجـرای این پروژه متحمل شـدیم، شـرکای من 
تصمیم گرفتند که دیگر به ایـن کار ادامه ندهند 
و سـراغ کار دیگری بروند. من همه کارمندان را 
در سـالن کنفرانس جمـع کردم و گفتـم از فردا 
شـما فقط کارمند من هستید. البته ممکن است 
5- 6 مـاه نتوانـم به موقـع حقوق هـا را پرداخت 
کنـم. با این حـال همه کارمنـدان ادامه همکاری 

با من را پذیرفتند.

تاسیس شرکت عطاردیان
از ابتدای اردیبهشت 66 شرکتی به نام عطاردیان 
تاسـیس کردم که در واقع در ادامه فعالیت همان 
شـرکت توفان اسـت . این نـام را انتخـاب کردم 
بـرای اینکـه بتوانم از اعتبـار این اسـم که دیگر 
شناخته شـده بـود اسـتفاده کنـم و راحت تـر 
پروژه هـای جدیـد به شـرکت ما محول شـود، 
چـون هیچ پولـی نداشـتم و بدهی هـای زیادی 

روی دستم مانده بود. 
در همـان زمان یکی از دوسـتان که دایی یکی از 
شـرکایم و سرهنگ شهربانی بازنشسـته بود به 

مـن گفـت مـن یـک میلیـون تومـان به شـما 
می دهم و شـما هر مـاه پولی به عنـوان مضاربه 
بـه مـن بدهید. بـا همان یـک میلیون تومـان به 
عنوان سـرمایه اولیه، شـرکت را تاسیس کردم و 
بالفاصلـه چند پروژه گرفتم و بـا درآمدی که به 
دسـت آوردم، ضـرر و زیان متحمل شـده بابت 

پروژه های قبلی را جبران کردم.
اخیرا شـرکت دیگـری به نام »شـرکت صنعت 
احـداث عطاردیـان« تاسـیس کردیم کـه در آن 
شـرکت، من 52 درصد و همکارانـم 48 درصد 
سهام دارند و همگی جزو مهندسانی هستند که 

در شرکت عطاردیان تربیت شده اند. 
باید در اینجا تاکید کنم که همیشـه سـعی  من و 
همکارانـم بر این بوده کـه پروژه های ملی انجام 
دهیـم و ماندگاری و ذی نفع بودن عامـه مردم از 
شـروط اصلی مـا برای انتخاب پروژه هـا بود، به 
همیـن دلیـل در بسـیاری از فعالیت های بخش 
خصوصی مثل سـاخت آپارتمان و مجتمع های 
تجاری شرکت نکردیم و همواره تالش داشتیم 

کارهای بنیادین و زیرساختی انجام دهیم.
بازسـازي پایه هـاي بتنـي آسـيب دیده پـل 
قطور: یکی از کارهای شـاخص شرکت تعمیر 
پـل قطور-  بزرگ تریـن پـل قوسـي در منطقـه 
خاورمیانـه  - در آذربایجان غربی )حوالی خوی( 
در اسـفند 66 بـود کـه در آن زمـان، ارتبـاط بـا 
راه آهـن سراسـری کشـور بـا اروپـا را برقـرار 
می کـرد. می دانیـد کـه در زمـان جنـگ همـه 
مرزهای کشـور بسـته شـده بود و تمام بنادر را 
بمبـاران کرده بودنـد و ایران هیچ گونه ارتباطی با 
خارج از کشـور جز پل قطور نداشـت و به دلیل 
همین موقعیت سوق الجیشـي خاص، نیروهای 
عراقـی بارهـا پایه های این پل را هدف موشـک 
قـرار دادنـد و بـه آن آسـیب رسـاندند، بنابراین 
راه آهـن ایـران به ما ماموریـت داد که ایـن پل را 
بازسـازی کنیـم و ایـن کار بـه مدت 24 مـاه در 
حین موشـک باران دشـمن با زحمـت و هزینه 

زیادی اجرا شد. 
برآورد شـرکت های خارجی برای تعمیر این پل 
رقم سرسـام آوری بود، ولـی ما با همکاری یک 
مهندس مشـاور ایرانی، طـوری این پل را تعمیر 
کردیـم کـه حتی یـک روز هـم ارتباط ایـران با 
اروپا قطع نشـد و توانستند کاالهای استراتژیک 

و ملزومات اساسی را به کشور وارد کنند.
ترميم اسـکله هاي بتني بندر امام خميني)ره( : 

در سال 1342 ساخت
 یکی از بخش های دشوار 
اتوبان تهران کرج را 
به شرکت ما سپردند

 که در عرض 6 ماه این 
پروژه را انجام دادیم. 
سود ما از اجرای این 
پروژه 350 هزار تومان
 بود. در آن زمان حقوق

دولتی یک مهندس 
حدود 700 تومان و 
حقوق یک مهندس
 عالی مقام حدود
 5 هزار تومان بود

ما ساخت حدود 48 
کیلومتر از راه آهن بافق 
به بندرعباس )قطعه 14( 
را بر عهده گرفتیم و در 
ابتدای سال 66 و زودتر

 از شرکت های دیگر، کار 
خود را به پایان رساندیم

البته از نظر مالی، ضرر 
کردیم، اما مهندسان 
ناظر پروژه می گفتند که 
در تمام مسیر راه آهن 
بافق به بندرعباس، 
بهترین سازه ها متعلق 
به شرکت ماست
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کار دیگـر بی سـابقه ای کـه تـا آن تاریـخ به این 
شیوه در ایران انجام نشده بود،  تعمیر اسکله های 
بنـدر امـام بود کـه بـرای اولین بار توسـط یک 

شرکت ایرانی انجام شد. 
روند ترمیم اسـکله ها از سـال 1375 تا 1380 به 
مدت 5 سـال طول کشـید. سـازه هاي بتني بندر 
امـام خمینـي )ره( دچـار خوردگـی و خرابـی 
غیرقابل تصوری شـده بود که با ماموریتی که از 
طرف سـازمان بنـادر و دریانـوردی به ما محول 
شـد، طرح هـاي ابداعـي خـود را بـراي ترمیـم 
خرابي هـا و آب بنـد کـردن بخش هایـي از ایـن 
سازه برای جلوگیري از تماس مستقیم آب دریا 
بـا بخش در حـال ترمیم اجرا کردیم و همچنین 
بـراي اولیـن بـار در ایـران از روش بتن پاشـي 
)شـاتکریت( بـا بتن تر بـراي ترمیم سـازه هاي 

بتني استفاده کردیم.
پـل ورودي فرودگاه ماهشـهر: به طور معمول 
سـاخت پروژه هاي عمراني در کشـور ما بسیار 
بیشـتر از زمان پیش بیني شده به طول می انجامد، 
در حالـي کـه مـا در شـرکت عطاردیـان بخش 
عمـده کارهـاي خود را به موقع تحویـل دادیم و 
بعضـي از آنها حتي سـریع تر از برنامه پیش بیني 
شـده بـه پایـان رسـیدند. یکـی از ایـن پروژه ها 
سـاخت پـل ورودی فرودگاه بندر ماهشـهر در 
سـال 1385 بـود کـه 9 مـاه زودتـر از مـدت 
پیش بیني شـده عملیات اجرایـي آن پایان یافت 
و عـالوه بـر جنبه هـاي اقتصـادي آن، ضامـن 
سـالمت عده زیادي از هموطناني بود که در این 

محور تردد مي کردند.
قطعه رودبار- منجيل از آزادراه تهران - رشت : 
از سـال 1398 تاکنون نیز یکی از مشکل ترین و 
پیچیده تریـن پروژه های کشـور یعنی سـاخت 
آزادراه قطعـه رودبار- منجیل در اختیار شـرکت 
ماسـت. در حـال حاضـر ، از کل آزادراه تهران تا 
رشـت بخش رودبار - منجیل باقی مانده که در 
آن منطقه همیشـه گره ترافیکی ایجاد می شـود. 
اتوبانی که باید سـاخته شـود 8 کیلومتر مسافت 
دارد و 9/ 4 کیلومتر آن سـهم شـرکت ماسـت و 
بـرآورد هزینـه آن حـدود 500 میلیـارد تومـان 
اسـت. در همه این مسـیر پل های بـزرگ ، تونل 
و پل هـای شـاریو )shario( وجود دارد که تا به 
حال در ایران به این شـکل سـاخته نشده است. 
سـاخت تونل هـا هـم بسـیار مهـم و خطرناک 
اسـت، چـون بـاالی ایـن تونـل مـردم رودبـار 

زندگـی می کننـد و اگـر ریـزش داشـته باشـد 
فاجعـه ملـی ایجاد می شـود. این پـروژه تاکنون 
حـدود 70 درصد پیشـرفت داشـته اسـت، ولی 
مشـکالت زیادی دارد و چون دولت منابع مالی 

الزم را ندارد، کار باکندی پیش می رود.

حرفی با جوانان
شاید ماحصل تجربه این سـال ها را بتوانم در دو 
نکته اصلی خالصه کنـم: اوال مـن از دوره دکتر 
مصدق تا امروز همه تغییر و تحوالت کشـور را 
به چشـم خود دیدم؛ در دوره چند نخست وزیر 
در دوره شاه و چند نخست وزیر و رییس جمهور 
در دوران پس از انقالب فعالیت داشتم. این همه 
مدیـر و مسـئول تغییـر کردنـد، ولی مـن هنوز 
پشـت میزم نشسـته ام. همین نکته، نشان دهنده 
ثبات بخش خصوصی اسـت. مـن معتقدم اگر 
اقتصاد کشـور در اختیار بخش خصوصی باشد  
بـر یک روال درسـت جلـو می رود، نـه اینکه با 
هر قانـون و دسـتور جدیدی مسـیرش عوض 
شـود و در آخـر هـم بـه نتیجـه نرسـد و همـه 

تقصیرها را به گردن مدیر قبلی بیندازند.
نکتـه دوم خطـاب بـه جوانـان اسـت. بـه قول 
حافـظ شـیرازی: »شـکر خدا که هـر چه طلب 
کـردم از خـدا ... بـر منتهای همت خـود کامران 
شـدم« امـا ایـن کامروایـی به آسـانی به دسـت 
نیامـده؛ می خواهـم بدانند که من طی سـال های 
فعالیتم سـه بار به خاک سـیاه نشسـتم، یکی در 
سـال 1346 ، یک بار دیگر در سـال   1360  و یک 
بار هم در سـال 1366  . بعد هم دچار بحران های 
مالی شـدید شدیم که یکی از آنها در سال 1380 
بـود، ولـی هر بـار دسـت روی زانو گذاشـتم و 
بلنـد شـدم و همـه این بحران ها را پشـت سـر 
گذاشـتم، چرا که همیشه شـعار زندگی من این 

شعر عطار بوده است:
گر مرد رهی میان خون رفت

از پای فتاده سرنگون باید رفت
تو پای به راه در نه و هیچ مپرس

خود راه بگویدت که چون باید رفت
جوان هـا بایـد بدانند که زندگی سراسـر چالش 
اسـت. گویی همه عوامل دسـت به دسـت هم 
می دهند کـه کاری که می خواهند انجام نشـود، 
ولی باید از همان دردسـرها و چالش ها، فرصت 
بسـازند و فرامـوش نکنند که هرگز رسـیدن به 

اهداف بزرگ سهل الوصول نبوده است. 

یکی از کارهای شاخص 
شرکت ما تعمیر پل

قطور یعنی بزرگ ترین 
پل قوسي در منطقه 
خاورمیانه، در اسفند 

سال 66 بود که در آن
زمان، ارتباط راه آهن 

سراسری کشور با 
اروپا را برقرار می کرد.
این کار به مدت 24 

ماه و زیر موشک باران 
دشمن، با زحمت و 

هزینه زیادی اجرا شد

از سال 1398 تاکنون
یکی از مشکل ترین 

پروژه های کشور یعنی
ساخت قطعه منجیل
به رودبار در آزادراه
قزوین - رشت به ما

محول شده است. این
پروژه تا به حال حدود
70 درصد پیشرفت 

داشته، ولی مشکالت 
زیادی از جمله کمبود 
منابع مالی دولتی دارد

که باعث شده کار 
با کندی پیش برود
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رسـاندیم. پـس از چندین سـال  هـم رتبه بندی 
سـازمان برنامه را دریافت، در مناقصات شرکت 
کردیـم و کارهای بزرگی انجام دادیم که تعدادی 

از آنها را برایتان شرح می دهم.
راه آهن بافـق - بندرعباس: یکـی از پروژه های 
ملـی و مهمـی کـه روی آن کار کردیـم، راه آهن 
بافـق- بندرعبـاس بود. در سـال 60  این مسـیر 
فاقـد راه آهن بود و به راه آهن سراسـری کشـور 
متصـل نبود؛ به عبـارت دیگر،  راه آهـن از تهران 
بـه بافق و بعد به کرمان امتـداد می یافت، اما بین 
کرمـان تـا زاهـدان و بافق تا بندرعباس سـاخته 
نشـده بـود. کل مسـیر بافـق- بندرعبـاس 631 
کیلومتر بود و ما سـاخت حدود 48 کیلومتر آن 
از بافق به طرف بندرعباس )قطعـه 14( را تا زیر 
باالسـت بر عهده گرفتیم و در ابتدای سال 66 و 
زودتر از شـرکت های دیگر، کار خود را به پایان 
رسـاندیم، اما ضرر کردیم. اساسـا همه کارهایی 
کـه بعد از کار اولیـه در اتوبان تهران- کرج انجام 
دادیـم با زیان همراه بود، هرچند مهندسـان ناظر 
و مقامـات دولتی در مـورد این پروژه گفته اند در 
تمـام مسـیر راه آهـن بافـق بندرعبـاس بهترین 
سـازه های سـاخته شـده متعلـق بـه شـرکت 

شماست.
بـه هـر حـال، بـه دلیـل ضـرر هنگفتی کـه در 
اجـرای این پروژه متحمل شـدیم، شـرکای من 
تصمیم گرفتند که دیگر به ایـن کار ادامه ندهند 
و سـراغ کار دیگری بروند. من همه کارمندان را 
در سـالن کنفرانس جمـع کردم و گفتـم از فردا 
شـما فقط کارمند من هستید. البته ممکن است 
5- 6 مـاه نتوانـم به موقـع حقوق هـا را پرداخت 
کنـم. با این حـال همه کارمنـدان ادامه همکاری 

با من را پذیرفتند.

تاسیس شرکت عطاردیان
از ابتدای اردیبهشت 66 شرکتی به نام عطاردیان 
تاسـیس کردم که در واقع در ادامه فعالیت همان 
شـرکت توفان اسـت . این نـام را انتخـاب کردم 
بـرای اینکـه بتوانم از اعتبـار این اسـم که دیگر 
شناخته شـده بـود اسـتفاده کنـم و راحت تـر 
پروژه هـای جدیـد به شـرکت ما محول شـود، 
چـون هیچ پولـی نداشـتم و بدهی هـای زیادی 

روی دستم مانده بود. 
در همـان زمان یکی از دوسـتان که دایی یکی از 
شـرکایم و سرهنگ شهربانی بازنشسـته بود به 

مـن گفـت مـن یـک میلیـون تومـان به شـما 
می دهم و شـما هر مـاه پولی به عنـوان مضاربه 
بـه مـن بدهید. بـا همان یـک میلیون تومـان به 
عنوان سـرمایه اولیه، شـرکت را تاسیس کردم و 
بالفاصلـه چند پروژه گرفتم و بـا درآمدی که به 
دسـت آوردم، ضـرر و زیان متحمل شـده بابت 

پروژه های قبلی را جبران کردم.
اخیرا شـرکت دیگـری به نام »شـرکت صنعت 
احـداث عطاردیـان« تاسـیس کردیم کـه در آن 
شـرکت، من 52 درصد و همکارانـم 48 درصد 
سهام دارند و همگی جزو مهندسانی هستند که 

در شرکت عطاردیان تربیت شده اند. 
باید در اینجا تاکید کنم که همیشـه سـعی  من و 
همکارانـم بر این بوده کـه پروژه های ملی انجام 
دهیـم و ماندگاری و ذی نفع بودن عامـه مردم از 
شـروط اصلی مـا برای انتخاب پروژه هـا بود، به 
همیـن دلیـل در بسـیاری از فعالیت های بخش 
خصوصی مثل سـاخت آپارتمان و مجتمع های 
تجاری شرکت نکردیم و همواره تالش داشتیم 

کارهای بنیادین و زیرساختی انجام دهیم.
بازسـازي پایه هـاي بتنـي آسـيب دیده پـل 
قطور: یکی از کارهای شـاخص شرکت تعمیر 
پـل قطور-  بزرگ تریـن پـل قوسـي در منطقـه 
خاورمیانـه  - در آذربایجان غربی )حوالی خوی( 
در اسـفند 66 بـود کـه در آن زمـان، ارتبـاط بـا 
راه آهـن سراسـری کشـور بـا اروپـا را برقـرار 
می کـرد. می دانیـد کـه در زمـان جنـگ همـه 
مرزهای کشـور بسـته شـده بود و تمام بنادر را 
بمبـاران کرده بودنـد و ایران هیچ گونه ارتباطی با 
خارج از کشـور جز پل قطور نداشـت و به دلیل 
همین موقعیت سوق الجیشـي خاص، نیروهای 
عراقـی بارهـا پایه های این پل را هدف موشـک 
قـرار دادنـد و بـه آن آسـیب رسـاندند، بنابراین 
راه آهـن ایـران به ما ماموریـت داد که ایـن پل را 
بازسـازی کنیـم و ایـن کار بـه مدت 24 مـاه در 
حین موشـک باران دشـمن با زحمـت و هزینه 

زیادی اجرا شد. 
برآورد شـرکت های خارجی برای تعمیر این پل 
رقم سرسـام آوری بود، ولـی ما با همکاری یک 
مهندس مشـاور ایرانی، طـوری این پل را تعمیر 
کردیـم کـه حتی یـک روز هـم ارتباط ایـران با 
اروپا قطع نشـد و توانستند کاالهای استراتژیک 

و ملزومات اساسی را به کشور وارد کنند.
ترميم اسـکله هاي بتني بندر امام خميني)ره( : 

در سال 1342 ساخت
 یکی از بخش های دشوار 
اتوبان تهران کرج را 
به شرکت ما سپردند
 که در عرض 6 ماه این 
پروژه را انجام دادیم. 
سود ما از اجرای این 
پروژه 350 هزار تومان
 بود. در آن زمان حقوق
دولتی یک مهندس 
حدود 700 تومان و 
حقوق یک مهندس
 عالی مقام حدود
 5 هزار تومان بود

ما ساخت حدود 48 
کیلومتر از راه آهن بافق 
به بندرعباس )قطعه 14( 
را بر عهده گرفتیم و در 
ابتدای سال 66 و زودتر
 از شرکت های دیگر، کار 
خود را به پایان رساندیم
البته از نظر مالی، ضرر 
کردیم، اما مهندسان 
ناظر پروژه می گفتند که 
در تمام مسیر راه آهن 
بافق به بندرعباس، 
بهترین سازه ها متعلق 
به شرکت ماست
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کار دیگـر بی سـابقه ای کـه تـا آن تاریـخ به این 
شیوه در ایران انجام نشده بود،  تعمیر اسکله های 
بنـدر امـام بود کـه بـرای اولین بار توسـط یک 

شرکت ایرانی انجام شد. 
روند ترمیم اسـکله ها از سـال 1375 تا 1380 به 
مدت 5 سـال طول کشـید. سـازه هاي بتني بندر 
امـام خمینـي )ره( دچـار خوردگـی و خرابـی 
غیرقابل تصوری شـده بود که با ماموریتی که از 
طرف سـازمان بنـادر و دریانـوردی به ما محول 
شـد، طرح هـاي ابداعـي خـود را بـراي ترمیـم 
خرابي هـا و آب بنـد کـردن بخش هایـي از ایـن 
سازه برای جلوگیري از تماس مستقیم آب دریا 
بـا بخش در حـال ترمیم اجرا کردیم و همچنین 
بـراي اولیـن بـار در ایـران از روش بتن پاشـي 
)شـاتکریت( بـا بتن تر بـراي ترمیم سـازه هاي 

بتني استفاده کردیم.
پـل ورودي فرودگاه ماهشـهر: به طور معمول 
سـاخت پروژه هاي عمراني در کشـور ما بسیار 
بیشـتر از زمان پیش بیني شده به طول می انجامد، 
در حالـي کـه مـا در شـرکت عطاردیـان بخش 
عمـده کارهـاي خود را به موقع تحویـل دادیم و 
بعضـي از آنها حتي سـریع تر از برنامه پیش بیني 
شـده بـه پایـان رسـیدند. یکـی از ایـن پروژه ها 
سـاخت پـل ورودی فرودگاه بندر ماهشـهر در 
سـال 1385 بـود کـه 9 مـاه زودتـر از مـدت 
پیش بیني شـده عملیات اجرایـي آن پایان یافت 
و عـالوه بـر جنبه هـاي اقتصـادي آن، ضامـن 
سـالمت عده زیادي از هموطناني بود که در این 

محور تردد مي کردند.
قطعه رودبار- منجيل از آزادراه تهران - رشت : 
از سـال 1398 تاکنون نیز یکی از مشکل ترین و 
پیچیده تریـن پروژه های کشـور یعنی سـاخت 
آزادراه قطعـه رودبار- منجیل در اختیار شـرکت 
ماسـت. در حـال حاضـر ، از کل آزادراه تهران تا 
رشـت بخش رودبار - منجیل باقی مانده که در 
آن منطقه همیشـه گره ترافیکی ایجاد می شـود. 
اتوبانی که باید سـاخته شـود 8 کیلومتر مسافت 
دارد و 9/ 4 کیلومتر آن سـهم شـرکت ماسـت و 
بـرآورد هزینـه آن حـدود 500 میلیـارد تومـان 
اسـت. در همه این مسـیر پل های بـزرگ ، تونل 
و پل هـای شـاریو )shario( وجود دارد که تا به 
حال در ایران به این شـکل سـاخته نشده است. 
سـاخت تونل هـا هـم بسـیار مهـم و خطرناک 
اسـت، چـون بـاالی ایـن تونـل مـردم رودبـار 

زندگـی می کننـد و اگـر ریـزش داشـته باشـد 
فاجعـه ملـی ایجاد می شـود. این پـروژه تاکنون 
حـدود 70 درصد پیشـرفت داشـته اسـت، ولی 
مشـکالت زیادی دارد و چون دولت منابع مالی 

الزم را ندارد، کار باکندی پیش می رود.

حرفی با جوانان
شاید ماحصل تجربه این سـال ها را بتوانم در دو 
نکته اصلی خالصه کنـم: اوال مـن از دوره دکتر 
مصدق تا امروز همه تغییر و تحوالت کشـور را 
به چشـم خود دیدم؛ در دوره چند نخست وزیر 
در دوره شاه و چند نخست وزیر و رییس جمهور 
در دوران پس از انقالب فعالیت داشتم. این همه 
مدیـر و مسـئول تغییـر کردنـد، ولی مـن هنوز 
پشـت میزم نشسـته ام. همین نکته، نشان دهنده 
ثبات بخش خصوصی اسـت. مـن معتقدم اگر 
اقتصاد کشـور در اختیار بخش خصوصی باشد  
بـر یک روال درسـت جلـو می رود، نـه اینکه با 
هر قانـون و دسـتور جدیدی مسـیرش عوض 
شـود و در آخـر هـم بـه نتیجـه نرسـد و همـه 

تقصیرها را به گردن مدیر قبلی بیندازند.
نکتـه دوم خطـاب بـه جوانـان اسـت. بـه قول 
حافـظ شـیرازی: »شـکر خدا که هـر چه طلب 
کـردم از خـدا ... بـر منتهای همت خـود کامران 
شـدم« امـا ایـن کامروایـی به آسـانی به دسـت 
نیامـده؛ می خواهـم بدانند که من طی سـال های 
فعالیتم سـه بار به خاک سـیاه نشسـتم، یکی در 
سـال 1346 ، یک بار دیگر در سـال   1360  و یک 
بار هم در سـال 1366  . بعد هم دچار بحران های 
مالی شـدید شدیم که یکی از آنها در سال 1380 
بـود، ولـی هر بـار دسـت روی زانو گذاشـتم و 
بلنـد شـدم و همـه این بحران ها را پشـت سـر 
گذاشـتم، چرا که همیشه شـعار زندگی من این 

شعر عطار بوده است:
گر مرد رهی میان خون رفت

از پای فتاده سرنگون باید رفت
تو پای به راه در نه و هیچ مپرس

خود راه بگویدت که چون باید رفت
جوان هـا بایـد بدانند که زندگی سراسـر چالش 
اسـت. گویی همه عوامل دسـت به دسـت هم 
می دهند کـه کاری که می خواهند انجام نشـود، 
ولی باید از همان دردسـرها و چالش ها، فرصت 
بسـازند و فرامـوش نکنند که هرگز رسـیدن به 

اهداف بزرگ سهل الوصول نبوده است. 

یکی از کارهای شاخص 
شرکت ما تعمیر پل

قطور یعنی بزرگ ترین 
پل قوسي در منطقه 
خاورمیانه، در اسفند 

سال 66 بود که در آن
زمان، ارتباط راه آهن 

سراسری کشور با 
اروپا را برقرار می کرد.
این کار به مدت 24 

ماه و زیر موشک باران 
دشمن، با زحمت و 

هزینه زیادی اجرا شد

از سال 1398 تاکنون
یکی از مشکل ترین 

پروژه های کشور یعنی
ساخت قطعه منجیل
به رودبار در آزادراه
قزوین - رشت به ما

محول شده است. این
پروژه تا به حال حدود
70 درصد پیشرفت 

داشته، ولی مشکالت 
زیادی از جمله کمبود 
منابع مالی دولتی دارد

که باعث شده کار 
با کندی پیش برود
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شاید در روزهای گذشته اتوبوس برقی آبی رنگی را در خیابان های تهران دیده 
ایرانی و حاصل  باشید. این اتوبوس که »زیما« نام دارد، اولین اتوبوس تمام برقی 
همکاری مهندسان گروه مپنا و شرکت عقاب افشان است که اکنون مراحل آزمایشی 
خود را طی می کند تا پس از دریافت استانداردهای الزم فعالیت خود را در شهرهای 
بزرگ کشور آغاز کند. شرکت عقاب افشان، سازه و شاسی این اتوبوس برقی را تولید 

کرده و امتیاز مهندسی تولید آن به نام شرکت شتاب ثبت شده است. 
و عبداهلل  )شتاب(  پارسان  برقی  اتوبوس  تولید  مدیرعامل شرکت  مرادی،  کامبیز 
اکبری راد، رئیس هیئت مدیره شرکت شتاب و عقاب افشان در گفت وگو با ترابران، 
ضمن برشمردن مشخصات فنی زیما، درباره مشکالت تولید اتوبوس برقی در کشور 

با وجود تمایل برخی دستگاه ها به واردات اینگونه از وسائل نقلیه توضیح می دهند.

جزئیات ساخت اولین اتوبوس برقی ایرانی در گفت وگو با تولیدکنندگان آن

»زیما« در مصاف با رقبای چینی 
ترابـران: لطفـا در ابتدا درباره سـابقه فعالیت 

شرکت شتاب توضیح دهید.
کامبیـز مـرادی: شـرکت شـتاب، حاصـل 
سـرمایه گذاری مشترک بین گروه مپنا و شرکت 
عقاب  افشـان )سـهم 50 درصدی( بـا ماموریت 
تولیـد وسـایط حمل ونقـل عمومـی و تجاری 
اسـت که در سـال 1399 تاسیس شد و کارهای 
عملیاتی  را از زمستان سال 99 آغاز کرد، اما یک 
سـال قبل از تاسیس شرکت، یکسـری اقدامات 
اولیـه در مجموعـه گروه مپنا و گـروه تولیدی - 
 صنعتـی عقاب افشـان کـه نـام آن بـه »گـروه 
خودروسـازی عقاب افشـان« تغییر خواهد کرد، 
انجـام شـده بـود. گـروه مپنـا از سـال 96 وارد 
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سـاخت از طـرف چـه نهـادی بـود و از چه 
زمانـی تولیـد آن شـروع شـد و االن در چـه 

مرحله ای هستید؟
مرادی: در سـال 96  و پیش از تشکیل شرکت 
شـتاب، ایـده اولیه در مجموعه مپنا ایـن بود که 
اتوبوس هـای کارکرده را تبدیـل به اتوبوس های 
برقـی کنند. ضمن شـروع ایـن کار، مذاکراتی با 
یکسـری از شهرداری ها انجام شد، ولی در حین 
کار، متوجه شـدیم کـه ایـن کار مقرون به صرفه 
نیست، زیرا در چنین شرایطی باید تجهیزاتی را 
که قیمت آن دو برابر تجهیـزات اتوبوس دیزلی 
اسـت، روی بدنه بی ارزش یک اتوبوس فرسوده 
سـوار کرد که طبعا هزینه اش بیشـتر اسـت، در 
نتیجـه قرار شـد اتوبـوس از پایه طراحی شـود؛ 
بنابرایـن یـک تیم نخبه گردآوری شـد تـا روی 
سیستم پیشرانه اتوبوس کار کنند، در همان زمان 
دپارتمـان R&D تیـم عقاب هم روی توسـعه 
بدنه و شاسـی اتوبوس کار می کرد که نتیجه کار 

این دو تیم، تبدیل به اتوبوس زیما شد.
اکبری راد: شـرکت عقاب افشـان بـا توجه به 
تجارب ارزنده ای که در طراحی و سـاخت اتاق 
انـواع اتوبـوس داشـت ماموریت طراحـی اتاق 
مخصـوص اتوبوس برقـی را به مرکز تحقیق و 
توسـعه خود موسوم به شرکت مهندسـی »افرا« 
داد کـه یک شـرکت دانش بنیـان در ایـن حوزه 
اسـت. آنها سـازه اتـاق را طبـق اسـتانداردهای 
اروپایـی و الزامات بارگذاری باتری و ماژول های 
اتوبـوس برقـی طراحـی و نمونه سـازی کردند. 
شـرکت مکو هم با اسـتفاده از مهندسـان نخبه 
خـود ماژول هـای برقـی شـامل درایوالین، پک 
باتـری، سیسـتم های خنک کننـده و ناوبـری را 
طراحی و تامین کنندگان مناسـب را شناسایی و 

برخی از قطعات مهم را تولید کرد. 
مرادی: بد نیسـت بدانیـد این کار در کشـور 
کم نظیر نیسـت، بی نظیر اسـت؛ تا پیـش از این 
همیشه نمونه ای را از کشور دیگر وارد می کردیم 
و داخلی سـازی کرده ایـم، امـا طراحـی اتوبوس 
زیما 100 درصد در داخل کشـور انجام شـده و 
همان طـور کـه گفتم، بخـش بدنه و شاسـی در 
گـروه عقاب و سیسـتم پیشـرانه در گـروه مپنا 

طراحی و پیاده سازی شده است.
اکبری راد: نکته بـارز در طراحی این اتوبوس 
اسـتفاده از سیسـتم نـرم افـزار مدیریت چرخه 

حـوزه Electrofication شـده و اسـتراتژی 
شـرکت بر این قرار گرفته که در زمینه پیشـرانه 
خودروهـای برقـی نیـز فعالیـت کند. شـرکت 
عقاب افشان هم به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده 
اتوبـوس در کشـور، از همـان سـال ها درصـدد 
تولید اتوبـوس برقی بود، بنابرایـن مذاکراتی در 
سـال 98 انجام شـد که خوشبختانه در شهریور 

ماه سال 1399 به ثمر نشست.
عبـداهلل اکبـری راد: می دانیـد اتوبوس هـای 
برقـی و هیدروژنـی نسـبت بـه اتوبوس هـای 
دیزلـی و گازسـوز که از سـوخت های فسـیلی 
اسـتفاده می کننـد، آالیندگـی نزدیـک بـه صفر 
دارنـد؛ به ویژه اگر بتـوان برای تولید برق از منابع 
تجدیدپذیر مانند بـاد و یا انرژی خورشـیدی و 
حتی راکتورهای هسـته ای بهره گرفت. در دنیا و 
به ویژه در کشـورهای توسعه یافته اتحادیه اروپا، 
امریکا و چین یک روند پرشـتاب برای توسـعه 
زیرسـاخت ها و اسـتفاده از خودروهـای برقـی 
)BEV( شکل گرفته، به نحوی که شرکت های 
بزرگ خودروسازی اکنون سهم قابل توجهی از 
تولیدات خود را به محصوالت برقی اختصاص 
می دهنـد. حتی در اتحادیه اروپـا و چین، فروش 
اتوبوس شـهری دیزل و گازسـوز ممنوع شده و 
فقـط اتوبوس هـای برقـی و هیدروژنـی قابلیت 
عرضـه بـه بـازار را دارند؛ مثال شـرکت یوتانگ 
چیـن در سـال 2021 حـدود 17 هـزار اتوبوس 
برقـی تولیـد کـرده کـه بیانگـر روند روبه رشـد 

توسعه اتوبوس های برقی در جهان است. 
کشـور ما هم دیر یـا زود به این سـمت خواهد 
رفت، اما عمده مشـکل ایران، مصرف غیربهینه 
برق در کل شـبکه و همچنین سـهم بسیار زیاد 
نیروگاه هـای حرارتـی از تامیـن بـرق اسـت که 
هدف گـذاری بـرای کاهـش تولیـد گازهـای 
گلخانـه ای و آالیندگی هـای محیط زیسـتی را با 
چالـش مواجه کرده و اتفاقا یکـی از مواردی که 
منتقدان در مورد توسـعه اتوبوس برقی در ایران 
عنـوان می کننـد همیـن کمبـود برق در کشـور 
اسـت، ولـی نکته حائـز اهمیت اینجاسـت که 
اتوبوس های برقی در شـب و زمانی که مصرف 
برق در شـبکه به حداقل رسیده، شارژ می شوند 
و در طول روز که مصرف برق بیشـتر اسـت، از 

باتری های شارژ شده استفاده می کنند.
ترابـران: به اتوبـوس زیما بپردازیم. پیشـنهاد 

مرادی: ایده اولیه در مپنا
این بود که اتوبوس های 

کارکرده را تبدیل به 
اتوبوس های برقی کند،
ولی بعد معلوم شد که

این کار مقرون به صرفه
نیست، زیرا می بایست 
تجهیزاتی را که قیمت

آنها دو برابر تجهیزات 
اتوبوس دیزلی است

روی بدنه بی ارزش یک 
اتوبوس فرسوده سوار 

می کردیم، بنابراین
قرار شد این اتوبوس

از پایه طراحی شود

یک تیم نخبه در مپنا 
جمع شدند تا در زمینه 

سیستم پیشرانه اتوبوس
کار کنند، در همان زمان 

دپارتمان R&D تیم 
عقاب هم روی توسعه
بدنه و شاسی اتوبوس

کار می کرد که نتیجه
کار این دو تیم، تبدیل 

به اتوبوس زیما شد
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شاید در روزهای گذشته اتوبوس برقی آبی رنگی را در خیابان های تهران دیده 
ایرانی و حاصل  باشید. این اتوبوس که »زیما« نام دارد، اولین اتوبوس تمام برقی 
همکاری مهندسان گروه مپنا و شرکت عقاب افشان است که اکنون مراحل آزمایشی 
خود را طی می کند تا پس از دریافت استانداردهای الزم فعالیت خود را در شهرهای 
بزرگ کشور آغاز کند. شرکت عقاب افشان، سازه و شاسی این اتوبوس برقی را تولید 

کرده و امتیاز مهندسی تولید آن به نام شرکت شتاب ثبت شده است. 
و عبداهلل  )شتاب(  پارسان  برقی  اتوبوس  تولید  مدیرعامل شرکت  مرادی،  کامبیز 
اکبری راد، رئیس هیئت مدیره شرکت شتاب و عقاب افشان در گفت وگو با ترابران، 
ضمن برشمردن مشخصات فنی زیما، درباره مشکالت تولید اتوبوس برقی در کشور 

با وجود تمایل برخی دستگاه ها به واردات اینگونه از وسائل نقلیه توضیح می دهند.

جزئیات ساخت اولین اتوبوس برقی ایرانی در گفت وگو با تولیدکنندگان آن

»زیما« در مصاف با رقبای چینی 
ترابـران: لطفـا در ابتدا درباره سـابقه فعالیت 

شرکت شتاب توضیح دهید.
کامبیـز مـرادی: شـرکت شـتاب، حاصـل 
سـرمایه گذاری مشترک بین گروه مپنا و شرکت 
عقاب  افشـان )سـهم 50 درصدی( بـا ماموریت 
تولیـد وسـایط حمل ونقـل عمومـی و تجاری 
اسـت که در سـال 1399 تاسیس شد و کارهای 
عملیاتی  را از زمستان سال 99 آغاز کرد، اما یک 
سـال قبل از تاسیس شرکت، یکسـری اقدامات 
اولیـه در مجموعـه گروه مپنا و گـروه تولیدی - 
 صنعتـی عقاب افشـان کـه نـام آن بـه »گـروه 
خودروسـازی عقاب افشـان« تغییر خواهد کرد، 
انجـام شـده بـود. گـروه مپنـا از سـال 96 وارد 
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سـاخت از طـرف چـه نهـادی بـود و از چه 
زمانـی تولیـد آن شـروع شـد و االن در چـه 

مرحله ای هستید؟
مرادی: در سـال 96  و پیش از تشکیل شرکت 
شـتاب، ایـده اولیه در مجموعه مپنا ایـن بود که 
اتوبوس هـای کارکرده را تبدیـل به اتوبوس های 
برقـی کنند. ضمن شـروع ایـن کار، مذاکراتی با 
یکسـری از شهرداری ها انجام شد، ولی در حین 
کار، متوجه شـدیم کـه ایـن کار مقرون به صرفه 
نیست، زیرا در چنین شرایطی باید تجهیزاتی را 
که قیمت آن دو برابر تجهیـزات اتوبوس دیزلی 
اسـت، روی بدنه بی ارزش یک اتوبوس فرسوده 
سـوار کرد که طبعا هزینه اش بیشـتر اسـت، در 
نتیجـه قرار شـد اتوبـوس از پایه طراحی شـود؛ 
بنابرایـن یـک تیم نخبه گردآوری شـد تـا روی 
سیستم پیشرانه اتوبوس کار کنند، در همان زمان 
دپارتمـان R&D تیـم عقاب هم روی توسـعه 
بدنه و شاسـی اتوبوس کار می کرد که نتیجه کار 

این دو تیم، تبدیل به اتوبوس زیما شد.
اکبری راد: شـرکت عقاب افشـان بـا توجه به 
تجارب ارزنده ای که در طراحی و سـاخت اتاق 
انـواع اتوبـوس داشـت ماموریت طراحـی اتاق 
مخصـوص اتوبوس برقـی را به مرکز تحقیق و 
توسـعه خود موسوم به شرکت مهندسـی »افرا« 
داد کـه یک شـرکت دانش بنیـان در ایـن حوزه 
اسـت. آنها سـازه اتـاق را طبـق اسـتانداردهای 
اروپایـی و الزامات بارگذاری باتری و ماژول های 
اتوبـوس برقـی طراحـی و نمونه سـازی کردند. 
شـرکت مکو هم با اسـتفاده از مهندسـان نخبه 
خـود ماژول هـای برقـی شـامل درایوالین، پک 
باتـری، سیسـتم های خنک کننـده و ناوبـری را 
طراحی و تامین کنندگان مناسـب را شناسایی و 

برخی از قطعات مهم را تولید کرد. 
مرادی: بد نیسـت بدانیـد این کار در کشـور 
کم نظیر نیسـت، بی نظیر اسـت؛ تا پیـش از این 
همیشه نمونه ای را از کشور دیگر وارد می کردیم 
و داخلی سـازی کرده ایـم، امـا طراحـی اتوبوس 
زیما 100 درصد در داخل کشـور انجام شـده و 
همان طـور کـه گفتم، بخـش بدنه و شاسـی در 
گـروه عقاب و سیسـتم پیشـرانه در گـروه مپنا 

طراحی و پیاده سازی شده است.
اکبری راد: نکته بـارز در طراحی این اتوبوس 
اسـتفاده از سیسـتم نـرم افـزار مدیریت چرخه 

حـوزه Electrofication شـده و اسـتراتژی 
شـرکت بر این قرار گرفته که در زمینه پیشـرانه 
خودروهـای برقـی نیـز فعالیـت کند. شـرکت 
عقاب افشان هم به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده 
اتوبـوس در کشـور، از همـان سـال ها درصـدد 
تولید اتوبـوس برقی بود، بنابرایـن مذاکراتی در 
سـال 98 انجام شـد که خوشبختانه در شهریور 

ماه سال 1399 به ثمر نشست.
عبـداهلل اکبـری راد: می دانیـد اتوبوس هـای 
برقـی و هیدروژنـی نسـبت بـه اتوبوس هـای 
دیزلـی و گازسـوز که از سـوخت های فسـیلی 
اسـتفاده می کننـد، آالیندگـی نزدیـک بـه صفر 
دارنـد؛ به ویژه اگر بتـوان برای تولید برق از منابع 
تجدیدپذیر مانند بـاد و یا انرژی خورشـیدی و 
حتی راکتورهای هسـته ای بهره گرفت. در دنیا و 
به ویژه در کشـورهای توسعه یافته اتحادیه اروپا، 
امریکا و چین یک روند پرشـتاب برای توسـعه 
زیرسـاخت ها و اسـتفاده از خودروهـای برقـی 
)BEV( شکل گرفته، به نحوی که شرکت های 
بزرگ خودروسازی اکنون سهم قابل توجهی از 
تولیدات خود را به محصوالت برقی اختصاص 
می دهنـد. حتی در اتحادیه اروپـا و چین، فروش 
اتوبوس شـهری دیزل و گازسـوز ممنوع شده و 
فقـط اتوبوس هـای برقـی و هیدروژنـی قابلیت 
عرضـه بـه بـازار را دارند؛ مثال شـرکت یوتانگ 
چیـن در سـال 2021 حـدود 17 هـزار اتوبوس 
برقـی تولیـد کـرده کـه بیانگـر روند روبه رشـد 

توسعه اتوبوس های برقی در جهان است. 
کشـور ما هم دیر یـا زود به این سـمت خواهد 
رفت، اما عمده مشـکل ایران، مصرف غیربهینه 
برق در کل شـبکه و همچنین سـهم بسیار زیاد 
نیروگاه هـای حرارتـی از تامیـن بـرق اسـت که 
هدف گـذاری بـرای کاهـش تولیـد گازهـای 
گلخانـه ای و آالیندگی هـای محیط زیسـتی را با 
چالـش مواجه کرده و اتفاقا یکـی از مواردی که 
منتقدان در مورد توسـعه اتوبوس برقی در ایران 
عنـوان می کننـد همیـن کمبـود برق در کشـور 
اسـت، ولـی نکته حائـز اهمیت اینجاسـت که 
اتوبوس های برقی در شـب و زمانی که مصرف 
برق در شـبکه به حداقل رسیده، شارژ می شوند 
و در طول روز که مصرف برق بیشـتر اسـت، از 

باتری های شارژ شده استفاده می کنند.
ترابـران: به اتوبـوس زیما بپردازیم. پیشـنهاد 

مرادی: ایده اولیه در مپنا
این بود که اتوبوس های 

کارکرده را تبدیل به 
اتوبوس های برقی کند،
ولی بعد معلوم شد که

این کار مقرون به صرفه
نیست، زیرا می بایست 
تجهیزاتی را که قیمت

آنها دو برابر تجهیزات 
اتوبوس دیزلی است

روی بدنه بی ارزش یک 
اتوبوس فرسوده سوار 

می کردیم، بنابراین
قرار شد این اتوبوس

از پایه طراحی شود

یک تیم نخبه در مپنا 
جمع شدند تا در زمینه 

سیستم پیشرانه اتوبوس
کار کنند، در همان زمان 

دپارتمان R&D تیم 
عقاب هم روی توسعه
بدنه و شاسی اتوبوس

کار می کرد که نتیجه
کار این دو تیم، تبدیل 

به اتوبوس زیما شد
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 Product یـا PLM عمر محصول موسـوم به
Life Management اسـت کـه این توانایی 
را بـه تیـم هـای طراحـی می دهد تـا به صورت 
همزمـان کار طراحـی بـر روی مـدل را از نقاط 
مختلـف جغرافیایی پیگیـری کنند. ایـن روش 
مدیریـت پـروژه طراحـی بـرای اولیـن بـار در 
صنعـت خـودرو کشـور مـورد اسـتفاده قـرار 
گرفـت و دو تیـم طراحی کامال مجـزا )یکی از 
کرج و دیگری از سـمنان( روی این سیستم کار 
کردند و کار مهندسی را به اتمام رساندند؛ ضمنا 
کل کار طراحـی و نمونه سـازی این محصول تا 
عملیاتـی شـدن آن کمتـر از یک سـال به طول 

انجامید که در نوع خود کم نظیر است.
ترابـران: درباره ویژگی هـای فنی این اتوبوس 

و نحوه تامین برق آن توضیح دهید.
مـرادی: اتوبوس زیما یـک اتوبوس مبتنی بر 
باتـری  اسـت. باتری هایـی کـه در ایـن اتوبوس 
اسـتفاده می شـود، باتری هـای لیتیومـی از نـوع 
لیتیوم فسـفات اسـت که احتمال آتش سوزی و 
انفجـار نـدارد و بنابرایـن حداقـل خطر یا خطر 

تقریبا صفر را برای مسافران دارد. 
در دنیا سـه تکنیـک عمومی بـرای خودروهای 
برقـی اسـتفاده می شـود، در تکنیـک اول، یـک 
موتـور الکتریکـی روی خـودرو نصـب و بـه 
گیربکس متصل می شود )مانند موتور احتراقی( 
که به این تکنیـک central engine یا موتور 

مرکزی می گویند.
تکنیک دوم، سیسـتم engine in wheel نام 
دارد کـه در آن، موتورهـای برقـی داخـل کاسـه 
چـرخ قرار می گیرند و نیروی محرکه مسـتقیما 

به چرخ منتقل می شود.
 engine near the wheel  نام تکنیـک سـوم
اسـت که در آن، موتورهای الکتریکی نزدیک به 
چرخ قرار گرفته و پس از موتورهای الکتریکی 

عموما گیربکس قرار دارد.
مـا بـرای »زیما« بـا توجه به مطالعاتـی که انجام 
 engine near the wheel دادیـم از تکنیـک
اسـتفاده کردیـم. البتـه هر یـک از این  تکنیک ها 
نسـبت به نوع کاربری یکسـری مزایا و معایب 
دارنـد، اما واقعیت این اسـت کـه در حمل ونقل 
عمومـی راندمـان »چـاه تـا چـرخ« یعنـی از 
اسـتحصال نفـت تـا جایـی کـه مسـافر یـا بار 
جابه جا می شـود، بیـن 8 تا 12 درصد اسـت که 

البتـه در کشـور ما حتی ممکن اسـت به خاطر 
نـوع موتورهـای قدیمی  که اسـتفاده می کنیم به 
زیـر 8 درصد هم برسـد، امـا در حالت ایـده آل، 
یعنـی موتورهـای یـورو 6 و بهینه سازی شـده 
نزدیـک 12 درصد خواهد بود؛ اما در سیسـتم یا 
وسـائط حمل ونقل برقی ایـن راندمان بین 20 تا 
24 درصـد خواهـد بود. تکنیـک in wheel که 
بیشتر در خودروهای سـواری مورد استفاده قرار 
می گیـرد، باالتریـن راندمـان را دارد که حدود 

24 درصد است.
اکبـری راد: اضافـه کنم که بخش شاسـی این 
اتوبوس کامال مونوکوک اسـت که در ایران مورد 
مشـابه دیگـری نـدارد. اتوبوس هـای مونوکوک 
دارای تکنولـوژی پیشـرفته ای در طراحی سـازه 
هسـتند؛ بـه نحوی که شاسـی و اتـاق یکپارچه 
شـده و شاسـی به شکل سـنتی خود در این نوع 

اتوبوس وجود ندارد. 
ترابران لطفا بیشتر توضیح دهید.

مرادی: مونوکوک یعنی یک کیج یکپارچه. تا 
بـه حـال اتوبوس سـازان دیزلـی یک شاسـی را 
خریداری کرده یا می سـاختند و سپس اتاق روی 
این شاسـی سـوار می شـد، اما اتاق اتوبوس زیما 
یک کیج مسـتقل اسـت و الزم نیسـت که روی 

شاسی قرار گیرد. 
این اتوبوس اولین اتوبوس Low floor کشـور 
هم هسـت، یعنی مانند اتوبوس های فرودگاهی، 
تخـت )Flat( اسـت، در حالـی کـه االن وقتـی 
سـوار اتوبوس هـای مسـافربری داخل شـهری 
می شـوید، صندلی های ردیف عقـب معموال 2 

یا 3 پله باالتر از سطح اولیه قرار گرفته اند.
ترابران: سیستم شارژ به چه صورت است؟

مـرادی: شـارژ اتوبوس هـا هـم می توانـد به 
طـرق مختلـف انجام شـود. بـا توجه بـه اینکه 
حل وفصـل مسـائل مربـوط بـه زیرسـاخت و 
شـارژ توسط گروه مپنا انجام می شود، پورتفولیو 

آن تقریبا کامل است. 
بـد نیسـت بدانید کـه چنـد پروتـکل در حوزه 
شـارژ وجود دارد، مثال آسـیایی ها یـا ژاپنی ها و 
 chademo کره ای هـا از پروتکلـی بـه اسـم
 GB اسـتفاده می کنند. چینی ها پروتکلی به اسم
 CCS دارنـد و اروپایی هـا از پروتکلـی به اسـم
اسـتفاده می کننـد. شـرکت تسـال هم سیسـتم 
شـارژ خودش را دارد که انحصاری است و بقیه 

مرادی: دولت تعرفه 
واردات خودروهای برقی 
را صفر کرده تا کمکی 
برای توسعه استفاده از 
این خودروها باشد، اما 
حاال این موضوع به ضرر 
ما تمام می شود، چون
 به راحتی اتوبوس چینی

 را بدون اینکه تعرفه ای 
بابت آن پرداخت شده 
باشد، در رقابت با 
ما قرار می دهند 

در این پروژه از سیستم 
PLM استفاده کردیم 
این ابزار مهندسی
 اجازه می دهد که افراد
 یا سازمان های مختلف
 از لوکیشن های مختلف
 به آن متصل شوند. 
استفاده از این ابزار در 
کشورهای توسعه یافته
 امری عادی است، اما

 در ایران برای اولین بار 
مورد استفاده قرار گرفت
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اکبری راد: پیمایش 242 
کیلومتری اعالم شده برای 

این اتوبوس، براساس
ظرفیت کامل مسافر و 

بدون کولر است، اما در 
تابستان و با استفاده 

از کولر با ظرفیت کامل
خنک کنندگی و مسافر 

در مسیرهای هموار و
ترافیک معمولی، این

پیمایش به 190 کیلومتر 
می رسد که برای تردد

روزانه در شهری مانند 
تهران، مناسب است

تکنولوژی به کار رفته 
در سیستم شارژ و 
باتری این اتوبوس

به صورت شارژ سریع
است که این امکان

را برای راننده فراهم 
می کند که در مدت

20 دقیقه به 70 
درصد شارژ برسد 

نمی توانند از آن اسـتفاده کنند. شـارژ کند هم که 
معـروف بـه شـارژ AC بـرای همـه خودروها 

الزامی است.
خوشـبختانه به غیـر از پروتـکل تسـال، تمامی 
پروتکل های موجود در دنیا با حفظ اسـتاندارد و 
همکاری با نهادهایی که استانداردها را پشتیبانی 
می کنند، داخلی سـازی شـده و موجود اسـت و 
بسته به نیاز مشـتری، می توانیم روش های شارژ 

مختلف را برایشان پیاده کنیم.
در مورد ایسـتگاه های شارژ هم بسته به سفارش 
کارفرمـای بهره بردار، جدا از این که چه پروتکلی 
بـرای وسـیله نقلیـه اش نیـاز دارد، می توانیم در 
محل دپو وسـایل نقلیـه در ابتدا یـا انتهای خط، 
ایسـتگاه شـارژ ایجـاد کنیـم یا حتـی از شـارژ 
پانتوگـراف )شـارژهایی که باالی اتوبـوس قرار 
می گیرنـد( یا شـارژرهای فلش و اولترا اسـتفاده 
شـود کـه قادر هسـتند ظـرف 30 ثانیـه، درصد 

قابل قبولی به اتوبوس شارژ بدهند.
تمام روش های شـارژ از قبیل ایستگاه های شارژ 
کند، ایسـتگاه های شارژ سـریع )از نیم ساعت تا 
3 سـاعت( و شـارژر پانتوگراف در مجموعه ما 
توسـعه پیدا کرده و آمادگی داریم که با توجه به 

طراحی خط در اختیار مشتریان قرار دهیم.
اتوبـوس مـا به این شـکل طراحی شـده کـه از 
صبح تا عصـر کارش را انجام بدهد و شـبانه در 
محـل دپو یا نگهـداری اتوبوس ها شـارژ شـود. 
عـالوه بـر ایـن، خودمـان ایسـتگاه های شـارژ 
اضطـراری در ابتـدا و انتهای خـط و همین طور 
شـارژرهای پانتوگـراف را مسـتقر می کنیـم تـا 
اطمینان خاطر داشـته باشـیم هیچ مشکلی برای 

تردد مسافر به وجود نمی آید.
اکبـری راد: پیمایش اعالم شـده 242 کیلومتر 
برای این اتوبوس براسـاس ظرفیت کامل مسافر 
کامل و بدون کولر اسـت. در فصل تابسـتان و با 
اسـتفاده از کولـر با ظرفیت کامل خنک کنندگی 
و مسافر در مسیرهای هموار و ترافیک معمولی، 
ایـن پیمایش بـه 190 کیلومتر می رسـد که برای 
سـرویس روزانه در شـهری مثل تهران، پیمایش 
مناسبی است؛ ضمن اینکه تکنولوژی به کار رفته 
در سیستم شـارژ و باتری این اتوبوس به صورت 
شـارژ سـریع اسـت که ایـن امـکان را بـه راننده 
می دهـد ظـرف مـدت 20 دقیقـه بـه 70 درصد 
شـارژ برسـد که برای عملیات روزانـه اتوبوس 

کامال کافی است. 
ترابران: شرکت شـتاب تاکنون چند اتوبوس 
برقـی تولید کـرده  و چـه تعداد سـفارش  از 

طرف چه نهادهایی دارید؟
مـرادی: ما یک دسـتگاه اتوبوس کامـل داریم 
کـه اکنون در تهران در حال حرکت اسـت. سـه 
دسـتگاه اتوبوس دیگـر هم آماده شـده که هنوز 
حرکـت نکرده انـد و منتظـر اخـذ بازخوردهای 
بازار هسـتیم. قراردادی با شـهرداری مشهد برای 
10 دسـتگاه اتوبـوس و موافقت نامه ای بـرای 90 

دستگاه دیگر داریم. 
یـک موافقت نامـه و تفاهم نامه هم با شـهرداری 
اصفهان برای 200 دسـتگاه اتوبوس امضا شده و 
قرار اسـت با شـهرداری شـیراز هم بـرای تولید 

250 دستگاه موافقتنامه بنویسیم. 
البتـه بیشـترین پتانسـیل در تهـران و در خـط 
جمهـوری- بهارسـتان وجـود دارد، امـا به نظر 
می آیـد که شـهرداری تمایـل بـه واردات دارد و 
قرار اسـت 50 دستگاه اتوبوس برقی وارداتی در 

خط جمهوری - بهارستان به کار گرفته شود.
ترابران: اتوبوس های برقی خارجی از کشـور 

چین وارد می شود؟
مرادی: بله. البته پشت آن ادعای داخلی سازی 
اسـت، اما همـه می دانند کـه برای 50 دسـتگاه، 
هرگـز داخلی سـازی اتفـاق نمی افتـد و مقرون 

 به صرفه هم نیست.
ترابـران: از عملکرد اتوبوسـی کـه به صورت 
تستی در تهران فعالیت می کند چه بازخوردی 

دریافت کرده اید؟
مـرادی: عملکـردش عالی بـوده اسـت، البته 
عیب و ایراداتی هم وجود داشـته، اما تقریبا تمام 
تسـت های عملکـردی یعنی تسـت هایی را که 
بـرای شـماره گذاری به اداره ملی اسـتاندارد برای 
شـماره گذاری ارائه می شـود، پاس شـده اسـت. 
یکـی، دو مورد باقـی مانده که در ایـن موارد هم 
مشـکل از اتوبوس ما نیست، بلکه آزمایشگاهی 
در داخل کشـور وجود ندارد که این تسـت ها را 

انجام دهد. 
یـک راه حل این اسـت که ما خودمـان اتوبوس 
را بـه یک کشـوری اروپایی بفرسـتیم )چون در 
کشـورهای همسایه نیز کسـی این آزمایشگاه را 
نـدارد(، اما میلیاردها تومان هزینه ارسـال و اعزام 
یـک اتوبوس خواهد بـود. فعال اداره اسـتاندارد 
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 Product یـا PLM عمر محصول موسـوم به
Life Management اسـت کـه این توانایی 
را بـه تیـم هـای طراحـی می دهد تـا به صورت 
همزمـان کار طراحـی بـر روی مـدل را از نقاط 
مختلـف جغرافیایی پیگیـری کنند. ایـن روش 
مدیریـت پـروژه طراحـی بـرای اولیـن بـار در 
صنعـت خـودرو کشـور مـورد اسـتفاده قـرار 
گرفـت و دو تیـم طراحی کامال مجـزا )یکی از 
کرج و دیگری از سـمنان( روی این سیستم کار 
کردند و کار مهندسی را به اتمام رساندند؛ ضمنا 
کل کار طراحـی و نمونه سـازی این محصول تا 
عملیاتـی شـدن آن کمتـر از یک سـال به طول 

انجامید که در نوع خود کم نظیر است.
ترابـران: درباره ویژگی هـای فنی این اتوبوس 

و نحوه تامین برق آن توضیح دهید.
مـرادی: اتوبوس زیما یـک اتوبوس مبتنی بر 
باتـری  اسـت. باتری هایـی کـه در ایـن اتوبوس 
اسـتفاده می شـود، باتری هـای لیتیومـی از نـوع 
لیتیوم فسـفات اسـت که احتمال آتش سوزی و 
انفجـار نـدارد و بنابرایـن حداقـل خطر یا خطر 

تقریبا صفر را برای مسافران دارد. 
در دنیا سـه تکنیـک عمومی بـرای خودروهای 
برقـی اسـتفاده می شـود، در تکنیـک اول، یـک 
موتـور الکتریکـی روی خـودرو نصـب و بـه 
گیربکس متصل می شود )مانند موتور احتراقی( 
که به این تکنیـک central engine یا موتور 

مرکزی می گویند.
تکنیک دوم، سیسـتم engine in wheel نام 
دارد کـه در آن، موتورهـای برقـی داخـل کاسـه 
چـرخ قرار می گیرند و نیروی محرکه مسـتقیما 

به چرخ منتقل می شود.
 engine near the wheel  نام تکنیـک سـوم
اسـت که در آن، موتورهای الکتریکی نزدیک به 
چرخ قرار گرفته و پس از موتورهای الکتریکی 

عموما گیربکس قرار دارد.
مـا بـرای »زیما« بـا توجه به مطالعاتـی که انجام 
 engine near the wheel دادیـم از تکنیـک
اسـتفاده کردیـم. البتـه هر یـک از این  تکنیک ها 
نسـبت به نوع کاربری یکسـری مزایا و معایب 
دارنـد، اما واقعیت این اسـت کـه در حمل ونقل 
عمومـی راندمـان »چـاه تـا چـرخ« یعنـی از 
اسـتحصال نفـت تـا جایـی کـه مسـافر یـا بار 
جابه جا می شـود، بیـن 8 تا 12 درصد اسـت که 

البتـه در کشـور ما حتی ممکن اسـت به خاطر 
نـوع موتورهـای قدیمی  که اسـتفاده می کنیم به 
زیـر 8 درصد هم برسـد، امـا در حالت ایـده آل، 
یعنـی موتورهـای یـورو 6 و بهینه سازی شـده 
نزدیـک 12 درصد خواهد بود؛ اما در سیسـتم یا 
وسـائط حمل ونقل برقی ایـن راندمان بین 20 تا 
24 درصـد خواهـد بود. تکنیـک in wheel که 
بیشتر در خودروهای سـواری مورد استفاده قرار 
می گیـرد، باالتریـن راندمـان را دارد که حدود 

24 درصد است.
اکبـری راد: اضافـه کنم که بخش شاسـی این 
اتوبوس کامال مونوکوک اسـت که در ایران مورد 
مشـابه دیگـری نـدارد. اتوبوس هـای مونوکوک 
دارای تکنولـوژی پیشـرفته ای در طراحی سـازه 
هسـتند؛ بـه نحوی که شاسـی و اتـاق یکپارچه 
شـده و شاسـی به شکل سـنتی خود در این نوع 

اتوبوس وجود ندارد. 
ترابران لطفا بیشتر توضیح دهید.

مرادی: مونوکوک یعنی یک کیج یکپارچه. تا 
بـه حـال اتوبوس سـازان دیزلـی یک شاسـی را 
خریداری کرده یا می سـاختند و سپس اتاق روی 
این شاسـی سـوار می شـد، اما اتاق اتوبوس زیما 
یک کیج مسـتقل اسـت و الزم نیسـت که روی 

شاسی قرار گیرد. 
این اتوبوس اولین اتوبوس Low floor کشـور 
هم هسـت، یعنی مانند اتوبوس های فرودگاهی، 
تخـت )Flat( اسـت، در حالـی کـه االن وقتـی 
سـوار اتوبوس هـای مسـافربری داخل شـهری 
می شـوید، صندلی های ردیف عقـب معموال 2 

یا 3 پله باالتر از سطح اولیه قرار گرفته اند.
ترابران: سیستم شارژ به چه صورت است؟

مـرادی: شـارژ اتوبوس هـا هـم می توانـد به 
طـرق مختلـف انجام شـود. بـا توجه بـه اینکه 
حل وفصـل مسـائل مربـوط بـه زیرسـاخت و 
شـارژ توسط گروه مپنا انجام می شود، پورتفولیو 

آن تقریبا کامل است. 
بـد نیسـت بدانید کـه چنـد پروتـکل در حوزه 
شـارژ وجود دارد، مثال آسـیایی ها یـا ژاپنی ها و 
 chademo کره ای هـا از پروتکلـی بـه اسـم
 GB اسـتفاده می کنند. چینی ها پروتکلی به اسم
 CCS دارنـد و اروپایی هـا از پروتکلـی به اسـم
اسـتفاده می کننـد. شـرکت تسـال هم سیسـتم 
شـارژ خودش را دارد که انحصاری است و بقیه 

مرادی: دولت تعرفه 
واردات خودروهای برقی 
را صفر کرده تا کمکی 
برای توسعه استفاده از 
این خودروها باشد، اما 
حاال این موضوع به ضرر 
ما تمام می شود، چون
 به راحتی اتوبوس چینی
 را بدون اینکه تعرفه ای 
بابت آن پرداخت شده 
باشد، در رقابت با 
ما قرار می دهند 

در این پروژه از سیستم 
PLM استفاده کردیم 
این ابزار مهندسی
 اجازه می دهد که افراد
 یا سازمان های مختلف
 از لوکیشن های مختلف

 به آن متصل شوند. 
استفاده از این ابزار در 
کشورهای توسعه یافته
 امری عادی است، اما
 در ایران برای اولین بار 
مورد استفاده قرار گرفت
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اکبری راد: پیمایش 242 
کیلومتری اعالم شده برای 

این اتوبوس، براساس
ظرفیت کامل مسافر و 

بدون کولر است، اما در 
تابستان و با استفاده 

از کولر با ظرفیت کامل
خنک کنندگی و مسافر 

در مسیرهای هموار و
ترافیک معمولی، این

پیمایش به 190 کیلومتر 
می رسد که برای تردد

روزانه در شهری مانند 
تهران، مناسب است

تکنولوژی به کار رفته 
در سیستم شارژ و 
باتری این اتوبوس

به صورت شارژ سریع
است که این امکان

را برای راننده فراهم 
می کند که در مدت

20 دقیقه به 70 
درصد شارژ برسد 

نمی توانند از آن اسـتفاده کنند. شـارژ کند هم که 
معـروف بـه شـارژ AC بـرای همـه خودروها 

الزامی است.
خوشـبختانه به غیـر از پروتـکل تسـال، تمامی 
پروتکل های موجود در دنیا با حفظ اسـتاندارد و 
همکاری با نهادهایی که استانداردها را پشتیبانی 
می کنند، داخلی سـازی شـده و موجود اسـت و 
بسته به نیاز مشـتری، می توانیم روش های شارژ 

مختلف را برایشان پیاده کنیم.
در مورد ایسـتگاه های شارژ هم بسته به سفارش 
کارفرمـای بهره بردار، جدا از این که چه پروتکلی 
بـرای وسـیله نقلیـه اش نیـاز دارد، می توانیم در 
محل دپو وسـایل نقلیـه در ابتدا یـا انتهای خط، 
ایسـتگاه شـارژ ایجـاد کنیـم یا حتـی از شـارژ 
پانتوگـراف )شـارژهایی که باالی اتوبـوس قرار 
می گیرنـد( یا شـارژرهای فلش و اولترا اسـتفاده 
شـود کـه قادر هسـتند ظـرف 30 ثانیـه، درصد 

قابل قبولی به اتوبوس شارژ بدهند.
تمام روش های شـارژ از قبیل ایستگاه های شارژ 
کند، ایسـتگاه های شارژ سـریع )از نیم ساعت تا 
3 سـاعت( و شـارژر پانتوگراف در مجموعه ما 
توسـعه پیدا کرده و آمادگی داریم که با توجه به 

طراحی خط در اختیار مشتریان قرار دهیم.
اتوبـوس مـا به این شـکل طراحی شـده کـه از 
صبح تا عصـر کارش را انجام بدهد و شـبانه در 
محـل دپو یا نگهـداری اتوبوس ها شـارژ شـود. 
عـالوه بـر ایـن، خودمـان ایسـتگاه های شـارژ 
اضطـراری در ابتـدا و انتهای خـط و همین طور 
شـارژرهای پانتوگـراف را مسـتقر می کنیـم تـا 
اطمینان خاطر داشـته باشـیم هیچ مشکلی برای 

تردد مسافر به وجود نمی آید.
اکبـری راد: پیمایش اعالم شـده 242 کیلومتر 
برای این اتوبوس براسـاس ظرفیت کامل مسافر 
کامل و بدون کولر اسـت. در فصل تابسـتان و با 
اسـتفاده از کولـر با ظرفیت کامل خنک کنندگی 
و مسافر در مسیرهای هموار و ترافیک معمولی، 
ایـن پیمایش بـه 190 کیلومتر می رسـد که برای 
سـرویس روزانه در شـهری مثل تهران، پیمایش 
مناسبی است؛ ضمن اینکه تکنولوژی به کار رفته 
در سیستم شـارژ و باتری این اتوبوس به صورت 
شـارژ سـریع اسـت که ایـن امـکان را بـه راننده 
می دهـد ظـرف مـدت 20 دقیقـه بـه 70 درصد 
شـارژ برسـد که برای عملیات روزانـه اتوبوس 

کامال کافی است. 
ترابران: شرکت شـتاب تاکنون چند اتوبوس 
برقـی تولید کـرده  و چـه تعداد سـفارش  از 

طرف چه نهادهایی دارید؟
مـرادی: ما یک دسـتگاه اتوبوس کامـل داریم 
کـه اکنون در تهران در حال حرکت اسـت. سـه 
دسـتگاه اتوبوس دیگـر هم آماده شـده که هنوز 
حرکـت نکرده انـد و منتظـر اخـذ بازخوردهای 
بازار هسـتیم. قراردادی با شـهرداری مشهد برای 
10 دسـتگاه اتوبـوس و موافقت نامه ای بـرای 90 

دستگاه دیگر داریم. 
یـک موافقت نامـه و تفاهم نامه هم با شـهرداری 
اصفهان برای 200 دسـتگاه اتوبوس امضا شده و 
قرار اسـت با شـهرداری شـیراز هم بـرای تولید 

250 دستگاه موافقتنامه بنویسیم. 
البتـه بیشـترین پتانسـیل در تهـران و در خـط 
جمهـوری- بهارسـتان وجـود دارد، امـا به نظر 
می آیـد که شـهرداری تمایـل بـه واردات دارد و 
قرار اسـت 50 دستگاه اتوبوس برقی وارداتی در 

خط جمهوری - بهارستان به کار گرفته شود.
ترابران: اتوبوس های برقی خارجی از کشـور 

چین وارد می شود؟
مرادی: بله. البته پشت آن ادعای داخلی سازی 
اسـت، اما همـه می دانند کـه برای 50 دسـتگاه، 
هرگـز داخلی سـازی اتفـاق نمی افتـد و مقرون 

 به صرفه هم نیست.
ترابـران: از عملکرد اتوبوسـی کـه به صورت 
تستی در تهران فعالیت می کند چه بازخوردی 

دریافت کرده اید؟
مـرادی: عملکـردش عالی بـوده اسـت، البته 
عیب و ایراداتی هم وجود داشـته، اما تقریبا تمام 
تسـت های عملکـردی یعنی تسـت هایی را که 
بـرای شـماره گذاری به اداره ملی اسـتاندارد برای 
شـماره گذاری ارائه می شـود، پاس شـده اسـت. 
یکـی، دو مورد باقـی مانده که در ایـن موارد هم 
مشـکل از اتوبوس ما نیست، بلکه آزمایشگاهی 
در داخل کشـور وجود ندارد که این تسـت ها را 

انجام دهد. 
یـک راه حل این اسـت که ما خودمـان اتوبوس 
را بـه یک کشـوری اروپایی بفرسـتیم )چون در 
کشـورهای همسایه نیز کسـی این آزمایشگاه را 
نـدارد(، اما میلیاردها تومان هزینه ارسـال و اعزام 
یـک اتوبوس خواهد بـود. فعال اداره اسـتاندارد 

درو
خو

ت 
صنع

w
w

w
.t

ar
ab

ar
an

.c
om

14
01

د / 
ردا

 خ
ت و

هش
دیب

 ار
 / 1

96
ره 

شما

87



قول داده که با مسـئولیت خودش این مسـئله را 
برای ما حل کند و در واقع آزمایشـگاهی به این 

منظور تجهیز شود.
اکبـری راد: خوب اسـت بدانید که هنـوز در 
کشـور اسـتاندارد اجبـاری برای اتوبـوس برقی 
تدوین نشده و به همین دلیل معیار ما و سازمان 
ملی اسـتاندارد آخریـن ویرایش اسـتانداردهای 
اتحادیـه اروپـا بـرای این محصول اسـت که در 

حال نهایی شدن است.
ترابـران: از لحـاظ هزینـه  تمام شـده، واردات 
اتوبوس برقی به صرفه تر اسـت یا تولیـد آن در 

داخل کشور؟
مرادی: ببینیـد! در حـال حاضـر در بازارهای 
جهانی کسـی نمی تواند مانند گذشـته ادعا کند 
کـه داخلی سـازی کرده و حاال قیمت تمام شـده 
نصف شـده است. میانگین قیمت ها در کل دنیا 
یکسـان اسـت و اگر می بینید کـه چینی ها مثال 
یـک قنـدان را ارزان تـر تولید می کننـد، به دلیل 
سیاسـت های صادراتی  آنهاسـت، وگرنه از نظر 
مـواد اولیـه و نیروی کار، قیمت سـاخت )اگر از 
روش اسـتاندارد استفاده شود( در همه جای دنیا 
یکی اسـت. موضوع خـودرو هـم از این قضیه 
تبعیت می کند، بنابراین ما مدعی هسـتیم که در 
میانگیـن قیمـت رقابتی حرکـت می کنیـم، اما 
اینکـه بتوانیم زیـر قیمت چینی هـا تولید کنیم، 
تقریبـا محال اسـت. ممکن اسـت بتوانیـم زیر 
قیمـت اروپایی ها به دلیـل ارزان تر بـودن نیروی 
کارمـان تولید کنیم، اما به لحاظ مـواد اولیه، تمام 

هزینه هایمان یکسان است.
اکبـری راد: براسـاس IPI محاسبه شـده برای 
اتوبـوس، سـطح داخلی سـازی بـه بیـش از 60 
درصـد رسـیده کـه بـا توجه به قیمـت قطعات 
وارداتی سـطح بسـیار خوبی اسـت؛ هرچند در 
تولیـد انبوه، سـطح داخلی سـازی بـه 80 درصد 
خواهـد رسـید. ضمن اینکه سیاسـت شـرکت 
شـتاب به عنـوان تولیدکننده اتوبـوس برقی این 
اسـت که کیفیـت قطعـات مهم تـر از داخلی یا 
خارجـی بـودن آن اسـت و بنابراین هر قطعه ای 
کـه داخلی سـازی شـده، مسـلما دارای کیفیـت 

مشابه و یا باالتر از نمونه وارداتی است.
مرادی: باتری های اسـتفاده شـده در »زیما« از 
باتری هـای تـراز اول دنیاسـت و از شـرکتی 
می گیریـم کـه بـه خودروسـازان برتـر دنیا هم 

باتری می دهد، هرچند قرار اسـت کـه آن هم از 
سـال آینده داخلی سـازی شـود و کارخانه آن را 

مپنا راه اندازی خواهد کرد.
ترابران: میزان سـرمایه گذاری انجام شده برای 

تولید این اتوبوس ها چقدر بوده است؟
مـرادی: نمی توانـم عـدد خیلی دقیقـی بابت 
میزان سـرمایه گذاری عنـوان کنم، زیـرا همزمان 
روی چنـد پـروژه ترکیبـی دیگـر هم کار شـده 
 ،VCU ،اسـت، مثال کار در زمینه سـاخت درایو
سیستم های شـارژ و توسـعه پروتکل های شارژ 
کـه در ایـن اتوبـوس مورد اسـتفاده قـرار گرفته، 
فقـط مختص پـروژه ما نبـوده اسـت، به همین 
دلیـل نمی توانم عـدد دقیقی به شـما اعالم کنم، 
ولی می توانم بگویم که شـاید حدود 50 میلیارد 
تومـان فقـط برای سـاخت یک اتوبـوس نمونه 

هزینه شده باشد.
ترابـران: اتوبوس برقی زیمـا با چه قیمت به 

بازار عرضه خواهد شد؟
مرادی: قیمـت اتوبوس های الکتریکی در دنیا 
از 140یـا 150 هـزار یـورو تـا 650 هـزار یـورو 
اسـت کـه این قیمت بسـتگی به کیفیـت بدنه، 
تریم، صندلی، شیشه ها، چرخ، الستیک و... دارد، 
نکتـه مهم دیگر آن اسـت که چه قدرتـی دارند، 
چقـدر می توانند مسـافر جابه جا کننـد و دارای 

چه ابعادی هستند. 
در عیـن حـال، مهم تریـن فاکتـور سـایز و نوع 
باتـری اسـت کـه در آن اسـتفاده می شـود. مـن 
گفتم که باتری زیما LFP لیتیوم فسـفات است. 
همیـن پک باتـری کـه در این اتوبوس اسـتفاده 
شـده، اگـر بـه باتـری لیتیـوم معمولـی کـه 
اشتغال زاسـت تغییر کند، قیمت پـک باتری 35 
درصـد کاهش پیدا می کند. بنابراین پارامترهایی 
که در قیمت موثر اسـت متفاوتند، اما اتوبوسـی 
بـا مشـخصات اتوبـوس زیما بـه عنـوان اولین 
اتوبـوس برقـی ایـران، حـدود 320 هـزار یورو 

قیمت دارد.
البتـه ما اعالم آمادگـی کرده ایم کـه این اتوبوس 
را بـا قیمت زیر 320 هزار یـورو وارد بازار کنیم، 
آن هم با توجه به سایز باتری و باقی مشخصاتی 

که خدمت شما عرض کردم.
قیمت ریالـی اتوبوس حدود 10 میلیـارد تومان 
می شود، البته بسته به قیمت ارز و اینکه مشتری 
چـه آپشـن هایی بخواهد مانند میـزان پیمایش، 

مرادی: بیشترین امکان 
برای استفاده از اتوبوس

 برقی در تهران و در خط 
جمهوری- بهارستان

 وجود دارد، اما به نظر 
می رسد که شهرداری 
تمایل به واردات دارد و

 قرار است 50 دستگاه 
اتوبوس برقی وارداتی 
در این خط به کار 
گرفته شود

مدعی هستیم که در
 میانگین قیمت رقابتی 
حرکت می کنیم، اما اینکه 
بتوانیم زیر قیمت چینی ها 
تولید کنیم تقریبا محال 
است. شاید به دلیل
 ارزان تر بودن نیروی

 کار بتوانیم زیر قیمت 
اروپایی ها تولید کنیم

 اما به لحاظ مواد اولیه، 
تمام هزینه هایمان 
یکسان است
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باتـری، تریـم و توان هـای مختلف موتـور این 
قیمـت می توانـد کمی باالتـر یا پایین تر باشـد. 
ایـن تغییرات خیلی هم زمان بر نیسـت؛ یعنی از 
وقتـی که مشـتری سـفارش  قـرارداد ببنـدد، در 
کمتـر از 10 مـاه آنچـه کـه سـفارش داده بـه او 

تحویل می دهیم.
ایـن نکتـه را هـم اضافـه کنـم که دولـت تعرفه 
واردات وسـائط نقلیـه برقـی را صفـر کـرده تـا 
کمکی باشد برای توسـعه خودروهای برقی، اما 
حـاال و با وجود فعالیت سـازندگان داخلی، این 
موضـوع بـه ضرر مـا تمـام خواهد شـد، چون 
به راحتی اتوبوس چینـی را بدون اینکه تعرفه ای 
بابت آن پرداخت شـده باشد، در رقابت با ما قرار 
می دهنـد؛ آن هم در شـرایطی که به طور معمول 
واردکننـدگاِن ما بهترین تولیـدات خارجی را 

وارد نمی کنند. 
توجه داشـته باشـید که طراحی و سـاخت این 
اتوبوس توسـط متخصصین ایرانی انجام شده و 
زنجیـره تامین قطعـات آن شـرکت های داخلی 
هسـتند، پـس اگـر بخواهیـم پـس از 10 سـال 
اتوبـوس زیمـا را اورهـال کنیـم، از االن گارانتی 
می کنیم که پیمایش آن را از 250 به 450 کیلومتر 

برسـانیم؛ چـون می دانیم کـه ترند و 
دانسـیته باتـری در حـال افزایـش 
پیمایـش  بایـد  بنابرایـن  اسـت؛ 

بیشتری ایجاد کنند. 
مـا می توانیم این کار را روی اتوبوس 
خودمان انجام بدهیم، اما آیا می شـود 
روی اتوبوس هـای وارداتـی هم این 

امکان را تضمین کرد؟ 
ترابـران: شـما طی مـدت فعالیت 
شـرکت شـتاب، با چه مشکالتی 
در زمینـه اتوبوس سـازی در ایران 

برخورد کرده اید؟
مرادی: اوال باور عده ای این اسـت 
کـه می توانند یک اتوبـوس بخرند و 
بعد اگر خواستند آن را به اهواز ببرند 
و اگر نخواسـتند بـه خـط راه آهن - 
تجریـش یـا اردبیل یـا جـای دیگر 
منتقل کننـد، در واقـع می خواهند از 
یک تیـپ اتوبـوس، در جغرافیاهای 
مختلف از آن اسـتفاده می کنند که از 

نظر من جواب نمی دهد. 

ایـن طـرز نگاه باید تغییـر کند، زیـرا هزینه های 
کشـور را زیاد می کند. در شـهری مانند شیراز که 
کامـال هموار اسـت، اصال نیازی نیسـت کـه از 
اتوبوسـی با توان باال اسـتفاده کنید، اما مثال برای 
خـط راه آهـن - تجریـش، کـه خطی پرمسـافر 
اسـت و شـیب برخی نقاط آن تا 22 درصد هم 
می رسـد، از اتوبوس دوقلو با 120 مسافر استفاده 

می شود که بسیار سنگین است. 
آیا به نظر شـما منطقی اسـت که اتوبوسی را که 
در مسـیر تجریـش کار می کند، برای همـه ایران 
خریداری شـود؟ مسـلما خیـر زیـرا هزینه های 
کشـور را افزایـش می دهـد، امـا متاسـفانه این 
اتفـاق می افتـد. االن 90 درصـد اتوبوس هـای 
کشـور، مشـخصات فنی یکسـان دارند، اما این 
تفکـر باید تغییر کنـد. ما می توانیم اتوبوسـی به 
اردبیل بدهیم که قیمـت آن 25 درصد پایین تر از 
اتوبوسـی باشـد که می خواهیم به اهـواز بدهیم، 
زیرا مثال در اردبیل، دمای هوا اغلب پایین اسـت 
و نهایتـا فقط 3 ماه در سـال به کولر نیـاز دارد، یا 
شـیب روی نـدارد و هـزاران تفاوت فنـی دیگر. 
بنابراین یکسان کردن مشخصات فنی اتوبوس ها 
یکی از چالش هایی اسـت کـه اتوبوس سـازان 

در ایران با آن مواجه هستند. 
مشـکل بعدی مـا در زمینه منابع مالـی موردنیاز 
بـرای خرید اتوبوس اسـت؛ در حال 
حاضـر دولـت بـا مشـکالت مالی 
زیـادی روبه روسـت و اتوبـوس هم 
چیـزی اسـت که صرفا باید توسـط 

دولت خریداری شود.
یکـی از چالش هـای دیگـر، فقـدان 
آزمایشـگاه های معتبر برای تست و 
آزمایش هـای الزم روی خودروهای 
برقی است. اگر چنین آزمایشگاهایی 
را در اختیـار داشـتیم، حـدود  6 مـاه 
پیـش اتوبوس هـای ما در مشـهد به 
حرکـت درآمـده بود. البتـه تاخیر به 
وجود آمده، به دلیل نبود زیرسـاخت 
الزم برای شـماره گذاری ماشین های 
برقی در داخل کشـور است، نه فقط 

اتوبوس های برقی. 
ایـن هم یکی از چالش هـای بزرگی 
اسـت که باید بـه صورت حاکمیتی 
حل شـود، چون موضوع اسـتاندارد، 
یـک بحث حاکمیتـی اسـت و باید 

هم حاکمیتی بماند.

اکبری راد: هنوز در کشور 
استاندارد اجباری برای 

اتوبوس برقی تدوین
نشده است و به همین 
دلیل معیار ما و سازمان 
ملی استاندارد، آخرین 

ویرایش استانداردهای 
اتحادیه اروپا برای
این محصول است
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قول داده که با مسـئولیت خودش این مسـئله را 
برای ما حل کند و در واقع آزمایشـگاهی به این 

منظور تجهیز شود.
اکبـری راد: خوب اسـت بدانید که هنـوز در 
کشـور اسـتاندارد اجبـاری برای اتوبـوس برقی 
تدوین نشده و به همین دلیل معیار ما و سازمان 
ملی اسـتاندارد آخریـن ویرایش اسـتانداردهای 
اتحادیـه اروپـا بـرای این محصول اسـت که در 

حال نهایی شدن است.
ترابـران: از لحـاظ هزینـه  تمام شـده، واردات 
اتوبوس برقی به صرفه تر اسـت یا تولیـد آن در 

داخل کشور؟
مرادی: ببینیـد! در حـال حاضـر در بازارهای 
جهانی کسـی نمی تواند مانند گذشـته ادعا کند 
کـه داخلی سـازی کرده و حاال قیمت تمام شـده 
نصف شـده است. میانگین قیمت ها در کل دنیا 
یکسـان اسـت و اگر می بینید کـه چینی ها مثال 
یـک قنـدان را ارزان تـر تولید می کننـد، به دلیل 
سیاسـت های صادراتی  آنهاسـت، وگرنه از نظر 
مـواد اولیـه و نیروی کار، قیمت سـاخت )اگر از 
روش اسـتاندارد استفاده شود( در همه جای دنیا 
یکی اسـت. موضوع خـودرو هـم از این قضیه 
تبعیت می کند، بنابراین ما مدعی هسـتیم که در 
میانگیـن قیمـت رقابتی حرکـت می کنیـم، اما 
اینکـه بتوانیم زیـر قیمت چینی هـا تولید کنیم، 
تقریبـا محال اسـت. ممکن اسـت بتوانیـم زیر 
قیمـت اروپایی ها به دلیـل ارزان تر بـودن نیروی 
کارمـان تولید کنیم، اما به لحاظ مـواد اولیه، تمام 

هزینه هایمان یکسان است.
اکبـری راد: براسـاس IPI محاسبه شـده برای 
اتوبـوس، سـطح داخلی سـازی بـه بیـش از 60 
درصـد رسـیده کـه بـا توجه به قیمـت قطعات 
وارداتی سـطح بسـیار خوبی اسـت؛ هرچند در 
تولیـد انبوه، سـطح داخلی سـازی بـه 80 درصد 
خواهـد رسـید. ضمن اینکه سیاسـت شـرکت 
شـتاب به عنـوان تولیدکننده اتوبـوس برقی این 
اسـت که کیفیـت قطعـات مهم تـر از داخلی یا 
خارجـی بـودن آن اسـت و بنابراین هر قطعه ای 
کـه داخلی سـازی شـده، مسـلما دارای کیفیـت 

مشابه و یا باالتر از نمونه وارداتی است.
مرادی: باتری های اسـتفاده شـده در »زیما« از 
باتری هـای تـراز اول دنیاسـت و از شـرکتی 
می گیریـم کـه بـه خودروسـازان برتـر دنیا هم 

باتری می دهد، هرچند قرار اسـت کـه آن هم از 
سـال آینده داخلی سـازی شـود و کارخانه آن را 

مپنا راه اندازی خواهد کرد.
ترابران: میزان سـرمایه گذاری انجام شده برای 

تولید این اتوبوس ها چقدر بوده است؟
مـرادی: نمی توانـم عـدد خیلی دقیقـی بابت 
میزان سـرمایه گذاری عنـوان کنم، زیـرا همزمان 
روی چنـد پـروژه ترکیبـی دیگـر هم کار شـده 
 ،VCU ،اسـت، مثال کار در زمینه سـاخت درایو
سیستم های شـارژ و توسـعه پروتکل های شارژ 
کـه در ایـن اتوبـوس مورد اسـتفاده قـرار گرفته، 
فقـط مختص پـروژه ما نبـوده اسـت، به همین 
دلیـل نمی توانم عـدد دقیقی به شـما اعالم کنم، 
ولی می توانم بگویم که شـاید حدود 50 میلیارد 
تومـان فقـط برای سـاخت یک اتوبـوس نمونه 

هزینه شده باشد.
ترابـران: اتوبوس برقی زیمـا با چه قیمت به 

بازار عرضه خواهد شد؟
مرادی: قیمـت اتوبوس های الکتریکی در دنیا 
از 140یـا 150 هـزار یـورو تـا 650 هـزار یـورو 
اسـت کـه این قیمت بسـتگی به کیفیـت بدنه، 
تریم، صندلی، شیشه ها، چرخ، الستیک و... دارد، 
نکتـه مهم دیگر آن اسـت که چه قدرتـی دارند، 
چقـدر می توانند مسـافر جابه جا کننـد و دارای 

چه ابعادی هستند. 
در عیـن حـال، مهم تریـن فاکتـور سـایز و نوع 
باتـری اسـت کـه در آن اسـتفاده می شـود. مـن 
گفتم که باتری زیما LFP لیتیوم فسـفات است. 
همیـن پک باتـری کـه در این اتوبوس اسـتفاده 
شـده، اگـر بـه باتـری لیتیـوم معمولـی کـه 
اشتغال زاسـت تغییر کند، قیمت پـک باتری 35 
درصـد کاهش پیدا می کند. بنابراین پارامترهایی 
که در قیمت موثر اسـت متفاوتند، اما اتوبوسـی 
بـا مشـخصات اتوبـوس زیما بـه عنـوان اولین 
اتوبـوس برقـی ایـران، حـدود 320 هـزار یورو 

قیمت دارد.
البتـه ما اعالم آمادگـی کرده ایم کـه این اتوبوس 
را بـا قیمت زیر 320 هزار یـورو وارد بازار کنیم، 
آن هم با توجه به سایز باتری و باقی مشخصاتی 

که خدمت شما عرض کردم.
قیمت ریالـی اتوبوس حدود 10 میلیـارد تومان 
می شود، البته بسته به قیمت ارز و اینکه مشتری 
چـه آپشـن هایی بخواهد مانند میـزان پیمایش، 

مرادی: بیشترین امکان 
برای استفاده از اتوبوس
 برقی در تهران و در خط 
جمهوری- بهارستان
 وجود دارد، اما به نظر 
می رسد که شهرداری 
تمایل به واردات دارد و
 قرار است 50 دستگاه 
اتوبوس برقی وارداتی 
در این خط به کار 
گرفته شود

مدعی هستیم که در
 میانگین قیمت رقابتی 
حرکت می کنیم، اما اینکه 
بتوانیم زیر قیمت چینی ها 
تولید کنیم تقریبا محال 
است. شاید به دلیل
 ارزان تر بودن نیروی
 کار بتوانیم زیر قیمت 
اروپایی ها تولید کنیم

 اما به لحاظ مواد اولیه، 
تمام هزینه هایمان 
یکسان است
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باتـری، تریـم و توان هـای مختلف موتـور این 
قیمـت می توانـد کمی باالتـر یا پایین تر باشـد. 
ایـن تغییرات خیلی هم زمان بر نیسـت؛ یعنی از 
وقتـی که مشـتری سـفارش  قـرارداد ببنـدد، در 
کمتـر از 10 مـاه آنچـه کـه سـفارش داده بـه او 

تحویل می دهیم.
ایـن نکتـه را هـم اضافـه کنـم که دولـت تعرفه 
واردات وسـائط نقلیـه برقـی را صفـر کـرده تـا 
کمکی باشد برای توسـعه خودروهای برقی، اما 
حـاال و با وجود فعالیت سـازندگان داخلی، این 
موضـوع بـه ضرر مـا تمـام خواهد شـد، چون 
به راحتی اتوبوس چینـی را بدون اینکه تعرفه ای 
بابت آن پرداخت شـده باشد، در رقابت با ما قرار 
می دهنـد؛ آن هم در شـرایطی که به طور معمول 
واردکننـدگاِن ما بهترین تولیـدات خارجی را 

وارد نمی کنند. 
توجه داشـته باشـید که طراحی و سـاخت این 
اتوبوس توسـط متخصصین ایرانی انجام شده و 
زنجیـره تامین قطعـات آن شـرکت های داخلی 
هسـتند، پـس اگـر بخواهیـم پـس از 10 سـال 
اتوبـوس زیمـا را اورهـال کنیـم، از االن گارانتی 
می کنیم که پیمایش آن را از 250 به 450 کیلومتر 

برسـانیم؛ چـون می دانیم کـه ترند و 
دانسـیته باتـری در حـال افزایـش 
پیمایـش  بایـد  بنابرایـن  اسـت؛ 

بیشتری ایجاد کنند. 
مـا می توانیم این کار را روی اتوبوس 
خودمان انجام بدهیم، اما آیا می شـود 
روی اتوبوس هـای وارداتـی هم این 

امکان را تضمین کرد؟ 
ترابـران: شـما طی مـدت فعالیت 
شـرکت شـتاب، با چه مشکالتی 
در زمینـه اتوبوس سـازی در ایران 

برخورد کرده اید؟
مرادی: اوال باور عده ای این اسـت 
کـه می توانند یک اتوبـوس بخرند و 
بعد اگر خواستند آن را به اهواز ببرند 
و اگر نخواسـتند بـه خـط راه آهن - 
تجریـش یـا اردبیل یـا جـای دیگر 
منتقل کننـد، در واقـع می خواهند از 
یک تیـپ اتوبـوس، در جغرافیاهای 
مختلف از آن اسـتفاده می کنند که از 

نظر من جواب نمی دهد. 

ایـن طـرز نگاه باید تغییـر کند، زیـرا هزینه های 
کشـور را زیاد می کند. در شـهری مانند شیراز که 
کامـال هموار اسـت، اصال نیازی نیسـت کـه از 
اتوبوسـی با توان باال اسـتفاده کنید، اما مثال برای 
خـط راه آهـن - تجریـش، کـه خطی پرمسـافر 
اسـت و شـیب برخی نقاط آن تا 22 درصد هم 
می رسـد، از اتوبوس دوقلو با 120 مسافر استفاده 

می شود که بسیار سنگین است. 
آیا به نظر شـما منطقی اسـت که اتوبوسی را که 
در مسـیر تجریـش کار می کند، برای همـه ایران 
خریداری شـود؟ مسـلما خیـر زیـرا هزینه های 
کشـور را افزایـش می دهـد، امـا متاسـفانه این 
اتفـاق می افتـد. االن 90 درصـد اتوبوس هـای 
کشـور، مشـخصات فنی یکسـان دارند، اما این 
تفکـر باید تغییر کنـد. ما می توانیم اتوبوسـی به 
اردبیل بدهیم که قیمـت آن 25 درصد پایین تر از 
اتوبوسـی باشـد که می خواهیم به اهـواز بدهیم، 
زیرا مثال در اردبیل، دمای هوا اغلب پایین اسـت 
و نهایتـا فقط 3 ماه در سـال به کولر نیـاز دارد، یا 
شـیب روی نـدارد و هـزاران تفاوت فنـی دیگر. 
بنابراین یکسان کردن مشخصات فنی اتوبوس ها 
یکی از چالش هایی اسـت کـه اتوبوس سـازان 

در ایران با آن مواجه هستند. 
مشـکل بعدی مـا در زمینه منابع مالـی موردنیاز 
بـرای خرید اتوبوس اسـت؛ در حال 
حاضـر دولـت بـا مشـکالت مالی 
زیـادی روبه روسـت و اتوبـوس هم 
چیـزی اسـت که صرفا باید توسـط 

دولت خریداری شود.
یکـی از چالش هـای دیگـر، فقـدان 
آزمایشـگاه های معتبر برای تست و 
آزمایش هـای الزم روی خودروهای 
برقی است. اگر چنین آزمایشگاهایی 
را در اختیـار داشـتیم، حـدود  6 مـاه 
پیـش اتوبوس هـای ما در مشـهد به 
حرکـت درآمـده بود. البتـه تاخیر به 
وجود آمده، به دلیل نبود زیرسـاخت 
الزم برای شـماره گذاری ماشین های 
برقی در داخل کشـور است، نه فقط 

اتوبوس های برقی. 
ایـن هم یکی از چالش هـای بزرگی 
اسـت که باید بـه صورت حاکمیتی 
حل شـود، چون موضوع اسـتاندارد، 
یـک بحث حاکمیتـی اسـت و باید 

هم حاکمیتی بماند.

اکبری راد: هنوز در کشور 
استاندارد اجباری برای 

اتوبوس برقی تدوین
نشده است و به همین 
دلیل معیار ما و سازمان 
ملی استاندارد، آخرین 

ویرایش استانداردهای 
اتحادیه اروپا برای
این محصول است
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این گردهمایی ازسوی شرکت بیمه پاسارگاد، در شهر مشهد و با حضور 
مقامات دولتی و قضایی کشور برگزار شد.

تقدیر بیمه پاسارگاد 
از 40 شرکت حمل  و نقل بین المللی

گردهمایی تخصصی و ضیافت افطار شرکت های حمل ونقل فعال 

در حوزه ترانزیت کاال با حضور برخی مقامات دولتی و قضایی 

حمل ونقل  صنعت  صنفی  تشکل های  مدیران  همچنین  کشور، 

توسط  کاال،  ترانزیت  حوزه  در  فعال  حمل ونقل  شرکت های  و 

شرکت بیمه پاسارگاد و با هدف تقدیر از فعاالن حوزه حمل ونقل 

بین المللی با مدیریت ریسک مناسب در رویه ترانزیت کاال در 

شهر مشهد مقدس برگزار شد.

در این همایش ضمن قدردانی از ۴۰ شرکت حمل ونقل بین المللی 

جمله  از  مرتبط  مقامات  حضور  و  کاال  ترانزیت  در  فعال  برتر 

مسئوالن وزارت راه وشهرسازی و گمرک جمهوری اسالمی ایران، 

به بررسی برخی چالش ها، فرصت ها و تهدیدهای ترانزیت کاال در 

کشور به عنوان بخش مهم پیشران اقتصادی پرداخته شد.

شهریار  کشور،  کل  دادستان  قضایی  معاون  عمرانی،  سعید 

جمله  از  راه وشهرسازی  وزارت  حمل ونقل  معاون  افندی زاده، 

میهمانان ویژه این مراسم نیز در سخنانی کوتاه به شرح وضعیت 

جابه جایی بین المللی کاال و تشریح چشم انداز حکومتی و دولتی 

نسبت به این زمینه مهم اقتصادی پرداختند. 

شهرسازی،  و  راه  وزیر  سابق  معاون  بهجتی،  تقی زاده   مهرداد 

مسعود پل مه، دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، 

وحید حایری، مدیر پروژه بیمه رویه های گمرکی بیمه پاسارگاد و 

احمد زمانیان یزدی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های 

حمل ونقل بین المللی خراسان نیز از دیگر سخنرانان این برنامه 

و  حمل ونقل  حوزه  ضرورت های  برنامه ها،  محور  در  که  بودند 

دغدغه  فعاالن صنعت ترانزیت صحبت کردند.

معاون قضایی دادستان کل کشور در این گردهمایی با تشبیه 

رانندگان به گلبول های سفید و قرمز خون در شریان های حیاتی 

رانندگان، شرکت های   « در کشور گفت:  کاال  بین المللی  تبادل 

حمل ونقل بین المللی، انجمن ها، تشکل های وابسته در این عرصه 

را تسهیل و  روند  این  و شرکت هایی مانند بیمه پاسارگاد که 

در خط  که  کشور هستند  اقتصادی  سربازان  می کنند؛  تسریع 

مقدم جنگ اقتصادی امروز علیه کشور مبارزه می کنند. «

توجه  و  نقل  و  توسعه صنعت حمل  داد:  ادامه  عمرانی  سعید 

نه فقط اشتغال زایی  اعتبارات دولتی  با صرف کمترین  به آن، 

گسترده ای ایجاد می کند بلکه می تواند تا حدود زیادی در کاهش 

هزینه های دولتی دربخش اقتصاد نیز موثر باشد. 

معاون حمل  و نقل وزارت راه وشهرسازی نیز با اشاره به رقابت 

باال در عرصه حمل ونقل بین المللی در کشورهای همسایه گفت: 

زمینه حمل  و نقل بین المللی یکی از بحث های مهم اقتصادی 

قابل  می کنند سهم  دولت ها سعی  و  کشورها  همه  که  است 

توجهی از آن را به خود اختصاص دهند چرا که انتفاع اقتصادی 

زیادی به همراه دارد. 

ضرورت تعامل بین بخش دولتی و بخش خصوصی
شهریار افندی زاده، همکاری دولت و بخش خصوصی را در ایجاد 

از ضرورت های  یکی  منطقه،  با کشورهای  پایدار  و  موثر  روابط 

 توسعه صنعت حمل ونقل بین المللی عنوان کرد و توضیح داد: 

»بی شک این مقوله جز با برنامه ریزی دقیق میان مدت و بلندمدت 

میسر نخواهد شد. نوسان افزایشی-کاهشی میزان حمل ونقل 

بین المللی ما در 1۰ سال گذشته موید این موضوع است که 

سیاست گذاری در روابط منطقه ای و بین المللی ما در این زمینه 

تاثیر مستقیم دارد.«

او اضافه کرد: » در سال های 1391، 92 و 93 ما شاهد روند افزایشی 

ترانزیت کاال تا عدد 13 و نیم میلیون ُتن در سال بودیم اما این 

عدد در پایان این دوره سه ساله تا 5 و نیم میلیون تن کاهش 



این گردهمایی ازسوی شرکت بیمه پاسارگاد، در شهر مشهد و با حضور 
مقامات دولتی و قضایی کشور برگزار شد.

تقدیر بیمه پاسارگاد 
از 40 شرکت حمل  و نقل بین المللی

گردهمایی تخصصی و ضیافت افطار شرکت های حمل ونقل فعال 

در حوزه ترانزیت کاال با حضور برخی مقامات دولتی و قضایی 

حمل ونقل  صنعت  صنفی  تشکل های  مدیران  همچنین  کشور، 

توسط  کاال،  ترانزیت  حوزه  در  فعال  حمل ونقل  شرکت های  و 

شرکت بیمه پاسارگاد و با هدف تقدیر از فعاالن حوزه حمل ونقل 

بین المللی با مدیریت ریسک مناسب در رویه ترانزیت کاال در 

شهر مشهد مقدس برگزار شد.

در این همایش ضمن قدردانی از ۴۰ شرکت حمل ونقل بین المللی 

جمله  از  مرتبط  مقامات  حضور  و  کاال  ترانزیت  در  فعال  برتر 

مسئوالن وزارت راه وشهرسازی و گمرک جمهوری اسالمی ایران، 

به بررسی برخی چالش ها، فرصت ها و تهدیدهای ترانزیت کاال در 

کشور به عنوان بخش مهم پیشران اقتصادی پرداخته شد.

شهریار  کشور،  کل  دادستان  قضایی  معاون  عمرانی،  سعید 

جمله  از  راه وشهرسازی  وزارت  حمل ونقل  معاون  افندی زاده، 

میهمانان ویژه این مراسم نیز در سخنانی کوتاه به شرح وضعیت 

جابه جایی بین المللی کاال و تشریح چشم انداز حکومتی و دولتی 

نسبت به این زمینه مهم اقتصادی پرداختند. 

شهرسازی،  و  راه  وزیر  سابق  معاون  بهجتی،  تقی زاده   مهرداد 

مسعود پل مه، دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، 

وحید حایری، مدیر پروژه بیمه رویه های گمرکی بیمه پاسارگاد و 

احمد زمانیان یزدی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های 

حمل ونقل بین المللی خراسان نیز از دیگر سخنرانان این برنامه 

و  حمل ونقل  حوزه  ضرورت های  برنامه ها،  محور  در  که  بودند 

دغدغه  فعاالن صنعت ترانزیت صحبت کردند.

معاون قضایی دادستان کل کشور در این گردهمایی با تشبیه 

رانندگان به گلبول های سفید و قرمز خون در شریان های حیاتی 

رانندگان، شرکت های   « در کشور گفت:  کاال  بین المللی  تبادل 

حمل ونقل بین المللی، انجمن ها، تشکل های وابسته در این عرصه 

را تسهیل و  روند  این  و شرکت هایی مانند بیمه پاسارگاد که 

در خط  که  کشور هستند  اقتصادی  سربازان  می کنند؛  تسریع 

مقدم جنگ اقتصادی امروز علیه کشور مبارزه می کنند. «

توجه  و  نقل  و  توسعه صنعت حمل  داد:  ادامه  عمرانی  سعید 

نه فقط اشتغال زایی  اعتبارات دولتی  با صرف کمترین  به آن، 

گسترده ای ایجاد می کند بلکه می تواند تا حدود زیادی در کاهش 

هزینه های دولتی دربخش اقتصاد نیز موثر باشد. 

معاون حمل  و نقل وزارت راه وشهرسازی نیز با اشاره به رقابت 

باال در عرصه حمل ونقل بین المللی در کشورهای همسایه گفت: 

زمینه حمل  و نقل بین المللی یکی از بحث های مهم اقتصادی 

قابل  می کنند سهم  دولت ها سعی  و  کشورها  همه  که  است 

توجهی از آن را به خود اختصاص دهند چرا که انتفاع اقتصادی 

زیادی به همراه دارد. 

ضرورت تعامل بین بخش دولتی و بخش خصوصی
شهریار افندی زاده، همکاری دولت و بخش خصوصی را در ایجاد 

از ضرورت های  یکی  منطقه،  با کشورهای  پایدار  و  موثر  روابط 

 توسعه صنعت حمل ونقل بین المللی عنوان کرد و توضیح داد: 

»بی شک این مقوله جز با برنامه ریزی دقیق میان مدت و بلندمدت 

میسر نخواهد شد. نوسان افزایشی-کاهشی میزان حمل ونقل 

بین المللی ما در 1۰ سال گذشته موید این موضوع است که 

سیاست گذاری در روابط منطقه ای و بین المللی ما در این زمینه 

تاثیر مستقیم دارد.«

او اضافه کرد: » در سال های 1391، 92 و 93 ما شاهد روند افزایشی 

ترانزیت کاال تا عدد 13 و نیم میلیون ُتن در سال بودیم اما این 

عدد در پایان این دوره سه ساله تا 5 و نیم میلیون تن کاهش 



پیدا کرد. پس از آن تا پایان سال 1۴۰۰ ما یک بار دیگر شاهد 

روند افزایشی تا 11 و نیم میلیون تن بودیم اما همچنان به میزان 

اوایل دهه نود نرسیده ایم.«

افندی زاده فعالسازی کارگروه بررسی چالش ها، شناسایی موانع 

در گلوگاه های ترانزیتی کشور براساس تجربه بخش خصوصی، 

ایجاد هماهنگی میان سازمان های مختلف مرتبط با حوزه ترانزیت 

و متعادل سازی عرضه و تقاضا را به عنوان برنامه های آتی وزارت 

راه وشهرسازی اعالم کرد.

از کشورهای همسایه جا مانده ایم
این  نیز در  ایران  انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته  دبیرکل 

همایش، به نقد ساختاری برنامه های دولت طی چند دهه اخیر 

در حوزه ترانزیت پرداخت و گفت: برای موفقیت در حوزه ترانزیت 

باید ابعاد این زمینه را به صورت واقعی با همه فرصت هایی که از 

دست داده ایم و فرصت های پیش رو بررسی کرد. 

ایجاد  در  کشور  کالن  »تعلل های  داد:  ادامه  پل مه  مسعود 

زیرساخت های الزم برای حوزه حمل ونقل بین المللی، امروز ما را در 

شرایطی قرار داده است که کشور افغانستان و کشورهای حوزه 

CIS مانند سابق به مرزهای ما وابسته نیستند. حتی کشور عراق 

هم دیگر به بنادر ما وابسته نیست. «

به عنوان یک مثال بسیار گویا کشوری مانند پاکستان می تواند 

برای ترانزیت گندم به افغانستان با دشمن سیاسی خود یعنی 

هندوستان توافق کند و توجیه هندوستان هم برای این توافق 

منافع اقتصادی ملت خود است. 

او اضافه کرد: » در چنین شرایطی که کشورهای همسایه ما 

درحال پیشی گرفتن از ما هستند و از محدودیت های بین المللی 

ایران به نفع خود استفاده می کنند ما موضوع ترانزیت را به جای 

به حدود 2۰ سازمان سپرده ایم که مسئولیت  مدیریت واحد 

ترانزیت نیست. کمبودها در زمینه  روند  ذاتی آن ها، تسهیل 

سیاست گذاری ها  به  مربوط  تنها  کشور  در  ترانزیت  توسعه 

نیست، بلکه ساختارها و زیرساخت های الزم و کافی در کشور 

حمل ونقل  امکان  نبود  چالش ها  این  از  یکی  ندارد.  وجود 

چندوجهی در گلوگاه های ترانزیتی کشور به نفع ایجاد جذابیت 

اقتصادی برای مشتریان است. بخش خصوصی تالش روزافزونی 

در زمینه ترانزیت انجام می دهد اما ناهماهنگی در دستگاه های 

داخلی، سیاست گذاری های اشتباه و نبود ساختارهای الزم رشد 

این صنعت را با مشکالت جدی روبه رو کرده است.«

مانع جدیدی برای ترانزیت کشور
احمد زمانیان یزدی رییس هیات مدیره انجمن شرکت های حمل 

و نقل بین المللی خراسان در سخنان خود در این همایش به نقد 

اصالح جدید قانون قاچاق کاال و ارز و تاثیر آن بر فعاالن صنعت 

ترانزیت پرداخت. وی با اشاره به این که بر اساس اصالح جدید 

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز بیشتر محموالت کانتینر های 

ترانزیتی قاچاق محسوب خواهند شد، گفت: »طبق قانون جدید 

اکثر شرکت های حمل و نقل ترانزیت کننده درگیر مسائل قاچاق 

می شوند و این امر به موقعیت ترانزیتی کشور لطمه خواهد زد.«

مدیر پروژه بیمه رویه های گمرکی بیمه پاسارگاد نیز در بخشی از 

این همایش به ارائه گزارش عملکرد ۸ ساله بیمه پاسارگاد در طرح 

بیمه ترانزیت و  برنامه های این مجموعه در سال 1۴۰1 پرداخت. 

وحید حایری گفت: مهم ترین برنامه های امسال بیمه پاسارگاد 

شامل همکاری با گمرک ایران در راه اندازی مکانیزم فعال اقتصادی 

توسعه  همچنین  و  ترانزیت  صنعت  فعاالن  برای   )AEO( مجاز 

ترویج  بر  تمرکز  با  پاسارگاد  بیمه  باشگاه مشتریان حمل ونقل 

آموزش در میان فعاالن صنعت حمل ونقل است.

افطار، شرکت  این ضیافت  برگزاری  در  دوره های گذشته  مانند 

بیمه پاسارگاد با ارزیابی کیفی و کمی از شرکت های حمل ونقل 

و براساس شاخص های تعداد پروانه ترانزیتی حمل شده و جمع 

پرونده های  تعداد  حمل ونقل،  شرکت  ترانزیتی  اسناد  تضامین 

خسارت و رقم خسارت، تعداد پرونده های ترانزیت اعالم وصول 

شده در سامانه گمرک، اقدامات کنترلی خاص شرکت ها به منظور 

صیانت از کاالی ترانزیتی، درصد رشد تعداد پروانه تزانزیتی و 

جمع تضامین پروانه های ترانزیتی نسبت به سال قبل، در دو 

بسیار مطلوب  ریسک  مدیریت  دارای سطح  سطح شرکت های 

و شرکت های دارای سطح مدیریت ریسک مطلوب تقدیرکرد. از 

نکات قابل توجه در میان تقدیرشدگان تعداد قابل توجه بانوان 

به عنوان مدیران شرکت های حمل ونقل بین المللی بود. 

این گردهمایی پس از دو سال وقفه در برگزاری به دلیل شیوع 

ویروس کرونا، برای ششمین دوره با حضور 3۰۰ نفر از مدیران، 

کارشناسان و فعاالن این حوزه در مجموعه کوهسر مشهد برگزار شد.



پیدا کرد. پس از آن تا پایان سال 1۴۰۰ ما یک بار دیگر شاهد 

روند افزایشی تا 11 و نیم میلیون تن بودیم اما همچنان به میزان 

اوایل دهه نود نرسیده ایم.«

افندی زاده فعالسازی کارگروه بررسی چالش ها، شناسایی موانع 

در گلوگاه های ترانزیتی کشور براساس تجربه بخش خصوصی، 

ایجاد هماهنگی میان سازمان های مختلف مرتبط با حوزه ترانزیت 

و متعادل سازی عرضه و تقاضا را به عنوان برنامه های آتی وزارت 

راه وشهرسازی اعالم کرد.

از کشورهای همسایه جا مانده ایم
این  نیز در  ایران  انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته  دبیرکل 

همایش، به نقد ساختاری برنامه های دولت طی چند دهه اخیر 

در حوزه ترانزیت پرداخت و گفت: برای موفقیت در حوزه ترانزیت 

باید ابعاد این زمینه را به صورت واقعی با همه فرصت هایی که از 

دست داده ایم و فرصت های پیش رو بررسی کرد. 

ایجاد  در  کشور  کالن  »تعلل های  داد:  ادامه  پل مه  مسعود 

زیرساخت های الزم برای حوزه حمل ونقل بین المللی، امروز ما را در 

شرایطی قرار داده است که کشور افغانستان و کشورهای حوزه 

CIS مانند سابق به مرزهای ما وابسته نیستند. حتی کشور عراق 

هم دیگر به بنادر ما وابسته نیست. «

به عنوان یک مثال بسیار گویا کشوری مانند پاکستان می تواند 

برای ترانزیت گندم به افغانستان با دشمن سیاسی خود یعنی 

هندوستان توافق کند و توجیه هندوستان هم برای این توافق 

منافع اقتصادی ملت خود است. 

او اضافه کرد: » در چنین شرایطی که کشورهای همسایه ما 

درحال پیشی گرفتن از ما هستند و از محدودیت های بین المللی 

ایران به نفع خود استفاده می کنند ما موضوع ترانزیت را به جای 

به حدود 2۰ سازمان سپرده ایم که مسئولیت  مدیریت واحد 

ترانزیت نیست. کمبودها در زمینه  روند  ذاتی آن ها، تسهیل 

سیاست گذاری ها  به  مربوط  تنها  کشور  در  ترانزیت  توسعه 

نیست، بلکه ساختارها و زیرساخت های الزم و کافی در کشور 

حمل ونقل  امکان  نبود  چالش ها  این  از  یکی  ندارد.  وجود 

چندوجهی در گلوگاه های ترانزیتی کشور به نفع ایجاد جذابیت 

اقتصادی برای مشتریان است. بخش خصوصی تالش روزافزونی 

در زمینه ترانزیت انجام می دهد اما ناهماهنگی در دستگاه های 

داخلی، سیاست گذاری های اشتباه و نبود ساختارهای الزم رشد 

این صنعت را با مشکالت جدی روبه رو کرده است.«

مانع جدیدی برای ترانزیت کشور
احمد زمانیان یزدی رییس هیات مدیره انجمن شرکت های حمل 

و نقل بین المللی خراسان در سخنان خود در این همایش به نقد 

اصالح جدید قانون قاچاق کاال و ارز و تاثیر آن بر فعاالن صنعت 

ترانزیت پرداخت. وی با اشاره به این که بر اساس اصالح جدید 

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز بیشتر محموالت کانتینر های 

ترانزیتی قاچاق محسوب خواهند شد، گفت: »طبق قانون جدید 

اکثر شرکت های حمل و نقل ترانزیت کننده درگیر مسائل قاچاق 

می شوند و این امر به موقعیت ترانزیتی کشور لطمه خواهد زد.«

مدیر پروژه بیمه رویه های گمرکی بیمه پاسارگاد نیز در بخشی از 

این همایش به ارائه گزارش عملکرد ۸ ساله بیمه پاسارگاد در طرح 

بیمه ترانزیت و  برنامه های این مجموعه در سال 1۴۰1 پرداخت. 

وحید حایری گفت: مهم ترین برنامه های امسال بیمه پاسارگاد 

شامل همکاری با گمرک ایران در راه اندازی مکانیزم فعال اقتصادی 

توسعه  همچنین  و  ترانزیت  صنعت  فعاالن  برای   )AEO( مجاز 

ترویج  بر  تمرکز  با  پاسارگاد  بیمه  باشگاه مشتریان حمل ونقل 

آموزش در میان فعاالن صنعت حمل ونقل است.

افطار، شرکت  این ضیافت  برگزاری  در  دوره های گذشته  مانند 

بیمه پاسارگاد با ارزیابی کیفی و کمی از شرکت های حمل ونقل 

و براساس شاخص های تعداد پروانه ترانزیتی حمل شده و جمع 

پرونده های  تعداد  حمل ونقل،  شرکت  ترانزیتی  اسناد  تضامین 

خسارت و رقم خسارت، تعداد پرونده های ترانزیت اعالم وصول 

شده در سامانه گمرک، اقدامات کنترلی خاص شرکت ها به منظور 

صیانت از کاالی ترانزیتی، درصد رشد تعداد پروانه تزانزیتی و 

جمع تضامین پروانه های ترانزیتی نسبت به سال قبل، در دو 

بسیار مطلوب  ریسک  مدیریت  دارای سطح  سطح شرکت های 

و شرکت های دارای سطح مدیریت ریسک مطلوب تقدیرکرد. از 

نکات قابل توجه در میان تقدیرشدگان تعداد قابل توجه بانوان 

به عنوان مدیران شرکت های حمل ونقل بین المللی بود. 

این گردهمایی پس از دو سال وقفه در برگزاری به دلیل شیوع 

ویروس کرونا، برای ششمین دوره با حضور 3۰۰ نفر از مدیران، 

کارشناسان و فعاالن این حوزه در مجموعه کوهسر مشهد برگزار شد.
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شرکت های حمل و نقل بین المللی )تهران(

www.bitatarabar.com
info@bitatarabar.com

کرمانشاه: 083-38390053
نمابر: 083-38366872

خسروی:083-42420668

نمایندگی انحصاری خطوط:

نمایندگی خط کانتینری لنسر الین

نمایندگی خط کشتیرانی سی آیکون

نمایندگی خط کشتیرانی سان استار

حمل و نقل  و  کشتیرانی  شرکت  نمایندگی 
بین المللی دی اند دی سون 

نمایندگی  شرکت توفکچی

shipping company
Exclusive Lines Agency:

LANCER CONTAINER
LINES LTD

SEAIKON SHIPPING 
AGENCY PVT.LTD.

SUN STAR SHPPING LINE

D & D 7 SPEDITION GmbH

TUFEKCI  FUARCILIK

Having Agencies in all ports 
and customs of country

مالکیت شرکت کشتیرانی و کانتینری 
دوریس در امارات متحده عربی

United Emirates / Doris 
Shipping &container owned 

Company

حمل فرآورده های نفتی از
ایران به عراق و بالعکس

تهران: سعادت آباد، خیابان عالمه جنوبی، 
خیابان 38 غربی، پالک 55، طبقه 3

تلفن :88681133
فاکس:88681947

info@khazartarabar.com

شرکت خزر ترابر

Khazar Tarabar
International Transport Co.

P.J.S

تلفن: 34374652-044 / 34375607     نمابر: 044-34374879

تهران: سعادت آباد، خیابان عالمه جنوبی، 
خیابان 38 غربی، پالک 55، طبقه 3

تلفن :88681133
فاکس :88683334

sales@namdaranlogistic.com
www.namdaranlogistic.com

تلفن : 021-96641
نمابر: 021-96641001

arashtirzarrin@gmail.com

تهران، خیابان آیت اهلل کاشانی، 
اول خیابان وفا آذر، بن بست طالقانی، ساختمان 

بانک پاسارگاد، طبقه 5، واحد 18
تلفن / فاکس: 6- 44011101 

کریر - فورواردر
ارائه خدمات ویزا ) عراق و افغانستان(

1- حمل فرآورده های نفتی و کاال
از ایران به عراق و بالعکس

2- حمل فرآورده های نفتی و کاال به افغانستان
3- حمل کاال به اروپا الخصوص

)آلمان - ایتالیا - هلند - اتریش( و بالعکس
4- دارای 25 کامیون ملکی و چادری 1000 دستگاه 

کامیون تحت کاپوتاژ جهت حمل سوخت

تهران: میرزای شیرازی شمالی، نبش کوچه 
شهدا، پالک 229، طبقه 2، واحد 8

88616637-9
88616640
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 بندرعباس: 076-32247589 

شرکت های حمل و نقل بین المللی )تهران(

ecmelan2003@yahoo.com

 تلفن: 45842

6601

 حمل هوایی، دریایی، زمینی، ریلی، ترکیبی 
خدمات گمرکی و ترخیص کاال 

مدیریت پروژه های خاص  خدمات امورنمایشگاهی
  انبارداری و توزیع   مشاوره لجستیک

 سیستم های یکپارچه لجستیک و تامین 
 ترانزیت )داخلی و خارجی( 

تلفن:    77686445  
77612541            
تلفکس: 77685168

تهران: میدان هفت تیر، خیابان قائم مقام فراهانی،
کوچه الوند، ساختمان الوند،پالک 13

 طبقه 5،واحد 17
تلفن:  88820732 / 88827092-3

فکس :88820733 

تلفن: 88141841-4 
021-88806860-2

نمابر: 021-88810219

 زمینی-هوایی- دریایی
کریر - فورواردر

  سرویس کامیون ایرانی متشکل از 
کامیون های چادری و یخچالدار تحت 

پوشش جهت حمل محموالت صادراتی و 
وارداتی به کلیه کشور های اروپایی و بلعکس
  دارای نمایندگی در کشورهای آلمان، 
ایتالیا، اتریش، یونان، بلغارستان، ترکیه، 

چین، کره جنوبی و تایوان 
تهران، میدان فاطمی، ابتدای بزرگراه 

گمنام، برج گلها، پالک 35
طبقه 5، واحد 10

تلفکس : 88989875-76 
 88977627 - 29

  دفتر و انبار اختصاصی در بلغارستان
  سرویس های حمل وارداتی در تمام نقاط 

 اروپا به ایران و بلعکس
  سرویس ترخیص و خدمات گمرکی در 

 کلیه گمرکات بلغارستان و اروپا
  انجام کلیه خدمات اسناد برای

  محموالت خاص 
Trading Company خدمات  

www.safecargo-co.com
info@safecargo-co.com

www.arsambarco.com

Address: No.119, bul.lliyantsi, 1220 
Sofia, Bulgaria

Tel: +359 - 877443900
+359-879207970

حمل و نقل بین المللی و خدمات کشتیرانی

آرسام بار 
آریایی

شرکت حمل و نقل بین المللی 

الیت آریا جم 

تهران، خیابان آیت اله کاشانی، 
جنب پارک یاران، پالک 220، 
برج توپاز، طبقه 9، واحد 908

تلفن :58741
دفتر فرودگاه :2- 021-51005271

دفتر بندر عباس :7 - 076-3386406 

 حمل و نقل بین المللی
 نمایندگی کشتی رانی 

 خدمات بار هوایی 
ترانزیت -ترخیص

info@elitearia.com
www.elitearia.com
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info@khazartarabar.com

شرکت خزر ترابر

Khazar Tarabar
International Transport Co.

P.J.S

تلفن: 34374652-044 / 34375607     نمابر: 044-34374879

تهران: سعادت آباد، خیابان عالمه جنوبی، 
خیابان 38 غربی، پالک 55، طبقه 3

تلفن :88681133
فاکس :88683334

sales@namdaranlogistic.com
www.namdaranlogistic.com

تلفن : 021-96641
نمابر: 021-96641001

arashtirzarrin@gmail.com

تهران، خیابان آیت اهلل کاشانی، 
اول خیابان وفا آذر، بن بست طالقانی، ساختمان 

بانک پاسارگاد، طبقه 5، واحد 18
تلفن / فاکس: 6- 44011101 

کریر - فورواردر
ارائه خدمات ویزا ) عراق و افغانستان(

1- حمل فرآورده های نفتی و کاال
از ایران به عراق و بالعکس

2- حمل فرآورده های نفتی و کاال به افغانستان
3- حمل کاال به اروپا الخصوص

)آلمان - ایتالیا - هلند - اتریش( و بالعکس
4- دارای 25 کامیون ملکی و چادری 1000 دستگاه 

کامیون تحت کاپوتاژ جهت حمل سوخت

تهران: میرزای شیرازی شمالی، نبش کوچه 
شهدا، پالک 229، طبقه 2، واحد 8

88616637-9
88616640
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 بندرعباس: 076-32247589 

شرکت های حمل و نقل بین المللی )تهران(

ecmelan2003@yahoo.com

 تلفن: 45842

6601

 حمل هوایی، دریایی، زمینی، ریلی، ترکیبی 
خدمات گمرکی و ترخیص کاال 

مدیریت پروژه های خاص  خدمات امورنمایشگاهی
  انبارداری و توزیع   مشاوره لجستیک

 سیستم های یکپارچه لجستیک و تامین 
 ترانزیت )داخلی و خارجی( 

تلفن:    77686445  
77612541            
تلفکس: 77685168

تهران: میدان هفت تیر، خیابان قائم مقام فراهانی،
کوچه الوند، ساختمان الوند،پالک 13

 طبقه 5،واحد 17
تلفن:  88820732 / 88827092-3

فکس :88820733 

تلفن: 88141841-4 
021-88806860-2

نمابر: 021-88810219

 زمینی-هوایی- دریایی
کریر - فورواردر

  سرویس کامیون ایرانی متشکل از 
کامیون های چادری و یخچالدار تحت 

پوشش جهت حمل محموالت صادراتی و 
وارداتی به کلیه کشور های اروپایی و بلعکس
  دارای نمایندگی در کشورهای آلمان، 
ایتالیا، اتریش، یونان، بلغارستان، ترکیه، 

چین، کره جنوبی و تایوان 
تهران، میدان فاطمی، ابتدای بزرگراه 

گمنام، برج گلها، پالک 35
طبقه 5، واحد 10

تلفکس : 88989875-76 
 88977627 - 29

  دفتر و انبار اختصاصی در بلغارستان
  سرویس های حمل وارداتی در تمام نقاط 

 اروپا به ایران و بلعکس
  سرویس ترخیص و خدمات گمرکی در 

 کلیه گمرکات بلغارستان و اروپا
  انجام کلیه خدمات اسناد برای

  محموالت خاص 
Trading Company خدمات  

www.safecargo-co.com
info@safecargo-co.com

www.arsambarco.com

Address: No.119, bul.lliyantsi, 1220 
Sofia, Bulgaria

Tel: +359 - 877443900
+359-879207970

حمل و نقل بین المللی و خدمات کشتیرانی

آرسام بار 
آریایی

شرکت حمل و نقل بین المللی 

الیت آریا جم 

تهران، خیابان آیت اله کاشانی، 
جنب پارک یاران، پالک 220، 
برج توپاز، طبقه 9، واحد 908

تلفن :58741
دفتر فرودگاه :2- 021-51005271

دفتر بندر عباس :7 - 076-3386406 

 حمل و نقل بین المللی
 نمایندگی کشتی رانی 

 خدمات بار هوایی 
ترانزیت -ترخیص

info@elitearia.com
www.elitearia.com
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شرکت های حمل و نقل بین المللی )تهران(

 حمل و ترخیص و ترانزیت کلیه 
محموله های گروپاژ، نرمال، سنگین، 

فوق سنگین، ترافیکی و فله
 دارای نمایندگی فعال در کشورهای 

ترکیه، گرجستان، ایتالیا، آلمان، اسپانیا، 
سوئد، فرانسه و روسیه

ترخیص و واگذاری کشنده های نو 
و کار کرده ساخت اروپا با استاندارد 
یورو 5 و برندهای رنو پریمیوم، داف، 
ولوو ،مرسدس بنز اکتوروز و اسکانیا 
به رانندگان یا شرکت های حمل و نقل

به مدیریت  غالمرضا حنفی

KAL AKAL A   BARBAR

زمینی - دریایی - هوایی
کریر - فورواردر

  سرویس کامیون ایرانی، چادری و 
 یخچالدار تحت پوشش جهت 

حمل محموالت صادراتی و وارداتی به 
کلیه کشور های اروپایی، 

روسیه و بلعکس
  دارای نمایندگی در کشورهای اروپایی، 

ترکیه، چین، کره جنوبی و تایوان 
تهران، خیابان طالقانی، نبش بهار 

جنوبی، پالک 163، طبقه 4، واحد 18

تلفن : 77671156-9 - 021
نمابر: 77602618 - 021

همراه مدیرعامل: 09121062830 

International Transport 
& Shipping Services 

حمل و نقل بین المللی و خدمات کشتیرانی

  شرکتشرکت
کاالبــرکاالبــر

www.kalabar.net
info@kalabar.net

 * ارائه دهنده سرویس های خاص 
حمل هوایی، زمینی به ایران و بالعکس

*حمل بارهای مسافری)فریت(با بسته بندی 
مناسب و مطابق با آخرین استانداردها در

)Door To Door( دفتر فرودگاه شرکت
* انجام امور گمرکی از آدرس اعالم شده تا مقصد

*حمل کاالها با شرایط نگهداری در دمای 
خاص، حمل های پروژه ای

تلفن: 92- 88505390
فکس: 88505389

تلفکس دفتر فرودگاه: 
  51005169 -70

دارای 20 سال سابقه و تجربه 
حمل و نقل بین المللی کاال

هوایی، زمینی و دریایی 

www.wiseman-cargo.org
wiseman@wiseman-cargo.org

راهیان دریای سعادت

دارای سرویس مستقیم از:
 اروپا، آسیا،  جنوب شرق آسیا، 

کانادا، استرالیا، آمریکای جنوبی و بالعکس
 کشورهای حوزه خلیج فارس به بنادر 

ایران و بالعکس  ترانزیت داخلی و 
CIS خارجی به کشورهای

 حمل محموالت فله و پروژه ای
 حمل هوایی  حمل زمینی از اروپا
 متصدی حمل LCL )خرده بار( از 

تمامی بنادر آسیا و اروپا به مقصد ایران
 شعب و نمایندگی در کلیه بنادر ایران

 دارای دفتر اصلی در کشور امارات، 
کانادا ، انگلستان و چین

گروه شرکت های راهیان
حمل و نقل بین المللی و 
RDS صاحب خط کانتینری

تهران، خیابان مطهری، نبش خیابان 
الرستان،پالک 414،طبقه 5،واحد23

تلفن: 88894704 - 021)15خط(
نمابر: 88913568 - 021

www.rdsshipping.com
info@rdsshipping.com

 تهران: خیابان دکتر فاطمی، شماره 221، طبقه 7، واحد 702

تلفن : 88955003 -021            نمابر : 88955004 -021 

کریر - فورواردر - ترخیص کاال

متخصص در حمل کاال های فاسد شدنی

info@ibbitc.comwww.ibbitc.com

)ویال(

تلفن: 88895109 / 86037141
نمابر: 88912711

info@euroasia.biz.tr

IRAN.TURKEY Is KONSEYI Deutsch-IranischeCCI Iran,Belgium

www.barbodea.com

 Istanbul: +90 (0) 212 77 77 222                                                                                                                             885 26 111 : تهران

ECO

info@barbodea.com
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شرکت های حمل و نقل بین المللی )تهران(

جاده ساوه: شهرک صنعتی چهاردانگه، خیابان 
21)بلوار ماهر(، میدان نصرت، پالک 23، ورودی 9

rahzad.tarabar@yahoo.com

Rahzad Tarabar

تخصص ما حمل محموله ها با 
کامیون های چادری و یخچالی به 

کشور های  افغانستان 
) اسالم قلعه، هرات، زرنج، مزار شریف(

عراق 
) اربیل، سلیمانه،بغداد، کربال، نجف(

ارمنستان  -  ترکمنستان
 ازبکستان  -  تاجیکستان
 گرجستان - آذربایجان

ترکیه و کشور های عضو شینگن

بارفرابری پارسیان زمین دریا

تلفن:  88172100   /  000 021-45247
www.pls-co.com          contact@pls-co.com

Power Beyond Cargo

Persian Land Sea Forwarding

تلفن: 86036314 - 86036317
فاکس: 86036324

تهران: خیابان سپهبد قرنی،خیابان 
شهید کالنتری،پالک 76 ،طبقه اول، واحد 9

www.shahamtarabarco.com

تلفن مدیریت: 86036328
مدیریت: احمدرضا ره آورد 09123274932

تهران: خیابان ولیعصر، مقابل پارک ملت، 
خیابان ارمغان غربی، پالک 66، طبقه چهارم

تلفن: 22028781-5      
نمابر: 22028780

متخصص در امور فورواردینگ، حمل 
و نقل چند وجهی و حمل کاالهای 

ترانزیتی و پروژه ای از کلیه مبادی به 
مقاصد داخلی، آسیای میانه و افغانستان

i n f o @ s e p e h r u n . c o m

شرکت حمل و نقل بین المللی 

info@shahamtarabarco.com
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شرکت های حمل و نقل بین المللی )تهران(
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فوق سنگین، ترافیکی و فله
 دارای نمایندگی فعال در کشورهای 

ترکیه، گرجستان، ایتالیا، آلمان، اسپانیا، 
سوئد، فرانسه و روسیه

ترخیص و واگذاری کشنده های نو 
و کار کرده ساخت اروپا با استاندارد 
یورو 5 و برندهای رنو پریمیوم، داف، 
ولوو ،مرسدس بنز اکتوروز و اسکانیا 
به رانندگان یا شرکت های حمل و نقل

به مدیریت  غالمرضا حنفی
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زمینی - دریایی - هوایی
کریر - فورواردر
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 * ارائه دهنده سرویس های خاص 
حمل هوایی، زمینی به ایران و بالعکس

*حمل بارهای مسافری)فریت(با بسته بندی 
مناسب و مطابق با آخرین استانداردها در

)Door To Door( دفتر فرودگاه شرکت
* انجام امور گمرکی از آدرس اعالم شده تا مقصد

*حمل کاالها با شرایط نگهداری در دمای 
خاص، حمل های پروژه ای
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دارای 20 سال سابقه و تجربه 
حمل و نقل بین المللی کاال
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کانادا، استرالیا، آمریکای جنوبی و بالعکس
 کشورهای حوزه خلیج فارس به بنادر 

ایران و بالعکس  ترانزیت داخلی و 
CIS خارجی به کشورهای

 حمل محموالت فله و پروژه ای
 حمل هوایی  حمل زمینی از اروپا
 متصدی حمل LCL )خرده بار( از 

تمامی بنادر آسیا و اروپا به مقصد ایران
 شعب و نمایندگی در کلیه بنادر ایران

 دارای دفتر اصلی در کشور امارات، 
کانادا ، انگلستان و چین

گروه شرکت های راهیان
حمل و نقل بین المللی و 
RDS صاحب خط کانتینری

تهران، خیابان مطهری، نبش خیابان 
الرستان،پالک 414،طبقه 5،واحد23
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www.rdsshipping.com
info@rdsshipping.com

 تهران: خیابان دکتر فاطمی، شماره 221، طبقه 7، واحد 702

تلفن : 88955003 -021            نمابر : 88955004 -021 

کریر - فورواردر - ترخیص کاال

متخصص در حمل کاال های فاسد شدنی
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شرکت های حمل و نقل بین المللی )تهران(

جاده ساوه: شهرک صنعتی چهاردانگه، خیابان 
21)بلوار ماهر(، میدان نصرت، پالک 23، ورودی 9

rahzad.tarabar@yahoo.com

Rahzad Tarabar

تخصص ما حمل محموله ها با 
کامیون های چادری و یخچالی به 

کشور های  افغانستان 
) اسالم قلعه، هرات، زرنج، مزار شریف(

عراق 
) اربیل، سلیمانه،بغداد، کربال، نجف(

ارمنستان  -  ترکمنستان
 ازبکستان  -  تاجیکستان
 گرجستان - آذربایجان

ترکیه و کشور های عضو شینگن

بارفرابری پارسیان زمین دریا

تلفن:  88172100   /  000 021-45247
www.pls-co.com          contact@pls-co.com

Power Beyond Cargo

Persian Land Sea Forwarding

تلفن: 86036314 - 86036317
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تهران: خیابان سپهبد قرنی،خیابان 
شهید کالنتری،پالک 76 ،طبقه اول، واحد 9

www.shahamtarabarco.com

تلفن مدیریت: 86036328
مدیریت: احمدرضا ره آورد 09123274932

تهران: خیابان ولیعصر، مقابل پارک ملت، 
خیابان ارمغان غربی، پالک 66، طبقه چهارم
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متخصص در امور فورواردینگ، حمل 
و نقل چند وجهی و حمل کاالهای 

ترانزیتی و پروژه ای از کلیه مبادی به 
مقاصد داخلی، آسیای میانه و افغانستان

i n f o @ s e p e h r u n . c o m

شرکت حمل و نقل بین المللی 

info@shahamtarabarco.com
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شرکت های حمل و نقل بین المللی )تهران(

 تهران: خیابان بهشتی، بعد از چهار راه 
اندیشه، نرسیده به سهروردی، پالک 112، 

طبقه اول ، واحد 3
 تلفن: 72و021-88433870

نمابر: 021-86028252
       info@pishrohaml.com

www.pishrohaml.com

 جاده اي، دریایي ، هوایي و ریلي

پیشرو حمل کاال
شرکت حمل و نقل بین المللی، فورواردری

و خدمات کشتیرانی 

تهران: میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، 
کوچه 12 شرقی، پالک 16، طبقه 3 واحد شرقی

تلفن:  021-88733167-88733100
تلفن:6-88543134-021نمابر:021-88732872

نمابر:021-88755840
info@piroozranan.com
www.piroozranan.com

 تهران: خیابان شهید بهشتی، خیابان
سرافراز، کوچه یکم، پالک 12، طبقه اول

تهران،میرداماد، میدان مادر، خیابان 
شاه نظری، کوچه دوم، پالک 39، 

طبقه 4، واحد 7
کد پستی:1547936733

تلفن:021-22922177-8   
نمابر:021-22922179

88422623 تلفن: 4ـ 
فکس: 88456035
info@skanbp.com 

حمل تخصصی 
کاالهای فاسد شدنی

ارائه خدمات فورواردینگ بین المللی و ترخیص کاال
دارای دفتر اختصاصی در فرودگاه امام )ره(

تلفن دفتر مرکزی : 021-42751000
تلفن دفتر فرودگاه: 021-55678020

شرکت حمل و نقل بین المللی 
به تام ترابر

info@behtam.net          h.miri@behtam.net
www.behtam.net

ارائه شیوه های حمل چند وجهی )زمینی، دریایی، ریلی و هوایی(
جهت حمل کاالهای وارداتی، صادراتی و ترانزیتی از اقصی نقاط 

جهان به بنادر و گمرکات ایران و بالعکس
ارائه خدمات ترخیص، ترانزیت و مشاوره گمرکی

تهران، کریمخان زند، خردمند شمالی، پالک 95، ساختمان کفرنگ طبقه 7

تلفن : 88325192 -021         نمابر :88847642

 حمل کاالهای صادراتی توسط کامیونهای ترک و ایرانی به کشورهای ترکیه- سوریه- لبنان- اردن و گرجستان 
  ارایه کامیونهای یخچالی به کشورهای فوق الذکر و کل اروپا و بالعکس

 این شرکت دارای پارکینگ اختصاصی و لیفتراک جهت تخلیه و بارگیری و انبارداری به مساحت 60 هزار متر مربع 
جنب گمرک شهریار می باشد.

نماینده شرکت های حمل ونقل بین المللی و کشتیرانی از کشور ترکیه
تلفن:  8-66277006 /6-66271265         فاکس:66271267 -021 

مدیریت: 09122077929                       / 09125273520
Tel: (+9821) 66271265 - 6 / 66277006 - 8 
Fax:(+9821) 66271267      mobile:(+98) 9122077929 

F a z a r a f z a @ y a h o o . c o m  /  N a v i d . r a s a a z a r @ G m a i l . c o m  /  Ay d i n t a r a b a r j a h a n @ g m a i l . c o m

)محمودی()فرهاد آذر افزا(

NAVID  RASA  AZARشرکت نوید راسا آذر Export & Import

بینالمللی حملونقل

تهران رخش

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان شهید عباسپور 
شمالی )توانیر(، کوی هومان، پالک 2، طبقه 2

تلفن:  88878360 - 021
نمابر:  88878366 - 021

www.trcl.ir
info@trclco.com

 حمل و نقل زمینی، هوایی، دریایی، ریلی
 کریر، فورواردر

آژانس هواپیمایی
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شرکت های حمل و نقل بین المللی )تهران(

تهران:  خیابان بهشتی، پالک 237، 
طبقه دوم، واحد 8

کد پستی: 1531615673
تلفکس:88171150

شرکت حمل و نقل بین المللی

پارس سما کاال
)با مسئولیت محدود(

زمینی ،  دریایی ، هوایی

in fo@parsamakala . com

تهران: خیابان قائم مقام فراهانی، باالتر از 
میدان شعاع، نرسیده به مطهری، کوچه الوند، 

پالک 13، طبقه 1، واحد 5 و6
تلفن:88304032-3/88325585-6 

 نمابر: 88844543

)تاسیس 1360 - تهران(

net info@rgfco.net

 ترانزیت کاال و اتو مبیل به کشورهای آسیای میانه
 حمل کانتینر وارداتی از مبدا چین و امارات به گمرکات

 و مناطق آزاد کشور و مشترک منافع
 دارای دفاتر مستقل در گمرکات ورودی و خروجی کشور

 دفاتر فعال در کشورهای چین، امارات، ارمنستان، ترکمنستان جهت تحویل اتومبیل 
و کانتینر کاال و تحویل در کشور و آدرس مطبوعشان

sales2@ kamyaran.co
manager@kamyaran.co

مدیر عامل: آرش نبوی
صادرات و واردات از اروپا و خاور دور ترانزیت 

از ایران به آسیای میانه بلعکس

عضو اتحادیه بین المللی فورواردرها

تهران: سعادت آباد،ابتدای بلوار دریا، 
پالک 97، طبقه 3، واحد 4

تلفن:021-88697600   
نمابر:021-88692088

FIATA

www.mehantondar.com pricing@mehantondar.com

تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از پارک ساعی، بن بست گل،
 ساختمان گل طبقه دوم واحد 201

تلفن: 21- 88652219              021-91002011

 * صادرات ،واردات ،ترانزیت 
 * حمل ترکیبي و پروژه

* داراي نماینده معتبر در اروپا , آسیا و خاورمیانه
M E H A N  T O N D A R  B A R
G L O B A L  F O R W A R D I N G

M E H A N  T O N D A R  B A R
G L O B A L  F O R W A R D I N G

شرکت حمل و نقل بین المللی

تلفن: 88907085 )8 خط(
فکس: 88927812 و 88904894

info@irandahr.com

حملونقلبینالمللی

ایران دهر
کریر - فورواردر 

صادرات - واردات- ترانزیت

تهران، خیابان استاد نجات اللهي، کوچه 
برادران شاداب، پالک 58، طبقه 3

طبقه6، واحد2

86031205 / 88748529

 ۰۲۱  -۸۸۵۴۹۳۸۰  /  ۸۸۹۸۰۱۱۲ -۴  /  ۸۸۵۲۹۲۱۹ / ۸۸۵۳۸۷۴۱
خیابان مطھری، خیابان کوه نور، بن بست دوم،  پالک ۸،  طبقه اول،  واحد دوم

حمل ونقل روسیه تخصص ماست

www.frjtrans.com info@frjtrans.com

 "شرکت فراز رانان جھان با بیش از ۲۰ سال سابقه در مسیر روسیه"

شرکتحملونقلبینالمللی

آریا مسیر
کریر - فورواردر

تهران، خیابان ولیعصر، روبروی 
پارک ملت، بن بست آق بانو، 

ساختمان110، ط 4، واحد 7 شرقی

تلفن: 22038847 / 22049966
نمابر: 22055828

info@aryamsir.com

Unit 23,F 2, No. 42,Saba Blv., 
Africa Blv.,Tehran ,Iran 

Tel: +9821-220 20 108 
Fax: +9821-220 20 136 

  +98 9128866844

HADAF MARINE
 INT’L LOGISTICS CO.

  info@hbdco.net
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شرکت های حمل و نقل بین المللی )تهران(

 تهران: خیابان بهشتی، بعد از چهار راه 
اندیشه، نرسیده به سهروردی، پالک 112، 

طبقه اول ، واحد 3
 تلفن: 72و021-88433870

نمابر: 021-86028252
       info@pishrohaml.com

www.pishrohaml.com

 جاده اي، دریایي ، هوایي و ریلي

پیشرو حمل کاال
شرکت حمل و نقل بین المللی، فورواردری

و خدمات کشتیرانی 

تهران: میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، 
کوچه 12 شرقی، پالک 16، طبقه 3 واحد شرقی

تلفن:  021-88733167-88733100
تلفن:6-88543134-021نمابر:021-88732872

نمابر:021-88755840
info@piroozranan.com
www.piroozranan.com

 تهران: خیابان شهید بهشتی، خیابان
سرافراز، کوچه یکم، پالک 12، طبقه اول

تهران،میرداماد، میدان مادر، خیابان 
شاه نظری، کوچه دوم، پالک 39، 

طبقه 4، واحد 7
کد پستی:1547936733

تلفن:021-22922177-8   
نمابر:021-22922179

88422623 تلفن: 4ـ 
فکس: 88456035
info@skanbp.com 

حمل تخصصی 
کاالهای فاسد شدنی

ارائه خدمات فورواردینگ بین المللی و ترخیص کاال
دارای دفتر اختصاصی در فرودگاه امام )ره(

تلفن دفتر مرکزی : 021-42751000
تلفن دفتر فرودگاه: 021-55678020

شرکت حمل و نقل بین المللی 
به تام ترابر

info@behtam.net          h.miri@behtam.net
www.behtam.net

ارائه شیوه های حمل چند وجهی )زمینی، دریایی، ریلی و هوایی(
جهت حمل کاالهای وارداتی، صادراتی و ترانزیتی از اقصی نقاط 

جهان به بنادر و گمرکات ایران و بالعکس
ارائه خدمات ترخیص، ترانزیت و مشاوره گمرکی

تهران، کریمخان زند، خردمند شمالی، پالک 95، ساختمان کفرنگ طبقه 7

تلفن : 88325192 -021         نمابر :88847642

 حمل کاالهای صادراتی توسط کامیونهای ترک و ایرانی به کشورهای ترکیه- سوریه- لبنان- اردن و گرجستان 
  ارایه کامیونهای یخچالی به کشورهای فوق الذکر و کل اروپا و بالعکس

 این شرکت دارای پارکینگ اختصاصی و لیفتراک جهت تخلیه و بارگیری و انبارداری به مساحت 60 هزار متر مربع 
جنب گمرک شهریار می باشد.

نماینده شرکت های حمل ونقل بین المللی و کشتیرانی از کشور ترکیه
تلفن:  8-66277006 /6-66271265         فاکس:66271267 -021 

مدیریت: 09122077929                       / 09125273520
Tel: (+9821) 66271265 - 6 / 66277006 - 8 
Fax:(+9821) 66271267      mobile:(+98) 9122077929 

F a z a r a f z a @ y a h o o . c o m  /  N a v i d . r a s a a z a r @ G m a i l . c o m  /  Ay d i n t a r a b a r j a h a n @ g m a i l . c o m

)محمودی()فرهاد آذر افزا(

NAVID  RASA  AZARشرکت نوید راسا آذر Export & Import

بینالمللی حملونقل

تهران رخش

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان شهید عباسپور 
شمالی )توانیر(، کوی هومان، پالک 2، طبقه 2

تلفن:  88878360 - 021
نمابر:  88878366 - 021

www.trcl.ir
info@trclco.com

 حمل و نقل زمینی، هوایی، دریایی، ریلی
 کریر، فورواردر

آژانس هواپیمایی
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شرکت های حمل و نقل بین المللی )تهران(

تهران:  خیابان بهشتی، پالک 237، 
طبقه دوم، واحد 8

کد پستی: 1531615673
تلفکس:88171150

شرکت حمل و نقل بین المللی

پارس سما کاال
)با مسئولیت محدود(

زمینی ،  دریایی ، هوایی

in fo@parsamakala . com

تهران: خیابان قائم مقام فراهانی، باالتر از 
میدان شعاع، نرسیده به مطهری، کوچه الوند، 

پالک 13، طبقه 1، واحد 5 و6
تلفن:88304032-3/88325585-6 

 نمابر: 88844543

)تاسیس 1360 - تهران(

net info@rgfco.net

 ترانزیت کاال و اتو مبیل به کشورهای آسیای میانه
 حمل کانتینر وارداتی از مبدا چین و امارات به گمرکات

 و مناطق آزاد کشور و مشترک منافع
 دارای دفاتر مستقل در گمرکات ورودی و خروجی کشور

 دفاتر فعال در کشورهای چین، امارات، ارمنستان، ترکمنستان جهت تحویل اتومبیل 
و کانتینر کاال و تحویل در کشور و آدرس مطبوعشان

sales2@ kamyaran.co
manager@kamyaran.co

مدیر عامل: آرش نبوی
صادرات و واردات از اروپا و خاور دور ترانزیت 

از ایران به آسیای میانه بلعکس

عضو اتحادیه بین المللی فورواردرها

تهران: سعادت آباد،ابتدای بلوار دریا، 
پالک 97، طبقه 3، واحد 4

تلفن:021-88697600   
نمابر:021-88692088

FIATA

www.mehantondar.com pricing@mehantondar.com

تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از پارک ساعی، بن بست گل،
 ساختمان گل طبقه دوم واحد 201

تلفن: 21- 88652219              021-91002011

 * صادرات ،واردات ،ترانزیت 
 * حمل ترکیبي و پروژه

* داراي نماینده معتبر در اروپا , آسیا و خاورمیانه
M E H A N  T O N D A R  B A R
G L O B A L  F O R W A R D I N G

M E H A N  T O N D A R  B A R
G L O B A L  F O R W A R D I N G

شرکت حمل و نقل بین المللی

تلفن: 88907085 )8 خط(
فکس: 88927812 و 88904894

info@irandahr.com

حملونقلبینالمللی

ایران دهر
کریر - فورواردر 

صادرات - واردات- ترانزیت

تهران، خیابان استاد نجات اللهي، کوچه 
برادران شاداب، پالک 58، طبقه 3

طبقه6، واحد2

86031205 / 88748529

 ۰۲۱  -۸۸۵۴۹۳۸۰  /  ۸۸۹۸۰۱۱۲ -۴  /  ۸۸۵۲۹۲۱۹ / ۸۸۵۳۸۷۴۱
خیابان مطھری، خیابان کوه نور، بن بست دوم،  پالک ۸،  طبقه اول،  واحد دوم

حمل ونقل روسیه تخصص ماست

www.frjtrans.com info@frjtrans.com

 "شرکت فراز رانان جھان با بیش از ۲۰ سال سابقه در مسیر روسیه"

شرکتحملونقلبینالمللی

آریا مسیر
کریر - فورواردر

تهران، خیابان ولیعصر، روبروی 
پارک ملت، بن بست آق بانو، 

ساختمان110، ط 4، واحد 7 شرقی

تلفن: 22038847 / 22049966
نمابر: 22055828

info@aryamsir.com

Unit 23,F 2, No. 42,Saba Blv., 
Africa Blv.,Tehran ,Iran 

Tel: +9821-220 20 108 
Fax: +9821-220 20 136 

  +98 9128866844

HADAF MARINE
 INT’L LOGISTICS CO.

  info@hbdco.net
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شرکت های حمل و نقل بین المللی )تهران(

کریر- فورواردر

کشتیرانی

www.zomorrodtarabar.com 
info@zomorrodtarabar.com 

آذربایجان  نبش  نواب،  بزرگراه  تهران: 
شرقی، برج گردون، واحد 502 شمالی

تلفن: 66383095-7
فکس: 66383098

شرکتحملونقلبینالمللی

زمرد ترابر نوین

تهران: خیابان استاد نجات اللهی، 
خیابان شهید کالنتری، پالک 78، 

طبقه3، واحد جنوبی
تلفن: 40881112
نمابر: 40881570

www.silk-roadco.com
info@silk-roadco.com

شرکت حمل و نقل بین المللی 

حمل ریلی، دریایی
زمینی و هوایی

کــریــر- فــورواردر
حمل ونقل بین المللی

داخلی توانمند , سراسری بزرگ مقیاس 
هوشمند، نمایندگی کشتیرانی

info@hbtc.biz
www.hagbarco.com

تهران،کیلومتر 12 جاده مخصوص کرج، 
خیابان سپاه اسالم، خیابان شهید 

عباس شفیعی )جالل( 
تلفن : 44907161-70 

فاکس 44907169

مجهز به ناوگان یخچال دار، کفی، 
تانکر، کمپرسی، چادری و کشنده بر

www.almastpgroup.com                info@almastpgroup.com

شرکت حمل و نقل بین المللی

گروه الماس ترابر پارس
 ثبت شده در کشورهای ایران و عراق و ترکیه

 دارای شعب فعال در ترکیه )مرسین، استانبول، غازی آنتپ(، عراق )بغداد، سلیمانیه، اربیل( و کلیه مرزهای ورودی به عراق
 دارای نمایندگی فعال در دوبی، چین، تایوان، تایلند، مالزی

 دفاتر نمایندگی و شعب فعال در کلیه پایانه های مرزی و گمرکی کشور
 دارای امکانات ترخیص واردات به ایران و صادرات از ایران 
 حمل کاال به صورت زمینی، دریایی، هوایی و حمل ترکیبی

تهران، خیابان شریعتی، سه راه طالقانی، خیابان خواجه نصرالدین طوسی، کوچه معززی، پالک2، بلوک1، طبقه سوم، واحد 14

تلفن: 02177649637      /        نمابر: 02177649638

com

com

متخصص حمل کاال و خرده بار 
 به ارمنستان و اوراسیا 

کامیونت،کامیون،تریلر،یخچالدار.

شرکت حمل ونقل بین المللی

آلتون راه تندر
Altun Rah Tondar

تهران، یوسف آباد، 
خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، 
خیابان شهید امیر جهانبخش )سوم( 

پالک 6 طبقه دوم واحد 5

فوروادر

تلفن: 88962178 21 98+
نمابر: 88988542 21 98+

info@altunrahtondar.com

شرکت حمل و نقل بین المللی 

شیب
)سهامی خاص(

 دریایي -  زمینی - ریلی - هوایی 
 فورواردر- کریر - لجستیک و ترخیص کاال

 واردات و صادرات و ترانزیت کاال از اقصی نقاط دنیا 
حمل ترکیبی ، حمل محموالت ترافیکی و

 فوق سنگین و پروژه ای 

 تهران، خیابان طالقانی، تقاطع سپهبد قرنی، ساختمان 292، طبقه پنجم 
تلفن ویژه:88851006  /  همراه:09129680295  /  نمابر:88807397

www.shib.ws             info @ shib.ws
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شرکت های حمل و نقل بین المللی )تهران(

ناوگان تخصصی
حمل، واردات و صادرات

LPG گاز مایع

تهران: خیابان سهروردی شمالی، خیابان 
هویزه، نبش ویدا، پالک ، طبقه اول

تلفن:021-88545890-1
نمابر:021-88767060

شرکت حمل و نقل بین المللی

جاده ابریشم فرابر
شرکت حمل و نقل بین المللی و 

خدمات کشتیرانی

حمل زمینی، دریایی، هوایی و ریلی

تهران، شهرک راه آهن، میدان 
ساحل، خیابان شمس، خیابان نور، 
ضلع جنوبی ساختمان ستاره دریا، 

طبقه 7، واحد 14، 

تلفکس: 
021-46127726

info@silkroadfarabar.com :ایمیل
www.silkroadfarabar.com :وبسایت

تهران:خیابان کریم خان زند، خیابان شهید کالنتری، 
بین نجات الهی و سپهبدقرنی، ساختمان 76

طبقه 5 واحد 24

شرکت حمل و نقل بین المللی 

پارسا ترابر پرشیا
.با امکانات، تاسیسات و

تجهیزات و ماشین آالت تخصصی
در زمینه حمل، واردات و صادرات

LPG گاز مایع
در منطقه آسیا و خاور دور

تهران، سهروردی شمالی،هویزه
غربی، نبش خیابان ویدا، پالک 1

تلفن:88764611
فکس:88767060

info@pasargas.com

Info@mahantejaratL.com      Info@amir-logist ics .com

 سرویس کامیونی ویژه، اروپا، ترکیه، عراق، لبنان و سوریه
 نازل ترین نرخ کانتینر صادراتی 

 بهترین نرخ و سرویس کانتینرهای یخچالی، ایزو تانک ، 
فلکسی تانک، اپن تاپ ، فلت رک

 حمل تخصصی قیر ) از پاالیشگاه به تمام مقاصد دنیا(
 حمل و انجام پروژه های نفتی به کشورهای همسایه

 فروش و حمل بنزین و گازوئیل به کشورهای غرب آسیا

شرکت پیمانکاری ، ترخیص و بازرگانی

ماهان تجارت لیمارک
شرکت حمل و نقل بین المللی

 امیر لجستیک

تهران، خیابان پاسداران، روبروی پارک نیاوران، مجتمع اطلس مال 
طبقه پنجم، واحد 20

تلفن: 26378572   /   021-26378571

تهران: خیابان آیت اهلل کاشانی، روبروی مسجد 
نظام مافی، مجتمع تجاری اداری اترک،

 طبقه دوم، واحد 205
تلفن:  5-46092303-021  نمابر: 46092306

پارس پیشرو دریا گوهر

حمل و نقل بین المللی
)زمینی دریایی هوایی و ریلی(
ترانزیت و امور بازرگانی کاال

)صادرات واردات و ترخیص( 
از کلیه مبادی

تهران، میدان ونک،  خ ونک،  ساختمان 
آئینه ونک، شماره 110 واحد 502 اداری

تلفن: 42 - 88786441    
فکس: 88786443

info@pars-pishro.com
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شرکت های حمل و نقل بین المللی )تهران(

کریر- فورواردر

کشتیرانی

www.zomorrodtarabar.com 
info@zomorrodtarabar.com 

آذربایجان  نبش  نواب،  بزرگراه  تهران: 
شرقی، برج گردون، واحد 502 شمالی

تلفن: 66383095-7
فکس: 66383098

شرکتحملونقلبینالمللی

زمرد ترابر نوین

تهران: خیابان استاد نجات اللهی، 
خیابان شهید کالنتری، پالک 78، 

طبقه3، واحد جنوبی
تلفن: 40881112
نمابر: 40881570

www.silk-roadco.com
info@silk-roadco.com

شرکت حمل و نقل بین المللی 

حمل ریلی، دریایی
زمینی و هوایی

کــریــر- فــورواردر
حمل ونقل بین المللی

داخلی توانمند , سراسری بزرگ مقیاس 
هوشمند، نمایندگی کشتیرانی

info@hbtc.biz
www.hagbarco.com

تهران،کیلومتر 12 جاده مخصوص کرج، 
خیابان سپاه اسالم، خیابان شهید 

عباس شفیعی )جالل( 
تلفن : 44907161-70 

فاکس 44907169

مجهز به ناوگان یخچال دار، کفی، 
تانکر، کمپرسی، چادری و کشنده بر

www.almastpgroup.com                info@almastpgroup.com

شرکت حمل و نقل بین المللی

گروه الماس ترابر پارس
 ثبت شده در کشورهای ایران و عراق و ترکیه

 دارای شعب فعال در ترکیه )مرسین، استانبول، غازی آنتپ(، عراق )بغداد، سلیمانیه، اربیل( و کلیه مرزهای ورودی به عراق
 دارای نمایندگی فعال در دوبی، چین، تایوان، تایلند، مالزی

 دفاتر نمایندگی و شعب فعال در کلیه پایانه های مرزی و گمرکی کشور
 دارای امکانات ترخیص واردات به ایران و صادرات از ایران 
 حمل کاال به صورت زمینی، دریایی، هوایی و حمل ترکیبی

تهران، خیابان شریعتی، سه راه طالقانی، خیابان خواجه نصرالدین طوسی، کوچه معززی، پالک2، بلوک1، طبقه سوم، واحد 14

تلفن: 02177649637      /        نمابر: 02177649638

com

com

متخصص حمل کاال و خرده بار 
 به ارمنستان و اوراسیا 

کامیونت،کامیون،تریلر،یخچالدار.

شرکت حمل ونقل بین المللی

آلتون راه تندر
Altun Rah Tondar

تهران، یوسف آباد، 
خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، 
خیابان شهید امیر جهانبخش )سوم( 

پالک 6 طبقه دوم واحد 5

فوروادر

تلفن: 88962178 21 98+
نمابر: 88988542 21 98+

info@altunrahtondar.com

شرکت حمل و نقل بین المللی 

شیب
)سهامی خاص(

 دریایي -  زمینی - ریلی - هوایی 
 فورواردر- کریر - لجستیک و ترخیص کاال

 واردات و صادرات و ترانزیت کاال از اقصی نقاط دنیا 
حمل ترکیبی ، حمل محموالت ترافیکی و

 فوق سنگین و پروژه ای 

 تهران، خیابان طالقانی، تقاطع سپهبد قرنی، ساختمان 292، طبقه پنجم 
تلفن ویژه:88851006  /  همراه:09129680295  /  نمابر:88807397

www.shib.ws             info @ shib.ws
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شرکت های حمل و نقل بین المللی )تهران(

ناوگان تخصصی
حمل، واردات و صادرات

LPG گاز مایع

تهران: خیابان سهروردی شمالی، خیابان 
هویزه، نبش ویدا، پالک ، طبقه اول

تلفن:021-88545890-1
نمابر:021-88767060

شرکت حمل و نقل بین المللی

جاده ابریشم فرابر
شرکت حمل و نقل بین المللی و 

خدمات کشتیرانی

حمل زمینی، دریایی، هوایی و ریلی

تهران، شهرک راه آهن، میدان 
ساحل، خیابان شمس، خیابان نور، 
ضلع جنوبی ساختمان ستاره دریا، 

طبقه 7، واحد 14، 

تلفکس: 
021-46127726

info@silkroadfarabar.com :ایمیل
www.silkroadfarabar.com :وبسایت

تهران:خیابان کریم خان زند، خیابان شهید کالنتری، 
بین نجات الهی و سپهبدقرنی، ساختمان 76

طبقه 5 واحد 24

شرکت حمل و نقل بین المللی 

پارسا ترابر پرشیا
.با امکانات، تاسیسات و

تجهیزات و ماشین آالت تخصصی
در زمینه حمل، واردات و صادرات

LPG گاز مایع
در منطقه آسیا و خاور دور

تهران، سهروردی شمالی،هویزه
غربی، نبش خیابان ویدا، پالک 1

تلفن:88764611
فکس:88767060

info@pasargas.com

Info@mahantejaratL.com      Info@amir-logist ics .com

 سرویس کامیونی ویژه، اروپا، ترکیه، عراق، لبنان و سوریه
 نازل ترین نرخ کانتینر صادراتی 

 بهترین نرخ و سرویس کانتینرهای یخچالی، ایزو تانک ، 
فلکسی تانک، اپن تاپ ، فلت رک

 حمل تخصصی قیر ) از پاالیشگاه به تمام مقاصد دنیا(
 حمل و انجام پروژه های نفتی به کشورهای همسایه

 فروش و حمل بنزین و گازوئیل به کشورهای غرب آسیا

شرکت پیمانکاری ، ترخیص و بازرگانی

ماهان تجارت لیمارک
شرکت حمل و نقل بین المللی

 امیر لجستیک

تهران، خیابان پاسداران، روبروی پارک نیاوران، مجتمع اطلس مال 
طبقه پنجم، واحد 20

تلفن: 26378572   /   021-26378571

تهران: خیابان آیت اهلل کاشانی، روبروی مسجد 
نظام مافی، مجتمع تجاری اداری اترک،

 طبقه دوم، واحد 205
تلفن:  5-46092303-021  نمابر: 46092306

پارس پیشرو دریا گوهر

حمل و نقل بین المللی
)زمینی دریایی هوایی و ریلی(
ترانزیت و امور بازرگانی کاال

)صادرات واردات و ترخیص( 
از کلیه مبادی

تهران، میدان ونک،  خ ونک،  ساختمان 
آئینه ونک، شماره 110 واحد 502 اداری

تلفن: 42 - 88786441    
فکس: 88786443

info@pars-pishro.com
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شرکت های حمل و نقل بین المللی )تهران(

 حمل و نقل بین المللی

  دی ترانس صبا
 کریرـ فورواردر

 با سابقه درخشان در عرصه
حمل و نقل بین المللی 

)زمینی، دریایی، هوایی و ریلی(
 حمل کاال به اقصی نقاط جهان

 در خدمت تجار، بازرگانان
و همکاران گرامی

تهران، خیابان مفتح، پایین تر از خیابان 
مطهری پالک258،طبقه اول، واحد 2

esmaeili@daytranssaba.com
Daytranssaba@gmail.com

تلفن: 88340501-507
فکس: 88340503

arya.forward@gmail.com

تهران: خیابان سهروردی شمالی، باالتر از بهشتی، 
خیابان شهرتاش، پالک 74، طبقه دوم، واحد 7

تلفن:88737873 / 88523686 / 86031578 
نمابر: 88738165 - 021

شرکت حمل و نقل بین المللی

 بارفرابری آراز
International Carriage Company

• حمل ترانزیت انواع خودرو از امارات و بنادر جنوب 
به عراق، ترکمنستان، ارمنستان و گرجستان

• حمل زمیني از کلیه مبادي اروپایي و سایر نقاط 
بوسیله کامیون به صورت خرده بار و یا دربست 

• حمل زمیني کاالهاي غیر استاندارد و پروژه ای 
بوسیله کامیون هاي ویژه  • حمل محموالت سنگین 

و فوق سنگین از کلیه مبادي داخلي و خارجي

با 41 سال سابقه فعالیت
کریر- فورواردر 

زمینی - دریایی - هوایی - ریلی
* خدمات گمرکی - ترخیص کاال

* صادرات، واردات، ترانزیت
تهران، جنت آباد جنوبی، 

نبش سوم غربی، ساختمان سپه

شرکت حمل و نقل بین المللی  
و نمایندگی کشتیرانی 

تلفن: )5خط( 021-44465300
نمابر: 021-44464818
 09105940050 - 59

www.Donyagard.co
Azad@Donyagard.ir

azaddonyagard@yahoo.com

D O N YA G A R D

یــاگــرد دـ 

شرکت ابتکار ترابر پارسا

تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از عباس آباد، برج نگین ساعی، طبقه 4، واحد 406
تلفن:45513-021       88552301-021           شماره همراه: 09123431627

*  نمایندگی کشتیرانی         *  حمل خرده بار دریایی به کانادا ،استرالیا ، امارات و عمان

*  متخصص بسته بندی و ارسال لوازم منزل و مبلمان به کانادا، آمریکا ، استرالیا و اروپا
*  انجام تمامی خدمات لجستیکی، ساخت جعبه های چوبی و بسته بندی کاالهای تجاری و نمایشگاهی

*  انجام امور تخلیه و بارگیری، انبارداری و انجام تشریفات گمرکی در تهران و بندرعباس

*  صادرات، واردات، ترانزیت داخلی         *  حمل کاال به صورت دریایی، هوایی، زمینی

خدمات کشتیرانی و حمل و نقل بین المللی

www.etpcargo.com info@etpcargo.com

شرکت حمل و نقل بین المللی

کهکشان سیر آسیا
کریر-فورواردر

متخصص در امر ترانزیت کاال
دارای نمایندگی فعال در گمرکات 

بندرعباس، بازرگان، تهران

 تهران، تقاطع خیابان جمهوری اسالمی و 
اسکندری، ساختمان تجاری و اداری زائر، 

طبقه سوم، واحد406
تلفکس: 66432542- 66904955

 66583815 - 66583807

kahkeshanseireasia@gmail.com 
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تهران، بلوار آفریقا، خیابان 
دستگردی غربی، پالک 352، طبقه 6

تلفن: 86087817
86087258 / 86087219

فاکس: 88645155

▲سرویس های حمل زمینی، دریایی و هوایی
Door to Door خدمات حمل▲

▲خدمات حمل پروژه ای

تلفن: 6-88750353                    نمابر: 88757881

تهران، خیابان دکتر بهشتی - نبش میرعماد 
شماره 282 - واحد 202

www.5continents.ir info@5continents.ir

 متخصص در حمل محموالت گروپاژ - خرده بار
 به انگلیس، آلمان، سوئد و ... و بالعکس

Door to Door انجام خدمات حمل کاال به صورت 
 حمل محموالت زمینی، دریایی، هوایی

 از / به اقصی نقاط دنیا
 صادرات - واردات - ترانزیت

info@brt-co.com      www.brt-co.com

حملونقلبینالمللی

بارمانرهتتیس

تهران: میدان فردوسی، خیابان سمیه، نبش خیابان موسوی، پالک 68، 
ساختمان سعید، طبقه دوم، واحد 32

تلفن/ فکس: 4 -88847093 - 88847496 - 88847538

شرکت حمل و نقل بین المللی

راه نیک ترابر 
کریر-فورواردر

info@rahniklogistics.com

* حمل، ترخیص و ترانزیت کلیه محموله های 
خرده بار، نرمال، سنگین، فوق سنگین، 
ترافیکی، فله و محموالت فاسد شدنی

* حمل ترکیبی پروژه
* خدمات گمرکی و ترخیص کاال

* دارای دفاتر فعال در کشور های ترکیه، هلند، 
امارات و کلیه گمرکات مرزی

تهران ،خ سهروردی شمالی ،
کوچه شهرتاش ،پالک 74 طبقه 2واحد 6

 تلفن: 45429 - 021
 همراه: 09307656264

شرکت حمل و نقل بین المللی
 و نمایندگی کشتیرانی

)با مسئولیت محدود(

International Forwarding & 
Shipping agency CO.LTD

www.donyabar.com
info@donyabar.com

تهران:خیابان مطهری، خیابان سنائی، 
پالک 154، طبقه2 ، واحد 3

تلفن: 57 - 021-88841956

تهران: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، 
خیابان هجدهم، پالک 10، طبقه  3، واحد 6

کد پستی: 1514834417
تلفن: 021-88527230
نمابر: 021-88527231

 خدمات چارترینگ و مشاوره 
و حمل کاالی فله

 حمل و نقل بین المللی کلیه کاالهای 
کانتینری وارداتی و صادراتی

 نمایندگی نقاط مختلف جهان، از 
جمله کشورها؛ چین، ترکیه، امارات، 

عمان و ...

www.arvandsealand.com
info@arvandsealand.com

International logistics www.nasr-alrafedain.com

حمــل و نقــل به عـــراق و ســوریه
حمــل و نقــل زمینی مستقیم به عــراق

 سرویس گروپاژ به عراقترخیص کاال در گمرکات و بنادر عراق و سوریهحمل و نقل دریایی

Door to Door ســرویس                     به عــراق و ســـوریه 

عراق - بغداد
+964 - 7721033931

ایران - تهران

+98-2188921210sales1@nasr-alrafedain.com

شرکت حمل و نقل نصرالرافدین
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شرکت های حمل و نقل بین المللی )تهران(

 حمل و نقل بین المللی

  دی ترانس صبا
 کریرـ فورواردر

 با سابقه درخشان در عرصه
حمل و نقل بین المللی 

)زمینی، دریایی، هوایی و ریلی(
 حمل کاال به اقصی نقاط جهان

 در خدمت تجار، بازرگانان
و همکاران گرامی

تهران، خیابان مفتح، پایین تر از خیابان 
مطهری پالک258،طبقه اول، واحد 2

esmaeili@daytranssaba.com
Daytranssaba@gmail.com

تلفن: 88340501-507
فکس: 88340503

arya.forward@gmail.com

تهران: خیابان سهروردی شمالی، باالتر از بهشتی، 
خیابان شهرتاش، پالک 74، طبقه دوم، واحد 7

تلفن:88737873 / 88523686 / 86031578 
نمابر: 88738165 - 021

شرکت حمل و نقل بین المللی

 بارفرابری آراز
International Carriage Company

• حمل ترانزیت انواع خودرو از امارات و بنادر جنوب 
به عراق، ترکمنستان، ارمنستان و گرجستان

• حمل زمیني از کلیه مبادي اروپایي و سایر نقاط 
بوسیله کامیون به صورت خرده بار و یا دربست 

• حمل زمیني کاالهاي غیر استاندارد و پروژه ای 
بوسیله کامیون هاي ویژه  • حمل محموالت سنگین 

و فوق سنگین از کلیه مبادي داخلي و خارجي

با 41 سال سابقه فعالیت
کریر- فورواردر 

زمینی - دریایی - هوایی - ریلی
* خدمات گمرکی - ترخیص کاال

* صادرات، واردات، ترانزیت
تهران، جنت آباد جنوبی، 

نبش سوم غربی، ساختمان سپه

شرکت حمل و نقل بین المللی  
و نمایندگی کشتیرانی 

تلفن: )5خط( 021-44465300
نمابر: 021-44464818
 09105940050 - 59

www.Donyagard.co
Azad@Donyagard.ir

azaddonyagard@yahoo.com

D O N YA G A R D

یــاگــرد دـ 

شرکت ابتکار ترابر پارسا

تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از عباس آباد، برج نگین ساعی، طبقه 4، واحد 406
تلفن:45513-021       88552301-021           شماره همراه: 09123431627

*  نمایندگی کشتیرانی         *  حمل خرده بار دریایی به کانادا ،استرالیا ، امارات و عمان

*  متخصص بسته بندی و ارسال لوازم منزل و مبلمان به کانادا، آمریکا ، استرالیا و اروپا
*  انجام تمامی خدمات لجستیکی، ساخت جعبه های چوبی و بسته بندی کاالهای تجاری و نمایشگاهی

*  انجام امور تخلیه و بارگیری، انبارداری و انجام تشریفات گمرکی در تهران و بندرعباس

*  صادرات، واردات، ترانزیت داخلی         *  حمل کاال به صورت دریایی، هوایی، زمینی

خدمات کشتیرانی و حمل و نقل بین المللی

www.etpcargo.com info@etpcargo.com

شرکت حمل و نقل بین المللی

کهکشان سیر آسیا
کریر-فورواردر

متخصص در امر ترانزیت کاال
دارای نمایندگی فعال در گمرکات 

بندرعباس، بازرگان، تهران

 تهران، تقاطع خیابان جمهوری اسالمی و 
اسکندری، ساختمان تجاری و اداری زائر، 

طبقه سوم، واحد406
تلفکس: 66432542- 66904955

 66583815 - 66583807

kahkeshanseireasia@gmail.com 

107
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تهران، بلوار آفریقا، خیابان 
دستگردی غربی، پالک 352، طبقه 6

تلفن: 86087817
86087258 / 86087219

فاکس: 88645155

▲سرویس های حمل زمینی، دریایی و هوایی
Door to Door خدمات حمل▲

▲خدمات حمل پروژه ای

تلفن: 6-88750353                    نمابر: 88757881

تهران، خیابان دکتر بهشتی - نبش میرعماد 
شماره 282 - واحد 202

www.5continents.ir info@5continents.ir

 متخصص در حمل محموالت گروپاژ - خرده بار
 به انگلیس، آلمان، سوئد و ... و بالعکس

Door to Door انجام خدمات حمل کاال به صورت 
 حمل محموالت زمینی، دریایی، هوایی

 از / به اقصی نقاط دنیا
 صادرات - واردات - ترانزیت

info@brt-co.com      www.brt-co.com

حملونقلبینالمللی

بارمانرهتتیس

تهران: میدان فردوسی، خیابان سمیه، نبش خیابان موسوی، پالک 68، 
ساختمان سعید، طبقه دوم، واحد 32

تلفن/ فکس: 4 -88847093 - 88847496 - 88847538

شرکت حمل و نقل بین المللی

راه نیک ترابر 
کریر-فورواردر

info@rahniklogistics.com

* حمل، ترخیص و ترانزیت کلیه محموله های 
خرده بار، نرمال، سنگین، فوق سنگین، 
ترافیکی، فله و محموالت فاسد شدنی

* حمل ترکیبی پروژه
* خدمات گمرکی و ترخیص کاال

* دارای دفاتر فعال در کشور های ترکیه، هلند، 
امارات و کلیه گمرکات مرزی

تهران ،خ سهروردی شمالی ،
کوچه شهرتاش ،پالک 74 طبقه 2واحد 6

 تلفن: 45429 - 021
 همراه: 09307656264

شرکت حمل و نقل بین المللی
 و نمایندگی کشتیرانی

)با مسئولیت محدود(

International Forwarding & 
Shipping agency CO.LTD

www.donyabar.com
info@donyabar.com

تهران:خیابان مطهری، خیابان سنائی، 
پالک 154، طبقه2 ، واحد 3

تلفن: 57 - 021-88841956

تهران: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، 
خیابان هجدهم، پالک 10، طبقه  3، واحد 6

کد پستی: 1514834417
تلفن: 021-88527230
نمابر: 021-88527231

 خدمات چارترینگ و مشاوره 
و حمل کاالی فله

 حمل و نقل بین المللی کلیه کاالهای 
کانتینری وارداتی و صادراتی

 نمایندگی نقاط مختلف جهان، از 
جمله کشورها؛ چین، ترکیه، امارات، 

عمان و ...

www.arvandsealand.com
info@arvandsealand.com

International logistics www.nasr-alrafedain.com

حمــل و نقــل به عـــراق و ســوریه
حمــل و نقــل زمینی مستقیم به عــراق

 سرویس گروپاژ به عراقترخیص کاال در گمرکات و بنادر عراق و سوریهحمل و نقل دریایی

Door to Door ســرویس                     به عــراق و ســـوریه 

عراق - بغداد
+964 - 7721033931

ایران - تهران

+98-2188921210sales1@nasr-alrafedain.com

شرکت حمل و نقل نصرالرافدین
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شرکت های حمل و نقل بین المللی )تهران(

شرکت حمل و نقل بین المللی و نمایندگی خطوط کشتیرانی 

تهران: بلوار آفریقا، باالتر از جهان کودک، خیابان سپیدار، پالک 18، طبقه 3، واحد 10 

تلفن: 2 - 88194461               )40 خط( 54513                نمابر: 88194456

info@parstarabar.com

تهران: خیابان نجات اللهی، خیابان اراک، ساختمان 64، طبقه سوم، واحد12   
 تلفن: 2-88914580-021      نمابر:021-88899689

شرکت حمل و نقل بین المللی جهان جاده
International transport and

 Freight Forwarders
)کریر - فورواردر(

 حمل محموال ت زمینی، دریایی و گروپاژ به کشورهای اروپایی
)ترکیه، گرجستان، اوکراین(

 حمل محموالت صادراتی، وارداتی، پروژه ای و فله
 دارای نمایندگی در اروپا، ترکیه، چین، کره

www.jahan-jadeh.com   info@jahan-jadeh.com

کاال سپید ترابر
) با مسئولیت محدود(

LTD

kalasepid@gmail.com

دفتر مرکزی : تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه زرتشت، بن بست سروش، 
پالک2، طبقه 2        تلفن: 88941967 - 021        09924734977
دفتر مشهد : پامچال 5 ، پالک 22، طبقه 2 - کدپستی: 9186993433

تلفن:3-36039890 - 051      نمابر: 051-36039894 

حمل کاالهای ترانزیتی و صادارتی به افغانستان و 
آسیای میانه و اروپا

تهران: میدان هفت تیر، خیابان مازندرانی، پالک 22
 تلفن:88812928 / 88828906 -021      نمابر: 021-88865930

صادرات پروژه های سوختی با بیش از 200 دستگاه تانکر تحت پوشش

info@esfand-tarabar.com         www.esfand-tarabar.com  

  شرکت حمل و نقل بین المللی

 اسفند تـرابـر
Esfand Tarabar

International Transport co.,Ltd.

)با مسئولیت محدود(  

زمینی، دریائی، هوائی
)صادرات، واردات، ترانزیت(

 حمل کاالی ترانزیت از کلیه مبادی ورودی به کشورهای آسیای میانه و بالعکس
 حمل کاال با کامیون از کلیه مبادی در ایران به تمام نقاط کشورهای اروپایی آسیایی و بالعکس

 حمل کاال توسط کانتینر از کلیه مبادی ایران به تمام بنادر آسیا، اروپا، 
    آمریکا، آفریقا و استرالیا

 دارای دفاتر نمایندگی در کلیه مبادی مرزی
)بازرگان، بندرعباس، سرخس، لطف آباد، اینچه برون، باشماق، میرجاوه، آستارا و ...(

 نمایندگی انحصاری در آلمان، ایتالیا، بلغارستان، ترکیه، ترکمنستان، افغانستان و عراق

تهران: خیابان جمهوری، تقاطع اسکندری، شماره 1577 )ساختمان زائر(، طبقه 5 واحد 601

تلفن: )10 خط( 66432242        نمابر: 66431500

www.aslline.com info@aslline.com

تهران، سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، پالک 24، طبقه 5، واحد 9

تلفن :4- 88507101  ،  88546298  ،  88176935

فکس : 88174295            همراه : 09124205586

 ارائه خدمات بارفرابری دریایی ، زمینی و هوایی    ارائه خدمات ترانزیت داخلی و خارجی 
 ارائه خدمات گمرکی و ترخیص کاال    دارای نمایندگی فعال در گمرکات و بنادر کشور

 سرویس حمل زمینی توسط کامیون های چادری و یخچالی به اقصی نقاط اروپا و آسیا میانه 
 متخصص حمل کاال خرده باری )گروپاژ( به ترکیه و اروپا

 دارای نمایندگی فعال در ترکیه و بلغارستان    ارائه خدمات بسته بندی و ارسال لوازم منزل
عضو انجمن سراسری شرکت های حمل و نقل بین  المللی ایران

عضو انجمن مالکان کامیون ایران 
عضو انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته 

عضو اتاق بازرگانی ، صنایع  و معادن و کشاورزی ایران
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شرکت های حمل و نقل بین المللی ) تهران (

 شرکت حمل و نقل بین المللی

تات فرابر ایرانیان

تلفن: 88925844 / 88925841 / 88925839 - 021
فکس: 88925532   همراه: 9128334145 / 9121570776
tatfarabar@yahoo.com   ghasemi@tatfarabar.com

Alipour@tatfarabar.com     : trans_shams

حمل و نقل کاال به صورت دربست و گروپاژ از اتحادیه اروپا، 
،CIS انگلیس، ترکیه، روسیه، کشورهای

چین و خاور دور به صورت دریایی، هوایی و زمینی

)کریر – فورواردر (

تهران: خیابان ویال، نرسیده به کریم خان، نبش کوچه جرج جرداق، 
پالک 269، ساختمان پردیس ویال، طبقه اول، واحد 102

تهران: خیابان ولیعصر، پایین تر از توانیر، پالک 2307،
ساختمان آریان، طبقه 4، واحد 22  /  کد پستی: 1516745155

تلفن: 42- 88206340             نمابر: 88206339

انجام کلیه خدمات دریایی، فله و کانتینر و حمل و نقل کاال های 

سنگین و فوق سنگین به صورت ترانزیت و حمل داخلی

www.tehranrahvar.net        info@tehranrahvar.net

کریر - فورواردر

تهران: خیابان ولیعصر، نرسیده به سه راه فاطمی، کوچه شهید حمید صدر، پالک 47، واحد3
تلفن:4-88807083 / 88802223                                    نمابر: 88802224

www. rahanjam.ir                                               info@  rahanjam.ir

♦ دارای نمایندگی در تمامی گمرکات، بنادر و مرز های خروجی و ورودی ایران
♦ سرویس حمل زمینی توسط کامیون های چادری، یخچالی و کفی به اقصی نقاط اروپا و آسیا میانه بیش از

   100 دستگاه کامیون
♦ ترانزیت کلیه محموالت از تمامی مبادی ورودی کشور   ♦ سرویس حمل دریایی، ریلی و حمل مرکب

♦ ترخیص کاال از کلیه گمرکات کشور و همچنین انجام تمام تشریفات گمرکی برای صادرات کاال   
♦ ترانس شیب کاال از ایران به تمامی کشورهای اروپای شرقی و غربی که امکان حمل زمینی به طور مستقیم با 

   کامیون ایرانی ندارد
♦ دارای نمایندگی خارجی در ترکیه، رومانی، اتریش، آلمان، اکراین، لهستان و همچنین نماینده انحصاری در کشور های

   ایتالیا، اسلونی و بلغارستان

شرکت حمل و نقل بین المللی 

ره انجام

   sales@tiran-itc.com  

* حمل کاالی وارداتی، صادراتی )زمینی، دریایی، هوایی(
* ترانزیت داخلی و خارجی

Cross Stuffing ارائه سرویس *

تهران، مرزداران، خیابان اطاعتی جنوبی، کوچه الله، پالک 1
تلفن: 5-88241034              28 و 86016726

شرکت حمل و نقل  بین المللیشرکت حمل و نقل  بین المللی

 تیران تیران

www.tiran-itc.com

 دفتر مرکزی  تهران : سهروردی شمالی، نرسیده به بهشتی، بین اندیشه 
یکم و دوم، پالک 455، برج زیبا، طبقه یازدهم، واحد یازده
 تلفن: 88475298-86026504-86024877 -21 

همراه: 09121356000 

مدیرعامل: احد زمانی)کریر و فورواردر(
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شرکت های حمل و نقل بین المللی )تهران(

شرکت حمل و نقل بین المللی و نمایندگی خطوط کشتیرانی 

تهران: بلوار آفریقا، باالتر از جهان کودک، خیابان سپیدار، پالک 18، طبقه 3، واحد 10 

تلفن: 2 - 88194461               )40 خط( 54513                نمابر: 88194456

info@parstarabar.com

تهران: خیابان نجات اللهی، خیابان اراک، ساختمان 64، طبقه سوم، واحد12   
 تلفن: 2-88914580-021      نمابر:021-88899689

شرکت حمل و نقل بین المللی جهان جاده
International transport and

 Freight Forwarders
)کریر - فورواردر(

 حمل محموال ت زمینی، دریایی و گروپاژ به کشورهای اروپایی
)ترکیه، گرجستان، اوکراین(

 حمل محموالت صادراتی، وارداتی، پروژه ای و فله
 دارای نمایندگی در اروپا، ترکیه، چین، کره

www.jahan-jadeh.com   info@jahan-jadeh.com

کاال سپید ترابر
) با مسئولیت محدود(

LTD

kalasepid@gmail.com

دفتر مرکزی : تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه زرتشت، بن بست سروش، 
پالک2، طبقه 2        تلفن: 88941967 - 021        09924734977
دفتر مشهد : پامچال 5 ، پالک 22، طبقه 2 - کدپستی: 9186993433

تلفن:3-36039890 - 051      نمابر: 051-36039894 

حمل کاالهای ترانزیتی و صادارتی به افغانستان و 
آسیای میانه و اروپا

تهران: میدان هفت تیر، خیابان مازندرانی، پالک 22
 تلفن:88812928 / 88828906 -021      نمابر: 021-88865930

صادرات پروژه های سوختی با بیش از 200 دستگاه تانکر تحت پوشش

info@esfand-tarabar.com         www.esfand-tarabar.com  

  شرکت حمل و نقل بین المللی

 اسفند تـرابـر
Esfand Tarabar

International Transport co.,Ltd.

)با مسئولیت محدود(  

زمینی، دریائی، هوائی
)صادرات، واردات، ترانزیت(

 حمل کاالی ترانزیت از کلیه مبادی ورودی به کشورهای آسیای میانه و بالعکس
 حمل کاال با کامیون از کلیه مبادی در ایران به تمام نقاط کشورهای اروپایی آسیایی و بالعکس

 حمل کاال توسط کانتینر از کلیه مبادی ایران به تمام بنادر آسیا، اروپا، 
    آمریکا، آفریقا و استرالیا

 دارای دفاتر نمایندگی در کلیه مبادی مرزی
)بازرگان، بندرعباس، سرخس، لطف آباد، اینچه برون، باشماق، میرجاوه، آستارا و ...(

 نمایندگی انحصاری در آلمان، ایتالیا، بلغارستان، ترکیه، ترکمنستان، افغانستان و عراق

تهران: خیابان جمهوری، تقاطع اسکندری، شماره 1577 )ساختمان زائر(، طبقه 5 واحد 601

تلفن: )10 خط( 66432242        نمابر: 66431500

www.aslline.com info@aslline.com

تهران، سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، پالک 24، طبقه 5، واحد 9

تلفن :4- 88507101  ،  88546298  ،  88176935

فکس : 88174295            همراه : 09124205586

 ارائه خدمات بارفرابری دریایی ، زمینی و هوایی    ارائه خدمات ترانزیت داخلی و خارجی 
 ارائه خدمات گمرکی و ترخیص کاال    دارای نمایندگی فعال در گمرکات و بنادر کشور

 سرویس حمل زمینی توسط کامیون های چادری و یخچالی به اقصی نقاط اروپا و آسیا میانه 
 متخصص حمل کاال خرده باری )گروپاژ( به ترکیه و اروپا

 دارای نمایندگی فعال در ترکیه و بلغارستان    ارائه خدمات بسته بندی و ارسال لوازم منزل
عضو انجمن سراسری شرکت های حمل و نقل بین  المللی ایران

عضو انجمن مالکان کامیون ایران 
عضو انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته 

عضو اتاق بازرگانی ، صنایع  و معادن و کشاورزی ایران
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شرکت های حمل و نقل بین المللی ) تهران (

 شرکت حمل و نقل بین المللی

تات فرابر ایرانیان

تلفن: 88925844 / 88925841 / 88925839 - 021
فکس: 88925532   همراه: 9128334145 / 9121570776
tatfarabar@yahoo.com   ghasemi@tatfarabar.com

Alipour@tatfarabar.com     : trans_shams

حمل و نقل کاال به صورت دربست و گروپاژ از اتحادیه اروپا، 
،CIS انگلیس، ترکیه، روسیه، کشورهای

چین و خاور دور به صورت دریایی، هوایی و زمینی

)کریر – فورواردر (

تهران: خیابان ویال، نرسیده به کریم خان، نبش کوچه جرج جرداق، 
پالک 269، ساختمان پردیس ویال، طبقه اول، واحد 102

تهران: خیابان ولیعصر، پایین تر از توانیر، پالک 2307،
ساختمان آریان، طبقه 4، واحد 22  /  کد پستی: 1516745155

تلفن: 42- 88206340             نمابر: 88206339

انجام کلیه خدمات دریایی، فله و کانتینر و حمل و نقل کاال های 

سنگین و فوق سنگین به صورت ترانزیت و حمل داخلی

www.tehranrahvar.net        info@tehranrahvar.net

کریر - فورواردر

تهران: خیابان ولیعصر، نرسیده به سه راه فاطمی، کوچه شهید حمید صدر، پالک 47، واحد3
تلفن:4-88807083 / 88802223                                    نمابر: 88802224

www. rahanjam.ir                                               info@  rahanjam.ir

♦ دارای نمایندگی در تمامی گمرکات، بنادر و مرز های خروجی و ورودی ایران
♦ سرویس حمل زمینی توسط کامیون های چادری، یخچالی و کفی به اقصی نقاط اروپا و آسیا میانه بیش از

   100 دستگاه کامیون
♦ ترانزیت کلیه محموالت از تمامی مبادی ورودی کشور   ♦ سرویس حمل دریایی، ریلی و حمل مرکب

♦ ترخیص کاال از کلیه گمرکات کشور و همچنین انجام تمام تشریفات گمرکی برای صادرات کاال   
♦ ترانس شیب کاال از ایران به تمامی کشورهای اروپای شرقی و غربی که امکان حمل زمینی به طور مستقیم با 

   کامیون ایرانی ندارد
♦ دارای نمایندگی خارجی در ترکیه، رومانی، اتریش، آلمان، اکراین، لهستان و همچنین نماینده انحصاری در کشور های

   ایتالیا، اسلونی و بلغارستان

شرکت حمل و نقل بین المللی 

ره انجام

   sales@tiran-itc.com  

* حمل کاالی وارداتی، صادراتی )زمینی، دریایی، هوایی(
* ترانزیت داخلی و خارجی

Cross Stuffing ارائه سرویس *

تهران، مرزداران، خیابان اطاعتی جنوبی، کوچه الله، پالک 1
تلفن: 5-88241034              28 و 86016726

شرکت حمل و نقل  بین المللیشرکت حمل و نقل  بین المللی

 تیران تیران

www.tiran-itc.com

 دفتر مرکزی  تهران : سهروردی شمالی، نرسیده به بهشتی، بین اندیشه 
یکم و دوم، پالک 455، برج زیبا، طبقه یازدهم، واحد یازده
 تلفن: 88475298-86026504-86024877 -21 

همراه: 09121356000 

مدیرعامل: احد زمانی)کریر و فورواردر(
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شرکت های حمل و نقل بین المللی )تهران(
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Shaahin Tarabar
International Transport Co. LTD

)با مسوولیت محدود(

تهران، میدان جمهوری اول نواب ساختمان شهاب 1 طبقه 7 واحد 171
تلفن: 66383007-021         نمابر:021-66387034

کریر - فورواردر

www.almasrahepayam.com info@almasrahepayam.com

شرکت حمل و نقل بین المللی

«  با کادری مجرب در واردات کلیه کاالها از اقصی نقاط دنیا به خصوص شرق آسیا و اروپا
«  انجام کلیه حوالجات ارزی  خاص ناشی از تحریم

«  دارای بهترین نمایندگان خارجی در کلیه کشورها و همچنین کلیه گمرکات
«  ترخیص کاال در کلیه گمرکات کشور

تهران، خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه دهم، پالک9، واحد3
موبایل: 09128691363     /     تلفن: 021-57643

sales@samatrans.irwww.samatrans.ir

خدمات حمل 
هوایی، دریایی، زمینی

شرکت لجستیک بین المللی

سما مروارید آسیا

SAMA Morvarid Asia Int’l.Trans.co

تهران، بلوار کشاورز روبروی بیمارستان ساسان، پالک 100، طبقه8 
تلفن:  88980866 / 88980867 /  )خط ویژه(  54921 - 021

فکس: 88977364

مدیران مجرب فورواردر و کریر 

حمل کاالهای وارداتی و صادراتی گرورپاژ و چادری و یخجالدار 

زمینی و هوایی و دریایی

شرکت حمل و نقل بین المللی

آتا پارسا سیر

MANAGER@ATAPARSASEIR.COMATAPARSASEIR.COM
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شرکت های حمل و نقل بین المللی )تهران(
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،ترکیه و بالعکس

وبسته بندی ،،

،
،،،،

،
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تلفکس : 30 - 88014529 - 021
نمابر : 88336668      همراه: 09121201272

 تهران، خیابان امیر آباد شمالی ، باالتر از جالل آل احمد ، 
نبش خیابان دهم ، ساختمان امیر ، طبقه ششم ، واحد 603 

www.javanehcargo.com        info@javahehcargo.com

ارائه دهنده کلیه خدمات ترخیص و حمل انواع کاال های
 وارداتی، صادراتی، ترانزیتی و ریلی

1- حمل کلیه محموالت وارداتی و صادراتی به صورت گروپاژ و خرده بار
2- حمل کلیه محموالت وارداتی و صادراتی با کامیون دربست و کانتینر دربست

3- خدمات حمل پروژه ای کاالهای سنگین و خدمات حمل کراس استافینگ
Door To Door و انجام کلیه خدمات ترانزیت داخلی و خارجی 

تهران، خیابان پاسداران، برج سفید، طبقه پنجم، واحد 508  کدپستی: 1946963755
تلفن: 22551488-021        نمابر: 22551487

www.raga-tp.com       info@raga-tp.com

شرکت 

راگا ترابر پاسارگاد

ترابر صدراه جم
شرکت حمل و نقل بین المللي

Info@ sadrahjam.ir            A.hosseinzadeh@sadrahjam.ir

تهران، میدان فتح، بعد از شیر پاستوریزه، خیابان فتح سیزدهم، 
A27 مجتمع اداري پایتخت، طبقه اول، واحد 

 تلفن: 66395223 - 66395323                   فاکس: 66395375
همراه مدیر عامل: 09123254431

* حمل انواع کاالهاي وارداتي، صادراتي و ترانزیتي از کلیه 
 نقاط دنیا به ایران و بالعکس

* خدمات ترخیص و ترانزیت و امور گمرکي در کلیه گمرکات

تهران، بلوار کشاورز، ابتدای فلسطین جنوبی، پالک 418، واحد 5
تلفن: 88989801 - 88953036 - 021    /    نمابر:88977940

  ارائه دهنده بهترین سرویس ترانزیت و حمل کاالهای نفت، گاز و پتروشیمی
  دارای نمایندگی در تمامی گمرکات،بنادر و مرزهای خروجی و ورودی ایران

info@axontarabar.iraxontarabar.ir

فورواردر - ترانزیت

تهران، کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج، خیابان جهاد جنوبی، پالک 8 ، ترمینال یونیپاک
تلفن: )7خط( 44903535-021                          نمابر: 021-44901480

www. unipack.ir         info@unipack.ir

♦ بسته بندی لوازم منزل و مبلمان
♦ بسته بندی کاال های نمایشگاهی و ماشین آالت و آثار هنری

♦ ساخت صندوق های چوبی   ♦ کلیه خدمات پس و پیش از ارسال کاال و بیمه بار
♦ حمل و نقل بین المللی کاال از طریق هوایی، دریایی و زمینی

♦ جابجایی دفاتر شرکت ها و سفارتخانه ها و دفاتر روزنامه
♦ عضویت در انجمن های بین المللی فورواردر های در آمریکا و اروپا و آسیا

بسته بندی و حمل ونقل بین المللی ) سهامی خاص(

شرکت یونیپاک
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شرکت های حمل ونقل بین المللی )تهران(

  متخصص در حمل کاالی گروپاژ
  حمل کاالهای صادراتی و وارداتی به صورت دربست و گروپاژ – خرده بار

به کلیه کشورهای اروپایی از ایران و بالعکس

شرکت حمل و نقل بین المللی و داخلی

همکاران شیالت

تلفن: 7-88845346 / 88837702 / 88837865      فکس: 88847632

shahram_ghahremanzadeh@yahoo.com

تهران، تقاطع خیابان سمیه و موسوی، پالک 68، ساختمان سعید، 
طبقه 4، واحد 55       همراه: 09122241898

hamkaran.shilat55@gmail.com

  انجام ثبت سفارش، خرید، حمل، ترخیص و تحویل کاال از اروپا و آسیا
  انجام کلیه خدمات حمل و نقل از اقصی نقاط دنیا به ایران و بالعکس

  حمل تخصصی محموله های ترکیبی و چند وجهی
  دارای نماینده ترخیص در ترکیه و امارات

  دارای نماینده رسمی در گمرکات اصلی کشور )بازرگان ، شهید رجایی ، شهریار و ... (

info@mta-co.net

شرکت حمل و نقل بین المللی

تلفن: 86053911-021   /   09- 88059348-021 ماهور تجارت آرام
همراه :   09914466972

تهران، خیابان یوسف آباد)اسد آبادی(، نبش خیابان شصتم، ساختمان تابان، طبقه 4، واحد 402

تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به سه راه فاطمی، کوچه شهید حمید صدر، پالک45 و 47، واحد2  /  تلفن:88802606  /  نمابر: 88926524

♦  سرویس های صادرات و واردات به کلیه نقاط اروپا
♦  دارای نمایندگی انحصاری در کشورهای آلمان، اسلوونی، بلغارستان و ترکیه
♦  انجام کلیه عملیات لجستیکی در اروپا و سرویس منظم گروپاژ ) خرده بار (

♦  سرویس های منظم صادرات و واردات به کلیه نقاط کشور ترکیه با داشتن نمایندگی مستقر در محل
♦  سرویس های منظم به کشورهای عراق، افغانستان، آذربایجان، ارمنستان و پاکستان

♦  سرویس های مستقیم به مناطق عرب نشین عراق مانند کربال، نجف، بصره و سایر شهرهایی که امنیت داشته باشد
♦  انجام عملیات بارگیری، تخلیه در کلیه گمرکات و بنادر کشور 

www. ritco.co                                         info@ ritco.co

شرکت حمل و نقل بین المللی رادمان ترابر

تهران،بلوار افریقا، باالتر از پل میرداماد، برج اناهیتا، طبقه 10، واحد1004
تلفن:  17 - 88660815 - 021 

info@samrun.cowww.samrun.co

* دارای نمایندگی های فعال و معتبر در اقصی نقاط دنیا
* ارائه سرویس های cross stuffing وترانسشیپمنت 

* ترانزیت داخلی و خارجی
* حمل محموالت صادراتی وارداتی به صورت دریایی، هوایی و زمینی

 شرکت 
logisticsسام ران لجستیک

شرکتحملونقلبینالمللی

هژیـرراه
دفتر تهران: سعادت آباد، میدان فرهنگ، 24 متری فرهنگ

نبش چهارم شرقی، پالک 29 طبقه 4، واحد 4034

بندرعباس:بلوار پاسداران،نبش خیابان مالک اشتر،طبقه دوم کتاب فروشی

تلفن:  3209 -076 / نمابر:33444203-076  /   همراه: 09171617828

www.hazhirrah.com      info@hazhirrah.com

تلفن: 22123931  /  22123930 - 021
همراه : 09123877269

کریر – فورواردر – ترانزیت
حمل محموالت سبک، سنگین و فوق سنگین

حمل تخصصی مایعات، گاز، کاالهای خطرناک و فاسد شدنی
مجهز به کامیون های تانکردار،یخچال دار، چادری و کفی

دارای نمایندگی در تمام بنادر و مرزهای کشور 
تهران: خیابان بهشتی، خیابان شهید خلیل حسینی)سورنا(، کوچه فرهاد، پ1، ط2، واحد 4

تلفن: 86031048      نمابر: 86031054
dalahootarabar@gmail.com

شرکت حمل و نقل بین المللی   داالهو ترابر شایان
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شرکت های خدمات دریایی و کشتیرانیشرکت های حمل و نقل سنگین و فوق سنگین

www.dpgshippinglines.com info@dpgsl.com

» Feeder operator 
» Stack provider

دارای شعب در بندرعبـاس،  عسلـویه،  بوشهر،  بنـدر امـام خمینی)ره(،  خرمشهر و دبی

دفتر مرکزی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان نوزدهم بخارست، پالک5، طبقه 4، واحد 7 
  تلفن: 9- 86046074 -021

شرکت کشتیرانی 

دریا پرتوی گیتا

» Regular port calling schedule at 
AEJEA,IRBND,IRASA,IRBIK,IRBUZ,IRKHO

» Port services 
» Ship agency

daryasafirshipping@gmail.com

  حمل کاالي عمومي و فله به حوزه خلیج فارس، دریاي عمان و بنادر جنوبي ایران 
  بارج و یدک کش 2000 تني الي 10 هزار تني 

  کشتي انبار دار 1000 تني الي 5000 تني 
  سرویس حمل مستقیم بصورت هفتگي توسط لندینگ کرافت خودرو و ماشین آالت 

راه سازي و کاالي صنعتي به بنادر عمان و امارات
  مالکیت شناورهاي خدماتي و پروژه اي و کاال بر عمومي 

شرکت کشتیرانی

 دریا سفیر هرمز

بندرعباس، بلوار طالقانی )ساحلی( مجتمع سفیر، طبقه پنجم، واحد 602 
تلفن: 32212587-076     همراه: 09171591338 / 09055774136

تلفن: 88057721 /  88069855 
تهران، شیخ بهائي جنوبي، بلوار برزیل غربي، پالک 134، واحد 4

کشتیرانی داتام دریای اروند 
)سهامی خاص(

www.datamsea.com     info@datamsea.com

info@tiamdarya.com

ارائه دهنده خدمات دریایی و نمایندگی کشتیرانی اعم از 
  کانتینر های 20 فوت و 40 فوت

)RF( کانتینر یخچالی  
)Bulk&Break Bulk( حمل بار فله  

  عملیات فلکسی
تهران، میرداماد، نفت شمالی، خیابان یکم، پالک 1، واحد 2

تلفن: 26405925  /  26404531 - 021        نمابر: 26422416

تهران، خیابان نلسون ماندال باالتر از ظفر پالک 134 واحد 2
تلفن: 88190103  -  88190108 - 021

فکس: 88778652

www.amadrah.com          info@amadrah.com

حمل زمینی ، هوایی و دریایی

Right Service on the Right Time

  نمایندگی خطوط)NVOCC( کشتیرانی فعال در ایران، و  شرکتی پیشرو  در  زمینه  
حمل و نقل بین المللی  به صورت کانتینری)انواع کانتینر( به کلیه نقاط دنیا،کاالی فله ، تانکر و...

  شعبات: بنادر و پایانه های جزیره خارگ، بندربوشهر، بندرعباس، بندر عسلویه، 
بندر امام خمینی

 مدیر عامل: هادی بخشی

 شرکت نمایندگی کشتیرانی

آبنوس خارگ

 info@abnouskharg.com

تهران، شریعتی، سه راه طالقانی، ساختمان گیتی، پالک3، طبقه 4، واحد 19
تلفن: 77522195          نمابر: 77671206 
  همراه: 09173722990  /  0917512295 

www.abnouskharg.com
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شرکت های حمل ونقل بین المللی )تهران(

  متخصص در حمل کاالی گروپاژ
  حمل کاالهای صادراتی و وارداتی به صورت دربست و گروپاژ – خرده بار

به کلیه کشورهای اروپایی از ایران و بالعکس

شرکت حمل و نقل بین المللی و داخلی

همکاران شیالت

تلفن: 7-88845346 / 88837702 / 88837865      فکس: 88847632

shahram_ghahremanzadeh@yahoo.com

تهران، تقاطع خیابان سمیه و موسوی، پالک 68، ساختمان سعید، 
طبقه 4، واحد 55       همراه: 09122241898

hamkaran.shilat55@gmail.com

  انجام ثبت سفارش، خرید، حمل، ترخیص و تحویل کاال از اروپا و آسیا
  انجام کلیه خدمات حمل و نقل از اقصی نقاط دنیا به ایران و بالعکس

  حمل تخصصی محموله های ترکیبی و چند وجهی
  دارای نماینده ترخیص در ترکیه و امارات

  دارای نماینده رسمی در گمرکات اصلی کشور )بازرگان ، شهید رجایی ، شهریار و ... (

info@mta-co.net

شرکت حمل و نقل بین المللی

تلفن: 86053911-021   /   09- 88059348-021 ماهور تجارت آرام
همراه :   09914466972

تهران، خیابان یوسف آباد)اسد آبادی(، نبش خیابان شصتم، ساختمان تابان، طبقه 4، واحد 402

تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به سه راه فاطمی، کوچه شهید حمید صدر، پالک45 و 47، واحد2  /  تلفن:88802606  /  نمابر: 88926524

♦  سرویس های صادرات و واردات به کلیه نقاط اروپا
♦  دارای نمایندگی انحصاری در کشورهای آلمان، اسلوونی، بلغارستان و ترکیه
♦  انجام کلیه عملیات لجستیکی در اروپا و سرویس منظم گروپاژ ) خرده بار (

♦  سرویس های منظم صادرات و واردات به کلیه نقاط کشور ترکیه با داشتن نمایندگی مستقر در محل
♦  سرویس های منظم به کشورهای عراق، افغانستان، آذربایجان، ارمنستان و پاکستان

♦  سرویس های مستقیم به مناطق عرب نشین عراق مانند کربال، نجف، بصره و سایر شهرهایی که امنیت داشته باشد
♦  انجام عملیات بارگیری، تخلیه در کلیه گمرکات و بنادر کشور 

www. ritco.co                                         info@ ritco.co

شرکت حمل و نقل بین المللی رادمان ترابر

تهران،بلوار افریقا، باالتر از پل میرداماد، برج اناهیتا، طبقه 10، واحد1004
تلفن:  17 - 88660815 - 021 

info@samrun.cowww.samrun.co

* دارای نمایندگی های فعال و معتبر در اقصی نقاط دنیا
* ارائه سرویس های cross stuffing وترانسشیپمنت 

* ترانزیت داخلی و خارجی
* حمل محموالت صادراتی وارداتی به صورت دریایی، هوایی و زمینی

 شرکت 
logisticsسام ران لجستیک

شرکتحملونقلبینالمللی

هژیـرراه
دفتر تهران: سعادت آباد، میدان فرهنگ، 24 متری فرهنگ

نبش چهارم شرقی، پالک 29 طبقه 4، واحد 4034

بندرعباس:بلوار پاسداران،نبش خیابان مالک اشتر،طبقه دوم کتاب فروشی

تلفن:  3209 -076 / نمابر:33444203-076  /   همراه: 09171617828

www.hazhirrah.com      info@hazhirrah.com

تلفن: 22123931  /  22123930 - 021
همراه : 09123877269

کریر – فورواردر – ترانزیت
حمل محموالت سبک، سنگین و فوق سنگین

حمل تخصصی مایعات، گاز، کاالهای خطرناک و فاسد شدنی
مجهز به کامیون های تانکردار،یخچال دار، چادری و کفی

دارای نمایندگی در تمام بنادر و مرزهای کشور 
تهران: خیابان بهشتی، خیابان شهید خلیل حسینی)سورنا(، کوچه فرهاد، پ1، ط2، واحد 4

تلفن: 86031048      نمابر: 86031054
dalahootarabar@gmail.com

شرکت حمل و نقل بین المللی   داالهو ترابر شایان
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شرکت های خدمات دریایی و کشتیرانیشرکت های حمل و نقل سنگین و فوق سنگین

www.dpgshippinglines.com info@dpgsl.com

» Feeder operator 
» Stack provider

دارای شعب در بندرعبـاس،  عسلـویه،  بوشهر،  بنـدر امـام خمینی)ره(،  خرمشهر و دبی

دفتر مرکزی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان نوزدهم بخارست، پالک5، طبقه 4، واحد 7 
  تلفن: 9- 86046074 -021

شرکت کشتیرانی 

دریا پرتوی گیتا

» Regular port calling schedule at 
AEJEA,IRBND,IRASA,IRBIK,IRBUZ,IRKHO

» Port services 
» Ship agency

daryasafirshipping@gmail.com

  حمل کاالي عمومي و فله به حوزه خلیج فارس، دریاي عمان و بنادر جنوبي ایران 
  بارج و یدک کش 2000 تني الي 10 هزار تني 

  کشتي انبار دار 1000 تني الي 5000 تني 
  سرویس حمل مستقیم بصورت هفتگي توسط لندینگ کرافت خودرو و ماشین آالت 

راه سازي و کاالي صنعتي به بنادر عمان و امارات
  مالکیت شناورهاي خدماتي و پروژه اي و کاال بر عمومي 

شرکت کشتیرانی

 دریا سفیر هرمز

بندرعباس، بلوار طالقانی )ساحلی( مجتمع سفیر، طبقه پنجم، واحد 602 
تلفن: 32212587-076     همراه: 09171591338 / 09055774136

تلفن: 88057721 /  88069855 
تهران، شیخ بهائي جنوبي، بلوار برزیل غربي، پالک 134، واحد 4

کشتیرانی داتام دریای اروند 
)سهامی خاص(

www.datamsea.com     info@datamsea.com

info@tiamdarya.com

ارائه دهنده خدمات دریایی و نمایندگی کشتیرانی اعم از 
  کانتینر های 20 فوت و 40 فوت

)RF( کانتینر یخچالی  
)Bulk&Break Bulk( حمل بار فله  

  عملیات فلکسی
تهران، میرداماد، نفت شمالی، خیابان یکم، پالک 1، واحد 2

تلفن: 26405925  /  26404531 - 021        نمابر: 26422416

تهران، خیابان نلسون ماندال باالتر از ظفر پالک 134 واحد 2
تلفن: 88190103  -  88190108 - 021

فکس: 88778652

www.amadrah.com          info@amadrah.com

حمل زمینی ، هوایی و دریایی

Right Service on the Right Time

  نمایندگی خطوط)NVOCC( کشتیرانی فعال در ایران، و  شرکتی پیشرو  در  زمینه  
حمل و نقل بین المللی  به صورت کانتینری)انواع کانتینر( به کلیه نقاط دنیا،کاالی فله ، تانکر و...

  شعبات: بنادر و پایانه های جزیره خارگ، بندربوشهر، بندرعباس، بندر عسلویه، 
بندر امام خمینی

 مدیر عامل: هادی بخشی

 شرکت نمایندگی کشتیرانی

آبنوس خارگ

 info@abnouskharg.com

تهران، شریعتی، سه راه طالقانی، ساختمان گیتی، پالک3، طبقه 4، واحد 19
تلفن: 77522195          نمابر: 77671206 
  همراه: 09173722990  /  0917512295 

www.abnouskharg.com
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شرکت های کشتیرانی و خدمات دریایی

تلفن: 6565 – 6464 – 6363 3344 - 076

کارگزاری ترابری دریایی
نماینده خط کشتیرانی AAA هند

حمل و نقل بین المللی کاال ، ریلی و هوایی

Info@AAA-Logs.com

شرکت

آباد اختر آریامن

تهران: خیابان خردمند جنوبی، تقاطع آذر شهر، مجتمع تجارت ایران ط7، واحد 114
تلفن: 40880196-88345699-88344986- 021

نمابر: 021-89780843

شرکت نمایندگی کشتیرانی

فرتاک دریای آرام

www.fta-co.net farahdel@fta-co.net

)FCL/LCL( حمل کاال های کانتینری و غیر کانتینری 
)DOOR TO DOOR( خدمات حمل پروژه ای صنایع 

 ارائه سرویس های حمل ونقل وارداتی و صادراتی
 ارائه خدمات فورواردی و استعالم آنالین

کارگزاری و نمایندگی انواع کشتی های تانکر و باری
•خدمات بندری • خدمات جانبی و متفرقه • خدمات امور خدمه کشتی

• سوخت رسانی و آبرسانی• خدمات فراساحل
مشاوره تخصصی اجاره کشتی و حمل کاال

•حمل مایعات و گاز ها • کشتی های فله بر 
حمل و نقل مایعات توسط ایزوتانک کانتینر

• خدمات فورواردری • ترانزیت کاال 
دفتر مرکزی:تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از میدان ونک، کوچه خلیل زاده، پالک 52    

تلفن:88770571 )9821+(       نمابر :88774361-62 )9821+( 
administration@seawaves.net

www.seawaves.net

  www.pss-ir.com                              info@pss-ir.com

تهران، میدان ونک، گاندی جنوبی، کوچه پنجم، پالک 22، طبقه 3، واحد 303
فکس: 88791966-021        تلفن: 88798896-7 -021

 حمل کاالهای وارداتی، صادراتی و ترانزیت )زمینی، دریایی، هوایی(
 سرویس Cross Stuffing به کلیه بنادر

 دارای انبار اختصاصی در منطقه آزاد جبل علی
 حمل کاالهای فله خشک، محموالت نفتی، فرآورده های شیمیایی و کاالهای خطرناک

 خدمات گمرکی و ترخیص کاال
 دارای نماینده در کلیه بنادر

شرکت کشتیرانی

ستاره دریای آرام

تهران، میرداماد، میدان مادر)محسنی(، ابتدای خیابان سنجابی)بهروز(،
ساختمان مادر، پالک 3، طبقه 3، واحد 12

تلفن: 26421280-021   فکس: 021-26421237  
ops@seapersia.com

شرکت کشتیرانی و بارفرابری بین المللی

انجام کلیه امورحمل و نقل و ترانزیت و ترخیص
ارائه نرخ های رقابتی جهت صادرات و واردات 

مشاوره حمل و نقل

ساعی پارس دریا

 راهیان تجارت مارین

تهران،بلوار نلسون ماندال ) جردن(، خیابان تابان غربی، پالک 62، طبقه اول، واحد 2          تلفن: )30 خط( 87700269

NVOCC نماینده شرکت * 
* حمل کانتینر وارداتی و صادراتی به حوزه خلیج فارس، هند، اروپا و خاور دور

* انجام عملیات ) CROSS STUFFING( برای بارهای صادراتی و وارداتی در امارات،  مالزی و هند
* ارائه خدمات )WAREHOUSING( در تمام بنادر هند، چین و امارات

* حمل تخصصی بارهای کانتینری یخچالی از بنادر اروپا، هند و چین به بندر عباس و بالعکس

RTM

نمایندگی خطوط کشتیرانی

 www.rtmarine.co
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شرکت های کشتیرانی و خدمات دریاییشرکت های حمل و نقل سنگین و فوق سنگین

w w w . c a r g o s e a t r a d r s . c o m

METRO و RSLF نماینده خطوط کشتیرانی
سرویسهای ذیل را به صاحبان محترم کاال ارائه می نماید:

 سرویس حمل کانتینری از کلیه بنادر جنوبی ایران به بنادر کانادا، استرالیا، چین
خاور دور، شبه قاره هند و خلیج فارس )صادرات و واردات( 

Flatrack و Opentop ،با استفاده کانتینر های استاندارد، یخچالی
IsoTank و FlexiTank حمل مواد شیمیایی و پتروشیمی با استفاده از 

EX Work حمل کاال به صورت 
DUBAI به تمام نقاط دنیا Cross Stuffing  سرویس 

CARGO SEA TRADERS Co.Ltd
shipping Agency & Int'L Freight
Forwarder

تاجران دریا کاال
نمایندگی خطوط کشتیرانی

تهران، بلوار آفریقا، کوچه آناهیتا، پالک 11، طبقه 5، واحد 17
تلفن : 88670530   نمابر : 88197545

 حمل  زمینی، دریایی و هوایی از ایران به اقصی نقاط دنیا و بالعکس
 چارتر کشتی برای بارهای فله ی خشک و یا  بارهای با ابعاد غیر متعارف

 ترانزیت داخلی و خارجی

تلفن: 66952403-7
نمابر: 66498173

نمایندگی خط کشتیرانی

سیمای دریای گناوه

 info@toojaltakro.com
www.toojaltakro.com

 info@sdgshipping.com
www.sdgshipping.com

تهران : خیابان بهشتی، پالک 273، 
طبقه دوم       نمابر: 86045270

تلفن:  86043216 - 86043172

شرکت حمل و نقل بین المللی

 توژال تکرو آسیا

info@grash.com

 تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان الوند، پالک 19، ساختمان یونیک، طبقه 10

 تلفن: 83560-021  /  نمابر: 021-86082064

 بندرعباس: تلفن: 32242312-076  /   نمابر: 076-32240721

بوشهر: تلفن: 33535873-077  /  نمابر: 077-33535907

شرکت کشتیرانی و خدمات دریایی

گراش دریا

شركت كسري افق دريا

فعالترین شرکت کشتیرانی در بندر عسلویه

کشتیراني و بازرگاني
عسلویه، شهر نخل تقي، کوچه دوم پشت بانك ملت درب اول،   کدپستي: 7511844866

ksh.co.asl@gmail.comتلفن: ٠٩1٢8451576         ٠٩16٣5٣٩٠٢6

 تامین کلیه شناورهاي مربوط به تعمیرات سکوهاي نفتي و گازي
 پشتیبانی و ارائه کلیه امور لجستیکی از جمله: تهیه جرثقیل، لیفتراک، 

خودرو، تخلیه و بارگیری و ... در بنادر و پروژهای مهندسی
 انجام تمامی امور حمل ونقل دریایی، بندری و گمرکی در کلیه بنادر 

تجاری و نفتی            فروش شناور
KASRA SEA HORIZON LIMITED

دفتر مرکزی : تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پالک 72، طبقه سوم غربی 
تلفن : 88643400 - 021   /    نمابر : 88771153 - 021

دفتر بندرعباس : بلوار پاسداران، روبروی دانشگاه پیام نور، دالوران 28، پالک 8، طبقه دوم 
تلفن : 33449308 - 076    /    نمابر : 33449241 - 076 

شرکت 
نیک آریا سیما ایرانیان قشم

 ) سهامی خاص ( 

نماینده انحصاری خط کشتیرانی
 FREESEAS در ایران 

نماینده انحصاری خط کشتیرانی

 INTERWORLD در ایران 

info@nsirco.com
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شرکت های کشتیرانی و خدمات دریایی

تلفن: 6565 – 6464 – 6363 3344 - 076

کارگزاری ترابری دریایی
نماینده خط کشتیرانی AAA هند

حمل و نقل بین المللی کاال ، ریلی و هوایی

Info@AAA-Logs.com

شرکت

آباد اختر آریامن

تهران: خیابان خردمند جنوبی، تقاطع آذر شهر، مجتمع تجارت ایران ط7، واحد 114
تلفن: 40880196-88345699-88344986- 021

نمابر: 021-89780843

شرکت نمایندگی کشتیرانی

فرتاک دریای آرام

www.fta-co.net farahdel@fta-co.net

)FCL/LCL( حمل کاال های کانتینری و غیر کانتینری 
)DOOR TO DOOR( خدمات حمل پروژه ای صنایع 

 ارائه سرویس های حمل ونقل وارداتی و صادراتی
 ارائه خدمات فورواردی و استعالم آنالین

کارگزاری و نمایندگی انواع کشتی های تانکر و باری
•خدمات بندری • خدمات جانبی و متفرقه • خدمات امور خدمه کشتی

• سوخت رسانی و آبرسانی• خدمات فراساحل
مشاوره تخصصی اجاره کشتی و حمل کاال

•حمل مایعات و گاز ها • کشتی های فله بر 
حمل و نقل مایعات توسط ایزوتانک کانتینر

• خدمات فورواردری • ترانزیت کاال 
دفتر مرکزی:تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از میدان ونک، کوچه خلیل زاده، پالک 52    

تلفن:88770571 )9821+(       نمابر :88774361-62 )9821+( 
administration@seawaves.net

www.seawaves.net

  www.pss-ir.com                              info@pss-ir.com

تهران، میدان ونک، گاندی جنوبی، کوچه پنجم، پالک 22، طبقه 3، واحد 303
فکس: 88791966-021        تلفن: 88798896-7 -021

 حمل کاالهای وارداتی، صادراتی و ترانزیت )زمینی، دریایی، هوایی(
 سرویس Cross Stuffing به کلیه بنادر

 دارای انبار اختصاصی در منطقه آزاد جبل علی
 حمل کاالهای فله خشک، محموالت نفتی، فرآورده های شیمیایی و کاالهای خطرناک

 خدمات گمرکی و ترخیص کاال
 دارای نماینده در کلیه بنادر

شرکت کشتیرانی

ستاره دریای آرام

تهران، میرداماد، میدان مادر)محسنی(، ابتدای خیابان سنجابی)بهروز(،
ساختمان مادر، پالک 3، طبقه 3، واحد 12

تلفن: 26421280-021   فکس: 021-26421237  
ops@seapersia.com

شرکت کشتیرانی و بارفرابری بین المللی

انجام کلیه امورحمل و نقل و ترانزیت و ترخیص
ارائه نرخ های رقابتی جهت صادرات و واردات 

مشاوره حمل و نقل

ساعی پارس دریا

 راهیان تجارت مارین

تهران،بلوار نلسون ماندال ) جردن(، خیابان تابان غربی، پالک 62، طبقه اول، واحد 2          تلفن: )30 خط( 87700269

NVOCC نماینده شرکت * 
* حمل کانتینر وارداتی و صادراتی به حوزه خلیج فارس، هند، اروپا و خاور دور

* انجام عملیات ) CROSS STUFFING( برای بارهای صادراتی و وارداتی در امارات،  مالزی و هند
* ارائه خدمات )WAREHOUSING( در تمام بنادر هند، چین و امارات

* حمل تخصصی بارهای کانتینری یخچالی از بنادر اروپا، هند و چین به بندر عباس و بالعکس

RTM

نمایندگی خطوط کشتیرانی

 www.rtmarine.co
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w w w . c a r g o s e a t r a d r s . c o m

METRO و RSLF نماینده خطوط کشتیرانی
سرویسهای ذیل را به صاحبان محترم کاال ارائه می نماید:

 سرویس حمل کانتینری از کلیه بنادر جنوبی ایران به بنادر کانادا، استرالیا، چین
خاور دور، شبه قاره هند و خلیج فارس )صادرات و واردات( 

Flatrack و Opentop ،با استفاده کانتینر های استاندارد، یخچالی
IsoTank و FlexiTank حمل مواد شیمیایی و پتروشیمی با استفاده از 

EX Work حمل کاال به صورت 
DUBAI به تمام نقاط دنیا Cross Stuffing  سرویس 

CARGO SEA TRADERS Co.Ltd
shipping Agency & Int'L Freight
Forwarder

تاجران دریا کاال
نمایندگی خطوط کشتیرانی

تهران، بلوار آفریقا، کوچه آناهیتا، پالک 11، طبقه 5، واحد 17
تلفن : 88670530   نمابر : 88197545

 حمل  زمینی، دریایی و هوایی از ایران به اقصی نقاط دنیا و بالعکس
 چارتر کشتی برای بارهای فله ی خشک و یا  بارهای با ابعاد غیر متعارف

 ترانزیت داخلی و خارجی

تلفن: 66952403-7
نمابر: 66498173

نمایندگی خط کشتیرانی

سیمای دریای گناوه

 info@toojaltakro.com
www.toojaltakro.com

 info@sdgshipping.com
www.sdgshipping.com

تهران : خیابان بهشتی، پالک 273، 
طبقه دوم       نمابر: 86045270

تلفن:  86043216 - 86043172

شرکت حمل و نقل بین المللی

 توژال تکرو آسیا

info@grash.com

 تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان الوند، پالک 19، ساختمان یونیک، طبقه 10

 تلفن: 83560-021  /  نمابر: 021-86082064

 بندرعباس: تلفن: 32242312-076  /   نمابر: 076-32240721

بوشهر: تلفن: 33535873-077  /  نمابر: 077-33535907

شرکت کشتیرانی و خدمات دریایی

گراش دریا

شركت كسري افق دريا

فعالترین شرکت کشتیرانی در بندر عسلویه

کشتیراني و بازرگاني
عسلویه، شهر نخل تقي، کوچه دوم پشت بانك ملت درب اول،   کدپستي: 7511844866

ksh.co.asl@gmail.comتلفن: ٠٩1٢8451576         ٠٩16٣5٣٩٠٢6

 تامین کلیه شناورهاي مربوط به تعمیرات سکوهاي نفتي و گازي
 پشتیبانی و ارائه کلیه امور لجستیکی از جمله: تهیه جرثقیل، لیفتراک، 

خودرو، تخلیه و بارگیری و ... در بنادر و پروژهای مهندسی
 انجام تمامی امور حمل ونقل دریایی، بندری و گمرکی در کلیه بنادر 

تجاری و نفتی            فروش شناور
KASRA SEA HORIZON LIMITED

دفتر مرکزی : تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پالک 72، طبقه سوم غربی 
تلفن : 88643400 - 021   /    نمابر : 88771153 - 021

دفتر بندرعباس : بلوار پاسداران، روبروی دانشگاه پیام نور، دالوران 28، پالک 8، طبقه دوم 
تلفن : 33449308 - 076    /    نمابر : 33449241 - 076 

شرکت 
نیک آریا سیما ایرانیان قشم

 ) سهامی خاص ( 

نماینده انحصاری خط کشتیرانی
 FREESEAS در ایران 

نماینده انحصاری خط کشتیرانی

 INTERWORLD در ایران 

info@nsirco.com
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تهران : میدان مادر، خیابان بهروز، پالک 20، طبقه سوم، واحد 10
تلفن:  75992    نمابر: 26705791

EMKAY Line  نمایندگی خطوط کشتیرانی

هماهنگ دریای پارس

s s @ h a m a h a n g h d a r y a y p a r s . c o m
i n f o @  h a m a h a n g h d a r y a y p a r s . c o m

 خدمات کارگزاری ترابری دریائی )نمایندگی کشتیرانی( برای انواع کشتی ها در تمام بنادر 

جنوبی ایران نظیر بندرعباس، بندرامام خمینی، بندر عسلویه، بندربوشهر، و جزیره خارک

 خدمات بارگیری و تخلیه انواع کشتیها با بهره گیری از پایانه های اختصاصی 

 حمل دریایی کاال از بنادر خاور دور و نیز حمل کاالهای صادراتی 

تـهران ، میدان ونک ، خیابان ونک ، پاساژ ونک ، طبقه چهارم ، واحد 404
تلفن: ) 5خط ( 88886360/ 6 - 88790935 - 021    فکس: 021-88773313

saleh@pashamarine.com.

                                             ESTERN SEA PASHA

شرکت کشتیرانی

 پـاشا دریـای شـرق 

حمل کاالهای فله، خشک، فوالدی و کاالهای پروژه ای

شرکت کشتیرانی

خط استوا مارین 

تهران: میدان ونک ،خیابان ونک ، پاساژ ونک ، طبقه چهارم ، واحد 404
تلفن: 88771945 / 88885876 

Info@tmlines.com  

حمل کاالهای فله، خشک، فوالدی و کاالهای پروژه ای

شرکت کشتیرانی

خط استوا مارین 

تهران: میدان ونک ،خیابان ونک ، پاساژ ونک ، طبقه چهارم ، واحد 404
تلفن: 88771945 / 88885876 

Info@tmlines.com  

رشکت کشتیرانی

 دریا پیامی امین پارس

تهران، خیابان میرداماد، میدان مادر، خیابان سنجابی، ساختمان آذر،
پالک 20، طبقه 3، واحد 8

دفتر بندر عباس، چهارراه بلوکی، خیابان موسی صدر شمالی، مجتمع مدیا، 
باالی بانک انصار، طبقه 5، واحد508

es@daryapeymayeaminpars.com

تلفن:  26414706     75264-021    فکس: 26409607

تلفن: 32253671       07632210754

 سرویس حمل کانتینری از بنادر جنوبی ایران به بنادر چین، خاور دور، 
 اروپا، استرالیا، کانادا، شبه قاره هند و خلیج فارس ) صادرات و واردات(

 سرویس حمل وارداتی از کلیه نقاط اروپا و ترکیه به ایران
Switch B/L و Cross Stuffing سرویس 

021 - ۸۸0۶۸1۷۴  /  ۸۸0۶۸12۸ www. fa.yektamarine.ir

شرکت کشتیرانی

یکتا مارین
حمل تخصصی کانتینرهای یخچالی

بوشهر:    تلفن:33535873-077             نمابر:077-33535907  

تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان الوند، پالک 19، ساختمان یونیک، طبقه 10

تلفن: 83560            نمابر:86082064

بندر عباس:     تلفن: 32242312-076           نمابر:076-32240721

HILAL DARYA IRANIAN SHIPPING CO

info@hilaldarya.com

تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از اسفندیار، کوچه عاطفی غربی ، پالک 101  دفتر مرکزی قشم   شعبه    بوشهر    بندر عباس    خارک

تامین کنندگان بزرگ کاال و خدمات فنی کشتی با 
استانداردهای کشتیرانی بین المللی

www.apmarineco.comتلفن:   72381400 - 021    نمابر:  22054867 apco-proc@ptsoc.com

  تامین کننده  کلیه اقالم مصرفی و تجهیزات عرشه، کابین وموتورخانه
  تامین کننده قطعات یدکی اصلی موتورهای کشتی، کلیه ماشین آالت موتورخانه و عرشه

  نماینده انحصاری شرکت  BORGED MARTIN در تهیه نقشه وکتب دریایی
  تامین کننده تجهیزات ناوبری و کمک ناوبری ، لوازم برقی و الکترونیکی ،رادار،اکدیس و غیره

  تعمیرات تخصصی انواع موتورهای دیزل دریایی پمپها و ماشین آالت موتورخانه و عرشه وخدمات فنی
  تمیزکاری عرشه،بدنه کشتی و خدمات تمیزکاری زیر آب کشنی ها و مخازن

شرکت آذرپاد
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تهران، خیابان احمد قصیر ، کوچه یکم، پالک 12، طبقه 6
86124476 : بر نما    86124808 -10 تلفن:

* نمایندگی خطوط کانتینری
* سرویس منظم و هفتگی کانتینری از کلیه بنادر جنوبی کشور به 

شبه قاره هند، آفریقا و خاور دور
* متخصص در حمل محموالت یخچالی

 شرکت کشتیرانی 

سام دریا آسیا
SAM DARYA ASIA

INFO @OCEAN- POLE STAR .COM

OCEAN POLE STAR
 SHIPPING

SAHEL TRADING GROUP

 حمل و نقل دریایی،زمینی،هوایی
خرید - حمل دریایی و ترخیص ماشین االت راهسازی و معدنی

بندرعباس، میدان یادبود، ساختمان ملکه آسمانها، طبقه9، واحد 910
تلفن :076-32250321-4

www.goodhopeco .com

Good Hope
 Shipping & Trading 

(p.j.s)

Unit # 8, No. 16, Navak 
Str., Africa Blvrd, Tehran- 
1518633747-Iran

Ship’s Agency in all Iranian Southern Ports.
Dry & Liquid Cargoes 
Ship Broking, Ship Chartering, Ship Operation, Port 
Operation (Loading/ Discharging Dry Bulk Cargoes) 
35 years experience in the Iranian & International 
Shipping Markets

Tel: +98 21 8820 5065/
Fax: +98 21 4581 2320
Email: info@goodhopeco.com

پردیس اقیانوس سیراف

www.pas-shipping.com

تهران، میدان ونک، خیابان مالصدرا، 
بن بست صدر پالک 6، واحد 3 

تلفن : 88664376

نمایندگی خطوط کشتیرانی

  سرویس فیدری منظم و هفتگی از بندر عباس به جبل علی و بلعکس
NVOCC نمایندگی خطوط کشتیرانی و  

) Oceanic Ally, MNJ, Box Park, YSL, SCL, V Birds, SATT& Elite Shipping Line(

  سرویس حمل محصوالت کانتینری به کلیه بنادر حوزه خلیج فارس / هند / آسیای جنوب شرقی / چین / اروپا و بالعکس 

  ارائه خدمات گمرکی و ترمینالی در بندر عباس و بندر جبل علی

  ارائه سرویس کراس استافینگ در بندر جبل علی 

  ارائه سرویس تخصصی کانتینرهای یخچالی از / به بنادر هند / چین / اروپا به بندر عباس و بالعکس 
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تهران : میدان مادر، خیابان بهروز، پالک 20، طبقه سوم، واحد 10
تلفن:  75992    نمابر: 26705791

EMKAY Line  نمایندگی خطوط کشتیرانی

هماهنگ دریای پارس

s s @ h a m a h a n g h d a r y a y p a r s . c o m
i n f o @  h a m a h a n g h d a r y a y p a r s . c o m

 خدمات کارگزاری ترابری دریائی )نمایندگی کشتیرانی( برای انواع کشتی ها در تمام بنادر 

جنوبی ایران نظیر بندرعباس، بندرامام خمینی، بندر عسلویه، بندربوشهر، و جزیره خارک

 خدمات بارگیری و تخلیه انواع کشتیها با بهره گیری از پایانه های اختصاصی 

 حمل دریایی کاال از بنادر خاور دور و نیز حمل کاالهای صادراتی 

تـهران ، میدان ونک ، خیابان ونک ، پاساژ ونک ، طبقه چهارم ، واحد 404
تلفن: ) 5خط ( 88886360/ 6 - 88790935 - 021    فکس: 021-88773313

saleh@pashamarine.com.

                                             ESTERN SEA PASHA

شرکت کشتیرانی

 پـاشا دریـای شـرق 

حمل کاالهای فله، خشک، فوالدی و کاالهای پروژه ای

شرکت کشتیرانی

خط استوا مارین 

تهران: میدان ونک ،خیابان ونک ، پاساژ ونک ، طبقه چهارم ، واحد 404
تلفن: 88771945 / 88885876 

Info@tmlines.com  

حمل کاالهای فله، خشک، فوالدی و کاالهای پروژه ای

شرکت کشتیرانی

خط استوا مارین 

تهران: میدان ونک ،خیابان ونک ، پاساژ ونک ، طبقه چهارم ، واحد 404
تلفن: 88771945 / 88885876 

Info@tmlines.com  

رشکت کشتیرانی

 دریا پیامی امین پارس

تهران، خیابان میرداماد، میدان مادر، خیابان سنجابی، ساختمان آذر،
پالک 20، طبقه 3، واحد 8

دفتر بندر عباس، چهارراه بلوکی، خیابان موسی صدر شمالی، مجتمع مدیا، 
باالی بانک انصار، طبقه 5، واحد508

es@daryapeymayeaminpars.com

تلفن:  26414706     75264-021    فکس: 26409607

تلفن: 32253671       07632210754

 سرویس حمل کانتینری از بنادر جنوبی ایران به بنادر چین، خاور دور، 
 اروپا، استرالیا، کانادا، شبه قاره هند و خلیج فارس ) صادرات و واردات(

 سرویس حمل وارداتی از کلیه نقاط اروپا و ترکیه به ایران
Switch B/L و Cross Stuffing سرویس 

021 - ۸۸0۶۸1۷۴  /  ۸۸0۶۸12۸ www. fa.yektamarine.ir

شرکت کشتیرانی

یکتا مارین
حمل تخصصی کانتینرهای یخچالی

بوشهر:    تلفن:33535873-077             نمابر:077-33535907  

تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان الوند، پالک 19، ساختمان یونیک، طبقه 10

تلفن: 83560            نمابر:86082064

بندر عباس:     تلفن: 32242312-076           نمابر:076-32240721

HILAL DARYA IRANIAN SHIPPING CO

info@hilaldarya.com

تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از اسفندیار، کوچه عاطفی غربی ، پالک 101  دفتر مرکزی قشم   شعبه    بوشهر    بندر عباس    خارک

تامین کنندگان بزرگ کاال و خدمات فنی کشتی با 
استانداردهای کشتیرانی بین المللی

www.apmarineco.comتلفن:   72381400 - 021    نمابر:  22054867 apco-proc@ptsoc.com

  تامین کننده  کلیه اقالم مصرفی و تجهیزات عرشه، کابین وموتورخانه
  تامین کننده قطعات یدکی اصلی موتورهای کشتی، کلیه ماشین آالت موتورخانه و عرشه

  نماینده انحصاری شرکت  BORGED MARTIN در تهیه نقشه وکتب دریایی
  تامین کننده تجهیزات ناوبری و کمک ناوبری ، لوازم برقی و الکترونیکی ،رادار،اکدیس و غیره

  تعمیرات تخصصی انواع موتورهای دیزل دریایی پمپها و ماشین آالت موتورخانه و عرشه وخدمات فنی
  تمیزکاری عرشه،بدنه کشتی و خدمات تمیزکاری زیر آب کشنی ها و مخازن

شرکت آذرپاد
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تهران، خیابان احمد قصیر ، کوچه یکم، پالک 12، طبقه 6
86124476 : بر نما    86124808 -10 تلفن:

* نمایندگی خطوط کانتینری
* سرویس منظم و هفتگی کانتینری از کلیه بنادر جنوبی کشور به 

شبه قاره هند، آفریقا و خاور دور
* متخصص در حمل محموالت یخچالی

 شرکت کشتیرانی 

سام دریا آسیا
SAM DARYA ASIA

INFO @OCEAN- POLE STAR .COM

OCEAN POLE STAR
 SHIPPING

SAHEL TRADING GROUP

 حمل و نقل دریایی،زمینی،هوایی
خرید - حمل دریایی و ترخیص ماشین االت راهسازی و معدنی

بندرعباس، میدان یادبود، ساختمان ملکه آسمانها، طبقه9، واحد 910
تلفن :076-32250321-4

www.goodhopeco .com

Good Hope
 Shipping & Trading 

(p.j.s)

Unit # 8, No. 16, Navak 
Str., Africa Blvrd, Tehran- 
1518633747-Iran

Ship’s Agency in all Iranian Southern Ports.
Dry & Liquid Cargoes 
Ship Broking, Ship Chartering, Ship Operation, Port 
Operation (Loading/ Discharging Dry Bulk Cargoes) 
35 years experience in the Iranian & International 
Shipping Markets

Tel: +98 21 8820 5065/
Fax: +98 21 4581 2320
Email: info@goodhopeco.com

پردیس اقیانوس سیراف

www.pas-shipping.com

تهران، میدان ونک، خیابان مالصدرا، 
بن بست صدر پالک 6، واحد 3 

تلفن : 88664376

نمایندگی خطوط کشتیرانی

  سرویس فیدری منظم و هفتگی از بندر عباس به جبل علی و بلعکس
NVOCC نمایندگی خطوط کشتیرانی و  

) Oceanic Ally, MNJ, Box Park, YSL, SCL, V Birds, SATT& Elite Shipping Line(

  سرویس حمل محصوالت کانتینری به کلیه بنادر حوزه خلیج فارس / هند / آسیای جنوب شرقی / چین / اروپا و بالعکس 

  ارائه خدمات گمرکی و ترمینالی در بندر عباس و بندر جبل علی

  ارائه سرویس کراس استافینگ در بندر جبل علی 

  ارائه سرویس تخصصی کانتینرهای یخچالی از / به بنادر هند / چین / اروپا به بندر عباس و بالعکس 
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شركتدريايآبیخليجفارس
)خدمات بندری، تخليه و بارگيری کاال(

blue_sea_pg@yahoo.com   Shahrokh_Bik@yahoo.com

  عمليات محوطه بندری: )صادرات موادمعدنی، سنگ آهن، کلينگر(
  عمليات تخليه از کاميون به محوطه، دپو و نگهداری،حمل و بارگيری از کشتی

  تجهيزات تخليه و بارگيري )فله، کارگو( شامل: گراپ، لودر، بيل مكانيكي، کاميون
  رضایتمندی کامل کشتيرانی ها و صاحبان کاال

  تجربه فعال تخليه و بارگيري بالغ بر 2 ميليون تن )بالغ بر 100کشتی( در سال

)W32( 32 بندر امام خميني، سایت اداری اسکله
تلفکس : 06152237324   همراه : 09161514501-09163539359

www.blueSPG.com

تهران: پاسداران، خيابان گل نبی، خيابان ناطق نوری، ميدان قبا، پالک۷۴، طبقه2، واحد ۷
تلفن : 021-22۸79950-60-70     

  نمابر: 021-22۸799۸0

امیدان ساحل پارسیان
شركت

  info@ospico.com             www.ospico.com

 چارترینگ انواع شناورهای ساحلی و فراساحلی 
  Ship to ship خدمات 

 مدیریت خرید و ساخت انواع شناور

info@ltkshipping.com

تهران، خيابان ولی عصر باالتراز خيابان شهيد بهشتی کوچه 18 پالک 18
تلفن:  ۸۸100701–021     /      نمابر: )داخلی 181( ۸۸100701–021 

شرکت کشتیرانی لتکا

لتــــــــــــــکا   آبــــــــــــى   کیــــــــــــش

SEPEHR
PARS

آبی کيش

شرکت نمایندگی کشتيرانی

اتحاددريایدوستی

info@afsmarine.com

تلفن: 021-40222۸10-11

حمل کاالهای پتروشيمی، محصوالت شيميایی، 
فرآورده های نفتی و...

Shipping Agency Co.

www.afsmarine.com

شرکت های کشتیرانی و خدمات دریایی

نمايندگیكشتيرانیسالمدريا

info@hiseashipping.net

 ارائهسرويسكانتينریدريايی

 دارایمالکيتكانتينرخشکويخچالی

 سرویس Cross stuff واردات و صادرات   حمل تخصصی محموالت هوایی و زمينی 
 دارای دفاتر نمایندگی در امارات، چين و ترکيه

Hi Sea Shipping Company (Nvocc Services)

شماره تماس : ۸۸7255۸2-021   و   7 - 021-۸۸1092۸5
تهران، خيابان وليعصر، ابتدای مطهری، کوچه منصور، پالک 51

شرکت

دريایمتحد

INFO2@UNITEDSEA.NET

 حمل دریایی کانتينری و فله، حمل هوایی، زمينی
 عمليات جا به جایی محموالت وارداتی و صادراتی از بندر جبل علی و صدور 

(Cross stuff/Switch BL) اسناد جدید

United Sea Shipping and Int’l Transport Co.
شماره تماس : ۸۸7255۸2-021   و   7 - 021-۸۸1092۸5
تهران، خيابان وليعصر، ابتدای مطهری، کوچه منصور، پالک 51

دفاتر شرکت در امارات و چين

چابهار، اسكله شهيد کالنتری، اسكله شماره 5، واحد شماره یک 
054-3532263۸  /    35321370  /  35320249

  09151955۸26  /  09190130513

كشتيرانی
سپيدبندرمکران

 ) SEPID BANDAR MAKRAN (

خدمات کشتيرانی، نمایندگی خطوط کشتيرانی، 
چارترینگ، تدارکات کشتی، بارشماری

WWW.SEPIDBANDAR.COM INFO@SEPIDBANDAR.COM
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شرکت های حمل ونقل بین المللی و کشتیرانی

آرمانراهكوروش

www.arkcotrans.com

)Door To Door( مشاوره خرید، حمل ونقل و تحویل کاال • 

• حمل دریایی، زمينی، هوایی    • واردات، صادرات، انبارداری و ترخيص کاال

تهران، جردن، خيابان سپر، پالک 22 )ساختمان سپر(، طبقه 5، واحد 13

 تلفن: 021-۸۸651241-4

شرکت نمایندگی کشتيرانی

حمل هوایی کليه محموالت 
به صورت اکسپرس تا ترخيص کاال به هر ميزان

تهران، ميدان فاطمی،  نرسيده به خيابان وليعصر ، ساختمان 
شماره 18، پالک 1۴، طبقه دوم، واحد سوم

خط ویژه : 45674000     فاکس : ۸۸930244

و  وارداتـی   ، صادراتـی  ای  پـروژه  و  سـنگين  کاالهـای  حمـل   *
ترانزیتـی از اقصـی نقـاط دنيـا    * مجهـز بـه نـاوگان کاميونهـای 
پوشـش  تحـت  و  مالكيـت  تحـت  تانكـر  و  یخچالـدار   چـادری، 
* دفاتـر و نمایندگـی هـای فعـال در کليـه کشـورهای اروپایـی ، 
اسـكاندیناوی  ) آمریـكا - کانـادا ( شـرق آسـيا و کليـه بنـادر چيـن 

www.ganjbar.com           info@ganjbar.com 

تهران: بلوار آفریقا، کوچه مریم، پالك  5، طبقه پنجم، واحد 20 
 دورنگار: 22027267 -021تلفن: 22043490 -021  

(سهامى خاص)
حمل و نقل هوایى زمینى و دریایى

Door To Door انجام انواع خدمات حمل به صورت
حمل ترانزیت داخلى و خارجى و ترانسشیپ

چارترینگ انواع هواپیما
خدمات بیمه باربرى 

Email: info@irsa-marine.com

مدیریت بر حمل بین املللی دریایی ، زمینی ،هوایی ،

ریلی، سوخت و ترانزیت داخلی و خارجی 

تلفن: 88839831-021        فکس: 021-88847108

www.sstrade.ir            Comm2@sstrade-ir.com

دریا تجارت سامیار ) سهامی خاص ( 
Samyar Sea Trade )PJS(

Your Logistic Advisor and Partner
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شركتدريايآبیخليجفارس
)خدمات بندری، تخليه و بارگيری کاال(

blue_sea_pg@yahoo.com   Shahrokh_Bik@yahoo.com

  عمليات محوطه بندری: )صادرات موادمعدنی، سنگ آهن، کلينگر(
  عمليات تخليه از کاميون به محوطه، دپو و نگهداری،حمل و بارگيری از کشتی

  تجهيزات تخليه و بارگيري )فله، کارگو( شامل: گراپ، لودر، بيل مكانيكي، کاميون
  رضایتمندی کامل کشتيرانی ها و صاحبان کاال

  تجربه فعال تخليه و بارگيري بالغ بر 2 ميليون تن )بالغ بر 100کشتی( در سال

)W32( 32 بندر امام خميني، سایت اداری اسکله
تلفکس : 06152237324   همراه : 09161514501-09163539359

www.blueSPG.com

تهران: پاسداران، خيابان گل نبی، خيابان ناطق نوری، ميدان قبا، پالک۷۴، طبقه2، واحد ۷
تلفن : 021-22۸79950-60-70     

  نمابر: 021-22۸799۸0

امیدان ساحل پارسیان
شركت

  info@ospico.com             www.ospico.com

 چارترینگ انواع شناورهای ساحلی و فراساحلی 
  Ship to ship خدمات 

 مدیریت خرید و ساخت انواع شناور

info@ltkshipping.com

تهران، خيابان ولی عصر باالتراز خيابان شهيد بهشتی کوچه 18 پالک 18
تلفن:  ۸۸100701–021     /      نمابر: )داخلی 181( ۸۸100701–021 

شرکت کشتیرانی لتکا

لتــــــــــــــکا   آبــــــــــــى   کیــــــــــــش

SEPEHR
PARS

آبی کيش

شرکت نمایندگی کشتيرانی

اتحاددريایدوستی

info@afsmarine.com

تلفن: 021-40222۸10-11

حمل کاالهای پتروشيمی، محصوالت شيميایی، 
فرآورده های نفتی و...

Shipping Agency Co.

www.afsmarine.com

شرکت های کشتیرانی و خدمات دریایی

نمايندگیكشتيرانیسالمدريا

info@hiseashipping.net

 ارائهسرويسكانتينریدريايی

 دارایمالکيتكانتينرخشکويخچالی

 سرویس Cross stuff واردات و صادرات   حمل تخصصی محموالت هوایی و زمينی 
 دارای دفاتر نمایندگی در امارات، چين و ترکيه

Hi Sea Shipping Company (Nvocc Services)

شماره تماس : ۸۸7255۸2-021   و   7 - 021-۸۸1092۸5
تهران، خيابان وليعصر، ابتدای مطهری، کوچه منصور، پالک 51

شرکت

دريایمتحد

INFO2@UNITEDSEA.NET

 حمل دریایی کانتينری و فله، حمل هوایی، زمينی
 عمليات جا به جایی محموالت وارداتی و صادراتی از بندر جبل علی و صدور 

(Cross stuff/Switch BL) اسناد جدید

United Sea Shipping and Int’l Transport Co.
شماره تماس : ۸۸7255۸2-021   و   7 - 021-۸۸1092۸5
تهران، خيابان وليعصر، ابتدای مطهری، کوچه منصور، پالک 51

دفاتر شرکت در امارات و چين

چابهار، اسكله شهيد کالنتری، اسكله شماره 5، واحد شماره یک 
054-3532263۸  /    35321370  /  35320249

  09151955۸26  /  09190130513

كشتيرانی
سپيدبندرمکران

 ) SEPID BANDAR MAKRAN (

خدمات کشتيرانی، نمایندگی خطوط کشتيرانی، 
چارترینگ، تدارکات کشتی، بارشماری

WWW.SEPIDBANDAR.COM INFO@SEPIDBANDAR.COM

119

شرکت های حمل ونقل بین المللی و کشتیرانی

آرمانراهكوروش

www.arkcotrans.com

)Door To Door( مشاوره خرید، حمل ونقل و تحویل کاال • 

• حمل دریایی، زمينی، هوایی    • واردات، صادرات، انبارداری و ترخيص کاال

تهران، جردن، خيابان سپر، پالک 22 )ساختمان سپر(، طبقه 5، واحد 13

 تلفن: 021-۸۸651241-4

شرکت نمایندگی کشتيرانی

حمل هوایی کليه محموالت 
به صورت اکسپرس تا ترخيص کاال به هر ميزان

تهران، ميدان فاطمی،  نرسيده به خيابان وليعصر ، ساختمان 
شماره 18، پالک 1۴، طبقه دوم، واحد سوم

خط ویژه : 45674000     فاکس : ۸۸930244

و  وارداتـی   ، صادراتـی  ای  پـروژه  و  سـنگين  کاالهـای  حمـل   *
ترانزیتـی از اقصـی نقـاط دنيـا    * مجهـز بـه نـاوگان کاميونهـای 
پوشـش  تحـت  و  مالكيـت  تحـت  تانكـر  و  یخچالـدار   چـادری، 
* دفاتـر و نمایندگـی هـای فعـال در کليـه کشـورهای اروپایـی ، 
اسـكاندیناوی  ) آمریـكا - کانـادا ( شـرق آسـيا و کليـه بنـادر چيـن 

www.ganjbar.com           info@ganjbar.com 

تهران: بلوار آفریقا، کوچه مریم، پالك  5، طبقه پنجم، واحد 20 
 دورنگار: 22027267 -021تلفن: 22043490 -021  

(سهامى خاص)
حمل و نقل هوایى زمینى و دریایى

Door To Door انجام انواع خدمات حمل به صورت
حمل ترانزیت داخلى و خارجى و ترانسشیپ

چارترینگ انواع هواپیما
خدمات بیمه باربرى 

Email: info@irsa-marine.com

مدیریت بر حمل بین املللی دریایی ، زمینی ،هوایی ،

ریلی، سوخت و ترانزیت داخلی و خارجی 

تلفن: 88839831-021        فکس: 021-88847108

www.sstrade.ir            Comm2@sstrade-ir.com

دریا تجارت سامیار ) سهامی خاص ( 
Samyar Sea Trade )PJS(

Your Logistic Advisor and Partner
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شرکت های کشتیرانی و خدمات دریایی

نمایندگی خطوط کشتيرانی
 و حمل و نقل بين المللی

www.irantarabar.com

 حمل محموالت کانتينری، یخچالی  و پروژه ای از 

اقصی نقاط جهان  به بنادر ایران و بالعكس

 دارای نمایندگی مشهورترین خطوط

 کشتيرانی جهان و فورواردرهای بين المللی

 حمل و نقل کاال از طریق جاده از اروپا

 ترانزیت خارجی و داخلی از طریق ریل و جاده

تهران: ميدان آرژانتين، خيابان شهيد احمد قصير، 
کوچه چهارده غربی پالک ۴، واحد 1 و 2
تلفن: ۸۸172024  نمابر: ۸۸7601۸3 همراه: 0912025135۸

INFO@SHAKHESSD.COM

شرکت کشتیرانی و خدمات بازرگانی

شاخصصدفدريا

بندرعباس، چهارراه سازمان ،خ امام موسی صدر شمالی، ساختمان ثریا ، طبقه3 واحد 313

تلفکس:333۸6426  / 076-333۸6425

نمایندگی کشتيرانی و خدمات بازرگانی
)صادرات و واردات و ترخيص کاال(

سرویس منظم شناور جهت ترانشيپ و حمل کانتينر از بندرعباس به
 جزیره قشم وبالعكس

ارائه خدمات گمرکی و ترمينالی، کراس استاف در بنادر صحار ) عمان( و جبل علی )امارات(

تلفن: 43602 )تا30خط(
نمابر: ۸۸736971

Tushehbar 
shipping &

 international freight
 forwarders co.
(Tehran-Iran)

سرویس حمل کاالهای صادراتی 
و وارداتی به اقصی نقاط جهان

تهران، خيابان خرمشهر، خيابان عربعلی، 
خيابان 15 )نسترن شرقی(، پالک 52، 

ساختمان توشه بر

شرکت کشتیرانی 
و حمل و نقل بین المللی
تـوشهبـر                     

تلفن: ۸۸76960۸ - 021-۸۸502۸63
فکس: 021-۸۸764۸5۸
info@sta-co.com 

m.bahrami@sta-co.com

تهران، خيابان خرمشهر، کوچه رهبر، 
پالک ۴ واحد ۷

نمايندگي كشتيراني وخدمات بندري
Spandan Tarabar Atieh

تهران، چهارراه جهان کودک، نبش 
خيابان25 گاندی، ساختمان 29 آفریقا، 

پالک 62

تلفن: ۸۸777۸94
نمابر: ۸۸774651

نمايندگی كشتيرانی

www.raikaseatrade.com

management@raikaseatrade.com

 نمایندگی خطوط کشتيرانی 
 و چارترینگ 

 نماینده انحصاری خط
Bahri عربستان سعودی 

تهران:خيابان شهيد بهشتی، بين قائم مقام و 
ميرزای شيرازی، پالک ۴36، ساختمان پارسه، 

طبقه سوم، واحد 12
کد پستی: 1586۷6۴6۴8

تلفن: ۸۸72575۸
نمابر: ۸۸709456-7

تلفن: 021-۸۸۸۸4201-2

تلفن: 076-32236۸01

تلفکس: 077-37265619

تلفن: 061-52242229

نمابر: 021-۸۸665235

نمابر: 076-34212712

نمابر: 061-52242050

ahangdarya@neda.net

دفتر تهران: خيابان وحيد دستگردی، 
پالک 259، طبقه 6 واحد 13

دفتر بندر عباس:

دفتر عسلویه:

دفتر مرکزی: بندر امام، ابتدای 100 دستگاه
بلوار شهيد موحد، ساختمان سفيد 2 طبقه

آهنگدريا
شرکت خدمات دریایی و بندری

نمایندگی خطوط کشتیرانی
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شرکت های کشتیرانی و حمل ونقل بین المللیشرکت های حمل و نقل سنگین و فوق سنگین

 دریایی ، زمينی ، هوایی
 BSPL & ISL نماینده خطوط کشتيرانی 

 ترانزیت از مبادی ورودی
 به گمرکات داخل و خارج کشور  

 دارای نمایندگی فعال در کشورهای
 آسيایی و اروپایی

کشتيرانی بين المللی
آريابندرسپنتا

تلفن :۸۸70۸003-4 / ۸۸107996
1-۸۸7034۸0 / فکس : ۸977533۸

www.absshipping.com
info@absshipping.com

شرکت کشتیرانی 

فرشته اقیانوس آبی

* دارای سرویس های حمل کاالهای 
صاداراتی و وارداتی دریایی به/ از 
چين، کره، سنگاپور، مالزی، هند، 
ویتنام، سریالنكا و بنادر اروپایی

* مجهز به کانتينر های معمولی، فلت 
رک و اپن تاپ

 نماینده 5 خط کشتيرانی در 
حوزه های جغرافيایی مختلف

تهران ،خ سهروردی شمالی ،
کوچه شهرتاش ،پالک ۷۴ 

طبقه 2واحد 5
 تلفن: ۸ - ۸۸50۸351
 همراه:  0930۸099727

Info@fereshtehlineragency.com
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شعب داخلی:
بندرعباس، بوشهر، خرمشهر، 

بندر امام، عسلویه ، چابهار

Moj Madd 
Shipping services  Co.  LTD

تهران، خيابان وليعصر، نبش کوچه سی ششم، پالک 22۴5، واحد 11
تلفن: 77520572 - ۸۸7767۸۸- 021   

همراه: 09120261129  -  0912026112۸

« حمل محموالت صادراتی و وارداتی به / از کشورهای اروپایی

« سرویس حمل مستقيم و ترانسشيپی از کشور ایران به کشورهای 
همسایه اعم از عراق، افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و ترکيه

«  سرویس حمل مستقيم وترانسشيپی کاال از ایران به کشور های 
آسيایی ميانه و بالعكس

« انجام امور و خدمات گمرکی از قبيل: )صادرات، واردات، ترانزیت، 
حمل مرکب و ترخيص کاال در گمرکات داخلی و خارجی(

« حمل محموله های )نفتی و گاز( از ایران و عراق به کليه کشورها به 
صورت )صادرات ترانزیت و واردات(

« حمل کليه کاال ها با در اختيار داشتن تعداد ناوگانی شامل 450دستگاه 
کاميون های )چادری، یخچالی، تانكر و اتاق بر، قيرکش،کارکریر،کفی (

« حمل و ترانزیت انواع خودرو و بدنه خودرو به داخل و خارج کشور
با در اختيار داشتن تریلر های کارکریر و بدنه بر اختصاصی

www.nilgongroup.com  /  info@nilgongroup.com

گروه شرکت های حمل و نقل

نیلگون
گسـترش
حمل و نقل بين المللی

فورواردر - کریر - ترانزیت کاال

میثم ترابر
حمل و نقل داخلی و بين شهري کاال

نیلگون آبی ایرانیان
ترخيص کاال، صادرات و واردات

info@koolebar.co

مدیر داخلی)امينی(: 091239۸9539
تلفن: 021-65010415
فكس: 021-65010413

شرکت حمل و نقل بين المللی و کشتيرانی

کوله بار

تهران، خ آزادی، بعد از نواب، تقاطع اسكندری، 
ساختمان اداری پانامال، طبقه 4، واحد 410

* حمل محموالت صادراتی - وارداتی 
به صورت دربست و خرده بار

* زمينی، دریایی، هوایی
* دارای نمایندگی در کشور ترکيه

)Door to Door(

دفتر مرکزی: بندر عباس، 
منطقه ویژه اقتصادی بندر شهيد رجایی

تلفن: 076-33514416
نمابر:076-33524500

تهران: خيابان خرمشهر)آپادانا(، خيابان گلشن، 
کوچه گلزار، پالک 21
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شرکت های کشتیرانی و خدمات دریایی

نمایندگی خطوط کشتيرانی
 و حمل و نقل بين المللی

www.irantarabar.com

 حمل محموالت کانتينری، یخچالی  و پروژه ای از 

اقصی نقاط جهان  به بنادر ایران و بالعكس

 دارای نمایندگی مشهورترین خطوط

 کشتيرانی جهان و فورواردرهای بين المللی

 حمل و نقل کاال از طریق جاده از اروپا

 ترانزیت خارجی و داخلی از طریق ریل و جاده

تهران: ميدان آرژانتين، خيابان شهيد احمد قصير، 
کوچه چهارده غربی پالک ۴، واحد 1 و 2
تلفن: ۸۸172024  نمابر: ۸۸7601۸3 همراه: 0912025135۸

INFO@SHAKHESSD.COM

شرکت کشتیرانی و خدمات بازرگانی

شاخصصدفدريا

بندرعباس، چهارراه سازمان ،خ امام موسی صدر شمالی، ساختمان ثریا ، طبقه3 واحد 313

تلفکس:333۸6426  / 076-333۸6425

نمایندگی کشتيرانی و خدمات بازرگانی
)صادرات و واردات و ترخيص کاال(

سرویس منظم شناور جهت ترانشيپ و حمل کانتينر از بندرعباس به
 جزیره قشم وبالعكس

ارائه خدمات گمرکی و ترمينالی، کراس استاف در بنادر صحار ) عمان( و جبل علی )امارات(

تلفن: 43602 )تا30خط(
نمابر: ۸۸736971

Tushehbar 
shipping &

 international freight
 forwarders co.
(Tehran-Iran)

سرویس حمل کاالهای صادراتی 
و وارداتی به اقصی نقاط جهان

تهران، خيابان خرمشهر، خيابان عربعلی، 
خيابان 15 )نسترن شرقی(، پالک 52، 

ساختمان توشه بر

شرکت کشتیرانی 
و حمل و نقل بین المللی
تـوشهبـر                     

تلفن: ۸۸76960۸ - 021-۸۸502۸63
فکس: 021-۸۸764۸5۸
info@sta-co.com 

m.bahrami@sta-co.com

تهران، خيابان خرمشهر، کوچه رهبر، 
پالک ۴ واحد ۷

نمايندگي كشتيراني وخدمات بندري
Spandan Tarabar Atieh

تهران، چهارراه جهان کودک، نبش 
خيابان25 گاندی، ساختمان 29 آفریقا، 

پالک 62

تلفن: ۸۸777۸94
نمابر: ۸۸774651

نمايندگی كشتيرانی

www.raikaseatrade.com

management@raikaseatrade.com

 نمایندگی خطوط کشتيرانی 
 و چارترینگ 

 نماینده انحصاری خط
Bahri عربستان سعودی 

تهران:خيابان شهيد بهشتی، بين قائم مقام و 
ميرزای شيرازی، پالک ۴36، ساختمان پارسه، 

طبقه سوم، واحد 12
کد پستی: 1586۷6۴6۴8

تلفن: ۸۸72575۸
نمابر: ۸۸709456-7

تلفن: 021-۸۸۸۸4201-2

تلفن: 076-32236۸01

تلفکس: 077-37265619

تلفن: 061-52242229

نمابر: 021-۸۸665235

نمابر: 076-34212712

نمابر: 061-52242050

ahangdarya@neda.net

دفتر تهران: خيابان وحيد دستگردی، 
پالک 259، طبقه 6 واحد 13

دفتر بندر عباس:

دفتر عسلویه:

دفتر مرکزی: بندر امام، ابتدای 100 دستگاه
بلوار شهيد موحد، ساختمان سفيد 2 طبقه

آهنگدريا
شرکت خدمات دریایی و بندری

نمایندگی خطوط کشتیرانی
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شرکت های کشتیرانی و حمل ونقل بین المللیشرکت های حمل و نقل سنگین و فوق سنگین

 دریایی ، زمينی ، هوایی
 BSPL & ISL نماینده خطوط کشتيرانی 

 ترانزیت از مبادی ورودی
 به گمرکات داخل و خارج کشور  

 دارای نمایندگی فعال در کشورهای
 آسيایی و اروپایی

کشتيرانی بين المللی
آريابندرسپنتا

تلفن :۸۸70۸003-4 / ۸۸107996
1-۸۸7034۸0 / فکس : ۸977533۸

www.absshipping.com
info@absshipping.com

شرکت کشتیرانی 

فرشته اقیانوس آبی

* دارای سرویس های حمل کاالهای 
صاداراتی و وارداتی دریایی به/ از 
چين، کره، سنگاپور، مالزی، هند، 
ویتنام، سریالنكا و بنادر اروپایی

* مجهز به کانتينر های معمولی، فلت 
رک و اپن تاپ

 نماینده 5 خط کشتيرانی در 
حوزه های جغرافيایی مختلف

تهران ،خ سهروردی شمالی ،
کوچه شهرتاش ،پالک ۷۴ 

طبقه 2واحد 5
 تلفن: ۸ - ۸۸50۸351
 همراه:  0930۸099727

Info@fereshtehlineragency.com
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شعب داخلی:
بندرعباس، بوشهر، خرمشهر، 

بندر امام، عسلویه ، چابهار

Moj Madd 
Shipping services  Co.  LTD

تهران، خيابان وليعصر، نبش کوچه سی ششم، پالک 22۴5، واحد 11
تلفن: 77520572 - ۸۸7767۸۸- 021   

همراه: 09120261129  -  0912026112۸

« حمل محموالت صادراتی و وارداتی به / از کشورهای اروپایی

« سرویس حمل مستقيم و ترانسشيپی از کشور ایران به کشورهای 
همسایه اعم از عراق، افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و ترکيه

«  سرویس حمل مستقيم وترانسشيپی کاال از ایران به کشور های 
آسيایی ميانه و بالعكس

« انجام امور و خدمات گمرکی از قبيل: )صادرات، واردات، ترانزیت، 
حمل مرکب و ترخيص کاال در گمرکات داخلی و خارجی(

« حمل محموله های )نفتی و گاز( از ایران و عراق به کليه کشورها به 
صورت )صادرات ترانزیت و واردات(

« حمل کليه کاال ها با در اختيار داشتن تعداد ناوگانی شامل 450دستگاه 
کاميون های )چادری، یخچالی، تانكر و اتاق بر، قيرکش،کارکریر،کفی (

« حمل و ترانزیت انواع خودرو و بدنه خودرو به داخل و خارج کشور
با در اختيار داشتن تریلر های کارکریر و بدنه بر اختصاصی

www.nilgongroup.com  /  info@nilgongroup.com

گروه شرکت های حمل و نقل

نیلگون
گسـترش
حمل و نقل بين المللی

فورواردر - کریر - ترانزیت کاال

میثم ترابر
حمل و نقل داخلی و بين شهري کاال

نیلگون آبی ایرانیان
ترخيص کاال، صادرات و واردات

info@koolebar.co

مدیر داخلی)امينی(: 091239۸9539
تلفن: 021-65010415
فكس: 021-65010413

شرکت حمل و نقل بين المللی و کشتيرانی

کوله بار

تهران، خ آزادی، بعد از نواب، تقاطع اسكندری، 
ساختمان اداری پانامال، طبقه 4، واحد 410

* حمل محموالت صادراتی - وارداتی 
به صورت دربست و خرده بار

* زمينی، دریایی، هوایی
* دارای نمایندگی در کشور ترکيه

)Door to Door(

دفتر مرکزی: بندر عباس، 
منطقه ویژه اقتصادی بندر شهيد رجایی

تلفن: 076-33514416
نمابر:076-33524500

تهران: خيابان خرمشهر)آپادانا(، خيابان گلشن، 
کوچه گلزار، پالک 21
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شرکت های کشتیرانی و خدمات دریایی

کشتيرانی گذرگاه دریای پارس
Pars Sea Passage

CFI - TACHYON - AXLنماینده انحصاری خطوط کشتيرانی 
DOOR TO DOOR خدمات حمل 

 ارائه سرویس کانتنيری 20 فوت ۴0 فوت و یخچالی صادراتی و وارداتی از 
/ به بنادر چين ، اروپا، حوزه خليج فارس، پاکستان، هند و جنوب شرق آسيا

 حمل کاالهای خطرناک 
تهران-ميدان کاج-کوچه علی اکبر-پالک20-واحد 50۴

Sarah.tn@psp-shipping.com

223۸6046-223۸607۸-223۸6054 تلفن:

gmr@psp-shipping.com

تهران، شمال ميدان هفت تير، 
خيابان غفاری، شماره 20، ساختمان دورقی

نمابر:)617داخلی(021-۸۸302066

19-۸۸30441۸-021تلفن:
021-۸۸302066-۸

douraghi@douraghi.com

  عضویت در گروه نمایندگی های
 Cooperative & 

 Pacific Power Logistic  
در کليه کشورهای جهان

 ارائه سرویس های منظم و هفتگی کانتينری 
LCL و FCL وارداتی و صادراتی به صورت
Door to Door انجام خدمات حمل 

 عمليات انبار داری، بارگيری، صدور مدارک و 
حمل مجدد در بنادر حوزه خليج فارس

 اجاره کشتی و قبول نمایندگی کشتی های 
فله بر و تانکری

 انجام کليه عمليات ترانزیت زمينی و حمل هوایی

تلفن: 021-۸60۸6714
021-۸60۸6729 / ۸60۸674۸

نمابر:021-۸60۸6593
URL: www.BlueSeaSun.com

E-mail: info@blueseasun.com

شرکت خدمات کشتيرانی

 خورشيد دریای آبی
 )با مسئوليت محدود(

Blue Sea Sun Shipping Service Co.Ltd.

info@langardarya.com

  خدمات دریایی، بندری، ترخیص کاال،                                                                         صادرات، واردات
  نمایندگی  حمل ونقل بین المللی و کشتیرانی                                        خدمات حمل زمینی، دریایی، هوایی

شرکت 
لنگر دریا جنوب

South Sea Anchor Co Ltd
sea&port Service Customs Clearnce 

Export / Import

خوزستان، بندر امام خمينی )سربندر(، بلوار طالقانی، 128 دستگاه، کوچه شکوفه 3، پالک 3
تلفن مستقيم: 52222762 - 061          تلفن: 39- 52235531 - 061        نمابر:  ۸9779609 - 021

      همراه: 09161504045 /  09161514045    0912022۸045

حمل مواد روغنی و شیمیایی با ایزو تانک و فلکسی از بنادر عباس، امام، خرمشهر ، بوشهر

amini@fanussahel.com 
Fanus@ fanussahel.com

تهران، ميدان فاطمی، ساختمان لئون، طبقه 2، واحد 5
تلفن:  ۸۸969۸14  -  ۸۸963049

فکس: ۸۸965419

نمایندگی کشتيرانی

شرکت فانوس ساحل
 ) ثبت 642 تاسيس 1361 (
مدیر عامل: خدابخش امينی

• عضو بيمكو
• عضو انجمن کشتيرانی و خدمات وابسته
• ارائه کليه خدمات مربوط به نمایندگی

• نمایندگی خطوط کشتيرانی و چارترینگ
 ) کاالی عمومی، فله و نفتی (

• خدمات کانتينری
• دارای شعب در تمامی بنادر جنوبی کشور

operation@fanussahel.com

Sun Logistics :نمایندگی
St. John Lines, ANC

Expressway
حمل کليه محموالت کانتينری به 
مقاصد خاور دور،آسيای جنوب 

شرقی، شبه قاره هند، خاورميانه، 
اروپا و آمریكای شمالی

تهران، خ وليعصر،روبروی پارک ملت، 
C3 خيابان دریا بندری، پ66، ط3و

تلفن: 2202۸777-۸ 
نمابر: 2202۸779  www.denizseafarer.com      info@denizseafarer.com

*  دارای شعب فعال در کشورهای امارات و پاکستان
Switch BL و Cross Stuffing ارائه سرویس های  *

LCL و FCL ارائه سرویس های کانتينری وارداتی و صادراتی به صورت *
*  ترانزیت و حمل کاالهای صادراتی و وارداتی از مبادی مختلف به ایران و بالعکس

 Door-to-Door خدمات  *
دفتر مرکزی: تهران، خيابان شهيد بهشتی،  خيابان وليعصر، بن بست راماتيا، پالک 2، 

برج شهاب، طبقه 6، واحد 608 
کدپستی: 1511۷3۴999   /   تلفن: 88552۷05 -021

U.A.E. (Dubai) OFFICE:
DENIZ Sea Shipping Lines 
Agents L.L.C.
Suite No.4108, 41 Floor, 
Churchill Tower, 
Business Bay, Dubai, UAE

نمایندگی خطوط کشتيرانی

Pakistan Office:
Deniz Seafarer Pakistan
Suite #108, 1sf Floor 
Progressive Center, P.E.C.H.S 
Block 6
Karachi, Pakistan

شرکت دنیز ردیا نورد متحد  ) با مسئولیت محدود(
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شرکت های کشتیرانی و خدمات دریایی

شرکت

توسعهتجارتروبينا
نمایندگی خطوط کشتيرانی

تهران، بلوار ميرداماد، خيابان دکتر مصدق شمالی )نفت سابق(،
 خيابان یکم، پالک 1، واحد 5          تلفن: 26401237

  www.robina-shipping.com    info@robina-shipping.com

  سرویس حمل مستقیم کانتینری به بنادر کانادا، استرالیا، اروپا، خاور دور، 

)Import & Export( شبه قاره هند، حوزه خلیج فارس و آمریکای جنوبی

Antwerp وOman  ،به کلیه بنادر از جبل علی Cross Stuffing سرویس  

  سرویس حمل Break Bulk و Part Cargo )از اروپا، چین و کره(
  سرویس حمل زمینی و هوایی        سرویس حمل سنگین و فوق سنگین

  سرویس کانتینر یخچالی                 سرویس ریلی

  خدمات لجستیکي Flexitank با شرایط بارگیري از درب کارخانه هاي 
تولیدي تا تحویل نهائي به مشتري )تأمین فلکسي، استافینگ، بارگیري در محل 

ریفاینري، تحویل در بندر مقصد( براي محصوالت پتروشیمی

 نمایندگی کشتيرانی 

 حمل و نقل بين المللی

 خدمات تحویل گيری کاال به صورت درب به درب

تهران، مطهری، مفتح شمالی، برج مرجان، پالک 2۷2،  طبقه 9 ، واحد 902 
تلفن : ۸۸303442  /  ۸۸۸67056  /  ۸۸۸67053

L.mahabadi@asw-shipping.com  /   S.kashani@asw-shipping.com

شرکت خدمات کشتيرانی 

پارسدرياسريع
«   چارترینگ و حمل و نقل بين المللی 

به صورت فورواردر و کریر
«   حمل دریایي کاالهاي فله، عمومي، 
تانكر و کانتينري با نرخ هاي رقابتي 

«   حمل کاال به صورت گروپاژ و 
Door to Door

بندرعباس، سه راه جهانبار، نبش بلوار 
دانشمند، ساختمان نيا، طبقه ۴
 تلفن: 076-3354۸216-19

همراه : 09127339909
09171612۸64

WWW.PSS-SHIP.COM

بندرعباس، خيابان امام خميني، 
روبروی ميدان یادبود، پاساژ نصر 

ساختمان ستاره بندر، طبقه3، واحد 1۷

 تلفن:4 - 32212553 - 076
همراه: 091237۸2706

 درياينيلگونشفق

نمایندگي کشتيراني
خدمات دریایي

Doc1@dnsship.com

daryaynilgoonsh@gmail.com

شركتكشتيرانی
سيرافدرياليان

 ارایه دهنده خدمات مطلوب در زمينه های:
 حمل و نقل دریایي )کانتينر، فله، تانكر(
 نمایندگي کشتيراني )فورواردینگ، 

)Door-to-Door خدمات
 خدمات گمرکی، مشاوره ترخيص کاال

ترانزیت و حمل کاالهای
 صادراتی، وارداتی

 از مبادی مختلف به ایران و بالعكس
بوشهر:خيابان دهقان، روبروی گمرک، 

ساختمان جفره،طبقه اول، واحد 1
تلفن:077-33333722
فکس:077-33336043

info@sdllogistics.com

Siraf Darya Lian

تهران، ميدان آرژانتين، خيابان وزرا، 
 نبش خيابان بيست و سوم، 
پالک 139، طبقه 2، واحد ۴

شرکت کشتيرانی 
امواجزريندريا

info@sgwshipping.com

www.sgwshipping.com

تلفن :۸ - ۸6124171
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کشتيرانی گذرگاه دریای پارس
Pars Sea Passage

CFI - TACHYON - AXLنماینده انحصاری خطوط کشتيرانی 
DOOR TO DOOR خدمات حمل 

 ارائه سرویس کانتنيری 20 فوت ۴0 فوت و یخچالی صادراتی و وارداتی از 
/ به بنادر چين ، اروپا، حوزه خليج فارس، پاکستان، هند و جنوب شرق آسيا

 حمل کاالهای خطرناک 
تهران-ميدان کاج-کوچه علی اکبر-پالک20-واحد 50۴

Sarah.tn@psp-shipping.com

223۸6046-223۸607۸-223۸6054 تلفن:

gmr@psp-shipping.com

تهران، شمال ميدان هفت تير، 
خيابان غفاری، شماره 20، ساختمان دورقی

نمابر:)617داخلی(021-۸۸302066

19-۸۸30441۸-021تلفن:
021-۸۸302066-۸

douraghi@douraghi.com

  عضویت در گروه نمایندگی های
 Cooperative & 

 Pacific Power Logistic  
در کليه کشورهای جهان

 ارائه سرویس های منظم و هفتگی کانتينری 
LCL و FCL وارداتی و صادراتی به صورت
Door to Door انجام خدمات حمل 

 عمليات انبار داری، بارگيری، صدور مدارک و 
حمل مجدد در بنادر حوزه خليج فارس

 اجاره کشتی و قبول نمایندگی کشتی های 
فله بر و تانکری

 انجام کليه عمليات ترانزیت زمينی و حمل هوایی

تلفن: 021-۸60۸6714
021-۸60۸6729 / ۸60۸674۸

نمابر:021-۸60۸6593
URL: www.BlueSeaSun.com

E-mail: info@blueseasun.com

شرکت خدمات کشتيرانی

 خورشيد دریای آبی
 )با مسئوليت محدود(

Blue Sea Sun Shipping Service Co.Ltd.

info@langardarya.com

  خدمات دریایی، بندری، ترخیص کاال،                                                                         صادرات، واردات
  نمایندگی  حمل ونقل بین المللی و کشتیرانی                                        خدمات حمل زمینی، دریایی، هوایی

شرکت 
لنگر دریا جنوب

South Sea Anchor Co Ltd
sea&port Service Customs Clearnce 

Export / Import

خوزستان، بندر امام خمينی )سربندر(، بلوار طالقانی، 128 دستگاه، کوچه شکوفه 3، پالک 3
تلفن مستقيم: 52222762 - 061          تلفن: 39- 52235531 - 061        نمابر:  ۸9779609 - 021

      همراه: 09161504045 /  09161514045    0912022۸045

حمل مواد روغنی و شیمیایی با ایزو تانک و فلکسی از بنادر عباس، امام، خرمشهر ، بوشهر

amini@fanussahel.com 
Fanus@ fanussahel.com

تهران، ميدان فاطمی، ساختمان لئون، طبقه 2، واحد 5
تلفن:  ۸۸969۸14  -  ۸۸963049

فکس: ۸۸965419

نمایندگی کشتيرانی

شرکت فانوس ساحل
 ) ثبت 642 تاسيس 1361 (
مدیر عامل: خدابخش امينی

• عضو بيمكو
• عضو انجمن کشتيرانی و خدمات وابسته
• ارائه کليه خدمات مربوط به نمایندگی

• نمایندگی خطوط کشتيرانی و چارترینگ
 ) کاالی عمومی، فله و نفتی (

• خدمات کانتينری
• دارای شعب در تمامی بنادر جنوبی کشور

operation@fanussahel.com

Sun Logistics :نمایندگی
St. John Lines, ANC

Expressway
حمل کليه محموالت کانتينری به 
مقاصد خاور دور،آسيای جنوب 

شرقی، شبه قاره هند، خاورميانه، 
اروپا و آمریكای شمالی

تهران، خ وليعصر،روبروی پارک ملت، 
C3 خيابان دریا بندری، پ66، ط3و

تلفن: 2202۸777-۸ 
نمابر: 2202۸779  www.denizseafarer.com      info@denizseafarer.com

*  دارای شعب فعال در کشورهای امارات و پاکستان
Switch BL و Cross Stuffing ارائه سرویس های  *

LCL و FCL ارائه سرویس های کانتينری وارداتی و صادراتی به صورت *
*  ترانزیت و حمل کاالهای صادراتی و وارداتی از مبادی مختلف به ایران و بالعکس

 Door-to-Door خدمات  *
دفتر مرکزی: تهران، خيابان شهيد بهشتی،  خيابان وليعصر، بن بست راماتيا، پالک 2، 

برج شهاب، طبقه 6، واحد 608 
کدپستی: 1511۷3۴999   /   تلفن: 88552۷05 -021

U.A.E. (Dubai) OFFICE:
DENIZ Sea Shipping Lines 
Agents L.L.C.
Suite No.4108, 41 Floor, 
Churchill Tower, 
Business Bay, Dubai, UAE

نمایندگی خطوط کشتيرانی

Pakistan Office:
Deniz Seafarer Pakistan
Suite #108, 1sf Floor 
Progressive Center, P.E.C.H.S 
Block 6
Karachi, Pakistan

شرکت دنیز ردیا نورد متحد  ) با مسئولیت محدود(
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شرکت

توسعهتجارتروبينا
نمایندگی خطوط کشتيرانی

تهران، بلوار ميرداماد، خيابان دکتر مصدق شمالی )نفت سابق(،
 خيابان یکم، پالک 1، واحد 5          تلفن: 26401237

  www.robina-shipping.com    info@robina-shipping.com

  سرویس حمل مستقیم کانتینری به بنادر کانادا، استرالیا، اروپا، خاور دور، 

)Import & Export( شبه قاره هند، حوزه خلیج فارس و آمریکای جنوبی

Antwerp وOman  ،به کلیه بنادر از جبل علی Cross Stuffing سرویس  

  سرویس حمل Break Bulk و Part Cargo )از اروپا، چین و کره(
  سرویس حمل زمینی و هوایی        سرویس حمل سنگین و فوق سنگین

  سرویس کانتینر یخچالی                 سرویس ریلی

  خدمات لجستیکي Flexitank با شرایط بارگیري از درب کارخانه هاي 
تولیدي تا تحویل نهائي به مشتري )تأمین فلکسي، استافینگ، بارگیري در محل 

ریفاینري، تحویل در بندر مقصد( براي محصوالت پتروشیمی

 نمایندگی کشتيرانی 

 حمل و نقل بين المللی

 خدمات تحویل گيری کاال به صورت درب به درب

تهران، مطهری، مفتح شمالی، برج مرجان، پالک 2۷2،  طبقه 9 ، واحد 902 
تلفن : ۸۸303442  /  ۸۸۸67056  /  ۸۸۸67053

L.mahabadi@asw-shipping.com  /   S.kashani@asw-shipping.com

شرکت خدمات کشتيرانی 

پارسدرياسريع
«   چارترینگ و حمل و نقل بين المللی 

به صورت فورواردر و کریر
«   حمل دریایي کاالهاي فله، عمومي، 
تانكر و کانتينري با نرخ هاي رقابتي 

«   حمل کاال به صورت گروپاژ و 
Door to Door

بندرعباس، سه راه جهانبار، نبش بلوار 
دانشمند، ساختمان نيا، طبقه ۴
 تلفن: 076-3354۸216-19

همراه : 09127339909
09171612۸64

WWW.PSS-SHIP.COM

بندرعباس، خيابان امام خميني، 
روبروی ميدان یادبود، پاساژ نصر 

ساختمان ستاره بندر، طبقه3، واحد 1۷

 تلفن:4 - 32212553 - 076
همراه: 091237۸2706

 درياينيلگونشفق

نمایندگي کشتيراني
خدمات دریایي

Doc1@dnsship.com

daryaynilgoonsh@gmail.com

شركتكشتيرانی
سيرافدرياليان

 ارایه دهنده خدمات مطلوب در زمينه های:
 حمل و نقل دریایي )کانتينر، فله، تانكر(
 نمایندگي کشتيراني )فورواردینگ، 

)Door-to-Door خدمات
 خدمات گمرکی، مشاوره ترخيص کاال

ترانزیت و حمل کاالهای
 صادراتی، وارداتی

 از مبادی مختلف به ایران و بالعكس
بوشهر:خيابان دهقان، روبروی گمرک، 

ساختمان جفره،طبقه اول، واحد 1
تلفن:077-33333722
فکس:077-33336043

info@sdllogistics.com

Siraf Darya Lian

تهران، ميدان آرژانتين، خيابان وزرا، 
 نبش خيابان بيست و سوم، 
پالک 139، طبقه 2، واحد ۴

شرکت کشتيرانی 
امواجزريندريا

info@sgwshipping.com

www.sgwshipping.com

تلفن :۸ - ۸6124171
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بندرعباس، بلوار پاسداران، چهارراه 
جهان بار، کوچه دکتر ابراهيمی 3، 

پالک 69، طبقه دوم

تلفن :076-33511605-7

حمل دریایی کليه کاالهای فله، 
تریلی، یخچالی

از بندرعباس به امارات و عمان
به صورت روزانه

شرکت کشتيراني پایانه کاال 

البرزسيريک

www.alborz-sct.com

md@alborz-sct.com

شرکت نمایندگی کشتيرانی  

مرواريددريایآرام
امكان ارسال درخواست نرخ 

به صورت آنالین از طریق 
وبسایت شرکت

یوسف آباد، خيابان سيد جمال الدین 
اسدآبادی، خيابان چهل و یکم، ساختمان 

صدف، پالک 36۷، واحد 8، طبقه 2
تلفن: ۸۸06713۸ – ۸۸609926 

۸۸615340 
فکس: ۸۸067126

www.csp-shpg.com
info@csp-shpg.com

حمل دریایی
 کانتينرهای یخچالی و خشک
از بنادر اصلی کشور به  بنادر

قزاقستا ن - روسيه -  هند -  دوبی

تلفن: 021-2202۸774-5

خطكانتينریفرمد

info@farmad.co
www.farmad.co

شرکت پتروآسیا نمایندگی کشتیرانی

انجام امور چارترینگ٬ بروکرینگ
حمل محصوالت سنگین و ترافیکى

حمل محصوالت فله خشک٬ مایعات و میعانات گازى

نماینده رسمى خطوط برتر کانتینرى

انجام امور کارگزارى در بنادر جنوبى و شمالى کشور

داراى دفاتر اختصاصى در کشورهاى ترکیه٬ مالزى٬ نروژ و لیتوانى

PETROASIA SHIPPING AGENCY Co. Ltd.

تهران٬ میدان آرژانتین٬ خیابان نوزدهم بخارست٬ پالك پنج٬ طبقه دوم٬ واحد 201
info@petroasia.netتلفن:  88555859 -021

دفتر تهران: ميدان فردوسی، کوچه شاهرود، پالک 10 
بندر عباس، بلوار پاسداران، روبروی دخانيات، ساختمان بختياری ، پالک 11۴، واحد 2 
تلفن:33444123-076      تلفکس: 33444125-076    مدیر عامل: 09173610795

مدیر عمليات: 09171597977     مدیر پایانه ها: 0917360۸427

 حمل شهری، تخليه و بارگيری، بارنویسی، انبار داری
   استریپ و استافينگ کانتينر

 مالكيت ثبت اختراع شماره  ۸2737
  ساخت باگت مكانيكی جهت تسریع در عمليات بارگيری انواع محموالت فله به 
کشتی، با حذف نيروی انسانی در خن کشتی و دارای انواع و اقسام ماشين آالت و 

تجهيزات تخليه و بارگيری

دفتر عمليات: مجتمع بندری شهيد رجایی، اراضی دویست هكتاری، 
 A و B  دارای دو پایانه اختصاصی

شرکت خدمات دریایی و بندری

ساحلنمايانبندر

sahelnamyanbnd@gmail.comwww.sahelnamabnd.ir
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 زمينی - دریایی - هوایی 
 دارای نمایندگی در کليه بنادر 

 مرزها و کشور های اروپایی
 کریر - فرواردر

 تلفن: 2 -021۸۸۸47091
  موبایل :0912112660۸
 فکس: 021۸۸۸45342

تهران، خيابان طالقانی خيابان ایرانشهر 
جنوبی پالک 12۴ مجتمع ميالد 

طبقه 2 واحد ۴

شرکت حمل و نقل بين المللی

افرابار

 afrabar2@gmail.com

حمل و نقل بين المللی

تلفن: 77624972 - 021 
77624973 

فكس: 77523669

تهران، خيابان شریعتی، تقاطع طالقانی 
خيابان خواجه نصيرالدین طوسی، 

شماره 288، طبقه5، واحد 20

شماره ثبت: 20047

ترابریايرانفن)تراف(

www.traftransport.ir
info@traftransport.ir

بندرعباس، سه راه سازمان، ساختمان ثریا 
076 - 333۸6400 - 401

دفتر تهران: تهرانپارس، 192 غربی  
021 - 7670694۸  

دفتر مشهد: فرامرز عباسی 1، مجتمع بهارستان    
051 - 36022957

همراه: 0912۸926323

شرکت کشتيرانی 

كاراافقگيشان
خدمات کشتيرانی و حمل و  نقل دریایی

INFO@KOGSHIPPING.COM

LCL-FCL-TRANSIT
BULK HANDLING

CROSS STUFFING IN DUBAI
www.kogshipping.com

شرکت های حمل ونقل بین المللی و کشتیرانیشرکت های حمل و نقل سنگین و فوق سنگین

با بيش از 2۸ سال سابقه فعاليت 
)کریر – فورواردر(

حمل زمينی و دریایی
به اقصی نقاط جهان 
ترانزیت و ترخيص کاال

تلفن: 021-۸۸7۸4076
 ۸۸7۸407۸ / ۸۸7۸4079
Info@nikangroup.ir
www.nikangroup.ir

تهران: جردن، خيابان دیدار شمالی 
نبش کوچه کيش، پالک 3، طبقه اول، واحد 2

رهیاب لجستیک

مارال ترانس آذر

 «  زنجيره تامين لجستيک
 «   خدمات نوین حمل و نقل بين المللي

«  بازرگاني، بازرسي، بسته بندي، انبارداری 

خدمات کریری و فورواردری حمل و نقل بين المللی
تهران، خيابان وليعصر، روبروی مسجد بالل، نبش کوچه شهنواز، پالک 2۷61، احد ۷3

تلفن:  22051566 - 220530۸7 - 22047556 - 22043556 - 22054790 -021

www.rahyablogistics.com info@rahyablogistics.com

RAHYAB LOGISTICS
World class Freight Consultants

Choose the best, We wil l do the rest

نگاهی متفاوت با ارائه خدمات تخصصی حمل در واردات و صادرات کاال از/به اقصی نقاط جهان
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حمل دریایی کليه کاالهای فله، 
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شرکت پتروآسیا نمایندگی کشتیرانی

انجام امور چارترینگ٬ بروکرینگ
حمل محصوالت سنگین و ترافیکى

حمل محصوالت فله خشک٬ مایعات و میعانات گازى

نماینده رسمى خطوط برتر کانتینرى

انجام امور کارگزارى در بنادر جنوبى و شمالى کشور

داراى دفاتر اختصاصى در کشورهاى ترکیه٬ مالزى٬ نروژ و لیتوانى

PETROASIA SHIPPING AGENCY Co. Ltd.

تهران٬ میدان آرژانتین٬ خیابان نوزدهم بخارست٬ پالك پنج٬ طبقه دوم٬ واحد 201
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دفتر تهران: ميدان فردوسی، کوچه شاهرود، پالک 10 
بندر عباس، بلوار پاسداران، روبروی دخانيات، ساختمان بختياری ، پالک 11۴، واحد 2 
تلفن:33444123-076      تلفکس: 33444125-076    مدیر عامل: 09173610795

مدیر عمليات: 09171597977     مدیر پایانه ها: 0917360۸427

 حمل شهری، تخليه و بارگيری، بارنویسی، انبار داری
   استریپ و استافينگ کانتينر

 مالكيت ثبت اختراع شماره  ۸2737
  ساخت باگت مكانيكی جهت تسریع در عمليات بارگيری انواع محموالت فله به 
کشتی، با حذف نيروی انسانی در خن کشتی و دارای انواع و اقسام ماشين آالت و 

تجهيزات تخليه و بارگيری

دفتر عمليات: مجتمع بندری شهيد رجایی، اراضی دویست هكتاری، 
 A و B  دارای دو پایانه اختصاصی

شرکت خدمات دریایی و بندری

ساحلنمايانبندر

sahelnamyanbnd@gmail.comwww.sahelnamabnd.ir
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 زمينی - دریایی - هوایی 
 دارای نمایندگی در کليه بنادر 

 مرزها و کشور های اروپایی
 کریر - فرواردر

 تلفن: 2 -021۸۸۸47091
  موبایل :0912112660۸
 فکس: 021۸۸۸45342

تهران، خيابان طالقانی خيابان ایرانشهر 
جنوبی پالک 12۴ مجتمع ميالد 

طبقه 2 واحد ۴

شرکت حمل و نقل بين المللی

افرابار

 afrabar2@gmail.com

حمل و نقل بين المللی

تلفن: 77624972 - 021 
77624973 

فكس: 77523669

تهران، خيابان شریعتی، تقاطع طالقانی 
خيابان خواجه نصيرالدین طوسی، 

شماره 288، طبقه5، واحد 20

شماره ثبت: 20047

ترابریايرانفن)تراف(

www.traftransport.ir
info@traftransport.ir

بندرعباس، سه راه سازمان، ساختمان ثریا 
076 - 333۸6400 - 401

دفتر تهران: تهرانپارس، 192 غربی  
021 - 7670694۸  

دفتر مشهد: فرامرز عباسی 1، مجتمع بهارستان    
051 - 36022957

همراه: 0912۸926323

شرکت کشتيرانی 

كاراافقگيشان
خدمات کشتيرانی و حمل و  نقل دریایی

INFO@KOGSHIPPING.COM

LCL-FCL-TRANSIT
BULK HANDLING

CROSS STUFFING IN DUBAI
www.kogshipping.com

شرکت های حمل ونقل بین المللی و کشتیرانیشرکت های حمل و نقل سنگین و فوق سنگین

با بيش از 2۸ سال سابقه فعاليت 
)کریر – فورواردر(

حمل زمينی و دریایی
به اقصی نقاط جهان 
ترانزیت و ترخيص کاال

تلفن: 021-۸۸7۸4076
 ۸۸7۸407۸ / ۸۸7۸4079
Info@nikangroup.ir
www.nikangroup.ir

تهران: جردن، خيابان دیدار شمالی 
نبش کوچه کيش، پالک 3، طبقه اول، واحد 2

رهیاب لجستیک

مارال ترانس آذر

 «  زنجيره تامين لجستيک
 «   خدمات نوین حمل و نقل بين المللي

«  بازرگاني، بازرسي، بسته بندي، انبارداری 

خدمات کریری و فورواردری حمل و نقل بين المللی
تهران، خيابان وليعصر، روبروی مسجد بالل، نبش کوچه شهنواز، پالک 2۷61، احد ۷3

تلفن:  22051566 - 220530۸7 - 22047556 - 22043556 - 22054790 -021

www.rahyablogistics.com info@rahyablogistics.com

RAHYAB LOGISTICS
World class Freight Consultants

Choose the best, We wil l do the rest

نگاهی متفاوت با ارائه خدمات تخصصی حمل در واردات و صادرات کاال از/به اقصی نقاط جهان
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شرکت های حمل و نقل بین المللی استان خراسان 

* با مجوز رسمی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای كشور و راه آهن جمهوری اسالمی ايران
* نماينده قانونی راه آهن تركمنستان )اكسپديتور( در پرداخت كرايه مسير ريلی

* جستجو و رديابی واگن های MPS  و SPS در منطقه CIS  و ايران
* دارای شعبات در كشورهای تركمنستان ، ازبکستان ، تركيه

* دارای نمايندگی در كشورهای امارات ، قزاقستان ، تاجيکستان ، قرقيزستان
* اخذ مجوز و حمل محموالت ترافيکی ، خطرناک              * عضو فياتا

مشهد: بلوار ملک آباد، بزرگمهر جنوبی، بين بزرگمهر جنوبی 10 و 12/1، پالک ۴8
تلفن: 6-37664051-051            نمابر: 051-376640۸4

شرکت حمل و نقل بين المللی واگن بار آسيا

info@wagonbar.com

شركتحملونقلبينالمللیآسابرودتطوس

 info@abtlogistics.ir

 مشاوره و انجام کليه عمليات حمل پروژه های تخصصی کاالهای یخچالی به کشورهای مستقل مشترک المنافع توسط   
      کاميون های  یخچالدار تحت مالكيت شرکت

 دارنده بزرگترین ناوگان کاميون های یخچالی در استان خراسان رضوی
 حمل کانتينری کاالهای یخچالی و غير یخچالی در قالب عمليات واردات، صادرات و ترانزیت از کليه بنادر چين و سایر 

     کشورهای خاور دور و حوزه خليج فارس به ایران و بالعكس
 سرویس منظم از بندر و سایر مبادی ترانزیتی و گمرکی کشور به کشورهای مستقل مشترک المنافع، افغانستان و عراق

 انجام عمليات و تشریفات گمرکی و ترخيص کاالهای یخچالی و غير یخچالی در تمامی گمرکات و بنادر کشور
 دارای دفاتر نمایندگی فعال در کشورهای  چين، هند، قزاقستان، تاجيكستان، ازبكستان و ترکمنستان

Add: 14, 5th, floor of Marmar Complex, 
Imam khomeini 28st, Mashad, Iran. 
Mobile: +98915 3141875

)كرير-فورواردر(

مشهد: خيابان امام خمينی، نبش امام خمينی28، مجتمع مرمر، طبقه5 ، واحد1۴   همراه: 09153141۸75 

تلفن:  3۸114379 - 3۸114747-051  نمابر: 051-3۸11474۸ 

 مشهد، بلوار هفت تير، مجتمع تجاری اداری آرميتاژ گلشن، طبقه 5، واحد 501
تلفن : 13-3۸33۸411-051          فکس : 051-3۸3375۸2

شركتحملونقلبينالمللی

اترکبارخراسان
 مشاوره در امور گمرکی و حمل ونقل 

 ترانزیت به کشورهای آسيای ميانه و بالعکس
 دارای ناوگان حمل جاده ای ایرانی، ازبکی، تاجيکی ) کفی، چادری، کارکریر(

 حمل محموله های  وارداتی و صادراتی ) زمينی، ریلی(
 بهترین نرخ کرایه حمل به کشورهایCIS  بصورت ریلی و زمينی)ترانزیتی ، صادراتی(

 حمل و تهيه انواع مجوز محموله های خاص ، محموله های ترافيکی و سنگين بار

www.atrakbarkhorasan.com
traffic@atrakbarkhorasan.com

کریر-فورواردر

شماره تلگرام : 0901۸296294 

مشهد، بلوار فردوسی، نبش چهارراه فرامرز 
عباسی، ساختمان ۷2، طبقه اول، واحد 1

همراه: 09155252665 /  09155252357

تلفن :051-36044377
36093219

نمابر :051-36044۸39

شرکت حمل ونقل بين المللی

همراهانشبتوس

 حمل کليه محموالت از طرق مختلف حمل اعم از جاده اي دریایي ریلي و هوایي
 مشاوره در امور گمرکي و حمل و نقل بين المللي

 داراي انبار جاده اي مسقف واقع در جاده آسيایي
 داراي انبار ریلي مجهز به دو انبار سر پوشيده، باسكول و کليه ماشين آالت تخليه و 

 بارگيري به همراه 3 خط ریل 
 ارائه خدمات لجستيكي از قبيل انبارداري بسته بندي تخليه بارگيري کليه محموالت 

و نيز صدور کليه اسناد و مدارک و مجوزهاي مربوط به محموالت خاص

hamrahan_toos@yahoo.com

مشهد: ميدان ابوطالب، نبش حر عاملی، ۴۷ ساختمان پمپ بنزین ره پيما،طبقه اول
فکس: 37252295-051تلفن: 051-37063115-6

bidel@abanrahtoos.com - khavari@abanrahtoos.com

حمل و ترانزیت گاز LPG باکاميون های 
ملكی و تحت پوشش
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شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان

فعال در ترانزیت کاال به آسيای ميانه و افغانستان
مشهد: رضا شهر،  بين رضوی 11 و 13، پالک 65

تلفن : 3۸765331 / 051-3۸76532۸
 نمابر : 051-3۸7617۸1

yaranzamin_star@yahoo.com Saramadyaranzamin@yahoo.com

سرآمديارانزمينستارهيارانزمين

خداپرست - فيض محمدی
کریر-فورواردر

شركتحملونقلبينالمللی

مشهد، بلوار جانباز شمالی، بين جانباز 2 و ۴، ساختمان هواپيمایی قطر، طبقه 5، واحد 2
تلفن: 4-37664131-051         فکس: 051-37664130

 ارائه خدمات حمل دریایی، زمينی و ریلی

 مشاوره و حمل محموله های کانتينری، چادری، یخچالی و سوخت

 سرویس منظم از بندرعباس به تمامی کشورهای CIS، افغانستان و عراق

LPG حمل کاالهای خطرناک، یخچالی و فسادپذیر، سنگين وزن، ترافيكی و 

 حمل کاالهای وارداتی، صادراتی و ترانزیتی از کليه بنادر چين و کشورهای حوزه خليج فارس به ایران و بالعكس

 دارای دفاتر نمایندگی فعال در کشورهای چين، هند، قزاقستان، تاجيكستان، ازبكستان و ترکمنستان

حمل و نقل بين المللی

آساترابرشرق

www.asatarabar.ir             info@asatarabar.ir

)کریر – فورواردر(

 مشهد: خيابان آبکوه، نبش آبکوه 5، مجتمع تجاری،  سعد آباد، واحد 103
تلفن: 37293743 / 3729۸146 /37239096 / 051-37239097

نمابر: 37297966-051          عليرضا فرتاج : 09153141054

 حمل کاالی ترانزیتی و صادراتی به کشورهای عراق، ترکيه، پاکستان،
 افغانستان وآسيای ميانه، به خصوص

تاجيكستان ، قزاقستان، قرقيزستان، ازبكستان، ترکمنستان و بالعكس
CIS حمل کاال از طریق راه آهن به کشورهای 

 نمایندگی در کليه بنادر و مرزهای  کشور

شرکت حمل و نقل بين المللی

ميچکاترابرشرق

info@michka-mts.com

عضو کنوانسيون تير

مشهد، چهارراه مجد، ابتدای بلوار کریمی، ساختمان ضامن آهو، طبقه 5، واحد 503 
تلفن:37289031 - 051       /       فاکس : 051-37289034

شرکت حمل و نقل بین المللی 

بهارترابرکیان

www.btktransco.com                                 btktransco@gmai.com

فورواردر- کریر
دارای دفاتر نمایندگی در تمام مرزهای ایران و آسیای میانه، افغانستان، عراق و ترکیه

حمل به شیوه های مختلف )ترانشیپ و مرکب( مشاوره و انجام کلیه عملیات گمرکی و ترخیص          

حمل کاال و ترانزیت به کشورهای آسیای میانه , افغانستان , عراق و ترکیه

 )LTL( گروپاژ )FTL( حمل بار زمینی به صورت دربست

حمل کاال با کامیون و کانتینر از مبادی ایران به تمام نقاط اروپا و آسیا

خدمات زمینی , دریایی , ریلی ,ترانزیت 

مجتبی بهاروند 
موسس و رئیس هیئت مدیره

www.abartarabartoos.com/

  حمل کاالهای صادراتی و ترانزیتی به کليه نقاط جهان
  دارای دفاتر فعال در کشورهای امارات - ترکيه - قرقيزستان و آلمان 

  دارای ناوگان ایرانی و خارجی جهت حمل کاال
  ترخيص کاال از کليه گمرکات ایران به همراه انبار نگهداری

  مشاوره رایگان در امور حمل و نقل بين الملل

تلفن: 093۸3066174 / 09155004564     دفتر آلمان: 00491607703936

آقای سجادی )مدیر آسيای ميانه – مسلط به زبان روسی( 09121126716-09157155034

شرکت حمل ونقل بين المللی

ابرترابرطوس
INTERNATIONAL TRANSPORT COMPANY

کریر- فورواردر                                                زمينی - دریایی - ریلی
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شرکت های حمل و نقل بین المللی استان خراسان 

* با مجوز رسمی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای كشور و راه آهن جمهوری اسالمی ايران
* نماينده قانونی راه آهن تركمنستان )اكسپديتور( در پرداخت كرايه مسير ريلی

* جستجو و رديابی واگن های MPS  و SPS در منطقه CIS  و ايران
* دارای شعبات در كشورهای تركمنستان ، ازبکستان ، تركيه

* دارای نمايندگی در كشورهای امارات ، قزاقستان ، تاجيکستان ، قرقيزستان
* اخذ مجوز و حمل محموالت ترافيکی ، خطرناک              * عضو فياتا

مشهد: بلوار ملک آباد، بزرگمهر جنوبی، بين بزرگمهر جنوبی 10 و 12/1، پالک ۴8
تلفن: 6-37664051-051            نمابر: 051-376640۸4

شرکت حمل و نقل بين المللی واگن بار آسيا

info@wagonbar.com

شركتحملونقلبينالمللیآسابرودتطوس

 info@abtlogistics.ir

 مشاوره و انجام کليه عمليات حمل پروژه های تخصصی کاالهای یخچالی به کشورهای مستقل مشترک المنافع توسط   
      کاميون های  یخچالدار تحت مالكيت شرکت

 دارنده بزرگترین ناوگان کاميون های یخچالی در استان خراسان رضوی
 حمل کانتينری کاالهای یخچالی و غير یخچالی در قالب عمليات واردات، صادرات و ترانزیت از کليه بنادر چين و سایر 

     کشورهای خاور دور و حوزه خليج فارس به ایران و بالعكس
 سرویس منظم از بندر و سایر مبادی ترانزیتی و گمرکی کشور به کشورهای مستقل مشترک المنافع، افغانستان و عراق

 انجام عمليات و تشریفات گمرکی و ترخيص کاالهای یخچالی و غير یخچالی در تمامی گمرکات و بنادر کشور
 دارای دفاتر نمایندگی فعال در کشورهای  چين، هند، قزاقستان، تاجيكستان، ازبكستان و ترکمنستان

Add: 14, 5th, floor of Marmar Complex, 
Imam khomeini 28st, Mashad, Iran. 
Mobile: +98915 3141875

)كرير-فورواردر(

مشهد: خيابان امام خمينی، نبش امام خمينی28، مجتمع مرمر، طبقه5 ، واحد1۴   همراه: 09153141۸75 

تلفن:  3۸114379 - 3۸114747-051  نمابر: 051-3۸11474۸ 

 مشهد، بلوار هفت تير، مجتمع تجاری اداری آرميتاژ گلشن، طبقه 5، واحد 501
تلفن : 13-3۸33۸411-051          فکس : 051-3۸3375۸2

شركتحملونقلبينالمللی

اترکبارخراسان
 مشاوره در امور گمرکی و حمل ونقل 

 ترانزیت به کشورهای آسيای ميانه و بالعکس
 دارای ناوگان حمل جاده ای ایرانی، ازبکی، تاجيکی ) کفی، چادری، کارکریر(

 حمل محموله های  وارداتی و صادراتی ) زمينی، ریلی(
 بهترین نرخ کرایه حمل به کشورهایCIS  بصورت ریلی و زمينی)ترانزیتی ، صادراتی(

 حمل و تهيه انواع مجوز محموله های خاص ، محموله های ترافيکی و سنگين بار

www.atrakbarkhorasan.com
traffic@atrakbarkhorasan.com

کریر-فورواردر

شماره تلگرام : 0901۸296294 

مشهد، بلوار فردوسی، نبش چهارراه فرامرز 
عباسی، ساختمان ۷2، طبقه اول، واحد 1

همراه: 09155252665 /  09155252357

تلفن :051-36044377
36093219

نمابر :051-36044۸39

شرکت حمل ونقل بين المللی

همراهانشبتوس

 حمل کليه محموالت از طرق مختلف حمل اعم از جاده اي دریایي ریلي و هوایي
 مشاوره در امور گمرکي و حمل و نقل بين المللي

 داراي انبار جاده اي مسقف واقع در جاده آسيایي
 داراي انبار ریلي مجهز به دو انبار سر پوشيده، باسكول و کليه ماشين آالت تخليه و 

 بارگيري به همراه 3 خط ریل 
 ارائه خدمات لجستيكي از قبيل انبارداري بسته بندي تخليه بارگيري کليه محموالت 

و نيز صدور کليه اسناد و مدارک و مجوزهاي مربوط به محموالت خاص

hamrahan_toos@yahoo.com

مشهد: ميدان ابوطالب، نبش حر عاملی، ۴۷ ساختمان پمپ بنزین ره پيما،طبقه اول
فکس: 37252295-051تلفن: 051-37063115-6

bidel@abanrahtoos.com - khavari@abanrahtoos.com

حمل و ترانزیت گاز LPG باکاميون های 
ملكی و تحت پوشش
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شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان

فعال در ترانزیت کاال به آسيای ميانه و افغانستان
مشهد: رضا شهر،  بين رضوی 11 و 13، پالک 65

تلفن : 3۸765331 / 051-3۸76532۸
 نمابر : 051-3۸7617۸1

yaranzamin_star@yahoo.com Saramadyaranzamin@yahoo.com

سرآمديارانزمينستارهيارانزمين

خداپرست - فيض محمدی
کریر-فورواردر

شركتحملونقلبينالمللی

مشهد، بلوار جانباز شمالی، بين جانباز 2 و ۴، ساختمان هواپيمایی قطر، طبقه 5، واحد 2
تلفن: 4-37664131-051         فکس: 051-37664130

 ارائه خدمات حمل دریایی، زمينی و ریلی

 مشاوره و حمل محموله های کانتينری، چادری، یخچالی و سوخت

 سرویس منظم از بندرعباس به تمامی کشورهای CIS، افغانستان و عراق

LPG حمل کاالهای خطرناک، یخچالی و فسادپذیر، سنگين وزن، ترافيكی و 

 حمل کاالهای وارداتی، صادراتی و ترانزیتی از کليه بنادر چين و کشورهای حوزه خليج فارس به ایران و بالعكس

 دارای دفاتر نمایندگی فعال در کشورهای چين، هند، قزاقستان، تاجيكستان، ازبكستان و ترکمنستان

حمل و نقل بين المللی

آساترابرشرق

www.asatarabar.ir             info@asatarabar.ir

)کریر – فورواردر(

 مشهد: خيابان آبکوه، نبش آبکوه 5، مجتمع تجاری،  سعد آباد، واحد 103
تلفن: 37293743 / 3729۸146 /37239096 / 051-37239097

نمابر: 37297966-051          عليرضا فرتاج : 09153141054

 حمل کاالی ترانزیتی و صادراتی به کشورهای عراق، ترکيه، پاکستان،
 افغانستان وآسيای ميانه، به خصوص

تاجيكستان ، قزاقستان، قرقيزستان، ازبكستان، ترکمنستان و بالعكس
CIS حمل کاال از طریق راه آهن به کشورهای 

 نمایندگی در کليه بنادر و مرزهای  کشور

شرکت حمل و نقل بين المللی

ميچکاترابرشرق

info@michka-mts.com

عضو کنوانسيون تير

مشهد، چهارراه مجد، ابتدای بلوار کریمی، ساختمان ضامن آهو، طبقه 5، واحد 503 
تلفن:37289031 - 051       /       فاکس : 051-37289034

شرکت حمل و نقل بین المللی 

بهارترابرکیان

www.btktransco.com                                 btktransco@gmai.com

فورواردر- کریر
دارای دفاتر نمایندگی در تمام مرزهای ایران و آسیای میانه، افغانستان، عراق و ترکیه

حمل به شیوه های مختلف )ترانشیپ و مرکب( مشاوره و انجام کلیه عملیات گمرکی و ترخیص          

حمل کاال و ترانزیت به کشورهای آسیای میانه , افغانستان , عراق و ترکیه

 )LTL( گروپاژ )FTL( حمل بار زمینی به صورت دربست

حمل کاال با کامیون و کانتینر از مبادی ایران به تمام نقاط اروپا و آسیا

خدمات زمینی , دریایی , ریلی ,ترانزیت 

مجتبی بهاروند 
موسس و رئیس هیئت مدیره

www.abartarabartoos.com/

  حمل کاالهای صادراتی و ترانزیتی به کليه نقاط جهان
  دارای دفاتر فعال در کشورهای امارات - ترکيه - قرقيزستان و آلمان 

  دارای ناوگان ایرانی و خارجی جهت حمل کاال
  ترخيص کاال از کليه گمرکات ایران به همراه انبار نگهداری

  مشاوره رایگان در امور حمل و نقل بين الملل

تلفن: 093۸3066174 / 09155004564     دفتر آلمان: 00491607703936

آقای سجادی )مدیر آسيای ميانه – مسلط به زبان روسی( 09121126716-09157155034

شرکت حمل ونقل بين المللی

ابرترابرطوس
INTERNATIONAL TRANSPORT COMPANY

کریر- فورواردر                                                زمينی - دریایی - ریلی
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شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان

Head Office: 
Tell: (+98) 513 705 4062 
Whatsapp: (+98) 915 442 2267 , 901 396 9304 
Email : abatamim@yahoo.com 
Bandar Abbas branch: 
Whatsapp: 0098  912  047  2267  ،  0098 993 211 2907 
E-mail:ublueslogistics@gmail.com

«  حمل محموالت کانتينری ، یخچالی،LCL و پروژه ای از اقصی نقاط 

 جهان به بنادر ایران و بالعكس 

 DOOR TO DOOR SRVICES  حمل از مبدا تا مقصد  » 

 Multimodal Transport حمل چندوجهی بين المللی  » 

«  ترخيص کاال

Shipping & Forwarding Co.

دريایآبیمتحد
شرکت نمایندگی کشتيرانی 

آباتميمگيتی
شرکت حمل و نقل و لجستيک بين المللی 

 دارای نمایندگی های فعال
 در گمرکات مرزی کشور
 فعال در ترانزیت کاال 

به آسيای ميانه و افغانستان
مشهد: خيابان کوهسنگی 30، 

شماره 28، طبقه 2    
تلفن : 3۸4430۸0 / 051-3۸416114

نمابر: 051-3۸42997۸
بندرعباس:2- 076-33511351 

نمابر: 076-3351127۸
r a h t a s h @ g m a i l . c o minfo@javahernegar.com

 دارای نمایندگی های فعال
 در گمرکات مرزی کشور
 فعال در ترانزیت کاال 

به آسيای ميانه و افغانستان
مشهد: خيابان کوهسنگی 30، 

شماره 28، طبقه 3    
تلفن : 3۸443971 / 051-3۸444591

نمابر: 051-3۸401246
بندرعباس: 076-33511351-2 

نمابر: 076-3351127۸

شرکت حمل و نقل بين المللی

کيامهر ترابر
کریر - فورواردر

حمل کاال های وارداتی، صادراتی و ترانزیت
به صورت زمينی، دریایی، ریلی به
کشور های آسيای ميانه و بالعكس

ترخيص کاال از کليه گمرکات و بنادر
کشور ایران و ترکمنستان

مشهد، خيابان امام خمينی، سه راه دارایی،
ساختمان اداری مرمر، طبقه 12، واحد 3

تلفن: 3۸1142۸0 - 051
نمابر: 3۸114337 - 051

www: kiamehrtarabar.com
 kiamehr@mail.ru

کریر- فورواردر
) جاده ای، دریایی، ریلی (

صادرات .واردات و ترانزیت به 
کشورهای آسيای ميانه ،

 افغانستان،اروپا، روسيه وبالعكس 

 تلفکس: 371262۸4 / 051-3726۸۸۸3
09153074۸40 / 091551۸772۸

0915107۸593
مشهد، خيابان کالهدوز ۴۷، منفرد 6

پالک 21 طبقه اول

)T.B.T( شرکت حمل ونقل بين المللی

تانياباربدتيرپارس

WWW.TANIABARBOD.COM
TANIA.BARBOD@GMAIL.COM

مشهد، بين کوهسنگی 25 و 2۷ 
 پالک 331 واحد 11

 تلفن:  0513۸45477۸
0513۸454779          
 نمابر: 0513۸429325

کریرآقای عفتی: 09155021142

صادرات کاال به ترکمنستان 
افغانستان )آسيای ميانه(

شرکت حمل و نقل بين المللي

آتیران

Atiran@ymail.com

شرکت حمل ونقل بين المللی 

زهره شب 
 «  حمل کاالهای ترانزیتی به کشورهای CIS و به خصوص افغانستان

 «  حمل کاالهای صادراتی به کليه کشورهای جهان
CIS حمل کاال از طریق راه آهن به کشورهای  » 

 «  نمایندگی در چندین شهر افغانستان و کشور امارات متحده عربی
«  اجاره ژنست )دستگاه مولد برق( در دپوی بندرعباس جهت

    کانتينرهای یخچالی

کریر - فورواردر- ترانزیت

مشهد، ميدان تقی آباد، مجتمع زیست خاور، طبقه 5، واحد 51۴
تلفن: 0513۸5462۸5- 0513۸546232- 0513۸546216

فکس: 0513۸59652۸   /    موبایل: 0915511۸533
واتساپ و تلگرام: 09154140412

www.zohreshab.com info@zohreshab.com

مشهد، بلوار خيام، خيام جنوبي 10 
پالک 1۷، ساختمان بهزاد، طبقه ۴ 

واحد 15

تلفن : 051-37603232
 37603131

نمابر: 051-37600450

شرکت حمل ونقل بين المللی

زادراه

www.zadrah.com

info@zadrah.com

pishtaztarabar@yahoo.com

مشهد، انتهای بلوار فرودگاه، ابتدای شهرک عسکریه، حاشيه ميدان احسان پالک5 
پيشتاز ترابر: 33۸22101  /  33۸23467– 051 

نمابر:  33۸22270-051       همراه:091530700۸0

 حمل فرآورده های نفتی صادراتی ازمبدا انبارهای شرکت ملی پخش فرآورده های 

نفتی و دیگر نقاط عرضه به مقصد افغانستان ،عراق و ترکيه

 حمل کليه کاالها، محموالت و محصوالت کارخانجات و صنایع بين المللی

 حمل گاز LPG ) گاز مایع( به کشور های عراق، پاکستان، افغانستان و ترکيه

شرکت حمل و نقل بین المللی

تـرابـر پیشتـاز 
فورواردر - کریر عصر خاوران 
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شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان و هرمزگان

adltarabaran@yahoo.com

مشهد، انتهای بلوار فرودگاه، ابتدای شهرک عسکریه، حاشیه میدان احسان پالک3
عدل ترابران: 50-33822449-051     نمابر: 33822449-051 ) داخلی 5(

شماره ویژه:31347-051         همراه:09151043487

 حمل و نقل فرآورده های نفتی بصورت تخصصی با 100 دستگاه کامیون ملکی 
و 1000 دستگاه تحت پوشش واجد شرایط آئین نامه حمل مواد خطرناک

 حمل کلیه کاالها، محموالت و محصوالت کارخانجات و صنایع بصورت داخلی

شرکت حمل و نقل سراسری 

عدل تـرابـران توس
)عدالتیان(

عضو فیاتا
مشهد میدان، شریعتی، 

مجتمع زیست خاور، طبقه 5، واحد 510
051-38587581-5

فکس: 38525540- 051

Hannantarabarshargh@gmail.com

سیستان و بلوچستان، زاهدان، 
 خیابان آزادی، آزادی 6، پالک 2

تلفن:     05433230010
05433228393          
فکس: 05433239113
همراه: 09151418378
09155414424          

حنان ترابر شرق
شرکت حمل ونقل بین المللی

 کریر-فورواردر
حمل کاالهای ترانزیت- صادرات - واردات

 مشهد، خیابان احمد آباد، احمد آباد 13، کوچه ابو نصر، پالک 5، ساختمان چاری، طبقه 3
تلفن :  ۶4- 384790۶1 / 38439999-051    /   فکس: 051-384790۶5

salmantarabar@yahoo.com

«  فورواردر-کریر                                                                      «  جاده ایی-ریلی

«  حمل و نقل جاده ای، ریلی و کانتینری، خدمات ترانزیت کاال و حمل از تمامی مبادی 
ورودی کشور به کشورهای افغانستان، پاکستان، آسیای میانه، عراق، آذربایجان و قزاقستان 

)LPG(خدمات حمل و لجستیک مواد سوختی و گاز مایع

Salman Group
International Transport Group

سلمان ترابر توس
گروه شرکت های حمل و نقل بین المللی

تابران ترابر شرق

تلفن : 05137۶۶8979-37۶۶89۶0
همراه :09155501548 

Info@tabrantarabar.com

حمل و نقل بین المللی 
ریلی- زمینی - دریایی 

* ارسال محموالت صادراتی-ترانزیتی به 
کشورهای آسیای میانه،افغانستان و ترکیه از 

طریق ایران
* انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کاال در 

سایر مبادی و گمرکات کشور

شرکت حمل ونقل بین المللی

صبا ماهان مشهد
شرکت بازرگانی

مروارید تجارت توانا مکران 

Morvarid.tejarat@yahoo.com       Saba.mahan2172@yahoo.com

کریر- فورواردر- ترخیص کاال 
ترانزیت و حمل کاال به پاکستان،افغانستان،

آسیای میانه و بالعکس
زاهدان، خیابان امام خمینی،خیابان هیرمند جنوبی 6

تلفن: 05433223703  /  054332195۶4  نمابر: 0543322۶405
همراه:09151418128  /  09151431288

مدیریت
آقای مهاجری

5529۶217 ، 5529۶000-3

شرکت حمل ونقل  بین المللی

 نیکسان کاال تجارت
 * ترانزیت، صادرات، واردات

* ترخیص کاال از کلیه گمرکات ایران

بندرعباس، بین میدان بلوکی و یادبود، کوچه شهید حسن پور، 
 ساختمان آسمان، طبقه 5، واحد 10

 تلفن: 32233892 / 07۶-32239375
فکس: 32227۶19-07۶             همراه: 09129450441

info@nkt-co.comwww.nkt-co.com
تلفن: 322278۶0 - 32227852- 07۶

RAVANTARABAR@GMAIL.COM

بندر عباس: سه راه سازمان آب، بلوار اسد آبادی، کوچه مهیار 7، طبقه 3، واحد3

کریر-فورواردر * حمل و نقل دریایی، زمینی و هوایی
* واردات، صادرات، ترانزیت و ترخیص

* واردات از کلیه بنادر اروپایی و آسیایی
* حمل زمینی از اروپا

* خدمات گمرکی در کلیه گمرکات سراسر کشور
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شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان

Head Office: 
Tell: (+98) 513 705 4062 
Whatsapp: (+98) 915 442 2267 , 901 396 9304 
Email : abatamim@yahoo.com 
Bandar Abbas branch: 
Whatsapp: 0098  912  047  2267  ،  0098 993 211 2907 
E-mail:ublueslogistics@gmail.com

«  حمل محموالت کانتينری ، یخچالی،LCL و پروژه ای از اقصی نقاط 

 جهان به بنادر ایران و بالعكس 

 DOOR TO DOOR SRVICES  حمل از مبدا تا مقصد  » 

 Multimodal Transport حمل چندوجهی بين المللی  » 

«  ترخيص کاال

Shipping & Forwarding Co.

دريایآبیمتحد
شرکت نمایندگی کشتيرانی 

آباتميمگيتی
شرکت حمل و نقل و لجستيک بين المللی 

 دارای نمایندگی های فعال
 در گمرکات مرزی کشور
 فعال در ترانزیت کاال 

به آسيای ميانه و افغانستان
مشهد: خيابان کوهسنگی 30، 

شماره 28، طبقه 2    
تلفن : 3۸4430۸0 / 051-3۸416114

نمابر: 051-3۸42997۸
بندرعباس:2- 076-33511351 

نمابر: 076-3351127۸
r a h t a s h @ g m a i l . c o minfo@javahernegar.com

 دارای نمایندگی های فعال
 در گمرکات مرزی کشور
 فعال در ترانزیت کاال 

به آسيای ميانه و افغانستان
مشهد: خيابان کوهسنگی 30، 

شماره 28، طبقه 3    
تلفن : 3۸443971 / 051-3۸444591

نمابر: 051-3۸401246
بندرعباس: 076-33511351-2 

نمابر: 076-3351127۸

شرکت حمل و نقل بين المللی

کيامهر ترابر
کریر - فورواردر

حمل کاال های وارداتی، صادراتی و ترانزیت
به صورت زمينی، دریایی، ریلی به
کشور های آسيای ميانه و بالعكس

ترخيص کاال از کليه گمرکات و بنادر
کشور ایران و ترکمنستان

مشهد، خيابان امام خمينی، سه راه دارایی،
ساختمان اداری مرمر، طبقه 12، واحد 3

تلفن: 3۸1142۸0 - 051
نمابر: 3۸114337 - 051

www: kiamehrtarabar.com
 kiamehr@mail.ru

کریر- فورواردر
) جاده ای، دریایی، ریلی (

صادرات .واردات و ترانزیت به 
کشورهای آسيای ميانه ،

 افغانستان،اروپا، روسيه وبالعكس 

 تلفکس: 371262۸4 / 051-3726۸۸۸3
09153074۸40 / 091551۸772۸

0915107۸593
مشهد، خيابان کالهدوز ۴۷، منفرد 6

پالک 21 طبقه اول

)T.B.T( شرکت حمل ونقل بين المللی

تانياباربدتيرپارس

WWW.TANIABARBOD.COM
TANIA.BARBOD@GMAIL.COM

مشهد، بين کوهسنگی 25 و 2۷ 
 پالک 331 واحد 11

 تلفن:  0513۸45477۸
0513۸454779          
 نمابر: 0513۸429325

کریرآقای عفتی: 09155021142

صادرات کاال به ترکمنستان 
افغانستان )آسيای ميانه(

شرکت حمل و نقل بين المللي

آتیران

Atiran@ymail.com

شرکت حمل ونقل بين المللی 

زهره شب 
 «  حمل کاالهای ترانزیتی به کشورهای CIS و به خصوص افغانستان

 «  حمل کاالهای صادراتی به کليه کشورهای جهان
CIS حمل کاال از طریق راه آهن به کشورهای  » 

 «  نمایندگی در چندین شهر افغانستان و کشور امارات متحده عربی
«  اجاره ژنست )دستگاه مولد برق( در دپوی بندرعباس جهت

    کانتينرهای یخچالی

کریر - فورواردر- ترانزیت

مشهد، ميدان تقی آباد، مجتمع زیست خاور، طبقه 5، واحد 51۴
تلفن: 0513۸5462۸5- 0513۸546232- 0513۸546216

فکس: 0513۸59652۸   /    موبایل: 0915511۸533
واتساپ و تلگرام: 09154140412

www.zohreshab.com info@zohreshab.com

مشهد، بلوار خيام، خيام جنوبي 10 
پالک 1۷، ساختمان بهزاد، طبقه ۴ 

واحد 15

تلفن : 051-37603232
 37603131

نمابر: 051-37600450

شرکت حمل ونقل بين المللی

زادراه

www.zadrah.com

info@zadrah.com

pishtaztarabar@yahoo.com

مشهد، انتهای بلوار فرودگاه، ابتدای شهرک عسکریه، حاشيه ميدان احسان پالک5 
پيشتاز ترابر: 33۸22101  /  33۸23467– 051 

نمابر:  33۸22270-051       همراه:091530700۸0

 حمل فرآورده های نفتی صادراتی ازمبدا انبارهای شرکت ملی پخش فرآورده های 

نفتی و دیگر نقاط عرضه به مقصد افغانستان ،عراق و ترکيه

 حمل کليه کاالها، محموالت و محصوالت کارخانجات و صنایع بين المللی

 حمل گاز LPG ) گاز مایع( به کشور های عراق، پاکستان، افغانستان و ترکيه

شرکت حمل و نقل بین المللی

تـرابـر پیشتـاز 
فورواردر - کریر عصر خاوران 
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adltarabaran@yahoo.com

مشهد، انتهای بلوار فرودگاه، ابتدای شهرک عسکریه، حاشیه میدان احسان پالک3
عدل ترابران: 50-33822449-051     نمابر: 33822449-051 ) داخلی 5(

شماره ویژه:31347-051         همراه:09151043487

 حمل و نقل فرآورده های نفتی بصورت تخصصی با 100 دستگاه کامیون ملکی 
و 1000 دستگاه تحت پوشش واجد شرایط آئین نامه حمل مواد خطرناک

 حمل کلیه کاالها، محموالت و محصوالت کارخانجات و صنایع بصورت داخلی

شرکت حمل و نقل سراسری 

عدل تـرابـران توس
)عدالتیان(

عضو فیاتا
مشهد میدان، شریعتی، 

مجتمع زیست خاور، طبقه 5، واحد 510
051-38587581-5

فکس: 38525540- 051

Hannantarabarshargh@gmail.com

سیستان و بلوچستان، زاهدان، 
 خیابان آزادی، آزادی 6، پالک 2

تلفن:     05433230010
05433228393          
فکس: 05433239113
همراه: 09151418378
09155414424          

حنان ترابر شرق
شرکت حمل ونقل بین المللی

 کریر-فورواردر
حمل کاالهای ترانزیت- صادرات - واردات

 مشهد، خیابان احمد آباد، احمد آباد 13، کوچه ابو نصر، پالک 5، ساختمان چاری، طبقه 3
تلفن :  ۶4- 384790۶1 / 38439999-051    /   فکس: 051-384790۶5

salmantarabar@yahoo.com

«  فورواردر-کریر                                                                      «  جاده ایی-ریلی

«  حمل و نقل جاده ای، ریلی و کانتینری، خدمات ترانزیت کاال و حمل از تمامی مبادی 
ورودی کشور به کشورهای افغانستان، پاکستان، آسیای میانه، عراق، آذربایجان و قزاقستان 

)LPG(خدمات حمل و لجستیک مواد سوختی و گاز مایع

Salman Group
International Transport Group

سلمان ترابر توس
گروه شرکت های حمل و نقل بین المللی

تابران ترابر شرق

تلفن : 05137۶۶8979-37۶۶89۶0
همراه :09155501548 

Info@tabrantarabar.com

حمل و نقل بین المللی 
ریلی- زمینی - دریایی 

* ارسال محموالت صادراتی-ترانزیتی به 
کشورهای آسیای میانه،افغانستان و ترکیه از 

طریق ایران
* انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کاال در 

سایر مبادی و گمرکات کشور

شرکت حمل ونقل بین المللی

صبا ماهان مشهد
شرکت بازرگانی

مروارید تجارت توانا مکران 

Morvarid.tejarat@yahoo.com       Saba.mahan2172@yahoo.com

کریر- فورواردر- ترخیص کاال 
ترانزیت و حمل کاال به پاکستان،افغانستان،

آسیای میانه و بالعکس
زاهدان، خیابان امام خمینی،خیابان هیرمند جنوبی 6

تلفن: 05433223703  /  054332195۶4  نمابر: 0543322۶405
همراه:09151418128  /  09151431288

مدیریت
آقای مهاجری

5529۶217 ، 5529۶000-3

شرکت حمل ونقل  بین المللی

 نیکسان کاال تجارت
 * ترانزیت، صادرات، واردات

* ترخیص کاال از کلیه گمرکات ایران

بندرعباس، بین میدان بلوکی و یادبود، کوچه شهید حسن پور، 
 ساختمان آسمان، طبقه 5، واحد 10

 تلفن: 32233892 / 07۶-32239375
فکس: 32227۶19-07۶             همراه: 09129450441

info@nkt-co.comwww.nkt-co.com
تلفن: 322278۶0 - 32227852- 07۶

RAVANTARABAR@GMAIL.COM

بندر عباس: سه راه سازمان آب، بلوار اسد آبادی، کوچه مهیار 7، طبقه 3، واحد3

کریر-فورواردر * حمل و نقل دریایی، زمینی و هوایی
* واردات، صادرات، ترانزیت و ترخیص

* واردات از کلیه بنادر اروپایی و آسیایی
* حمل زمینی از اروپا

* خدمات گمرکی در کلیه گمرکات سراسر کشور
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شرکت های حمل ونقل بین المللی آذربایجان

infonikbarco@gmail.com

URMIA IRAN 

Tel: 04432759351-4

نیــک بــر
شرکت حمل ونقل بین المللی

کریر و فورواردر

سان لجستیک

Sunlogistic.net           info@Sunlogistic.net

Sun.logistic

ارائه کلیه خدمات  حمل و نقل بین المللی بصورت درب به درب 
شامل حمل زمینی و دریایی، حمل ترکیبی، حمل و نقل محموالت 

ترافیکی، ترانزیت، ترخیص کاالهای وارداتی و صادراتی، 
حوالجات ارزی ، خدمات انبارداری و ...

تهران، خیابان بهشتی، قبل از سهروردی، پالک 86، طبقه 1
تلفن : 8845۶20۶ - 021-88458952

حمل و نقل بین المللی

 حمل محموالت صادراتی، ترانزیتی به اروپا، 
آسیا، کشورهای همجوار و بالعکس

 حمل اختصاصی کاال به روسیه بالروس، 
اوکراین و بالعکس

  حمل قیر با تانکرهای مخصوص حمل 
محموالت یخچالی

  ارائه کلیه خدمات گمرکی و ترخیص کاال در 
کلیه گمرکات

تلفن:  041-344۶8700
344۶8701 

نمابر: 041-34457121

045-33816010/33812662

in fo@hamedbar. i r  
www.hamedbar. i r

شرکت حمل و نقل بین المللی سراسری

حامد بار
)بزرگ مقیاس هوشمند(

دفتر مرکزی: تهران، خیابان آزادی، 
روبروی مسجد دانشگاه شریف، 
شماره 460، ساختمان مصطفی

تلفن: ۶۶04909۶-9
فاکس: ۶۶00108۶

« دارای سامانه هوشمند اختصاصی حمل ونقل

« صدور بارنامه های دولتی در سراسر کشور

سراسـر  در  نقـل  و  حمـل  خدمـات  ارائـه   »
 کشـور در سـریع ترین زمـان توسـط تریلرهای 
و ترانزیـت  و  اتاقـدار  کفـی،  خـودرو،   حمـل 

کلیه کامیون ها

« دارای ترمینال اختصاصی

شرکت برتر در حمل و نقل کشور 
در سال های 1388 و 1397

www.hamedbar. i r

حمل مواد سوختی صادراتی و ترانزیتی از ایران 
به کشورهای همجوار و بالعکس

حمل مواد ترانزیتی از بندر عباس با کامیون 
های کفی و کانتینربر به 

کشورهای همجوار

اردبیل، مابین فلکه سینا و میدان تره بار 
نرسیده به ترمینال مسافربری، 
ساختمان STC طبقه چهارم

تلفن:   33822207-8 -045   
نمابر: 045-33820773

badpa_ardabil@yahoo.com

شرکت حمل و نقل بین المللی

بادپا اردبیل 

دفتر مرکزی: ارومیه، بلوار آزادی نرسیده به گمرک، ساختمان شهاب تیر آریا، طبقه همکف 

کریر و فورواردر

« دارای کشنده های ملکی
 « فعال در مسیر های اقلیم کردستان، عراق و ترکیه

« دارای مجوز حمل یکسره و سرویس منظم به اقلیم کردستان

شرکت حمل ونقل بین المللی

شهاب تیر آریا

7-3275۶14۶-044   /   09143413903   فرشاد حاتمی

www.parvatarabar.info    /      Info@parvatarabar.info

 کریر فورواردر
 نمایندگی یاشا لجستیک در ترکیه با بیش از 35 سال سابقه فعالیت

 زمینی ریلی هوایی دریایی
 خدمات گمرکی ترخیص کاال و واردات

وارد کننده کامیون های نسل جدید رنو- داف - ولوو

 تهران، میدان ولیعصر، خیابان صف شکن، خیابان طالقانی، پالک 304، طبقه اول، واحد 2
تلفن:   88800774  /   88807278  /  88927488         نمابر: 88808130

شرکت حمل و نقل بین المللی 

پروا ترابر 

Parvatarabar 09392147531
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نمایندگی کلیه ایرالین ها

شرکت حمل ونقل بین المللی 
و خدمات بار و مسافرت هوایی

کـالجـار)سهامی خاص(

تبریز: چهارراه راه آهن جنب پمپ بنزین، 
آذر پترول، پالک 6

تلفن: 34470445 / 041-34450359
فکس: 041-34470512

فرودگاه تبریز، روبه روی سالن مسافری
تلفن: 041-32۶13313

مدیر عامل: ایوب ساعی 0914114۶97۶
www. kaljar.ir

www. kaljar.net

International Transport & 
Air Cargo Services.co

Carrier - Forwarder

شهاب سحر آذر
 حمل و نقل بین المللی کاال

سرویس منظم صادرات و ترانزیت کاال 
به: ارمنستان ، گرجستان ،

تفتان پاکستان سرویس منظم واردات 
کاال از: ارمنستان ، گرجستان ، ترکیه

)فورواردر – کریر(

جلفا: خیابان تیمسار فالحی ، روبروی درب 
خروج گمرک ، پالک 20

تلفن:  5117-18 041-4202 / 
   041- 4202 5145-7 
نمابر:  5148 4202 -041

shahabsaharazar@gmail.com

 اردبیل، شهرک رجایی، کوچه شهید شعاری، پالک111، طبقه اول
تلفن: 33815800 - 045       نمابر: 338117۶۶ - 045
تهران، خیابان سوم وزرا، پالک 26، طبقه سوم، واحد۹ 

 09124۶74928   /   09144911198   /   0914391۶074

   حمل محموالت صاداراتی، ترانزیتی به اروپا، آسیا، کشور های همجوار و بالعکس
 ارائه کلیه خدمات گمرکی و ترخیص کاال در کلیه گمرکات

به مدیریت سیفی

شرکت حمل ونقل بین المللی

ماهور کیان سبالن
کریر - فورواردر

info@mahourkiyan.ir

morvaridmaku_transport@yahoo.com

Road&airway&
Shipping& packing
custom clearance& 

services

Add:Next to the bazargan customs door.Amir Hussein Complex. floor3. Unit5
Tel: (+9844) 34375084/ 6   Fax:+984434372740

ترابری بین المللی
زمینی، هوایی، دریایی

بسته بندی و ترخیص کاال

بازرگان: جنب درب گمرک بازرگان، مجتمع امیرحسین،طبقه3، واحد5
تلفن:8۶ - 34375084 - 044  /  نمابر:044-34372740

مروارید ماکو
)سهامی خاص(

MORVARID
 MAKU

Int”L Transport Co.P.J.S.

تلفن: 3- 041-34484871

                          G تبریز: فلکه دانشگاه، برج بلور، طبقه 18، واحد
   تلفن:33358814/33358841/ 041-33358311

نمابر: 041-33358819
ferdousi7005@hotmail.com
ferdousialireza@gmail.com

www.artalogistic.com           info@artalogistic.com

آرتا لجستیک

تبريز، محله نصف راه، خيابان شهيدآيت اله محالتي، بلوار 22 بهمن
پاساژ ستاره باران ، طبقه هفتم ، واحد 8

0 9 1 2 2 3 5 8 5 6 5 تلفن :  34393000 -041              همراه: 

کرير - فورواردر
«  دارای 250 کاميون چادری، يخچالی، جامبو و تانکر عضو و غير عضو  

«  حمل و نقل زمينی کاال های عادی به صورت خرده بار يا دربست، محموله های ترافيکی، 
مواد سوختی و محموله های شيميايی خطرناک، کاالهای پروژه ای

«  سرويس  های منظم از ايران به ترکيه، گرجستان، ارمنستان و اتحاديه اروپا و بالعکس

شرکت حمل ونقل بین المللی

کریر-فورواردر
 حمل و ترانزیت کاال به تمام نقاط جهان

 دارای دفاتر و نمایندگی درکلیه مبادی ورودی و خروجی کشور
 دارای نمایندگی و شعب در کشورهای عراق/اربیل، آذربایجان

/باکو، گرجستان/ تفلیس/ آلمان/ ایتالیا/ یونان/ بلغارستان و ترکیه 
ارومیه: کیلومتر 2 جاده سلماس       تلفن: 044-32720074-5

دفتر خوی: خوی، بلوار ولیعصر، روبروي بانک ملي، کوچه سمندري، پالک 1، طبقه 2
تلفن : 044-3۶2۶0۶72-4

latifbeiramy@yahoo.com
 www.lbeg.ir   info@lbeg.ir

)سهامی خاص(

آرنگ نگین
 شرکت حمل و نقل بین المللی

) تنومند (همراه: 09141۶12۶1۶ /   09145422۶1۶
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شرکت های حمل ونقل بین المللی آذربایجان

infonikbarco@gmail.com

URMIA IRAN 

Tel: 04432759351-4

نیــک بــر
شرکت حمل ونقل بین المللی

کریر و فورواردر

سان لجستیک

Sunlogistic.net           info@Sunlogistic.net

Sun.logistic

ارائه کلیه خدمات  حمل و نقل بین المللی بصورت درب به درب 
شامل حمل زمینی و دریایی، حمل ترکیبی، حمل و نقل محموالت 

ترافیکی، ترانزیت، ترخیص کاالهای وارداتی و صادراتی، 
حوالجات ارزی ، خدمات انبارداری و ...

تهران، خیابان بهشتی، قبل از سهروردی، پالک 86، طبقه 1
تلفن : 8845۶20۶ - 021-88458952

حمل و نقل بین المللی

 حمل محموالت صادراتی، ترانزیتی به اروپا، 
آسیا، کشورهای همجوار و بالعکس

 حمل اختصاصی کاال به روسیه بالروس، 
اوکراین و بالعکس

  حمل قیر با تانکرهای مخصوص حمل 
محموالت یخچالی

  ارائه کلیه خدمات گمرکی و ترخیص کاال در 
کلیه گمرکات

تلفن:  041-344۶8700
344۶8701 

نمابر: 041-34457121

045-33816010/33812662

in fo@hamedbar. i r  
www.hamedbar. i r

شرکت حمل و نقل بین المللی سراسری

حامد بار
)بزرگ مقیاس هوشمند(

دفتر مرکزی: تهران، خیابان آزادی، 
روبروی مسجد دانشگاه شریف، 
شماره 460، ساختمان مصطفی

تلفن: ۶۶04909۶-9
فاکس: ۶۶00108۶

« دارای سامانه هوشمند اختصاصی حمل ونقل

« صدور بارنامه های دولتی در سراسر کشور

سراسـر  در  نقـل  و  حمـل  خدمـات  ارائـه   »
 کشـور در سـریع ترین زمـان توسـط تریلرهای 
و ترانزیـت  و  اتاقـدار  کفـی،  خـودرو،   حمـل 

کلیه کامیون ها

« دارای ترمینال اختصاصی

شرکت برتر در حمل و نقل کشور 
در سال های 1388 و 1397

www.hamedbar. i r

حمل مواد سوختی صادراتی و ترانزیتی از ایران 
به کشورهای همجوار و بالعکس

حمل مواد ترانزیتی از بندر عباس با کامیون 
های کفی و کانتینربر به 

کشورهای همجوار

اردبیل، مابین فلکه سینا و میدان تره بار 
نرسیده به ترمینال مسافربری، 
ساختمان STC طبقه چهارم

تلفن:   33822207-8 -045   
نمابر: 045-33820773

badpa_ardabil@yahoo.com

شرکت حمل و نقل بین المللی

بادپا اردبیل 

دفتر مرکزی: ارومیه، بلوار آزادی نرسیده به گمرک، ساختمان شهاب تیر آریا، طبقه همکف 

کریر و فورواردر

« دارای کشنده های ملکی
 « فعال در مسیر های اقلیم کردستان، عراق و ترکیه

« دارای مجوز حمل یکسره و سرویس منظم به اقلیم کردستان

شرکت حمل ونقل بین المللی

شهاب تیر آریا

7-3275۶14۶-044   /   09143413903   فرشاد حاتمی

www.parvatarabar.info    /      Info@parvatarabar.info

 کریر فورواردر
 نمایندگی یاشا لجستیک در ترکیه با بیش از 35 سال سابقه فعالیت

 زمینی ریلی هوایی دریایی
 خدمات گمرکی ترخیص کاال و واردات

وارد کننده کامیون های نسل جدید رنو- داف - ولوو

 تهران، میدان ولیعصر، خیابان صف شکن، خیابان طالقانی، پالک 304، طبقه اول، واحد 2
تلفن:   88800774  /   88807278  /  88927488         نمابر: 88808130

شرکت حمل و نقل بین المللی 

پروا ترابر 

Parvatarabar 09392147531
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نمایندگی کلیه ایرالین ها

شرکت حمل ونقل بین المللی 
و خدمات بار و مسافرت هوایی

کـالجـار)سهامی خاص(

تبریز: چهارراه راه آهن جنب پمپ بنزین، 
آذر پترول، پالک 6

تلفن: 34470445 / 041-34450359
فکس: 041-34470512

فرودگاه تبریز، روبه روی سالن مسافری
تلفن: 041-32۶13313

مدیر عامل: ایوب ساعی 0914114۶97۶
www. kaljar.ir

www. kaljar.net

International Transport & 
Air Cargo Services.co

Carrier - Forwarder

شهاب سحر آذر
 حمل و نقل بین المللی کاال

سرویس منظم صادرات و ترانزیت کاال 
به: ارمنستان ، گرجستان ،

تفتان پاکستان سرویس منظم واردات 
کاال از: ارمنستان ، گرجستان ، ترکیه

)فورواردر – کریر(

جلفا: خیابان تیمسار فالحی ، روبروی درب 
خروج گمرک ، پالک 20

تلفن:  5117-18 041-4202 / 
   041- 4202 5145-7 
نمابر:  5148 4202 -041

shahabsaharazar@gmail.com

 اردبیل، شهرک رجایی، کوچه شهید شعاری، پالک111، طبقه اول
تلفن: 33815800 - 045       نمابر: 338117۶۶ - 045
تهران، خیابان سوم وزرا، پالک 26، طبقه سوم، واحد۹ 

 09124۶74928   /   09144911198   /   0914391۶074

   حمل محموالت صاداراتی، ترانزیتی به اروپا، آسیا، کشور های همجوار و بالعکس
 ارائه کلیه خدمات گمرکی و ترخیص کاال در کلیه گمرکات

به مدیریت سیفی

شرکت حمل ونقل بین المللی

ماهور کیان سبالن
کریر - فورواردر

info@mahourkiyan.ir

morvaridmaku_transport@yahoo.com

Road&airway&
Shipping& packing
custom clearance& 

services

Add:Next to the bazargan customs door.Amir Hussein Complex. floor3. Unit5
Tel: (+9844) 34375084/ 6   Fax:+984434372740

ترابری بین المللی
زمینی، هوایی، دریایی

بسته بندی و ترخیص کاال

بازرگان: جنب درب گمرک بازرگان، مجتمع امیرحسین،طبقه3، واحد5
تلفن:8۶ - 34375084 - 044  /  نمابر:044-34372740

مروارید ماکو
)سهامی خاص(

MORVARID
 MAKU

Int”L Transport Co.P.J.S.

تلفن: 3- 041-34484871

                          G تبریز: فلکه دانشگاه، برج بلور، طبقه 18، واحد
   تلفن:33358814/33358841/ 041-33358311

نمابر: 041-33358819
ferdousi7005@hotmail.com
ferdousialireza@gmail.com

www.artalogistic.com           info@artalogistic.com

آرتا لجستیک

تبريز، محله نصف راه، خيابان شهيدآيت اله محالتي، بلوار 22 بهمن
پاساژ ستاره باران ، طبقه هفتم ، واحد 8

0 9 1 2 2 3 5 8 5 6 5 تلفن :  34393000 -041              همراه: 

کرير - فورواردر
«  دارای 250 کاميون چادری، يخچالی، جامبو و تانکر عضو و غير عضو  

«  حمل و نقل زمينی کاال های عادی به صورت خرده بار يا دربست، محموله های ترافيکی، 
مواد سوختی و محموله های شيميايی خطرناک، کاالهای پروژه ای

«  سرويس  های منظم از ايران به ترکيه، گرجستان، ارمنستان و اتحاديه اروپا و بالعکس

شرکت حمل ونقل بین المللی

کریر-فورواردر
 حمل و ترانزیت کاال به تمام نقاط جهان

 دارای دفاتر و نمایندگی درکلیه مبادی ورودی و خروجی کشور
 دارای نمایندگی و شعب در کشورهای عراق/اربیل، آذربایجان

/باکو، گرجستان/ تفلیس/ آلمان/ ایتالیا/ یونان/ بلغارستان و ترکیه 
ارومیه: کیلومتر 2 جاده سلماس       تلفن: 044-32720074-5

دفتر خوی: خوی، بلوار ولیعصر، روبروي بانک ملي، کوچه سمندري، پالک 1، طبقه 2
تلفن : 044-3۶2۶0۶72-4

latifbeiramy@yahoo.com
 www.lbeg.ir   info@lbeg.ir

)سهامی خاص(

آرنگ نگین
 شرکت حمل و نقل بین المللی

) تنومند (همراه: 09141۶12۶1۶ /   09145422۶1۶
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شرکت های حمل ونقل جاده ای و ریلیشرکت های حمل و نقل سنگین و فوق سنگین

دفتر مرکزی: کرمان، خیابان هزار و یک شب، کوچه شماره 23، پالک 7
تلفن: 034-3247۶824 / 034-3247۶785 / 034-324۶7705

زرند: جاده رفسنجان، جنب پمپ بنزین ولیعصر )عج( تلفکس : 034-3343۶175-9

مدیرعامل: محمدرضا باربد    091219۶39۶9

دفاتر شرکت های تابعه
)کرما ن، زرند، رفسنجان، سیرجان و طبس(

saadat_tarabar@ymail.com www.saadattarabar.com

 نامی آشنا در صنعت حمل و نقل کشور
 برترین شرکت حمل  و  نقل استان کرمان در سال 88

 کسب رتبه پنجم کشوری در سال 1391 و رتبه چهارم کشوری در سال 1392

تهران:خیابان مطهری، شماره 227    کد پستی:15876
تلفن: 88514750-021     نمابر:021-88730737

شرکت حمل و نقل بین المللی و مسافرتی)سهامی خاص(

تهران، اتوبان تهران-ساوه، کیلومتر 12 پایانه بار تهران غرفه 226

تلفن:9 - 5529593۶
 88707۶71 - 4   /   88705۶5۶

نمابر:5529۶137

لجستیک - پروژه - فوق سنگین
جابجایی محموالت حجیم ترافیکی سنگین و فوق سنگین ) داخلی - آسیای میانه(

خرم آباد: کمربندی پایانه بارخصوصی کاوه
تلفن: 33113004 / 33113002 / 33113001-0۶۶     فاکس:0۶۶-33113013     

همراه :091۶3۶0۶880  / 091۶8887535 

شماره ثبت: 1932
مدیرعامل: فریدون کاوه

شرکت حمل و نقل

مسلــم بــار

حمل محموله های سبک و سنگین به تمام نقاط کشور
سرعت در حمل، دقت در جا به جایی، امانت داری در تحویل

همراه با بیمه بار
واحد نمونه سال 82 و 93               شرکت نمونه سال 84 لرستان

 قبول حمل کاالی مجاز به تمام نقاط کشور 
 دارای بروزترین ناوگان حمل کاال و رانندگان مجرب و باتجربه

رفسنجان: کیلومتر 5 جاده یزد پایانه بار غرفه شماره 12
تلفن : 3۶ - 3435۶335 - 034    /     نمابر:  3435۶337 - 034  

همراه :09131912942          واتس اپ :09120329847

شرکت حمل ونقل 

جاده رانان رفسنجان

aligholamhoseyni537@gmail.com

بندرعباس:بلوار پاسداران،نبش خیابان مالک اشتر،طبقه دوم کتاب فروشی
تلفن:  3209 -07۶ / نمابر:33444203-07۶  /   همراه: 09171۶17828

پایانه بندرعباس: شهرک حمل ونقل نگین ترابران، خیابان هنگام یک، ساختمان 4
میدان تره بار: بندر عباس، میدان تره بار جدید، جنب بانک کشاورزی، پاساژ غرفه های، حمل و نقل غرفه1 

دفتر تهران: سعادت آباد، میدان فرهنگ، 24 متری فرهنگ، نبش چهارم شرقی، پالک 2۹ طبقه 4، واحد 4034

 www.azadehbandar.com    info@azadehbandar.com

شرکت حمل و نقل آزاده بندر

شرکت حمل و نقل جاده ای  آزاده بندر
Azadeh Bandar Transportation co.

  حمل کلیه محموالت سبک و سنگین به وسیله کامیون تریلی،کمرشکن و بوژی به تمام نقاط کشور
  مشاوره در امور گمرکی با کادری مجرب جهت انجام امور ترخیص کاالهای داخلی و ترانزیت 

  دارای انبار و محوطه جهت سبک سازی، استریپ نگهداری کاال و حمل شهری

www.parto-bf.com                 info@patro-bf.com

خدمات حمل و نقل ریلی و ترکیبی کاال

تهران، خیابان گاندی شمالی، خیابان برادران شریفی، پالک 10 واحد 15 و 16
تلفن: 8888902۶ - 88۶۶0913 - 88۶۶0094 / فکس: 88879178

دارای ناوگان بالغ بر 1200دستگاه واگن باری از نوع لبه کوتاه و مسطح 
مخزندار - لبه بلندو کمر شکن

۶0 دستگاه کانتینر 20 فوتی و 400 دستگاه باکت مخصوص حمل مواد معدنی 
دارای دفاتر نمایندگی در طول خطوط ریلی در سراسر کشور

تهران، میدان توحید، خیابان نصرت غربی، پالک158

تلفن: )6 خط(۶۶913929  /  5 - ۶۶915183          نمابر:  ۶۶915187
info@tarkibtrans.ir    www.tarkibtrans.ir

حمل بار جاده ای از تهران به تمام نقاط کشور

نماینده ایران در کریدور بین المللی شمال - جنوب
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شرکت های حمل ونقل داخلی و خدمات بار هوایی

حمل کننده کلیه کاالها باانواع کاربری ها از تمامی نقاط کشور به مقاصد 
مختلف به ویژه از مبادی بنادر جنوبی و شمالی کشور 

)بنادرعباس، امام، خرمشهر، چابهار، بوشهر، امیرآباد، نوشهر ، انزلی، آستارا و...(
حمل کننده تخصصی روغن خوراکی 

تهران ، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان،  خیابان چهاردهم، پالک 4
تلفن: 3-88549251-021   /   فاکس: 021-88755037

بندرعباس: 33532753-07۶  /  بندرامام: 0۶1-52241352-1298
تهران: 10-55295708  /   ساری: 0113-313۶299

شرکت حمل ونقل 

صنایع روغن بارگلزا

www.bargolza.com                     bargolzatrn@yahoo.com

دفتر مرکزی: عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، پایانه حمل کاال
تلفن: 9- 3137524۶-077                         نمابر: 077-31375245

دفتر مرکزی: کرمانشاه، کیلومتر ۹ جاده بیستون، پایانه بار، 
تلفن: 34329512- 34329529 - 083-34329520

شرکت حمل ونقل داخلی

ساسان تـرابـر پارس
گروه حمل و نقل پارس

  حمل تخصصی کود شیمیایی

info@sasantarabar.com

دفتر گروه تهران: خیابان ولیعصر، نرسیده به مطهری، کوچه حسینی راد، پالک 3۹، طبقه اول، واحد 3   
تلفن: 8۶037251  -  8۶037339 - 021   همراه: 324  1441  0912

  حمل محموالت تانکری و مایعات

بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی2، خیابان اتحاد، پالک 122
تلفن: 09122507900  /   091737122۶4

تخصصی ترین شرکت در جنوب کشور
جهت حمل کانتینر های یخچالی، کاال، ماهی و میگو

ترخیص و ترانزیت کاال از گمرک بوشهر

مدیرعامل :علیرضا شاه نشین

شرکت حمل ونقل داخلی 
تکران سرعت سیراف

 مشهد، بلوار جمهوری. جمهوری 1۹، نبش مهرزاد 2
خدمات بار هوایی شاهین آسان سیر. 

 ارسال بار هوایی داخلی و خارجی
 انجام تشریفات گمرکی و اخذ مجوزات الزم

بسته بندی تخصصی بار هوایی

خدمات بار هوایی 
شاهین آسان سیر

 تلفن: 33492115  /  33492114 / 33492113  /  051-33492112

باقری همراه: 09154555519 تلفن: 88۶10452 / 21-8۶053975 

Info@asanseir.ir

www.azarzarif.com azarzarif.co@gmail.com

دفتر مرکزی: تبریز، انتهای خیابان رسالت، روبروی مجتمع خدماتی کوثر، پالک 18 
تلفن: 34458۶49 / 34454595 / 41-344۶4040-041   نمابر: 041-34451491
مدیر عامل ) ظریفی ( : 09141157053        مدیر داخلی ) ظریفی ( : 09141141503

شعبه 1 : دفتر پایانه بار               تلفن : 041-324۶3270

شعبه 2 ) کارگاه نگهداری و تعمیرات (: جنب درب غربی پتروشیمی تبریز
تلفن: 2-34311001-041                  نمابر: 34312200-041             همراه: 0914118414۶

شعبه 3 : مراغه  تلفن: 37273555-041                            همراه: 09141207075
شعبه 4 : کلیبر  تلفن: 44433۶91-041                            همراه: 09148317570

شرکت حمل و نقل پیمانکاری

حمل جامدات،مایعات،گازآذر ظریف
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شرکت های حمل ونقل جاده ای و ریلیشرکت های حمل و نقل سنگین و فوق سنگین

دفتر مرکزی: کرمان، خیابان هزار و یک شب، کوچه شماره 23، پالک 7
تلفن: 034-3247۶824 / 034-3247۶785 / 034-324۶7705

زرند: جاده رفسنجان، جنب پمپ بنزین ولیعصر )عج( تلفکس : 034-3343۶175-9

مدیرعامل: محمدرضا باربد    091219۶39۶9

دفاتر شرکت های تابعه
)کرما ن، زرند، رفسنجان، سیرجان و طبس(

saadat_tarabar@ymail.com www.saadattarabar.com

 نامی آشنا در صنعت حمل و نقل کشور
 برترین شرکت حمل  و  نقل استان کرمان در سال 88

 کسب رتبه پنجم کشوری در سال 1391 و رتبه چهارم کشوری در سال 1392

تهران:خیابان مطهری، شماره 227    کد پستی:15876
تلفن: 88514750-021     نمابر:021-88730737

شرکت حمل و نقل بین المللی و مسافرتی)سهامی خاص(

تهران، اتوبان تهران-ساوه، کیلومتر 12 پایانه بار تهران غرفه 226

تلفن:9 - 5529593۶
 88707۶71 - 4   /   88705۶5۶

نمابر:5529۶137

لجستیک - پروژه - فوق سنگین
جابجایی محموالت حجیم ترافیکی سنگین و فوق سنگین ) داخلی - آسیای میانه(

خرم آباد: کمربندی پایانه بارخصوصی کاوه
تلفن: 33113004 / 33113002 / 33113001-0۶۶     فاکس:0۶۶-33113013     

همراه :091۶3۶0۶880  / 091۶8887535 

شماره ثبت: 1932
مدیرعامل: فریدون کاوه

شرکت حمل و نقل

مسلــم بــار

حمل محموله های سبک و سنگین به تمام نقاط کشور
سرعت در حمل، دقت در جا به جایی، امانت داری در تحویل

همراه با بیمه بار
واحد نمونه سال 82 و 93               شرکت نمونه سال 84 لرستان

 قبول حمل کاالی مجاز به تمام نقاط کشور 
 دارای بروزترین ناوگان حمل کاال و رانندگان مجرب و باتجربه

رفسنجان: کیلومتر 5 جاده یزد پایانه بار غرفه شماره 12
تلفن : 3۶ - 3435۶335 - 034    /     نمابر:  3435۶337 - 034  

همراه :09131912942          واتس اپ :09120329847

شرکت حمل ونقل 

جاده رانان رفسنجان

aligholamhoseyni537@gmail.com

بندرعباس:بلوار پاسداران،نبش خیابان مالک اشتر،طبقه دوم کتاب فروشی
تلفن:  3209 -07۶ / نمابر:33444203-07۶  /   همراه: 09171۶17828

پایانه بندرعباس: شهرک حمل ونقل نگین ترابران، خیابان هنگام یک، ساختمان 4
میدان تره بار: بندر عباس، میدان تره بار جدید، جنب بانک کشاورزی، پاساژ غرفه های، حمل و نقل غرفه1 

دفتر تهران: سعادت آباد، میدان فرهنگ، 24 متری فرهنگ، نبش چهارم شرقی، پالک 2۹ طبقه 4، واحد 4034

 www.azadehbandar.com    info@azadehbandar.com

شرکت حمل و نقل آزاده بندر

شرکت حمل و نقل جاده ای  آزاده بندر
Azadeh Bandar Transportation co.

  حمل کلیه محموالت سبک و سنگین به وسیله کامیون تریلی،کمرشکن و بوژی به تمام نقاط کشور
  مشاوره در امور گمرکی با کادری مجرب جهت انجام امور ترخیص کاالهای داخلی و ترانزیت 

  دارای انبار و محوطه جهت سبک سازی، استریپ نگهداری کاال و حمل شهری

www.parto-bf.com                 info@patro-bf.com

خدمات حمل و نقل ریلی و ترکیبی کاال

تهران، خیابان گاندی شمالی، خیابان برادران شریفی، پالک 10 واحد 15 و 16
تلفن: 8888902۶ - 88۶۶0913 - 88۶۶0094 / فکس: 88879178

دارای ناوگان بالغ بر 1200دستگاه واگن باری از نوع لبه کوتاه و مسطح 
مخزندار - لبه بلندو کمر شکن

۶0 دستگاه کانتینر 20 فوتی و 400 دستگاه باکت مخصوص حمل مواد معدنی 
دارای دفاتر نمایندگی در طول خطوط ریلی در سراسر کشور

تهران، میدان توحید، خیابان نصرت غربی، پالک158

تلفن: )6 خط(۶۶913929  /  5 - ۶۶915183          نمابر:  ۶۶915187
info@tarkibtrans.ir    www.tarkibtrans.ir

حمل بار جاده ای از تهران به تمام نقاط کشور

نماینده ایران در کریدور بین المللی شمال - جنوب
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شرکت های حمل ونقل داخلی و خدمات بار هوایی

حمل کننده کلیه کاالها باانواع کاربری ها از تمامی نقاط کشور به مقاصد 
مختلف به ویژه از مبادی بنادر جنوبی و شمالی کشور 

)بنادرعباس، امام، خرمشهر، چابهار، بوشهر، امیرآباد، نوشهر ، انزلی، آستارا و...(
حمل کننده تخصصی روغن خوراکی 

تهران ، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان،  خیابان چهاردهم، پالک 4
تلفن: 3-88549251-021   /   فاکس: 021-88755037

بندرعباس: 33532753-07۶  /  بندرامام: 0۶1-52241352-1298
تهران: 10-55295708  /   ساری: 0113-313۶299

شرکت حمل ونقل 

صنایع روغن بارگلزا

www.bargolza.com                     bargolzatrn@yahoo.com

دفتر مرکزی: عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، پایانه حمل کاال
تلفن: 9- 3137524۶-077                         نمابر: 077-31375245

دفتر مرکزی: کرمانشاه، کیلومتر ۹ جاده بیستون، پایانه بار، 
تلفن: 34329512- 34329529 - 083-34329520

شرکت حمل ونقل داخلی

ساسان تـرابـر پارس
گروه حمل و نقل پارس

  حمل تخصصی کود شیمیایی

info@sasantarabar.com

دفتر گروه تهران: خیابان ولیعصر، نرسیده به مطهری، کوچه حسینی راد، پالک 3۹، طبقه اول، واحد 3   
تلفن: 8۶037251  -  8۶037339 - 021   همراه: 324  1441  0912

  حمل محموالت تانکری و مایعات

بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی2، خیابان اتحاد، پالک 122
تلفن: 09122507900  /   091737122۶4

تخصصی ترین شرکت در جنوب کشور
جهت حمل کانتینر های یخچالی، کاال، ماهی و میگو

ترخیص و ترانزیت کاال از گمرک بوشهر

مدیرعامل :علیرضا شاه نشین

شرکت حمل ونقل داخلی 
تکران سرعت سیراف

 مشهد، بلوار جمهوری. جمهوری 1۹، نبش مهرزاد 2
خدمات بار هوایی شاهین آسان سیر. 

 ارسال بار هوایی داخلی و خارجی
 انجام تشریفات گمرکی و اخذ مجوزات الزم

بسته بندی تخصصی بار هوایی

خدمات بار هوایی 
شاهین آسان سیر

 تلفن: 33492115  /  33492114 / 33492113  /  051-33492112

باقری همراه: 09154555519 تلفن: 88۶10452 / 21-8۶053975 

Info@asanseir.ir

www.azarzarif.com azarzarif.co@gmail.com

دفتر مرکزی: تبریز، انتهای خیابان رسالت، روبروی مجتمع خدماتی کوثر، پالک 18 
تلفن: 34458۶49 / 34454595 / 41-344۶4040-041   نمابر: 041-34451491
مدیر عامل ) ظریفی ( : 09141157053        مدیر داخلی ) ظریفی ( : 09141141503

شعبه 1 : دفتر پایانه بار               تلفن : 041-324۶3270

شعبه 2 ) کارگاه نگهداری و تعمیرات (: جنب درب غربی پتروشیمی تبریز
تلفن: 2-34311001-041                  نمابر: 34312200-041             همراه: 0914118414۶

شعبه 3 : مراغه  تلفن: 37273555-041                            همراه: 09141207075
شعبه 4 : کلیبر  تلفن: 44433۶91-041                            همراه: 09148317570

شرکت حمل و نقل پیمانکاری

حمل جامدات،مایعات،گازآذر ظریف
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شرکت های حمل و نقل داخلی و استان هرمزگان

شرکت حمل و نقل جاده ای داخلی

سلمـان جنـوب

حمل کلیه کاالها از بندرعباس
 به کلیه نقاط کشور و خدمات

 استریپ کانتینر

)سهامی خاص(

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره:
آقای شیرزاد غمگین

بندر عباس: میدان شهدا، ساختمان صدرا، 
طبقه 6، واحد 602

تلفن مدیریت: 07۶-335۶1240
تلفن دفتر: 07۶-33514880 

07۶-335148۶5 
نمابر:07۶-335148۶۶
همراه:09177۶345۶8

www.rashidbar.ir
rashidbar_company2006@yahoo.com

شرکت حمل و نقل جاده ای

رشید بار بندر
بندرعباس، بلوار امام خمینی، 

مجتمع ملکه آسمان ها، طبقه هفتم، 
واحد 702

تلفن :07۶-32250577-81
پایانه: 07۶-32523213

 میدان تره بار: 07۶1-4370098
نمابر: 07۶-32250582

بندرعباس، بلوار پاسداران، 

روبه روی دخانیات، پالک 5، 

طبقه 5، واحد 13

تلفن: 48- 33444345 - 07۶
همراه: 5201029 - 0912

مدیر عامل: مهدی سرخاب

deniz.tarabar@yahoo.com

هرمزگان، بندرعباس، جاده کشتی سازی، 
شهرک حمل ونقل، غرفه شماره 20

تلفن:07۶-33532825-7
نمابر:07۶-33532521

همراه: 0917301۶882

قبول حمل کاال از بندر عباس به 
کلیه نقاط کشور و قبول ترانزیت 

کاال به خارج از کشور

دوستان هرمزگان
شرکت حمل و نقل 

Info@doostanhormozgan.com

 شرکت حمل و نقل جاده ای 

احسان هرمزگان

 دارای کمرشکن 11،7،4 محور جهت حمل محموالت 
سبک و سنگین به تمام نقاط ایران

  قبول خدمات ترانزیت به خارج از کشور
 مشاور در امور گمرکی جهت صادرات و واردات 

 دارای محوطه جهت حمل شهری و انبار داری

بندرعباس، بلوار جمهوری اسالمی، نرسیده به سه راه جهانبار،ساختمان ایران خودرو، طبقه1
مدیریت:  09173۶7۶052   /  09171۶30۶23  /  09173۶809۶2

دفتر مرکزی: 334۶8123 / 334۶8155-07۶                    نمابر: 07۶-334۶80۶7
دفتر عملیات: شهرک نگین ترابران     همراه:  09393۶48130

میدان تره بار تلفن:  337100۶1-07۶ / نمابر:33710074-07۶/ همراه: 09021۶35217
ehsan.hormozgan@yahoo.com     www.ehsan.hormozgan.com

 شرکت حمل و نقل داخلی 
آتیه گستر همکاران
حمل انواع کاال از بندرعباس به 

 سراسر کشور

بندرعباس، چهارراه بلوکی، بلوار امام 
موسی صدر، ساختمان مدیا، 

طبقه اول واحد 102

دفتر مرکزی:
07۶322107۶4-5  

دفتر پایانه:
07۶32589378-9  

واتس اپ:
09177۶17919

www.aghtrans.com
@agh_transport

مدیرعامل: علی فخار
مشهد، پایانه بار خبیری، ساختمان 

مرکزی، طبقه سوم، غرفه 310

تلفن: 051-33921252-3
نمابر: 051-339201۶1
همراه: 09152222773

حمل کلیه کاالها از مبدا 
مشهد به تمام نقاط کشور

شرکت حمل و نقل داخلی کاال

جاده ترابر طوس
بنیان: 1319

بروجن: جاده مبارکه، روبروی 
دانشگاه آزاد

حمل کاال به تمام نقاط کشور

تلفن: 34221۶50
 038-34221۶40

همراه: 09132851980
0913384۶300

شرکت حمل و نقل 

شباهنگ بروجن 
)متحده(

شرکت حمل ونقل
کمرشکن داران خوزستان 

)سهامی خاص(

* همکاری با شرکت های 
توزیع و پخش در استان خوزستان

* صدور بارنامه و بیمه

091۶92258۶8
09372713804

همراه:

خوزستان، اهواز، میدان چهاراسب 
)سه راهی تپه(، کوی والیت، اول بلوار 

مدرس، جنب پایانه سابق، مجتمع 
المهدی، طبقه همکف

بندر عباس: بلوار پاسداران، سه راه هتل 
هما، ساختمان هما، طبقه سوم، واحد 30

تلفن: 07۶-3344۶139
 3344۶147 

نمابر:07۶-3344۶3۶8
همراه: 09171۶1۶۶28

09171۶35200 / 09171۶1۶884

حمل کاال به تمام نقاط کشور

نسیم ترابر بندر
شرکت حمل و نقل 

nasimtarabarco@yahoo.com

دفتر مرکزی : سنندج خیابان طالقانی 
 کوچه مولوی کرد پالک 8

 تلفن. 33177778 - 087
فکس. 33170101

همراه: 09187874098
دفتر تهران : خیابان سپهبد قرنی،خیابان، 

سوسن،شماره 4 طبقه 4
تلفن : 8890۶7۶9  

8891۶920/88911059
نمابر : 88897497

واتس آپ: 0901۶3۶4343

ایران ویـــچ
کردستان

iranvichco@ yahoo.com

حمل و نقل بین المللی 
 کشتیرانی و امور گمرکی
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شرکت های کشتیرانی و بازرگانی

شرکت بازرگانی

تجارت مبین دریا

www.mobindarya.ir

  ارائه خدمات ترخیص کاال، واردات و صادرات، حمل 
دریایی و زمینی

  صادرات به عمان و کلیه کشورهای حوزه خلیج  فارس 

به صورت فله و کانتینر

بندرعباس، سه راه سازمان، بلوار موسی صدر شمالی، ساختمان ثریا، طبقه 2، واحد 214
تلفن: 07۶-3338۶423-4

با مدیریت افشین ابراهیمی رهبر  /  تلفن همراه: 09173۶742۶7

csnoori@gmail.com

 مشاور امور گمرکی ، ترانزیت 
صادرات، واردات،کامیون و واگن

عباس نوری
کارشناس و کارگزار رسمی در 

گمرک سرخس
ارائه خدمات گمرکی و ترخیص 

 کاال از تمامی گمرکات کشور
ثبت سفارش ، دریافت کلیه 
مجوزهای واردات و صادرات

 تلفکس: 021-8851511۶-18
baha.commercial@gmail.com

بازرگانی اسالمی
مشاوره در امور بازرگانی و ترخیص کاال

تهران، خیابان خرمشهر، خیابان صابونچی، 
کوچه ایازی، پالک 68، واحد 11

دفتر هرمزگان : بندرعباس، خیابان دانشگاه، 13/1 ساختمان تورینو، طبقه دوم
تلفن 33۶۶3082-07۶   /   33۶۶3081-07۶  /   فکس : 07۶-33۶8۶578       

دفتر تهران، ونک، خیابان سئول، کوچه 12 متری اول، پالک 1، واحد 5 
تلفن : 021-88۶19154  

بازرگانی
ارائه دهنده خدمات بندري

شرکت
پارس آالمتو خلیج فارس

 ترخیص گمرکی محموالت صادراتی، وارداتی، 
ترانزیت، انجام کامل امور عملیات بندری، 
تخلیه و بارگیری، انبارداری، تامین کانتینر، 

استافینگ، حمل دریایی از بندر انزلی به بنادر 
روسیه و قزاقستان و بالعکس

بندر  انزلي، خیابان رمضانی، کوچه مجید سیري، 

پالك 44، ساختمان آرمین، طبقه سوم، واحد 16

تلفکس:  013-44441602

همراه: 34 10 181 0911

info@soharasamana.com

شرکت کشتيرانی

ُسها  َرسا  مانا

تلفن: 44425755 - 07۶      /      همراه: 09121991842
هرمزگان، جزیره کیش، بلوار ایران، روبروی بازار پادنا، ساختمان ایران، ط اول، واحد 2

*  نمایندگی کشتیرانی
* حمل و نقل دریایی  * ترخیص کاال

* ارائه خدمات به سکو های نفتی و حفاری

almasmarine.kish@gmail.com

www.ghassemitradeco.com    info@ghassemitradeco.com          

ترخیص کلیه کاالهای مجاز، خدمات بازرگانی، داخلی و خارجی به شرکت ها و موسسات 

تجاری صنعتی، ثبت سفارش، گشایش اعتبار، اخذ مجوزهای ورود و صدور کاال، گواهی 

های مختلف از قبیل: استاندارد، بهداشت، قرنطینه و غیره، حل اختالفات گمرکی و 

بازرگانی، زیر نظر متخصصین و کارشناسان ارشد گمرک ایران

تهران: میدان جمهوری، تقاطع خیابان جمهوری و اسکندری، ساختمان زائر، 
طبقه 5، واحد 606      تلفن: ۶۶913500-1 / ۶۶915510 / ۶۶592841

تهران، خیابان طالقانی، خیابان ایرانشهر، نرسیده به خیابان سمیه، پالک 102، 
طبقه 4، واحد 17      همراه: 38۶7195 0912

تلفکس: 88317973   -    88340183    -    88303497
Email:  bobehreja@gmail.com

 ISO 9001:2008

کد: 510۶9
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شرکت های حمل و نقل داخلی و استان هرمزگان

شرکت حمل و نقل جاده ای داخلی

سلمـان جنـوب

حمل کلیه کاالها از بندرعباس
 به کلیه نقاط کشور و خدمات

 استریپ کانتینر

)سهامی خاص(

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره:
آقای شیرزاد غمگین

بندر عباس: میدان شهدا، ساختمان صدرا، 
طبقه 6، واحد 602

تلفن مدیریت: 07۶-335۶1240
تلفن دفتر: 07۶-33514880 

07۶-335148۶5 
نمابر:07۶-335148۶۶
همراه:09177۶345۶8

www.rashidbar.ir
rashidbar_company2006@yahoo.com

شرکت حمل و نقل جاده ای

رشید بار بندر
بندرعباس، بلوار امام خمینی، 

مجتمع ملکه آسمان ها، طبقه هفتم، 
واحد 702

تلفن :07۶-32250577-81
پایانه: 07۶-32523213

 میدان تره بار: 07۶1-4370098
نمابر: 07۶-32250582

بندرعباس، بلوار پاسداران، 

روبه روی دخانیات، پالک 5، 

طبقه 5، واحد 13

تلفن: 48- 33444345 - 07۶
همراه: 5201029 - 0912

مدیر عامل: مهدی سرخاب

deniz.tarabar@yahoo.com

هرمزگان، بندرعباس، جاده کشتی سازی، 
شهرک حمل ونقل، غرفه شماره 20

تلفن:07۶-33532825-7
نمابر:07۶-33532521

همراه: 0917301۶882

قبول حمل کاال از بندر عباس به 
کلیه نقاط کشور و قبول ترانزیت 

کاال به خارج از کشور

دوستان هرمزگان
شرکت حمل و نقل 

Info@doostanhormozgan.com

 شرکت حمل و نقل جاده ای 

احسان هرمزگان

 دارای کمرشکن 11،7،4 محور جهت حمل محموالت 
سبک و سنگین به تمام نقاط ایران

  قبول خدمات ترانزیت به خارج از کشور
 مشاور در امور گمرکی جهت صادرات و واردات 

 دارای محوطه جهت حمل شهری و انبار داری

بندرعباس، بلوار جمهوری اسالمی، نرسیده به سه راه جهانبار،ساختمان ایران خودرو، طبقه1
مدیریت:  09173۶7۶052   /  09171۶30۶23  /  09173۶809۶2

دفتر مرکزی: 334۶8123 / 334۶8155-07۶                    نمابر: 07۶-334۶80۶7
دفتر عملیات: شهرک نگین ترابران     همراه:  09393۶48130

میدان تره بار تلفن:  337100۶1-07۶ / نمابر:33710074-07۶/ همراه: 09021۶35217
ehsan.hormozgan@yahoo.com     www.ehsan.hormozgan.com

 شرکت حمل و نقل داخلی 
آتیه گستر همکاران
حمل انواع کاال از بندرعباس به 

 سراسر کشور

بندرعباس، چهارراه بلوکی، بلوار امام 
موسی صدر، ساختمان مدیا، 

طبقه اول واحد 102

دفتر مرکزی:
07۶322107۶4-5  

دفتر پایانه:
07۶32589378-9  

واتس اپ:
09177۶17919

www.aghtrans.com
@agh_transport

مدیرعامل: علی فخار
مشهد، پایانه بار خبیری، ساختمان 

مرکزی، طبقه سوم، غرفه 310

تلفن: 051-33921252-3
نمابر: 051-339201۶1
همراه: 09152222773

حمل کلیه کاالها از مبدا 
مشهد به تمام نقاط کشور

شرکت حمل و نقل داخلی کاال

جاده ترابر طوس
بنیان: 1319

بروجن: جاده مبارکه، روبروی 
دانشگاه آزاد

حمل کاال به تمام نقاط کشور

تلفن: 34221۶50
 038-34221۶40

همراه: 09132851980
0913384۶300

شرکت حمل و نقل 

شباهنگ بروجن 
)متحده(

شرکت حمل ونقل
کمرشکن داران خوزستان 

)سهامی خاص(

* همکاری با شرکت های 
توزیع و پخش در استان خوزستان

* صدور بارنامه و بیمه

091۶92258۶8
09372713804

همراه:

خوزستان، اهواز، میدان چهاراسب 
)سه راهی تپه(، کوی والیت، اول بلوار 

مدرس، جنب پایانه سابق، مجتمع 
المهدی، طبقه همکف

بندر عباس: بلوار پاسداران، سه راه هتل 
هما، ساختمان هما، طبقه سوم، واحد 30

تلفن: 07۶-3344۶139
 3344۶147 

نمابر:07۶-3344۶3۶8
همراه: 09171۶1۶۶28

09171۶35200 / 09171۶1۶884

حمل کاال به تمام نقاط کشور

نسیم ترابر بندر
شرکت حمل و نقل 

nasimtarabarco@yahoo.com

دفتر مرکزی : سنندج خیابان طالقانی 
 کوچه مولوی کرد پالک 8

 تلفن. 33177778 - 087
فکس. 33170101

همراه: 09187874098
دفتر تهران : خیابان سپهبد قرنی،خیابان، 

سوسن،شماره 4 طبقه 4
تلفن : 8890۶7۶9  

8891۶920/88911059
نمابر : 88897497

واتس آپ: 0901۶3۶4343

ایران ویـــچ
کردستان

iranvichco@ yahoo.com

حمل و نقل بین المللی 
 کشتیرانی و امور گمرکی
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شرکت های کشتیرانی و بازرگانی

شرکت بازرگانی

تجارت مبین دریا

www.mobindarya.ir

  ارائه خدمات ترخیص کاال، واردات و صادرات، حمل 
دریایی و زمینی

  صادرات به عمان و کلیه کشورهای حوزه خلیج  فارس 

به صورت فله و کانتینر

بندرعباس، سه راه سازمان، بلوار موسی صدر شمالی، ساختمان ثریا، طبقه 2، واحد 214
تلفن: 07۶-3338۶423-4

با مدیریت افشین ابراهیمی رهبر  /  تلفن همراه: 09173۶742۶7

csnoori@gmail.com

 مشاور امور گمرکی ، ترانزیت 
صادرات، واردات،کامیون و واگن

عباس نوری
کارشناس و کارگزار رسمی در 

گمرک سرخس
ارائه خدمات گمرکی و ترخیص 

 کاال از تمامی گمرکات کشور
ثبت سفارش ، دریافت کلیه 
مجوزهای واردات و صادرات

 تلفکس: 021-8851511۶-18
baha.commercial@gmail.com

بازرگانی اسالمی
مشاوره در امور بازرگانی و ترخیص کاال

تهران، خیابان خرمشهر، خیابان صابونچی، 
کوچه ایازی، پالک 68، واحد 11

دفتر هرمزگان : بندرعباس، خیابان دانشگاه، 13/1 ساختمان تورینو، طبقه دوم
تلفن 33۶۶3082-07۶   /   33۶۶3081-07۶  /   فکس : 07۶-33۶8۶578       

دفتر تهران، ونک، خیابان سئول، کوچه 12 متری اول، پالک 1، واحد 5 
تلفن : 021-88۶19154  

بازرگانی
ارائه دهنده خدمات بندري

شرکت
پارس آالمتو خلیج فارس

 ترخیص گمرکی محموالت صادراتی، وارداتی، 
ترانزیت، انجام کامل امور عملیات بندری، 
تخلیه و بارگیری، انبارداری، تامین کانتینر، 

استافینگ، حمل دریایی از بندر انزلی به بنادر 
روسیه و قزاقستان و بالعکس

بندر  انزلي، خیابان رمضانی، کوچه مجید سیري، 

پالك 44، ساختمان آرمین، طبقه سوم، واحد 16

تلفکس:  013-44441602

همراه: 34 10 181 0911

info@soharasamana.com

شرکت کشتيرانی

ُسها  َرسا  مانا

تلفن: 44425755 - 07۶      /      همراه: 09121991842
هرمزگان، جزیره کیش، بلوار ایران، روبروی بازار پادنا، ساختمان ایران، ط اول، واحد 2

*  نمایندگی کشتیرانی
* حمل و نقل دریایی  * ترخیص کاال

* ارائه خدمات به سکو های نفتی و حفاری

almasmarine.kish@gmail.com

www.ghassemitradeco.com    info@ghassemitradeco.com          

ترخیص کلیه کاالهای مجاز، خدمات بازرگانی، داخلی و خارجی به شرکت ها و موسسات 

تجاری صنعتی، ثبت سفارش، گشایش اعتبار، اخذ مجوزهای ورود و صدور کاال، گواهی 

های مختلف از قبیل: استاندارد، بهداشت، قرنطینه و غیره، حل اختالفات گمرکی و 

بازرگانی، زیر نظر متخصصین و کارشناسان ارشد گمرک ایران

تهران: میدان جمهوری، تقاطع خیابان جمهوری و اسکندری، ساختمان زائر، 
طبقه 5، واحد 606      تلفن: ۶۶913500-1 / ۶۶915510 / ۶۶592841

تهران، خیابان طالقانی، خیابان ایرانشهر، نرسیده به خیابان سمیه، پالک 102، 
طبقه 4، واحد 17      همراه: 38۶7195 0912

تلفکس: 88317973   -    88340183    -    88303497
Email:  bobehreja@gmail.com

 ISO 9001:2008

کد: 510۶9
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شرکت های بازرگانی و خدمات گمرکی

دفتر مرکزی: تهران، میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، کوچه 23، 
 پالک 1۹، واحد 303، طبقه سوم    فکس: 88783150

تلفن:88207260 - 021-88662277
همراه: 09121025359

www.gtjonoub.com                        gtjonoub@gmail.cm

نمایندگی ها: تهران، خرمشهر، آبادان، بندرعباس، بوشهر ، عسلویه و بازرگان 
نمایندگي هاي برون مرزي: چین، دبي، ترکیه، مالزي

www.tarkhiskar.co

کاالی خود را با اطمینان در مبدا به ما بسپارید و در مقصد با بهترین 
شرایط بصورت فیکس شده و قانونی تحویل بگیرید.

  قدیمی ترین شرکت ترخیص با 38 سال سابقه و تجربه 
  دارای کارت حق العمل کاری جهت اظهار و خروج کاال با مجوز گمرک

  اخذ ثبت سفارش، حمل کاال از مبدا و تحویل درب انبار مقصد

ترخیص فوق العاده کلیه کاالهای وارداتی مجاز

شماره ثبت: 5۶5590

دارای مجوز از سازمان بنادرو دریانوردی و دارای کارت بازرگانی

 تخلیه و بارگیری و بارشماری کشتی ها   حمل ونقل جاده ای داخلی و ترانزیت کاال
 ترخیص کاال                  خدمات تعمیرات کشتی

 خدمات آبرسانی و سوخت  رسانی و آذوقه رسانی کشتی ها )شیپ چندل(
 ثبت سفارش و خرید اجناس از حوزه خلیج فارس

 واردات، صادرات         انبارداری واستریپ
 دفاتر: قشم، بندرعباس، کیش

شرکت بازرگانی 

کـوثـر

صاحب امتیاز مهدی دســتا: 093۶0257578     /    09179544۶30

از سال 1355طبق اساسنامه های موجود

 ترخیص کاال از کلیه بنادر و گمرکات
 ترخیص کاال از کلیه بازارچه های رسمی کشور

 انجام تشریفات بانکی حواله ارز مرجع

Soltantejaratbazargan.co@gmail.com www. s-clearance.com

تهران، خیابان شریعتی، باالتر از بلوار میرداماد، روبه روی متروی شریعتی، خیابان زیبا، 
پالک 46، واحد 8

تلفن: 28111034-021    و   021-22855902
همراه: 0912199540۶

واتساپ: 0912199540۶ و 0933108317۶ 

شرکت 
سلطان تجارت بازرگان

shibenco@yahoo.com

با مدیریت: فتحعلی درویش

 ترخیص کلیه کاالهای تولیدی و تجاری از گمرکات کشور
 مشاور امور گمرکی و بازرگانی 

 عضو اتحادیه کارگزاران گمرکی ایران

تهران:خیابان بهشتی،شماره237،طبقه3
تلفن:88512۶78-82     88735023       8873773۶

فکس:887525۶8

شی بن کو
شرکت کارگزار گمرکی

 با بیش از 30سال سابقه
دارای پروانه کارگزاری گمرکی1520،سال 1357

علي جعفري منفرد

Alius60@gmail.com

 صادرات   واردات
 ثبت سفارش و ترخیص کاال    خرید کاال از مبدا 

علي جعفري منفرد: 091731225۶3   /   محمد جعفري منفرد: 091710۶11۶7

بوشهر، خیابان دهقان، روبروی درب خروج گمرک
ساختمان گرمسیری 2، واحد 7 

بازرگاني

 انجام صفر تا صد امور گمرکي و بازرگاني از 
تمامي گمرکات جنوب کشور

Jafari.monfared.trading

پارس مارال تجارت آراد

maraltejaratarad@gmail.com

واردات- صادرات -ترخیص کاال
دفتر نمایندگی واقع در ترکیه  -  استانبول  /  آلمان - هامبورگ

A3 تبریز، میدان شهید بهشتی، برج ابریشم، طبقه 11، واحد
تلفن:  85 - 33337580 - 041

همراه: 09101823889

شرکت بازرگانی
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شرکت های بازرگانی و خدمات گمرکی

«  مشاوره بازرگانی، خرید کاال، ثبت سفارش کاال

«  لجستیک در امارات، استاندارد کاال، امور بانکی و ارزی

091945۶8850

021-45943

lrtrading.co

تهران: بلوار میرداماد، روبروی بانک مرکزی، برج رز، طبقه 7، واحد 708

بوشهر: خیابان دهقان )گمرک(، روبروی برج اداره بندر، ساختمان عیسوندی، طبقه 1، واحد 2

دبی: خیابان القوز، روبروی الخیل مال، خیابان 24، نزدیک مستر گپ، انبار شماره 6

 www.LRTrading.co info@LRTrading.co

 مجری پروژه های بازرگانی 
 واردات ، صادرات 

 خدمات ارزی
 اخذ مجوزهای مربوطه 

ترخیص کاال از گمرکات کشور

همراه : 09152171121
Info@tradingradan.com
www.tradingradan.com 

مشهد، میدان پنج راه، مجتمع تجاری مجلل 
واحد 247، بازرگانی وفا

تهران ، میدان ونک، چهار راه جهان کودک، 
پالک 67، طبقه 3، واحد 10
 تلفن: 88۶77۶45- 021

تلفکس: 88۶77۶4۶
همراه: 0912378۶783 

صادرات، واردات، 
ترخیص کاال

و مشاوره در امور گمرکی

Lotfi_trade@yahoo.com
www.lotfitrade.com

  واردات
  صادرات 

  ثبت سفارش
  مشاوره در انجام کلیه 
امور واردات و صادرات

خدمات بازرگانی 

باقــری

تلفن: 8۶097329 - 021
8۶097421

همراه: 0912300۶331
erfantejarat.astara@gmail.com 

faratirtarabarastara@gmail.com

 ) قبول حمل کاال به تمام کشورهای آسیای میانه (
 صادرات - واردات - امور گمرکی - ترانزیت کاال 

ریلی - زمینی - دریایی 

تلفکس: 01344811775  /  همراه: 09117078750  /  09120534227

 شرکت 

  عرفان تجارت آستارا
 شرکت حمل و نقل بین المللی 

فارا تیر ترابر

آستارا، روبروی هالل احمر

بندر انزلی
تلفن : 013-44441705
نمابر: 013-44429۶14
همراه: 09118201950 
091118155۶8       

 مشاور امور گمرکی و ترخیص کاال
کارگزار )حق العمل کار( 

رسمی گمرک ایران
 صادرات - واردات و ترخیص کاال 

از کلیه گمرکات کشور

rahimabshi@yahoo.com

بازرگانی رحیم ابشی
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شرکت های بازرگانی و خدمات گمرکی

دفتر مرکزی: تهران، میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، کوچه 23، 
 پالک 1۹، واحد 303، طبقه سوم    فکس: 88783150

تلفن:88207260 - 021-88662277
همراه: 09121025359

www.gtjonoub.com                        gtjonoub@gmail.cm

نمایندگی ها: تهران، خرمشهر، آبادان، بندرعباس، بوشهر ، عسلویه و بازرگان 
نمایندگي هاي برون مرزي: چین، دبي، ترکیه، مالزي

www.tarkhiskar.co

کاالی خود را با اطمینان در مبدا به ما بسپارید و در مقصد با بهترین 
شرایط بصورت فیکس شده و قانونی تحویل بگیرید.

  قدیمی ترین شرکت ترخیص با 38 سال سابقه و تجربه 
  دارای کارت حق العمل کاری جهت اظهار و خروج کاال با مجوز گمرک

  اخذ ثبت سفارش، حمل کاال از مبدا و تحویل درب انبار مقصد

ترخیص فوق العاده کلیه کاالهای وارداتی مجاز

شماره ثبت: 5۶5590

دارای مجوز از سازمان بنادرو دریانوردی و دارای کارت بازرگانی

 تخلیه و بارگیری و بارشماری کشتی ها   حمل ونقل جاده ای داخلی و ترانزیت کاال
 ترخیص کاال                  خدمات تعمیرات کشتی

 خدمات آبرسانی و سوخت  رسانی و آذوقه رسانی کشتی ها )شیپ چندل(
 ثبت سفارش و خرید اجناس از حوزه خلیج فارس

 واردات، صادرات         انبارداری واستریپ
 دفاتر: قشم، بندرعباس، کیش

شرکت بازرگانی 

کـوثـر

صاحب امتیاز مهدی دســتا: 093۶0257578     /    09179544۶30

از سال 1355طبق اساسنامه های موجود

 ترخیص کاال از کلیه بنادر و گمرکات
 ترخیص کاال از کلیه بازارچه های رسمی کشور

 انجام تشریفات بانکی حواله ارز مرجع

Soltantejaratbazargan.co@gmail.com www. s-clearance.com

تهران، خیابان شریعتی، باالتر از بلوار میرداماد، روبه روی متروی شریعتی، خیابان زیبا، 
پالک 46، واحد 8

تلفن: 28111034-021    و   021-22855902
همراه: 0912199540۶

واتساپ: 0912199540۶ و 0933108317۶ 

شرکت 
سلطان تجارت بازرگان

shibenco@yahoo.com

با مدیریت: فتحعلی درویش

 ترخیص کلیه کاالهای تولیدی و تجاری از گمرکات کشور
 مشاور امور گمرکی و بازرگانی 

 عضو اتحادیه کارگزاران گمرکی ایران

تهران:خیابان بهشتی،شماره237،طبقه3
تلفن:88512۶78-82     88735023       8873773۶

فکس:887525۶8

شی بن کو
شرکت کارگزار گمرکی

 با بیش از 30سال سابقه
دارای پروانه کارگزاری گمرکی1520،سال 1357

علي جعفري منفرد

Alius60@gmail.com

 صادرات   واردات
 ثبت سفارش و ترخیص کاال    خرید کاال از مبدا 

علي جعفري منفرد: 091731225۶3   /   محمد جعفري منفرد: 091710۶11۶7

بوشهر، خیابان دهقان، روبروی درب خروج گمرک
ساختمان گرمسیری 2، واحد 7 

بازرگاني

 انجام صفر تا صد امور گمرکي و بازرگاني از 
تمامي گمرکات جنوب کشور

Jafari.monfared.trading

پارس مارال تجارت آراد

maraltejaratarad@gmail.com

واردات- صادرات -ترخیص کاال
دفتر نمایندگی واقع در ترکیه  -  استانبول  /  آلمان - هامبورگ

A3 تبریز، میدان شهید بهشتی، برج ابریشم، طبقه 11، واحد
تلفن:  85 - 33337580 - 041

همراه: 09101823889

شرکت بازرگانی
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شرکت های بازرگانی و خدمات گمرکی

«  مشاوره بازرگانی، خرید کاال، ثبت سفارش کاال

«  لجستیک در امارات، استاندارد کاال، امور بانکی و ارزی

091945۶8850

021-45943

lrtrading.co

تهران: بلوار میرداماد، روبروی بانک مرکزی، برج رز، طبقه 7، واحد 708

بوشهر: خیابان دهقان )گمرک(، روبروی برج اداره بندر، ساختمان عیسوندی، طبقه 1، واحد 2

دبی: خیابان القوز، روبروی الخیل مال، خیابان 24، نزدیک مستر گپ، انبار شماره 6

 www.LRTrading.co info@LRTrading.co

 مجری پروژه های بازرگانی 
 واردات ، صادرات 

 خدمات ارزی
 اخذ مجوزهای مربوطه 

ترخیص کاال از گمرکات کشور

همراه : 09152171121
Info@tradingradan.com
www.tradingradan.com 

مشهد، میدان پنج راه، مجتمع تجاری مجلل 
واحد 247، بازرگانی وفا

تهران ، میدان ونک، چهار راه جهان کودک، 
پالک 67، طبقه 3، واحد 10
 تلفن: 88۶77۶45- 021

تلفکس: 88۶77۶4۶
همراه: 0912378۶783 

صادرات، واردات، 
ترخیص کاال

و مشاوره در امور گمرکی

Lotfi_trade@yahoo.com
www.lotfitrade.com

  واردات
  صادرات 

  ثبت سفارش
  مشاوره در انجام کلیه 
امور واردات و صادرات

خدمات بازرگانی 

باقــری

تلفن: 8۶097329 - 021
8۶097421

همراه: 0912300۶331
erfantejarat.astara@gmail.com 

faratirtarabarastara@gmail.com

 ) قبول حمل کاال به تمام کشورهای آسیای میانه (
 صادرات - واردات - امور گمرکی - ترانزیت کاال 

ریلی - زمینی - دریایی 

تلفکس: 01344811775  /  همراه: 09117078750  /  09120534227

 شرکت 

  عرفان تجارت آستارا
 شرکت حمل و نقل بین المللی 

فارا تیر ترابر

آستارا، روبروی هالل احمر

بندر انزلی
تلفن : 013-44441705
نمابر: 013-44429۶14
همراه: 09118201950 
091118155۶8       

 مشاور امور گمرکی و ترخیص کاال
کارگزار )حق العمل کار( 

رسمی گمرک ایران
 صادرات - واردات و ترخیص کاال 

از کلیه گمرکات کشور

rahimabshi@yahoo.com

بازرگانی رحیم ابشی
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شرکت های حمل ونقل ریلیشرکت های حمل و نقل سنگین و فوق سنگین

شرکت

 راه آهن کشش

 آدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان نصرت، پالك ۷3
 تلفن: 66939440 - 66903433 -021

فکس: 66916188 

تعمیر و نگهداری و بهره برداری انواع لکوموتیوهای باری، مسافری و مانوری

info@rak.co.irwww.rak.co.ir

تلفن: 44۷942۷6 - 021

نمابر: 482۷9329 - 021

info@samandrail.irwww.samandrail.ir

3PL ارائه دهنده خدمات لجستیکي حمل و نقل بصورت  

  مجهز به ناوگان ملکي ریلي و جاده اي

  داراي رتبه نخست در حمل ریلي کانیتنر در کشور

  ارائه خدمات حمل و نقل بین المللي به صورت ترکیبي

  امکانات منحصر به فرد درعملیات لجستیکي ) تخلیه / بارگیري / استافینگ / فیتینگ و ... (

    و انبارش ) مسقف و روباز( در مجاورت تهران

  تنوع در حمل انواع محموالت ) پتروشیمي ، کانتینر ، انواع ورق آهن،انواع لوله ، خودرو و ...(

سمندریل ، پیشرو در ارائه خدمات لجستیک

« حمل و جابجایی  کلیه محموله ها در تمام خطوط ریلی کشور توسط واگن های 4 محوره با ظرفیت 
55 تن و ۶ محوره با ظرفیت 88 تن

« حمل و جابجایی محموله توسط تریلر و جرثقیل

ark84.co@gmail.com

اهواز، ناحیه صنعتی کارون، شرکت لوله سازی اهواز شرکت آهن ریل کاران
تلفن : 32274515  /  32274515 - 061 

 شرکت آهن ریل کاران
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شرکت های حمل ونقل ریلی

•  حمل ونقل ریلی مواد معدنی فله نظیر سنگ آهن، کنسانتره آهن، گندله، کلینکر و... 

•  حمل ونقل ریلی فرآورده های نفتی و انواع روغن های صنعتی و خوراکی

•  حمل ونقل ریلی مواد شیمیایی  )سود و اسید(

•  حمل ونقل چندوجهی محموالت معدنی و شیمیایی 

•  حمل ونقل ریلی بین المللی و فورواردری حمل محموالت صادراتی، وارداتی و ترانزیتی 

مدیرعامل: حامد نوروزی

info@srpt .ir

دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه 
شهید ستاری شمال، نبش بلوار فردوس شرق،

پالک440، ساختمان سینا، طبقه 3
تلفکس :9 - 4۶100980

www.srpt .ir

حمل ونقل ریلی داخلی و  بین المللی

www.ghatarbar.ir                   info@ghatarbar.ir

تهران، خیابان شوش غربی، نرسیده به میدان راه آهن، انبار توشه تهران، ساختمان شهید صبوری، 
طبقه همکف، پالک 104           کدپستی : 1189۶14533

تلفن : 55۶۶8۶3۶ و 2-55۶۶3350-021        /           نمابر : 55۶۶3350-2

)سهامی خاص(

 حمل و نقل داخلی:
خرده بار، خودرو، فورواردی، محموالت کانتینری، تخلیه و بارگیری، حمل درب به درب بار و خودرو به صورت ریلی و 

ترکیبی با خودرو 

 امکانات لجستیکی:
کانتینر  ناوگان حمل  استیجاری،  کم سرعت  باری  ناوگان  استیجاری،  ناوگان خودروبر   ، ملکی  پرسرعت  باری  ناوگان 
استیجاری، دارای نمایندگی در بیش از 40 ایستگاه راه آهن در سراسر شبکه ریلی کشور و بهره برداری انحصاری از 

انبارهای حمل خرده بار ایستگاه های قطار 

شهر و  ه  را ز  اتشیپ شرکت 
Pishtaz Rah & Shahr Trading Co.

ارائه دهنده خدمات انحصاری حمل و نقل خرده بار ریلی 
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شرکت های حمل ونقل ریلیشرکت های حمل و نقل سنگین و فوق سنگین

شرکت

 راه آهن کشش

 آدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان نصرت، پالك ۷3
 تلفن: 66939440 - 66903433 -021

فکس: 66916188 

تعمیر و نگهداری و بهره برداری انواع لکوموتیوهای باری، مسافری و مانوری

info@rak.co.irwww.rak.co.ir

تلفن: 44۷942۷6 - 021

نمابر: 482۷9329 - 021

info@samandrail.irwww.samandrail.ir

3PL ارائه دهنده خدمات لجستیکي حمل و نقل بصورت  

  مجهز به ناوگان ملکي ریلي و جاده اي

  داراي رتبه نخست در حمل ریلي کانیتنر در کشور

  ارائه خدمات حمل و نقل بین المللي به صورت ترکیبي

  امکانات منحصر به فرد درعملیات لجستیکي ) تخلیه / بارگیري / استافینگ / فیتینگ و ... (

    و انبارش ) مسقف و روباز( در مجاورت تهران

  تنوع در حمل انواع محموالت ) پتروشیمي ، کانتینر ، انواع ورق آهن،انواع لوله ، خودرو و ...(

سمندریل ، پیشرو در ارائه خدمات لجستیک

« حمل و جابجایی  کلیه محموله ها در تمام خطوط ریلی کشور توسط واگن های 4 محوره با ظرفیت 
55 تن و ۶ محوره با ظرفیت 88 تن

« حمل و جابجایی محموله توسط تریلر و جرثقیل

ark84.co@gmail.com

اهواز، ناحیه صنعتی کارون، شرکت لوله سازی اهواز شرکت آهن ریل کاران
تلفن : 32274515  /  32274515 - 061 

 شرکت آهن ریل کاران
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شرکت های حمل ونقل ریلی

•  حمل ونقل ریلی مواد معدنی فله نظیر سنگ آهن، کنسانتره آهن، گندله، کلینکر و... 

•  حمل ونقل ریلی فرآورده های نفتی و انواع روغن های صنعتی و خوراکی

•  حمل ونقل ریلی مواد شیمیایی  )سود و اسید(

•  حمل ونقل چندوجهی محموالت معدنی و شیمیایی 

•  حمل ونقل ریلی بین المللی و فورواردری حمل محموالت صادراتی، وارداتی و ترانزیتی 

مدیرعامل: حامد نوروزی

info@srpt .ir

دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه 
شهید ستاری شمال، نبش بلوار فردوس شرق،

پالک440، ساختمان سینا، طبقه 3
تلفکس :9 - 4۶100980

www.srpt .ir

حمل ونقل ریلی داخلی و  بین المللی

www.ghatarbar.ir                   info@ghatarbar.ir

تهران، خیابان شوش غربی، نرسیده به میدان راه آهن، انبار توشه تهران، ساختمان شهید صبوری، 
طبقه همکف، پالک 104           کدپستی : 1189۶14533

تلفن : 55۶۶8۶3۶ و 2-55۶۶3350-021        /           نمابر : 55۶۶3350-2

)سهامی خاص(

 حمل و نقل داخلی:
خرده بار، خودرو، فورواردی، محموالت کانتینری، تخلیه و بارگیری، حمل درب به درب بار و خودرو به صورت ریلی و 

ترکیبی با خودرو 

 امکانات لجستیکی:
کانتینر  ناوگان حمل  استیجاری،  کم سرعت  باری  ناوگان  استیجاری،  ناوگان خودروبر   ، ملکی  پرسرعت  باری  ناوگان 
استیجاری، دارای نمایندگی در بیش از 40 ایستگاه راه آهن در سراسر شبکه ریلی کشور و بهره برداری انحصاری از 

انبارهای حمل خرده بار ایستگاه های قطار 

شهر و  ه  را ز  اتشیپ شرکت 
Pishtaz Rah & Shahr Trading Co.

ارائه دهنده خدمات انحصاری حمل و نقل خرده بار ریلی 
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شرکت های حمل ونقل داخلی، بین المللی و ریلی

 شرکت حملونقل بینالمللي

 صبوران ترابر و صبوررانان
)کریر و فورواردر(

 ترانزیت، واردات و صادرات توسط کامیونهاي چادري، تانکري، کفي و کمرشکن به 

آسیاي میانه وکشورهاي اروپایي و همسایه 

 حمل انواع فراوردههاي نفتي به کشورهاي عراق و افغانستان 

 داراي نمایندگي در کلیه مبادي ورودي و خروجي

 ترخیص و انجام تشریفات گمرکي کاال از بنادر، گمرکات و مناطق آزاد تجاري کشور

وارد کننده کامیون های نو و کارکرده اروپائی

sabooran_transportco@yahoo.com

دفتر مرکزي : ارومیه، بلوار آزادي جنب گمرک

تلفکس: 044-32755842-3

همراه: 09141410411   /   09144417041   /   091202590۶0

Sabooran.sabooranan_ truck

 اهواز، شهرک حمل و نقل کاال، خیابان اصلی، پالک 30
تلفن:  8-33832۶0۶-0۶1     /    فکس: 0۶1-33832۶09

همراه: 09123211813      /      09123211۶03

info@tareghtrans.comw w w . t a r e g h t r a n s . c o m 

«  تامین کشنده، تریلر و کمرشکن با امکان پرداخت کرایه حمل به صورت 

 »پس از رسید« از مبدا اهواز

 «  تحت پوشش کامل بیمه )خیانت در امانت، سرقت جزئی(

 «  حمل محموالت فله شامل گندله سنگ آهن

 «  حمل آهن آالت شامل ورق، شمش، کویل، تیرآهن، میلگرد، کالف، رول و...

«  حمل محموالت پروژه ای و کیسه ای، قطعات و نگله های سنگین، 

 قطعات کارخانه های فوالدی

 «  ارائه خدمات لجستیک جهت حمل محموالت فوالد صادراتی

«  ارائه گزارشات آماری و پیشرفته پروژه به صاحبان کاال براساس

 متدهای استاندارد

شرکت حمل و نقل

niroosanat.r@gmail .com

  تعمیر و نگهداری و بازسازی و بهره برداری جرثقیل های ریلی، چرخ 
الستیکی و سقفی                 تامین قطعات و لوازم مصرفی

  تعمیر و نگهداری باالبرها از قبیل لیفتراک ها، هایسترها و کلیه وسائط 
نقلیه سبک و سنگین 

  ساخت و تامین قطعات ریلی و مهندس مشاور
  اجرای کلیه امور خدماتی شستشو و نظافت 

  تعمیرات انواع سالن های مسافری و واگن های باری و لوکوموتیو
  راهبری واگن های مسافری و خدمات پشتیبانی

شرکت  مهندسی

نیرو صنعت روزبه

تهران، نارمک، میدان نبوت، کوچه فاطمه الزهرا، پالک 7، طبقه 4، واحد 8
تلفن : 77977289-021                فکس: 021-77945183

sorooshkarafarinan@gmail .com

  خدمات حمل و نقل جاده ای و ریلی 

  خدمات ایاب و ذهاب پرسنل 

  انجام پروژه های حمل سرباره ذوب

  انجام پروژه های عمرانی 

شرکت حمل و نقل کاالی 

سروش کارآفرینان کویر 

آران و بیدگل، خیابان عباس آباد، بعد از پادگان شهید کبریایی، 
جنب مجتمع فوالد کویر 

تلفن: 03154721905     /    03154721973

141

شرکت های حمل ونقل بین المللی و لجستیک

setarehsistan@yahoo.com  /  setarehsistan@gmail.com

زاهدان، خیابان شهید بهشتی 20، ساختمان مهران، طبقه همکف، واحد 1 

تلفن: 05433219275  /  0543321927۶ 

* کریر، فورواردر، ترخیص کاال

* ترانزیت کاال به هندوستان، افغانستان، پاکستان و بلعکس

* دارای نمایندگی های فعال در گمرکات مرزی

شرکت حمل و نقل بین المللي

 کریر - فورواردر
« حمل کاالهای وارداتی، صادراتی و 

 ترانزیت
« دارای نمایندگی های فعال در 

 گمرکات مرزی کشور
« فعال در ترانزیت کاال به آسیای 

 میانه، افغانستان و قفقاز

 زاهدان، خیابان امام خمینی 42، پالک 50
تلفن: 332۶429۶ / 054-33222159

شرکت حمل ونقل بین المللی 

استاد ترابر

ostadtarabar@gmail.com

 دفتر مرکزی: تهران، خیابان سمیه، بعد از 
مفتح، پالک 110، طبقه4، واحد 16 

تلفن: 88847387 - 021 
     8831307۶

نمابر:  88328۶09 - 021

mysam.bazargan@gmail.com

 شرکت حمل و نقل بین المللی 

جاده پویان جهان
کریر-فورواردر

دفتر بازرگان: بازرگان، پشت بانک ملت، 
ساختمان جاده پویان جهان

تلفن: 34375058 - 044      
نمابر:  3437505۶ - 044

JADDEH POUYN - E - JAHAN

www.daristp.co
Info@daristp.co

شرکت حمل و نقل بین المللی 

 داریس ترابر پاسارگاد

تهران، سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، 
نبش خیابان دشتک، پالک 40، طبقه دوم، واحد 3

تلفن: 2 - 885394۶1    / 3- 887۶90۶2

*ارائه دهنده خدمات بارفرابری
جاده ای، دریایی، هوایی

*حمل انواع کاال های صادراتی، 
وارداتی، ترانزیت

نماینده انحصاری خط کشتیرانی
MSM SHIPPING LINE

 شرکت حمل و نقل بین  المللی

روانسر ترابر

دفتر تهران: 88534029   
نمابر: 8874۶550

همراه:09183311192
کرمانشاه: 083-34282792

نمابر: 083-34282793
 سلیمانیه:7702040)9۶4770+(
jafarsouri@yahoo.com

حمل کاال به اروپا و آسیا به ویژه عراق

)با مسئولیت محدود(
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل:

جعفر سوری

www.fdp-ag .com               ceo@fdp-ag.com 

 نمایندگی کشتیرانی و  حمل و نقل بین المللی
 ارائه سرویس حمل و نقل وارداتی و صادراتی )کانتینری و غیرکانتینری(

 ارائه خدمات فورواردری )هوایی -دریایی-زمینی(       خدمات حمل زمینی )ترانزیت( 

تهران، میدان فاطمی، کوچه بهرام مصیری، ساختمان فروهر دریای پارس پالک 17
021-88853514       /   09027212100         /   021- 5913۶ - 88212100    

شرکت فروهر دریای پارس

شرکت حمل و نقل بین المللی 

دریا  کاال ران

info@daryakalaran.comwww.daryakalaran.com

کریر - فورواردر
)دریایی - زمینی - هوایی - ریلی(

متخصص بسته بندی و حمل اثاث منزل به کانادا، استرالیا و آمریکا

تلفن : 884287۶۶ / 8842857۶ - 021
0912723900۶  همراه :

تهران، خیابان مطهری، بعد از خیابان ترکمنستان، نرسیده به 
خیابان شریعتی، کوچه صبا، پالک 1، واحد 2

Darya Kala Ran
 International Transport Co.Ltd

)با مسئولیت محدود(
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شرکت های حمل ونقل داخلی، بین المللی و ریلی

 شرکت حملونقل بینالمللي

 صبوران ترابر و صبوررانان
)کریر و فورواردر(

 ترانزیت، واردات و صادرات توسط کامیونهاي چادري، تانکري، کفي و کمرشکن به 

آسیاي میانه وکشورهاي اروپایي و همسایه 

 حمل انواع فراوردههاي نفتي به کشورهاي عراق و افغانستان 

 داراي نمایندگي در کلیه مبادي ورودي و خروجي

 ترخیص و انجام تشریفات گمرکي کاال از بنادر، گمرکات و مناطق آزاد تجاري کشور

وارد کننده کامیون های نو و کارکرده اروپائی

sabooran_transportco@yahoo.com

دفتر مرکزي : ارومیه، بلوار آزادي جنب گمرک

تلفکس: 044-32755842-3

همراه: 09141410411   /   09144417041   /   091202590۶0

Sabooran.sabooranan_ truck

 اهواز، شهرک حمل و نقل کاال، خیابان اصلی، پالک 30
تلفن:  8-33832۶0۶-0۶1     /    فکس: 0۶1-33832۶09

همراه: 09123211813      /      09123211۶03

info@tareghtrans.comw w w . t a r e g h t r a n s . c o m 

«  تامین کشنده، تریلر و کمرشکن با امکان پرداخت کرایه حمل به صورت 

 »پس از رسید« از مبدا اهواز

 «  تحت پوشش کامل بیمه )خیانت در امانت، سرقت جزئی(

 «  حمل محموالت فله شامل گندله سنگ آهن

 «  حمل آهن آالت شامل ورق، شمش، کویل، تیرآهن، میلگرد، کالف، رول و...

«  حمل محموالت پروژه ای و کیسه ای، قطعات و نگله های سنگین، 

 قطعات کارخانه های فوالدی

 «  ارائه خدمات لجستیک جهت حمل محموالت فوالد صادراتی

«  ارائه گزارشات آماری و پیشرفته پروژه به صاحبان کاال براساس

 متدهای استاندارد

شرکت حمل و نقل

niroosanat.r@gmail .com

  تعمیر و نگهداری و بازسازی و بهره برداری جرثقیل های ریلی، چرخ 
الستیکی و سقفی                 تامین قطعات و لوازم مصرفی

  تعمیر و نگهداری باالبرها از قبیل لیفتراک ها، هایسترها و کلیه وسائط 
نقلیه سبک و سنگین 

  ساخت و تامین قطعات ریلی و مهندس مشاور
  اجرای کلیه امور خدماتی شستشو و نظافت 

  تعمیرات انواع سالن های مسافری و واگن های باری و لوکوموتیو
  راهبری واگن های مسافری و خدمات پشتیبانی

شرکت  مهندسی

نیرو صنعت روزبه

تهران، نارمک، میدان نبوت، کوچه فاطمه الزهرا، پالک 7، طبقه 4، واحد 8
تلفن : 77977289-021                فکس: 021-77945183

sorooshkarafarinan@gmail .com

  خدمات حمل و نقل جاده ای و ریلی 

  خدمات ایاب و ذهاب پرسنل 

  انجام پروژه های حمل سرباره ذوب

  انجام پروژه های عمرانی 

شرکت حمل و نقل کاالی 

سروش کارآفرینان کویر 

آران و بیدگل، خیابان عباس آباد، بعد از پادگان شهید کبریایی، 
جنب مجتمع فوالد کویر 

تلفن: 03154721905     /    03154721973
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شرکت های حمل ونقل بین المللی و لجستیک

setarehsistan@yahoo.com  /  setarehsistan@gmail.com

زاهدان، خیابان شهید بهشتی 20، ساختمان مهران، طبقه همکف، واحد 1 

تلفن: 05433219275  /  0543321927۶ 

* کریر، فورواردر، ترخیص کاال

* ترانزیت کاال به هندوستان، افغانستان، پاکستان و بلعکس

* دارای نمایندگی های فعال در گمرکات مرزی

شرکت حمل و نقل بین المللي

 کریر - فورواردر
« حمل کاالهای وارداتی، صادراتی و 

 ترانزیت
« دارای نمایندگی های فعال در 

 گمرکات مرزی کشور
« فعال در ترانزیت کاال به آسیای 

 میانه، افغانستان و قفقاز

 زاهدان، خیابان امام خمینی 42، پالک 50
تلفن: 332۶429۶ / 054-33222159

شرکت حمل ونقل بین المللی 

استاد ترابر

ostadtarabar@gmail.com

 دفتر مرکزی: تهران، خیابان سمیه، بعد از 
مفتح، پالک 110، طبقه4، واحد 16 
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     8831307۶

نمابر:  88328۶09 - 021

mysam.bazargan@gmail.com

 شرکت حمل و نقل بین المللی 

جاده پویان جهان
کریر-فورواردر

دفتر بازرگان: بازرگان، پشت بانک ملت، 
ساختمان جاده پویان جهان

تلفن: 34375058 - 044      
نمابر:  3437505۶ - 044

JADDEH POUYN - E - JAHAN

www.daristp.co
Info@daristp.co

شرکت حمل و نقل بین المللی 

 داریس ترابر پاسارگاد

تهران، سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، 
نبش خیابان دشتک، پالک 40، طبقه دوم، واحد 3

تلفن: 2 - 885394۶1    / 3- 887۶90۶2

*ارائه دهنده خدمات بارفرابری
جاده ای، دریایی، هوایی

*حمل انواع کاال های صادراتی، 
وارداتی، ترانزیت

نماینده انحصاری خط کشتیرانی
MSM SHIPPING LINE
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روانسر ترابر

دفتر تهران: 88534029   
نمابر: 8874۶550

همراه:09183311192
کرمانشاه: 083-34282792

نمابر: 083-34282793
 سلیمانیه:7702040)9۶4770+(
jafarsouri@yahoo.com

حمل کاال به اروپا و آسیا به ویژه عراق

)با مسئولیت محدود(
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل:

جعفر سوری

www.fdp-ag .com               ceo@fdp-ag.com 

 نمایندگی کشتیرانی و  حمل و نقل بین المللی
 ارائه سرویس حمل و نقل وارداتی و صادراتی )کانتینری و غیرکانتینری(

 ارائه خدمات فورواردری )هوایی -دریایی-زمینی(       خدمات حمل زمینی )ترانزیت( 

تهران، میدان فاطمی، کوچه بهرام مصیری، ساختمان فروهر دریای پارس پالک 17
021-88853514       /   09027212100         /   021- 5913۶ - 88212100    

شرکت فروهر دریای پارس

شرکت حمل و نقل بین المللی 

دریا  کاال ران

info@daryakalaran.comwww.daryakalaran.com

کریر - فورواردر
)دریایی - زمینی - هوایی - ریلی(

متخصص بسته بندی و حمل اثاث منزل به کانادا، استرالیا و آمریکا

تلفن : 884287۶۶ / 8842857۶ - 021
0912723900۶  همراه :

تهران، خیابان مطهری، بعد از خیابان ترکمنستان، نرسیده به 
خیابان شریعتی، کوچه صبا، پالک 1، واحد 2

Darya Kala Ran
 International Transport Co.Ltd

)با مسئولیت محدود(
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شرکت های مسافربری و ریلی و خدمات رایانه ای

 

 راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی : 
 شبکه های کامپیوتری  •
شبکه های بیسیم بین   •

 ساختمانی / بین شهری 
 ارتباطات بین شعبات  •
تجهیزات شبکه اعم از مودم،  •

 سرور و فایروال  ،روتر، سوئیچ
 

 :  های مخابراتی راه اندازی و نگهداری سیستم 
 VoIPمبتنی بر شبکه  •
های سانترال تحت شبکه  تلفن •

Asterisk / Elastix / GrandStream 
 های سانترال پاناسونیک  تلفن •

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 ارائه دهنده
 خدمات کامپیوتری، شبکه،

 مخابرات سازمانی و بین سازمانی 
 

آماده عقد قرار داد پشتیبانی و نگهداری 
 سیستم های کامپیوتری و شبکه 

 با سازمانها و موسسات  

 

 :های حفاظتی و نظارتیراه اندازی و نگهداری سیستم 
 دوربین های مداربسته   •
 راه بند، کنترل تردد و پالک خوان  •
 حضور و غیاب  •

 
 :  راه اندازی و نگهداری فایروال و سامانه های امنیتی

 داخل شبکه  •
 برون سازمانی   •
 آنتی ویروس محلی و تحت شبکه   •

 
 ششررککتت  پپااررسس  ففررااففنن  

88731372 -21-98 + 

98-21-91301372 + 
info@parshitech.com 

http://www.parshitech.com 

 

www.iranpeyma.info

آدرس باربری ابهر: پایانه بار، غرفه 5
آدرس مسافربری ابهر: پایانه مسافربری
شماره تماس باربری : 0115411 - 0990
0243-5284023                         

شماره تماس مسافربری
دفتر امام حسین:5273357 - 0243

دفتر ترمینال: 0243-5214035
خرم دره: 0243-5528108
مدیر عامل: 09121425411

به مدیریت محمد رضا همتی

گلشن بار ابهر
آرام گرد ابهر

شرکت حمل و نقل کاال و مسافر

mihannoorarya2015@gmail.com

مدیر عامل: حبیب اهلل جمشید  نیا
همراه: 09158370034

گستره ی ارائه خدمات در مسیر های :
 تهران-مشهد و بلعکس) دو رام (

 اصفهان-مشهد و بلعکس ) یک رام (

 تهران-اهواز و بلعکس ) یک رام (

 تهران-یزد و بلعکس ) یک رام (

 تهران – شیراز و بالعکس ) یک رام (

 تهران-میانه و بلعکس ) دو رام (

ظرفیت ها:
 دارای 90 دستگاه واگن مسافری در ناوگان حمل و نقل ریلی ج.ا.ا

 ظرفیت ایجاد 1.400.000 صندلی جهت جابجایی مسافر در سال

 داشتن 8 قطار در ۶ مسیر اصلی و مهم کشور

 قطار 4ستاره طالئیه ، قطار 4 ستاره غدیر، قطار اتوبوسی نگین، قطار ویژه نگین

تهران، میرزای شیرازی - باالتر از مطهری - کوچه عرفان پالک 22              /                  تلفن: 88420004-7

فعال در حوزه حمل و نقل مسافری

sabatrains.ir                                                          support@sabatrains.ir
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SAFE CARGO LOGISTICS
Int´l  Transport / Logistice / Trading Solutions

Address: No.119, bul.lliyantsi, 1220 Sofia, Bulgaria

Tel: +359 - 877443900
+359-879207970

www.safecargo-co.com      info@safecargo-co.com

www.Ariomarine.com
Tel: 021 - 8872 02 02
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ماهنامه اقتصاد ترابري ایران

نوع

اشتراك

شش نوبت (با تخفیف)

دوازده نوبت (با تخفیف)

پیشتاز یا پیک ( ریال )

شهرستان تهران

3/600/000

7/200/000

3/800/000

7/600/000

 نسخه تک فروشی 500/000 ریال

بانک گردشگري شماره حساب: 155-9967-713424-1  

شماره شبا:

شماره کارت: 

9 0 0 6 4 0 0 1 5 5 9 9 6 7 0 7 1 3 4 2 4 0 0 1

5 0 5 4 - 1 6 7 0 - 0 0 1 4 - 5 4 9 1

به نام موسسه فرهنگی هنري ترابران اندیشه فردا واریز نمایید. 

021 -  88925937 - 38  

آتیه گستر ھمکاران

www.aghtrans.com@agh_transport

شرکت حمل و نقل داخلی 

بندرعباس، چھارراه بلوکی، بلوار امام موسی صدر
ساختمان مدیا، طبقه اول واحد ۱۰۲

دفتر مرکزی:
۰۷۶۳۲۲۱۰۷۶۴-۵

دفتر پایانه:
۰۷۶۳۲۵۸۹۳۷۸-۹

حمل انواع کاال از بندرعباس به سراسر کشور

برهان ترابر بندر چابهار
شرکت حمل و نقل

»  حمل کاال تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنى به تمام نقاط کشور

»  ترخیص کاال، مدیریت و مشاوره در امور حمل و نقل

»  با سابقه 27 ساله و کامیونهاى ملکى و تحت پوشش

چابهار

پایانه بار، کیلومتر5، غرفه 18

تلفن: 054-35333183

فکس: 054-35333184
فریدون برهانزئى

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

www.borhaantarabar.com

 09147640098 

09151450098 
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▪ Foreign-to-Foreign Shipping

▪ Logistics Design

▪ Ocean FCL and LCL

▪ Land FTL and LTL

▪ Air Cargo Services

▪ Cargo Insurance

▪ Purchasing 

▪ Door-to-Door Services

▪ Cross-Border Shipping

▪ Consolidation and Deconsolidation

▪ Multimodal Transportation

▪ Project Cargo

RAHYAB LOGISTICS
W o r l d  C l a s s  F r e i g h t  C o n s u l t a n t 

Phone: +98 21 22051566 – 22047556

info@rahyablogistics.com

www.rahyablogistics.com

rahyab.logistics

rahyab-logistics

Unit73, 7th Floor, No. 2761,

corner of Shahnavaz St., Valiasr St., 

Tehran, Iran

C h o o s e  t h e  b e s t ,  w e  w i l l  d o  t h e  r e s t

با ما راه را طى کنید، رهیاب

انجام شد آماده اید؟



▪ Foreign-to-Foreign Shipping

▪ Logistics Design

▪ Ocean FCL and LCL

▪ Land FTL and LTL

▪ Air Cargo Services

▪ Cargo Insurance

▪ Purchasing 

▪ Door-to-Door Services

▪ Cross-Border Shipping

▪ Consolidation and Deconsolidation

▪ Multimodal Transportation

▪ Project Cargo

RAHYAB LOGISTICS
W o r l d  C l a s s  F r e i g h t  C o n s u l t a n t 

Phone: +98 21 22051566 – 22047556

info@rahyablogistics.com

www.rahyablogistics.com

rahyab.logistics

rahyab-logistics

Unit73, 7th Floor, No. 2761,

corner of Shahnavaz St., Valiasr St., 

Tehran, Iran

C h o o s e  t h e  b e s t ,  w e  w i l l  d o  t h e  r e s t

با ما راه را طى کنید، رهیاب

انجام شد آماده اید؟



EUROPE
is our main Route

First Floor, No. 45 , 47  
Hamid Sadr St., 
Vali - e - Asr Ave., Tehran
Tel : +9821- 8880 2606
www.ritco.co  

BULGARIA

TURKEY

SLOVENIA

GERMANY
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