










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 
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Pakar.shipping.co

شماره تماس جھت کسب اطالعات بیشتر : ۰۹۳۶۸۶۸۴۵۰۰
For more info: +989368684500

انجام کلیه امور بازرگانی و 
 صادرات کاال به عمان

انجام کلیه امور بازرگانی و 
 صادرات کاال به عمان

مجری خط کشتیرانی بندر جاسک به عمان

کشتیرانى پاکار کشتیرانى پاکار 

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 SUWAIQ Port

Loadable ShipmentsTransit TimeLoading DayPODPOL

Ref Trailer / Tent Trailer
General Cargo 

 15 HoursEvery DaySUWAIQJASK

www.pakargroup.co pakarshipping@gmail.cominfo@pas-shipping.com

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, 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 Pakar.shipping.co
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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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اپراتور ترمینال کانتینرى 
بندر پتروشیمى پارس

» مدیریت و راهبرى ترمینال کانتینرى بندر پتروشیمى پارس

» مدیریت لجستیک و انبار محصول شرکت پتروشیمى مهر 

» راهبرى ، تعمیرات و نگهدارى اسکله ها و مخازن در بنادر

» ارائه خدمات تعمیرات و نگهدارى تجهیزات و ماشین آالت 

» حمل و نقل کاال و کانتینر ، استریپ و استافینگ 

» داراى نرم افزار هاى ملکى تخصصى و عملیاتى 

» اداره رستوران بنادر پتروشیمى ماهشهر و عسلویه 

» تأمین نیروى انسانى و خدمات پشتیبانى پتروشیمى مرجان

» تأمین نیروى انسانى و خدمات پشتیبانى بندر سیراف پارس

تهران: شهرك غرب، بلوار دادمان، خیابان تنگستانى، کوچه میالد 2، پالك 16

عسلویه: منطقه ویژه اقتصادى انرژى پارس ، بندر پتروشیمى پارس          ماهشهر: منطقه ویژه اقتصادى پتروشیمى ، بندر پتروشیمى ماهشهر

021-86195243

www.bysco.ir info@bysco.ir
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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

021-55254574
021-56678592

Jalalbartehran@yahoo.com

اراک ، خیابان رجائی ، 12متری اسدآبادی جهان تذرو
پالک13

086 -34026601 -2086-32244940jahantazarv@gmail.com

پرند: خیابان صنعتگران، خیابان نوآوران خادمین
بعد از چهارراه کاوشگران، پالک9

021-56419262-4021-56419201Info@khademintransport.com

دنیز ترابر 
خلیج فارس

بندرعباس، بلوار پاسداران، روبروی 
دخانیات، ساختمان افق کوروش، 

طبقه 5، پالک 5، واحد 13

076-33444345-8076-33444348deniz.tarabar@yahoo.com

  تهران: خیابان مطهری، بین کوی نور و ستی
دریای نور، شماره227

021-88514750-6021-88730737Info@Satico.com

سنگین بار
 زنجان

  زنجان: جنب عوارضی زنجان، قزوین 
پایانه بار غرفه4

024-33794241-4024-33794243esmaeli.sanginbar1@

gmail.com

سنگین ترابر
 باقریان

  اصفهان: ابتدای توبان ذوب آهن
کوی گلزار، مابین خیابان7و8، پالک 275

031-37802717
031-37807129

031-37802913sangintarabarebagheryan
@gmail.com

یمیلفکستلفنآدرسنام شرکت ا

آشنایی با شرکت های حمل و نقل دارای مجوز و پروانه فعالیت در زمینه حمل 
و نقل محموالت فوق سنگین از سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور

تهران: میدان هفت تیر، خیابان قائم مقام فراهانی، نبش کوچه دوم الف
ساختمان اطباء، پالک18، طبقه4، واحد16

تلفن: 2-88848701-021    /    نمابر: 88309017-021    /    واتســاپ: 09028010254 boggiedaran@gmail.com

سنگین ترابر
 طاهری

  شیراز: بلوار امیرکبیر، چهارراه قالیشویی، 
ساختمان میالد

071-38214410-12071-38214414sanginbar@yahoo.com

سنگین
 ترابر عدل

  تبریز: دیزل آباد، 
مابین بانک صادرات و ملت

041-34452043041-34455515Adlfar2008@yahoo.com

سنگین
 ترابر کاسپین

 تهران: بلوار اشرفی اصفهانی
خیابان مخبری، پالک 180، واحد10 

021-46138751
021-46138872

021-46138872
Rasekh@

caspiantransportation.com

سنگین 
ترابر میفور

تهران: جاده ساوه، کیلومتر 14 
جنب پمپ بنزین پروما، گاراژ میفور

021-56342741
021-56342714

021-56342715mehrab.meyfour@gmail.com

سنگین 
سازه حمل

  بندرعباس: جاده بندر شهید رجائی 
جنب نیروگاه برق، مرکز معاینه فنی

076-55251711-15076-55251714Info@sshco.ir

شکوه بار 
شهریار

تهران: آیت الله سعیدی، بعد از پل 
آزادگان، خیابان شهدای سدید، پالک 29

021-65443636
021-65444343

021-65446101
shokohbar.shahriar

@gmail.com

 تهران: خیابان استاد نجات الهی، صمدی پارسیان
کوچه خسرو، پالک43، طبقه دوم، واحد8

021-88803015021-88906037samadibakhtiari@yahoo.com

88305428Fakharco@yahoo.com-13021-88847410-021تهران: خیابان سنایی، پالک154فخار

  اراک: خیابان رجائی، 12 متری مینا پیمان
اسد آبادی، پالک11

086-34026603-4086-32246321Minapayman@yahoo.com

نویدبهمن
 تهران: شهرک غرب، فاز6، خیابان گل 
افشان جنوبی، مرکز تجاری گل افشان، 

طبقه پنجم، واحد604

021-88573232-4021-88573233Info@Nbhtc.com

 تهران:خیابان آفریقا، باالتر از جهان وزین بار
کودک، برج نگین، طبقه هشتم، واحد 807

021-88794112-14021-88778099vazinbar@yahoo.com

وزین ترابر 
تهرانی

 تهران:خیابان آفریقا، باالتر از جهان 
کودک، برج نگین، طبقه دهم، واحد 1008

021-88870624
021-88874418

021-88780055Info@Tehranitransport

وزین ترابر
سپاهان

اصفهان: اتوبان ذوب آهن، جاده سیمان 
سپاهان، روبه روی شهرک صنعتی اشترجان

جنب پمپ گاز

031-37885951-3031-37885950
vazintarabarsepahan@

yahoo.com

یمیلفکستلفنآدرسنام شرکت ا



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

021-55254574
021-56678592

Jalalbartehran@yahoo.com

اراک ، خیابان رجائی ، 12متری اسدآبادی جهان تذرو
پالک13

086 -34026601 -2086-32244940jahantazarv@gmail.com
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بندرعباس، بلوار پاسداران، روبروی 
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چند روز مانده به انتشار این شماره ترابران، معاون اول رئیس جمهور 
در حالی وزارت راه و شهرسازی را به ارائه بسته پیشنهادی برای 
جذب سرمایه گذاری مکلف کرد که این وزارتخانه مشغول تهیه 

اطالعیه »تعلیق افزایش نرخ عوارض آزادراهی« بود. 
دبیر کمیته شرکت های سرمایه گذار در آزادراه ها در گفت وگو با ما 

از دالیلی که موجب دفع سرمایه از ساخت آزادراه شده، گفت.

در گزارش اصلی می خوانید که دبیر انجمن شرکت های حمل ونقل ریلی گفته است: »آفت عملکرد 
سه ساله حوزه بار ریلی، ناشی از بی تدبیری های انباشته شده مدیریتی است« چنین اظهارنظری را 
می شود راجع به همه »آفت ها« در این آب و خاک نسبت داد. مگر کامیون ها و جاده ها هم فرسوده 
نشده اند؟ ... مدیرعامل شرکتی هم که در کار حمل با قطارهای مسافری و باری است، اندرز می دهد 
که وقتی، فرد می تواند »مدیری خوب باشد که در ساختار مناسبی فعالیت کند و اگر هم ساختار مناسب 

نبود، بتواند آن ساختار مناسب و خوب را ایجاد کند« )وعده ای در سیاه چاله!(

ماهنامه اقتصاد ترابری ایران

اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی/ سال بیست و چهارم
شماره صد و نود و نهم /  شهریور ماه 1401
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تريبون
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سرگیجه!
وزیدن بادهای سخت، بهترین هدیه برای معمار نابلد است! رابطه شان بسیار ساده است: عمارت 
بدساختی که با مصالح نامناسب ساخته شده خیلی زود فروخواهد ریخت و اگر پیش از ریزش 
دستخوش گردبادی شود، تخریب آن را می توان به گردن شدت گردباد انداخت و از سرزنش 
گریخت. مدیریت در بسیاری از سازمان ها، چه یک شرکت کوچک باشند و چه یک کشور بزرگ، 

می تواند مشمول حکم باال باشد. کشور ما تقریبا بهترین نمونه آن است!

29سخنسردبیر

...ازبهارشپیداست!
در این مطلب، نتایج گزارش جدید گروه مطالعات سیاست گذاری و پایش فضای کسب وکار انجمن 
صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی و خدمات وابسته درباره شاخص های مهم این صنعت را تقدیم 
خوانندگان کرده ایم با این امید که تداوم تهیه چنین گزارش هایی، به مدیران و کارشناسان بخش 
خصوصی و دولتی در اتخاذ تصمیمات مبتنی بر شرایط واقعی در دو سطح سیاستگذاری کالن و بنگاه 

خرد اقتصادی یاری کرده و آنها را از ایجاد موج های خبری کاذب برحذر دارد.

سردرگمی
به بلندای یک قرن قدمت دارد، اما به قامت نهالی نوپا رشد 
کرده است و بر اثر تحریم، فقدان مدل سرمایه گذاری سودده،  
حرکت در زیر چتر دولت و عدم تغییر ساختار مدیریتی 

سال هاست که بازدهی بهره وری اقتصادی ندارد. 
ترابران به منظور ارزیابی سهم مشکالت مدیریتی و ساختاری 
در ایجاد وضعیت صنعت حمل ونقل ریلی ایران، نشستی در 

فضای مجازی با حضور برخی از کارشناسان برگزار کرد. 

30گزارشاصلی

42

52 سال پس از پیشگامی ایران در حفاظت از تاالب ها و تصویب کنوانسیون بین المللی 
رامسر، روزی نیست که خبری مصیبت بار از مرگ تدریجی آنها به گوش نرسد؛ مرگ 
در اثر بی توجهی به تامین حقابه، عدم مدیریت پسماندها، خشکسالی، آتش سوزی های 
عمدی و غیرعمدی، تغییر کاربری و ... در انتظار تاالب های ایران است.برای پرس وجوی 
دقیق تر درباره وضعیت فعلی این بخش از اکوسیستم  حیاتی کشور، به سراغ دو تن از 

کارشناسان مرتبط به موضوع در سازمان حفاظت از محیط زیست رفتیم. 

از آنجا که نقص فنی هواپیما شاخصه های مختلفی اعم از موتور، سازه و یا الکترونیک 
هواپیما را در برمی گیرد، در این شماره به بخشی از سیستم هواپیما پرداختیم که شاید 
کمتر از همه مورد توجه رسانه ها بوده است، بنابراین با یکی از متخصصان کشور در 
حوزه الکترونیک هوانوردی گفت وگو کردیم تا کم و کیف وضعیت این گونه تجهیزات در 
کشور و نقش آن را در بروز سوانح بررسی کنیم.  تصمیم داشتیم تا با برخی مسئوالن 

مرتبط در شرکت فرودگاه های هم صحبت کنیم که تمایلی به گفت وگو نشان ندادند.

پیمانکار بخشی از پروژه آزادراه منجیل- رودبار با بیان اینکه برای جلوگیری از توقف 
پروژه 30 میلیارد تومان با سود 6 درصد ماهانه قرض کردیم، به ترابران گفت: »در حال 
حاضر نه تنها پروژه با 30 درصد پیشرفت پیش می رود، بلکه موجودی شرکت هم به 
صفر رسیده و 80 میلیارد تومان هم بدهی به بانک و سایر اشخاص داریم.« او معتقد 
است: »با تسریع در تامین بودجه، در بهترین شرایط این پروژه تا آخر سال به بهره برداری 

می رسد.« با این پیمانکار درباره روند انجام این پروژه گفت و گویی داشتیم

جايزهایبرایبقایسیاره
نشریه »اکونومیست« در شماره 21 می خود مقاله ای با 
عنوان: »بازارهای کربن جهانی می شوند، اما آیا تفاوتی 
ایجاد خواهند کرد؟« منتشر کرده که ضمن بررسی 
انتشار  مجوزهای  مبادله  بازارهای  تحوالت  آخرین 
آالیندگی در سراسر جهان - به عنوان راهکاری که برای 
مقابله با تولید کربن موثر پنداشته می شود - به چالش ها 

و روندهای آینده این بازارها پرداخته است.     

بحرانكمبودمکانیکدرصنعتهوانوردي
بوئینگ پیش بیني مي کند که صنعت هوایی باید تا سال 
2041 حدود 610 هزار تکنسین تعمیر و نگهداري 

جدید را آموزش دهد و جذب و استخدام کند.
اکنون تقاضاي گسترده براي مکانیک ها تهدیدي مشابه 
کمبود تراشه ها است که در اوایل همه گیري ویروس کرونا 
ایجاد شد، زیرا مصرف کنندگان محصوالت الکترونیکي 

بیشتري خرید مي کردند... 

نفسهایآخر!
صنعت احداث در سال های اخیر، با مشکالت و موانع 
متعددی به ویژه در بخش مالی و اقتصادی مواجه بوده؛ 
تا آنجا که بسیاری از طرح ها به دلیل کمبود اعتبارات و 
منابع مالی دولت و جهش هزینه نهاده ها، به صورت 
نیمه تمام رها شده اند.در همین رابطه، شورای هماهنگی 
تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای در یازدهم مرداد 

نشست خبری برگزار کرد.

خوابپريشانجامعیت
پس از کش وقوس های فراوان و اجرای فاز اول طرح جامع توسعه حمل ونقل کشور، 
فاز دوم آن، بین سازمان های زیرمجموعه وزارت راه  وشهرسازی تقسیم شده که اساسا 
با فلسفه طرح جامع مغایریت دارد؛ چرا که به قول عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات 
راه، مسکن و شهرسازی، پایه و ارکان اصلی این طرح برمبنای جامعیت و یکپارچه سازی 
حمل ونقل بنا شده بود نه اینکه بخش های حمل و نقل به صورت کامال جزیره ای به 

تکمیل طرح مشغول شوند و هر کدام راه خود را در پیش گیرند.   

دربسترمرگ

متخصصداريم،استخدامنداريم!

تکمیلآزادراهمنجیل-رودباردرگیرتامینمالی
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تحرکسینهخیز
فعالیت ها  از  وسیعی  طیف  از  هلیکوپتری  خدمات 
شامل لجستیک بحران، امداد و نجات و تولید نفت 
پشتیبانی می کند، ولی از نگاه دولتمرد ایرانی در قیاس با 
صنعت هواپیمایی اولویت چندانی ندارد و این رویکرد 
باعث عدم رشد آن شده است. درباره این بی مهری ها با 

کاپیتان محمد نوروزی  گفت و گو کردیم. 

راندندرمیانهرسوايیها
به تازگی گزارش های تحقیقی نشان داده که اوبر برای 
پیشبرد کسب وکار خود دست به دامان بسیاری از افراد 
ذی نفوذ سیاسی، اقتصادی و رسانه ای شده است. با این 
اوصاف، این قهرمان نامدار دنیای استارت آپی در دنیای 
رسوایی ها نیز به یک قهرمان بدل شده است. اوضاع 

مالی اما همچنان برای اوبر خوب است.

جايیبرایپیرهانیست
هند در سال های اخیر روند رو به رشد بسیار سریعی 
در اقتصاد داشته، اما در این بین آلودگی هوای آن که 
بیش از هر چیز ناشی از انبوه خودروهای قدیمی است 
بیش از همه به چشم می آید، در این مطلب، مروری بر 
راهکارهای قانونی هندی ها برای ترغیب مالکان جهت 

اسقاط خودروهای فرسوده خواهیم داشت.

ترابریهوايی

محیطكسبوكار

صنعتخودرو

78

62

53



چند روز مانده به انتشار این شماره ترابران، معاون اول رئیس جمهور 
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سرگیجه!
وزیدن بادهای سخت، بهترین هدیه برای معمار نابلد است! رابطه شان بسیار ساده است: عمارت 
بدساختی که با مصالح نامناسب ساخته شده خیلی زود فروخواهد ریخت و اگر پیش از ریزش 
دستخوش گردبادی شود، تخریب آن را می توان به گردن شدت گردباد انداخت و از سرزنش 
گریخت. مدیریت در بسیاری از سازمان ها، چه یک شرکت کوچک باشند و چه یک کشور بزرگ، 

می تواند مشمول حکم باال باشد. کشور ما تقریبا بهترین نمونه آن است!

29سخنسردبیر

...ازبهارشپیداست!
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خصوصی و دولتی در اتخاذ تصمیمات مبتنی بر شرایط واقعی در دو سطح سیاستگذاری کالن و بنگاه 

خرد اقتصادی یاری کرده و آنها را از ایجاد موج های خبری کاذب برحذر دارد.

سردرگمی
به بلندای یک قرن قدمت دارد، اما به قامت نهالی نوپا رشد 
کرده است و بر اثر تحریم، فقدان مدل سرمایه گذاری سودده،  
حرکت در زیر چتر دولت و عدم تغییر ساختار مدیریتی 

سال هاست که بازدهی بهره وری اقتصادی ندارد. 
ترابران به منظور ارزیابی سهم مشکالت مدیریتی و ساختاری 
در ایجاد وضعیت صنعت حمل ونقل ریلی ایران، نشستی در 

فضای مجازی با حضور برخی از کارشناسان برگزار کرد. 

30گزارشاصلی
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52 سال پس از پیشگامی ایران در حفاظت از تاالب ها و تصویب کنوانسیون بین المللی 
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جايزهایبرایبقایسیاره
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با ھمکاری: 
» انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران (موسسه ضامن)

» شرکت بیمه پاسارگاد

» انجمن صنفی شرکت ھای حمل و نقل بین المللی ایران
» انجمن صنفی شرکت ھای حمل و نقل بین المللی خراسان

» انجمن صنفی شرکت ھای حمل و نقل بین المللی کاالی استان گلستان
» انجمن صنفی شرکت ھای حمل و نقل بین المللی شمالغرب

» انجمن صنفی شرکت ھای حمل و نقل بین المللی استان کردستان

برخی مزایای طرح برای تحویل گیرندگان کانتینر:
» عدم نیاز به پرداخت سپرده نقدی و تودیع چک به شرکت ھای کشتیرانی و نمایندگی کشتیرانی عضو طرح
» پوشش بیمه ای بر روی خسارت ھای بزرگ وارد به کانتینر تا سقف ارزش کانتینر (مشروط به احراز شرایط)

» پوشش بیمه ای بر روی حق توقف حداکثر ۱۵ روز تاخیر در تحویل کانتینر ناشی از وقوع حادثه (مشروط به احراز شرایط)
» متحدالشکل شدن تعھدنامه ھای شرکت ھای کشتیرانی  و نمایندگی کشتیرانی عضو طرح

» افزایش سرعت صدور ترخیصیه
» امکان انتقال مسئولیت به تحویل گیرنده ھای بعدی (مشروط به احراز شرایط)

» فرصت ۱۰ روزه برای پرداخت صورتحساب  ھای خط کشتیرانی

"طرح تضمین تعھدات تحویل گیرندگان کانتینر در قبال مالکان کانتینر"
جایگزین تودیع سپرده نقدی و چک بابت تضامین عودت کانتینر 

مورد پذیرش ۷۰ خط کشتیرانی

قابل توجه شرکت هاى فورواردرى، 
کارگزاران گمرکى و صاحبان کاال

www.instransport.com

021-88140071

w
w

w
.t

ar
ab

ar
an

.c
om

بـر
ردی

س
ن 

سخ

وزيدنبادهایسخت،بهترينهديهبرایمعمارنابلداست!رابطهشانبسیارسادهاست:عمارتبدساختیكهبا
مصالحنامناسبساختهشدهخیلیزودفروخواهدريختواگرپیشازريزشدستخوشگردبادیشود،تخريب
آنرامیتوانبهگردنشدتگردبادانداختوازسرزنشگريخت.مديريتدربسیاریازسازمانها،چهيک
شركتكوچکباشندوچهيکكشوربزرگ،میتواندمشمولحکمباالباشد.كشورماتقريبابهتريننمونهآن
است!اغراقیدرآننیست.مديرانماهمیشهبرایپوشاندنآثاراقداماتخودبهتوفانوگردبادنیازداشتهاند.فشار
وتحريماقتصادیهستكهعملکرددودههمتاخرراپوششمیدهدوهزينههایبیموردراتوجیهمیكند.بعید
استمديريتكشورآرزوكندروزیهیچعاملخارجیمزاحموناخواستهبرعملکرددستگاهادارهكشورسايه

نیفکند:توجیهناكاركردیرابايددرخارجازخودوعملمانبیابیم!
اساساعلتيابیدركشورماكاریسرگیجهآوروپیچیدهاست.علتگرفتاریسیستماستياافراد؟مديريتكالن
استياخرد؟نداشتنامکاناتاستياهدررفتنآنهاو...همینطورمیتوانادامهدادوكاررابهبنبستكشاند.
نتیجهآنکهبايدبهبخشهایزيرينتررفتومبانیراتفحصكرد.بايدديدكهچهداليلیگردشمديرانراازقاعده
میاندازدوياسیاسترادراينگردشمديريتی،تاحدمتغیراصلیحاكممیسازد.اينهاپرسشهایمهمتریهستند

ازسواالتیمثلاينکهچرافالنمديرجواناستياازفالنسازمانآمده،يانسبشبهكجامیرسدو...
مبانیمديريتوحکمرانیقاعدهمندوموثر،درجهانامروزناشناختهنیستند،هرچندرابطهآنهابابرخیحکمرانان،
رابطهجنوبسماهللاست:خواستهایآنهاباصالحجامعهدرتعارضوالبتهمهمتراست!اولینخواستآنهاكه
بهبحثمامربوطمیشود،درهمكوفتنسازوكارها،بوروكراسیوساختاراداریپیشینیاناست؛يامالحکومتی
متفاوتاستكهبايدآنراازريشهزدياباقیماندهازدولترقیبكهاصالقابلتحملنیست.دولتهاكهعوض

میشوندفقطوزيرهاعوضنمیشوندوتغییرتاحدسرايدارونگهبانسازمانهابهپايینسرريزمیكند.
اينموضوعیكمترنظرگیرولیبسیارمهماست.مهمترينعاملنگهداشتنكشورهارویريلنظمانديشیدهو
كاركردموثر،وجوديکدستگاهتکنوكراتیکمنسجم،باتجربهوعاملبهيکبرنامهمتوازنومصوبنهادهای
باالدستیاست.برخوانندهآشکاراستكهدرايرانچنیننیست.پسازنزديکبهنیمقرن،سازوكارهادرايران

هنوزثباتندارندوشناوریبهنام»تمايالتمديريتارشد«خصلتاصلیماشیناداریحکومتاست.
دومینخواستويرانگرحکومتها،تمايلشديدشانبهتعويضپیکرههایكارشناسیباحلقهدوستانمعتمداست.
امروزهغالبسازمانهایدولتیدرجايگاهمغزسیستمبوروكراتیکقراردارندوبرنامهريزیكالنوكنترلبايد
عمدهترينوجهكاركردشانباشد.اينوظیفهرانمیتوانبردوشهركسیگذاشتواينرابهانهكردكهمديريت

سیاسیسازمانهاعمدهترينوجهكارآنهاست.
ايننقطه،محلاتصالپرسشاولبهپرسشدوماينمطلباست:سلطهتمايالتسیاسیبرسازمانهاوالبتهنهبر
سیاستگذاریبلکهبرامورجاریومديريتروزمرهآنها.دولتهاقاعدتامیتوانندوبايدتغییراتیرادرسیاستهای
كالنوتوسعهایسازمانهااعمالكنند،امادرايرانباتغییردولتهاسیاستهاتغییرنمیكند،آدمهاتغییرمیكنند
وحداكثركارشانتعییرروندجاریبهنفعحزب،نیروهایانسانیوگرايشدولتاست!ازاينروحتیدر
سازمانهایتخصصیغیرسیاسینیزتحوالتسیاسیحادثمیشود؛البتهبااينپیشفرضكهمديرانبالفطره،

تخصصهایبالفطرهدارندومیتواننددائمادرگردشباشند.
دولتها،معماراننابلداينآبوخاكندوطوفانوگردبادياريگرآنهابرایپوشاندناشتباهات.

سرگیجه!



با ھمکاری: 
» انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران (موسسه ضامن)

» شرکت بیمه پاسارگاد

» انجمن صنفی شرکت ھای حمل و نقل بین المللی ایران
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» پوشش بیمه ای بر روی خسارت ھای بزرگ وارد به کانتینر تا سقف ارزش کانتینر (مشروط به احراز شرایط)

» پوشش بیمه ای بر روی حق توقف حداکثر ۱۵ روز تاخیر در تحویل کانتینر ناشی از وقوع حادثه (مشروط به احراز شرایط)
» متحدالشکل شدن تعھدنامه ھای شرکت ھای کشتیرانی  و نمایندگی کشتیرانی عضو طرح
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کـرده و فرآیندهـا و فناوری های مختلـف را در 
خود جا داده است. 

سـازمان راه آهـن نیز یک سـازمان پیچیده فنی و 
مدیریتی است، بنابراین در همه سطوح سازمانی 
از مدیر ارشـد تا پایین ترین رده هـای کارگری در 
آن بایـد در یـک نظـم جمعی، ایـن مجموعه را 
به صورتی شـکل دهند و جلو ببرند که نتیجه آن 
سـازمانی بهـره ور، پرفایـده  و سـودمندتر از قبل 
باشـد؛ با این حال، متاسـفانه در راه آهن ایران این 
قاعده بعضا رعایت نشده و یکی از دالیل آن هم 
نگاه سیاسـی به منصب مدیریت ارشـد راه آهن 
اسـت؛ یعنـی با تغییـر هر دولـت و حتـی وزیر 
کابینه،  یکی از برنامه های مدنظر، تغییر مدیرعامل 
راه آهـن بـوده کـه در اغلب مـوارد هـم انتخابی 
نامتناسب صورت گرفته و موجب شده است تا 
افـرادی خارج از حیطـه راه آهن و بدون تجربه و 
صرفـا بـا روابـط سیاسـی بر این بخش مسـلط 
شـوند و بدیهـی اسـت که ایـن افـراد نیز حلقه 
همـکاران اصلـی را از نزدیـکان و یـاران خـود 

انتخاب می کنند.
درسـت اسـت که افـراد با تجربه و برخاسـته از 
بدنـه راه آهـن هم این گونـه رفتار می کننـد تا به 
مدیـران خـود اعتمـاد داشـته باشـند و کار را با 

ترابـران: بهتر اسـت در آغاز، بـا ارزیابی نحوه 
مدیریت و سـاختار راه آهن شروع کنیم و اینکه 
نقـص در چنیـن مـواردی چگونه بـر کارایي 
عملیاتـی، بهـره وری خطوط ریلی، توسـعه 
متوازن زیرسـاخت ها و احتمال وقوع پی درپی 

سوانح تاثیر داشته است؟
دکتر سـبحان نظـری )دبیـر انجمن صنفی 
شـرکت های حمل ونقل ریلی( : نخسـت باید 
بگویم مشکالتی که وضع نامطلوب و ناخواسته 
کنونی راه آهن را رقم زده، صرفا ناشـی از شـیوه 
مدیریت و سـاختار راه آهن کشور نیست؛ بلکه 
موضوعاتی فراتر از سـازمان راه آهن مانند قیمت 
ارزان گازوئیل، کاغذی و شـعاری بودن حمایت 
دولـت و مجلـس از راه آهـن ، اجرایـی نشـدن 
برنامه هـای توسـعه ای و... هـم وجود داشـته که 
موجـب نارسـایی های ایـن سـازمان و به تبع آن 
نارسـایی های بخـش حمل و نقـل ریلی کشـور 
شـده اسـت، امـا در این جلسـه مـا آنهـا را کنار 
می گذاریـم و فعال به مباحث درونـی راه آهن از 

جنس مدیریتی و ساختاری می پردازیم.
می دانیـم کـه راه آهـن یکـی از صنایع بـزرگ و 
قدیمـی دنیا اسـت کـه در عصر صنعتی شـدن 
پدیـد آمـده، بـه درازای این چند قـرن اخیر کار 

اطمینـان به آنهـا بسـپارند؛ اما اتـکای صرف به 
حلقه سیاسـی نزدیک، موجب شـده اسـت که 
کیفیـت تیم مدیریـت ارشـد راه آهـن در برخی 
مواقـع به ویـژه در دوره آخرین مدیرعامل دولت 
دوازدهـم و مدیرعامـل دولـت سـیزدهم، یعنی 
مدیریت فعلی، به سـطح نازلی برسد. در نتیجه، 
شـاخص های کلیدی عملکرد حمل ونقل ریلی 
بیش ازپیـش افـت کـرده و عـالوه بـر کارنامـه 
ناموفـق در زمینـه ماموریـت اصلـی این بخش 
یعنـی حمل ونقل، خسـاراتی به شـکل خروج 
سـرمایه های انسـانی ارزشـمند،  بی فکـری در 
حوزه هـای زیربنایـی راه آهن ماننـد لوکوموتیو، 
ناوگان، خطوط ریلی، ابنیه و سوانح ریلی نیز به 

مردم امروز و حتی آیندگان تحمیل شود. 
بـه نظر من، افت عملکرد سـه سـاله حـوزه بار 
ریلی که در چند ماه گذشـته شدت گرفته، بیش 
از هـر عامـل درونی و بیرونی دیگری، ناشـی از 
بی تدبیری هـای انباشته شـده مدیریتـی در ایـن 
سازمان است. در نهایت،  باید بگویم که انتصاب 
سیاسیون در سازمان پیچیده و فنی عظیمی مانند 
راه آهـن کـه اهـداف بزرگـی در چشـم انداز آن 
وجـود دارد، نتیجـه ای جـز عقبگـرد و نـزول 
شـاخص های عملکـردی و نهایتا شکسـت در 

به بلندای یک قرن قدمت دارد و راه صدساله را پشت سر گذاشته، اما به قامت نهالی نوپا رشد کرده است. 
گزندهای کهنسالی بر پیکرش نمایان است، ولی نشانی از تکنولوژی ندارد. راه آهنی که در سال 1304 از راه وضع 
قانون انحصار قند و شکر و به دست متخصصان آلمانی بنیان گذاشته شد، اکنون به عقیده کارشناسان بدون ساختار 
حمایتی و به دلیل حاکم بودن نظام مدیریتی سیاسی خسته تر از گذشته به حال خود رها شده است. این خطوط 
موازی که یکی از نخستین نشانه های زیرساختی توسعه در کشورهاست،  بر اثر تحریم، فقدان مدل سرمایه گذاری 
سودده، عدم ورود تکنولوژی به این حوزه ، حرکت در زیر چتر دولت، تسلط بی نظمی و عدم تغییر ساختار مدیریتی 
چندین و چند سال است که بازدهی بهره وری اقتصادی ندارد و درجا می زند و در حوزه ناوگان به ویژه ناوگان کشنده 

به معضل دچار شده و در حوزه زیرساخت نیز به ورطه فراموشی افتاده است. 
و  مدیریتی  مشکالت  سهم  ارزیابی  به منظور  ایران،  سراسری  راه آهن  افتتاح  سالگرد  آستانه  در  ترابران  ماهنامه 
ساختاری در ایجاد وضعیت فعلی سازمان راه آهن و همچنین صنعت حمل ونقل ریلی ایران، میزگردی را با حضور 
برخی از کارشناسان این بخش از جمله دکتر سبحان نظری، دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی و صنایع 
باری جوپار؛ مهندس سعید قصابیان،  و  وابسته؛ مهندس علیرضا عجمیان، مدیرعامل شرکت قطارهای مسافری 
کارشناس حمل ونقل ریلی و مهندس عباس قربانعلی بیک، کارشناس ارشد حمل ونقل ریلی بر بستر کالب هاوس 
برگزار کرد. این کارشناسان معتقد بودند که با وجود یک مرجع باالسری به عنوان نهاد رگوالتوری می توان از ساختار 
نخ نمای دولتی که هر بار بخشی از آن پاره می شود و به وصله نیاز دارد، خالص شد، در غیر این صورت، خواسته یا 
ناخواسته باید چراغ امید دستیابی ایران را به راه آهنی پیشرفته و مترقی خاموش کرد و رویای دستیابی به افزایش 

سهم راه آهن را از جابه جایی مسافر و بار به خاطره ها سپرد.
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کـرده و فرآیندهـا و فناوری های مختلـف را در 
خود جا داده است. 

سـازمان راه آهـن نیز یک سـازمان پیچیده فنی و 
مدیریتی است، بنابراین در همه سطوح سازمانی 
از مدیر ارشـد تا پایین ترین رده هـای کارگری در 
آن بایـد در یـک نظـم جمعی، ایـن مجموعه را 
به صورتی شـکل دهند و جلو ببرند که نتیجه آن 
سـازمانی بهـره ور، پرفایـده  و سـودمندتر از قبل 
باشـد؛ با این حال، متاسـفانه در راه آهن ایران این 
قاعده بعضا رعایت نشده و یکی از دالیل آن هم 
نگاه سیاسـی به منصب مدیریت ارشـد راه آهن 
اسـت؛ یعنـی با تغییـر هر دولـت و حتـی وزیر 
کابینه،  یکی از برنامه های مدنظر، تغییر مدیرعامل 
راه آهـن بـوده کـه در اغلب مـوارد هـم انتخابی 
نامتناسب صورت گرفته و موجب شده است تا 
افـرادی خارج از حیطـه راه آهن و بدون تجربه و 
صرفـا بـا روابـط سیاسـی بر این بخش مسـلط 
شـوند و بدیهـی اسـت که ایـن افـراد نیز حلقه 
همـکاران اصلـی را از نزدیـکان و یـاران خـود 

انتخاب می کنند.
درسـت اسـت که افـراد با تجربه و برخاسـته از 
بدنـه راه آهـن هم این گونـه رفتار می کننـد تا به 
مدیـران خـود اعتمـاد داشـته باشـند و کار را با 

ترابـران: بهتر اسـت در آغاز، بـا ارزیابی نحوه 
مدیریت و سـاختار راه آهن شروع کنیم و اینکه 
نقـص در چنیـن مـواردی چگونه بـر کارایي 
عملیاتـی، بهـره وری خطوط ریلی، توسـعه 
متوازن زیرسـاخت ها و احتمال وقوع پی درپی 

سوانح تاثیر داشته است؟
دکتر سـبحان نظـری )دبیـر انجمن صنفی 
شـرکت های حمل ونقل ریلی( : نخسـت باید 
بگویم مشکالتی که وضع نامطلوب و ناخواسته 
کنونی راه آهن را رقم زده، صرفا ناشـی از شـیوه 
مدیریت و سـاختار راه آهن کشور نیست؛ بلکه 
موضوعاتی فراتر از سـازمان راه آهن مانند قیمت 
ارزان گازوئیل، کاغذی و شـعاری بودن حمایت 
دولـت و مجلـس از راه آهـن ، اجرایـی نشـدن 
برنامه هـای توسـعه ای و... هـم وجود داشـته که 
موجـب نارسـایی های ایـن سـازمان و به تبع آن 
نارسـایی های بخـش حمل و نقـل ریلی کشـور 
شـده اسـت، امـا در این جلسـه مـا آنهـا را کنار 
می گذاریـم و فعال به مباحث درونـی راه آهن از 

جنس مدیریتی و ساختاری می پردازیم.
می دانیـم کـه راه آهـن یکـی از صنایع بـزرگ و 
قدیمـی دنیا اسـت کـه در عصر صنعتی شـدن 
پدیـد آمـده، بـه درازای این چند قـرن اخیر کار 

اطمینـان به آنهـا بسـپارند؛ اما اتـکای صرف به 
حلقه سیاسـی نزدیک، موجب شـده اسـت که 
کیفیـت تیم مدیریـت ارشـد راه آهـن در برخی 
مواقـع به ویـژه در دوره آخرین مدیرعامل دولت 
دوازدهـم و مدیرعامـل دولـت سـیزدهم، یعنی 
مدیریت فعلی، به سـطح نازلی برسد. در نتیجه، 
شـاخص های کلیدی عملکرد حمل ونقل ریلی 
بیش ازپیـش افـت کـرده و عـالوه بـر کارنامـه 
ناموفـق در زمینـه ماموریـت اصلـی این بخش 
یعنـی حمل ونقل، خسـاراتی به شـکل خروج 
سـرمایه های انسـانی ارزشـمند،  بی فکـری در 
حوزه هـای زیربنایـی راه آهن ماننـد لوکوموتیو، 
ناوگان، خطوط ریلی، ابنیه و سوانح ریلی نیز به 

مردم امروز و حتی آیندگان تحمیل شود. 
بـه نظر من، افت عملکرد سـه سـاله حـوزه بار 
ریلی که در چند ماه گذشـته شدت گرفته، بیش 
از هـر عامـل درونی و بیرونی دیگری، ناشـی از 
بی تدبیری هـای انباشته شـده مدیریتـی در ایـن 
سازمان است. در نهایت،  باید بگویم که انتصاب 
سیاسیون در سازمان پیچیده و فنی عظیمی مانند 
راه آهـن کـه اهـداف بزرگـی در چشـم انداز آن 
وجـود دارد، نتیجـه ای جـز عقبگـرد و نـزول 
شـاخص های عملکـردی و نهایتا شکسـت در 

به بلندای یک قرن قدمت دارد و راه صدساله را پشت سر گذاشته، اما به قامت نهالی نوپا رشد کرده است. 
گزندهای کهنسالی بر پیکرش نمایان است، ولی نشانی از تکنولوژی ندارد. راه آهنی که در سال 1304 از راه وضع 
قانون انحصار قند و شکر و به دست متخصصان آلمانی بنیان گذاشته شد، اکنون به عقیده کارشناسان بدون ساختار 
حمایتی و به دلیل حاکم بودن نظام مدیریتی سیاسی خسته تر از گذشته به حال خود رها شده است. این خطوط 
موازی که یکی از نخستین نشانه های زیرساختی توسعه در کشورهاست،  بر اثر تحریم، فقدان مدل سرمایه گذاری 
سودده، عدم ورود تکنولوژی به این حوزه ، حرکت در زیر چتر دولت، تسلط بی نظمی و عدم تغییر ساختار مدیریتی 
چندین و چند سال است که بازدهی بهره وری اقتصادی ندارد و درجا می زند و در حوزه ناوگان به ویژه ناوگان کشنده 

به معضل دچار شده و در حوزه زیرساخت نیز به ورطه فراموشی افتاده است. 
و  مدیریتی  مشکالت  سهم  ارزیابی  به منظور  ایران،  سراسری  راه آهن  افتتاح  سالگرد  آستانه  در  ترابران  ماهنامه 
ساختاری در ایجاد وضعیت فعلی سازمان راه آهن و همچنین صنعت حمل ونقل ریلی ایران، میزگردی را با حضور 
برخی از کارشناسان این بخش از جمله دکتر سبحان نظری، دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی و صنایع 
باری جوپار؛ مهندس سعید قصابیان،  و  وابسته؛ مهندس علیرضا عجمیان، مدیرعامل شرکت قطارهای مسافری 
کارشناس حمل ونقل ریلی و مهندس عباس قربانعلی بیک، کارشناس ارشد حمل ونقل ریلی بر بستر کالب هاوس 
برگزار کرد. این کارشناسان معتقد بودند که با وجود یک مرجع باالسری به عنوان نهاد رگوالتوری می توان از ساختار 
نخ نمای دولتی که هر بار بخشی از آن پاره می شود و به وصله نیاز دارد، خالص شد، در غیر این صورت، خواسته یا 
ناخواسته باید چراغ امید دستیابی ایران را به راه آهنی پیشرفته و مترقی خاموش کرد و رویای دستیابی به افزایش 

سهم راه آهن را از جابه جایی مسافر و بار به خاطره ها سپرد.
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تحقق اهداف ندارد.
مهنـدس علیرضـا عجمیـان )مدیرعامـل 
شـرکت قطارهای مسـافری و باری جوپار(: 
صنعـت حمل و نقـل ریلی اکنـون به نوسـانات 
بسـیار زیادی دچار شده اسـت. من معتقدم اگر 
کارشناسـانه، بدون گرایش های سیاسـی و حب 
و بغـض بـه موضـوع نـگاه کنیـم  بایـد در نظر 
گیریـم کـه بـر یـک کشـتی در حـال تالطم و 
گرفتار گرداب حائل سـوار هستیم؛ بنابراین باید 
برای جان سـالم بـه در بردن و حفظ این صنعت 

به دنبال راهکار باشیم.
ببینیـد! صنعت حمل و نقل ریلی که متشـکل از 
دو ذینفـع اصلـی یعنـی راه آهـن و بهره بـرداران 
)اعـم از خصوصـی،  نیمه خصوصـی و دولتی( 
اسـت، از 4 رکن اصلی اعم از زیرساخت )خط، 
ابنیـه، عالئـم و ...(، نـاوگان )کشـنده، بـاری و 
مسـافری(، فرآیندها و قوانین باالدستی و از همه 

مهم  تر منابع انسانی تشکیل شده است. 
با تحلیـل ایـن ارکان می توان به روشـنی متوجه 
عدم تناسـب رسـیدگی بـه آنها شـد که همین 
موضـوع به اعتقـاد من، از معضـالت اصلی این 
صنعـت در ایـران اسـت و در سـال های اخیـر 
بیش ازپیش خود را نشـان داده است؛ به صورتی 
که اکنون در حوزه ناوگان به ویژه ناوگان کشـنده 
به معضل دچار شـده ایم و در حوزه زیرسـاخت 
نیـز به ورطه فراموشـی افتاده ایم تـا جایی که به 
ضـرس قاطـع باید گفـت اگر اکنـون فکری به 
حـال بهبود وضعیت خطوط ریلی نکنیم، حتی 
اگر مشـکل لکوموتیو،   ناوگان و... هم رفع شود، 
نهایتـا تا 4 سـال دیگـر در شـبکه ای از خطوط 
ریلـی قرار می گیریم که اصال توان خدمات دهی 

به قطارهای اعزامی را ندارد. 
مهنـدس سـعید قصابیـان )کارشـناس و 
تحلیلگر حمل ونقل ریلی( : وظیفه و ماموریت 
ترسـیم شـده بـرای راه آهن با توجـه به مبحث 
خصوصی سـازی، تسـهیل حمل  ونقـل بـار و 
مسـافر اسـت؛ به صورتی که راه آهـن باید نقش 
داور و رگوالتـور را به عهـده بگیرد و حمل ونقل 
بـار و مسـافر را مدیریـت کند. با ایـن حال باید 
بگویم چه زمانی کـه راه آهن خودش متولی بود 
و چـه اکنـون کـه شـرکت هایی دیگر بـه میدان 
آمده انـد، بزرگ ترین معضل ما بهـره وری پایین 

حمل ونقل ریلی است. 

بهـره وری در حمل ونقـل ریلی نیـز چند وجه 
دارد کـه یکـی از آنها مقوله اقتصادی اسـت. در 
این بـاره، پـس از ارائه تفسـیر جدیـد از اصل 44 
قانون اساسـی، بحث خصوصی سازی مطرح و 
وعـده داده شـد کـه بـا انجام خصوصی سـازی 
شـاهد تحول در سـاختار راه آهن و ایجاد رقابت 
در ایـن شـق از حمل ونقـل خواهیـم بـود؛ امـا 
همان گونـه کـه می بینیـد راه آهـن هنـوز هم به 
شـکل پررنگ در زمینـه حمل  بار و مسـافر، بر 
تصدی گری خود اصرار دارد و به نظر می رسـد 
کـه اساسـا ماموریـت رگوالتـوری، مدیریت و 
تسـهیل حمل و نقل ریلی را کنار گذاشـته است. 
حتی درباره شرکت رجا هم با اینکه مالکیت آن 
در اختیار شسـتا )شرکت سـرمایه گذاري تامین 
اجتماعي( اسـت، راه آهن در انتخاب مدیریت و 
ارکان شـرکت هنوز هم اعمال مدیریت می کند 
و نفـوذ کامل دارد. در مجمـوع، راه آهن از طریق 
شـرکت های وابسـته بـه صنـدوق کارکنـان، بر 

بازار حمل بار ریلی تسلط کامل دارد.
وجـه دیگر بهره وری، از بُعد فنی اسـت و اینکه 
هنوز هم عملیات سـیر و کشـش بـار کامال در 
دسـت راه آهن اسـت. شـرکت حمل و نقلی که 
ظاهرا با مشـتری طرف اسـت، در واقع هیچ کاره 
اسـت. صرفا بـار را از مالک آن تحویل می گیرد 
و روی واگـن می گـذارد. مابقی عملیات شـامل 
کشـش، مانور، سـیر و حرکت، زمان اعزام، زمان 
رسـیدن به مقصد، تخلیـه و بارگیـری، انتخاب 
لکوموتیوران، سـالمت بار و... همـه در اختیار و 

به عهده راه آهن است. 
در واقع شـرکت حمل ونقـل ریلی فقط کارگزار 
راه آهـن اسـت کـه بـار را از مشـتری می گیرد و 
روی واگـن می گـذارد؛ لـذا از ایـن جهـت هیچ 
تفاوتـی بـا راه آهـن  قبـل از خصوصی سـازی 
نداریم و ذره ای هم پیشـرفت نکرده ایم، بنابراین 

به بهره وری فنی هم در راه آهن نرسیده ایم.
در عیـن حـال، از وجه تجـاری هم با نارضایتی 
شـدید مشـتری اعـم از مسـافر و صاحـب بار 
مواجه هسـتیم. می دانیـم که سـرعت بازرگانی 
راه آهن ایران قابل دفاع نیسـت، زیرا سـاختار آن 
برای پذیرایی از مشـتری تجاری آمادگی نداشته 
و نـدارد و اراده ای هـم در مدیریـت راه آهن دیده 
نمی شـود کـه بخواهد مشـتری جدیـد جذب 
کند. اکنون 70 درصد بارهای راه آهن را کاالهای 

سبحان نظری: من معتقدم 
افت عملکرد سه ساله در 
حوزه بار ریلی که در چند 
ماه گذشته شدت گرفته، 
بیش از هر عامل درونی 
و بیرونی دیگری، ناشی 
از بی تدبیری  انباشته شده 
مدیریتی است. انتصاب 
سیاسیون در سازمان 
پیچیده و فنی عظیمی 
مانند راه آهن نتیجه ای 
جز عقبگرد و نزول 
شاخص های عملکردی 
و نهایتا شکست در
 تحقق اهداف ندارد

 اکنون هزینه حمل جاده ای
 بار به طور متوسط حدود

 20 تا 30 درصد از کرایه 
حمل ریلی باالتر است، 
در حالی که در کشورهای 
پیشرو ریلی دنیا، نسبت 
این دو کرایه چیزی در 
حد 3 تا 4 برابر است. 
پس باید یک تنظیم گری
 مهم در خارج از مجموعه 
راه آهن انجام شود که 
متاسفانه اتفاق نیفتاده،

بنابراین طبیعتا راه آهن در 
این اکوسیستم اقتصادی 
روز به روز ضعیف تر و 
بی پول تر می شود 
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بخش اعظمی از مشکالت مانند نداشتن بخش خصوصی واقعی و بالغ، بهره وری پایین و... به 
عواملی بیرون از راه آهن برمی گردد. متاسفانه راه آهن و حمل ونقل ریلی ایران )مجموعه ای 
متشکل از راه آهن، بخش خصوصی و روابط بین آنها( موجود عجیب الخلقه و کم نظیری است 
که کارکرد درست و منظمی ندارد و مجبور است در قواره متغیرهایی که بر آنها حاکم است، 

کار کند.
مشکل دیگر این است که هر دولت و یا وزیری که سر کار می آید، قاعدتا قول هایی به مردم، 
دولت و مجلس می دهد که من می آیم و این کارها را می کنم و بعد هم شخصی به عنوان 
مدیرعامل راه آهن تعیین می شود و در یک بستر »بدون تعهد به برنامه بلندمدت« در ذهن 
خودش، ملغمه ای از سیاست ها و پروژه ها و تصمیمات را که اساسا نمی توان آن را برنامه نامید، 
به عنوان برنامه کاری در نظر می گیرد. کار بعضا به جایی می رسد که مدیرعامل حتی از اصول 
قانون اساسی تا پایین ترین سطح دستورالعمل های سازمانی را نیز در هنگام اجرا و تصمیم گیری 

خود تغییر می دهد تا تفاوت خود را با مدیران قبلی به رخ بکشد. 
نکته کلیدی این است که بخش مهمی از ساختارهای اداری ما یا برنامه ندارند یا برنامه پذیر 
نیستند. ما برنامه های مختلفی برای هدف گذاری حمل ونقل ریلی داریم، اما آن برنامه ها غایت 
آمال ما هستند نه برنامه؛ مثال آرزو می کنیم تا پایان برنامه ششم توسعه سهم راه آهن از حمل 
بار به 30 درصد و از جابه جایی مسافر به 20 درصد افزایش یابد، اما متاسفانه برنامه های ما در 
حد آرزو کردن متوقف مانده است. نقشه راه و گام های ساالنه ما برای رسیدن به این اهداف 
و اینکه چه کارهایی باید در بخش ریلی و چه اقداماتی در حوزه جاده ای رخ دهد تا این اهداف 

محقق شوند، نه جایی نوشته می شود و نه جایی به آن عمل خواهد شد.
در سازمانی به بزرگی راه آهن، مدیر ارشد باید در قامت یک رهبر ظاهر شود، چون در راس 
این هرم قرار گرفتن صرفا با ویژگی یک مدیر معمولی امکان پذیر نیست و خصایص رهبری 

را نیاز دارد. 
سازمانی که بیش از 20 هزار نفر پرسنل مستقیم و 30 هزار نفر پرسنل غیرمستقیم دارد و باید 
این 50 هزار نفر را مدیریت کند، باید تیم منسجم، جامع و سازگار باهم تشکیل دهد، تفویض 
اختیار کند، اعتماد حداکثری داشته باشد. اگر به کارکنان و به ویژه به معاونان و مدیران ارشد و 
بالفصل اعتماد ندارد، باید آنها را به فوریت برکنار کند و افراد دیگری را جایگزین کند، چنان 
که بتواند به آنها اعتماد و تفویض اختیار کند؛ عالوه بر این باید بر قلب افراد حکومت کند. با 
این حال متاسفانه ما چند سالی است که شاهد تشدید بی اعتمادی و به تبع آن سلب یا کاهش 
اختیارات بسیاری از مدیران کلیدی در راه آهن هستیم. به همین دلیل، از تصمیم ساده ای مانند 
پرداخت اضافه کار به یک کارمند، تا تصمیماتی مهم مانند اعطای مجوز به شرکت ها، شیوه 
تعمیر و نگهداری ناوگان،  پرداخت مشوق های سرمایه گذاری به بخش خصوصی و... در 

کارتابل مدیرعامل معطل و بدون تصمیم می ماند. 
سازمان بزرگی که تفویض اختیار در آن نیست، سازمانی بی انگیزه، بی نظم و رها شده خواهد 
بود که ضمن کاهش شاخص های عملکردی، هر لحظه احتمال بروز سانحه در آن می رود و 

دائما بیمناک از خطر و مبتال به آفِت اُفت است.

آفت افت در بستری 
بی تعهد به برنامه  بلندمدت!  
دکتر سبحان نظری 
دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی 
و صنایع وابسته 

معدنـی و فوالدی تشـکیل می دهد و مشـتری، 
مبـدا و مقصد هم در چنین سـاختاری، سـال ها 
اسـت که مشـخص و روتیـن اسـت. در چنین 
شـرایطی مگر می شـود این را ه آهن را تجاری 

دانست؟! 
گفتنی اسـت که یکی از معیارهای مهم تجاری 
بودن یک راه آهن را کانتینر حمل شـده توسط آن 
مشـخص می کند. اگر کتابچه عملکرد سـاالنه 
راه آهـن ایـران را بگشـاییم، می بینیـم که کانتینر 
به عنـوان بـار تجـاری خالـص در آن سـهمی 
ناچیـزی دارد. راه آهنـی که نمی تواند به صاحبان 
کاال و کانتینر برای تحویل آن، زمان و برنامه دهد 
و زمانبنـدی نداشـته باشـد، تجاری محسـوب 
نمی شـود. در راه آهـن ایـران بـه صاحـب بـار 
تجـاری می گوینـد رفتـن قطـار بـا ماسـت و 
رسـیدن آن بـا خدا! محموله های ریلی یک بار 
15 روزه از سـرخس بـه بندرعباس می رسـد و 

دفعه دیگر 20 روزه 
در یک کالم باید گفت که کارنامـه راه آهن ایران 

در حمل بار تجاری مردود است. 
متاسـفانه در مدیریـت راه آهـن هیـچ انگیـزه و 
تالشـی هـم بـرای بهبـود وجـه تجـاری دیده 
نمی شـود. تفکـر بدنـه بازرگانـی راه آهن کامال 
دولـت زده اسـت و بـه شـرکت ها هـم میـدان 
نمی دهـد که بتوانند خدمات خوبی به مشـتری 

ارائه دهند و آنها را وابسته نگه می دارد.
بـه نظر مـن، گلـوگاه اصلـی راه آهـن مدیریت 
نادرسـت، »سـیر و حرکت« و انحصار آن است. 
اگـر مدیریت راه آهن بخواهد تغییـر ایجاد کند، 
بایـد ابتـدا بـرای این بخـش فکر اساسـی کند. 
اکنون بی نظمی در سـیر و حرکـت راه آهن بیداد 
می کنـد. همچنین به دلیل بی توجهـی مدیریت، 
ایـن بی نظمـی انـدک انـدک به دیگـر بخش ها 
هـم سـرایت کرده اسـت؛ تا جایی که تبلـور آن 
در سانحه اخیر ریلی یعنی سانحه قطار مشهد- 
یـزد به خوبـی مشـهود بـود و نشـان مـی داد که 
علی رغـم وجود مقصران مسـتقیم ماننـد راننده 
جرثقیل و لکوموتیوران، منشـا اصلی حادثه، در 

بی انضباطی است.
مهندس سید مجتبی ناصریان )متخصص و 
کارشـناس حمل ونقل ریلی( : ببینید! سـاختار 
مدیریتـی راه آهـن و حتی بخش ریلی شـرکت 
سـاخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور، 
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تحقق اهداف ندارد.
مهنـدس علیرضـا عجمیـان )مدیرعامـل 
شـرکت قطارهای مسـافری و باری جوپار(: 
صنعـت حمل و نقـل ریلی اکنـون به نوسـانات 
بسـیار زیادی دچار شده اسـت. من معتقدم اگر 
کارشناسـانه، بدون گرایش های سیاسـی و حب 
و بغـض بـه موضـوع نـگاه کنیـم  بایـد در نظر 
گیریـم کـه بـر یـک کشـتی در حـال تالطم و 
گرفتار گرداب حائل سـوار هستیم؛ بنابراین باید 
برای جان سـالم بـه در بردن و حفظ این صنعت 

به دنبال راهکار باشیم.
ببینیـد! صنعت حمل و نقل ریلی که متشـکل از 
دو ذینفـع اصلـی یعنـی راه آهـن و بهره بـرداران 
)اعـم از خصوصـی،  نیمه خصوصـی و دولتی( 
اسـت، از 4 رکن اصلی اعم از زیرساخت )خط، 
ابنیـه، عالئـم و ...(، نـاوگان )کشـنده، بـاری و 
مسـافری(، فرآیندها و قوانین باالدستی و از همه 

مهم  تر منابع انسانی تشکیل شده است. 
با تحلیـل ایـن ارکان می توان به روشـنی متوجه 
عدم تناسـب رسـیدگی بـه آنها شـد که همین 
موضـوع به اعتقـاد من، از معضـالت اصلی این 
صنعـت در ایـران اسـت و در سـال های اخیـر 
بیش ازپیش خود را نشـان داده است؛ به صورتی 
که اکنون در حوزه ناوگان به ویژه ناوگان کشـنده 
به معضل دچار شـده ایم و در حوزه زیرسـاخت 
نیـز به ورطه فراموشـی افتاده ایم تـا جایی که به 
ضـرس قاطـع باید گفـت اگر اکنـون فکری به 
حـال بهبود وضعیت خطوط ریلی نکنیم، حتی 
اگر مشـکل لکوموتیو،   ناوگان و... هم رفع شود، 
نهایتـا تا 4 سـال دیگـر در شـبکه ای از خطوط 
ریلـی قرار می گیریم که اصال توان خدمات دهی 

به قطارهای اعزامی را ندارد. 
مهنـدس سـعید قصابیـان )کارشـناس و 
تحلیلگر حمل ونقل ریلی( : وظیفه و ماموریت 
ترسـیم شـده بـرای راه آهن با توجـه به مبحث 
خصوصی سـازی، تسـهیل حمل  ونقـل بـار و 
مسـافر اسـت؛ به صورتی که راه آهـن باید نقش 
داور و رگوالتـور را به عهـده بگیرد و حمل ونقل 
بـار و مسـافر را مدیریـت کند. با ایـن حال باید 
بگویم چه زمانی کـه راه آهن خودش متولی بود 
و چـه اکنـون کـه شـرکت هایی دیگر بـه میدان 
آمده انـد، بزرگ ترین معضل ما بهـره وری پایین 

حمل ونقل ریلی است. 

بهـره وری در حمل ونقـل ریلی نیـز چند وجه 
دارد کـه یکـی از آنها مقوله اقتصادی اسـت. در 
این بـاره، پـس از ارائه تفسـیر جدیـد از اصل 44 
قانون اساسـی، بحث خصوصی سازی مطرح و 
وعـده داده شـد کـه بـا انجام خصوصی سـازی 
شـاهد تحول در سـاختار راه آهن و ایجاد رقابت 
در ایـن شـق از حمل ونقـل خواهیـم بـود؛ امـا 
همان گونـه کـه می بینیـد راه آهـن هنـوز هم به 
شـکل پررنگ در زمینـه حمل  بار و مسـافر، بر 
تصدی گری خود اصرار دارد و به نظر می رسـد 
کـه اساسـا ماموریـت رگوالتـوری، مدیریت و 
تسـهیل حمل و نقل ریلی را کنار گذاشـته است. 
حتی درباره شرکت رجا هم با اینکه مالکیت آن 
در اختیار شسـتا )شرکت سـرمایه گذاري تامین 
اجتماعي( اسـت، راه آهن در انتخاب مدیریت و 
ارکان شـرکت هنوز هم اعمال مدیریت می کند 
و نفـوذ کامل دارد. در مجمـوع، راه آهن از طریق 
شـرکت های وابسـته بـه صنـدوق کارکنـان، بر 

بازار حمل بار ریلی تسلط کامل دارد.
وجـه دیگر بهره وری، از بُعد فنی اسـت و اینکه 
هنوز هم عملیات سـیر و کشـش بـار کامال در 
دسـت راه آهن اسـت. شـرکت حمل و نقلی که 
ظاهرا با مشـتری طرف اسـت، در واقع هیچ کاره 
اسـت. صرفا بـار را از مالک آن تحویل می گیرد 
و روی واگـن می گـذارد. مابقی عملیات شـامل 
کشـش، مانور، سـیر و حرکت، زمان اعزام، زمان 
رسـیدن به مقصد، تخلیـه و بارگیـری، انتخاب 
لکوموتیوران، سـالمت بار و... همـه در اختیار و 

به عهده راه آهن است. 
در واقع شـرکت حمل ونقـل ریلی فقط کارگزار 
راه آهـن اسـت کـه بـار را از مشـتری می گیرد و 
روی واگـن می گـذارد؛ لـذا از ایـن جهـت هیچ 
تفاوتـی بـا راه آهـن  قبـل از خصوصی سـازی 
نداریم و ذره ای هم پیشـرفت نکرده ایم، بنابراین 

به بهره وری فنی هم در راه آهن نرسیده ایم.
در عیـن حـال، از وجه تجـاری هم با نارضایتی 
شـدید مشـتری اعـم از مسـافر و صاحـب بار 
مواجه هسـتیم. می دانیـم که سـرعت بازرگانی 
راه آهن ایران قابل دفاع نیسـت، زیرا سـاختار آن 
برای پذیرایی از مشـتری تجاری آمادگی نداشته 
و نـدارد و اراده ای هـم در مدیریـت راه آهن دیده 
نمی شـود کـه بخواهد مشـتری جدیـد جذب 
کند. اکنون 70 درصد بارهای راه آهن را کاالهای 

سبحان نظری: من معتقدم 
افت عملکرد سه ساله در 
حوزه بار ریلی که در چند 
ماه گذشته شدت گرفته، 
بیش از هر عامل درونی 
و بیرونی دیگری، ناشی 
از بی تدبیری  انباشته شده 
مدیریتی است. انتصاب 
سیاسیون در سازمان 
پیچیده و فنی عظیمی 
مانند راه آهن نتیجه ای 
جز عقبگرد و نزول 
شاخص های عملکردی 
و نهایتا شکست در
 تحقق اهداف ندارد

 اکنون هزینه حمل جاده ای
 بار به طور متوسط حدود
 20 تا 30 درصد از کرایه 
حمل ریلی باالتر است، 
در حالی که در کشورهای 
پیشرو ریلی دنیا، نسبت 
این دو کرایه چیزی در 
حد 3 تا 4 برابر است. 
پس باید یک تنظیم گری

 مهم در خارج از مجموعه 
راه آهن انجام شود که 
متاسفانه اتفاق نیفتاده،
بنابراین طبیعتا راه آهن در 
این اکوسیستم اقتصادی 
روز به روز ضعیف تر و 
بی پول تر می شود 
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بخش اعظمی از مشکالت مانند نداشتن بخش خصوصی واقعی و بالغ، بهره وری پایین و... به 
عواملی بیرون از راه آهن برمی گردد. متاسفانه راه آهن و حمل ونقل ریلی ایران )مجموعه ای 
متشکل از راه آهن، بخش خصوصی و روابط بین آنها( موجود عجیب الخلقه و کم نظیری است 
که کارکرد درست و منظمی ندارد و مجبور است در قواره متغیرهایی که بر آنها حاکم است، 

کار کند.
مشکل دیگر این است که هر دولت و یا وزیری که سر کار می آید، قاعدتا قول هایی به مردم، 
دولت و مجلس می دهد که من می آیم و این کارها را می کنم و بعد هم شخصی به عنوان 
مدیرعامل راه آهن تعیین می شود و در یک بستر »بدون تعهد به برنامه بلندمدت« در ذهن 
خودش، ملغمه ای از سیاست ها و پروژه ها و تصمیمات را که اساسا نمی توان آن را برنامه نامید، 
به عنوان برنامه کاری در نظر می گیرد. کار بعضا به جایی می رسد که مدیرعامل حتی از اصول 
قانون اساسی تا پایین ترین سطح دستورالعمل های سازمانی را نیز در هنگام اجرا و تصمیم گیری 

خود تغییر می دهد تا تفاوت خود را با مدیران قبلی به رخ بکشد. 
نکته کلیدی این است که بخش مهمی از ساختارهای اداری ما یا برنامه ندارند یا برنامه پذیر 
نیستند. ما برنامه های مختلفی برای هدف گذاری حمل ونقل ریلی داریم، اما آن برنامه ها غایت 
آمال ما هستند نه برنامه؛ مثال آرزو می کنیم تا پایان برنامه ششم توسعه سهم راه آهن از حمل 
بار به 30 درصد و از جابه جایی مسافر به 20 درصد افزایش یابد، اما متاسفانه برنامه های ما در 
حد آرزو کردن متوقف مانده است. نقشه راه و گام های ساالنه ما برای رسیدن به این اهداف 
و اینکه چه کارهایی باید در بخش ریلی و چه اقداماتی در حوزه جاده ای رخ دهد تا این اهداف 

محقق شوند، نه جایی نوشته می شود و نه جایی به آن عمل خواهد شد.
در سازمانی به بزرگی راه آهن، مدیر ارشد باید در قامت یک رهبر ظاهر شود، چون در راس 
این هرم قرار گرفتن صرفا با ویژگی یک مدیر معمولی امکان پذیر نیست و خصایص رهبری 

را نیاز دارد. 
سازمانی که بیش از 20 هزار نفر پرسنل مستقیم و 30 هزار نفر پرسنل غیرمستقیم دارد و باید 
این 50 هزار نفر را مدیریت کند، باید تیم منسجم، جامع و سازگار باهم تشکیل دهد، تفویض 
اختیار کند، اعتماد حداکثری داشته باشد. اگر به کارکنان و به ویژه به معاونان و مدیران ارشد و 
بالفصل اعتماد ندارد، باید آنها را به فوریت برکنار کند و افراد دیگری را جایگزین کند، چنان 
که بتواند به آنها اعتماد و تفویض اختیار کند؛ عالوه بر این باید بر قلب افراد حکومت کند. با 
این حال متاسفانه ما چند سالی است که شاهد تشدید بی اعتمادی و به تبع آن سلب یا کاهش 
اختیارات بسیاری از مدیران کلیدی در راه آهن هستیم. به همین دلیل، از تصمیم ساده ای مانند 
پرداخت اضافه کار به یک کارمند، تا تصمیماتی مهم مانند اعطای مجوز به شرکت ها، شیوه 
تعمیر و نگهداری ناوگان،  پرداخت مشوق های سرمایه گذاری به بخش خصوصی و... در 

کارتابل مدیرعامل معطل و بدون تصمیم می ماند. 
سازمان بزرگی که تفویض اختیار در آن نیست، سازمانی بی انگیزه، بی نظم و رها شده خواهد 
بود که ضمن کاهش شاخص های عملکردی، هر لحظه احتمال بروز سانحه در آن می رود و 

دائما بیمناک از خطر و مبتال به آفِت اُفت است.

آفت افت در بستری 
بی تعهد به برنامه  بلندمدت!  
دکتر سبحان نظری 
دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی 
و صنایع وابسته 

معدنـی و فوالدی تشـکیل می دهد و مشـتری، 
مبـدا و مقصد هم در چنین سـاختاری، سـال ها 
اسـت که مشـخص و روتیـن اسـت. در چنین 
شـرایطی مگر می شـود این را ه آهن را تجاری 

دانست؟! 
گفتنی اسـت که یکی از معیارهای مهم تجاری 
بودن یک راه آهن را کانتینر حمل شـده توسط آن 
مشـخص می کند. اگر کتابچه عملکرد سـاالنه 
راه آهـن ایـران را بگشـاییم، می بینیـم که کانتینر 
به عنـوان بـار تجـاری خالـص در آن سـهمی 
ناچیـزی دارد. راه آهنـی که نمی تواند به صاحبان 
کاال و کانتینر برای تحویل آن، زمان و برنامه دهد 
و زمانبنـدی نداشـته باشـد، تجاری محسـوب 
نمی شـود. در راه آهـن ایـران بـه صاحـب بـار 
تجـاری می گوینـد رفتـن قطـار بـا ماسـت و 
رسـیدن آن بـا خدا! محموله های ریلی یک بار 
15 روزه از سـرخس بـه بندرعباس می رسـد و 

دفعه دیگر 20 روزه 
در یک کالم باید گفت که کارنامـه راه آهن ایران 

در حمل بار تجاری مردود است. 
متاسـفانه در مدیریـت راه آهـن هیـچ انگیـزه و 
تالشـی هـم بـرای بهبـود وجـه تجـاری دیده 
نمی شـود. تفکـر بدنـه بازرگانـی راه آهن کامال 
دولـت زده اسـت و بـه شـرکت ها هـم میـدان 
نمی دهـد که بتوانند خدمات خوبی به مشـتری 

ارائه دهند و آنها را وابسته نگه می دارد.
بـه نظر مـن، گلـوگاه اصلـی راه آهـن مدیریت 
نادرسـت، »سـیر و حرکت« و انحصار آن است. 
اگـر مدیریت راه آهن بخواهد تغییـر ایجاد کند، 
بایـد ابتـدا بـرای این بخـش فکر اساسـی کند. 
اکنون بی نظمی در سـیر و حرکـت راه آهن بیداد 
می کنـد. همچنین به دلیل بی توجهـی مدیریت، 
ایـن بی نظمـی انـدک انـدک به دیگـر بخش ها 
هـم سـرایت کرده اسـت؛ تا جایی که تبلـور آن 
در سانحه اخیر ریلی یعنی سانحه قطار مشهد- 
یـزد به خوبـی مشـهود بـود و نشـان مـی داد که 
علی رغـم وجود مقصران مسـتقیم ماننـد راننده 
جرثقیل و لکوموتیوران، منشـا اصلی حادثه، در 

بی انضباطی است.
مهندس سید مجتبی ناصریان )متخصص و 
کارشـناس حمل ونقل ریلی( : ببینید! سـاختار 
مدیریتـی راه آهـن و حتی بخش ریلی شـرکت 
سـاخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور، 
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از اواسـط دهـه 80 از بدنـه شـرکت راه آهـن و 
سیاسـت های مصـوب و ابالغـی ادوار قبلـی 
فاصلـه گرفـت و از آن بـه بعـد روز بـه روز این 
فاصله بیشتر شـده تا به وضعیت کنونی رسیده 
است. در 15 سال گذشته، بسیاری از سیاست ها 
و شـاخص های مدیریتـی ترابـری ریلـی مانند 
شایسته سـاالری، ارتقـای حرفـه ای، نظام هـای 
بهـره وری و تعالی سـازمان، حمایت و تشـویق 
مشـارکت خصوصی، جایگاه ویژه آموزش های 
حیـن خدمـت، اولویت ایمنـی و نگهـداری به 
توسـعه، ارتقـا و تمرکززدایـی بهره بـرداری و... 
کمرنـگ شـد و مدیـران ارشـد توجـه کافی به 
تداوم سیاسـت های قبلـی، تجـارب رایج دیگر 
راه آهن ها و درخواسـت شرکت ها و انجمن های 

خصوصی و علمی... نداشتند.
بدین ترتیب، به تدریج رویـه مدیریت راه آهن با 
سیاسـت های مصـوب مجلـس و برنامـه رایج 
دیگـر راه آهن هـا فاصلـه گرفتـه و بـا وجـود 
زحمـات زیـاد و توفیقـات نسـبی در برخـی 
بخش هـا، باعـث افـول بخـش ریلی کشـور و 
رسـیدن آن به وضعیت فعلی شـده اسـت؛ البته 
این توضیـح، نافی زحمـات و توفیقات داخلی 
راه آهـن نیسـت و کم توجهـی مدیـران دیگـر 

سازمان های ذی ربط را توجیه نمی کند.
ترابـران: تاکنون به نبـود نهاد رگوالتـور، نبود 
انگیزه و اراده در مدیریت راه آهن برای توسـعه، 
بهبود و نوسـازی و نداشـتن زمانبنـدی و عدم 
توجه به زیرسـاخت ها اشـاره شد. آیا همه این 
نقصان، ناشـی از مدیران ناآشـنا با حوزه است 

یا ساختار سازمانی باید تغییر کند؟ 
نظـری: یـک مدیرعامل موفـق و خـوب در 
راه آهـن  مدیرعاملی اسـت که جابه جایـی بار و 
مسـافر را با کمیت و کیفیت بهتـری انجام دهد. 
بـا ایـن حـال، گاهـی کـه تیـم مدیریت ارشـد 
راه آهـن بی تجربـه یا کم تجربـه و با تحصیالت 
غیرمرتبط اسـت شـاهد افت عملکـرد راه آهن، 
هـم در حـوزه حمل و نقل و هم ایمنی هسـتیم. 
متاسـفانه گاهی انتصابـات غیرصحیح، موجب 
دور شـدن سـازمان از ماموریت های اصلی  شده 
و ماموریـت نهادهـای دیگـری ماننـد سـایر 
بخش هـای قوه مجریـه و حتی قـوه قضائیه به 

ماموریت اصلی سازمان تبدیل شده است. 
برای نمونه در مقاطعی شـاهد بوده ایم که برخی 

مدیـران عامل، به سـبب تجربه انـدک کاری در 
این بخـش و نداشـتن آگاهی کافـی از تجارب 
تلخـی که نهایتا کلیت نظام را به سـمت اجرای 
سیاست خصوصی سازی کشانده، معتقد بودند 
کـه خصوصی سـازی راه آهـن منجر بـه اعطای 
رانت به برخی سـرمایه گذاران می شـود و نهایتا 
به این نتیجه رسـیدند که نه فقط تکالیف قانونی 
را در ایـن خصـوص نادیـده بگیرنـد، بلکـه بـا 
توجیهـات غلطـی کـه در دایره  همـان نزدیکان 
غیرمتخصص ساخته و پرداخته می شود، خالف 
جهت این سیاسـت کلی نظام حرکـت کنند و 

به دولتی تر شدن راه آهن دامن بزنند. 
به هر حال کیفیت پاییـن تیم مدیریتی می تواند 
از مسـائل بسـیار اسـتراتژیکی ماننـد تعریـف 
ماموریت سازمان تا پایین ترین سطوح عملیاتی 
ماننـد اینکه برای حمـل بار چه واگنـی به کدام 

لکوموتیو بسته شود، اختالل ایجاد کند. 
این آسـیب های استراتژیک اقتصادی اجتماعی، 
ناشـی از غلبـه اراده هـای سیاسـی نظـام اداری 
کشـور بـر عقالنیـت و تخصص اسـت و باید 

باالخره یک جایی متوقف شود.
قصابیـان : همان گونـه که قبال گفتـم، به نظر 
من، مشـکل اساسـی راه آهن که روی بهره وری 
این سازمان نیز تاثیر منفی دارد ، از لحاظ عملیاتی 
و در بخش سـیر و حرکت اسـت کـه آن هم از 

بی انضباطی نشات می گیرد. 
اگـر بـه سـوانح اخیـر راه آهن نگاهـی بیندازید، 
ردپـای بی انضباطـی و خطـای فاحش انسـانی 
کامـال مشـهود اسـت، در حالـی کـه از جملـه 
مسـئولیت های اوالی مدیرعامـل و مجموعـه 
مدیریـت، ایـن اسـت کـه بی نظمـی را در یک 

سازمان کنترل کنند و سامان دهند. 
اگـر به حادثه نیشـابور نگاهی بیندازید می بینید 
کـه بـا فـرار قطـار شـروع شـد. همـه ریلی هـا 
می داننـد کـه چقـدر سـاده می توان با کفشـک 
خط و بسـتن ترمز دسـتی جلوی فرار قطـار را 
گرفـت. حادثه هفت خوان هم بر اثـر ورود قطار 
بـه بـالک قرمـز رخ داد کـه در اثر سـهل انگاری 
 CTC نیروی انسـانی بود و در حالی که سیستم
و سیسـتم ATC داشـتیم، اما به خاطر بی مباالتی 

نیروی انسانی نتوانستیم از آنها استفاده کنیم. 
در سـانحه طبـس نیـز خودمختـاری و آتـش 
به اختیاری لکوموتیوران چنین سـانحه ای را رقم 

سعید قصابیان: ساختار 
راه آهن ایران برای پذیرایی 
از مشتری تجاری آمادگی 
نداشته و ندارد و اراده ای
 هم در مدیریت راه آهن

 دیده نمی شود که بخواهد 
مشتری جدید جذب کند. 
اکنون 70 درصد بارهای 
راه آهن را کاالهای معدنی 
و فوالدی تشکیل می دهد

 که مشتری، مبدا و مقصد 
آن هم سال هاست که 
مشخص و روتین است. 
مگر می شود این را ه آهن 
را تجاری دانست؟! 

 اگر مدیریت راه آهن ما 
می خواهد تغییری ایجاد

 کند باید ابتدا برای بخش 
»سیر و حرکت«  فکری 
اساسی داشته باشد. اکنون 
بی نظمی در سیر و حرکت 
راه آهن بیداد می کند و 
بی توجهی مدیریت باعث

 شده که این بی نظمی 
اندک اندک به بخش های

دیگر هم سرایت کند تا 
جایی که تبلور آن در 
سانحه اخیر ریلی یعنی 
سانحه قطار مشهد- یزد

 کامال مشهود بود 
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زد. بی انضباطـی از ایـن باالتر کـه لوکوموتیوران 
کنترل قطار را بر خالف نص مقررات به دسـت 
کمـک بدهـد و بر خالف برگه احتیـاط که قید 
تقلیـل سـرعت دارد بـا سـرعت بیـش از 100 
کیلومتـر بـر سـاعت بـه اسـتقبال خطر بـرود؟ 
خـروج از خـط از لحـاظ فنـی عالمـت یـک 
ناکارآمدی بـزرگ برای هر راه آهن اسـت که در 
راه آهـن ایـران بـه امـری روزمـره تبدیـل شـده 
است. همه این موارد از بی نظمی و خودمختاری 

پرسنل حکایت می کنند. 
یکی از خطاهـای دیگر مدیریـت راه آهن که به 
آن بسـیار اعتراض دارم، پنهان کاری است؛ یعنی 
اصل بر این اسـت که اگر سـانحه ای به جرح و 
فوت منجر نشـود، باید پنهان بماند. این نگرش 

بسـیار خطرنـاک اسـت، زیـرا بـه مدیـران و 
کارشناسـان اجازه تحلیل و جلوگیـری از تکرار 
سـوانح را نمی دهـد. اگر دربـاره فـرار قطارها و 
دفعـات مکـرر خـروج از خـط پنهـان کاری 
نمی شـد و علل آنها تحلیل می شـدند شـاید از 

بسیاری از سوانح ریلی پیشگیری می شد.
عجمیان : ایجـاد نهاد رگوالتـوری موضوعی 
اسـت که باید در سـطح وزارت راه و شهرسازی 
و دولـت بـه آن پرداخته شـود. شـرکت راه آهن 
یـک شـرکت دولتی اسـت و وظایف شـرکت 
دولتی در مقایسه با سازمان دولتی کامال متفاوت 
اسـت. راه آهن باید تبدیل به یک سـازمان شـود 
تا مشـابه سـایر شـقوق حمل و نقل )راهـداری ، 
هواپیمایـی و جـاده ای و ... ( نسـبت بـه انجـام 

وظایف رگوالتوری خود اقدام کند. 
ترابران: با توجه به سـخنان گفته شـده درباره 
نهاد رگوالتوری ، این پرسـش ایجاد می شـود 
که بـدون تغییـر و تحول اساسـی در شـیوه 
انتخاب مدیران، آیا تشـکیل این نهاد می تواند 
چـاره کار باشـد یـا اینکه مشـکلی را بر تل 

مشکالت فعلی راه آهن می افزاید؟ 
نظـری : اینکـه رگوالتـوری بایـد مسـتقل از 
تصدی گـری باشـد شـاید چنـدان در اختیـار 
راه آهـن نباشـد، بلکه نهـادی در باالدسـت مثال 
وزارت راه وشهرسـازی یـا مجلس بایـد در این 
زمینه تصمیـم بگیرند و برای مثال، سـازمانی به 
نـام تنظیم مقررات حمل و نقل کشـور تشـکیل 
شـود تـا به عنـوان نهـاد باالدسـتی، ماموریـت 

سوال این است که آیا علت اصلی این مشکالت مدیران ناآشنا با حوزه هستند یا ساختار 
سازمانی باید تغییر کند؟ باید بگویم که تغییر ساختار قطعا الزم است، اما تغییر مدیران هم الزم 
خواهد بود. هر مدیری به درد هر ساختاری نمی خورد. به نظر من مدیران دو دسته هستند: 
مدیران حفظ وضع موجود و مدیران تغییر. اکنون راه آهن به وضعیتی دچار شده که مدیران 
حافظ وضع موجود، نه تنها کارگشا نیستند، بلکه ماندگاری آنها خطرناک هم خواهد بود. مدیران 
تغییر باید مبتکر و شجاع و جنگنده باشند؛ مثال وقتی می گوییم که راه آهن نباید به دنبال 
تصدی گری باشد، با منافع بسیاری نمی خواند و مخالفت می کنند. در نتیجه، ما مدیریت تغییری 

می خواهیم که برود بجنگد و یکبار برای همیشه به مقوله تصدی گری راه آهن پایان دهد.
اصالح شیوه سیر و حرکت در راه آهن با پشت میز نشینی و امضای نامه و بخشنامه نمی شود. 
تغییر این وضعیت با منافع بسیاری نمی خواند و سنگ اندازی می کنند. مدیر برای تغییر این 

وضعیت باید در داخل سازمان بجنگد. 
تغییر ساختار واجب است، اما برای این کار مدیری الزم است که اهل جنگیدن باشد. ما با 
مدیرانی که در دفتر می نشینند و هر وقت سانحه شد، به محل سانحه سر می زنند، نمی توانیم 
تغییر ایجاد کنیم. اگر هم تغییر ایجاد نکنیم شاخص حمل ونقل ریلی همین که هست خواهد 
ماند. در برنامه های باالدستی گفته شده است که سهم راه آهن از مسافر20 درصد و از بار30 
درصد افزایش یابد، در حالی که اگر همین طور پیش رویم سهم ریل از بار و مسافر همچنان 

زیر 10 درصد باقی خواهد ماند.
اگر بخواهیم درست مدیریت کنیم باید مدیر اول آجر اول را بگذارد و مدیر دوم رج دوم و 
این بنا همین گونه ادامه یابد تا به هدف خودش برسد. در حالی که ما شاهدیم مدیر دوم ردیف 
آجر مدیر اول را خراب می کند و دوباره آجری را از اول می گذارد و می خواهد همه آجرها را 
به دست خود بچیند. این موضوع البته در سازمان ها و شرکت های ایرانی عمومیت دارد و به 

راه آهن منحصر نمی شود.
یکی از خطاهای دیگر مدیریت راه آهن که به آن بسیار اعتراض دارم، پنهان کاری است؛ یعنی 
اصل بر این است که اگر سانحه ای به جرح و فوت منجر نشود، باید پنهان بماند. این نگرش 
بسیار خطرناک است، زیرا به مدیران و کارشناسان اجازه تحلیل و جلوگیری از تکرار سوانح 
را نمی دهد. اگر درباره فرار قطارها و دفعات مکرر خروج از خط پنهان کاری نمی شد و علل 

آنها تحلیل می شدند شاید از بسیاری از سوانح ریلی پیشگیری می شد.

راه آهن کشور به 
»مدیریت تغییر« نیاز دارد  
مهندس سعید قصابیان 
کارشناس و تحلیلگر حمل ونقل ریلی
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از اواسـط دهـه 80 از بدنـه شـرکت راه آهـن و 
سیاسـت های مصـوب و ابالغـی ادوار قبلـی 
فاصلـه گرفـت و از آن بـه بعـد روز بـه روز این 
فاصله بیشتر شـده تا به وضعیت کنونی رسیده 
است. در 15 سال گذشته، بسیاری از سیاست ها 
و شـاخص های مدیریتـی ترابـری ریلـی مانند 
شایسته سـاالری، ارتقـای حرفـه ای، نظام هـای 
بهـره وری و تعالی سـازمان، حمایت و تشـویق 
مشـارکت خصوصی، جایگاه ویژه آموزش های 
حیـن خدمـت، اولویت ایمنـی و نگهـداری به 
توسـعه، ارتقـا و تمرکززدایـی بهره بـرداری و... 
کمرنـگ شـد و مدیـران ارشـد توجـه کافی به 
تداوم سیاسـت های قبلـی، تجـارب رایج دیگر 
راه آهن ها و درخواسـت شرکت ها و انجمن های 

خصوصی و علمی... نداشتند.
بدین ترتیب، به تدریج رویـه مدیریت راه آهن با 
سیاسـت های مصـوب مجلـس و برنامـه رایج 
دیگـر راه آهن هـا فاصلـه گرفتـه و بـا وجـود 
زحمـات زیـاد و توفیقـات نسـبی در برخـی 
بخش هـا، باعـث افـول بخـش ریلی کشـور و 
رسـیدن آن به وضعیت فعلی شـده اسـت؛ البته 
این توضیـح، نافی زحمـات و توفیقات داخلی 
راه آهـن نیسـت و کم توجهـی مدیـران دیگـر 

سازمان های ذی ربط را توجیه نمی کند.
ترابـران: تاکنون به نبـود نهاد رگوالتـور، نبود 
انگیزه و اراده در مدیریت راه آهن برای توسـعه، 
بهبود و نوسـازی و نداشـتن زمانبنـدی و عدم 
توجه به زیرسـاخت ها اشـاره شد. آیا همه این 
نقصان، ناشـی از مدیران ناآشـنا با حوزه است 

یا ساختار سازمانی باید تغییر کند؟ 
نظـری: یـک مدیرعامل موفـق و خـوب در 
راه آهـن  مدیرعاملی اسـت که جابه جایـی بار و 
مسـافر را با کمیت و کیفیت بهتـری انجام دهد. 
بـا ایـن حـال، گاهـی کـه تیـم مدیریت ارشـد 
راه آهـن بی تجربـه یا کم تجربـه و با تحصیالت 
غیرمرتبط اسـت شـاهد افت عملکـرد راه آهن، 
هـم در حـوزه حمل و نقل و هم ایمنی هسـتیم. 
متاسـفانه گاهی انتصابـات غیرصحیح، موجب 
دور شـدن سـازمان از ماموریت های اصلی  شده 
و ماموریـت نهادهـای دیگـری ماننـد سـایر 
بخش هـای قوه مجریـه و حتی قـوه قضائیه به 

ماموریت اصلی سازمان تبدیل شده است. 
برای نمونه در مقاطعی شـاهد بوده ایم که برخی 

مدیـران عامل، به سـبب تجربه انـدک کاری در 
این بخـش و نداشـتن آگاهی کافـی از تجارب 
تلخـی که نهایتا کلیت نظام را به سـمت اجرای 
سیاست خصوصی سازی کشانده، معتقد بودند 
کـه خصوصی سـازی راه آهـن منجر بـه اعطای 
رانت به برخی سـرمایه گذاران می شـود و نهایتا 
به این نتیجه رسـیدند که نه فقط تکالیف قانونی 
را در ایـن خصـوص نادیـده بگیرنـد، بلکـه بـا 
توجیهـات غلطـی کـه در دایره  همـان نزدیکان 
غیرمتخصص ساخته و پرداخته می شود، خالف 
جهت این سیاسـت کلی نظام حرکـت کنند و 

به دولتی تر شدن راه آهن دامن بزنند. 
به هر حال کیفیت پاییـن تیم مدیریتی می تواند 
از مسـائل بسـیار اسـتراتژیکی ماننـد تعریـف 
ماموریت سازمان تا پایین ترین سطوح عملیاتی 
ماننـد اینکه برای حمـل بار چه واگنـی به کدام 

لکوموتیو بسته شود، اختالل ایجاد کند. 
این آسـیب های استراتژیک اقتصادی اجتماعی، 
ناشـی از غلبـه اراده هـای سیاسـی نظـام اداری 
کشـور بـر عقالنیـت و تخصص اسـت و باید 

باالخره یک جایی متوقف شود.
قصابیـان : همان گونـه که قبال گفتـم، به نظر 
من، مشـکل اساسـی راه آهن که روی بهره وری 
این سازمان نیز تاثیر منفی دارد ، از لحاظ عملیاتی 
و در بخش سـیر و حرکت اسـت کـه آن هم از 

بی انضباطی نشات می گیرد. 
اگـر بـه سـوانح اخیـر راه آهن نگاهـی بیندازید، 
ردپـای بی انضباطـی و خطـای فاحش انسـانی 
کامـال مشـهود اسـت، در حالـی کـه از جملـه 
مسـئولیت های اوالی مدیرعامـل و مجموعـه 
مدیریـت، ایـن اسـت کـه بی نظمـی را در یک 

سازمان کنترل کنند و سامان دهند. 
اگـر به حادثه نیشـابور نگاهی بیندازید می بینید 
کـه بـا فـرار قطـار شـروع شـد. همـه ریلی هـا 
می داننـد کـه چقـدر سـاده می توان با کفشـک 
خط و بسـتن ترمز دسـتی جلوی فرار قطـار را 
گرفـت. حادثه هفت خوان هم بر اثـر ورود قطار 
بـه بـالک قرمـز رخ داد کـه در اثر سـهل انگاری 
 CTC نیروی انسـانی بود و در حالی که سیستم
و سیسـتم ATC داشـتیم، اما به خاطر بی مباالتی 

نیروی انسانی نتوانستیم از آنها استفاده کنیم. 
در سـانحه طبـس نیـز خودمختـاری و آتـش 
به اختیاری لکوموتیوران چنین سـانحه ای را رقم 

سعید قصابیان: ساختار 
راه آهن ایران برای پذیرایی 
از مشتری تجاری آمادگی 
نداشته و ندارد و اراده ای
 هم در مدیریت راه آهن
 دیده نمی شود که بخواهد 
مشتری جدید جذب کند. 
اکنون 70 درصد بارهای 
راه آهن را کاالهای معدنی 
و فوالدی تشکیل می دهد
 که مشتری، مبدا و مقصد 
آن هم سال هاست که 
مشخص و روتین است. 
مگر می شود این را ه آهن 
را تجاری دانست؟! 

 اگر مدیریت راه آهن ما 
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زد. بی انضباطـی از ایـن باالتر کـه لوکوموتیوران 
کنترل قطار را بر خالف نص مقررات به دسـت 
کمـک بدهـد و بر خالف برگه احتیـاط که قید 
تقلیـل سـرعت دارد بـا سـرعت بیـش از 100 
کیلومتـر بـر سـاعت بـه اسـتقبال خطر بـرود؟ 
خـروج از خـط از لحـاظ فنـی عالمـت یـک 
ناکارآمدی بـزرگ برای هر راه آهن اسـت که در 
راه آهـن ایـران بـه امـری روزمـره تبدیـل شـده 
است. همه این موارد از بی نظمی و خودمختاری 

پرسنل حکایت می کنند. 
یکی از خطاهـای دیگر مدیریـت راه آهن که به 
آن بسـیار اعتراض دارم، پنهان کاری است؛ یعنی 
اصل بر این اسـت که اگر سـانحه ای به جرح و 
فوت منجر نشـود، باید پنهان بماند. این نگرش 

بسـیار خطرنـاک اسـت، زیـرا بـه مدیـران و 
کارشناسـان اجازه تحلیل و جلوگیـری از تکرار 
سـوانح را نمی دهـد. اگر دربـاره فـرار قطارها و 
دفعـات مکـرر خـروج از خـط پنهـان کاری 
نمی شـد و علل آنها تحلیل می شـدند شـاید از 

بسیاری از سوانح ریلی پیشگیری می شد.
عجمیان : ایجـاد نهاد رگوالتـوری موضوعی 
اسـت که باید در سـطح وزارت راه و شهرسازی 
و دولـت بـه آن پرداخته شـود. شـرکت راه آهن 
یـک شـرکت دولتی اسـت و وظایف شـرکت 
دولتی در مقایسه با سازمان دولتی کامال متفاوت 
اسـت. راه آهن باید تبدیل به یک سـازمان شـود 
تا مشـابه سـایر شـقوق حمل و نقل )راهـداری ، 
هواپیمایـی و جـاده ای و ... ( نسـبت بـه انجـام 

وظایف رگوالتوری خود اقدام کند. 
ترابران: با توجه به سـخنان گفته شـده درباره 
نهاد رگوالتوری ، این پرسـش ایجاد می شـود 
که بـدون تغییـر و تحول اساسـی در شـیوه 
انتخاب مدیران، آیا تشـکیل این نهاد می تواند 
چـاره کار باشـد یـا اینکه مشـکلی را بر تل 

مشکالت فعلی راه آهن می افزاید؟ 
نظـری : اینکـه رگوالتـوری بایـد مسـتقل از 
تصدی گـری باشـد شـاید چنـدان در اختیـار 
راه آهـن نباشـد، بلکه نهـادی در باالدسـت مثال 
وزارت راه وشهرسـازی یـا مجلس بایـد در این 
زمینه تصمیـم بگیرند و برای مثال، سـازمانی به 
نـام تنظیم مقررات حمل و نقل کشـور تشـکیل 
شـود تـا به عنـوان نهـاد باالدسـتی، ماموریـت 

سوال این است که آیا علت اصلی این مشکالت مدیران ناآشنا با حوزه هستند یا ساختار 
سازمانی باید تغییر کند؟ باید بگویم که تغییر ساختار قطعا الزم است، اما تغییر مدیران هم الزم 
خواهد بود. هر مدیری به درد هر ساختاری نمی خورد. به نظر من مدیران دو دسته هستند: 
مدیران حفظ وضع موجود و مدیران تغییر. اکنون راه آهن به وضعیتی دچار شده که مدیران 
حافظ وضع موجود، نه تنها کارگشا نیستند، بلکه ماندگاری آنها خطرناک هم خواهد بود. مدیران 
تغییر باید مبتکر و شجاع و جنگنده باشند؛ مثال وقتی می گوییم که راه آهن نباید به دنبال 
تصدی گری باشد، با منافع بسیاری نمی خواند و مخالفت می کنند. در نتیجه، ما مدیریت تغییری 

می خواهیم که برود بجنگد و یکبار برای همیشه به مقوله تصدی گری راه آهن پایان دهد.
اصالح شیوه سیر و حرکت در راه آهن با پشت میز نشینی و امضای نامه و بخشنامه نمی شود. 
تغییر این وضعیت با منافع بسیاری نمی خواند و سنگ اندازی می کنند. مدیر برای تغییر این 

وضعیت باید در داخل سازمان بجنگد. 
تغییر ساختار واجب است، اما برای این کار مدیری الزم است که اهل جنگیدن باشد. ما با 
مدیرانی که در دفتر می نشینند و هر وقت سانحه شد، به محل سانحه سر می زنند، نمی توانیم 
تغییر ایجاد کنیم. اگر هم تغییر ایجاد نکنیم شاخص حمل ونقل ریلی همین که هست خواهد 
ماند. در برنامه های باالدستی گفته شده است که سهم راه آهن از مسافر20 درصد و از بار30 
درصد افزایش یابد، در حالی که اگر همین طور پیش رویم سهم ریل از بار و مسافر همچنان 

زیر 10 درصد باقی خواهد ماند.
اگر بخواهیم درست مدیریت کنیم باید مدیر اول آجر اول را بگذارد و مدیر دوم رج دوم و 
این بنا همین گونه ادامه یابد تا به هدف خودش برسد. در حالی که ما شاهدیم مدیر دوم ردیف 
آجر مدیر اول را خراب می کند و دوباره آجری را از اول می گذارد و می خواهد همه آجرها را 
به دست خود بچیند. این موضوع البته در سازمان ها و شرکت های ایرانی عمومیت دارد و به 

راه آهن منحصر نمی شود.
یکی از خطاهای دیگر مدیریت راه آهن که به آن بسیار اعتراض دارم، پنهان کاری است؛ یعنی 
اصل بر این است که اگر سانحه ای به جرح و فوت منجر نشود، باید پنهان بماند. این نگرش 
بسیار خطرناک است، زیرا به مدیران و کارشناسان اجازه تحلیل و جلوگیری از تکرار سوانح 
را نمی دهد. اگر درباره فرار قطارها و دفعات مکرر خروج از خط پنهان کاری نمی شد و علل 

آنها تحلیل می شدند شاید از بسیاری از سوانح ریلی پیشگیری می شد.

راه آهن کشور به 
»مدیریت تغییر« نیاز دارد  
مهندس سعید قصابیان 
کارشناس و تحلیلگر حمل ونقل ریلی
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رگوالتـوری را برای شـرکت ها و سـازمان های 
دارای ماموریت حمل و نقل انجام دهد. 

مـا فعاالن بخش ریلی توقع داریـم حداقل برای 
راه آهـن این اتفاق رخ دهد، زیـرا راه آهن بیش از 
دیگر سـازمان های حمل ونقلی وزارت راه اعم از 
سـازمان بنـادر، سـازمان هواپیمایـی و سـازمان 
راهـداری در حال تصدی گری و تجارت اسـت 
و در عیـن حـال به دنبال تصدی گری بیشـتری 
اسـت. بایـد بگویم که سـانحه ریلـی طبس که 
جـان تعـدادی از هموطنـان عزیز مـا را گرفت 
به خوبـی نقص سـاختار رگوالتـوری را در بعد 
ایمنی نمایـان کرد. پیمانکار خط و ابنیه زیر نظر 
و بـه دسـتور عوامـل راه آهـن کار می کـرده، اما 
ظاهـرا در فرآیند مقدماتی رسـیدگی بـه درصد 
قصـور عوامل مختلف، درصد خیلـی باالیی را 
بـرای او در نظـر گرفته انـد. در صورتی کـه اگـر 
منصفانـه نگاه کنیـم درصد کمی بـه این بخش 
خصوصـی تعلـق می گیرد کـه بالغ بر 10 سـال 
به صورت حرفـه ای در آن محل کار می کرده، اما 
اکنـون گنـاه دیگـران را بـه گردن ایـن پیمانکار 
انداخته اند، زیرا ترکیب کمیسـیون رسـیدگی به 
سـوانح ریلـی که ایـن ماجرا را بررسـی کـرده، 

منتخب شخص مدیریت راه آهن است.
عجمیـان : وقتـی بحـث نهـاد رگوالتـوری 
مطـرح می شـود، جـدا از جنبه هـای فرآیندی و 
عملیاتی باید تنظیم اقتصاد حمل و نقل ریلی هم 

جزء وظایفش باشد. 
در حـال حاضـر، یکـی از مشـکالت اصلی ما 
اقتصـادی نبودن حمل و نقل ریلی چـه در حوزه 
بار و چه در حوزه مسـافر اسـت. خوب اسـت 
بدانیـد سـال 95 و  96 قیمت بلیـت قطار ثابت 
مانـد و در سـال 97 و 98 نیـز میانگیـن افزایش 
قیمـت بلیت قطار مسـافری 16 درصد بـود. در 
تیـر مـاه سـال 99 نیـز در حالـی افزایـش 20 
درصـدی قیمت بلیت تصویب شـد که به دلیل 
محدودیت هـای کرونایـی 50 درصـد ظرفیـت 

قطارها غیرقابل استفاده بودند. 
در سـال 1400 هم هیچ افزایشـی نداشـتیم و از 
ابتـدای خرداد مـاه 1401 با حذف فاصله گذاری 
اجتماعـی افزایش 25 درصدی را شـاهد بودیم. 
بـه ایـن ترتیـب، در 6 سـال گذشـته، میانگیـن 
افزایـش قیمت بلیت قطار زیـر 40 درصد بوده، 
اما هزینه هـا بالغ بر 300 درصد افزایش داشـتند 

و 3 برابر شـدند. سـال 1401 را نیز اساسا در نظر 
نمی گیریـم زیـرا وضعیـت در ادامـه به مراتـب 

وخیم تر خواهد شد.
در این شـرایط شرکت های مسافری نمی توانند 
هزینه های خود را پوشـش دهند، چه برسـد به 
اینکـه بـه سـود برسـند. در حوزه شـرکت های 
باری نیز تعرفه ها به صورت دسـتوری مشخص 
می شـود، به صورتـی کـه امسـال افزایش سـهم 
راه آهـن در حـق دسترسـی به انـدازه ای بـود که 
موجـب اعتراض شـرکت ها شـد. نمی تـوان از 
راه آهن خواسـت که این کار را انجام ندهد، زیرا 
آنها هم دچار شـرایطی هسـتند که برای گذران 
امـور و پرداخـت حقـوق پرسـنل خود بـه این 
درآمدها نیاز دارند و بنابراین با بخش خصوصی 

در کسب درآمد در حال رقابت هستند. 
در چنیـن وضعیتـی بایـد نهـاد باالتـری وجود 
داشـته و این تنظیم بازار را - بدون توجه به نفع 
اقتصـادی خود - انجام دهـد. آن نهاد باید بتواند 
به صورتـی برنامه ریـزی کنـد کـه شـرایط برای 
نوسـازی، تعمیـر و خریـد واگـن و لکوموتیـو 
جدیـد مهیـا و زیرسـاخت ها و ابنیه نیـز به روز 
شـود؛ زیرا با این شـرایط درآمد و هزینه  راه آهن 

هیچ یک از این اقدامات انجام نخواهد شد. 
قصابیان : ببینید اگر فضا رقابتی نباشـد نیازی 
هـم به نهـاد رگوالتور نیسـت. وقتی عـده ای با 
هم رقابت دارند، سـعی می کننـد دیگری را کنار 
بزنند. در نتیجه، نهادی باید وجود داشـته باشـد 
که بین ذینفعان )رقبـا( روابط حقوقی، اقتصادی 
و فنـی را تنظیـم کند تا ایـن رقابت سـالم اداره 

شود و تا خط پایان ادامه یابد. 
البتـه دربـاره اینکـه نهـاد رگوالتـوری در داخل 
راه آهن یا در داخل وزارت راه یا بیرون از وزارت 
راه باشـد، اختالف نظر وجـود دارد. با این حال، 
شـرط اول این اسـت که راه آهن تصدی گری را 
کنار بگذارد و در ِسـَمت داور قرار بگیرد و ناظر 
رقابـت شـرکت های حمل و نقلـی بـا یکدیگر 
باشـد. رگوالتوری فقط ریاسـت کردن نیسـت. 
راه آهـن باید از منافع این شـرکت ها دفاع کند و 
در عین حال مراقب باشـد که کسـی در مسابقه 
از خـط خـود خـارج نشـود. راه آهـن بایـد بـا 
شـورای اقتصـاد و شـورای رقابـت و سـازمان 
حمایت مذاکره کنـد و تعرفه ها را به نفع بخش 
حمل و نقل ریلی اصالح کند تا اینکه سـرمایه ها 

علیرضا عجمیان: اکنون در 
حوزه ناوگان به ویژه کشنده 

 به معضل دچار شده ایم و 
در حوزه زیرساخت نیز به

 ورطه فراموشی افتاده ایم تا 
آنجا که اگر اکنون فکری 
برای بهبود وضعیت خطوط 
ریلی نکنیم، حتی در صورت 
رفع مشکالت   ناوگان و ... 
نهایتا تا 4 سال دیگر در 
شبکه ای از خطوط ریلی 
قرار می گیریم که دیگر 
توان خدمات  رسانی به
 قطارهای اعزامی را ندارد

 یک فرد زمانی می تواند 
مدیر خوبی باشد که در 
ساختار مناسبی فعالیت کند

 و اگر هم ساختار مناسب 
نبود، بتواند آن ساختار 
مناسب و خوب را ایجاد

 کند؛ در غیر این صورت - 
مانند شرایطی که اکنون

در آن گرفتار هستیم- 
هیچ کس نمی تواند 
به درستی کار کند
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بـه سـمت این حـوزه حرکـت کننـد. کاری که 
دکتـر پورسـیدآقایی در زمـان مدیریتشـان در 

راه آهن به جد پیگیر آن بودند.
ترابـران: چـه ویژگی هایـی بایـد در انتخاب 

مدیران این بخش مدنظر قرار گیرد؟
عجمیـان : در کل، یک فـرد زمانـی می تواند 
مدیـری خـوب باشـد که در سـاختار مناسـبی 
فعالیـت کنـد و اگر هم سـاختار مناسـب نبود، 
بتواند آن سـاختار مناسب و خوب را ایجاد کند؛ 
در غیـر این صورت - مانند شـرایطی که اکنون 
در آن گرفتـار هسـتیم- هیـچ کـس نمی توانـد 
خوب کار کند، بنابراین سـاختار بایـد اصالح و 

چابک تر شود.
من می خواهم در اینجا نکته ای را متذکر شـوم و 
آن اینکـه، در دوره مدیریتـی اخیـر، مـا تغییرات 
آنچنانـی در حوزه هـای تخصصـی و معاونـان 
راه آهـن ندیدیم و کماکان همـان افراد قدیمی به 
کار خـود ادامـه می دهند، بنابراین همه تقصیرها 
را نمی تـوان گردن مدیریت فعلی انداخت. مثال 
سـانحه طبس فقط ناشی از بی انضباطی نیست؛ 
پس در این میان، نقش کمیسـیون عالی سـوانح 
چیسـت؟ این کمیسـیون که پارسـال یا امسـال 
تشـکیل نشـده اسـت. ما قبول داریم که ترکیب 
آن باید از کارشناسـان و مدیران باسـابقه راه آهن 
باشـد، اما آیا وظیفه آنها صرفا باید این باشـد که 
پـس از بـروز هـر سـانحه، درباره علـل آن نظر 
دهنـد؟ پس پیش بینی و هشـدار چه می شـود؟ 
نقش ادارات سـوانح در نواحی چیسـت؟ نقش 
اداره کل ایمنـی و نظـارت بر شـبکه چیسـت؟ 
همینجاسـت که توجه به ایجاد ساختار مناسب 

اهمیت خود را نشان می دهد. 
وقتـی قـرار اسـت راه آهـن را نقد کنیـم باید به 
الیه هـای پایین تر هم بیایم و کل سیسـتم را نقد 
کنیم که چرا آن سانحه رخ داد. حتما می بایست 
به منظـور قانونی تـر شـدن تحلیـل سـوانح از 
کارشناسـان خبره دادگستری در کمیسیون عالی 

رسیدگی به سوانح ریلی استفاده شود. 
همچنیـن باید انجمن هـای صنفـی پررنگ تر 
دیـده شـوند. راه آهـن باید این انجمن هـا را در 
کنـار خود ببیند نه در مقابل خـود. او باید از این 
انجمن ها به عنوان بازوی مشـورتی استفاده کند. 
عـالوه بـر ایـن مدیرعامـل راه آهـن بایـد همه 
ذینفعان را اعم از بهره بـرداران، انجمن ها، وزارت 

اولویت ساختار مناسب 
بر مدیر مناسب 
مهندس علیرضا عجمیان 
مدیرعامل شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار 

وقتی بحث نهاد رگوالتوری مطرح می شود، جدا از جنبه های فرآیندی و عملیاتی باید تنظیم 
اقتصاد حمل و نقل ریلی هم جزء وظایفش باشد. در حال حاضر، یکی از مشکالت اصلی ما 
اقتصادی نبودن حمل و نقل ریلی چه در حوزه بار و چه در حوزه مسافر است. سیستمی را در 
نظر بگیرید که دو ورودی به نام درآمد و هزینه دارد. قطع به یقین درآمد باید بیشتر از هزینه 
باشد که به سودآوری ختم شود، تا هم شرکت ها در بازار سرمایه پذیرش شوند و فعالیت کنند 
و دچار زیان انباشته نشوند و هم ورود به این بخش برای سرمایه گذاران خارج از صنعت 
جذابیت داشته باشد. این در حالی است که چه در حوزه بار و چه در حوزه مسافر ما شاهد 
قیمت گذاری دستوری هستیم و به همین دلیل درآمد ما سقف مشخص و پایینی دارد، اما 

هزینه های ما بدون سقف است. 
برای روشن شدن موضوع کافی است به رکوردهای برجا مانده در همین سال 1401 نگاه 
کنیم. در این سال، دستمزدها 57 درصد افزایش یافت و تورم هم بر اساس آمار دولتی باالی 
40 درصد بود که با یک محاسبه سرانگشتی و ساده مشخص می شود که نیمی از هزینه های 
شرکت های مسافری که مربوط به نیروی انسانی است 57 درصد و نیمی دیگر که به تامین 
قطعات و اقالم ارتباط دارد حداقل 40 درصد افزایش یافته است؛ با این حال، قیمت بلیت 
قطار آن هم از ابتدای خردادماه 25 درصد افزایش یافته که دانستن چهار عمل اصلی ریاضی 

هم کفایت می کند تا دریابیم که چرخ این صنعت می لنگد. 
در چنین وضعیتی باید نهاد باالتری وجود داشته و این تنظیم بازار را - بدون توجه به نفع 
اقتصادی خود - انجام دهد. آن نهاد باید بتواند به صورتی برنامه ریزی کند که شرایط برای 
نوسازی، تعمیر و خرید واگن و لکوموتیو جدید مهیا و زیرساخت ها و ابنیه نیز به روز شود؛ 

زیرا با این شرایط درآمد و هزینه  راه آهن هیچ کدام از این اقدامات انجام نخواهد شد. 
ما برای بازسازی 11 واگن مدل نوشتیم و دیدیم که 9 سال طول می کشد تا اصل سرمایه و 
سود سرمایه گذار برای نوسازی واگن برگردد. مشخص است که کسی داوطلب نمی شود و 

راه نوسازی بسته می شود؛ زیرا توازن بین درآمد و هزینه وجود ندارد. 
یکی از وظایف نهاد رگوالتوری حمایت و ایجاد توازن است تا ارزش سرمایه سرمایه گذارانی 
که در این حوزه فعالیت می کنند، حفظ شود. نهاد رگوالتوری می تواند تناسبی را حفظ کند 
که دیگر ما با مشکالتی اعم از نبود لکوموتیو، حرکت نکردن قطار مسافری به دلیل ترافیک 
شبکه، حذف قطار مسافری بدون تناسب با قطار باری، فرسودگی ناوگان و... مواجه نشویم. 
همچنین نهاد رگوالتوری باید بتواند برای تسهیالت دولتی و بازگشت آنها مدل اقتصادی 
درستی تعریف کند. در غیر این صورت، نه فقط در مسیر توسعه گام برنخواهیم داشت، بلکه 

در حفظ وضعیت موجود هم دچار مشکل خواهیم بود.
وجود مدیران خوب الزم است اما پیش نیازی به نام ساختارهای مناسب و خوب با پشتوانه 
قانون الزم است. اگر این اتفاق به صورت شفاف رخ دهد پیدا کردن مدیران خوب برای 
پذیرش مسئولیت نهاد رگوالتور کار سختی نیست؛ اما وقتی ساختار وجود ندارد طبیعتا این 
مشکالت هم هست؛ بنابراین من معتقدم که اصلی ترین مشکل فعلی ما در صنعت حمل ونقل 

ریلی همین است.
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رگوالتـوری را برای شـرکت ها و سـازمان های 
دارای ماموریت حمل و نقل انجام دهد. 

مـا فعاالن بخش ریلی توقع داریـم حداقل برای 
راه آهـن این اتفاق رخ دهد، زیـرا راه آهن بیش از 
دیگر سـازمان های حمل ونقلی وزارت راه اعم از 
سـازمان بنـادر، سـازمان هواپیمایـی و سـازمان 
راهـداری در حال تصدی گری و تجارت اسـت 
و در عیـن حـال به دنبال تصدی گری بیشـتری 
اسـت. بایـد بگویم که سـانحه ریلـی طبس که 
جـان تعـدادی از هموطنـان عزیز مـا را گرفت 
به خوبـی نقص سـاختار رگوالتـوری را در بعد 
ایمنی نمایـان کرد. پیمانکار خط و ابنیه زیر نظر 
و بـه دسـتور عوامـل راه آهـن کار می کـرده، اما 
ظاهـرا در فرآیند مقدماتی رسـیدگی بـه درصد 
قصـور عوامل مختلف، درصد خیلـی باالیی را 
بـرای او در نظـر گرفته انـد. در صورتی کـه اگـر 
منصفانـه نگاه کنیـم درصد کمی بـه این بخش 
خصوصـی تعلـق می گیرد کـه بالغ بر 10 سـال 
به صورت حرفـه ای در آن محل کار می کرده، اما 
اکنـون گنـاه دیگـران را بـه گردن ایـن پیمانکار 
انداخته اند، زیرا ترکیب کمیسـیون رسـیدگی به 
سـوانح ریلـی که ایـن ماجرا را بررسـی کـرده، 

منتخب شخص مدیریت راه آهن است.
عجمیـان : وقتـی بحـث نهـاد رگوالتـوری 
مطـرح می شـود، جـدا از جنبه هـای فرآیندی و 
عملیاتی باید تنظیم اقتصاد حمل و نقل ریلی هم 

جزء وظایفش باشد. 
در حـال حاضـر، یکـی از مشـکالت اصلی ما 
اقتصـادی نبودن حمل و نقل ریلی چـه در حوزه 
بار و چه در حوزه مسـافر اسـت. خوب اسـت 
بدانیـد سـال 95 و  96 قیمت بلیـت قطار ثابت 
مانـد و در سـال 97 و 98 نیـز میانگیـن افزایش 
قیمـت بلیت قطار مسـافری 16 درصد بـود. در 
تیـر مـاه سـال 99 نیـز در حالـی افزایـش 20 
درصـدی قیمت بلیت تصویب شـد که به دلیل 
محدودیت هـای کرونایـی 50 درصـد ظرفیـت 

قطارها غیرقابل استفاده بودند. 
در سـال 1400 هم هیچ افزایشـی نداشـتیم و از 
ابتـدای خرداد مـاه 1401 با حذف فاصله گذاری 
اجتماعـی افزایش 25 درصدی را شـاهد بودیم. 
بـه ایـن ترتیـب، در 6 سـال گذشـته، میانگیـن 
افزایـش قیمت بلیت قطار زیـر 40 درصد بوده، 
اما هزینه هـا بالغ بر 300 درصد افزایش داشـتند 

و 3 برابر شـدند. سـال 1401 را نیز اساسا در نظر 
نمی گیریـم زیـرا وضعیـت در ادامـه به مراتـب 

وخیم تر خواهد شد.
در این شـرایط شرکت های مسافری نمی توانند 
هزینه های خود را پوشـش دهند، چه برسـد به 
اینکـه بـه سـود برسـند. در حوزه شـرکت های 
باری نیز تعرفه ها به صورت دسـتوری مشخص 
می شـود، به صورتـی کـه امسـال افزایش سـهم 
راه آهـن در حـق دسترسـی به انـدازه ای بـود که 
موجـب اعتراض شـرکت ها شـد. نمی تـوان از 
راه آهن خواسـت که این کار را انجام ندهد، زیرا 
آنها هم دچار شـرایطی هسـتند که برای گذران 
امـور و پرداخـت حقـوق پرسـنل خود بـه این 
درآمدها نیاز دارند و بنابراین با بخش خصوصی 

در کسب درآمد در حال رقابت هستند. 
در چنیـن وضعیتـی بایـد نهـاد باالتـری وجود 
داشـته و این تنظیم بازار را - بدون توجه به نفع 
اقتصـادی خود - انجام دهـد. آن نهاد باید بتواند 
به صورتـی برنامه ریـزی کنـد کـه شـرایط برای 
نوسـازی، تعمیـر و خریـد واگـن و لکوموتیـو 
جدیـد مهیـا و زیرسـاخت ها و ابنیه نیـز به روز 
شـود؛ زیرا با این شـرایط درآمد و هزینه  راه آهن 

هیچ یک از این اقدامات انجام نخواهد شد. 
قصابیان : ببینید اگر فضا رقابتی نباشـد نیازی 
هـم به نهـاد رگوالتور نیسـت. وقتی عـده ای با 
هم رقابت دارند، سـعی می کننـد دیگری را کنار 
بزنند. در نتیجه، نهادی باید وجود داشـته باشـد 
که بین ذینفعان )رقبـا( روابط حقوقی، اقتصادی 
و فنـی را تنظیـم کند تا ایـن رقابت سـالم اداره 

شود و تا خط پایان ادامه یابد. 
البتـه دربـاره اینکـه نهـاد رگوالتـوری در داخل 
راه آهن یا در داخل وزارت راه یا بیرون از وزارت 
راه باشـد، اختالف نظر وجـود دارد. با این حال، 
شـرط اول این اسـت که راه آهن تصدی گری را 
کنار بگذارد و در ِسـَمت داور قرار بگیرد و ناظر 
رقابـت شـرکت های حمل و نقلـی بـا یکدیگر 
باشـد. رگوالتوری فقط ریاسـت کردن نیسـت. 
راه آهـن باید از منافع این شـرکت ها دفاع کند و 
در عین حال مراقب باشـد که کسـی در مسابقه 
از خـط خـود خـارج نشـود. راه آهـن بایـد بـا 
شـورای اقتصـاد و شـورای رقابـت و سـازمان 
حمایت مذاکره کنـد و تعرفه ها را به نفع بخش 
حمل و نقل ریلی اصالح کند تا اینکه سـرمایه ها 

علیرضا عجمیان: اکنون در 
حوزه ناوگان به ویژه کشنده 
 به معضل دچار شده ایم و 
در حوزه زیرساخت نیز به
 ورطه فراموشی افتاده ایم تا 
آنجا که اگر اکنون فکری 
برای بهبود وضعیت خطوط 
ریلی نکنیم، حتی در صورت 
رفع مشکالت   ناوگان و ... 
نهایتا تا 4 سال دیگر در 
شبکه ای از خطوط ریلی 
قرار می گیریم که دیگر 
توان خدمات  رسانی به
 قطارهای اعزامی را ندارد

 یک فرد زمانی می تواند 
مدیر خوبی باشد که در 
ساختار مناسبی فعالیت کند
 و اگر هم ساختار مناسب 
نبود، بتواند آن ساختار 
مناسب و خوب را ایجاد
 کند؛ در غیر این صورت - 
مانند شرایطی که اکنون
در آن گرفتار هستیم- 
هیچ کس نمی تواند 
به درستی کار کند
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بـه سـمت این حـوزه حرکـت کننـد. کاری که 
دکتـر پورسـیدآقایی در زمـان مدیریتشـان در 

راه آهن به جد پیگیر آن بودند.
ترابـران: چـه ویژگی هایـی بایـد در انتخاب 

مدیران این بخش مدنظر قرار گیرد؟
عجمیـان : در کل، یک فـرد زمانـی می تواند 
مدیـری خـوب باشـد که در سـاختار مناسـبی 
فعالیـت کنـد و اگر هم سـاختار مناسـب نبود، 
بتواند آن سـاختار مناسب و خوب را ایجاد کند؛ 
در غیـر این صورت - مانند شـرایطی که اکنون 
در آن گرفتـار هسـتیم- هیـچ کـس نمی توانـد 
خوب کار کند، بنابراین سـاختار بایـد اصالح و 

چابک تر شود.
من می خواهم در اینجا نکته ای را متذکر شـوم و 
آن اینکـه، در دوره مدیریتـی اخیـر، مـا تغییرات 
آنچنانـی در حوزه هـای تخصصـی و معاونـان 
راه آهـن ندیدیم و کماکان همـان افراد قدیمی به 
کار خـود ادامـه می دهند، بنابراین همه تقصیرها 
را نمی تـوان گردن مدیریت فعلی انداخت. مثال 
سـانحه طبس فقط ناشی از بی انضباطی نیست؛ 
پس در این میان، نقش کمیسـیون عالی سـوانح 
چیسـت؟ این کمیسـیون که پارسـال یا امسـال 
تشـکیل نشـده اسـت. ما قبول داریم که ترکیب 
آن باید از کارشناسـان و مدیران باسـابقه راه آهن 
باشـد، اما آیا وظیفه آنها صرفا باید این باشـد که 
پـس از بـروز هـر سـانحه، درباره علـل آن نظر 
دهنـد؟ پس پیش بینی و هشـدار چه می شـود؟ 
نقش ادارات سـوانح در نواحی چیسـت؟ نقش 
اداره کل ایمنـی و نظـارت بر شـبکه چیسـت؟ 
همینجاسـت که توجه به ایجاد ساختار مناسب 

اهمیت خود را نشان می دهد. 
وقتـی قـرار اسـت راه آهـن را نقد کنیـم باید به 
الیه هـای پایین تر هم بیایم و کل سیسـتم را نقد 
کنیم که چرا آن سانحه رخ داد. حتما می بایست 
به منظـور قانونی تـر شـدن تحلیـل سـوانح از 
کارشناسـان خبره دادگستری در کمیسیون عالی 

رسیدگی به سوانح ریلی استفاده شود. 
همچنیـن باید انجمن هـای صنفـی پررنگ تر 
دیـده شـوند. راه آهـن باید این انجمن هـا را در 
کنـار خود ببیند نه در مقابل خـود. او باید از این 
انجمن ها به عنوان بازوی مشـورتی استفاده کند. 
عـالوه بـر ایـن مدیرعامـل راه آهـن بایـد همه 
ذینفعان را اعم از بهره بـرداران، انجمن ها، وزارت 

اولویت ساختار مناسب 
بر مدیر مناسب 
مهندس علیرضا عجمیان 
مدیرعامل شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار 

وقتی بحث نهاد رگوالتوری مطرح می شود، جدا از جنبه های فرآیندی و عملیاتی باید تنظیم 
اقتصاد حمل و نقل ریلی هم جزء وظایفش باشد. در حال حاضر، یکی از مشکالت اصلی ما 
اقتصادی نبودن حمل و نقل ریلی چه در حوزه بار و چه در حوزه مسافر است. سیستمی را در 
نظر بگیرید که دو ورودی به نام درآمد و هزینه دارد. قطع به یقین درآمد باید بیشتر از هزینه 
باشد که به سودآوری ختم شود، تا هم شرکت ها در بازار سرمایه پذیرش شوند و فعالیت کنند 
و دچار زیان انباشته نشوند و هم ورود به این بخش برای سرمایه گذاران خارج از صنعت 
جذابیت داشته باشد. این در حالی است که چه در حوزه بار و چه در حوزه مسافر ما شاهد 
قیمت گذاری دستوری هستیم و به همین دلیل درآمد ما سقف مشخص و پایینی دارد، اما 

هزینه های ما بدون سقف است. 
برای روشن شدن موضوع کافی است به رکوردهای برجا مانده در همین سال 1401 نگاه 
کنیم. در این سال، دستمزدها 57 درصد افزایش یافت و تورم هم بر اساس آمار دولتی باالی 
40 درصد بود که با یک محاسبه سرانگشتی و ساده مشخص می شود که نیمی از هزینه های 
شرکت های مسافری که مربوط به نیروی انسانی است 57 درصد و نیمی دیگر که به تامین 
قطعات و اقالم ارتباط دارد حداقل 40 درصد افزایش یافته است؛ با این حال، قیمت بلیت 
قطار آن هم از ابتدای خردادماه 25 درصد افزایش یافته که دانستن چهار عمل اصلی ریاضی 

هم کفایت می کند تا دریابیم که چرخ این صنعت می لنگد. 
در چنین وضعیتی باید نهاد باالتری وجود داشته و این تنظیم بازار را - بدون توجه به نفع 
اقتصادی خود - انجام دهد. آن نهاد باید بتواند به صورتی برنامه ریزی کند که شرایط برای 
نوسازی، تعمیر و خرید واگن و لکوموتیو جدید مهیا و زیرساخت ها و ابنیه نیز به روز شود؛ 

زیرا با این شرایط درآمد و هزینه  راه آهن هیچ کدام از این اقدامات انجام نخواهد شد. 
ما برای بازسازی 11 واگن مدل نوشتیم و دیدیم که 9 سال طول می کشد تا اصل سرمایه و 
سود سرمایه گذار برای نوسازی واگن برگردد. مشخص است که کسی داوطلب نمی شود و 

راه نوسازی بسته می شود؛ زیرا توازن بین درآمد و هزینه وجود ندارد. 
یکی از وظایف نهاد رگوالتوری حمایت و ایجاد توازن است تا ارزش سرمایه سرمایه گذارانی 
که در این حوزه فعالیت می کنند، حفظ شود. نهاد رگوالتوری می تواند تناسبی را حفظ کند 
که دیگر ما با مشکالتی اعم از نبود لکوموتیو، حرکت نکردن قطار مسافری به دلیل ترافیک 
شبکه، حذف قطار مسافری بدون تناسب با قطار باری، فرسودگی ناوگان و... مواجه نشویم. 
همچنین نهاد رگوالتوری باید بتواند برای تسهیالت دولتی و بازگشت آنها مدل اقتصادی 
درستی تعریف کند. در غیر این صورت، نه فقط در مسیر توسعه گام برنخواهیم داشت، بلکه 

در حفظ وضعیت موجود هم دچار مشکل خواهیم بود.
وجود مدیران خوب الزم است اما پیش نیازی به نام ساختارهای مناسب و خوب با پشتوانه 
قانون الزم است. اگر این اتفاق به صورت شفاف رخ دهد پیدا کردن مدیران خوب برای 
پذیرش مسئولیت نهاد رگوالتور کار سختی نیست؛ اما وقتی ساختار وجود ندارد طبیعتا این 
مشکالت هم هست؛ بنابراین من معتقدم که اصلی ترین مشکل فعلی ما در صنعت حمل ونقل 

ریلی همین است.
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راه، مسـافر، مامور و... در نظر گیـرد و آنها را به 
بازی وارد کند.

قصابیان : اگر بخواهیم درست مدیریت کنیم 
باید مدیر اول آجر اول را بگذارد و مدیر دوم رج 
دوم و ایـن بنـا همین گونه ادامه یابـد تا به هدف 
خـودش برسـد. در حالـی که ما شـاهدیم مدیر 
دوم ردیـف آجر مدیـر اول را خـراب می کند و 
دوبـاره آجـری را از اول می گـذارد؛ ضمن اینکه 
می خواهـد همـه آجرهـا را هم به دسـت خود 
بچینـد. این موضوع البتـه در همه سـازمان ها و 
شرکت های ایرانی عمومیت دارد و به مجموعه 

راه آهن منحصر نمی شود. 
مـن بـا دکتر نظـری کامـال موافقـم. مـا نه فقط 
به جای برنامه نویسی آرزونویسی می کنیم، بلکه  
ایـن آرزوهـا را هـم بـدون توجه بـه منابع مالی 
تعریف می کنیم. برنامه نویسـان ما به مشـخص 
کـردن روش و منابـع الزم بـرای رسـیدن بـه 
اهداف برنامه متعهد نیستند. پس از پرس و جوی 
زیـاد من هنـوز به این جمع بندی نرسـیده ام که 
بـر چه اساسـی در افـق 1404 سـهم 30 درصد 
برای بار ریلی و سـهم 20 درصد برای مسافر در 
برنامـه گنجانده شـده اسـت؟ چه منابعـی برای 
تحقق آن پیش بینی شده؟ وقتی از دست اندکاران 
تدوین این برنامه ها می پرسـید، پاسـخ می دهند 
کـه کار مـا برنامـه دادن اسـت تامیـن منابـع با 

مدیر است!
وقتی برنامه نویس تامین منابـع را به مدیر واگذار 
می کنـد، مدیر هم می بیند که فرد پیـش از او کار 
دیگـری می کرده اسـت که بـا برنامه همخوانی 
نـدارد، بنابرایـن بنای نیمـه کاره قبلـی را خراب 
می کنـد و کار را با اسـتنباط خـود از نقطه صفر 
جلو می برد. از آنجایی که نهاد ناظر و باالسـری 
بـرای ارزیابی عملکرد مدیران وجـود ندارد، آنها 
هـم کار خود را انجـام می دهند و به هر نقطه ای 
برسـند، می گوینـد این همان هدفی بـود که من 

باید به آن می رسیده ام! 
در نهایت، به عقیده من مشـکل از صفر شـروع 
کردن مدیران در نظام برنامه ریزی کشـور ریشـه 

دارد و مختص راه آهن هم نیست. 
مهنـدس عباس قربانعلی بیک )کارشـناس 
ارشـد حمل ونقل ریلی( : اجـازه بدهید قبل از 
پاسـخ، بـه فضای حاکم بر بخـش ریلی نگاهی 
بیندازیـم، معتقـدم در ایجـاد مشـکالت ریلـی 

سـازمان برنامه، سـازمان مدیریت، سـازمان ملی 
بهـره وری، مجلـس و به ویـژه وزارت راه کـه 
سـرآمد همه اینها است، نقش داشـته اند و دارند. 
در واقـع ایـن نهادهـا بایـد بـا دریافـت نظرات 
نخبـگان و صاحبنظـران و تحلیـل مشـکالت، 
مقایسـه بـا راه آهن های جهانی و همتـراز، آنالیز 
شـکاف و ارائه راهکارها را از مسئوالن و مدیران 
راه آهـن مطالبـه کننـد و آنالیـز هزینـه - فایـده، 
اولویت بندی، تعییـن اهداف مرحلـه ای، تعیین 
شـاخص ها و برنامه ریزی برای دسـتیابی ساالنه 

به برنامه تعیین شده را از ایشان بخواهند. 
نظری : ببینید ! تجارب مختلفـی از پروژه های 
تحول سـاختاری در سـازمان های ایـران وجود 
داشـته و ماننـد همـه دنیـا خیلـی از پروژه هـا با 
درجـات مختلـف توفیـق و شکسـت مواجـه 
شـده اند. در راه آهـن ایـران تنهـا توفیقـی کـه از 
اجـرای ایـن پـروژه در دوران مدیریـت دکتـر 
پورسیدآقایی حاصل شد، بحث مفهوم سازی و 
بستر سـازی اولیـه بود. عقل سـلیم می پذیرد که 
ما باید تحول سـاختاری را در راه آهن اجرا کنیم، 
اما مانند همان داسـتان فیـل در تاریکی موالنا، از 
هـر جای این فیـل که بخواهیـم آن را توصیف 
کنیـم نظـرات متفاوتی به وجـود خواهـد آمد و 
هرکـس بخواهـد آن را اجـرا کنـد، مانند همان 
دوره مدیریت دکتر پورسـیدآقایی از همه طرف 
تیغ تیز نقد نصیبش می شـود؛ بنابرایـن اول باید 
ضـرورت اجرای پـروژه تحول در بیـن مدیران 
احسـاس شـود و به تعبیر آقای قصابیان، در گام 
نخسـت، اجرای این تحول ساختاری به مدیری 
از جنـس تغییر نیـاز دارد تا جرات ایجاد تغییر و 
بصیـرت و دانش تحـول در سـاختار راه آهن را 

داشته باشد.
دوم اینکـه مـا یـک تجربـه شکسـت خورده یا 
کم توفیـق تحـول سـاختار در راه آهـن داریم که 
هزینه هـای هنگفتـی بـرای آن پرداخـت شـده 
اسـت، باید از آن درس بگیریم و کاستی های آن 
را رفـع کنیـم و به شـکل بهتـر به دنبـال تحول 

ساختار حمل و نقل ریلی کشور برویم. 
قاعدتـا دامنه هـای ایـن تغییـر شـامل بخـش 
 خصوصـی راه آهـن و بخش های دیگـر وزارت 
راه و شهرسـازی هم خواهد بـود. به بیان دیگر، 
تحـول سـاختاری راه آهـن پـروژه ای اسـت که 
دامنه هایش به درون راه آهن ختم نمی شـود و به 

قصابیان: اگر فضا رقابتی 
نباشد نیازی هم به نهاد 
رگوالتوری نیست. وقتی 
عده ای با هم رقابت دارند 
سعی می کنند دیگری را
 کنار بزنند. در نتیجه، 
باید نهادی وجود داشته

 باشد که بین ذینفعان 
روابط حقوقی، اقتصادی و

 فنی را تنظیم کند تا این 
رقابت سالم اداره شود 
و تا خط پایان ادامه یابد

 یکی از خطاهای مدیریت 
راه آهن، پنهانکاری است
 یعنی اصل بر این است

 که اگر سانحه ای به جرح 
و فوت منجر نشود، باید 
پنهان بماند. این نگرش

 بسیار خطرناک است، 
زیرا به کارشناسان و  
مدیران اجازه تحلیل 
و جلوگیری از تکرار
 سوانح را نمی دهد
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سـمت جلو و عقب راه آهن هم تسری می یابد؛ 
بنابراین واجب اسـت که هوشمندانه برنامه ای با 
همدلـی، همفکـری و هم افزایی میـان دولت و 

بخش خصوصی تعریف شود. 
متاسـفانه اکنـون فاصلـه زیـادی بیـن بخـش 
خصوصـی و دولـت ایجـاد شـده کـه عمیق تر 
شـدن ایـن فاصله بایـد در اسـرع وقت متوقف 
شـود. باید دولت روند تخاصم و تنافر با بخش 

خصوصی را متوقف کند.
مـا در قوانین حاکم، مبنای محکمی برای اعتماد 
بـه بخش خصوصـی داریم و بنابرایـن بنا را هم 
بایـد بـر تخصیـص سـهم حداکثـری بخـش 
خصوصـی در حـوزه حمل و نقل ریلی کشـور 
بگذاریـم. دولت باید به خصوصی سـازی گردن 
نهـد و از آن تبعیـت کنـد و در کنـار بخـش 
خصوصـی اهـداف ایـن بخـش را بیش ازپیش 
محقق کند. الزم اسـت صراحتا هشدار داده شود 
بـه دولتی سـازی مجـدد برخـی  کـه اصـرار 
بخش هـای راه آهن بـر خالف قوانیـن موجود، 
سـنگ بنای بدی اسـت که تیـم فعلی مدیریت 
راه آهـن بـا بنـا گذاشـتن آن، باعـث پس زدگی 
راه آهـن بـرای سـالیان درازی می شـود. پختگان 
سیاسـت و اقتصـاد ایران، سال هاسـت به نتیجه 
رسـیده اند که بخش خصوصی در کار اقتصادی 
معمول، کارآمدتر و سالم تر از دولت کار می کند 
و بایـد مراقبت نمود که تیم مدیریتـی راه آهن بر 

خالف این تجربه عمل نکند.
ناصریان : در ابتدا یک مدیر و تیم آگاه و آشنا 
بـه حوزه ریلی باید اولویـت اول را به همگرایی 
و هماهنگی سیاسـت ها و برنامه هـای راه آهن با 
مراجع و نهادهای عمومی و خصوصی ذی ربط 
و برنامه هـا و انتظـارات ذی نفعـان اصلـی ریلی 

اختصاص دهد. 
در عین حال باید بر شایسته سـاالری و حرفه ای 
کـردن مدیـران، کاهـش تعهـدات و طرح هـای 
قابـل واگـذاری، الزامـات بازدهـی و کارآمدی و 
اثربخشـی منابع و برنامه هـای بخش های تابعه، 
رضایـت  و  مشـارکت  رویه هـای  برقـراری 
ذی نفعان اصلی، برقراری تسهیل گردش منابع و 
درآمدهـا و تضمیـن سـرمایه گذاران خصوصی 
تاکید کند و با تشکیل نهادهای مستقل و کارآمد 
راهبـردی و نظارتـی )در اولویت بنـدی امـور، 
تخصیص منابع، تنظیم مقررات، بازرسی فنی و 

برای اینکه پیشنهادهای 
کارشناسان از ضمانت

اجرایی برخوردار شود، 
باید رسانه های ما )چه در 

صورت انتصاب یا عدم 
انتصاب فرد مناسب( همه 

نظرات و پیشنهادها را 
بدون فیلتر و سانسور 

منعکس و توجه به آنها
را از مدیریت جدید و 

مدیران ارشد سازمان ها 
و نهادهای ذی نفع 

مطالبه کنند

عباس قربانعلی بیک: ما 
در خصوصی  سازی الگوی 
درستی انتخاب نکردیم. 
اشتباه ما این بود که از 
الگوی اروپایی استفاده 
کردیم، زیرا کشورهای

 اروپایی به شدت با هم 
در تعامل هستند؛ اما 

سهم تعامالت ریلی ما
با دیگر کشورها بسیار 

پایین است و انتظار 
هم نمی رود که فعال

افزایش داشته باشد

رسیدگی سوانح( و نیز حمایت از مشارکت های 
داخلـی و خارجـی بـرای تامین منابـع و انتقال 

فناوری های جدید اقدام و تالش کند.
ترابران : اساسـا برنامه تغییر ساختار راه آهن به 

کجا رسیده  است؟ 
قصابیان : تـا جایی که می دانـم، آخرین طرح 
تغییر، همان طرح شـرکت روالنـد برگر بود که 
در زمان دکتر پورسـید آقایی پیاده شد. این طرح 
در مراتـب باالتـر از راه آهن با مخالفـت روبه رو 
شـد و اجرا نشد. پیاده سـازی آن به منابع مالی و 
تصمیم گیری هـای کالن نیـاز داشـت و راه آهن 
زورش نرسـید کـه اراده خـود را حتی در مقابل 
مقامات دولتی به کرسـی بنشـاند چه برسـد به 
اینکـه مجلـس را قانع کنـد. بعـد از آن هم من 
سـراغ ندارم که تالشـی بـرای اصالح سـاختار 
صـورت گرفتـه باشـد کـه ایـن هـم محصول 

مدیریت حفظ وضع موجود است. 
قربانعلی بیـک : ظاهـرا باید به دلیل گزارشـی 
که مجلس درباره سـانحه ریلی طبـس ارائه داد، 

تغییراتی در ساختار راه آهن ایجاد شود.
بـا ایـن حـال، اگرچه مـن با خصوصی سـازی 
کامال موافق هسـتم، اما معتقدم که باید با روش 
صحیح و متناسـب برای کشور ما انجام می شد، 
واقعیـت این اسـت کـه ما در خصوصی  سـازی 
الگوی درسـتی را انتخـاب نکردیم. از 17 سـال 
پیـش یعنی سـال 1384 برای خصوصی سـازی 
در راه آهن مشـاور گرفته شد و خصوصی سازی 
بـا الگوی اروپایـی در راه آهن کلید خـورد، اما 
اشـتباه ما همین بود که از الگوی اروپایی استفاده 
کردیم، زیرا کشـورهای اروپایی به شـدت با هم 
در تعامل هسـتند؛ در صورتی که سهم تعامل ما 
بـا کشـورها در حمل و نقـل ریلی بسـیار پایین 

است و انتظار هم نمی رود که باال برود.
اوج تعامـل ما در حمل ونقل ریلی با کشـورهای 
دیگر 10 میلیـون تن ترانزیت برنامه ریزی شـده 
کـه این هم بیشـتر در محور شـمال - جنوب و 
چیـن اسـت. به هـر حـال 10 میلیون تـن عدد 
باالیـی اسـت، 5 درصـد )و با توجه به مسـافت 
حـدود 15 درصد( حمل و نقل ریلی برنامه ریزی 
شـده ما را پوشـش می دهد. به این ترتیب، سهم 

ما هیچ وقت مانند اروپا نمی شود. 
شـکل و رفتـار حمل و نقـل ریلـی مـا از جهت 
درونگرایی شـبیه کشـورهای آمریکای شمالی، 
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راه، مسـافر، مامور و... در نظر گیـرد و آنها را به 
بازی وارد کند.

قصابیان : اگر بخواهیم درست مدیریت کنیم 
باید مدیر اول آجر اول را بگذارد و مدیر دوم رج 
دوم و ایـن بنـا همین گونه ادامه یابـد تا به هدف 
خـودش برسـد. در حالـی که ما شـاهدیم مدیر 
دوم ردیـف آجر مدیـر اول را خـراب می کند و 
دوبـاره آجـری را از اول می گـذارد؛ ضمن اینکه 
می خواهـد همـه آجرهـا را هم به دسـت خود 
بچینـد. این موضوع البتـه در همه سـازمان ها و 
شرکت های ایرانی عمومیت دارد و به مجموعه 

راه آهن منحصر نمی شود. 
مـن بـا دکتر نظـری کامـال موافقـم. مـا نه فقط 
به جای برنامه نویسی آرزونویسی می کنیم، بلکه  
ایـن آرزوهـا را هـم بـدون توجه بـه منابع مالی 
تعریف می کنیم. برنامه نویسـان ما به مشـخص 
کـردن روش و منابـع الزم بـرای رسـیدن بـه 
اهداف برنامه متعهد نیستند. پس از پرس و جوی 
زیـاد من هنـوز به این جمع بندی نرسـیده ام که 
بـر چه اساسـی در افـق 1404 سـهم 30 درصد 
برای بار ریلی و سـهم 20 درصد برای مسافر در 
برنامـه گنجانده شـده اسـت؟ چه منابعـی برای 
تحقق آن پیش بینی شده؟ وقتی از دست اندکاران 
تدوین این برنامه ها می پرسـید، پاسـخ می دهند 
کـه کار مـا برنامـه دادن اسـت تامیـن منابـع با 

مدیر است!
وقتی برنامه نویس تامین منابـع را به مدیر واگذار 
می کنـد، مدیر هم می بیند که فرد پیـش از او کار 
دیگـری می کرده اسـت که بـا برنامه همخوانی 
نـدارد، بنابرایـن بنای نیمـه کاره قبلـی را خراب 
می کنـد و کار را با اسـتنباط خـود از نقطه صفر 
جلو می برد. از آنجایی که نهاد ناظر و باالسـری 
بـرای ارزیابی عملکرد مدیران وجـود ندارد، آنها 
هـم کار خود را انجـام می دهند و به هر نقطه ای 
برسـند، می گوینـد این همان هدفی بـود که من 

باید به آن می رسیده ام! 
در نهایت، به عقیده من مشـکل از صفر شـروع 
کردن مدیران در نظام برنامه ریزی کشـور ریشـه 

دارد و مختص راه آهن هم نیست. 
مهنـدس عباس قربانعلی بیک )کارشـناس 
ارشـد حمل ونقل ریلی( : اجـازه بدهید قبل از 
پاسـخ، بـه فضای حاکم بر بخـش ریلی نگاهی 
بیندازیـم، معتقـدم در ایجـاد مشـکالت ریلـی 

سـازمان برنامه، سـازمان مدیریت، سـازمان ملی 
بهـره وری، مجلـس و به ویـژه وزارت راه کـه 
سـرآمد همه اینها است، نقش داشـته اند و دارند. 
در واقـع ایـن نهادهـا بایـد بـا دریافـت نظرات 
نخبـگان و صاحبنظـران و تحلیـل مشـکالت، 
مقایسـه بـا راه آهن های جهانی و همتـراز، آنالیز 
شـکاف و ارائه راهکارها را از مسئوالن و مدیران 
راه آهـن مطالبـه کننـد و آنالیـز هزینـه - فایـده، 
اولویت بندی، تعییـن اهداف مرحلـه ای، تعیین 
شـاخص ها و برنامه ریزی برای دسـتیابی ساالنه 

به برنامه تعیین شده را از ایشان بخواهند. 
نظری : ببینید ! تجارب مختلفـی از پروژه های 
تحول سـاختاری در سـازمان های ایـران وجود 
داشـته و ماننـد همـه دنیـا خیلـی از پروژه هـا با 
درجـات مختلـف توفیـق و شکسـت مواجـه 
شـده اند. در راه آهـن ایـران تنهـا توفیقـی کـه از 
اجـرای ایـن پـروژه در دوران مدیریـت دکتـر 
پورسیدآقایی حاصل شد، بحث مفهوم سازی و 
بستر سـازی اولیـه بود. عقل سـلیم می پذیرد که 
ما باید تحول سـاختاری را در راه آهن اجرا کنیم، 
اما مانند همان داسـتان فیـل در تاریکی موالنا، از 
هـر جای این فیـل که بخواهیـم آن را توصیف 
کنیـم نظـرات متفاوتی به وجـود خواهـد آمد و 
هرکـس بخواهـد آن را اجـرا کنـد، مانند همان 
دوره مدیریت دکتر پورسـیدآقایی از همه طرف 
تیغ تیز نقد نصیبش می شـود؛ بنابرایـن اول باید 
ضـرورت اجرای پـروژه تحول در بیـن مدیران 
احسـاس شـود و به تعبیر آقای قصابیان، در گام 
نخسـت، اجرای این تحول ساختاری به مدیری 
از جنـس تغییر نیـاز دارد تا جرات ایجاد تغییر و 
بصیـرت و دانش تحـول در سـاختار راه آهن را 

داشته باشد.
دوم اینکـه مـا یـک تجربـه شکسـت خورده یا 
کم توفیـق تحـول سـاختار در راه آهـن داریم که 
هزینه هـای هنگفتـی بـرای آن پرداخـت شـده 
اسـت، باید از آن درس بگیریم و کاستی های آن 
را رفـع کنیـم و به شـکل بهتـر به دنبـال تحول 

ساختار حمل و نقل ریلی کشور برویم. 
قاعدتـا دامنه هـای ایـن تغییـر شـامل بخـش 
 خصوصـی راه آهـن و بخش های دیگـر وزارت 
راه و شهرسـازی هم خواهد بـود. به بیان دیگر، 
تحـول سـاختاری راه آهـن پـروژه ای اسـت که 
دامنه هایش به درون راه آهن ختم نمی شـود و به 

قصابیان: اگر فضا رقابتی 
نباشد نیازی هم به نهاد 
رگوالتوری نیست. وقتی 
عده ای با هم رقابت دارند 
سعی می کنند دیگری را
 کنار بزنند. در نتیجه، 
باید نهادی وجود داشته
 باشد که بین ذینفعان 
روابط حقوقی، اقتصادی و
 فنی را تنظیم کند تا این 
رقابت سالم اداره شود 
و تا خط پایان ادامه یابد

 یکی از خطاهای مدیریت 
راه آهن، پنهانکاری است
 یعنی اصل بر این است
 که اگر سانحه ای به جرح 
و فوت منجر نشود، باید 
پنهان بماند. این نگرش
 بسیار خطرناک است، 
زیرا به کارشناسان و  
مدیران اجازه تحلیل 
و جلوگیری از تکرار
 سوانح را نمی دهد
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سـمت جلو و عقب راه آهن هم تسری می یابد؛ 
بنابراین واجب اسـت که هوشمندانه برنامه ای با 
همدلـی، همفکـری و هم افزایی میـان دولت و 

بخش خصوصی تعریف شود. 
متاسـفانه اکنـون فاصلـه زیـادی بیـن بخـش 
خصوصـی و دولـت ایجـاد شـده کـه عمیق تر 
شـدن ایـن فاصله بایـد در اسـرع وقت متوقف 
شـود. باید دولت روند تخاصم و تنافر با بخش 

خصوصی را متوقف کند.
مـا در قوانین حاکم، مبنای محکمی برای اعتماد 
بـه بخش خصوصـی داریم و بنابرایـن بنا را هم 
بایـد بـر تخصیـص سـهم حداکثـری بخـش 
خصوصـی در حـوزه حمل و نقل ریلی کشـور 
بگذاریـم. دولت باید به خصوصی سـازی گردن 
نهـد و از آن تبعیـت کنـد و در کنـار بخـش 
خصوصـی اهـداف ایـن بخـش را بیش ازپیش 
محقق کند. الزم اسـت صراحتا هشدار داده شود 
بـه دولتی سـازی مجـدد برخـی  کـه اصـرار 
بخش هـای راه آهن بـر خالف قوانیـن موجود، 
سـنگ بنای بدی اسـت که تیـم فعلی مدیریت 
راه آهـن بـا بنـا گذاشـتن آن، باعـث پس زدگی 
راه آهـن بـرای سـالیان درازی می شـود. پختگان 
سیاسـت و اقتصـاد ایران، سال هاسـت به نتیجه 
رسـیده اند که بخش خصوصی در کار اقتصادی 
معمول، کارآمدتر و سالم تر از دولت کار می کند 
و بایـد مراقبت نمود که تیم مدیریتـی راه آهن بر 

خالف این تجربه عمل نکند.
ناصریان : در ابتدا یک مدیر و تیم آگاه و آشنا 
بـه حوزه ریلی باید اولویـت اول را به همگرایی 
و هماهنگی سیاسـت ها و برنامه هـای راه آهن با 
مراجع و نهادهای عمومی و خصوصی ذی ربط 
و برنامه هـا و انتظـارات ذی نفعـان اصلـی ریلی 

اختصاص دهد. 
در عین حال باید بر شایسته سـاالری و حرفه ای 
کـردن مدیـران، کاهـش تعهـدات و طرح هـای 
قابـل واگـذاری، الزامـات بازدهـی و کارآمدی و 
اثربخشـی منابع و برنامه هـای بخش های تابعه، 
رضایـت  و  مشـارکت  رویه هـای  برقـراری 
ذی نفعان اصلی، برقراری تسهیل گردش منابع و 
درآمدهـا و تضمیـن سـرمایه گذاران خصوصی 
تاکید کند و با تشکیل نهادهای مستقل و کارآمد 
راهبـردی و نظارتـی )در اولویت بنـدی امـور، 
تخصیص منابع، تنظیم مقررات، بازرسی فنی و 

برای اینکه پیشنهادهای 
کارشناسان از ضمانت

اجرایی برخوردار شود، 
باید رسانه های ما )چه در 

صورت انتصاب یا عدم 
انتصاب فرد مناسب( همه 

نظرات و پیشنهادها را 
بدون فیلتر و سانسور 

منعکس و توجه به آنها
را از مدیریت جدید و 

مدیران ارشد سازمان ها 
و نهادهای ذی نفع 

مطالبه کنند

عباس قربانعلی بیک: ما 
در خصوصی  سازی الگوی 
درستی انتخاب نکردیم. 
اشتباه ما این بود که از 
الگوی اروپایی استفاده 
کردیم، زیرا کشورهای

 اروپایی به شدت با هم 
در تعامل هستند؛ اما 

سهم تعامالت ریلی ما
با دیگر کشورها بسیار 

پایین است و انتظار 
هم نمی رود که فعال

افزایش داشته باشد

رسیدگی سوانح( و نیز حمایت از مشارکت های 
داخلـی و خارجـی بـرای تامین منابـع و انتقال 

فناوری های جدید اقدام و تالش کند.
ترابران : اساسـا برنامه تغییر ساختار راه آهن به 

کجا رسیده  است؟ 
قصابیان : تـا جایی که می دانـم، آخرین طرح 
تغییر، همان طرح شـرکت روالنـد برگر بود که 
در زمان دکتر پورسـید آقایی پیاده شد. این طرح 
در مراتـب باالتـر از راه آهن با مخالفـت روبه رو 
شـد و اجرا نشد. پیاده سـازی آن به منابع مالی و 
تصمیم گیری هـای کالن نیـاز داشـت و راه آهن 
زورش نرسـید کـه اراده خـود را حتی در مقابل 
مقامات دولتی به کرسـی بنشـاند چه برسـد به 
اینکـه مجلـس را قانع کنـد. بعـد از آن هم من 
سـراغ ندارم که تالشـی بـرای اصالح سـاختار 
صـورت گرفتـه باشـد کـه ایـن هـم محصول 

مدیریت حفظ وضع موجود است. 
قربانعلی بیـک : ظاهـرا باید به دلیل گزارشـی 
که مجلس درباره سـانحه ریلی طبـس ارائه داد، 

تغییراتی در ساختار راه آهن ایجاد شود.
بـا ایـن حـال، اگرچه مـن با خصوصی سـازی 
کامال موافق هسـتم، اما معتقدم که باید با روش 
صحیح و متناسـب برای کشور ما انجام می شد، 
واقعیـت این اسـت کـه ما در خصوصی  سـازی 
الگوی درسـتی را انتخـاب نکردیم. از 17 سـال 
پیـش یعنی سـال 1384 برای خصوصی سـازی 
در راه آهن مشـاور گرفته شد و خصوصی سازی 
بـا الگوی اروپایـی در راه آهن کلید خـورد، اما 
اشـتباه ما همین بود که از الگوی اروپایی استفاده 
کردیم، زیرا کشـورهای اروپایی به شـدت با هم 
در تعامل هسـتند؛ در صورتی که سهم تعامل ما 
بـا کشـورها در حمل و نقـل ریلی بسـیار پایین 

است و انتظار هم نمی رود که باال برود.
اوج تعامـل ما در حمل ونقل ریلی با کشـورهای 
دیگر 10 میلیـون تن ترانزیت برنامه ریزی شـده 
کـه این هم بیشـتر در محور شـمال - جنوب و 
چیـن اسـت. به هـر حـال 10 میلیون تـن عدد 
باالیـی اسـت، 5 درصـد )و با توجه به مسـافت 
حـدود 15 درصد( حمل و نقل ریلی برنامه ریزی 
شـده ما را پوشـش می دهد. به این ترتیب، سهم 

ما هیچ وقت مانند اروپا نمی شود. 
شـکل و رفتـار حمل و نقـل ریلـی مـا از جهت 
درونگرایی شـبیه کشـورهای آمریکای شمالی، 
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ایاالت متحده، کانادا، ، برزیل و ... یا شـبیه الگوی 
ژاپنی هـا اسـت و می توانـد از آنها الگوبـرداری 
کنـد. در هـر صـورت، بایـد قبـول کنیـم کـه 
اشـتباهاتمان در زمان خصوصی سازی، اکنون ما 
را در تنگنـا قـرار داده اسـت، بنابراین هر چقدر 
هـم که بخواهیم به بخش خصوصی اتکا کنیم، 
امـا الگو، الگویی اسـت که راه آهن را به سـمت 

تنگنای بیشتر می برد. 
ببینید! وقتی بهـره وری واگن باری ما یک سـوم 
دنیا، بهره وری لکوموتیو ما یک دوم متوسـط دنیا 
و یک دهم بهترین دنیا اسـت، یعنی عمال بخش 
خصوصـی هیچ پیشـرفتی ایجاد نکرده اسـت. 
من احسـاس می کنم منافع بخش خصوصی در 
حفظ سـطح موجود و ایجاد نشدن بهبود است. 
مـن در عیـن  حال که صحبت هـای دکتر نظری 
را قبـول دارم، امـا معتقـدم کـه اگـر قرار اسـت 
مسـئولیت های بیشـتری را به بخش خصوصی 
واگـذار کنیـم این بخش بایـد در بخش های که 
راه آهن ضعیف اسـت به میدان آید؛ اما متاسفانه 
مـن هنـوز ندیـدم که بخـش خصوصـی برای 
رفـع چالش ها گام بردارد و فشـار بیـاورد و مثال 
بگوید چـرا بار محوری خطـوط راه آهن در این 

17 سال تغییر نکرده است. 
آنچـه مـن می بینـم این اسـت کـه مـا از بیرون 
گـود، هم بخش خصوصـی و هم دولـت را که 
مـادام در مقابـل تغییـر مقاومـت می کننـد، هل 
می دهیـم تا به جلـو حرکت کننـد؛ در حالی که 
بخش خصوصی باید از راه آهن مطالبه کند و آن 
را به سـمت جلو هدایت و موضوع بهره وری را 
حـل کند. اگـر این مطالبه نباشـد نمیتـوان امید 
داشـت که راه آهن به راه آهنی پیشـرفته و مترقی 
نه در سـطح آلمان، فرانسه و ژاپن بلکه به ترکیه 

و قزاقستان برسد. 
عجمیان : همان گونه که قبال هم عرض شـد 
ایجـاد تغییـرات اساسـی در سـاختار راه آهن و 
تبدیـل آن از یـک شـرکت دولتـی بـه سـازمان 
دولتـی و بـا وظایف نظارتـی و رگوالتوری باید 
در وزارتخانه و دولت تصمیم گیری و اجرا شود. 
وزارت راه و شهرسـازی بایـد بـرای ایجـاد یک 
سـازمان رگوالتوری در حوزه ریلی یا تبدیل راه 
آهن از شـرکت بـه سـازمان اقدام فـوری انجام 
دهـد. همان گونـه که می دانید در سـایر شـقوق 
حمل و نقـل، سـازمان های رگوالتـوری وجـود 

دارد. در حمل ونقـل هوایی، سـازمان هواپیمایی 
کشـوری؛ در بخـش دریایـی، سـازمان بنـادر و 
دریانـوردی و در بخـش جـاده ای هـم سـازمان 
راهداری و حمل و نقل را داریم، ولی متاسفانه در 
بخش ریلی، شـرکت راه آهن مشغول به فعالیت 
بـوده و طبق تعاریـف قانونی مفهوم و ماموریت 
آن اساسـا در تضـاد با رگوالتوری بـوده و ایجاد 
درآمد جزء وظایف اصلی آن محسـوب می شود. 
همیـن موضوع باعث ایجاد رقابت بیـن راه آهن 
و سـایر شرکت ها شـده که در نهایت وضعیت 

فعلی رابرای ما رقم زده است. 
ترابران: جمع بنـدی آقایان دربـاره راهکارهای 
رفع مشـکالت مدیریتی و سـاختاری راه آهن 

ایران چیست؟ 
نظری : اگر بخواهیم برای مشـکالت راهکار 
بیابیـم بایـد ابتـدا بگوییم که دو دسـته مشـکل 
شناسایی شد که بر کیفیت مدیریت حمل و نقل 
ریلـی کشـور اثـر سـوء می گـذارد. بخـش اول 
مشـکالت تحمیل شـده بیرونی به راه آهن است 
کـه از درمان هـای ضـروری برای ایـن بیماری، 
تجویز ایجاد نهـاد رگوالتوری با کارکردهایی در 
ابعاد مختلف اقتصادی، ایمنی، محیط زیسـتی و 
آمایش سـرزمینی و عدالت اجتماعی )به منظور 
دسـتیابی به مفهوم توسعه پایدار در حمل ونقل( 
اسـت؛ اما بخش دوم مشـکالت راه آهن ریشـه 
داخلـی دارد. در این زمینه مکررا اشـاره شـد که 
مدیران عاملـی کـه سـواد مرتبـط بـا بخـش، 
خصیصه های باالتـر از مدیریت و قابلیت ایفای 
نقـش رهبـری و تجربه هـای مرتبـط بیشـتری 

داشتند، موفق تر خواهند بود. 
در نتیجـه، پیشـنهاد می شـود کـه در اساسـنامه 
راه آهـن قیـد شـود کـه مدیرعامـل و اعضـای 
هیئت مدیـره این نهاد باید حائـز این خصایص 
باشـند. البته اکنون در اساسـنامه راه آهن تصریح 
شـده کـه دو نفـر از اعضـای هیئت مدیـره باید 
سـوابق مدیریتـی مرتبط داشـته باشـند، اما اینها 
کفایـت نمی کنـد. می بایسـت هـم تخصص و 
هـم ویژگی های مدیریتی مانند اخالق مدیریتی 
و اعتماد به دیگران )که در مدیریت سازمان های 
بزرگ الزم اسـت( در یک پاراگراف به اساسنامه 
اضافه شـود و از زمان اصالح اساسـنامه به بعد، 
اشـخاص بـر مبنـای ایـن شـرایط انتخـاب و 

منصوب شوند. 

نظری: کیفیت پایین تیم 
مدیریتی می تواند از مسائل 
بسیار استراتژیکی مانند 
تعریف ماموریت سازمان تا 
پایین ترین سطوح عملیاتی 
مانند اینکه برای حمل بار

 چه واگنی به کدام لکوموتیو 
بسته شود، اختالل ایجاد 
کند. این آسیب ها ناشی از 
غلبه اراده  سیاسی نظام 
اداری کشور بر تخصص 
عقالنیت است و باید 
یک جایی متوقف شود

الزم است به صراحت 
هشدار داده شود که 
اصرار به دولتی سازی 
مجدد برخی بخش های 
راه آهن برخالف قوانین 
موجود، سنگ بنای بدی

 خواهد بود که تیم فعلی 
مدیریت راه آهن با بنا 
گذاشتن آن، باعث 
پس زدگی حمل ونقل 
ریلی برای سالیان

 دراز می شود 
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همچنین بـا توجه به اینکه برخی از این معیارها 
می تواند سـلیقه ای باشـد، پیشـنهاد می کنـم در 
همیـن اساسـنامه ذکر شـود که شـورا یا مجمع 
خبرگانی متشـکل از 15 نفر از اسـاتید دانشگاه، 
نمایندگان تشکل های صنفی، علمی و مهندسی، 
نمایندگان مجلس و نمایندگان وزیر راه تشکیل 
شـود تا بـرای انتخـاب مدیرعامـل راه آهن یک 
فهرسـتی 3 نفـره را بـه وزیـر راه معرفی کنند و 
وزیـر بـرای یک نفر از آنها از هیـأت دولت رای 
اعتماد بگیرد. هر پیشـنهادی شـبیه ایـن ایده که 
انجام شـود ما یک گام به عقالنیـت در انتخاب 
مدیریت ارشـد حرفـه ای بـرای راه آهن و منافع 

ملی نزدیک تر می شویم.
قصابیـان : توضیـح دادم که ما مدیـران تغییر 
می خواهیم، نخسـتین تغییری هم کـه این مدیر 
باید ایجاد کند، تغییر سـاختار در داخل سـازمان 
و بهبـود نقش آن در بیرون یعنی در وزارتخانه و 
مجلـس و ... اسـت. گاهـی مدیرعامـل راه آهن 
می خواهـد کاری انجام دهد، اما دسـتش بسـته 
اسـت؛ بنابرایـن باید بـرود و تالش کند تا نقش 

و جایگاه راه آهن را تغییر دهد. 
طـرح شـرکت مشـاور روالنـد برگر بـا وجود 
اینکـه شـاید خوب هـم بود اما نقـص بزرگش 
ایـن بود کـه متولـی آن راه آهـن بـود. راه آهن از 
روالند برگر مشـاوره گرفت که نقـش راه آهن را 
بـرای خـودش تعریـف کنـد؛ در حالی کـه این 
نقش را باید مرجع یا مراجع باالدستی مشخص 
کننـد. در سـاختار بروکراسـی ایـران، راه آهـن 
نمی تواند بـرای وزارت راه تعیین تکلیف کند و 
بگوید نقش مـن را از A به B تغییر دهید، بلکه 
ایـن وزارت راه اسـت کـه تعییـن می کند نقش 
راه آهـن قبـال چه بـوده و پـس از ایـن، چه باید 
باشـد. به همین دلیل تغییرات مورد نظر شرکت 
روالنـد برگـر در سـاختار راه آهن ایـران قابلیت 

پیاده سازی نداشت. 
همچنین، با توجه به مشـکالت اشـاره شـده، از 
مجموعـه مدیریـت راه آهـن انتظار مـی رود که 
نخسـت انضبـاط سـازمانی را برقرار کنـد، دوم 
به شکل شفاف کار کند و سوم سیر و حرکت را 
به صورت اساسـی اصـالح کند؛ به این معنی که 
زمینـه فراهم کند تـا شـرکت حمل ونقل ریلی 
فقط واگن دار نباشـد، بلکه خودش قطار داشـته 
باشـد. شـرکت صاحب قطـار بـرود و ظرفیت 

خط را از راه آهن به عنوان نهاد حاکمیتی و مالک 
شـبکه اجـاره کند و خـودش سـیر و حرکت را 
انجـام دهـد. در نهایت، از راه آهـن انتظار می رود 
که فعالیت هـای تصدی گرایانه را تـرک کند؛ در 
غیـر این صـورت، با اصـرار بـر تصدی گری و 
حفظ سیسـتم فعلی در سـیر و حرکت، راه آهن 

به جایی نمی رسد.
قربانعلی بیـک: ما می دانیم که تاثیر گـذاری ما 
بـر تغییـر مدیـران زیاد نیسـت و ایـن موضوع 
اغلب تحت تاثیر مسـائل و تصمیمات سیاسی 
اسـت. شـورای 15 نفره ای هم که پیشـنهاد داده 
شـد مفید اسـت، اما به خوبـی می دانیـم که اگر 
وزیـر و یـا افـراد دیگـر بخواهنـد بـه تعبیـری 
انتصاب سفارشـی انجام دهند، به همان شورای 
15 نفـره هـم می گوینـد که حتما آقـای الف در 
فهرسـت انتخابـی شـما باشـد. در نتیجـه باید 
بپذیریـم کـه شـاید این پیشـنهادها چنـدان هم 

قابلیت اجرا نداشته باشد.
برای اینکه پیشـنهادهای ما از ضمانـت اجرایی 
برخـوردار شـود، بایـد رسـانه های مـا چـه در 
صـورت انتصـاب یا عدم انتصاب فرد مناسـب 
همه نظرات و پیشنهادها را بدون فیلتر و سانسور 
منعکـس و توجه به آنهـا را از مدیریت جدید و 
مدیران ارشـد سـازمان ها و نهادهـای ذی نفع که 

در باال گفته شد مطالبه کنند. 
رسـانه باید فرض کند که مدیریت راه آهن تغییر 
نمی کنـد و مدیران به تعبیر عزیزان مدیران تغییر 
نیسـتند، بنابرایـن بایـد این اصـل را بـرای خود 
بگذارنـد کـه از این سـازمان پیچیـده به صورت 
پیوسته مطالبه گری داشته باشد، زیرا می خواهیم 
این سیسـتم فشـل وضعیت بهتری پیـدا کند و 

وضعیتش نسبت به گذشته بهبود یابد. 
طبیعـی اسـت کـه رسـانه ها بایـد بـه کمـک 

کارشناسان این نظرات را منعکس کنند و 
در کنار آن به بحث آسیب شناسـی هم بپردازند، 
حتـی در مـورد قوانیـن خوبـی ماننـد قانـون 
مدیریـت سـوخت؛ چراکه آن هـم ضعف های 
بیشـماری دارد و قابـل اجـرا نیسـت. آن قانـون 
هـدف خوبـی دارد، امـا زمان بنـدی آن درسـت 
نبود و نگاه آن بر پایه شـناخت و آسیب شناسی 
صحیح مشـکالت ریلی نبـود و از همـان آغاز 

مشخص بود که قابلیت اجرایی ندارد. 
عجمیان : در جمع بندی سـخنان باید بگویم 

کـه به عقیـده من توجـه به اسـناد باالدسـتی و 
قوانیـن موجـود می توانـد در رفـع مشـکالت 
راهـکار خوبـی بـه مـا ارائه دهـد. عالوه بـر آن 
انجام اقداماتی همچون تبدیل راه آهن به سازمان 
نظارتـی و قانونگـذار، توجـه ویـژه همزمـان به 
زیرساخت ها و توسعه ناوگان، استفاده از نظرات 
مشـورتی انجمن هـای صنفـی فعـال در حوزه 
حمل و نقل ریلـی، ایجاد مشـوق های الزم برای 
حضـور و فعالیـت سـرمایه گذاران داخلـی و 
خارجـی، تغییـر سـاختار و عضویـت اعضای 
جدید در کمیسـیون عالی سوانح و بهره مندی از 
کارشناسان مجرب دادگستری، آزادسازی قیمت 
و تعرفـه در حـوزه جابه جایـی مسـافر و بـار و 
ایجاد امکان رقابـت در هر دو حوزه و در نهایت 
توجـه ویـژه به مدیریـت ذینفعان نیـز می تواند 

راهگشا باشد.
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ایاالت متحده، کانادا، ، برزیل و ... یا شـبیه الگوی 
ژاپنی هـا اسـت و می توانـد از آنها الگوبـرداری 
کنـد. در هـر صـورت، بایـد قبـول کنیـم کـه 
اشـتباهاتمان در زمان خصوصی سازی، اکنون ما 
را در تنگنـا قـرار داده اسـت، بنابراین هر چقدر 
هـم که بخواهیم به بخش خصوصی اتکا کنیم، 
امـا الگو، الگویی اسـت که راه آهن را به سـمت 

تنگنای بیشتر می برد. 
ببینید! وقتی بهـره وری واگن باری ما یک سـوم 
دنیا، بهره وری لکوموتیو ما یک دوم متوسـط دنیا 
و یک دهم بهترین دنیا اسـت، یعنی عمال بخش 
خصوصـی هیچ پیشـرفتی ایجاد نکرده اسـت. 
من احسـاس می کنم منافع بخش خصوصی در 
حفظ سـطح موجود و ایجاد نشدن بهبود است. 
مـن در عیـن  حال که صحبت هـای دکتر نظری 
را قبـول دارم، امـا معتقـدم کـه اگـر قرار اسـت 
مسـئولیت های بیشـتری را به بخش خصوصی 
واگـذار کنیـم این بخش بایـد در بخش های که 
راه آهن ضعیف اسـت به میدان آید؛ اما متاسفانه 
مـن هنـوز ندیـدم که بخـش خصوصـی برای 
رفـع چالش ها گام بردارد و فشـار بیـاورد و مثال 
بگوید چـرا بار محوری خطـوط راه آهن در این 

17 سال تغییر نکرده است. 
آنچـه مـن می بینـم این اسـت کـه مـا از بیرون 
گـود، هم بخش خصوصـی و هم دولـت را که 
مـادام در مقابـل تغییـر مقاومـت می کننـد، هل 
می دهیـم تا به جلـو حرکت کننـد؛ در حالی که 
بخش خصوصی باید از راه آهن مطالبه کند و آن 
را به سـمت جلو هدایت و موضوع بهره وری را 
حـل کند. اگـر این مطالبه نباشـد نمیتـوان امید 
داشـت که راه آهن به راه آهنی پیشـرفته و مترقی 
نه در سـطح آلمان، فرانسه و ژاپن بلکه به ترکیه 

و قزاقستان برسد. 
عجمیان : همان گونه که قبال هم عرض شـد 
ایجـاد تغییـرات اساسـی در سـاختار راه آهن و 
تبدیـل آن از یـک شـرکت دولتـی بـه سـازمان 
دولتـی و بـا وظایف نظارتـی و رگوالتوری باید 
در وزارتخانه و دولت تصمیم گیری و اجرا شود. 
وزارت راه و شهرسـازی بایـد بـرای ایجـاد یک 
سـازمان رگوالتوری در حوزه ریلی یا تبدیل راه 
آهن از شـرکت بـه سـازمان اقدام فـوری انجام 
دهـد. همان گونـه که می دانید در سـایر شـقوق 
حمل و نقـل، سـازمان های رگوالتـوری وجـود 

دارد. در حمل ونقـل هوایی، سـازمان هواپیمایی 
کشـوری؛ در بخـش دریایـی، سـازمان بنـادر و 
دریانـوردی و در بخـش جـاده ای هـم سـازمان 
راهداری و حمل و نقل را داریم، ولی متاسفانه در 
بخش ریلی، شـرکت راه آهن مشغول به فعالیت 
بـوده و طبق تعاریـف قانونی مفهوم و ماموریت 
آن اساسـا در تضـاد با رگوالتوری بـوده و ایجاد 
درآمد جزء وظایف اصلی آن محسـوب می شود. 
همیـن موضوع باعث ایجاد رقابت بیـن راه آهن 
و سـایر شرکت ها شـده که در نهایت وضعیت 

فعلی رابرای ما رقم زده است. 
ترابران: جمع بنـدی آقایان دربـاره راهکارهای 
رفع مشـکالت مدیریتی و سـاختاری راه آهن 

ایران چیست؟ 
نظری : اگر بخواهیم برای مشـکالت راهکار 
بیابیـم بایـد ابتـدا بگوییم که دو دسـته مشـکل 
شناسایی شد که بر کیفیت مدیریت حمل و نقل 
ریلـی کشـور اثـر سـوء می گـذارد. بخـش اول 
مشـکالت تحمیل شـده بیرونی به راه آهن است 
کـه از درمان هـای ضـروری برای ایـن بیماری، 
تجویز ایجاد نهـاد رگوالتوری با کارکردهایی در 
ابعاد مختلف اقتصادی، ایمنی، محیط زیسـتی و 
آمایش سـرزمینی و عدالت اجتماعی )به منظور 
دسـتیابی به مفهوم توسعه پایدار در حمل ونقل( 
اسـت؛ اما بخش دوم مشـکالت راه آهن ریشـه 
داخلـی دارد. در این زمینه مکررا اشـاره شـد که 
مدیران عاملـی کـه سـواد مرتبـط بـا بخـش، 
خصیصه های باالتـر از مدیریت و قابلیت ایفای 
نقـش رهبـری و تجربه هـای مرتبـط بیشـتری 

داشتند، موفق تر خواهند بود. 
در نتیجـه، پیشـنهاد می شـود کـه در اساسـنامه 
راه آهـن قیـد شـود کـه مدیرعامـل و اعضـای 
هیئت مدیـره این نهاد باید حائـز این خصایص 
باشـند. البته اکنون در اساسـنامه راه آهن تصریح 
شـده کـه دو نفـر از اعضـای هیئت مدیـره باید 
سـوابق مدیریتـی مرتبط داشـته باشـند، اما اینها 
کفایـت نمی کنـد. می بایسـت هـم تخصص و 
هـم ویژگی های مدیریتی مانند اخالق مدیریتی 
و اعتماد به دیگران )که در مدیریت سازمان های 
بزرگ الزم اسـت( در یک پاراگراف به اساسنامه 
اضافه شـود و از زمان اصالح اساسـنامه به بعد، 
اشـخاص بـر مبنـای ایـن شـرایط انتخـاب و 

منصوب شوند. 

نظری: کیفیت پایین تیم 
مدیریتی می تواند از مسائل 
بسیار استراتژیکی مانند 
تعریف ماموریت سازمان تا 
پایین ترین سطوح عملیاتی 
مانند اینکه برای حمل بار
 چه واگنی به کدام لکوموتیو 
بسته شود، اختالل ایجاد 
کند. این آسیب ها ناشی از 
غلبه اراده  سیاسی نظام 
اداری کشور بر تخصص 
عقالنیت است و باید 
یک جایی متوقف شود

الزم است به صراحت 
هشدار داده شود که 
اصرار به دولتی سازی 
مجدد برخی بخش های 
راه آهن برخالف قوانین 
موجود، سنگ بنای بدی
 خواهد بود که تیم فعلی 
مدیریت راه آهن با بنا 
گذاشتن آن، باعث 
پس زدگی حمل ونقل 
ریلی برای سالیان
 دراز می شود 
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همچنین بـا توجه به اینکه برخی از این معیارها 
می تواند سـلیقه ای باشـد، پیشـنهاد می کنـم در 
همیـن اساسـنامه ذکر شـود که شـورا یا مجمع 
خبرگانی متشـکل از 15 نفر از اسـاتید دانشگاه، 
نمایندگان تشکل های صنفی، علمی و مهندسی، 
نمایندگان مجلس و نمایندگان وزیر راه تشکیل 
شـود تا بـرای انتخـاب مدیرعامـل راه آهن یک 
فهرسـتی 3 نفـره را بـه وزیـر راه معرفی کنند و 
وزیـر بـرای یک نفر از آنها از هیـأت دولت رای 
اعتماد بگیرد. هر پیشـنهادی شـبیه ایـن ایده که 
انجام شـود ما یک گام به عقالنیـت در انتخاب 
مدیریت ارشـد حرفـه ای بـرای راه آهن و منافع 

ملی نزدیک تر می شویم.
قصابیـان : توضیـح دادم که ما مدیـران تغییر 
می خواهیم، نخسـتین تغییری هم کـه این مدیر 
باید ایجاد کند، تغییر سـاختار در داخل سـازمان 
و بهبـود نقش آن در بیرون یعنی در وزارتخانه و 
مجلـس و ... اسـت. گاهـی مدیرعامـل راه آهن 
می خواهـد کاری انجام دهد، اما دسـتش بسـته 
اسـت؛ بنابرایـن باید بـرود و تالش کند تا نقش 

و جایگاه راه آهن را تغییر دهد. 
طـرح شـرکت مشـاور روالنـد برگر بـا وجود 
اینکـه شـاید خوب هـم بود اما نقـص بزرگش 
ایـن بود کـه متولـی آن راه آهـن بـود. راه آهن از 
روالند برگر مشـاوره گرفت که نقـش راه آهن را 
بـرای خـودش تعریـف کنـد؛ در حالی کـه این 
نقش را باید مرجع یا مراجع باالدستی مشخص 
کننـد. در سـاختار بروکراسـی ایـران، راه آهـن 
نمی تواند بـرای وزارت راه تعیین تکلیف کند و 
بگوید نقش مـن را از A به B تغییر دهید، بلکه 
ایـن وزارت راه اسـت کـه تعییـن می کند نقش 
راه آهـن قبـال چه بـوده و پـس از ایـن، چه باید 
باشـد. به همین دلیل تغییرات مورد نظر شرکت 
روالنـد برگـر در سـاختار راه آهن ایـران قابلیت 

پیاده سازی نداشت. 
همچنین، با توجه به مشـکالت اشـاره شـده، از 
مجموعـه مدیریـت راه آهـن انتظار مـی رود که 
نخسـت انضبـاط سـازمانی را برقرار کنـد، دوم 
به شکل شفاف کار کند و سوم سیر و حرکت را 
به صورت اساسـی اصـالح کند؛ به این معنی که 
زمینـه فراهم کند تـا شـرکت حمل ونقل ریلی 
فقط واگن دار نباشـد، بلکه خودش قطار داشـته 
باشـد. شـرکت صاحب قطـار بـرود و ظرفیت 

خط را از راه آهن به عنوان نهاد حاکمیتی و مالک 
شـبکه اجـاره کند و خـودش سـیر و حرکت را 
انجـام دهـد. در نهایت، از راه آهـن انتظار می رود 
که فعالیت هـای تصدی گرایانه را تـرک کند؛ در 
غیـر این صـورت، با اصـرار بـر تصدی گری و 
حفظ سیسـتم فعلی در سـیر و حرکت، راه آهن 

به جایی نمی رسد.
قربانعلی بیـک: ما می دانیم که تاثیر گـذاری ما 
بـر تغییـر مدیـران زیاد نیسـت و ایـن موضوع 
اغلب تحت تاثیر مسـائل و تصمیمات سیاسی 
اسـت. شـورای 15 نفره ای هم که پیشـنهاد داده 
شـد مفید اسـت، اما به خوبـی می دانیـم که اگر 
وزیـر و یـا افـراد دیگـر بخواهنـد بـه تعبیـری 
انتصاب سفارشـی انجام دهند، به همان شورای 
15 نفـره هـم می گوینـد که حتما آقـای الف در 
فهرسـت انتخابـی شـما باشـد. در نتیجـه باید 
بپذیریـم کـه شـاید این پیشـنهادها چنـدان هم 

قابلیت اجرا نداشته باشد.
برای اینکه پیشـنهادهای ما از ضمانـت اجرایی 
برخـوردار شـود، بایـد رسـانه های مـا چـه در 
صـورت انتصـاب یا عدم انتصاب فرد مناسـب 
همه نظرات و پیشنهادها را بدون فیلتر و سانسور 
منعکـس و توجه به آنهـا را از مدیریت جدید و 
مدیران ارشـد سـازمان ها و نهادهـای ذی نفع که 

در باال گفته شد مطالبه کنند. 
رسـانه باید فرض کند که مدیریت راه آهن تغییر 
نمی کنـد و مدیران به تعبیر عزیزان مدیران تغییر 
نیسـتند، بنابرایـن بایـد این اصـل را بـرای خود 
بگذارنـد کـه از این سـازمان پیچیـده به صورت 
پیوسته مطالبه گری داشته باشد، زیرا می خواهیم 
این سیسـتم فشـل وضعیت بهتری پیـدا کند و 

وضعیتش نسبت به گذشته بهبود یابد. 
طبیعـی اسـت کـه رسـانه ها بایـد بـه کمـک 

کارشناسان این نظرات را منعکس کنند و 
در کنار آن به بحث آسیب شناسـی هم بپردازند، 
حتـی در مـورد قوانیـن خوبـی ماننـد قانـون 
مدیریـت سـوخت؛ چراکه آن هـم ضعف های 
بیشـماری دارد و قابـل اجـرا نیسـت. آن قانـون 
هـدف خوبـی دارد، امـا زمان بنـدی آن درسـت 
نبود و نگاه آن بر پایه شـناخت و آسیب شناسی 
صحیح مشـکالت ریلی نبـود و از همـان آغاز 

مشخص بود که قابلیت اجرایی ندارد. 
عجمیان : در جمع بندی سـخنان باید بگویم 

کـه به عقیـده من توجـه به اسـناد باالدسـتی و 
قوانیـن موجـود می توانـد در رفـع مشـکالت 
راهـکار خوبـی بـه مـا ارائه دهـد. عالوه بـر آن 
انجام اقداماتی همچون تبدیل راه آهن به سازمان 
نظارتـی و قانونگـذار، توجـه ویـژه همزمـان به 
زیرساخت ها و توسعه ناوگان، استفاده از نظرات 
مشـورتی انجمن هـای صنفـی فعـال در حوزه 
حمل و نقل ریلـی، ایجاد مشـوق های الزم برای 
حضـور و فعالیـت سـرمایه گذاران داخلـی و 
خارجـی، تغییـر سـاختار و عضویـت اعضای 
جدید در کمیسـیون عالی سوانح و بهره مندی از 
کارشناسان مجرب دادگستری، آزادسازی قیمت 
و تعرفـه در حـوزه جابه جایـی مسـافر و بـار و 
ایجاد امکان رقابـت در هر دو حوزه و در نهایت 
توجـه ویـژه به مدیریـت ذینفعان نیـز می تواند 

راهگشا باشد.
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 براساس گزارشی که انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی و خدمات وابسته در 
خصوص شاخص های مهم این صنعت، در 3 ماهه اول سال 1401 و مقایسه آن با مدت مشابه 
3 سال گذشته و همچنین 4 فصل اخیر منتشر کرده است، تناژ و تن کیلومتر بار ترانزیتی 
ریلی در سه ماهه نخست امسال هر چند که بیشتر از مدت مشابه سال های 1399 و 1398 
بوده، اما نسبت به سه ماهه نخست سال 1400 ، کاهش حدود 20 درصدی را تجربه کرده است.
در همین مدت سرعت بازرگانی با کاهش 15 درصدی نسبت به سه ماهه نخست سال گذشته 
به 53/3 کیلومتر بر ساعت رسیده که این بدان معناست که هر واگن به طور متوسط روزانه 

کمتر از 85 کیلومتر پیمایش داشته است.
مجموع این ارقام نشان دهنده کاهش 13/5 درصدی متوسط بهره وری ماهیانه واگن های باری 
در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 1400 و افت 8/24 درصدی نسبت 

به مدت مشابه سال 1399 است.
فضای  پایش  و  سیاست گذاری  مطالعات  گروه  جدید  گزارش  مشروح تر  نتایج  ادامه،  در 
کسب وکار انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی و خدمات وابسته درباره شاخص های 
مهم این صنعت را تقدیم خوانندگان کرده ایم با این امید که تداوم تهیه چنین گزارش هایی، 
به مدیران و کارشناسان بخش خصوصی و دولتی در اتخاذ تصمیمات مبتنی بر شرایط واقعی 
در دو سطح سیاست گذاری کالن و بنگاه خرد اقتصادی یاری کرده و آنها را از ایجاد موج های 

خبری کاذب برحذر دارد.

گزارش عملکرد سه ماه اول سال حمل ونقل ریلی ایران

... از بهارش پیداست!
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حمل ونقل ریلی بار- براسـاس گـزارش گروه 
پایـش فضـای  و  مطالعـات سیاسـت گذاری 
کسـب وکار انجمـن شـرکت های حمل ونقـل 
ریلـی، از نظر حمل بار داخلی، در سـه ماهه اول 
سـال جاری 6/ 11 هزار تن بـار از طریق راه آهن 
جابه جـا شـده کـه از نظـر تـن کیلومتـر 10/3 
درصـد و از نظر تناژ 5/9 درصد نسـبت به سـه 
ماهـه اول سـال گذشـته کاهش نشـان می دهد؛ 
ایـن در حالی اسـت کـه آمار جابه جایی در سـه 
ماهـه اول سـال 1400 نیز از نظر تن کیلومتر 10 
درصـد و از نظـر تناژ 0/9 درصد کمتـر از مدت 

مشابه در سال 1399 بوده است. 
تناژ ترانزیـت - علی رغم اینکه در اواخر سـال 
گذشـته، مرتبا دربـاره رکوردشـکنی راه آهن در 
زمینـه حمل بار ترانزیتی اطالع رسـانی می شـد، 
آمارهای سـه ماهه امسـال حاکـی از کاهش 20 
درصـدی حمـل بار ترانزیتی نسـبت بـه مدت 
مشابه در سـال گذشته است. براسـاس گزارش 
انجمـن صنفی شـرکت های حمل ونقـل ریلی، 
در سـه ماهـه امسـال 435 هزار تن بـار ترانزیتی 
حمل شـده، در حالـی که این رقم در سـه ماهه 

اول سال گذشته، 542 هزار تن بوده است.

واگـن بـاری در گـردش- تعـداد واگن هـای 
باری در گردش طی سـه ماهه امسال شاهد 7/ 3 
درصـد افزایـش نسـبت به مـدت مشـابه بوده 
اسـت، امـا نکتـه اینجاسـت کـه علی رغـم این 
افزایـش، مسـافت پیمایـش واگن هـا از 251 
میلیـون کیلومتـر طی ایـن بـازه زمانی در سـال 
گذشـته، به 221 میلیون کیلومتر در سـال جاری 
رسـیده که نشـان دهنده 12 درصد کاهش است. 
ایـن در حالـی اسـت که مسـافت پیموده شـده 
توسـط واگن ها در سـه ماهه ابتدای سـال 1400 

حدود 2 درصد نسـبت به مدت مشـابه در سال 
1399 کاهش داشت.

در مجمـوع، این ارقام نشـان دهنده کاهش 13/5 
درصدی متوسـط بهـره وری ماهیانـه واگن های 
بـاری در سـال جـاری نسـبت به مدت مشـابه 
سـال گذشـته و کاهش 25 درصدی بهـره وری 

نسبت به سال 1399 است. 
بایـد بـه ایـن نکتـه نیز اشـاره شـود کـه درصد 
کاهـش بهـره وری واگن هـای بـاری در سـال 
گذشـته حتی نسـبت به سـال 1397 حدود 21 

درصد بوده است.
الزم به توضیح اسـت، براساس گزارش انجمن 
شرکت های حمل ونقل ریلی، در سـال 1400 با 
وجـود رشـد 3/4 درصدی تعداد نـاوگان ریلی 
بـاری نسـبت بـه سـال 1399، تن- کیلومتر بار 
داخلـی و بهـره وری واگن های بـاری به ترتیب 
شـاهد 7/ 14 و 6/ 17 درصـد کاهش نسـبت به 
سـال 1399 بوده انـد کـه بدیـن ترتیب، صنعت 
حمل ونقل ریلی ضعیف ترین عملکـرد خود را 

در طول چهار سال اخیر داشته است.

سـرعت بازرگانی- بـا وجـود ارقام پیش گفته، 
قابل  پیش بینی است که سـرعت بازرگانی راه آهن 
در بخـش بـار نیـز در سـه ماهـه امسـال 1/ 15 
درصد نسـبت به مدت مشابه در سال گذشته و 
حدود 25 درصد نشـان به همین بـازه زمانی در 

سال 99 کاهش داشته باشد.
سـرعت بازرگانی حتی در زمستان سال گذشته 
که سـایت های خبـری پر بود از بازنشـر توئیت 
مدیرعامـل جدیـد راه آهـن دربـاره رکوردزنـی 
راه آهن در تاریخ صد سـاله خود، اگرچه نسبت 
به پاییز حـدود 1/9 درصد افزایش داشـت، ولی 
همچنـان حـدود 5/ 11 درصد نسـبت بـه بهار 

روند تغییر شاخص های مهم بخش لکوموتیو در چهار سال اخیر

سه ماهه سال 1401سه ماهه سال 1400سه ماهه سال 1399سه ماهه سال 1398واحدشاخص

تعداد لکوموتیو در سرویس
580578541528دستگاه

2/4-6/4-0/3--درصد تغییرات

تعداد لکوموتیو در گردش
644649619766دستگاه

4/623/7-0/8-درصد تغییرات

90898769درصد آماده به کاری 

21/1-1/9-1/1--درصد تغییرات درصد آماده به کاری

تعداد واگن های باری 
در گردش طی سه ماهه 
امسال شاهد 3/7 درصد 
افزایش نسبت به مدت 
مشابه بوده، اما با وجود 

این افزایش، مسافت
پیمایش آنها از 251 

میلیون کیلومتر طی این 
بازه زمانی در سال قبل،
به 221 میلیون کیلومتر 

در سال جاری رسیده 
که نشان از کاهش

12 درصدی دارد

گزارش جدید انجمن 
حمل ونقل ریلی حاکی از 
کاهش 13/5 درصدی 

متوسط بهره وری ماهیانه 
واگن های باری در سال 

جاری نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته و 
کاهش 25 درصدی 
بهره وری نسبت به 

سال 99 است
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 براساس گزارشی که انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی و خدمات وابسته در 
خصوص شاخص های مهم این صنعت، در 3 ماهه اول سال 1401 و مقایسه آن با مدت مشابه 
3 سال گذشته و همچنین 4 فصل اخیر منتشر کرده است، تناژ و تن کیلومتر بار ترانزیتی 
ریلی در سه ماهه نخست امسال هر چند که بیشتر از مدت مشابه سال های 1399 و 1398 
بوده، اما نسبت به سه ماهه نخست سال 1400 ، کاهش حدود 20 درصدی را تجربه کرده است.
در همین مدت سرعت بازرگانی با کاهش 15 درصدی نسبت به سه ماهه نخست سال گذشته 
به 53/3 کیلومتر بر ساعت رسیده که این بدان معناست که هر واگن به طور متوسط روزانه 

کمتر از 85 کیلومتر پیمایش داشته است.
مجموع این ارقام نشان دهنده کاهش 13/5 درصدی متوسط بهره وری ماهیانه واگن های باری 
در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 1400 و افت 8/24 درصدی نسبت 

به مدت مشابه سال 1399 است.
فضای  پایش  و  سیاست گذاری  مطالعات  گروه  جدید  گزارش  مشروح تر  نتایج  ادامه،  در 
کسب وکار انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی و خدمات وابسته درباره شاخص های 
مهم این صنعت را تقدیم خوانندگان کرده ایم با این امید که تداوم تهیه چنین گزارش هایی، 
به مدیران و کارشناسان بخش خصوصی و دولتی در اتخاذ تصمیمات مبتنی بر شرایط واقعی 
در دو سطح سیاست گذاری کالن و بنگاه خرد اقتصادی یاری کرده و آنها را از ایجاد موج های 

خبری کاذب برحذر دارد.

گزارش عملکرد سه ماه اول سال حمل ونقل ریلی ایران

... از بهارش پیداست!
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حمل ونقل ریلی بار- براسـاس گـزارش گروه 
پایـش فضـای  و  مطالعـات سیاسـت گذاری 
کسـب وکار انجمـن شـرکت های حمل ونقـل 
ریلـی، از نظر حمل بار داخلی، در سـه ماهه اول 
سـال جاری 6/ 11 هزار تن بـار از طریق راه آهن 
جابه جـا شـده کـه از نظـر تـن کیلومتـر 10/3 
درصـد و از نظر تناژ 5/9 درصد نسـبت به سـه 
ماهـه اول سـال گذشـته کاهش نشـان می دهد؛ 
ایـن در حالی اسـت کـه آمار جابه جایی در سـه 
ماهـه اول سـال 1400 نیز از نظر تن کیلومتر 10 
درصـد و از نظـر تناژ 0/9 درصد کمتـر از مدت 

مشابه در سال 1399 بوده است. 
تناژ ترانزیـت - علی رغم اینکه در اواخر سـال 
گذشـته، مرتبا دربـاره رکوردشـکنی راه آهن در 
زمینـه حمل بار ترانزیتی اطالع رسـانی می شـد، 
آمارهای سـه ماهه امسـال حاکـی از کاهش 20 
درصـدی حمـل بار ترانزیتی نسـبت بـه مدت 
مشابه در سـال گذشته است. براسـاس گزارش 
انجمـن صنفی شـرکت های حمل ونقـل ریلی، 
در سـه ماهـه امسـال 435 هزار تن بـار ترانزیتی 
حمل شـده، در حالـی که این رقم در سـه ماهه 

اول سال گذشته، 542 هزار تن بوده است.

واگـن بـاری در گـردش- تعـداد واگن هـای 
باری در گردش طی سـه ماهه امسال شاهد 7/ 3 
درصـد افزایـش نسـبت به مـدت مشـابه بوده 
اسـت، امـا نکتـه اینجاسـت کـه علی رغـم این 
افزایـش، مسـافت پیمایـش واگن هـا از 251 
میلیـون کیلومتـر طی ایـن بـازه زمانی در سـال 
گذشـته، به 221 میلیون کیلومتر در سـال جاری 
رسـیده که نشـان دهنده 12 درصد کاهش است. 
ایـن در حالـی اسـت که مسـافت پیموده شـده 
توسـط واگن ها در سـه ماهه ابتدای سـال 1400 

حدود 2 درصد نسـبت به مدت مشـابه در سال 
1399 کاهش داشت.

در مجمـوع، این ارقام نشـان دهنده کاهش 13/5 
درصدی متوسـط بهـره وری ماهیانـه واگن های 
بـاری در سـال جـاری نسـبت به مدت مشـابه 
سـال گذشـته و کاهش 25 درصدی بهـره وری 

نسبت به سال 1399 است. 
بایـد بـه ایـن نکتـه نیز اشـاره شـود کـه درصد 
کاهـش بهـره وری واگن هـای بـاری در سـال 
گذشـته حتی نسـبت به سـال 1397 حدود 21 

درصد بوده است.
الزم به توضیح اسـت، براساس گزارش انجمن 
شرکت های حمل ونقل ریلی، در سـال 1400 با 
وجـود رشـد 3/4 درصدی تعداد نـاوگان ریلی 
بـاری نسـبت بـه سـال 1399، تن- کیلومتر بار 
داخلـی و بهـره وری واگن های بـاری به ترتیب 
شـاهد 7/ 14 و 6/ 17 درصـد کاهش نسـبت به 
سـال 1399 بوده انـد کـه بدیـن ترتیب، صنعت 
حمل ونقل ریلی ضعیف ترین عملکـرد خود را 

در طول چهار سال اخیر داشته است.

سـرعت بازرگانی- بـا وجـود ارقام پیش گفته، 
قابل  پیش بینی است که سـرعت بازرگانی راه آهن 
در بخـش بـار نیـز در سـه ماهـه امسـال 1/ 15 
درصد نسـبت به مدت مشابه در سال گذشته و 
حدود 25 درصد نشـان به همین بـازه زمانی در 

سال 99 کاهش داشته باشد.
سـرعت بازرگانی حتی در زمستان سال گذشته 
که سـایت های خبـری پر بود از بازنشـر توئیت 
مدیرعامـل جدیـد راه آهـن دربـاره رکوردزنـی 
راه آهن در تاریخ صد سـاله خود، اگرچه نسبت 
به پاییز حـدود 1/9 درصد افزایش داشـت، ولی 
همچنـان حـدود 5/ 11 درصد نسـبت بـه بهار 

روند تغییر شاخص های مهم بخش لکوموتیو در چهار سال اخیر

سه ماهه سال 1401سه ماهه سال 1400سه ماهه سال 1399سه ماهه سال 1398واحدشاخص

تعداد لکوموتیو در سرویس
580578541528دستگاه

2/4-6/4-0/3--درصد تغییرات

تعداد لکوموتیو در گردش
644649619766دستگاه

4/623/7-0/8-درصد تغییرات

90898769درصد آماده به کاری 

21/1-1/9-1/1--درصد تغییرات درصد آماده به کاری

تعداد واگن های باری 
در گردش طی سه ماهه 
امسال شاهد 3/7 درصد 
افزایش نسبت به مدت 
مشابه بوده، اما با وجود 

این افزایش، مسافت
پیمایش آنها از 251 

میلیون کیلومتر طی این 
بازه زمانی در سال قبل،
به 221 میلیون کیلومتر 

در سال جاری رسیده 
که نشان از کاهش

12 درصدی دارد

گزارش جدید انجمن 
حمل ونقل ریلی حاکی از 
کاهش 13/5 درصدی 

متوسط بهره وری ماهیانه 
واگن های باری در سال 

جاری نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته و 
کاهش 25 درصدی 
بهره وری نسبت به 

سال 99 است
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سـال 1400 کمتـر بـود. الزم بـه ذکر اسـت که 
سرعت بازرگانی در سال 1397، به طور میانگین 

4/47 کیلومتر بر ساعت بود.

حمل ونقل ریلی مسـافر- کاهش تامل برانگیز 
شـاخص های بخش بـاری در راه آهن، در حالی 
رخ داده کـه شـاخص های مربوط به جابه جایی 

مسافر نشان دهنده افزایش عملکرد است.
بر اسـاس آمارهای اعالم شـده توسـط راه آهن، 
نـرخ بهره وری واگن های مسـافری در سـه ماهه 
نخست امسال نسـبت به مدت مشابه سال های 
1400 و 1399 رشـد قابل توجهی داشـته اسـت. 
ایـن رونـد صعـودی در چهـار فصـل اخیر نیز 
کامال مشهود اسـت و می توان گفت جابه جایی 
مسـافر از طریق شـبکه ریلی به شـرایط پیش از 

همه گیری ویروس کرونا بازگشته است.
در سـه ماهه ابتدای امسـال، حدود 7 میلیون نفر 
بـا قطار جابه جا شـدند که که حـدود 60 درصد 
نسـبت به مدت مشابه در سـال گذشته افزایش 
نشـان می دهد. این در حالی اسـت که تعداد کل 
واگن هـای مسـافری حدود 1 درصد نسـبت به 

مدت مشـابه کاهش داشـته اسـت. بـا توجه به 
ایـن ارقـام، افزایش بهره وری ماهیانـه واگن های 
مسـافری در این بـازه زمانـی 67 درصد افزایش 

نشان می دهد. 
الزم بـه ذکر اسـت، تعداد مسـافر جابه جا شـده 
توسـط بخش ریلی در سال گذشته، 20 میلیون 
و 602 هـزار نفـر بـوده کـه بـا توجه به گـذار از 
دوره همه گیـری ویـروس کرونـا و کمتر شـدن 
سـخت گیری مربـوط به پروتکل های بهداشـتی 
نشـان دهنده رشـد 89 درصدی تعداد مسـافر و 
116 درصـدی مسـافر- کیلومتر جابه جـا شـده 

نسبت به سال 1399 بود. 

نیروی کشـش- در سـه ماهه اول سـال جاری، 
تعداد لکوموتیو در سـرویس 528 دسـتگاه بوده 
که نسبت به مدت مشـابه در سال گذشته )541 
دسـتگاه( 2/4 درصد و نسبت به سه ماهه ابتدای 
سـال 99 و 98 حـدود 9 درصـد کاهـش نشـان 
می دهـد، هر چند تعداد لوکوموتیوهـای آماده به 
کار در سـه ماهه اول امسـال نسـبت به سه ماهه 

پایانی سال گذشته بهبود پیدا داشته است.

روند تغییر شاخص های مهم بخش باری در چهار سال اخیر

واحدشاخص
سه ماهه سال 

1398
سه ماهه سال 

1399
سه ماهه سال 

1400
سه ماهه سال 

1401

تناژ داخلی
12/07412/44412/32811/602هزار تن

5/9-0/9-3/1-درصد تغییرات

تناژ ترانزیت
247113542435هزار تن

19/7-54/3379/6--درصد تغییرات

تناژ کل
12/32112/55712/87012/037هزار تن

6/5-1/92/5درصد تغییرات

تعداد واگن باری در گردش
25.44426.08327.01728.010دستگاه

2/53/63/7-درصد تغییرات

مسافت پیمایش واگن ها
242259251221 میلیون کیلومتر

11/95-0/6--درصد تغییرات

متوسط بهره وری ماهیانه واگن ها
108.146117.062101.76388.028تن کیلومتر به ازای هر واگن

13/5-13/1-8/2-درصد تغییرات

سرعت بازرگانی
4/254/454/163/53 کیلومتر بر ساعت

15/1-6/5-4/7-درصد تغییرات

میزان آماده به کاری 
لوکوموتیوها در سه ماهه

سال جاری 69 درصد 
بوده که نسبت به مدت 
مشابه در سال گذشته

21 درصد کاهش نشان 
می دهد، در حالی که 
در سه ماهه سال 99
این شاخص 89 درصد

اعالم شده بود 
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از سـوی دیگر، براساس گزارش گروه مطالعات 
سیاسـت گذاری و پایـش فضـای کسـب وکار 
انجمـن شـرکت های حمل ونقـل ریلـی، میزان 
آمـاده بـه کاری لوکوموتیوها در سـه ماهه سـال 
جـاری 69 درصـد بـوده کـه نسـبت بـه مـدت 
مشـابه در سـال گذشـته )78 درصد( 21 درصد 
کاهش نشـان می دهد، این در حالی اسـت که در 
سـه ماهه سـال 1399، ایـن شـاخص 89 درصد 
اعالم شـده بود که بدین ترتیب، کاهش بازدهی 
در سـه ماهه امسـال نسـبت به مدت مشـابه در 

سال 1399، بالغ بر 31 درصد است.
انجمن صنفی شـرکت های حمل ونقل ریلی در 
گزارشـی کـه در ابتدای امسـال دربـاره عملکرد 
جابه جایی بار و مسـافر از طریق راه آهن در سال 
1400 منتشـر کـرده بـود، این روند کاهشـی را 
پیش بینـی کـرده و متذکر شـده بـود: اگرچه در 
شـش ماهه دوم 1400 افـت تعداد لکوموتیوهای 
در سـرویس، کنتـرل  شـده به نظر می رسـد، اما 
مالـکان لوکوموتیـو خصوصی به دلیل رسـوب 
مطالباتشـان نـزد راه آهـن، بغرنج ترین وضعیت 
خـود را در سـال 1400 تجربـه کردند و به دلیل 
تداوم این شـرایط، انتظار می رود روند کاهشـی 
حمـل بـار در اوایل سـال 1401 نیـز ادامه یابد و 
بنابرایـن توقـف این رونـد، منوط به گشـایش 

مالی از سوی راه آهن است.
گفتنی است در شرایطی که تعداد لکوموتیوهای 
در گردش در سـال 1400 نسـبت به چهار سال 
گذشـته، 12 درصد افزایش داشـت، درصد آماده 
به کاری آنها در زمسـتان سـال گذشته نسبت به 
بهار این سـال، 23 درصد و نسـبت به سـال 97 

حدود  26 درصد کاهش داشته است. 

روند تغییر شاخص های مهم بخش مسافری در چهار فصل اخیر

سه ماهه اول 1401سه ماهه چهارم 1400سه ماهه سوم 1400سه ماهه دوم 1400واحدشاخص

تعداد مسافر
4/7025/3716/2016/925هزار نفر

14/215/511/7-درصد تغییرات

مسافر کیلومتر
2/5182/9513/3293/719میلیون نفر کیلومتر

17/212/811/7-درصد تغییرات

تعداد واگن مسافری
1795179617961/804دستگاه

0/100/4درصد تغییرات
467/595547/699617/854687/177متوسط بهره وری ماهیانه واگن مسافری

171311-درصد تغییرات

سال گذشته3و مقایسه آن با مدت مشابه 1401ماهه اول سال 3درصد آماده به کاری لکوموتیوها در 

1401مرداد  بخش نیروی کشش

90 89 87
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(تعداد لکوموتیو در سرویس بر تعداد لکوموتیو در گردش )

درصد آماده به کاری لکوموتیوها درصد تغییرات نسبت به دوره قبل

در چهار فصل اخیرباری سرعت بازرگانی واگن های 

1401مرداد  بخش باری
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(ساعت24باری در گردش بر تعداد روزهای دوره، بر پیمایش واگن های متوسط مسافت )

سرعت بازرگانی درصد تغییرات نسبت به دوره قبل

سال گذشته 3و مقایسه آن با مدت مشابه 1401ماهه اول سال 3متوسط بهره وری ماهیانه واگن های باری در 
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سـال 1400 کمتـر بـود. الزم بـه ذکر اسـت که 
سرعت بازرگانی در سال 1397، به طور میانگین 

4/47 کیلومتر بر ساعت بود.

حمل ونقل ریلی مسـافر- کاهش تامل برانگیز 
شـاخص های بخش بـاری در راه آهن، در حالی 
رخ داده کـه شـاخص های مربوط به جابه جایی 

مسافر نشان دهنده افزایش عملکرد است.
بر اسـاس آمارهای اعالم شـده توسـط راه آهن، 
نـرخ بهره وری واگن های مسـافری در سـه ماهه 
نخست امسال نسـبت به مدت مشابه سال های 
1400 و 1399 رشـد قابل توجهی داشـته اسـت. 
ایـن رونـد صعـودی در چهـار فصـل اخیر نیز 
کامال مشهود اسـت و می توان گفت جابه جایی 
مسـافر از طریق شـبکه ریلی به شـرایط پیش از 

همه گیری ویروس کرونا بازگشته است.
در سـه ماهه ابتدای امسـال، حدود 7 میلیون نفر 
بـا قطار جابه جا شـدند که که حـدود 60 درصد 
نسـبت به مدت مشابه در سـال گذشته افزایش 
نشـان می دهد. این در حالی اسـت که تعداد کل 
واگن هـای مسـافری حدود 1 درصد نسـبت به 

مدت مشـابه کاهش داشـته اسـت. بـا توجه به 
ایـن ارقـام، افزایش بهره وری ماهیانـه واگن های 
مسـافری در این بـازه زمانـی 67 درصد افزایش 

نشان می دهد. 
الزم بـه ذکر اسـت، تعداد مسـافر جابه جا شـده 
توسـط بخش ریلی در سال گذشته، 20 میلیون 
و 602 هـزار نفـر بـوده کـه بـا توجه به گـذار از 
دوره همه گیـری ویـروس کرونـا و کمتر شـدن 
سـخت گیری مربـوط به پروتکل های بهداشـتی 
نشـان دهنده رشـد 89 درصدی تعداد مسـافر و 
116 درصـدی مسـافر- کیلومتر جابه جـا شـده 

نسبت به سال 1399 بود. 

نیروی کشـش- در سـه ماهه اول سـال جاری، 
تعداد لکوموتیو در سـرویس 528 دسـتگاه بوده 
که نسبت به مدت مشـابه در سال گذشته )541 
دسـتگاه( 2/4 درصد و نسبت به سه ماهه ابتدای 
سـال 99 و 98 حـدود 9 درصـد کاهـش نشـان 
می دهـد، هر چند تعداد لوکوموتیوهـای آماده به 
کار در سـه ماهه اول امسـال نسـبت به سه ماهه 

پایانی سال گذشته بهبود پیدا داشته است.

روند تغییر شاخص های مهم بخش باری در چهار سال اخیر

واحدشاخص
سه ماهه سال 

1398
سه ماهه سال 

1399
سه ماهه سال 

1400
سه ماهه سال 

1401

تناژ داخلی
12/07412/44412/32811/602هزار تن

5/9-0/9-3/1-درصد تغییرات

تناژ ترانزیت
247113542435هزار تن

19/7-54/3379/6--درصد تغییرات

تناژ کل
12/32112/55712/87012/037هزار تن

6/5-1/92/5درصد تغییرات

تعداد واگن باری در گردش
25.44426.08327.01728.010دستگاه

2/53/63/7-درصد تغییرات

مسافت پیمایش واگن ها
242259251221 میلیون کیلومتر

11/95-0/6--درصد تغییرات

متوسط بهره وری ماهیانه واگن ها
108.146117.062101.76388.028تن کیلومتر به ازای هر واگن

13/5-13/1-8/2-درصد تغییرات

سرعت بازرگانی
4/254/454/163/53 کیلومتر بر ساعت

15/1-6/5-4/7-درصد تغییرات

میزان آماده به کاری 
لوکوموتیوها در سه ماهه
سال جاری 69 درصد 
بوده که نسبت به مدت 
مشابه در سال گذشته
21 درصد کاهش نشان 
می دهد، در حالی که 
در سه ماهه سال 99
این شاخص 89 درصد
اعالم شده بود 
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از سـوی دیگر، براساس گزارش گروه مطالعات 
سیاسـت گذاری و پایـش فضـای کسـب وکار 
انجمـن شـرکت های حمل ونقـل ریلـی، میزان 
آمـاده بـه کاری لوکوموتیوها در سـه ماهه سـال 
جـاری 69 درصـد بـوده کـه نسـبت بـه مـدت 
مشـابه در سـال گذشـته )78 درصد( 21 درصد 
کاهش نشـان می دهد، این در حالی اسـت که در 
سـه ماهه سـال 1399، ایـن شـاخص 89 درصد 
اعالم شـده بود که بدین ترتیب، کاهش بازدهی 
در سـه ماهه امسـال نسـبت به مدت مشـابه در 

سال 1399، بالغ بر 31 درصد است.
انجمن صنفی شـرکت های حمل ونقل ریلی در 
گزارشـی کـه در ابتدای امسـال دربـاره عملکرد 
جابه جایی بار و مسـافر از طریق راه آهن در سال 
1400 منتشـر کـرده بـود، این روند کاهشـی را 
پیش بینـی کـرده و متذکر شـده بـود: اگرچه در 
شـش ماهه دوم 1400 افـت تعداد لکوموتیوهای 
در سـرویس، کنتـرل  شـده به نظر می رسـد، اما 
مالـکان لوکوموتیـو خصوصی به دلیل رسـوب 
مطالباتشـان نـزد راه آهـن، بغرنج ترین وضعیت 
خـود را در سـال 1400 تجربـه کردند و به دلیل 
تداوم این شـرایط، انتظار می رود روند کاهشـی 
حمـل بـار در اوایل سـال 1401 نیـز ادامه یابد و 
بنابرایـن توقـف این رونـد، منوط به گشـایش 

مالی از سوی راه آهن است.
گفتنی است در شرایطی که تعداد لکوموتیوهای 
در گردش در سـال 1400 نسـبت به چهار سال 
گذشـته، 12 درصد افزایش داشـت، درصد آماده 
به کاری آنها در زمسـتان سـال گذشته نسبت به 
بهار این سـال، 23 درصد و نسـبت به سـال 97 

حدود  26 درصد کاهش داشته است. 

روند تغییر شاخص های مهم بخش مسافری در چهار فصل اخیر

سه ماهه اول 1401سه ماهه چهارم 1400سه ماهه سوم 1400سه ماهه دوم 1400واحدشاخص

تعداد مسافر
4/7025/3716/2016/925هزار نفر

14/215/511/7-درصد تغییرات

مسافر کیلومتر
2/5182/9513/3293/719میلیون نفر کیلومتر

17/212/811/7-درصد تغییرات

تعداد واگن مسافری
1795179617961/804دستگاه

0/100/4درصد تغییرات
467/595547/699617/854687/177متوسط بهره وری ماهیانه واگن مسافری

171311-درصد تغییرات

سال گذشته3و مقایسه آن با مدت مشابه 1401ماهه اول سال 3درصد آماده به کاری لکوموتیوها در 

1401مرداد  بخش نیروی کشش

90 89 87
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(تعداد لکوموتیو در سرویس بر تعداد لکوموتیو در گردش )

درصد آماده به کاری لکوموتیوها درصد تغییرات نسبت به دوره قبل

در چهار فصل اخیرباری سرعت بازرگانی واگن های 

1401مرداد  بخش باری
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(ساعت24باری در گردش بر تعداد روزهای دوره، بر پیمایش واگن های متوسط مسافت )

سرعت بازرگانی درصد تغییرات نسبت به دوره قبل

سال گذشته 3و مقایسه آن با مدت مشابه 1401ماهه اول سال 3متوسط بهره وری ماهیانه واگن های باری در 
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بهره وری واگن باری درصد تغییرات نسبت به دوره قبل
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در گزارش اصلی این شماره و در صفحات قبل ترابران خواندید که دبیر انجمن صنفی 
شرکت های حمل ونقل ریلی و صنایع وابسته، گفته است: »آفت عملکرد سه ساله 
حوزه بار ریلی، ناشی از بی تدبیری های انباشته شده مدیریتی است« چنین اظهارنظری 
را می شود راجع به همه »آفت ها« در این آب و خاک نسبت داد. مگر کامیون ها و 

جاده ها هم فرسوده نشده اند؟
مدیرعامل شرکتی هم که در کار حمل با قطارهای مسافری و باری است، می گوید: 
»حتی اگر مشکل لکوموتیو، ناوگان و ... رفع شود، نهایتا تا چهار سال دیگر ... توان 
خدمات دهی به قطارهای اعزامی با وجود زیرساخت های فعلی وجود ندارد« و بعد 
)در این مصاحبه در کالب هاوس( اندرز می دهند که وقتی، فرد می تواند »مدیری 
خوب باشد که در ساختار مناسبی فعالیت کند و اگر هم ساختار مناسب نبود، بتواند 

آن ساختار مناسب و خوب را ایجاد کند« )وعده ای در سیاه چاله!(. 
بعد هم نتیجه می گیرند که باالخره باید »یکبار برای همیشه به مقوله تصدی گری 
راه آهن« پایان داد. کارشناس ارشد در حوزه حمل ونقل ریلی هم با اشاره به ساخت 
راه آهن سراسری »از راه وضع قانون انحصار قند و شکر و به دست متخصصان 

آلمانی« از رسانه های کشور می خواهد که ... مطالبه گری کنند!
آیا برای حل مشکل ساده، ارائه راه حل های نشدنی یا ساده، هم راه گشاست؟!

 شهریور ماه 1401

مهرداد خواجه نوری

آرزونویسی در چنبره سردرگمی
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در گزارش اصلی این شماره و در صفحات قبل ترابران خواندید که دبیر انجمن صنفی 
شرکت های حمل ونقل ریلی و صنایع وابسته، گفته است: »آفت عملکرد سه ساله 
حوزه بار ریلی، ناشی از بی تدبیری های انباشته شده مدیریتی است« چنین اظهارنظری 
را می شود راجع به همه »آفت ها« در این آب و خاک نسبت داد. مگر کامیون ها و 

جاده ها هم فرسوده نشده اند؟
مدیرعامل شرکتی هم که در کار حمل با قطارهای مسافری و باری است، می گوید: 
»حتی اگر مشکل لکوموتیو، ناوگان و ... رفع شود، نهایتا تا چهار سال دیگر ... توان 
خدمات دهی به قطارهای اعزامی با وجود زیرساخت های فعلی وجود ندارد« و بعد 
)در این مصاحبه در کالب هاوس( اندرز می دهند که وقتی، فرد می تواند »مدیری 
خوب باشد که در ساختار مناسبی فعالیت کند و اگر هم ساختار مناسب نبود، بتواند 

آن ساختار مناسب و خوب را ایجاد کند« )وعده ای در سیاه چاله!(. 
بعد هم نتیجه می گیرند که باالخره باید »یکبار برای همیشه به مقوله تصدی گری 
راه آهن« پایان داد. کارشناس ارشد در حوزه حمل ونقل ریلی هم با اشاره به ساخت 
راه آهن سراسری »از راه وضع قانون انحصار قند و شکر و به دست متخصصان 

آلمانی« از رسانه های کشور می خواهد که ... مطالبه گری کنند!
آیا برای حل مشکل ساده، ارائه راه حل های نشدنی یا ساده، هم راه گشاست؟!

 شهریور ماه 1401

مهرداد خواجه نوری

آرزونویسی در چنبره سردرگمی
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 چند روز مانده به انتشار این شماره ترابران، معاون اول رئیس جمهور در حالی وزارت راه و شهرسازی 
را به ارائه بسته پیشنهادی برای جذب سرمایه گذاری مکلف کرد که این وزارتخانه مشغول تهیه اطالعیه 

»تعلیق افزایش نرخ عوارض آزادراهی« بود.
 اندکی تعمق در این دو خبر کوتاه نشان می دهد که سیاست و برنامه ای یکپارچه در بدنه دولت حداقل در 
بخش راه و شهرسازی وجود ندارد؛ زیرا نمی شود که از یک طرف نهادی را به ارائه بسته پیشنهادی برای 
سرمایه گذاری مکلف کنند و از طرف دیگر تضمین و تعهدی برای رفع تعهدات دولتی به سرمایه گذاران وجود 

نداشته باشد، مضاف بر آن افزایش نرخ عوارض آزادراهی هم تعلیق شود. 
ترابران به منظور ارزیابی دیدگاه بخش خصوصی فعال در حوزه ساخت آزادراه و آگاهی از انتظاراتشان برای 
مشارکت در سرمایه گذاری در پروژه های دولتی راهسازی به سخنان مهندس خدایار خاشع،  دبیر کمیته 
آزادراه  از ساخت  از دالیلی که موجب دفع سرمایه  او  آزادراه ها گوش سپرد.  شرکت های سرمایه گذار در 
شده است، گفت و با بیان اینکه سرمایه در کشور ما امنیت ندارد، تاکید کرد: »مقامات و مسئوالن ایرانی 
سرمایه گذاری را با امور خیریه اشتباه گرفته اند و فکر می کنند که سرمایه گذاران آزادراه همان خیرین راهساز 

هستند که می خواهند با پولشان بدون چشمداشت به کسب سود، راه بسازند.«

جمع ضدین در وزارت راه با تعلیق افزایش عوارض آزادراهی
 و تکلیف ارائه بسته سرمایه گذاری
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مهندس خدایار خاشـع،  دبیر کمیته شرکت های 
سـرمایه گذار در آزادراه هـا، دربـاره ضرب االجل 
معـاون اول ریاسـت جمهوری بـه وزارت راه و 
شهرسـازی برای ارائه بسـته های سرمایه گذاری 
در اجـرای پروژه هـای اولویت دار گفت: » چنین 
دسـتورات و ضرب االجل هایـی کـه از سـوی 
مسـئوالن دولتـی صـادر می شـود، نشـان دهنده 
نوعـی سـردرگمی سیاسـت گذاری در هیئـت 
دولت اسـت، به این معنی که دولت هیچ نقشـه 
راه و برنامـه ای نـدارد ، بنابراین هر اتفاقی که رخ 
دهـد، در دم یک راه حل خلق السـاعه پیشـنهاد 
می کنـد ؛ مثال وقتی می بینـد پروژه های مختلف 
راهسـازی روی زمیـن مانـده و کارگاه هـا یکی 
پـس از دیگـری تعطیـل می شـوند و خطر دفع 
سـرمایه بیش ازپیش شـده،  تنها راه حلـی که به 
نظـرش می رسـد، این اسـت که باید بـرای ارائه 
مدل هـای سـرمایه گذاری مهلـت سـه هفته ای 

برای مدیران تعیین  کند.«
خاشع با بیان اینکه سرمایه گذاری بحث عمیقی 
اسـت و به تعمق و تدبر نیاز دارد، اظهار کرد: »ما 
در کمیته شـرکت های سـرمایه گذار در آزادراه ها 
تاکنون مدل های مختلفی را برای سرمایه گذاری 
پروژه هـای آزادراهـی پیشـنهاد داده ایـم، اما همه 
آنهـا نادیده گرفته شـده اسـت. در حالـی که ما 
جزء بدنه ای هسـتیم که 2400 کیلومتر آزادراه به 
قیمـت روز 240 هـزار میلیارد تومان در کشـور 
سـرمایه گذاری و احداث کرده و مشـکالت این 
حـوزه را از نزدیـک بـا گوشـت و پوسـت و 
اسـتخوان خود درک کرده اسـت، امـا دولت به 

پیشنهادهای ما توجهی ندارد.«
او افـزود: »عملکـرد دولت ها در سـاخت آزادراه 
در مجموع عملکرد مناسـبی نبوده است. حدود 
60 سـال از ساخت نخستین آزادراه کشور به نام 
آزادراه تهـران - کـرج می گـذرد امـا در ایـن 60 
سـال صرفا حدود 2765 کیلومتر آزادراه سـاخته 
شـده که عدد چشمگیری نیسـت و کشورهای 
همسـایه عملکرد بهتـری داشـته اند، چیـن 22 
سـال بعـد از مـا اولین بزرگـراه خـود را احداث 
کـرد و اکنون بیش از 130هزار کیلومتـر آزادراه با 

کیفیت عالی دارد.« 
دبیر کمیته شرکت های سرمایه گذار در آزادراه ها 
یکی از دالیل رکود و رخوت در پروسه ساخت 
آزادراه در ایران را پایبند نبودن دولت به تعهدات 
خودش دانسـت و خاطرنشـان کـرد: »عالوه بر 

ایـن مرجعی هم وجـود ندارد که اگـر دولت به 
تعهداتش عمـل نکرد بتوان از طریـق آن مرجع 
موضـوع را پیگیری و دولـت را به ایفای عهد و 
پاسـخگویی مجبور کرد. در نظر داشـته باشـید 
پنـج مـاه از سـال گذشـته و دولت هنـوز بابت 
تعهـدات مالی خـود در آزادراه های مشـارکتی- 
حتـی پروژه هـای آزادراهـی جهـش تولیـد که 
امـکان بـه بهره بـرداری رسـیدن سـریع دارند - 

ریالی پرداخت نکرده است.«
او بـا بیـان اینکه فـارغ از مـدل سـرمایه گذاری،  
دولـت بایـد بـه تعهـدات خـود عمـل کنـد تا 
سـرمایه گذار به این حوزه جذب شـود، تصریح 
کـرد: »وقتـی قرار اسـت کـه یک سـرمایه گذار 
خارجـی را دعـوت کنیم، بـه او ضمانت معتبر 
می دهیـم که طبق آن حتی حـق دارد در صورت 
عـدم ایفای تعهدات از هر محلی سـرمایه خود 
را بـه دسـت آورد. به  این  ترتیب او از بازگشـت 
سـرمایه اش اطمینـان حاصل می کند. عـالوه بر 
این، پوشـش های مختلف ریسک و بیمه هم بر 
اساس رتبه بندی کشورهای مختلف اختصاص 
داده می شـود، امـا بـه سـرمایه گذار ایرانی نه تنها 
هیچ تعهدی نمی دهیم، بلکه ریسـک او را هم 

بیمه نمی کنیم.«

قانون پوشش ریسک
 بدون پوشانندگی

خاشـع با اشـاره بـه قانـون احـداث پروژه های 
عمرانـی بخش راه و ترابری از طریق مشـارکت 
بانک هـا و سـایر منابـع مالـی و پولـی کشـور 
مصـوب سـال 66 گفت: »تا سـال 70 هیچ کس 
بر اسـاس آن قانون در پروژه ها مشـارکت نکرد 
تا اینکه از آن سـال 70 به دسـتور رئیس جمهور 
وقت، بانک ها موظف شـدند کـه در پروژه های 
آزادراهـی مشـارکت کننـد. بـه این صـورت در 
سال 1375 نخستین آزادراه  مشارکتی ایران یعنی 
آزادراه قزوین- زنجـان بـا مشـارکت بانک ملی 
ایـران بـه بهره بـرداری رسـید، امـا پـس از آن، 
سرمایه گذاران فهمیدند که درآمد پیش بینی شده 
محقـق نمی شـود، بنابرایـن دیگـر عالقـه ای به 
سـرمایه گذاری در پروژه هـای آزادراهـی نشـان 
داده نشـد؛ زیرا قانون هیچ گونه پوشش ریسکی 
نداشـت. بـه همیـن دلیـل، یـک تبصره بـه نام 

تبصره شماره 5 به قانون قبلی اضافه شد.«
ایـن فعال بخـش خصوصی، با بیـان اینکه تنها 

ما جزء بدنه ای هستیم 
که 2400 کیلومتر آزادراه 

به قیمت روز 240 هزار 
میلیارد تومان در کشور 
سرمایه گذاری و احداث
کرده است و مشکالت
این حوزه را از نزدیک 

درک کرده است، اما 
دولت به پیشنهادهای 

ما توجهی ندارد

دولت هیچ نقشه راه یا 
برنامه ای ندارد و هر اتفاقی

که رخ دهد، بالفاصله در 
دم یک راه حل خلق الساعه 

پیشنهاد می کند ؛ اما وقتی
ما در کمیته شرکت های 

سرمایه گذار در آزادراه ها 
مدل های مختلفی را برای 
سرمایه گذاری پروژه های 

آزادراهی پیشنهاد می دهیم
همه را نادیده می گیرد
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 چند روز مانده به انتشار این شماره ترابران، معاون اول رئیس جمهور در حالی وزارت راه و شهرسازی 
را به ارائه بسته پیشنهادی برای جذب سرمایه گذاری مکلف کرد که این وزارتخانه مشغول تهیه اطالعیه 

»تعلیق افزایش نرخ عوارض آزادراهی« بود.
 اندکی تعمق در این دو خبر کوتاه نشان می دهد که سیاست و برنامه ای یکپارچه در بدنه دولت حداقل در 
بخش راه و شهرسازی وجود ندارد؛ زیرا نمی شود که از یک طرف نهادی را به ارائه بسته پیشنهادی برای 
سرمایه گذاری مکلف کنند و از طرف دیگر تضمین و تعهدی برای رفع تعهدات دولتی به سرمایه گذاران وجود 

نداشته باشد، مضاف بر آن افزایش نرخ عوارض آزادراهی هم تعلیق شود. 
ترابران به منظور ارزیابی دیدگاه بخش خصوصی فعال در حوزه ساخت آزادراه و آگاهی از انتظاراتشان برای 
مشارکت در سرمایه گذاری در پروژه های دولتی راهسازی به سخنان مهندس خدایار خاشع،  دبیر کمیته 
آزادراه  از ساخت  از دالیلی که موجب دفع سرمایه  او  آزادراه ها گوش سپرد.  شرکت های سرمایه گذار در 
شده است، گفت و با بیان اینکه سرمایه در کشور ما امنیت ندارد، تاکید کرد: »مقامات و مسئوالن ایرانی 
سرمایه گذاری را با امور خیریه اشتباه گرفته اند و فکر می کنند که سرمایه گذاران آزادراه همان خیرین راهساز 

هستند که می خواهند با پولشان بدون چشمداشت به کسب سود، راه بسازند.«

جمع ضدین در وزارت راه با تعلیق افزایش عوارض آزادراهی
 و تکلیف ارائه بسته سرمایه گذاری
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مهندس خدایار خاشـع،  دبیر کمیته شرکت های 
سـرمایه گذار در آزادراه هـا، دربـاره ضرب االجل 
معـاون اول ریاسـت جمهوری بـه وزارت راه و 
شهرسـازی برای ارائه بسـته های سرمایه گذاری 
در اجـرای پروژه هـای اولویت دار گفت: » چنین 
دسـتورات و ضرب االجل هایـی کـه از سـوی 
مسـئوالن دولتـی صـادر می شـود، نشـان دهنده 
نوعـی سـردرگمی سیاسـت گذاری در هیئـت 
دولت اسـت، به این معنی که دولت هیچ نقشـه 
راه و برنامـه ای نـدارد ، بنابراین هر اتفاقی که رخ 
دهـد، در دم یک راه حل خلق السـاعه پیشـنهاد 
می کنـد ؛ مثال وقتی می بینـد پروژه های مختلف 
راهسـازی روی زمیـن مانـده و کارگاه هـا یکی 
پـس از دیگـری تعطیـل می شـوند و خطر دفع 
سـرمایه بیش ازپیش شـده،  تنها راه حلـی که به 
نظـرش می رسـد، این اسـت که باید بـرای ارائه 
مدل هـای سـرمایه گذاری مهلـت سـه هفته ای 

برای مدیران تعیین  کند.«
خاشع با بیان اینکه سرمایه گذاری بحث عمیقی 
اسـت و به تعمق و تدبر نیاز دارد، اظهار کرد: »ما 
در کمیته شـرکت های سـرمایه گذار در آزادراه ها 
تاکنون مدل های مختلفی را برای سرمایه گذاری 
پروژه هـای آزادراهـی پیشـنهاد داده ایـم، اما همه 
آنهـا نادیده گرفته شـده اسـت. در حالـی که ما 
جزء بدنه ای هسـتیم که 2400 کیلومتر آزادراه به 
قیمـت روز 240 هـزار میلیارد تومان در کشـور 
سـرمایه گذاری و احداث کرده و مشـکالت این 
حـوزه را از نزدیـک بـا گوشـت و پوسـت و 
اسـتخوان خود درک کرده اسـت، امـا دولت به 

پیشنهادهای ما توجهی ندارد.«
او افـزود: »عملکـرد دولت ها در سـاخت آزادراه 
در مجموع عملکرد مناسـبی نبوده است. حدود 
60 سـال از ساخت نخستین آزادراه کشور به نام 
آزادراه تهـران - کـرج می گـذرد امـا در ایـن 60 
سـال صرفا حدود 2765 کیلومتر آزادراه سـاخته 
شـده که عدد چشمگیری نیسـت و کشورهای 
همسـایه عملکرد بهتـری داشـته اند، چیـن 22 
سـال بعـد از مـا اولین بزرگـراه خـود را احداث 
کـرد و اکنون بیش از 130هزار کیلومتـر آزادراه با 

کیفیت عالی دارد.« 
دبیر کمیته شرکت های سرمایه گذار در آزادراه ها 
یکی از دالیل رکود و رخوت در پروسه ساخت 
آزادراه در ایران را پایبند نبودن دولت به تعهدات 
خودش دانسـت و خاطرنشـان کـرد: »عالوه بر 

ایـن مرجعی هم وجـود ندارد که اگـر دولت به 
تعهداتش عمـل نکرد بتوان از طریـق آن مرجع 
موضـوع را پیگیری و دولـت را به ایفای عهد و 
پاسـخگویی مجبور کرد. در نظر داشـته باشـید 
پنـج مـاه از سـال گذشـته و دولت هنـوز بابت 
تعهـدات مالی خـود در آزادراه های مشـارکتی- 
حتـی پروژه هـای آزادراهـی جهـش تولیـد که 
امـکان بـه بهره بـرداری رسـیدن سـریع دارند - 

ریالی پرداخت نکرده است.«
او بـا بیـان اینکه فـارغ از مـدل سـرمایه گذاری،  
دولـت بایـد بـه تعهـدات خـود عمـل کنـد تا 
سـرمایه گذار به این حوزه جذب شـود، تصریح 
کـرد: »وقتـی قرار اسـت کـه یک سـرمایه گذار 
خارجـی را دعـوت کنیم، بـه او ضمانت معتبر 
می دهیـم که طبق آن حتی حـق دارد در صورت 
عـدم ایفای تعهدات از هر محلی سـرمایه خود 
را بـه دسـت آورد. به  این  ترتیب او از بازگشـت 
سـرمایه اش اطمینـان حاصل می کند. عـالوه بر 
این، پوشـش های مختلف ریسک و بیمه هم بر 
اساس رتبه بندی کشورهای مختلف اختصاص 
داده می شـود، امـا بـه سـرمایه گذار ایرانی نه تنها 
هیچ تعهدی نمی دهیم، بلکه ریسـک او را هم 

بیمه نمی کنیم.«

قانون پوشش ریسک
 بدون پوشانندگی

خاشـع با اشـاره بـه قانـون احـداث پروژه های 
عمرانـی بخش راه و ترابری از طریق مشـارکت 
بانک هـا و سـایر منابـع مالـی و پولـی کشـور 
مصـوب سـال 66 گفت: »تا سـال 70 هیچ کس 
بر اسـاس آن قانون در پروژه ها مشـارکت نکرد 
تا اینکه از آن سـال 70 به دسـتور رئیس جمهور 
وقت، بانک ها موظف شـدند کـه در پروژه های 
آزادراهـی مشـارکت کننـد. بـه این صـورت در 
سال 1375 نخستین آزادراه  مشارکتی ایران یعنی 
آزادراه قزوین- زنجـان بـا مشـارکت بانک ملی 
ایـران بـه بهره بـرداری رسـید، امـا پـس از آن، 
سرمایه گذاران فهمیدند که درآمد پیش بینی شده 
محقـق نمی شـود، بنابرایـن دیگـر عالقـه ای به 
سـرمایه گذاری در پروژه هـای آزادراهـی نشـان 
داده نشـد؛ زیرا قانون هیچ گونه پوشش ریسکی 
نداشـت. بـه همیـن دلیـل، یـک تبصره بـه نام 

تبصره شماره 5 به قانون قبلی اضافه شد.«
ایـن فعال بخـش خصوصی، با بیـان اینکه تنها 

ما جزء بدنه ای هستیم 
که 2400 کیلومتر آزادراه 

به قیمت روز 240 هزار 
میلیارد تومان در کشور 
سرمایه گذاری و احداث
کرده است و مشکالت
این حوزه را از نزدیک 

درک کرده است، اما 
دولت به پیشنهادهای 

ما توجهی ندارد

دولت هیچ نقشه راه یا 
برنامه ای ندارد و هر اتفاقی

که رخ دهد، بالفاصله در 
دم یک راه حل خلق الساعه 

پیشنهاد می کند ؛ اما وقتی
ما در کمیته شرکت های 

سرمایه گذار در آزادراه ها 
مدل های مختلفی را برای 
سرمایه گذاری پروژه های 

آزادراهی پیشنهاد می دهیم
همه را نادیده می گیرد
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پوشـش ریسـک آن قانـون همیـن تبصـره 5 
مصـوب سـال 1379 اسـت، خاطرنشـان کـرد: 
»براسـاس تبصره 5 قانون مشـارکت مذکور، در 
دوران بهره برداری از آزاد راه ها، اگر نسـبت درآمد 
سـاالنه حاصـل از خدمـات بهره بـرداری بـه 
درآمدهـای سـاالنه پیش بینـی شـده در گزارش 
هزینـه - درآمـد منضم بـه قـرارداد کمتـر از 85 
درصـد باشـد )مابه التفاوت تـا رقـم 85 درصد( 
بایـد حداکثر بـه میـزان 25 درصد درآمـد مورد 
انتظـار از محـل درآمـد حاصلـه از آزادراه هـا به 
سـرمایه گذار پرداخت  شود. با این حال متاسفانه 
از آن سـال تاکنـون هنـوز ریالـی از این محل به 

سرمایه گذار پرداخت نشده است.«
دبیر کمیته شرکت های سرمایه گذار در آزادراه ها 
بـا تاکید بر اینکـه اعتبـار الزم برای اجـرای این 
تبصـره وجـود دارد، اما مدیـران اعتقـادی به آن 
ندارنـد، افـزود: »درآمـد آزادراه هایـی که دسـت 
بخش خصوصی اسـت، پـس از اینکه به دولت 
واگـذار می شـود، بایـد بـه پرداخـت تعهـدات 
تبصـره 5 اختصـاص یابـد، امـا همیـن درآمـد 
آزادراه هـای در دسـت دولـت، بـه حیاط خلوتی 
برای وزارت راه و شهرسـازی و سازمان راهداری 

و حمل ونقل جاده ای تبدیل شده است.«
خاشـع افـزود: »زمانی که دولت با سـرمایه گذار 
قرارداد می بندد، مطابق قانون، اسـتمالک اراضی 
بـا دولت اسـت، امـا بـه سـرمایه گذار می گوید 
من منابع ندارم و سـرمایه گذار باید پـول بیاورد. 
در ایـن حالـت دولـت تعهـد می دهـد کـه 50 
درصـد اعتبار پـروژه را تامین کنـد. حال فرض 
کنیـد یک پـروژه دو هـزار میلیارد تومـان منابع 
مالـی می خواهـد و 50 درصـد آن سـهم دولت 
اسـت و دولت برای آن سـاالنه 50 میلیارد تومان 
اوراق خزانـه اختصاص می دهد، در این صورت 
بـا توجه بـه تورم سـنگین اجـرای پـروژه ده ها 
سـال طول می کشـد و دیگر برای سـرمایه گذار 

توجیه ندارد.«

چه مرجعی سرمایه گذاری را 
ضمانت می کند؟

ایـن فعال بخش خصوصـی در حـوزه احداث 
آزادراه گفـت: »معـاون اول ریاسـت جمهوری، 
وزارت راه و شهرسـازی را مکلـف کـرده کـه 
ظرف 3 هفته برای جذب سـرمایه گذاری بسـته 
پیشـنهادی ارائـه کنـد ، ایـن در حالی اسـت که 

مهم تریـن موضـوع در سـرمایه گذاری تضمین 
سـرمایه اسـت و بایـد مشـخص شـود که چه 
مرجعی این سـرمایه گذاری و تعهدات دولت را 
تضمیـن می کنـد. تجربـه نشـان داده کـه صرفا 
امضـای وزارت راه و تصویـب هیئـت وزیـران 
کافـی نیسـت و بایـد تضامیـن با قابلیـت اجرا 

نظیر تضامین بانکی ارائه شود.«
او تاکیـد کرد: »پـس از تضمین سـرمایه گذاری، 
دومیـن موضـوع مهـم، پیشـنهاد وزارت راه بـه 
سـرمایه گذاران برای برگشـت سـرمایه است که 
در شـرایط فعلـی سـودی معـادل سـود سـپرده 
یکسـاله بـه عـالوه 3 درصـد یعنـی 19 درصد 
اسـت. متاسـفانه برخـالف قـرارداد، اداره دارایی 
مالیاتی معـادل 25 درصد نیز مطالبه می کند، این 
یعنـی سـودی حـدود 14 درصـد؛ آن هـم برای 
کشـوری که در 4 سال گذشته ساالنه بیش از 40 
درصد تورم داشـته و هزینه احـداث و نگهداری 
راه مطابـق فهـارس 40 الـی 80 درصـد افزایش 
داشـته اسـت. طنـز قضیـه این اسـت که سـود 
سـپرده های بانکی معاف از مالیات و پرداخت آن 
به صورت ماهانه اسـت و لذا سـود موثر سـاالنه 
آن بیشتر می شـود، ولی درباره سود سرمایه گذار 

آزادراه ها همین هم دریغ می شود.«

ضرورت محاسبه سود ساالنه
 همپای تورم

خاشـع بـا بیـان اینکه مدتـی قبل، شـخصی به 
دولـت توصیـه کرده بـود برای حل مشـکالت 
اقتصادی کشـور اقتصاددانـان را کنـار بگذارید، 
گفت: »با چنین بسـته هایی احسـاس می شـود 
کـه توصیه این شـخص حداقـل در دولت اجرا 
شـده اسـت، بنابراین پیشـنهاد ما این اسـت که 
برای جلب اطمینان سـرمایه گذاران مشـکالت 
سـرمایه گذاران فعلی و قبلـی آزادراه ها را مرتفع 
کنند، چراکه گذشـته چراغ راه آینده اسـت و در 
غیـر این  صورت نه تنهـا سـرمایه گذار جدیدی 
نخواهد آمد بلکه همین 1100 کیلومتر آزادراه در 

دست ساخت نیز متوقف خواهد شد.«
او افزود: »باید برای حفظ ارزش سـرمایه گذاری 
انجـام شـده و در حال انجـام احـداث آزادراه ها 
مصوبـه ای تهیه شـود که سـود سـاالنه حداقل 
معادل تورم سـاالنه محاسـبه شـود و در شرایط 
تورم پایین، در محاسـبه سـود معادل سپرده های 
بانکـی بـا درصد قابـل قبولـی باالتر، به شـکل 

عالوه بر دیگر مشکالت 
مربوط به سرمایه گذاری، 
هر ساله با دستوراتی هم 
مواجه هستیم مبنی بر

 اینکه از برخی گروه ها 
مثل ساکنان شهرک های

 اطراف آزادراه، خودروی 
دولتی، زائران و اخیرا 
خودروهای عمومی، 
عوارض عبور اخذ نشود
پس چگونه باید هزینه

 احداث و بهره برداری 
آزادراه حاصل شود؟

پنج ماه از سال سپری
شده و دولت هنوز بابت 
تعهدات مالی خود در 
آزادراه های مشارکتی -
 حتی پروژه های آزادراهی 
جهش تولید که امکان

 به بهره برداری رسیدن 
سریع دارند - ریالی
 پرداخت نکرده است

ما بارها به دولت تاکید و 
پیشنهاد کردیم عوارض 
آزادراه ها رایگان شود و 
دولت طبق هزینه- درآمد

 پول سرمایه گذاران را هر 
ماه  یا با سررسیدهایی 
در موعد مقرر برگرداند 
و یا اصل و فرع مبلغ 
سرمایه گذاری را در این
 مقطع پرداخت و اداره
 آزادراه را به عهده بگیرد
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ماهانه و معاف از مالیات محسوب شود.«
دبیر کمیته شرکت های سـرمایه گذار در آزادراه ها 
تاکیـد کرد: »عالوه بر مـردم، برنده اصلی احداث 
آزادراه هـا دولـت اسـت، زیـرا سـودش دولت از 
صرفه جویـی در مصـرف سـوخت بـا کوتاه تر 
شـدن مسـافت و زمـان بـه عـدد قابل توجهـی 
می رسـد؛ مثـال فقـط احـداث آزادراه اصفهان - 
شـیراز مسـیر 360 کیلومتـری را حـدود 140 
کیلومتر کوتاه می کند و برآورد می شـود که فقط 
همیـن آزادراه درآمد 1200 میلیـارد تومانی برای 
دولت از محل صرفه جویی در مصرف سـوخت 
دارد کـه تقریبـا معادل درآمـد کل 2200 کیلومتر 

آزادراه در سال گذشته است.«
او یکی دیگر از مشـکالت سـرمایه گذاری را در 
آزادراه هـا تعییـن مبلغ عـوارض توسـط دولت 
دانسـت و خاطرنشـان کـرد: »مبلـغ عـوارض 
آزادراه هـا را قـرارداد تعییـن می کنـد و ربطی به 
وزارت راه نـدارد، زیـرا سـرمایه گذار یـک مدل 
هزینـه درآمـد بـه پیوسـت قـرارداد دارد کـه بر 
اسـاس آن مبلـغ عـوارض  تعییـن می شـود که 

گاهی بـرای جذب خودروها بـه آزادراه ها، مبلغ 
عـوارض کمتـر از آن مـدل درآمـد - هزینه هم 

محاسبه شده است.«
خاشـع تصریح کرد: »با این حال، دولت امسـال 
بعـد از 2 سـال عـوارض آزادراه هـا را 29 درصد 
اضافـه اما همین را هم به بهانه حفظ منافع مردم 
منتفـی کـرد؛ در حالی  که همین دولـت افزایش 
100 تـا 300 درصـدی نرخ کاالهای اساسـی در 
یک سـال را جراحی اقتصادی و به نفع کشـور 
اعـالم کرد. همچنین افزایـش 10 برابری قیمت 
خـودرو را در چند سـال اخیر نافـی منافع مردم 
تشـخیص نداد. مگر قرار نیسـت این خودروها 

از روی همین آزادراه ها عبور کنند!«
او تصریح کرد: »توجه داشـته باشیم که در هفت 
سـال گذشـته به طـور متوسـط نـرخ عـوارض 
عبـور آزادراه ها حدود 12/5 درصد رشـد داشـته 
در صورتی  که رشـد تورم 5/  26 درصد و رشـد 
فهـارس راهداری و راهسـازی حدود 35 درصد 
بوده اسـت؛ یعنی نرخ رشـد عـوارض کمترین 

رشد در افزایش قیمت ها بوده است.«

مدتی قبل، شخصی به
دولت توصیه کرد برای 
حل مشکالت اقتصادی 

کشور، اقتصاددانان را
کنار بگذارد که با وجود 

بسته های سرمایه گذاری
روی میز، اکنون به نظر 
می رسد که توصیه این 

فرد حداقل در دولت
اجرا شده است! 

جدول مقایسه درصد رشد نرخ عوارضی کشور در سال 1401 با 1399

تریلیاتوبوسکامیونتمینی بوسسواریواحدشرح

1.9051.9182.4922.6145.031ریال/ کیلومتربهای عوارض به ازای یک کیلومتر در سال 1401

1.3991.6781.9022.1943.775ریال/ کیلومتربهای عوارض به ازای یک کیلومتر در سال 1399

33 درصد36143119درصددرصد رشد نرخ عوارضی سال1401 نسبت به سال 1399

39/1 درصددرصدمتوسط نرخ رشد عوارضی

جدول مقایسه افزایش نرخ قیمت عوارضی آزادراه ها با سایر مولفه های راهسازی- در 26 سال گذشته

قیمت در سال 1401 )تومان(قیمت در سال 1375 )تومان(شرحردیف
نسبت )قیمت سال 1401

 به سال 1375(

5005.50011.0عوارض آزادراه قزوین- زنجان )نرخ سواری(1

20.7204.179.75521.7حداقل دستمزد ماهیانه2

8.50011.210.3001.378.9قیمت هز تن قیر3

10.500650.00061.9قیمت هر تن سیمان4

15616.700107.1قیمت هر کیلوگرم میلگرد5

17526.680152.5نرخ رسمی دالر6

3.600.000182.000.00050.6قیمت سواری پراید7

تهیه شده توسط: کمیته شرکت های سرمایه گذار در آزادراه ها
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پوشـش ریسـک آن قانـون همیـن تبصـره 5 
مصـوب سـال 1379 اسـت، خاطرنشـان کـرد: 
»براسـاس تبصره 5 قانون مشـارکت مذکور، در 
دوران بهره برداری از آزاد راه ها، اگر نسـبت درآمد 
سـاالنه حاصـل از خدمـات بهره بـرداری بـه 
درآمدهـای سـاالنه پیش بینـی شـده در گزارش 
هزینـه - درآمـد منضم بـه قـرارداد کمتـر از 85 
درصـد باشـد )مابه التفاوت تـا رقـم 85 درصد( 
بایـد حداکثر بـه میـزان 25 درصد درآمـد مورد 
انتظـار از محـل درآمـد حاصلـه از آزادراه هـا به 
سـرمایه گذار پرداخت  شود. با این حال متاسفانه 
از آن سـال تاکنـون هنـوز ریالـی از این محل به 

سرمایه گذار پرداخت نشده است.«
دبیر کمیته شرکت های سرمایه گذار در آزادراه ها 
بـا تاکید بر اینکـه اعتبـار الزم برای اجـرای این 
تبصـره وجـود دارد، اما مدیـران اعتقـادی به آن 
ندارنـد، افـزود: »درآمـد آزادراه هایـی که دسـت 
بخش خصوصی اسـت، پـس از اینکه به دولت 
واگـذار می شـود، بایـد بـه پرداخـت تعهـدات 
تبصـره 5 اختصـاص یابـد، امـا همیـن درآمـد 
آزادراه هـای در دسـت دولـت، بـه حیاط خلوتی 
برای وزارت راه و شهرسـازی و سازمان راهداری 

و حمل ونقل جاده ای تبدیل شده است.«
خاشـع افـزود: »زمانی که دولت با سـرمایه گذار 
قرارداد می بندد، مطابق قانون، اسـتمالک اراضی 
بـا دولت اسـت، امـا بـه سـرمایه گذار می گوید 
من منابع ندارم و سـرمایه گذار باید پـول بیاورد. 
در ایـن حالـت دولـت تعهـد می دهـد کـه 50 
درصـد اعتبار پـروژه را تامین کنـد. حال فرض 
کنیـد یک پـروژه دو هـزار میلیارد تومـان منابع 
مالـی می خواهـد و 50 درصـد آن سـهم دولت 
اسـت و دولت برای آن سـاالنه 50 میلیارد تومان 
اوراق خزانـه اختصاص می دهد، در این صورت 
بـا توجه بـه تورم سـنگین اجـرای پـروژه ده ها 
سـال طول می کشـد و دیگر برای سـرمایه گذار 

توجیه ندارد.«

چه مرجعی سرمایه گذاری را 
ضمانت می کند؟

ایـن فعال بخش خصوصـی در حـوزه احداث 
آزادراه گفـت: »معـاون اول ریاسـت جمهوری، 
وزارت راه و شهرسـازی را مکلـف کـرده کـه 
ظرف 3 هفته برای جذب سـرمایه گذاری بسـته 
پیشـنهادی ارائـه کنـد ، ایـن در حالی اسـت که 

مهم تریـن موضـوع در سـرمایه گذاری تضمین 
سـرمایه اسـت و بایـد مشـخص شـود که چه 
مرجعی این سـرمایه گذاری و تعهدات دولت را 
تضمیـن می کنـد. تجربـه نشـان داده کـه صرفا 
امضـای وزارت راه و تصویـب هیئـت وزیـران 
کافـی نیسـت و بایـد تضامیـن با قابلیـت اجرا 

نظیر تضامین بانکی ارائه شود.«
او تاکیـد کرد: »پـس از تضمین سـرمایه گذاری، 
دومیـن موضـوع مهـم، پیشـنهاد وزارت راه بـه 
سـرمایه گذاران برای برگشـت سـرمایه است که 
در شـرایط فعلـی سـودی معـادل سـود سـپرده 
یکسـاله بـه عـالوه 3 درصـد یعنـی 19 درصد 
اسـت. متاسـفانه برخـالف قـرارداد، اداره دارایی 
مالیاتی معـادل 25 درصد نیز مطالبه می کند، این 
یعنـی سـودی حـدود 14 درصـد؛ آن هـم برای 
کشـوری که در 4 سال گذشته ساالنه بیش از 40 
درصد تورم داشـته و هزینه احـداث و نگهداری 
راه مطابـق فهـارس 40 الـی 80 درصـد افزایش 
داشـته اسـت. طنـز قضیـه این اسـت که سـود 
سـپرده های بانکی معاف از مالیات و پرداخت آن 
به صورت ماهانه اسـت و لذا سـود موثر سـاالنه 
آن بیشتر می شـود، ولی درباره سود سرمایه گذار 

آزادراه ها همین هم دریغ می شود.«

ضرورت محاسبه سود ساالنه
 همپای تورم

خاشـع بـا بیـان اینکه مدتـی قبل، شـخصی به 
دولـت توصیـه کرده بـود برای حل مشـکالت 
اقتصادی کشـور اقتصاددانـان را کنـار بگذارید، 
گفت: »با چنین بسـته هایی احسـاس می شـود 
کـه توصیه این شـخص حداقـل در دولت اجرا 
شـده اسـت، بنابراین پیشـنهاد ما این اسـت که 
برای جلب اطمینان سـرمایه گذاران مشـکالت 
سـرمایه گذاران فعلی و قبلـی آزادراه ها را مرتفع 
کنند، چراکه گذشـته چراغ راه آینده اسـت و در 
غیـر این  صورت نه تنهـا سـرمایه گذار جدیدی 
نخواهد آمد بلکه همین 1100 کیلومتر آزادراه در 

دست ساخت نیز متوقف خواهد شد.«
او افزود: »باید برای حفظ ارزش سـرمایه گذاری 
انجـام شـده و در حال انجـام احـداث آزادراه ها 
مصوبـه ای تهیه شـود که سـود سـاالنه حداقل 
معادل تورم سـاالنه محاسـبه شـود و در شرایط 
تورم پایین، در محاسـبه سـود معادل سپرده های 
بانکـی بـا درصد قابـل قبولـی باالتر، به شـکل 

عالوه بر دیگر مشکالت 
مربوط به سرمایه گذاری، 
هر ساله با دستوراتی هم 
مواجه هستیم مبنی بر
 اینکه از برخی گروه ها 
مثل ساکنان شهرک های
 اطراف آزادراه، خودروی 
دولتی، زائران و اخیرا 
خودروهای عمومی، 
عوارض عبور اخذ نشود
پس چگونه باید هزینه
 احداث و بهره برداری 
آزادراه حاصل شود؟

پنج ماه از سال سپری
شده و دولت هنوز بابت 
تعهدات مالی خود در 
آزادراه های مشارکتی -

 حتی پروژه های آزادراهی 
جهش تولید که امکان
 به بهره برداری رسیدن 
سریع دارند - ریالی
 پرداخت نکرده است

ما بارها به دولت تاکید و 
پیشنهاد کردیم عوارض 
آزادراه ها رایگان شود و 
دولت طبق هزینه- درآمد
 پول سرمایه گذاران را هر 
ماه  یا با سررسیدهایی 
در موعد مقرر برگرداند 
و یا اصل و فرع مبلغ 
سرمایه گذاری را در این
 مقطع پرداخت و اداره
 آزادراه را به عهده بگیرد
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ماهانه و معاف از مالیات محسوب شود.«
دبیر کمیته شرکت های سـرمایه گذار در آزادراه ها 
تاکیـد کرد: »عالوه بر مـردم، برنده اصلی احداث 
آزادراه هـا دولـت اسـت، زیـرا سـودش دولت از 
صرفه جویـی در مصـرف سـوخت بـا کوتاه تر 
شـدن مسـافت و زمـان بـه عـدد قابل توجهـی 
می رسـد؛ مثـال فقـط احـداث آزادراه اصفهان - 
شـیراز مسـیر 360 کیلومتـری را حـدود 140 
کیلومتر کوتاه می کند و برآورد می شـود که فقط 
همیـن آزادراه درآمد 1200 میلیـارد تومانی برای 
دولت از محل صرفه جویی در مصرف سـوخت 
دارد کـه تقریبـا معادل درآمـد کل 2200 کیلومتر 

آزادراه در سال گذشته است.«
او یکی دیگر از مشـکالت سـرمایه گذاری را در 
آزادراه هـا تعییـن مبلغ عـوارض توسـط دولت 
دانسـت و خاطرنشـان کـرد: »مبلـغ عـوارض 
آزادراه هـا را قـرارداد تعییـن می کنـد و ربطی به 
وزارت راه نـدارد، زیـرا سـرمایه گذار یـک مدل 
هزینـه درآمـد بـه پیوسـت قـرارداد دارد کـه بر 
اسـاس آن مبلـغ عـوارض  تعییـن می شـود که 

گاهی بـرای جذب خودروها بـه آزادراه ها، مبلغ 
عـوارض کمتـر از آن مـدل درآمـد - هزینه هم 

محاسبه شده است.«
خاشـع تصریح کرد: »با این حال، دولت امسـال 
بعـد از 2 سـال عـوارض آزادراه هـا را 29 درصد 
اضافـه اما همین را هم به بهانه حفظ منافع مردم 
منتفـی کـرد؛ در حالی  که همین دولـت افزایش 
100 تـا 300 درصـدی نرخ کاالهای اساسـی در 
یک سـال را جراحی اقتصادی و به نفع کشـور 
اعـالم کرد. همچنین افزایـش 10 برابری قیمت 
خـودرو را در چند سـال اخیر نافـی منافع مردم 
تشـخیص نداد. مگر قرار نیسـت این خودروها 

از روی همین آزادراه ها عبور کنند!«
او تصریح کرد: »توجه داشـته باشیم که در هفت 
سـال گذشـته به طـور متوسـط نـرخ عـوارض 
عبـور آزادراه ها حدود 12/5 درصد رشـد داشـته 
در صورتی  که رشـد تورم 5/  26 درصد و رشـد 
فهـارس راهداری و راهسـازی حدود 35 درصد 
بوده اسـت؛ یعنی نرخ رشـد عـوارض کمترین 

رشد در افزایش قیمت ها بوده است.«

مدتی قبل، شخصی به
دولت توصیه کرد برای 
حل مشکالت اقتصادی 

کشور، اقتصاددانان را
کنار بگذارد که با وجود 

بسته های سرمایه گذاری
روی میز، اکنون به نظر 
می رسد که توصیه این 

فرد حداقل در دولت
اجرا شده است! 

جدول مقایسه درصد رشد نرخ عوارضی کشور در سال 1401 با 1399

تریلیاتوبوسکامیونتمینی بوسسواریواحدشرح

1.9051.9182.4922.6145.031ریال/ کیلومتربهای عوارض به ازای یک کیلومتر در سال 1401

1.3991.6781.9022.1943.775ریال/ کیلومتربهای عوارض به ازای یک کیلومتر در سال 1399

33 درصد36143119درصددرصد رشد نرخ عوارضی سال1401 نسبت به سال 1399

39/1 درصددرصدمتوسط نرخ رشد عوارضی

جدول مقایسه افزایش نرخ قیمت عوارضی آزادراه ها با سایر مولفه های راهسازی- در 26 سال گذشته

قیمت در سال 1401 )تومان(قیمت در سال 1375 )تومان(شرحردیف
نسبت )قیمت سال 1401

 به سال 1375(

5005.50011.0عوارض آزادراه قزوین- زنجان )نرخ سواری(1

20.7204.179.75521.7حداقل دستمزد ماهیانه2

8.50011.210.3001.378.9قیمت هز تن قیر3

10.500650.00061.9قیمت هر تن سیمان4

15616.700107.1قیمت هر کیلوگرم میلگرد5

17526.680152.5نرخ رسمی دالر6

3.600.000182.000.00050.6قیمت سواری پراید7

تهیه شده توسط: کمیته شرکت های سرمایه گذار در آزادراه ها

ها
ت

اخ
رس
زی

w
w

w
.t

ar
ab

ar
an

.c
om

14
01

ه / 
 ما

یور
هر

 ش
 / 1

99
ره 

شما

51



آزادراه های رایگان برای مردم
دبیر کمیته شرکت های سرمایه گذار در آزادراه ها 
اظهـار کرد: »مـا بارها به دولت تاکیـد کرده ایم و 
هنوز هم پیشـنهاد داریم کـه عـوارض آزادراه ها 
رایگان شـود و دولت بر اسـاس هزینـه- درآمد 
پـول سـرمایه گذار را هر ماه یا با سررسـیدهایی 
در موعـد مقـرر بازگرداند و یا اصـل و فرع این 
سـرمایه گذاری را در این مقطع پرداخـت و اداره 

آزادراه را خود به عهده بگیرد.«
او با اشـاره به ادغـام دو وزارتخانه راه و ترابری با 
مسکن و شهرسـازی گفت: »یکی از دالیلی که 
موجب نرمش کارشناسـان مخالف بـا آن ادغام 
شـد، امیدواری به ساخت شهرک های مسکونی 
در جوار آزادراه ها به عنوان یک بسـته پیشنهادی 
سـرمایه گذاری و کسب سـود از فروش واحدها 
بـود، اما متاسـفانه در این زمینه هـم به نتیجه ای 
نرسـیدیم و حتی یـک واحد هم نتوانسـتیم در 
کنار آزادراه ها بسـازیم، زیرا متولی سـاخت راه با 
متولی ساخت مسکن در وزارت راه و شهرسازی 

متفاوت است.«

خاشـع گفت: »عالوه بر این، هر ساله پیشنهادها 
و دسـتورهایی صادر می شـود کـه از گروه های 
مختلفی مثل ساکنان شهرک های اطراف آزادراه، 
خودروهـای دولتی، زائران و اخیـرا خودروهای 
عمومـی عـوارض عبـور اخـذ نشـود، بدیـن 
ترتیب، چگونه باید هزینه احداث و بهره برداری 

آزادراه ها حاصل شود؟«
او در پایـان گفـت: »در رابطه بـا نامه آقای مخبر 
بـه همکارانـی کـه می گفتنـد پیشـنهاد بخـش 
خصوصـی بـرای مـدل سـرمایه گذاری را ارائه 
کنیـم، یـادآوری کردم کـه تاکنون بارهـا و بارها 
بخش خصوصی پیشنهادهای مشخص خود را 
به دولت ارائه کرده اسـت و در پاسـخ به این کار، 
از آنهـا درخواسـت کـردم که در جـواب معاون 
اول رئیـس دولت، سـروده ای از حضرت موالنا 

را ارسال کنند مبنی بر اینکه:
صد نامه فرستادم صد راه نشان دادم

 یا راه نمی دانی یا نامه نمی خوانی
 گر نامه نمی خوانی خود نامه تو را خواند

 ور راه نمی دانی در پنجه ره دانی.«

دولت امسال بعد از 2 
سال عوارض آزادراه ها را
 29 درصد اضافه، اما بعد
 از مدتی همین را هم به

 بهانه حفظ منافع مردم 
منتفی کرد؛ در حالی  که 
همین دولت افزایش

 100 تا 300 درصدی 
نرخ کاالهای اساسی 
در یک سال را جراحی 
اقتصادی و به نفع 
کشور اعالم کرد 

نرخ عوارض عبور سواری در چند کشور

محل اخذ عوارضکشور
نرخ

مأخذمشخصات
واحد ارزمقدار

اسپانیا
سنت - یورو9/5آزادراه- هر کیلومتر

tolls.eu/spainطول 5026 متر- افتتاح1984یورو11/82تونل دی کادی

ایتالیا
سنت - یورو9آزادراه- هر کیلومتر

tolls.eu/italyطول11611 متر - افتتاح 1965یورو57/6تونل مون بالن

فرانسه
سنت - یورو8آزادراه- هر کیلومتر

tolls.eu/franceبه طول 2460 متر- افتتاح 2004یورو14/60پل میالنو

انگلستان

آزادراه به طول 44 کیلومترسنت - پوند8/5 - 13/5آزادراه M6 – هر کیلومتر

tolls.eu/unitedطول 50 کیلومترپوند60یورو تونل
kingdom

ترکیه

طول 1510 متر- افتتاح 1988لیر ترک7پل سلطان احمد

tolls.eu/turkeyطول 2164 متر- افتتاح 2016لیر ترک12/20پل سلطان سلیم

طول 2682 متر- افتتاح 65/652016پل عثمان قاضی

19-50بزرگراه 407 به ازای هر کیلومترکانادا
سنت - دالر 

کانادا

هزینه عبور در ساعت ها و روزهای 
مختلف هفته و همین طور جهت 

بزرگراه متغیر است
407etr.com
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تکمیل بخشی از مسیر منجیل- رودبار به شرکت  تضامنی محمد عطاردیان و همکاران واگذار 
شده که رئیس هیئت مدیره این شرکت در گفت وگو با خبرنگار ترابران گفت: »کل مسیر تهران 
تا رشت به جز حد فاصل منجیل تا رودبار به اندازه 8 کیلومتر، اتوبان است که با توجه به گلوگاه 
ترافیکی این مسیر، وزارت راه برای ساخت این بخش مناقصه ای برگزار کرد که با برنده شدن 

شرکت عطاردیان در این مناقصه، احداث 4900 متر از این مسیر به شرکت ما واگذار شد.«
او با اشاره به سختی کار راهسازی در این مسیر به دلیل وجود تونل و رودخانه  سفیدرود، تصریح 
کرد: »بیش از 2 کیلومتر از مسیر باید داخل تونل هایی انجام شود که آبریزشی بوده و احتمال 
ریزش آنها بسیار زیاد است و حدود 2 کیلومتر از این مسیر هم روی پل های بزرگ رودخانه 

سفید رود است؛ باقی مانده مسیر هم به برش کوه ها تا ارتفاع 40 متر نیاز دارد.«
رئیس شورای عالی کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران ادامه داد: »برای حفر این 
تونل ها به دلیل عبور از داخل شهر رودبار و مناطق مسکونی موجود، انفجار موجب زحمت 

اهالی بوده، بنابراین عملیات مربوطه عمدتا باید توسط عامل انسانی و با دست انجام شود.«
عطاردیان اضافه کرد: »همه این ساخت وسازها و پیشرفت پروژه در شرایطی است که دولت پول 
نمی دهد و هرچند که ابتدای امر نسبت به بودجه کافی برای این مسیر استراتژیک به ما اطمینان 
خاطر داده بودند، از سال 98 تاکنون هنوز بودجه کافی برای تکمیل پروژه داده نشده و باتوجه 

به تورم این چندسال هزینه انجام پروژه بسیار بیشتر از برآورد اولیه شده است.«

امسال هیچ گونه اعتبار دولتی تامین نشد
عطاردیان افزود: »دولت پیشین همکاری بیشتری نسبت به تامین بودجه این پروژه داشت و کار 
با شدت بیشتری پیشرفت کرد، به طوری که در حال حاضر حدود 80 درصد کار انجام شده است 
و فقط سگمنت آخرین پل باقی مانده تا تکمیل شود اما از قبل عید تاکنون هیچ پولی برای این 

پروژه پرداخت نشده است.«
او افزود: »باتوجه به ریزشی بودن تونل ها و احتمال خطر برای ساکنان باالی این تونل ها، شرکت 
ما مبالغی را حدود 30 میلیارد تومان با سود 6 درصد ماهانه قرض کرد تا پروژه متوقف نشود، اما 
در حال حاضر نه تنها پروژه با 30 درصد ظرفیت پیش می رود، بلکه موجودی شخصی شرکت 

هم به صفر رسیده و عالوه بر آن 80 میلیارد تومان هم بدهی بانکی و اشخاص داریم.«
او با اشاره به خسارات ناشی از این پروژه، اذعان کرد: »خسارت مالی وارد شده به شرکت تاکنون 
حدود 190 میلیارد تومان برآورد شده؛ هرچند که مبلغ کل قرارداد 150 میلیارد تومان بوده اما 
باتوجه به تورم بسیار شدید سال های اخیر، پروژه حدود 200 میلیارد تومان تعدیل داشته است.«

به گفته او، در زمان آغاز پروژه آرماتور کیلیویی 6 هزار تومان بوده که اکنون با رشد بیش از 3 
برابر، به حدود 20 هزار تومان رسیده است.

عطاردیان خاطرنشان می کند: »علی رغم برآورد خسارت 190 میلیاردی، در نهایت فقط 90 
میلیارد از آن به امضای مسئوالن مربوطه رسیده و برای بررسی به سازمان برنامه و بودجه ارسال 
شده است و پس از آن باید به تایید شورای عالی فنی به عنوان عالی ترین نهاد برای ترمیم بهای 

تمام شده پروژه های عمرانی برسد تا پرداخت شود.«

هزینه تکمیل پروژه 500 میلیارد تومان ارزیابی شد
رئیس هیئت مدیره شرکت  تضامنی محمد عطاردیان و همکاران با بیان اینکه تاکنون حدود 240 
میلیارد تومان بودجه دولتی برای پروژه منجیل- رودبار دریافت شده، گفت: »با توجه به توقف ها 
و تورم شدید کشور، کل هزینه برای تکمیل پروژه حدود 500 میلیارد تومان برآورد شده که 

تاکنون حدود نصف آن دریافت شده و سایر هزینه ها توسط این شرکت تامین شده است.«
عطاردیان در پایان خاطرنشان کرد: »با تسریع در تامین بودجه، در بهترین شرایط این پروژه تا 
آخر سال تکمیل و به بهره برداری می رسد، اما قرارداد ما تا پایان خردادماه سال 1402 تمدید شده 

است و ادامه کار بسته به همکاری دولت دارد.«

پیمانکار دشوارترین بخش از پروژه آزادراهی 
منجیل- رودبار با بیان اینکه برای جلوگیری از 
توقف پروژه 30 میلیارد تومان با سود 6 درصد 
حاضر  حال  »در  گفت:  کردیم،  قرض  ماهانه 
پیشرفت پروژه با 30 درصد ظرفیت در حال 
انجام است و بدون تامین اعتبارات الزم امکان 

تکمیل و بهره برداری از آن وجود ندارد.«

خسارت پروژه منجیل-  رودبار برای
پیمانکار 190 میلیارد تومان برآورد می شود

تکمیلآزادراه
منجیل-رودبار
درگیرتامیناعتبار
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آزادراه های رایگان برای مردم
دبیر کمیته شرکت های سرمایه گذار در آزادراه ها 
اظهـار کرد: »مـا بارها به دولت تاکیـد کرده ایم و 
هنوز هم پیشـنهاد داریم کـه عـوارض آزادراه ها 
رایگان شـود و دولت بر اسـاس هزینـه- درآمد 
پـول سـرمایه گذار را هر ماه یا با سررسـیدهایی 
در موعـد مقـرر بازگرداند و یا اصـل و فرع این 
سـرمایه گذاری را در این مقطع پرداخـت و اداره 

آزادراه را خود به عهده بگیرد.«
او با اشـاره به ادغـام دو وزارتخانه راه و ترابری با 
مسکن و شهرسـازی گفت: »یکی از دالیلی که 
موجب نرمش کارشناسـان مخالف بـا آن ادغام 
شـد، امیدواری به ساخت شهرک های مسکونی 
در جوار آزادراه ها به عنوان یک بسـته پیشنهادی 
سـرمایه گذاری و کسب سـود از فروش واحدها 
بـود، اما متاسـفانه در این زمینه هـم به نتیجه ای 
نرسـیدیم و حتی یـک واحد هم نتوانسـتیم در 
کنار آزادراه ها بسـازیم، زیرا متولی سـاخت راه با 
متولی ساخت مسکن در وزارت راه و شهرسازی 

متفاوت است.«

خاشـع گفت: »عالوه بر این، هر ساله پیشنهادها 
و دسـتورهایی صادر می شـود کـه از گروه های 
مختلفی مثل ساکنان شهرک های اطراف آزادراه، 
خودروهـای دولتی، زائران و اخیـرا خودروهای 
عمومـی عـوارض عبـور اخـذ نشـود، بدیـن 
ترتیب، چگونه باید هزینه احداث و بهره برداری 

آزادراه ها حاصل شود؟«
او در پایـان گفـت: »در رابطه بـا نامه آقای مخبر 
بـه همکارانـی کـه می گفتنـد پیشـنهاد بخـش 
خصوصـی بـرای مـدل سـرمایه گذاری را ارائه 
کنیـم، یـادآوری کردم کـه تاکنون بارهـا و بارها 
بخش خصوصی پیشنهادهای مشخص خود را 
به دولت ارائه کرده اسـت و در پاسـخ به این کار، 
از آنهـا درخواسـت کـردم که در جـواب معاون 
اول رئیـس دولت، سـروده ای از حضرت موالنا 

را ارسال کنند مبنی بر اینکه:
صد نامه فرستادم صد راه نشان دادم

 یا راه نمی دانی یا نامه نمی خوانی
 گر نامه نمی خوانی خود نامه تو را خواند

 ور راه نمی دانی در پنجه ره دانی.«

دولت امسال بعد از 2 
سال عوارض آزادراه ها را
 29 درصد اضافه، اما بعد
 از مدتی همین را هم به
 بهانه حفظ منافع مردم 
منتفی کرد؛ در حالی  که 
همین دولت افزایش
 100 تا 300 درصدی 
نرخ کاالهای اساسی 
در یک سال را جراحی 
اقتصادی و به نفع 
کشور اعالم کرد 

نرخ عوارض عبور سواری در چند کشور

محل اخذ عوارضکشور
نرخ

مأخذمشخصات
واحد ارزمقدار

اسپانیا
سنت - یورو9/5آزادراه- هر کیلومتر

tolls.eu/spainطول 5026 متر- افتتاح1984یورو11/82تونل دی کادی

ایتالیا
سنت - یورو9آزادراه- هر کیلومتر

tolls.eu/italyطول11611 متر - افتتاح 1965یورو57/6تونل مون بالن

فرانسه
سنت - یورو8آزادراه- هر کیلومتر

tolls.eu/franceبه طول 2460 متر- افتتاح 2004یورو14/60پل میالنو

انگلستان

آزادراه به طول 44 کیلومترسنت - پوند8/5 - 13/5آزادراه M6 – هر کیلومتر

tolls.eu/unitedطول 50 کیلومترپوند60یورو تونل
kingdom

ترکیه

طول 1510 متر- افتتاح 1988لیر ترک7پل سلطان احمد

tolls.eu/turkeyطول 2164 متر- افتتاح 2016لیر ترک12/20پل سلطان سلیم

طول 2682 متر- افتتاح 65/652016پل عثمان قاضی

19-50بزرگراه 407 به ازای هر کیلومترکانادا
سنت - دالر 

کانادا

هزینه عبور در ساعت ها و روزهای 
مختلف هفته و همین طور جهت 

بزرگراه متغیر است
407etr.com
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تکمیل بخشی از مسیر منجیل- رودبار به شرکت  تضامنی محمد عطاردیان و همکاران واگذار 
شده که رئیس هیئت مدیره این شرکت در گفت وگو با خبرنگار ترابران گفت: »کل مسیر تهران 
تا رشت به جز حد فاصل منجیل تا رودبار به اندازه 8 کیلومتر، اتوبان است که با توجه به گلوگاه 
ترافیکی این مسیر، وزارت راه برای ساخت این بخش مناقصه ای برگزار کرد که با برنده شدن 

شرکت عطاردیان در این مناقصه، احداث 4900 متر از این مسیر به شرکت ما واگذار شد.«
او با اشاره به سختی کار راهسازی در این مسیر به دلیل وجود تونل و رودخانه  سفیدرود، تصریح 
کرد: »بیش از 2 کیلومتر از مسیر باید داخل تونل هایی انجام شود که آبریزشی بوده و احتمال 
ریزش آنها بسیار زیاد است و حدود 2 کیلومتر از این مسیر هم روی پل های بزرگ رودخانه 

سفید رود است؛ باقی مانده مسیر هم به برش کوه ها تا ارتفاع 40 متر نیاز دارد.«
رئیس شورای عالی کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران ادامه داد: »برای حفر این 
تونل ها به دلیل عبور از داخل شهر رودبار و مناطق مسکونی موجود، انفجار موجب زحمت 

اهالی بوده، بنابراین عملیات مربوطه عمدتا باید توسط عامل انسانی و با دست انجام شود.«
عطاردیان اضافه کرد: »همه این ساخت وسازها و پیشرفت پروژه در شرایطی است که دولت پول 
نمی دهد و هرچند که ابتدای امر نسبت به بودجه کافی برای این مسیر استراتژیک به ما اطمینان 
خاطر داده بودند، از سال 98 تاکنون هنوز بودجه کافی برای تکمیل پروژه داده نشده و باتوجه 

به تورم این چندسال هزینه انجام پروژه بسیار بیشتر از برآورد اولیه شده است.«

امسال هیچ گونه اعتبار دولتی تامین نشد
عطاردیان افزود: »دولت پیشین همکاری بیشتری نسبت به تامین بودجه این پروژه داشت و کار 
با شدت بیشتری پیشرفت کرد، به طوری که در حال حاضر حدود 80 درصد کار انجام شده است 
و فقط سگمنت آخرین پل باقی مانده تا تکمیل شود اما از قبل عید تاکنون هیچ پولی برای این 

پروژه پرداخت نشده است.«
او افزود: »باتوجه به ریزشی بودن تونل ها و احتمال خطر برای ساکنان باالی این تونل ها، شرکت 
ما مبالغی را حدود 30 میلیارد تومان با سود 6 درصد ماهانه قرض کرد تا پروژه متوقف نشود، اما 
در حال حاضر نه تنها پروژه با 30 درصد ظرفیت پیش می رود، بلکه موجودی شخصی شرکت 

هم به صفر رسیده و عالوه بر آن 80 میلیارد تومان هم بدهی بانکی و اشخاص داریم.«
او با اشاره به خسارات ناشی از این پروژه، اذعان کرد: »خسارت مالی وارد شده به شرکت تاکنون 
حدود 190 میلیارد تومان برآورد شده؛ هرچند که مبلغ کل قرارداد 150 میلیارد تومان بوده اما 
باتوجه به تورم بسیار شدید سال های اخیر، پروژه حدود 200 میلیارد تومان تعدیل داشته است.«
به گفته او، در زمان آغاز پروژه آرماتور کیلیویی 6 هزار تومان بوده که اکنون با رشد بیش از 3 

برابر، به حدود 20 هزار تومان رسیده است.
عطاردیان خاطرنشان می کند: »علی رغم برآورد خسارت 190 میلیاردی، در نهایت فقط 90 
میلیارد از آن به امضای مسئوالن مربوطه رسیده و برای بررسی به سازمان برنامه و بودجه ارسال 
شده است و پس از آن باید به تایید شورای عالی فنی به عنوان عالی ترین نهاد برای ترمیم بهای 

تمام شده پروژه های عمرانی برسد تا پرداخت شود.«

هزینه تکمیل پروژه 500 میلیارد تومان ارزیابی شد
رئیس هیئت مدیره شرکت  تضامنی محمد عطاردیان و همکاران با بیان اینکه تاکنون حدود 240 
میلیارد تومان بودجه دولتی برای پروژه منجیل- رودبار دریافت شده، گفت: »با توجه به توقف ها 
و تورم شدید کشور، کل هزینه برای تکمیل پروژه حدود 500 میلیارد تومان برآورد شده که 

تاکنون حدود نصف آن دریافت شده و سایر هزینه ها توسط این شرکت تامین شده است.«
عطاردیان در پایان خاطرنشان کرد: »با تسریع در تامین بودجه، در بهترین شرایط این پروژه تا 
آخر سال تکمیل و به بهره برداری می رسد، اما قرارداد ما تا پایان خردادماه سال 1402 تمدید شده 

است و ادامه کار بسته به همکاری دولت دارد.«

پیمانکار دشوارترین بخش از پروژه آزادراهی 
منجیل- رودبار با بیان اینکه برای جلوگیری از 
توقف پروژه 30 میلیارد تومان با سود 6 درصد 
حاضر  حال  »در  گفت:  کردیم،  قرض  ماهانه 
پیشرفت پروژه با 30 درصد ظرفیت در حال 
انجام است و بدون تامین اعتبارات الزم امکان 

تکمیل و بهره برداری از آن وجود ندارد.«

خسارت پروژه منجیل-  رودبار برای
پیمانکار 190 میلیارد تومان برآورد می شود

تکمیلآزادراه
منجیل-رودبار
درگیرتامیناعتبار
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صنعت احداث در سال های اخیر، با مشکالت و موانع متعددی به ویژه در بخش مالی 
و اقتصادی مواجه بوده که منجر به کاهش نرخ رشد توسعه زیرساخت های کشور شده 
است؛ تا آنجا که بسیاری از طرح هایی هم که بر اساس نیازهای توسعه ای و زیرساختی 
کشور از سوی دستگاه های اجرایی به تصویب  رسیده اند، اکنون به دلیل کمبود منابع 
مالی دولت، جهش هزینه نهاده ها و پیشی گرفتن آنها از درآمدهای طرح )بهای پرداختی 
دولت بابت کاال و خدمت( با مشکل مواجه شده و به صورت نیمه تمام رها شده اند؛ این در 
به پیمانکاران، مجریان  حالی است که تاخیر دولت در پرداخت به موقع تعهدات خود 
طرح ها را با مشکل جریان نقدینگی مواجه کرده و همه این عوامل دست به دست هم 

داده اند تا وضعیت صنعت احداث بیش از پیش به سمت بحرانی شدن پیش رود. 
از این رو، شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور در یازدهم 
رؤسای  زبان  از  بخش  این  مشکالت  دیگر  بار  تا  کرد  برگزار  خبری  نشست  مردادماه 

سندیکاها بازگو شود.

پیمانکاران بخش ساخت وساز 
از بحران فراگیر در شرکت های فنی مهندسی خبر می دهند

نفس های آخر!
بهاره بوذری

بـه گـزارش ترابـران ، علـی آزاد، دبیـر انجمـن 
شـرکت های راهسـازی ایران در نشست خبری 
شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی 
و حرفـه ای، بـا بیـان اینکه در 75 سـال گذشـته 
جامعه مهندسـی کشـور تامین زیرساخت های 
توسـعه را بر عهده داشـته، گفت: »دسـتاورد این 
جامعه مهندسـی 2800 کیلومتر آزادراه ، 20 هزار 
کیلومتر بزرگـراه، 25 هزار کیلومتر راه اصلی، 35 
هـزار کیلومتـر راه فرعی ، 100 هـزار کیلومتر راه 
روستایی، 1500 کیلومتر اتوبان درون شهری ،  14 
هـزار کیلومتـر راه آهـن ، 350 کیلومتر متـرو ،  90 
فـرودگاه، 300 سـد، 13 بنـدر مهـم با اسـکله و 

موج شکن و ... در کشور است.«
او با انتقاد از دولت در عمل نکردن به تعهداتش 
در قراردادهـا اظهـار کـرد: »مـا به عنـوان فعاالن 
صنعـت احـداث بـه عهد خـود وفـا می کنیم و 
هزاران نوع ریسـک را می پذیریم و در مقابل ، از 
دولت انتظار رفتار دوستانه، منصفانه و عاقالنه ای 

داریم که منفعت کشور هم در آن است.«
آزاد تصریـح کـرد: »پولـی کـه بـرای طرح های 
عمرانـی دریافـت می کنیـم در مقابـل مخـارج 
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صنعـت پیمانکاری وابسـته به دولت نیسـت و 
آزادراه ساز با سـرمایه خود یک آزادراه را احداث 
کـرده و از محل دریافت عوارض، اصل و سـود 
سـرمایه را برداشـت می کنـد، امـا دولـت بـا 
دخالت های بیجا در حـوزه آزادراه سـازی کاری 
کـرده تا سـرمایه گذاری در ایـن صنعت بازدهی 

منفی داشته باشد.« 

تعطیلی برخی شرکت های
 باسابقه و اصیل

در ادامـه ایـن نشسـت، سـهیل آل رسـول، دبیر 
شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، حرفه ای 
و صنفـی کشـور با اشـاره به حمایـت دولت از 
خودروسـازان گفت: »سـال ها هزینه های باالیی 
بـرای حفظ صنعـت خـودرو از جیب مـردم و 
دولت پرداخته شـده که محصوالتش نه در تراز 
جهانـی مطرح اسـت نه مـورد پذیـرش و تایید 
مسـئوالن و مردم. حاال که مهندسـان مشـاور و 
پیمانـکاران مـا در تـراز جهانـی یـک صنعـت 
ریشـه دار 70 ساله را بنیان نهادند، چرا نباید مورد 

حمایت ویژه کشور باشد.«
او خاطرنشـان کرد: »متاسفانه بر اثر سیاست های 
نادرسـت، زادبـوم حیـات ایـن مجموعه هـای 
دانش بنیـان بـه بیراهـه رفتـه اسـت و برخـی از 
شرکت های اصیل و قدیمی مهندسان مشاور در 

شرف تعطیلی قطعی هستند.«
آل رسـول اظهار کرد: »صدور بخشـنامه هایی که 
با پرداخت حق الزحمه به شـکل نفر- ماه و نفر- 
روز بـه مهندسـان مشـاور )بـه جـای ارزیابـی 
برحسب دانش، تعهد و تخصص( عمدتا آنها را 
به شـرکت های تامین نیـرو بـدل کرده اند، باعث 
تهی شـدن محتـوای طرح هـا و پروژه های فنی 
شـده کـه هـر از چنـد گاهی با بـروز سـوانح و 
حـوادث، جامعه را متوجه فقدان روح و تعهد و 

تخصص در برخی طراحی ها می کند.«
دبیر شـورای هماهنگی تشـکل های مهندسی، 
حرفـه ای و صنفـی کشـور بـا تاکیـد بـر اینکه 
کاهش شـدید بودجه هـای عمرانـی هم زمان با 
رشـد چند برابری نیروی کار مهندسـی در دهه 
اخیر باعـث رقابت های منفـی و بروز تخلفات 
اخالقـی در همه شـئون پروژه های ملی کشـور 
شـده است، خاطرنشـان کرد: »در شرایط مشابه، 
کشورهای دیگر در کشاکش چالش های عمیق 
مالی، با تعریف پروژه های مطالعاتی و مهندسی 

در قراردادهای ما با دولت 
قید شده که هزینه های 

پیمانکاران باید ظرف
۲۰ روز پرداخت شود
اما این پرداخت بعضا

تا یک سال، آن هم نه 
به صورت نقدی بلکه 

به صورت اسناد خزانه 
طول می کشد، در حالی 
که پیمانکاران باید همه

ملزومات را نقدی یا
اجاره ای تهیه و دستمزد 

کارگران را هم سر ماه 
پرداخت کنند

دبیر انجمن شرکت های 
راهسازی: پولی که برای 

طرح های عمرانی دریافت 
می کنیم در مقابل مخارج 
مملکت هیچ است. یادم

است آقای میرکاظمی 
روزی که رئیس سازمان 

مدیریت شد گفت باید
سالی چند هزار میلیارد 
تومان بدهی دولت قبل 

را بدهیم، اما اگر فردا
فرد دیگری بیاید، باید

۵ برابر این رقم را
بابت بدهی دولت

فعلی پرداخت کند

مملکت هیچ اسـت. یادم است آقای میرکاظمی 
روزی کـه رئیـس سـازمان مدیریت شـد گفت 
باید سـالی چند هزار میلیارد تومان بدهی دولت 
قبـل را بدهیم، این در حالی اسـت کـه اگر فردا 
فـرد دیگری بیاید، باید 5 برابر ایـن رقم را بابت 

بدهی دولت قبلی پرداخت کند.«
دبیر انجمن شـرکت های راهسـازی افـزود: »در 
گذشـته همه پیمان هـا در مدت مقرر قـرارداد به 
اتمام می رسید، زیرا ما درک مسئولیت اجتماعی 
داشـتیم، اما اکنون تاخیر در پرداخت رقم قرارداد 
شـرکت های پیمانکاری سـبب طوالنی شـدن 
مـدت زمان اجرای پروژه ها می شـود. متاسـفانه 
برخـی پروژه ها 4 برابر مدت مذکـور در قرارداد 
طول می کشـد تا تکمیل شـوند چون اعتبارات 

با تاخیر می رسد.«
او با اشـاره به اینکه شرکت های پیمانکاری همه 
ملزومات، مواد اولیه، مصالح، ماشین آالت و ... را 
بایـد به صورت نقـدی یا اجـاره ای تهیه کنند و 
دسـتمزد کارگـران را سـر مـاه پرداخـت کنند، 
گفت: »با وجود اینکه در قراردادهای پیمانکاری 
بـا دولت قید شـده که هزینه های شـرکت های 
پیمانکاری باید ظرف 20 روز پرداخت شود، اما 
پرداخـت صورت وضعیت هـا توسـط دولـت 
بعضـا تا یـک سـال آن هم نه به صـورت نقدی 

بلکه به صورت اسناد خزانه طول می کشد.«
دبیر انجمن شـرکت های راهسـازی با انتقـاد از 
تعییـن نـرخ پروژه توسـط دولـت، اظهـار کرد: 
»فقـط هر 3 ماه یک بار سـازمان برنامه و بودجه 
نـرخ تعدیل هزینـه پیمانـکاری را اعالم می کند 
که معموال افزایشی اسـت، اما اخیرا نرخ تعدیل 
سـه ماه هـای سـوم و چهـارم 1400 از سـوی 
سـازمان برنامه و بودجه اعالم شده که برخالف 

گذشته، کاهشی بوده است.«
در این نشست همچنین محمد ابوطالبی، عضو 
هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی 
مهندسـی بـا اشـاره به اینکـه در سـال 90 میزان 
صادرات خدمات فنی و مهندسی 5 میلیارد دالر 
بـود، تصریـح کـرد: »از آن سـال بـه بعد شـاهد 
کاهـش درآمد صـادرات از این محل بودیم و در 
سال گذشـته به زیر 200 میلیون دالر رسید. این 
در حالـی اسـت کـه درآمـد کشـور ترکیـه از 
صـادرات خدمـات فنی و مهندسـی 30 میلیارد 

دالر در سال است.«
ابوطالبی گفت: »صنعت آزادراه سـازی برخالف 
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صنعت احداث در سال های اخیر، با مشکالت و موانع متعددی به ویژه در بخش مالی 
و اقتصادی مواجه بوده که منجر به کاهش نرخ رشد توسعه زیرساخت های کشور شده 
است؛ تا آنجا که بسیاری از طرح هایی هم که بر اساس نیازهای توسعه ای و زیرساختی 
کشور از سوی دستگاه های اجرایی به تصویب  رسیده اند، اکنون به دلیل کمبود منابع 
مالی دولت، جهش هزینه نهاده ها و پیشی گرفتن آنها از درآمدهای طرح )بهای پرداختی 
دولت بابت کاال و خدمت( با مشکل مواجه شده و به صورت نیمه تمام رها شده اند؛ این در 
به پیمانکاران، مجریان  حالی است که تاخیر دولت در پرداخت به موقع تعهدات خود 
طرح ها را با مشکل جریان نقدینگی مواجه کرده و همه این عوامل دست به دست هم 

داده اند تا وضعیت صنعت احداث بیش از پیش به سمت بحرانی شدن پیش رود. 
از این رو، شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی و حرفه ای کشور در یازدهم 
رؤسای  زبان  از  بخش  این  مشکالت  دیگر  بار  تا  کرد  برگزار  خبری  نشست  مردادماه 

سندیکاها بازگو شود.

پیمانکاران بخش ساخت وساز 
از بحران فراگیر در شرکت های فنی مهندسی خبر می دهند

نفس های آخر!
بهاره بوذری

بـه گـزارش ترابـران ، علـی آزاد، دبیـر انجمـن 
شـرکت های راهسـازی ایران در نشست خبری 
شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، صنفی 
و حرفـه ای، بـا بیـان اینکه در 75 سـال گذشـته 
جامعه مهندسـی کشـور تامین زیرساخت های 
توسـعه را بر عهده داشـته، گفت: »دسـتاورد این 
جامعه مهندسـی 2800 کیلومتر آزادراه ، 20 هزار 
کیلومتر بزرگـراه، 25 هزار کیلومتر راه اصلی، 35 
هـزار کیلومتـر راه فرعی ، 100 هـزار کیلومتر راه 
روستایی، 1500 کیلومتر اتوبان درون شهری ،  14 
هـزار کیلومتـر راه آهـن ، 350 کیلومتر متـرو ،  90 
فـرودگاه، 300 سـد، 13 بنـدر مهـم با اسـکله و 

موج شکن و ... در کشور است.«
او با انتقاد از دولت در عمل نکردن به تعهداتش 
در قراردادهـا اظهـار کـرد: »مـا به عنـوان فعاالن 
صنعـت احـداث بـه عهد خـود وفـا می کنیم و 
هزاران نوع ریسـک را می پذیریم و در مقابل ، از 
دولت انتظار رفتار دوستانه، منصفانه و عاقالنه ای 

داریم که منفعت کشور هم در آن است.«
آزاد تصریـح کـرد: »پولـی کـه بـرای طرح های 
عمرانـی دریافـت می کنیـم در مقابـل مخـارج 
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صنعـت پیمانکاری وابسـته به دولت نیسـت و 
آزادراه ساز با سـرمایه خود یک آزادراه را احداث 
کـرده و از محل دریافت عوارض، اصل و سـود 
سـرمایه را برداشـت می کنـد، امـا دولـت بـا 
دخالت های بیجا در حـوزه آزادراه سـازی کاری 
کـرده تا سـرمایه گذاری در ایـن صنعت بازدهی 

منفی داشته باشد.« 

تعطیلی برخی شرکت های
 باسابقه و اصیل

در ادامـه ایـن نشسـت، سـهیل آل رسـول، دبیر 
شورای هماهنگی تشکل های مهندسی، حرفه ای 
و صنفـی کشـور با اشـاره به حمایـت دولت از 
خودروسـازان گفت: »سـال ها هزینه های باالیی 
بـرای حفظ صنعـت خـودرو از جیب مـردم و 
دولت پرداخته شـده که محصوالتش نه در تراز 
جهانـی مطرح اسـت نه مـورد پذیـرش و تایید 
مسـئوالن و مردم. حاال که مهندسـان مشـاور و 
پیمانـکاران مـا در تـراز جهانـی یـک صنعـت 
ریشـه دار 70 ساله را بنیان نهادند، چرا نباید مورد 

حمایت ویژه کشور باشد.«
او خاطرنشـان کرد: »متاسفانه بر اثر سیاست های 
نادرسـت، زادبـوم حیـات ایـن مجموعه هـای 
دانش بنیـان بـه بیراهـه رفتـه اسـت و برخـی از 
شرکت های اصیل و قدیمی مهندسان مشاور در 

شرف تعطیلی قطعی هستند.«
آل رسـول اظهار کرد: »صدور بخشـنامه هایی که 
با پرداخت حق الزحمه به شـکل نفر- ماه و نفر- 
روز بـه مهندسـان مشـاور )بـه جـای ارزیابـی 
برحسب دانش، تعهد و تخصص( عمدتا آنها را 
به شـرکت های تامین نیـرو بـدل کرده اند، باعث 
تهی شـدن محتـوای طرح هـا و پروژه های فنی 
شـده کـه هـر از چنـد گاهی با بـروز سـوانح و 
حـوادث، جامعه را متوجه فقدان روح و تعهد و 

تخصص در برخی طراحی ها می کند.«
دبیر شـورای هماهنگی تشـکل های مهندسی، 
حرفـه ای و صنفـی کشـور بـا تاکیـد بـر اینکه 
کاهش شـدید بودجه هـای عمرانـی هم زمان با 
رشـد چند برابری نیروی کار مهندسـی در دهه 
اخیر باعـث رقابت های منفـی و بروز تخلفات 
اخالقـی در همه شـئون پروژه های ملی کشـور 
شـده است، خاطرنشـان کرد: »در شرایط مشابه، 
کشورهای دیگر در کشاکش چالش های عمیق 
مالی، با تعریف پروژه های مطالعاتی و مهندسی 

در قراردادهای ما با دولت 
قید شده که هزینه های 

پیمانکاران باید ظرف
۲۰ روز پرداخت شود
اما این پرداخت بعضا

تا یک سال، آن هم نه 
به صورت نقدی بلکه 

به صورت اسناد خزانه 
طول می کشد، در حالی 
که پیمانکاران باید همه

ملزومات را نقدی یا
اجاره ای تهیه و دستمزد 

کارگران را هم سر ماه 
پرداخت کنند

دبیر انجمن شرکت های 
راهسازی: پولی که برای 

طرح های عمرانی دریافت 
می کنیم در مقابل مخارج 
مملکت هیچ است. یادم

است آقای میرکاظمی 
روزی که رئیس سازمان 

مدیریت شد گفت باید
سالی چند هزار میلیارد 
تومان بدهی دولت قبل 

را بدهیم، اما اگر فردا
فرد دیگری بیاید، باید

۵ برابر این رقم را
بابت بدهی دولت

فعلی پرداخت کند

مملکت هیچ اسـت. یادم است آقای میرکاظمی 
روزی کـه رئیـس سـازمان مدیریت شـد گفت 
باید سـالی چند هزار میلیارد تومان بدهی دولت 
قبـل را بدهیم، این در حالی اسـت کـه اگر فردا 
فـرد دیگری بیاید، باید 5 برابر ایـن رقم را بابت 

بدهی دولت قبلی پرداخت کند.«
دبیر انجمن شـرکت های راهسـازی افـزود: »در 
گذشـته همه پیمان هـا در مدت مقرر قـرارداد به 
اتمام می رسید، زیرا ما درک مسئولیت اجتماعی 
داشـتیم، اما اکنون تاخیر در پرداخت رقم قرارداد 
شـرکت های پیمانکاری سـبب طوالنی شـدن 
مـدت زمان اجرای پروژه ها می شـود. متاسـفانه 
برخـی پروژه ها 4 برابر مدت مذکـور در قرارداد 
طول می کشـد تا تکمیل شـوند چون اعتبارات 

با تاخیر می رسد.«
او با اشـاره به اینکه شرکت های پیمانکاری همه 
ملزومات، مواد اولیه، مصالح، ماشین آالت و ... را 
بایـد به صورت نقـدی یا اجـاره ای تهیه کنند و 
دسـتمزد کارگـران را سـر مـاه پرداخـت کنند، 
گفت: »با وجود اینکه در قراردادهای پیمانکاری 
بـا دولت قید شـده که هزینه های شـرکت های 
پیمانکاری باید ظرف 20 روز پرداخت شود، اما 
پرداخـت صورت وضعیت هـا توسـط دولـت 
بعضـا تا یـک سـال آن هم نه به صـورت نقدی 

بلکه به صورت اسناد خزانه طول می کشد.«
دبیر انجمن شـرکت های راهسـازی با انتقـاد از 
تعییـن نـرخ پروژه توسـط دولـت، اظهـار کرد: 
»فقـط هر 3 ماه یک بار سـازمان برنامه و بودجه 
نـرخ تعدیل هزینـه پیمانـکاری را اعالم می کند 
که معموال افزایشی اسـت، اما اخیرا نرخ تعدیل 
سـه ماه هـای سـوم و چهـارم 1400 از سـوی 
سـازمان برنامه و بودجه اعالم شده که برخالف 

گذشته، کاهشی بوده است.«
در این نشست همچنین محمد ابوطالبی، عضو 
هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی 
مهندسـی بـا اشـاره به اینکـه در سـال 90 میزان 
صادرات خدمات فنی و مهندسی 5 میلیارد دالر 
بـود، تصریـح کـرد: »از آن سـال بـه بعد شـاهد 
کاهـش درآمد صـادرات از این محل بودیم و در 
سال گذشـته به زیر 200 میلیون دالر رسید. این 
در حالـی اسـت کـه درآمـد کشـور ترکیـه از 
صـادرات خدمـات فنی و مهندسـی 30 میلیارد 

دالر در سال است.«
ابوطالبی گفت: »صنعت آزادراه سـازی برخالف 
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مجـدد، از سـرمایه های ملی مهندسـی مشـاور 
خود حفاظت کرده اند.«

آل رسـول تصریح کـرد: »در صورت اضمحالل 
قریب الوقوع مهندسـان مشـاور داخلی، بسـیار 
محتمـل اسـت که مـا بـرای اجـرای پروژه های 
خـود ناگزیر به صرف هزینه هـای چندبرابری و 
دالری شویم که مغایر با اهداف ملی خودکفایی 

و توجه به فعالیت های دانش بنیان است.«
او با بیان اینکه مهندسـان مشـاور نیازمند توجه 
ویژه از سـوی مسـئوالن تراز اول کشور هستند، 
تاکید کرد: »شرکت های مهندس مشـاور باید از 
قانـون برگـزاری مناقصـات مسـتثنی شـده و 
بخشـنامه های حق الزحمـه آنهـا اصالح شـود؛ 
سـازمان تامین اجتماعی به رعایت قوانین درباره 
مهندسان مشاور ملزم شود؛ معافیت های مالیاتی 
بـرای آنهـا در نظـر گرفتـه شـده و در نهایـت 

پرداخت مطالبات معوق آنها تسهیل شود.«
به گفتـه این فعال بخش خصوصی، نـرخ تورم 
رسـمی اعالمـی بـاالی 50 درصد اسـت و نرخ 
دسـتمزد کارگران هم بیـش از 57 درصد رشـد 
داشـته، ولـی براسـاس بخشـنامه اخیـر تعدیل 
دستمزد شـرکت های مهندسی مشـاور تنها 39 

درصد افزایش داشته است. 
آل رسـول بـا اشـاره بـه اینکـه بایـد نسـبت به 
مهاجرت نیروهای متخصص مهندسـان مشاور 
حسـاس تر باشـیم، گفت: »مطابق آمار رسـمی 
به تدریج از سـال 1380تا 1400 سـفره مهندسان 
47 درصـد بیـش از بقیـه جامعه کوچک شـده 
اسـت کـه از تحقیـر دانـش و تحصیـالت فنی 
مهندسان مشاور حکایت دارد. نتیجه بعدی، عدم 
اقبـال شـوک  آور در کنکـور امسـال بـه رشـته 
ریاضـی و فیزیـک اسـت! باید منتظر باشـیم و 
ببینیـم کـه یـک دهـه بعـد  ایـن بی اقبالـی بـه 
رشـته های فنی چه آسـیب های جبران ناپذیری 

به کشور خواهد زد.«

کاهش نرخ تعدیل هزینه پیمانکاری 
سه ماهه سوم و چهارم ۱4۰۰

پـس از آل رسـول، ایـرج گالبتونچـی، دبیـرکل 
سـندیکای شـرکت های سـاختمانی، مهندسان 
ایرانی را از بهترین سـازندگان طرح های عمرانی 
ماننـد راهسـازی، سدسـازی، نیـروگاه سـازی، 
فعالیت های نفتی و ... دانست و گفت: »دستمزد 
پرسـنل شـرکت های پیمانـکاری و عمرانی در 

ابتـدای هـر سـال بـا اعـالم وزارت کار افزایش 
می یابـد، ولـی ما بعد از یک سـال شـاهد اعمال 
نرخ تعدیل در قراردادها هسـتیم و این فشار باال 
بودن دسـتمزدها در طی یک سـال یک سـال بر 

سر شرکت های عمرانی وجود دارد.«
او بـا بیـان اینکـه قـرار بـود پرداخـت وجـوه 
پیمانکاری سـابق بر اساس اسـناد خزانه باشد و 
مطالبـات جـاری را نقدی پرداخت کنـد، اظهار 
کـرد: »دولت در حال حاضر، طلب های فعلی و 
صورت وضعیت هـای شـرکت های عمرانـی را 
هم با اسـناد خزانه اسـالمی تسـویه می کند؛ این 
در حالی اسـت که بررسـی ها نشـان می دهد که 
اسـناد خزانـه ای کـه بـا سررسـید سـه سـاله به 
پیمانـکاران بـه ازای هزینه هـای فعالیت هـای 
عمرانـی داده می شـود، در زمان سررسـید اوراق 

25 درصد ریزش دارد.«
گالبتونچی با انتقاد از عملکرد سـازمان برنامه و 
بودجـه در نحـوه تعییـن تعدیـل قراردادهـای 
پیمانـکاری گفـت: »در کشـور چندیـن مرجع 
آمارگیـری از جملـه مرکـز آمـار ایـران و بانک 
مرکزی داریم. تمام شـاخص های بانک مرکزی 
و مرکـز آمـار ایران برای سـه ماه سـوم و چهارم 
سال گذشته افزایشـی بوده، اما شاخص سازمان 
برنامـه و بودجـه دقیقا برخالف شـاخص های 
دیگـر مراجع انتشـار آمارهای اقتصادی اسـت. 
شـاخص های اعالمـی ایـن سـازمان در برخی 
مـوارد منفـی شـده و حتـی صفـر هم نیسـت. 
به عنـوان مثـال، شـاخص کل کاال و خدمـات 
مصرفـی خانـوار در کشـور در سـه ماه سـوم و 
چهارم سال گذشـته به ترتیب 10 و 17 بوده، در 
حالی که متوسـط شـاخص های تعدیـل اعالم 
شـده از سـوی سـازمان برنامـه و بودجـه 1 یا 2 
درصـد یـا در برخی اقالم مانند سـیمان و آهن، 

منفی است.«
او اضافـه کـرد: »بر اسـاس قانون بهبـود فضای 
کسـب و کار بایـد در امـور مربـوط بـه بخـش 
خصوصـی نظـر ایـن بخـش اخـذ شـود. مگر 
می شـود کـه ایـن همـه تغییـرات روی قیمت 
صـورت  گیـرد، امـا نظـر بخش خصوصـی را 

جویا نشوند.«
گالبتونچـی بیان کـرد: »رویـه سـازمان برنامه و 
بودجه ُخسران زیادی را به پیمانکاران وارد کرده 
اسـت، قبـال بـرای تعییـن شـاخص تعدیـل با 
پیمانکاران مذاکره می کردند، اما این بار به شـکل 

دبیر انجمن شرکت های 
راهسازی: سازمان برنامه 
و بودجه نرخ تعدیل هزینه 
پیمانکاری را هر 3 ماه 
یک بار اعالم می کند،
 اما نکته اینجاست که

 اخیرا نرخ تعدیل اعالم 
شده توسط این سازمان 
برای سه ماه  سوم و 
چهارم سال 14۰۰ 
کاهشی بوده است

نایب رئیس جامعه 
مهندسان مشاور ایران:

براساس آمارهای رسمی 
از سال 138۰تا 14۰۰ 
سفره مهندسان 47 درصد 
بیش از بقیه جامعه کوچک 
شده است. همین موضوع، 
عدم اقبال شوک  آور در 
کنکور امسال به رشته 
ریاضی و فیزیک را به

 دنبال داشته است! باید 
منتظر باشیم و ببینیم 
که یک دهه بعد  این 
بی رغبتی چه آسیب 
جبران ناپذیری به
 کشور خواهد زد
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دستوری این کار را انجام داده اند.«

چالش ها و راهکارهای نجات 
صنعت احداث

سـخنران بعدی این نشسـت پیام باقری، رییس 
هیئت مدیره سندیکای صنعت برق ایران بود. او 
اهـم موانع و مشـکالتی را که بخش خصوصی 
فعـال در حوزه احداث با آن مواجه اسـت در دو 
بخش موانـع ورود سـرمایه گذاران در طرح های 
جدیـد یـا نیمه تمـام دولتـی و بحرانـی شـدن 
قراردادهـای جـاری و توقـف اجـرای پروژه هـا 

دسته بندی کرد.
او درباره موانع اصلی مشارکت بخش خصوصی 
در صنعت احداث و اجرای طرح های توسـعه ای 
گفت: »یک دسـته از پروژه های صنعت احداث 
عمومـا از منظر اقتصادی توجیه پذیر نیسـتند و 
جریان درآمدی آنها به دالیلی مانند قیمت گذاری 
دسـتوری، تکافوی پوشـش هزینه های طرح را 
نمی دهد. این در حالی اسـت که زمان بازگشت 
سـرمایه بسـیاری از این طرح ها طوالنی است و 
بـه دلیل اقتصاد تورمی، الزم اسـت کـه بازدهی 
طـرح از جذابیـت کافـی بـرای سـرمایه گذاران 

برخوردار باشد.«
او افـزود: »بازپرداخـت اغلـب ایـن طرح هـا از 
محـل منابـع دولتـی اسـت کـه مبتنی بـر مبالغ 
خرید مشـخص مندرج در قرارداد، بابت عرضه 
کاال و خدمـات توسـط مجریان اسـت، بنابراین 
بدیهی است نوسانات قیمتی و فشار هزینه ها و 
دوره رسـوب منابـع مالـی مجری نیـز )در زمان 
دیرکرد( در متن قراردادها به خوبی پوشـش داده 

نمی شوند.«
قربانـی بـا تاکیـد بـر اینکه تـا زمانی کـه دولت 
مدل های کسـب وکار طـرح را منعطف نکند و 
سرمایه گذار نتواند خالص جریان نقدی ورودی 
طـرح را با هزینه های سـرمایه ای و متغیر اجرای 
آن، متناسـب کنـد، انعقاد قـرارداد و تزریق منابع 
مالـی بـا مانع مواجـه خواهد بود ، تصریـح کرد:  
»چنانچـه رویکـرد دولـت در مدل کسـب وکار 
طرح هـای صنعت احـداث تغییر کنـد، چرخه 
مالی این طرح ها اصالح می شـود و بسـیاری از 
آنهـا توجیه اقتصـادی پیدا می کنـد. به بیان دیگر ، 
اولیـن پیش نیاز خروج از این شـرایط، آن اسـت 
که دولت همگام با رشد اقتصادی، سیاست های 

مالی و یارانه ای خود را اصالح کند.«

او بـا اشـاره به فضای نااطمینانـی در جریان های 
نقدی ورودی و عدم پوشـش مناسـب ریسـک 
اجـرای پروژه هـا، درباره راهکارهـای برون رفت 
از ایـن چالش هـا گفـت: »ازجملـه شـیوه های 
پوشـش ریسـک ناشـی از عـدم ایفـای به موقع 
تعهـدات دسـتگاه های اجرایـی و کارفرمایـان، 
گشـایش اعتبـارات اسـنادی ریالـی اسـت کـه 
زیرسـاخت آن موجود است و منع قانونی برای 
آن متصور نیسـت، ولـی به دلیل چرخه معیوب 
منابع و مصارف دولت، کارفرمایان از اسـتفاده از 

این ظرفیت سر باز می زنند.«
قربانـی دربـاره دیگـر راهکارهـای پیشـنهادی 
تصریـح کرد: »از دیگـر روش های تامین مالی با 
پوشش ریسک ناشی از نوسانات قیمت، تسویه 
دیـون بـه شـیوه فاکتورینـگ اسـت. طـی ایـن 
مکانیسـم مجـری طـرح می توانـد نسـبت بـه 
دریافت بخشی از وجوه قرارداد قبل از سررسید 
اقـدام نمایـد. مطابـق بـا مـاده 8 قانـون حداکثر 
اسـتفاده از تـوان تولیدی، تامین کننـدگان کاال و 
خدمـات مجازنـد با اسـتناد بـه مـاده 10 قانون 
برگزاری مناقصات و در چهارچوب تامین مالی 
و واگـذاری مطالبات از طریق کارگزاری، تمام یا 
بخشـی از مطالبـات قـراردادی محقق شـده و 
محقق نشـده خـود را بـه اشـخاص حقیقـی و 
حقوقـی ثالـث اعـم از بانک هـا یـا موسسـات 

اعتباری واگذار کنند.«
او ادامـه داد: »درصورتی که تامین کننده، مطالبات 
را به شـخص ثالث واگذار کند، کلیه کارفرمایان 
موضـوع ایـن قانـون اعـم از دولتـی، عمومی یا 
تعاونـی مکلف به رعایت واگـذاری مطالبات از 
طریق کارگـزاری )فاکتورینگ( هسـتند. در این 
خصوص آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون حداکثر 
اسـتفاده از تـوان تولیـدی و خدماتـی کشـور و 
حمایـت از کاالی ایرانـی بـا موضـوع نحـوه 
واگـذاری مطالبات قـراردادی، در جلسـه مورخ 
99/07/16 هیئـت وزیـران به تصویب رسـیده، 
ولـی مجـددا بـه دلیل کسـری منابع نسـبت به 
مصـارف دولـت و عـدم اطمینـان از پرداخـت 
دیـون بـه نهاد مالـی فاکتورینگ کننـده، تاکنون 

اجرایی نشده است.«
قربانـی بـا اشـاره بـه متوقـف شـدن اجـرای 
طرح هایـی کـه در صنعـت احداث آغازشـده  و 
مجریـان طـرح نمی تواننـد پـروژه را بـه پایـان 
برسـانند ،  خاطرنشـان کرد: »از مهم تریـن دالیل 
بحرانی شـدن ایـن قراردادها آن اسـت که رژیم 
حقوقی حاکم بـر قراردادهای بین دسـتگاه های 
اجرایـی دولتـی و بخش خصوصـی به صورت 
یک جانبـه بـوده و تمامـی زیان هـای ناشـی از 
تغییرات محیط کسـب وکار )مانند افزایش نرخ 
ارز، نهاده هـا و ...( بـر بخش خصوصی تحمیل 
می شـود. ایـن قراردادهـا عمومـا فاقـد تعدیـل 
متناسب با تغییرات قیمت نهاده هایی که متأثر از 
جهـش نرخ ارز بوده و در نتیجه با تغییر شـدید 
نـرخ ایـن نهاده هـا، قیمـت تمام شـده محصول 
افزایـش می یابـد و بدون تعدیل متناسـب مبلغ 
قـرارداد، زیـان زیـادی را بـر بخش بخصوصی 

تحمیل می کند.«
قربانـی در پایـان تاکید کـرد: »رفـع چالش های 
بنیـادی و کلیـدی صنعـت احـداث و توسـعه 
زیرسـاخت ها، نیازمند همکاری بین نمایندگان 
تشـکل  های بخش خصوصـی و دسـتگاه های 
اجرایی در یک چهارچوب قانونی مانند تشکیل 
مسـتمر جلسـات نهـاد تعامل اسـت. شـورای 
انتظـار دارد دولـت در  هماهنگـی تشـکل ها 
راسـتای اجـرای مـاده 3 قانـون بهبـود مسـتمر 
محیط کسـب وکار تشکیل جلسات نهاد تعامل 
را از سـر گیـرد و از ایـن طریـق زمینـه دریافت 
نظرات تخصصی تشکل های بخش خصوصی 

را فراهم کند.«

صدور بخشنامه هایی که
با پرداخت حق الزحمه ها

 به شکل نفر- ماه یا
نفر- روز به مهندسان 
مشاور )به جای ارزیابی

برحسب تعهد و تخصص( 
عمدتا آنها را به شرکت های 

تامین نیرو بدل کرده، 
باعث تهی شدن محتوای 
طرح ها شده و هر از گاهی 

با بروز سوانح، جامعه 
را متوجه فقدان روح تعهد 

و تخصص در برخی 
طراحی ها می کند
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مجـدد، از سـرمایه های ملی مهندسـی مشـاور 
خود حفاظت کرده اند.«

آل رسـول تصریح کـرد: »در صورت اضمحالل 
قریب الوقوع مهندسـان مشـاور داخلی، بسـیار 
محتمـل اسـت که مـا بـرای اجـرای پروژه های 
خـود ناگزیر به صرف هزینه هـای چندبرابری و 
دالری شویم که مغایر با اهداف ملی خودکفایی 

و توجه به فعالیت های دانش بنیان است.«
او با بیان اینکه مهندسـان مشـاور نیازمند توجه 
ویژه از سـوی مسـئوالن تراز اول کشور هستند، 
تاکید کرد: »شرکت های مهندس مشـاور باید از 
قانـون برگـزاری مناقصـات مسـتثنی شـده و 
بخشـنامه های حق الزحمـه آنهـا اصالح شـود؛ 
سـازمان تامین اجتماعی به رعایت قوانین درباره 
مهندسان مشاور ملزم شود؛ معافیت های مالیاتی 
بـرای آنهـا در نظـر گرفتـه شـده و در نهایـت 

پرداخت مطالبات معوق آنها تسهیل شود.«
به گفتـه این فعال بخش خصوصی، نـرخ تورم 
رسـمی اعالمـی بـاالی 50 درصد اسـت و نرخ 
دسـتمزد کارگران هم بیـش از 57 درصد رشـد 
داشـته، ولـی براسـاس بخشـنامه اخیـر تعدیل 
دستمزد شـرکت های مهندسی مشـاور تنها 39 

درصد افزایش داشته است. 
آل رسـول بـا اشـاره بـه اینکـه بایـد نسـبت به 
مهاجرت نیروهای متخصص مهندسـان مشاور 
حسـاس تر باشـیم، گفت: »مطابق آمار رسـمی 
به تدریج از سـال 1380تا 1400 سـفره مهندسان 
47 درصـد بیـش از بقیـه جامعه کوچک شـده 
اسـت کـه از تحقیـر دانـش و تحصیـالت فنی 
مهندسان مشاور حکایت دارد. نتیجه بعدی، عدم 
اقبـال شـوک  آور در کنکـور امسـال بـه رشـته 
ریاضـی و فیزیـک اسـت! باید منتظر باشـیم و 
ببینیـم کـه یـک دهـه بعـد  ایـن بی اقبالـی بـه 
رشـته های فنی چه آسـیب های جبران ناپذیری 

به کشور خواهد زد.«

کاهش نرخ تعدیل هزینه پیمانکاری 
سه ماهه سوم و چهارم ۱4۰۰

پـس از آل رسـول، ایـرج گالبتونچـی، دبیـرکل 
سـندیکای شـرکت های سـاختمانی، مهندسان 
ایرانی را از بهترین سـازندگان طرح های عمرانی 
ماننـد راهسـازی، سدسـازی، نیـروگاه سـازی، 
فعالیت های نفتی و ... دانست و گفت: »دستمزد 
پرسـنل شـرکت های پیمانـکاری و عمرانی در 

ابتـدای هـر سـال بـا اعـالم وزارت کار افزایش 
می یابـد، ولـی ما بعد از یک سـال شـاهد اعمال 
نرخ تعدیل در قراردادها هسـتیم و این فشار باال 
بودن دسـتمزدها در طی یک سـال یک سـال بر 

سر شرکت های عمرانی وجود دارد.«
او بـا بیـان اینکـه قـرار بـود پرداخـت وجـوه 
پیمانکاری سـابق بر اساس اسـناد خزانه باشد و 
مطالبـات جـاری را نقدی پرداخت کنـد، اظهار 
کـرد: »دولت در حال حاضر، طلب های فعلی و 
صورت وضعیت هـای شـرکت های عمرانـی را 
هم با اسـناد خزانه اسـالمی تسـویه می کند؛ این 
در حالی اسـت که بررسـی ها نشـان می دهد که 
اسـناد خزانـه ای کـه بـا سررسـید سـه سـاله به 
پیمانـکاران بـه ازای هزینه هـای فعالیت هـای 
عمرانـی داده می شـود، در زمان سررسـید اوراق 

25 درصد ریزش دارد.«
گالبتونچی با انتقاد از عملکرد سـازمان برنامه و 
بودجـه در نحـوه تعییـن تعدیـل قراردادهـای 
پیمانـکاری گفـت: »در کشـور چندیـن مرجع 
آمارگیـری از جملـه مرکـز آمـار ایـران و بانک 
مرکزی داریم. تمام شـاخص های بانک مرکزی 
و مرکـز آمـار ایران برای سـه ماه سـوم و چهارم 
سال گذشته افزایشـی بوده، اما شاخص سازمان 
برنامـه و بودجـه دقیقا برخالف شـاخص های 
دیگـر مراجع انتشـار آمارهای اقتصادی اسـت. 
شـاخص های اعالمـی ایـن سـازمان در برخی 
مـوارد منفـی شـده و حتـی صفـر هم نیسـت. 
به عنـوان مثـال، شـاخص کل کاال و خدمـات 
مصرفـی خانـوار در کشـور در سـه ماه سـوم و 
چهارم سال گذشـته به ترتیب 10 و 17 بوده، در 
حالی که متوسـط شـاخص های تعدیـل اعالم 
شـده از سـوی سـازمان برنامـه و بودجـه 1 یا 2 
درصـد یـا در برخی اقالم مانند سـیمان و آهن، 

منفی است.«
او اضافـه کـرد: »بر اسـاس قانون بهبـود فضای 
کسـب و کار بایـد در امـور مربـوط بـه بخـش 
خصوصـی نظـر ایـن بخـش اخـذ شـود. مگر 
می شـود کـه ایـن همـه تغییـرات روی قیمت 
صـورت  گیـرد، امـا نظـر بخش خصوصـی را 

جویا نشوند.«
گالبتونچـی بیان کـرد: »رویـه سـازمان برنامه و 
بودجه ُخسران زیادی را به پیمانکاران وارد کرده 
اسـت، قبـال بـرای تعییـن شـاخص تعدیـل با 
پیمانکاران مذاکره می کردند، اما این بار به شـکل 

دبیر انجمن شرکت های 
راهسازی: سازمان برنامه 
و بودجه نرخ تعدیل هزینه 
پیمانکاری را هر 3 ماه 
یک بار اعالم می کند،
 اما نکته اینجاست که
 اخیرا نرخ تعدیل اعالم 
شده توسط این سازمان 
برای سه ماه  سوم و 
چهارم سال 14۰۰ 
کاهشی بوده است

نایب رئیس جامعه 
مهندسان مشاور ایران:
براساس آمارهای رسمی 
از سال 138۰تا 14۰۰ 
سفره مهندسان 47 درصد 
بیش از بقیه جامعه کوچک 
شده است. همین موضوع، 
عدم اقبال شوک  آور در 
کنکور امسال به رشته 
ریاضی و فیزیک را به
 دنبال داشته است! باید 
منتظر باشیم و ببینیم 
که یک دهه بعد  این 
بی رغبتی چه آسیب 
جبران ناپذیری به
 کشور خواهد زد
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دستوری این کار را انجام داده اند.«

چالش ها و راهکارهای نجات 
صنعت احداث

سـخنران بعدی این نشسـت پیام باقری، رییس 
هیئت مدیره سندیکای صنعت برق ایران بود. او 
اهـم موانع و مشـکالتی را که بخش خصوصی 
فعـال در حوزه احداث با آن مواجه اسـت در دو 
بخش موانـع ورود سـرمایه گذاران در طرح های 
جدیـد یـا نیمه تمـام دولتـی و بحرانـی شـدن 
قراردادهـای جـاری و توقـف اجـرای پروژه هـا 

دسته بندی کرد.
او درباره موانع اصلی مشارکت بخش خصوصی 
در صنعت احداث و اجرای طرح های توسـعه ای 
گفت: »یک دسـته از پروژه های صنعت احداث 
عمومـا از منظر اقتصادی توجیه پذیر نیسـتند و 
جریان درآمدی آنها به دالیلی مانند قیمت گذاری 
دسـتوری، تکافوی پوشـش هزینه های طرح را 
نمی دهد. این در حالی اسـت که زمان بازگشت 
سـرمایه بسـیاری از این طرح ها طوالنی است و 
بـه دلیل اقتصاد تورمی، الزم اسـت کـه بازدهی 
طـرح از جذابیـت کافـی بـرای سـرمایه گذاران 

برخوردار باشد.«
او افـزود: »بازپرداخـت اغلـب ایـن طرح هـا از 
محـل منابـع دولتـی اسـت کـه مبتنی بـر مبالغ 
خرید مشـخص مندرج در قرارداد، بابت عرضه 
کاال و خدمـات توسـط مجریان اسـت، بنابراین 
بدیهی است نوسانات قیمتی و فشار هزینه ها و 
دوره رسـوب منابـع مالـی مجری نیـز )در زمان 
دیرکرد( در متن قراردادها به خوبی پوشـش داده 

نمی شوند.«
قربانـی بـا تاکیـد بـر اینکه تـا زمانی کـه دولت 
مدل های کسـب وکار طـرح را منعطف نکند و 
سرمایه گذار نتواند خالص جریان نقدی ورودی 
طـرح را با هزینه های سـرمایه ای و متغیر اجرای 
آن، متناسـب کنـد، انعقاد قـرارداد و تزریق منابع 
مالـی بـا مانع مواجـه خواهد بود ، تصریـح کرد:  
»چنانچـه رویکـرد دولـت در مدل کسـب وکار 
طرح هـای صنعت احـداث تغییر کنـد، چرخه 
مالی این طرح ها اصالح می شـود و بسـیاری از 
آنهـا توجیه اقتصـادی پیدا می کنـد. به بیان دیگر ، 
اولیـن پیش نیاز خروج از این شـرایط، آن اسـت 
که دولت همگام با رشد اقتصادی، سیاست های 

مالی و یارانه ای خود را اصالح کند.«

او بـا اشـاره به فضای نااطمینانـی در جریان های 
نقدی ورودی و عدم پوشـش مناسـب ریسـک 
اجـرای پروژه هـا، درباره راهکارهـای برون رفت 
از ایـن چالش هـا گفـت: »ازجملـه شـیوه های 
پوشـش ریسـک ناشـی از عـدم ایفـای به موقع 
تعهـدات دسـتگاه های اجرایـی و کارفرمایـان، 
گشـایش اعتبـارات اسـنادی ریالـی اسـت کـه 
زیرسـاخت آن موجود است و منع قانونی برای 
آن متصور نیسـت، ولـی به دلیل چرخه معیوب 
منابع و مصارف دولت، کارفرمایان از اسـتفاده از 

این ظرفیت سر باز می زنند.«
قربانـی دربـاره دیگـر راهکارهـای پیشـنهادی 
تصریـح کرد: »از دیگـر روش های تامین مالی با 
پوشش ریسک ناشی از نوسانات قیمت، تسویه 
دیـون بـه شـیوه فاکتورینـگ اسـت. طـی ایـن 
مکانیسـم مجـری طـرح می توانـد نسـبت بـه 
دریافت بخشی از وجوه قرارداد قبل از سررسید 
اقـدام نمایـد. مطابـق بـا مـاده 8 قانـون حداکثر 
اسـتفاده از تـوان تولیدی، تامین کننـدگان کاال و 
خدمـات مجازنـد با اسـتناد بـه مـاده 10 قانون 
برگزاری مناقصات و در چهارچوب تامین مالی 
و واگـذاری مطالبات از طریق کارگزاری، تمام یا 
بخشـی از مطالبـات قـراردادی محقق شـده و 
محقق نشـده خـود را بـه اشـخاص حقیقـی و 
حقوقـی ثالـث اعـم از بانک هـا یـا موسسـات 

اعتباری واگذار کنند.«
او ادامـه داد: »درصورتی که تامین کننده، مطالبات 
را به شـخص ثالث واگذار کند، کلیه کارفرمایان 
موضـوع ایـن قانـون اعـم از دولتـی، عمومی یا 
تعاونـی مکلف به رعایت واگـذاری مطالبات از 
طریق کارگـزاری )فاکتورینگ( هسـتند. در این 
خصوص آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون حداکثر 
اسـتفاده از تـوان تولیـدی و خدماتـی کشـور و 
حمایـت از کاالی ایرانـی بـا موضـوع نحـوه 
واگـذاری مطالبات قـراردادی، در جلسـه مورخ 
99/07/16 هیئـت وزیـران به تصویب رسـیده، 
ولـی مجـددا بـه دلیل کسـری منابع نسـبت به 
مصـارف دولـت و عـدم اطمینـان از پرداخـت 
دیـون بـه نهاد مالـی فاکتورینگ کننـده، تاکنون 

اجرایی نشده است.«
قربانـی بـا اشـاره بـه متوقـف شـدن اجـرای 
طرح هایـی کـه در صنعـت احداث آغازشـده  و 
مجریـان طـرح نمی تواننـد پـروژه را بـه پایـان 
برسـانند ،  خاطرنشـان کرد: »از مهم تریـن دالیل 
بحرانی شـدن ایـن قراردادها آن اسـت که رژیم 
حقوقی حاکم بـر قراردادهای بین دسـتگاه های 
اجرایـی دولتـی و بخش خصوصـی به صورت 
یک جانبـه بـوده و تمامـی زیان هـای ناشـی از 
تغییرات محیط کسـب وکار )مانند افزایش نرخ 
ارز، نهاده هـا و ...( بـر بخش خصوصی تحمیل 
می شـود. ایـن قراردادهـا عمومـا فاقـد تعدیـل 
متناسب با تغییرات قیمت نهاده هایی که متأثر از 
جهـش نرخ ارز بوده و در نتیجه با تغییر شـدید 
نـرخ ایـن نهاده هـا، قیمـت تمام شـده محصول 
افزایـش می یابـد و بدون تعدیل متناسـب مبلغ 
قـرارداد، زیـان زیـادی را بـر بخش بخصوصی 

تحمیل می کند.«
قربانـی در پایـان تاکید کـرد: »رفـع چالش های 
بنیـادی و کلیـدی صنعـت احـداث و توسـعه 
زیرسـاخت ها، نیازمند همکاری بین نمایندگان 
تشـکل  های بخش خصوصـی و دسـتگاه های 
اجرایی در یک چهارچوب قانونی مانند تشکیل 
مسـتمر جلسـات نهـاد تعامل اسـت. شـورای 
انتظـار دارد دولـت در  هماهنگـی تشـکل ها 
راسـتای اجـرای مـاده 3 قانـون بهبـود مسـتمر 
محیط کسـب وکار تشکیل جلسات نهاد تعامل 
را از سـر گیـرد و از ایـن طریـق زمینـه دریافت 
نظرات تخصصی تشکل های بخش خصوصی 

را فراهم کند.«

صدور بخشنامه هایی که
با پرداخت حق الزحمه ها

 به شکل نفر- ماه یا
نفر- روز به مهندسان 
مشاور )به جای ارزیابی

برحسب تعهد و تخصص( 
عمدتا آنها را به شرکت های 

تامین نیرو بدل کرده، 
باعث تهی شدن محتوای 
طرح ها شده و هر از گاهی 

با بروز سوانح، جامعه 
را متوجه فقدان روح تعهد 

و تخصص در برخی 
طراحی ها می کند
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پربیراه نیست که می گویند حمل ونقل متولی ندارد چراکه از نام وزارتخانه هم که بگذریم در یاد 
متولیان آن، حمل ونقل به مثابه فرزندی ناخواسته است که سرپرست آن حتی در تعیین و تصویب یک الگو 
و طرح مثال جامع برای رشد و توسعه آن سال هاست که ناکام مانده است. هر مدیر جدید طرح تازه ای 
درانداخته و از واهمه اینکه اختیار تصمیم گیری خود را به قانونی بدهد که عالوه بر سلب کردن امکان 
تغییرات سلیقه ای و اقتضائی، بعدها موجب سوال از او بشود، طرح جامع حمل ونقل را در پیچ وخم های 

مختلف انداخته است. 
این کالف آنقدر در هم گره خورده که پس از کش وقوس های فراوان و اجرای فاز اول طرح جامع توسعه 
حمل ونقل کشور، فاز دوم آن، بین سازمان های زیرمجموعه وزارت راه  تقسیم شده که اساسا با فلسفه طرح 
جامع مغایریت دارد؛ چرا که به قول سیدعلیرضا سیدوکیلی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن 
و شهرسازی، پایه و ارکان اصلی این طرح برمبنای جامعیت و یکپارچه سازی حمل ونقل بنا شده بود نه 
اینکه بخش های حمل و نقل به صورت کامال جزیره ای به تکمیل طرح مشغول شوند و هر کدام راه خود را در 
پیش گیرند. در نهایت، به نظر می رسد اکنون با برگزاری جلسات طرح جامع حمل ونقل در مدهای مختلف 

به صورت مجزا، دیگر نه از جامعیت طرح جامع حمل ونقل نشانی خواهد ماند و نه از کفیل مقتدر...

پس از تاخیر 15 ساله در تصویب، طرح جامع حمل ونقل تقسیم شد

خواب پریشان جامعیت 
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سـیدعلیرضا سـیدوکیلی، عضـو هیئت علمی 
مرکـز تحقیقـات راه، مسـکن و شهرسـازی بـا 
اشـاره به تاخیر 15 ساله در تصویب طرح جامع 
حمل ونقـل به دلیـل تغییـرات مدیریتـی ، قطـع 
همکاری با مشـاوران خارجی و تبدیل طرح به 
2 فـاز اصلـی می گویـد: »اساسـا طـرح جامـع 
حمل و نقـل کشـور، به منزلـه قانون سـاخت و 
توسعه زیرساخت های حمل و نقل کشـور بوده 
و بـه همیـن دلیـل در 15 سـال گذشـته برخی 
مدیـران داخل و خارج دولت از تهیه و تصویب 

آن فرار کرده اند.« 
او توضیـح می دهد: »شـاید علـت اصلی تعلیق 
15 سـاله طـرح این اسـت که برخـی از مدیران 
ذی نفـوذ نمی خواهند اختیار تصمیم گیری خود 
را بـه قانونـی بدهند کـه عالوه بر سـلب امکان 
تغییـرات سـلیقه ای از آنهـا، بعدهـا هم موجب 

سوال از آنها شود«
او بـا اشـاره به اینکـه در این سـال ها، بارها نتایج 
طرح به مراحل پایانی خود رسـیده ولی با تغییر 
مدیران مربوطه متوقف مانده اسـت، خاطرنشان 
می کنـد: »تغییرات مدیریتی هـم در وزارت راه و 
شهرسـازی، هم در سـازمان برنامه وبودجه و هم 
در کمیسـیون عمران مجلس بوده و هر بار یکی 
از ایـن نهادهای مربوطه موجب تغییر، توقف یا 

کند شدن انتشار نتایج طرح شده اند.«

طبل توخالی پروژه های حمل ونقل
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه ، مسکن و 
شهرسـازی بـا اشـاره بـه فهرسـت طوالنـی از 
پروژه های زیرسـاختی بخش حمل ونقل که در 
پیوسـت قانون بودجه به آنها اشاره شـده، یادآور 
می شـود: »پروژه هـای مذکور طبق درخواسـت 
واصله از مجلس، سـازمان برنامه و یا در وزارت 
راه تعریف شـده و با انجام مطالعاتی که معموال 
بسـیار سـریع، سـاده و کم دقت انجام می شـود، 
مصـوب شـده اند، بنابرایـن مهم تریـن نقیصـه، 
جزیـره ای بودن آنها اسـت، بـه این معنی که هر 
سـازمان از زاویـه دیـد خـودش، پروژه هـای 
مربـوط بـه حیطـه اختیـارات خـود را ارزیابـی 
می کنـد؛ هرچنـد پروژه های دیگری نیـز وجود 
دارنـد کـه از طریـق منابـع داخلی سـازمان های 
تابعـه وزارت راه تعریـف می شـوند و به لحـاظ 

کارشناسی پایه مستحکم تری دارد.«

70 درصد ترافیک شبکه حمل ونقل
 بر دوش 30 درصد زیرساخت

سیدوکیلی با بیان اینکه کلید موفقیت پروژه های 
زیرسـاخت حمل ونقل در عملکرد شبکه ای آن 
اسـت، چنین نتیجه گیـری می کند کـه اگر یک 
سـازمان به تنهایی در این باره تصمیم گیری کند، 
احتمال شکسـت و یا موفق نبودن پروژه بسـیار 

زیاد خواهد بود.
او بـا اشـاره به اینکه اصوال  موفقیـت  یک پروژه 
در میزان استفاده و بهره وری آن زیرساخت بروز 
خواهـد یافـت، می گویـد: »اکنـون 70 درصد از 
ترافیـک شـبکه حمل ونقـل روی 30 درصد از 
زیرسـاخت آن جریـان دارد؛ ایـن پدیـده یـک 
مصـداق بـارز بـرای ضعـف مـا در بهـره وری 
سـرمایه اسـت به این معنا که منابع زیادی را در 
ایجاد زیرسـاخت جدید یا توسـعه زیرساخت 
موجـود صرف می کنیم، اما بازدهی کمـی از آن 

عاید جامعه می شود.«
این کارشـناس یادآور می شـود: »نخستین برنامه 
جامـع حمل ونقـل کشـور در اوایـل دهـه 70 
شمسـی توسـط دفتر بخش راه و ترابری وقت 
در سـازمان برنامه وبودجه تدوین شـد و ارزیابی 
عملکـرد وزارت راه و ترابـری وقـت، طی یک 
دهـه بعد، حاکی از پایبندی این نهـاد به بیش از 
70 درصـد طـرح بـود، امـا بـا گذشـت زمـان 
متاسفانه به جای استفاده از تجربه متخصصان در 
جهـت افزایش بهره وری سـرمایه گذاری دولت؛ 
تغییرات متعدد مدیران ارشد و میانی، تصمیمات 
سـلیقه ای و عدم تقید بـه اجرای برنامـه مانع از 

تحقق اهداف شد.«
سـیدوکیلی بـا اشـاره به تصمیـم دولـت وقت 
بـرای تهیه طرح جامع حمل ونقـل در اوایل دهه 
80 و همزمـان بـا تدوین برنامه چهارم توسـعه 
ادامـه می دهـد: »ایـن تصمیـم بـه درخواسـت 
وزارت راه و ترابـری وقـت بود که به موجب آن 
در یـک فراخـوان بین المللی، در ابتـدای دهه 80 
کنسرسیومی بین دو شـرکت ایرانی و فرانسوی 

منعقد شد.«
او خاطرنشان می کند: »شرکت مهندسین مشاور 
متـرا بـه نمایندگـی از طـرف وزارت راه و گروه 
شـرکت های مهندسـی EGIS به نمایندگی از 
طرف فرانسـوی ، این موافقت نامه را امضا کردند 
و سـپس با تعیین دفتر مشـترکی برای اسـتقرار 

در حال حاضر، 70 درصد
از ترافیک شبکه حمل ونقل 

کشور روی 30 درصد از 
زیرساخت آن جریان دارد؛ 
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پربیراه نیست که می گویند حمل ونقل متولی ندارد چراکه از نام وزارتخانه هم که بگذریم در یاد 
متولیان آن، حمل ونقل به مثابه فرزندی ناخواسته است که سرپرست آن حتی در تعیین و تصویب یک الگو 
و طرح مثال جامع برای رشد و توسعه آن سال هاست که ناکام مانده است. هر مدیر جدید طرح تازه ای 
درانداخته و از واهمه اینکه اختیار تصمیم گیری خود را به قانونی بدهد که عالوه بر سلب کردن امکان 
تغییرات سلیقه ای و اقتضائی، بعدها موجب سوال از او بشود، طرح جامع حمل ونقل را در پیچ وخم های 

مختلف انداخته است. 
این کالف آنقدر در هم گره خورده که پس از کش وقوس های فراوان و اجرای فاز اول طرح جامع توسعه 
حمل ونقل کشور، فاز دوم آن، بین سازمان های زیرمجموعه وزارت راه  تقسیم شده که اساسا با فلسفه طرح 
جامع مغایریت دارد؛ چرا که به قول سیدعلیرضا سیدوکیلی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن 
و شهرسازی، پایه و ارکان اصلی این طرح برمبنای جامعیت و یکپارچه سازی حمل ونقل بنا شده بود نه 
اینکه بخش های حمل و نقل به صورت کامال جزیره ای به تکمیل طرح مشغول شوند و هر کدام راه خود را در 
پیش گیرند. در نهایت، به نظر می رسد اکنون با برگزاری جلسات طرح جامع حمل ونقل در مدهای مختلف 

به صورت مجزا، دیگر نه از جامعیت طرح جامع حمل ونقل نشانی خواهد ماند و نه از کفیل مقتدر...

پس از تاخیر 15 ساله در تصویب، طرح جامع حمل ونقل تقسیم شد

خواب پریشان جامعیت 
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سـیدعلیرضا سـیدوکیلی، عضـو هیئت علمی 
مرکـز تحقیقـات راه، مسـکن و شهرسـازی بـا 
اشـاره به تاخیر 15 ساله در تصویب طرح جامع 
حمل ونقـل به دلیـل تغییـرات مدیریتـی ، قطـع 
همکاری با مشـاوران خارجی و تبدیل طرح به 
2 فـاز اصلـی می گویـد: »اساسـا طـرح جامـع 
حمل و نقـل کشـور، به منزلـه قانون سـاخت و 
توسعه زیرساخت های حمل و نقل کشـور بوده 
و بـه همیـن دلیـل در 15 سـال گذشـته برخی 
مدیـران داخل و خارج دولت از تهیه و تصویب 

آن فرار کرده اند.« 
او توضیـح می دهد: »شـاید علـت اصلی تعلیق 
15 سـاله طـرح این اسـت که برخـی از مدیران 
ذی نفـوذ نمی خواهند اختیار تصمیم گیری خود 
را بـه قانونـی بدهند کـه عالوه بر سـلب امکان 
تغییـرات سـلیقه ای از آنهـا، بعدهـا هم موجب 

سوال از آنها شود«
او بـا اشـاره به اینکـه در این سـال ها، بارها نتایج 
طرح به مراحل پایانی خود رسـیده ولی با تغییر 
مدیران مربوطه متوقف مانده اسـت، خاطرنشان 
می کنـد: »تغییرات مدیریتی هـم در وزارت راه و 
شهرسـازی، هم در سـازمان برنامه وبودجه و هم 
در کمیسـیون عمران مجلس بوده و هر بار یکی 
از ایـن نهادهای مربوطه موجب تغییر، توقف یا 

کند شدن انتشار نتایج طرح شده اند.«

طبل توخالی پروژه های حمل ونقل
عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه ، مسکن و 
شهرسـازی بـا اشـاره بـه فهرسـت طوالنـی از 
پروژه های زیرسـاختی بخش حمل ونقل که در 
پیوسـت قانون بودجه به آنها اشاره شـده، یادآور 
می شـود: »پروژه هـای مذکور طبق درخواسـت 
واصله از مجلس، سـازمان برنامه و یا در وزارت 
راه تعریف شـده و با انجام مطالعاتی که معموال 
بسـیار سـریع، سـاده و کم دقت انجام می شـود، 
مصـوب شـده اند، بنابرایـن مهم تریـن نقیصـه، 
جزیـره ای بودن آنها اسـت، بـه این معنی که هر 
سـازمان از زاویـه دیـد خـودش، پروژه هـای 
مربـوط بـه حیطـه اختیـارات خـود را ارزیابـی 
می کنـد؛ هرچنـد پروژه های دیگری نیـز وجود 
دارنـد کـه از طریـق منابـع داخلی سـازمان های 
تابعـه وزارت راه تعریـف می شـوند و به لحـاظ 

کارشناسی پایه مستحکم تری دارد.«

70 درصد ترافیک شبکه حمل ونقل
 بر دوش 30 درصد زیرساخت

سیدوکیلی با بیان اینکه کلید موفقیت پروژه های 
زیرسـاخت حمل ونقل در عملکرد شبکه ای آن 
اسـت، چنین نتیجه گیـری می کند کـه اگر یک 
سـازمان به تنهایی در این باره تصمیم گیری کند، 
احتمال شکسـت و یا موفق نبودن پروژه بسـیار 

زیاد خواهد بود.
او بـا اشـاره به اینکه اصوال  موفقیـت  یک پروژه 
در میزان استفاده و بهره وری آن زیرساخت بروز 
خواهـد یافـت، می گویـد: »اکنـون 70 درصد از 
ترافیـک شـبکه حمل ونقـل روی 30 درصد از 
زیرسـاخت آن جریـان دارد؛ ایـن پدیـده یـک 
مصـداق بـارز بـرای ضعـف مـا در بهـره وری 
سـرمایه اسـت به این معنا که منابع زیادی را در 
ایجاد زیرسـاخت جدید یا توسـعه زیرساخت 
موجـود صرف می کنیم، اما بازدهی کمـی از آن 

عاید جامعه می شود.«
این کارشـناس یادآور می شـود: »نخستین برنامه 
جامـع حمل ونقـل کشـور در اوایـل دهـه 70 
شمسـی توسـط دفتر بخش راه و ترابری وقت 
در سـازمان برنامه وبودجه تدوین شـد و ارزیابی 
عملکـرد وزارت راه و ترابـری وقـت، طی یک 
دهـه بعد، حاکی از پایبندی این نهـاد به بیش از 
70 درصـد طـرح بـود، امـا بـا گذشـت زمـان 
متاسفانه به جای استفاده از تجربه متخصصان در 
جهـت افزایش بهره وری سـرمایه گذاری دولت؛ 
تغییرات متعدد مدیران ارشد و میانی، تصمیمات 
سـلیقه ای و عدم تقید بـه اجرای برنامـه مانع از 

تحقق اهداف شد.«
سـیدوکیلی بـا اشـاره به تصمیـم دولـت وقت 
بـرای تهیه طرح جامع حمل ونقـل در اوایل دهه 
80 و همزمـان بـا تدوین برنامه چهارم توسـعه 
ادامـه می دهـد: »ایـن تصمیـم بـه درخواسـت 
وزارت راه و ترابـری وقـت بود که به موجب آن 
در یـک فراخـوان بین المللی، در ابتـدای دهه 80 
کنسرسیومی بین دو شـرکت ایرانی و فرانسوی 

منعقد شد.«
او خاطرنشان می کند: »شرکت مهندسین مشاور 
متـرا بـه نمایندگـی از طـرف وزارت راه و گروه 
شـرکت های مهندسـی EGIS به نمایندگی از 
طرف فرانسـوی ، این موافقت نامه را امضا کردند 
و سـپس با تعیین دفتر مشـترکی برای اسـتقرار 

در حال حاضر، 70 درصد
از ترافیک شبکه حمل ونقل 

کشور روی 30 درصد از 
زیرساخت آن جریان دارد؛ 

این پدیده مصداق بارز 
ضعف ما در بهره وری 

سرمایه است؛ در واقع 
منابع زیادی را در ایجاد 

زیرساخت های جدید 
یا توسعه زیرساخت  

موجود صرف می کنیم، 
اما بازدهی کمی عاید 

جامعه می شود

تجربه مدیریتی وزارت راه 
و شهرسازی در مورد طرح 

جامع حمل ونقل، تا آنجا 
ناموفق بوده که این شائبه 

را ایجاد می کند که بهتر
است مانند دهه 70 

شمسی، مجددا سازمان 
برنامه وبودجه نسبت
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متخصصان داخلی و خارجی، تقسـیم وظایف 
کاملی بین شـرکت ایرانی و فرانسـوی صورت 
گرفت. در ادامه، مطالعات وسیع طرح به سرعت 
آغـاز و پـس از یک سـال، فـاز اول مطالعـات 
به طـور کامـل بـه اتمام رسـید که خروجـی آن، 
برنامه کوتاه مدت ساماندهی بخش حمل ونقل در 
همـه شـقوق آن و در ابعـاد مدیریتـی، ایمنـی، 

بهره برداری، اقتصادی و سازمانی بود.«
سـیدوکیلی با بیـان اینکـه فـاز دوم مطالعات با 
قـدری تاخیر تحـت مدیریت معـاون آموزش، 
تحقیقـات و فنـاوری وزارتخانـه آغـاز شـد، 
می افزاید: »در آن مقطع پژوهشـکده حمل ونقل 
وزارت راه، اصلی تریـن نهـاد حاکمیتـی بـرای 
مدیریـت مطالعـات بخـش حمل و نقل کشـور 
بـود؛ لـذا ماموریـت تحویل گیـری طرح بـه آن 
پژوهشکده واگذار شد تا پس از پایان مطالعات، 

متولی نگهداری و به روزرسانی آن باشد.«

وقتی طرح با 85 درصد پیشرفت 
به خواب می رود

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و 
شهرسـازی تاکیـد می کنـد: »فرآینـد پیشـرفت 
طـرح تا قبل از تغییرات مدیریتـی وزارتخانه در 
سـال 87 بسـیار خوب بـود، اما پـس از آن  روند 
کار ُکند و یک سـال بعد، این قـرارداد که یکی از 
قراردادهـای مشـاوره ای بـزرگ کشـور بـود، با 
وجود پیشـرفت 85 درصـدی به دلیل تغییرات 

مدیریتی کامال متوقف شد.«
سـیدوکیلی می گوید: »با تغییر دولت و به تبع آن 
تغییرات مجدد مدیریتی در وزارت راه، در سـال 
1393 کارگروهـی بـرای از سـرگیری مطالعات 
جامـع حمل ونقل با ابالغ وزیر وقت، شـروع به 
کار کرد و طی 6 ماه ضمن گردآوری مستندات، 
پایگاه هـای اطالعاتـی و نیروهـای متخصص، 
ساختار پیشـنهادی خود را به مدیران وزارتخانه 

ارائه کرد.«
او در ادامـه، تشـکیل دفتـر مطالعـات جامـع 
حمل ونقـل در سـتاد وزارتخانـه را از اقدامـات 
کلیدی این کارگروه برشمرده و توضیح می دهد: 
»با تغییر معاونت آموزش، تحقیقـات و فناوری 
وزارتخانـه به معاونت حمل ونقل، این دفتر ذیل 
معاونت حمل ونقل تشکیل شد و تقریبا پس از 
یک سـال توانسـت به چنـد و چـون مطالعات 

اشـراف پیدا کند، اما اشـتباه مدیریـت وقت این 
بـود کـه از ظرفیت ایجاد شـده در پژوهشـکده 
حمل و نقـل فاصلـه گرفـت و بـه همیـن دلیل 
نتوانسـت از مستندات و نتایج مطالعات پیشین 

استفاده کند.«

آنچه بومی سازی بر سر طرح آورد
سـیدوکیلی می افزاید: »در اواسـط دهـه 90 و در 
کمـال نابـاوری، وزارتخانـه تصمیـم گرفـت 
مطالعـات را از ابتـدا انجام دهـد و بنابراین طرح 
جامع حمل ونقل برای سـومین بـار کلید خورد 
و این بار سیاسـت مدیران وقت به جای اسـتفاده 
از متخصصـان خارجـی معطوف به اسـتفاده از 
متخصصـان داخلـی بـود و هرچنـد کـه تـوان 
داخلـی بـرای انجام این پروژه وجود داشـت، اما 
عدم اسـتفاده از شرکت های مهندسی مشاور که 
بیشـتر به دلیـل صرفه جویـی در هزینه هـا بـود؛ 

موجب کاهش غنای حرفه ای پروژه شد.«
به گفتـه او، در این مقطـع زمانی، دفتر مطالعات 
جامـع تصمیـم گرفـت کـه طـرح را بـه 2 فاز 
اصلی تقسـیم کند که فاز اول طی 2 سـال انجام 
شـد و هرچند که با ادامه طرح قبلی می توانست 
نتایـج نهایی را در یک سـال منتشـر کنـد، اما به 
دلیل به بی توجهی آنها نسـبت به استفاده از بدنه 
کارشناسی قبلی، تنها موفق به اتمام فاز نخست 
مطالعات شـدند که نتایج آن در سـامانه ای برای 

استفاده همه مدیران بارگذاری شد.
ایـن کارشـناس یـادآور می شـود: »در سـومین 
مطالعـات طرح جامـع ، پس از انتشـار نتایج فاز 
اول، مصوبه ای هم از دولت و کمیسـیون عمران 
گرفته شـد، اما مجددا با تغییر در وزارت راه، این 
طرح کالن دچار چالش های تصمیم گیری شـد 
و فـاز دوم طـرح کـه بایـد به سـرعت شـروع 
می شـد، بـار دیگر معطـل ماند تا اینکـه پس از 
یک سـال وقفـه و در کمال نابـاوری، وزارت راه 
انجـام فـاز دوم طـرح جامـع را به سـازمان های 

تابعه ابالغ و در واقع طرح را تقسیم کرد.«

طرح جامع حمل ونقل 
شرحه شرحه شد

سـیدوکیلی بـا بیـان اینکـه تقسـیم طـرح بـه 
اقـدام  راه  وزارت  زیرمجموعـه  سـازمان های 
اشتباهی اسـت، می افزاید: »واگذاری فاز دوم این 

تا جایی که می دانم اکنون
هریک از زیربخش های 
حمل و نقل به طور کامال 
جزیره ای در حال تکمیل 
طرح جامع خود هستند و 
اصال مشخص نیست
 که یکپارچه سازی این
 4 طرح در نهایت باید

چگونه انجام شود 

فرآیند پیشرفت طرح 
جامع حمل ونقل تا قبل از 
تغییرات مدیریتی وزارتخانه 
در سال 1387 بسیار خوب

 بود، اما پس از آن ، روند 
کار ُکند و یک سال بعد هم 
این قرارداد که یکی از 
قراردادهای مشاوره ای

 بزرگ کشور بود، با وجود 
پیشرفت 85 درصدی

 به دلیل همان تغییرات 
مدیریتی کامال متوقف شد
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طرح به سـازمان های متولی هـر بخش مغایر با 
فلسفه وجودی دفتر مطالعات جامع در معاونت 
حمل ونقـل و مغایـر با فلسـفه وجـودی طرح 
جامـع اسـت؛ چـرا که پایـه و اسـاس این طرح 
برمبنای جامعیت و یکپارچه سـازی حمل ونقل 

بنا شده است.«
ایـن کارشـناس معتقد اسـت: »اکنـون هریک از 
زیربخش های حمل و نقـل به طور جزیـره ای در 
حـال تکمیل طـرح خود هسـتند و مشـخص 
نیسـت یکپارچه سـازی این 4 طرح چگونه باید 
انجام شـود. باید دانسـت که حوزه های مختلف 
حمل ونقل جدا از هم نیسـت، بلکه همگی یک 
شـبکه واحد بـا اجزای متفاوت هسـتند که باید 
یکپارچه و جامع دیده شوند تا توسعه ای متوازن 

در حوزه حمل ونقل شکل بگیرد.
به گفتـه وی، مهم ترین ویژگی طرح جامع، ارائه 
الگویی برای مجموعه حمل ونقلی کشور است 
تا ضمـن یکپارچه سـازی زیرسـاخت های این 
حوزه، بتوان برای سـاخت و توسـعه زیربناهای 
موجود اعـم از فرودگاه ها، بنادر، خطوط راه آهن 
و انواع راه ها با استفاده بهینه از منابع، برنامه ریزی 

و تصمیم گیری کرد.

ضرورت واسپاری طرح 
به سازمان مدیریت و برنامه ریزی

سیدوکیلی معتقد است: »تجربه مدیریتی وزارت 
راه و ترابـری وقـت و وزارت راه و شهرسـازی 
فعلـی بر این طـرح، ناموفق بوده و این شـائبه را 
ایجـاد می کنـد کـه بهتـر اسـت مانند دهـه 70 
سـازمان برنامه وبودجه نسـبت به تهیه و تکمیل 

آن اقدام کند.«

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و 
شهرسـازی اذعـان می کنـد: »بودجـه عمرانـی 
کشـور به سـختی از منابع مالیاتی و فروش نفت 
گـردآوری می شـود، امـا بـه دلیـل تصمیمـات 
تک بعـدی و همچنیـن تصمیمـات بخشـی 
به جای فرابخشـی، به درسـتی هزینه نمی شـود؛ 
بنابراین تعداد قابل توجهی از پروژه های پیوست 
قانـون بودجـه و پروژه های مصوب سـازمان ها 
بایـد حذف یـا اصالح شـوند و تعـداد دیگری 
هم فقط در صورت مشـارکت بخش غیردولتی 

اجازه کلنگ زنی و آغاز داشته باشند.«
او بـا بیـان اینکـه بایـد توجـه کـرد که قـرن 15 
شمسـی زمـان اسـتراتژی سـاخت و توسـعه 
نیسـت، بلکـه زمـان نگهـداری و بهره بـرداری 
اسـت، تاکید می کنـد: »در 20 سـال اخیر، مراکز 
لجستیکی در دنیا پیشرفت فراوانی داشته اند، اما 
در کشـور مـا بـا وجود یـک طـرح کالن که در 
اواخـر دهه 90 در شـورای عالی ترابری مصوب 
و ابـالغ شـد، هیـچ اقـدام چشـمگیری در این 

حوزه انجام نشده است.«
سیدوکیلی نیاز زیرساختی بخش حمل ونقل را 
تکمیـل تعـدادی از پروژه هـای ریلی و منتخب 
پروژه هـای نیمه تمام جـاده ای، دریایـی و هوایی 
دانسـته و یادآور می شـود: » اکنون اقدام ضروری 
کشـور در ایـن حـوزه، ایجاد زیرسـاخت مراکز 
لجستیکی اسـت. ویژگی این مراکز در آن است 
کـه بـا شـروع عملیـات آنهـا توسـط دولـت، 
سـرمایه گذاران خصوصـی بـه آن تمایـل پیـدا 
می کننـد و ایـن امر عالوه بر اسـتفاده بیشـتر از 
زیرسـاخت های ایجـاد شـده منجـر بـه جذب 

سرمایه  بخش غیردولتی هم می شود.«

قرن 15 شمسی دیگر 
زمان تعیین استراتژی 
ساخت و توسعه نیست
بلکه زمان نگهداری و 
بهره برداری است. در 
20 سال اخیر، مراکز 

لجستیکی در اقصی نقاط
دنیا پیشرفت  فراوانی 
داشته اند، اما در کشور

ما با وجود یک طرح کالن
که در اواخر دهه 90 در 

شورای عالی ترابری
 مصوب و ابالغ شد،

هیچ اقدام چشمگیری
در این حوزه انجام

 نشده است

همکار محترم سرکار خانم بزرگی 

درگذشـت ناگهانی برادر گرامی تان را به شـما و خانواده محترم تسـلیت می گوییم و از پرودگار 
متعال مغفرت و رحمت الهی برای آن عزیز از دسـت رفته و سـالمتی و طول عمر با عزت برای 

سرکار خواهانیم.
همکاران شما در ماهنامه ترابران
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متخصصان داخلی و خارجی، تقسـیم وظایف 
کاملی بین شـرکت ایرانی و فرانسـوی صورت 
گرفت. در ادامه، مطالعات وسیع طرح به سرعت 
آغـاز و پـس از یک سـال، فـاز اول مطالعـات 
به طـور کامـل بـه اتمام رسـید که خروجـی آن، 
برنامه کوتاه مدت ساماندهی بخش حمل ونقل در 
همـه شـقوق آن و در ابعـاد مدیریتـی، ایمنـی، 

بهره برداری، اقتصادی و سازمانی بود.«
سـیدوکیلی با بیـان اینکـه فـاز دوم مطالعات با 
قـدری تاخیر تحـت مدیریت معـاون آموزش، 
تحقیقـات و فنـاوری وزارتخانـه آغـاز شـد، 
می افزاید: »در آن مقطع پژوهشـکده حمل ونقل 
وزارت راه، اصلی تریـن نهـاد حاکمیتـی بـرای 
مدیریـت مطالعـات بخـش حمل و نقل کشـور 
بـود؛ لـذا ماموریـت تحویل گیـری طرح بـه آن 
پژوهشکده واگذار شد تا پس از پایان مطالعات، 

متولی نگهداری و به روزرسانی آن باشد.«

وقتی طرح با 85 درصد پیشرفت 
به خواب می رود

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و 
شهرسـازی تاکیـد می کنـد: »فرآینـد پیشـرفت 
طـرح تا قبل از تغییرات مدیریتـی وزارتخانه در 
سـال 87 بسـیار خوب بـود، اما پـس از آن  روند 
کار ُکند و یک سـال بعد، این قـرارداد که یکی از 
قراردادهـای مشـاوره ای بـزرگ کشـور بـود، با 
وجود پیشـرفت 85 درصـدی به دلیل تغییرات 

مدیریتی کامال متوقف شد.«
سـیدوکیلی می گوید: »با تغییر دولت و به تبع آن 
تغییرات مجدد مدیریتی در وزارت راه، در سـال 
1393 کارگروهـی بـرای از سـرگیری مطالعات 
جامـع حمل ونقل با ابالغ وزیر وقت، شـروع به 
کار کرد و طی 6 ماه ضمن گردآوری مستندات، 
پایگاه هـای اطالعاتـی و نیروهـای متخصص، 
ساختار پیشـنهادی خود را به مدیران وزارتخانه 

ارائه کرد.«
او در ادامـه، تشـکیل دفتـر مطالعـات جامـع 
حمل ونقـل در سـتاد وزارتخانـه را از اقدامـات 
کلیدی این کارگروه برشمرده و توضیح می دهد: 
»با تغییر معاونت آموزش، تحقیقـات و فناوری 
وزارتخانـه به معاونت حمل ونقل، این دفتر ذیل 
معاونت حمل ونقل تشکیل شد و تقریبا پس از 
یک سـال توانسـت به چنـد و چـون مطالعات 

اشـراف پیدا کند، اما اشـتباه مدیریـت وقت این 
بـود کـه از ظرفیت ایجاد شـده در پژوهشـکده 
حمل و نقـل فاصلـه گرفـت و بـه همیـن دلیل 
نتوانسـت از مستندات و نتایج مطالعات پیشین 

استفاده کند.«

آنچه بومی سازی بر سر طرح آورد
سـیدوکیلی می افزاید: »در اواسـط دهـه 90 و در 
کمـال نابـاوری، وزارتخانـه تصمیـم گرفـت 
مطالعـات را از ابتـدا انجام دهـد و بنابراین طرح 
جامع حمل ونقل برای سـومین بـار کلید خورد 
و این بار سیاسـت مدیران وقت به جای اسـتفاده 
از متخصصـان خارجـی معطوف به اسـتفاده از 
متخصصـان داخلـی بـود و هرچنـد کـه تـوان 
داخلـی بـرای انجام این پروژه وجود داشـت، اما 
عدم اسـتفاده از شرکت های مهندسی مشاور که 
بیشـتر به دلیـل صرفه جویـی در هزینه هـا بـود؛ 

موجب کاهش غنای حرفه ای پروژه شد.«
به گفتـه او، در این مقطـع زمانی، دفتر مطالعات 
جامـع تصمیـم گرفـت کـه طـرح را بـه 2 فاز 
اصلی تقسـیم کند که فاز اول طی 2 سـال انجام 
شـد و هرچند که با ادامه طرح قبلی می توانست 
نتایـج نهایی را در یک سـال منتشـر کنـد، اما به 
دلیل به بی توجهی آنها نسـبت به استفاده از بدنه 
کارشناسی قبلی، تنها موفق به اتمام فاز نخست 
مطالعات شـدند که نتایج آن در سـامانه ای برای 

استفاده همه مدیران بارگذاری شد.
ایـن کارشـناس یـادآور می شـود: »در سـومین 
مطالعـات طرح جامـع ، پس از انتشـار نتایج فاز 
اول، مصوبه ای هم از دولت و کمیسـیون عمران 
گرفته شـد، اما مجددا با تغییر در وزارت راه، این 
طرح کالن دچار چالش های تصمیم گیری شـد 
و فـاز دوم طـرح کـه بایـد به سـرعت شـروع 
می شـد، بـار دیگر معطـل ماند تا اینکـه پس از 
یک سـال وقفـه و در کمال نابـاوری، وزارت راه 
انجـام فـاز دوم طـرح جامـع را به سـازمان های 

تابعه ابالغ و در واقع طرح را تقسیم کرد.«

طرح جامع حمل ونقل 
شرحه شرحه شد

سـیدوکیلی بـا بیـان اینکـه تقسـیم طـرح بـه 
اقـدام  راه  وزارت  زیرمجموعـه  سـازمان های 
اشتباهی اسـت، می افزاید: »واگذاری فاز دوم این 

تا جایی که می دانم اکنون
هریک از زیربخش های 
حمل و نقل به طور کامال 
جزیره ای در حال تکمیل 
طرح جامع خود هستند و 
اصال مشخص نیست
 که یکپارچه سازی این
 4 طرح در نهایت باید

چگونه انجام شود 

فرآیند پیشرفت طرح 
جامع حمل ونقل تا قبل از 
تغییرات مدیریتی وزارتخانه 
در سال 1387 بسیار خوب
 بود، اما پس از آن ، روند 
کار ُکند و یک سال بعد هم 
این قرارداد که یکی از 
قراردادهای مشاوره ای
 بزرگ کشور بود، با وجود 
پیشرفت 85 درصدی

 به دلیل همان تغییرات 
مدیریتی کامال متوقف شد
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طرح به سـازمان های متولی هـر بخش مغایر با 
فلسفه وجودی دفتر مطالعات جامع در معاونت 
حمل ونقـل و مغایـر با فلسـفه وجـودی طرح 
جامـع اسـت؛ چـرا که پایـه و اسـاس این طرح 
برمبنای جامعیت و یکپارچه سـازی حمل ونقل 

بنا شده است.«
ایـن کارشـناس معتقد اسـت: »اکنـون هریک از 
زیربخش های حمل و نقـل به طور جزیـره ای در 
حـال تکمیل طـرح خود هسـتند و مشـخص 
نیسـت یکپارچه سـازی این 4 طرح چگونه باید 
انجام شـود. باید دانسـت که حوزه های مختلف 
حمل ونقل جدا از هم نیسـت، بلکه همگی یک 
شـبکه واحد بـا اجزای متفاوت هسـتند که باید 
یکپارچه و جامع دیده شوند تا توسعه ای متوازن 

در حوزه حمل ونقل شکل بگیرد.
به گفتـه وی، مهم ترین ویژگی طرح جامع، ارائه 
الگویی برای مجموعه حمل ونقلی کشور است 
تا ضمـن یکپارچه سـازی زیرسـاخت های این 
حوزه، بتوان برای سـاخت و توسـعه زیربناهای 
موجود اعـم از فرودگاه ها، بنادر، خطوط راه آهن 
و انواع راه ها با استفاده بهینه از منابع، برنامه ریزی 

و تصمیم گیری کرد.

ضرورت واسپاری طرح 
به سازمان مدیریت و برنامه ریزی

سیدوکیلی معتقد است: »تجربه مدیریتی وزارت 
راه و ترابـری وقـت و وزارت راه و شهرسـازی 
فعلـی بر این طـرح، ناموفق بوده و این شـائبه را 
ایجـاد می کنـد کـه بهتـر اسـت مانند دهـه 70 
سـازمان برنامه وبودجه نسـبت به تهیه و تکمیل 

آن اقدام کند.«

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و 
شهرسـازی اذعـان می کنـد: »بودجـه عمرانـی 
کشـور به سـختی از منابع مالیاتی و فروش نفت 
گـردآوری می شـود، امـا بـه دلیـل تصمیمـات 
تک بعـدی و همچنیـن تصمیمـات بخشـی 
به جای فرابخشـی، به درسـتی هزینه نمی شـود؛ 
بنابراین تعداد قابل توجهی از پروژه های پیوست 
قانـون بودجـه و پروژه های مصوب سـازمان ها 
بایـد حذف یـا اصالح شـوند و تعـداد دیگری 
هم فقط در صورت مشـارکت بخش غیردولتی 

اجازه کلنگ زنی و آغاز داشته باشند.«
او بـا بیـان اینکـه بایـد توجـه کـرد که قـرن 15 
شمسـی زمـان اسـتراتژی سـاخت و توسـعه 
نیسـت، بلکـه زمـان نگهـداری و بهره بـرداری 
اسـت، تاکید می کنـد: »در 20 سـال اخیر، مراکز 
لجستیکی در دنیا پیشرفت فراوانی داشته اند، اما 
در کشـور مـا بـا وجود یـک طـرح کالن که در 
اواخـر دهه 90 در شـورای عالی ترابری مصوب 
و ابـالغ شـد، هیـچ اقـدام چشـمگیری در این 

حوزه انجام نشده است.«
سیدوکیلی نیاز زیرساختی بخش حمل ونقل را 
تکمیـل تعـدادی از پروژه هـای ریلی و منتخب 
پروژه هـای نیمه تمام جـاده ای، دریایـی و هوایی 
دانسـته و یادآور می شـود: » اکنون اقدام ضروری 
کشـور در ایـن حـوزه، ایجاد زیرسـاخت مراکز 
لجستیکی اسـت. ویژگی این مراکز در آن است 
کـه بـا شـروع عملیـات آنهـا توسـط دولـت، 
سـرمایه گذاران خصوصـی بـه آن تمایـل پیـدا 
می کننـد و ایـن امر عالوه بر اسـتفاده بیشـتر از 
زیرسـاخت های ایجـاد شـده منجـر بـه جذب 

سرمایه  بخش غیردولتی هم می شود.«

قرن 15 شمسی دیگر 
زمان تعیین استراتژی 
ساخت و توسعه نیست
بلکه زمان نگهداری و 
بهره برداری است. در 
20 سال اخیر، مراکز 

لجستیکی در اقصی نقاط
دنیا پیشرفت  فراوانی 
داشته اند، اما در کشور

ما با وجود یک طرح کالن
که در اواخر دهه 90 در 

شورای عالی ترابری
 مصوب و ابالغ شد،

هیچ اقدام چشمگیری
در این حوزه انجام

 نشده است

همکار محترم سرکار خانم بزرگی 

درگذشـت ناگهانی برادر گرامی تان را به شـما و خانواده محترم تسـلیت می گوییم و از پرودگار 
متعال مغفرت و رحمت الهی برای آن عزیز از دسـت رفته و سـالمتی و طول عمر با عزت برای 

سرکار خواهانیم.
همکاران شما در ماهنامه ترابران
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فرسودگی ناوگان، تحریم ها، محدودیت دسترسی به منابع تامین جهانی، وضعیت اقتصادی صنعت و ... 
تنها بخشی از مشکالت صنعت هوایی کشور است که امروز منجر به روشن شدن آژیر قرمز این صنعت شده 
است. آمار سوانح هوایی ایران در سال های اخیر، ظاهرا بیش از میانگین جهانی است و آنچه بیش از پیش منجر 
به نگرانی متخصصان و فعاالن صنعت هوایی شده، این است که به ویژه در ماه های اخیر شاهد بروز نقص فنی 

بسیاری در هواپیماها، طوالنی شدن زمان پرواز و یا تاخیر ناشی از این مشکالت هستیم. 
از آنجا که نقص فنی هواپیما شاخصه های مختلفی اعم از موتور، سازه یا الکترونیک هواپیما را دربرمی گیرد، در 
این شماره قصد داریم به بخشی از سیستم هواپیما بپردازیم که شاید کمتر از همه مورد توجه رسانه ها بوده 
است، بنابراین با یکی از متخصصان برجسته کشور در حوزه اویونیک یا الکترونیک هوانوردی )Avionics( به 
گفت وگو نشستیم تا کم وکیف وضعیت این گونه تجهیزات در کشور و نقش آن را در بروز سوانح بررسی کنیم. 
البته تصمیم داشتیم تا با برخی متخصصان و مسئوالن مرتبط در شرکت فرودگاه های کشور هم صحبت کنیم که 

علی رغم پیگیری ها و نامه نگاری های فراوان، تمایلی به گفت وگو نشان ندادند.

بررسی وضعیت ناوگان هوایی کشور در حوزه تجهیزات الکترونیک
در گفت وگو با یکی از متخصصان برجسته این بخش 

متخصص داریم؛ استخدام نداریم!
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مهندس محمدحسـن حبشـی زاده، متخصص 
الکترونیک هواپیما در گفت وگو با ترابران، اظهار 
کـرد: »الکترونیک در صنعت هوایی به دو بخش 
عمـده تقسـیم می شـود که بخشـی مربـوط به 
الکترونیک فرودگاه ها اعم از تجهیـزات ناوبری ، 
روشنایی باند و سیستم های مربوط به فرودگاه ها 
و ایستگاه های ناوبری و بخشی دیگر مربوط به 

هواپیما و سیستم های آن می شود.«
حبشی زاده سیسـتم های الکترونیکی هواپیما را 
ضروری تریـن بخـش در حین پرواز دانسـت و 
تصریـح کـرد: »به طور کلی هواپیما متشـکل از 
سـه قسـمت عمـده موتـور، بدنـه و تجهیزات 
الکترونیک اسـت که طبعا موتـور وظیفه ایجاد 
قدرت تراست و پیش برندگی را برعهده دارد، بدنه 
شامل تجهیزات اصلی و کابین و نیز بار و مسافر 
است و سیسـتم های اویونیک مربوط به ناوبری 

و راهبری پرواز می شود.«
ایـن مهنـدس اویونیک با اشـاره بـه بخش های 
مختلـف سیسـتم های اویونیک هواپیمـا افزود: 
»سیسـتم های ارتباطـی، ناوبـری، نمایش دهنده، 
کنترل پرواز، سیسـتم رادار هواشناسی هواپیما و 
سیستم جلوگیری از برخورد هواپیما با یکدیگر 
از مهم تریـن بخش هـای الکترونیـک هواپیمـا 
هسـتند کـه کاربـرد هریـک از اینهـا بـا دیگـر 

متفاوت و البته مهم است.«
به گفته حبشی زاده، سیستم های ارتباطی درواقع 
فرکانس هایی هسـتند که خلبانان برای ارتباط با 
بـرج مراقبت پـرواز از آن اسـتفاده می کننـد، اما 
سیسـتم های ناوبری معموال مبتنی بـر GPS و 
IRS هسـتند که برای تعیین و تنظیم وضعیت، 
فاصله و سـایر مـوارد موقعیتی بـه کار می روند. 
کاربـرد سیسـتم های نمایش دهنده، تشـخیص 
ناهمواری های محیطـی و هواپیماهـای اطراف 
)ترافیک هوایی( و نوع ابرها اسـت که در کابین 
خلبان مسـتقر شده و سیسـتم های کنترل پرواز 
نیز برای بهبود هدایت هواپیما طراحی شـده که 
مربوط به خلبـان خودکار یا همان اتوپایلوت 

می شود.«
ایـن متخصص الکترونیـک هواپیما با اشـاره به 
مزیت کارکردی سیسـتم جلوگیـری از برخورد 
هواپیمـا با یکدیگـر، توضیـح داد: »بـا توجه به 
افزایـش هواپیماها و شـلوغی فضـای ترافیکی 
آسـمان، احتمال برخـورد هواپیماها با یکدیگر 

افزایـش یافتـه و بـرای مدیریـت ایـن ریسـک 
سیستم های موسـوم به  TCAS طراحی و روی 
هواپیماها نصب شـده اسـت که وجود موانع را 
قبـل از برخورد اعـام می کند و نصـب آنها در 

هواپیماهای مسافربری اجباری است.«
مهندس حبشـی زاده تصریح کرد: »بدین ترتیب 
بـا توجـه بـه توضیحاتـی کـه دادم در مجموع، 
سیسـتم های اویونیـک بـه دو زیرشـاخه اصلی 
مربوط به ناوبری و نیز تغذیه الکتریکی هواپیما 
تقسـیم می شـوند کـه سیسـتم های موقعیـت 
هواپیمـا و ارتباطات مربوط به بخـش ناوبری و 
سیسـتم های مربـوط بـه بخـش تولید بـرق و 

الکتریکی هستند.«
او در پاسـخ بـه پرسـش ترابـران مبنـی بر اینکه 
تحقیـق ایمنـی و رعایـت اسـتاندارد در حـوزه 
الکترونیک هواپیما نیازمند چیسـت، با تاکید بر 
قانونمنـد بودن این صنعت عنوان کـرد: »به طور 
کلی هر کشـوری یا باید جزء کشورهای اصلی 
تولیدکننده هواپیما باشـد یا از قوانینی که توسط 
کشـورهای سـازنده وضع شـده اسـت، تبعیت 
کند؛ بنابراین تخطی از هیچ قانونی در این زمینه 

امکان پذیر نیست.«
 FAA ایـن کارشـناس بـا معرفـی دو سـازمان
 EASA سـازمان هوانـوردی فدرال آمریـکا( و(
)آژانـس هوانـوردی و ایمنـی اروپـا( به عنـوان 
قانون گذاران اصلی صنعت هوانـوردی ادامه داد: 
» بـا توجه به شـرایط موجـود در کشـور امکان 
تبعیـت از FAA بـرای ما وجود ندارد و به ناچار 
بایـد تحـت لـوای قوانیـن EASA و همچنین 
الزامـات و پروتکل هـای ایکائـو فعالیت کنیم و 
تمـام پروازهـای کشـور براسـاس ایـن ضوابط 

انجام  شوند.«
به گفته این مدرس صنعت هوانوردی، سـازمان 
EASA و یـا نمایندگان آنها بازدیدهای مداوم و 
دوره ای سـاالنه و یـا هـر سـه سـال یک بـار از 
وضعیـت این صنعت در کشـور دارنـد و بعد از 
حصـول اطمینـان از رعایت ضوابط و همچنین 
براسـاس عملکرد، اجـازه و تاییدیه بـرای انجام 

پرواز را صادر می کنند.
حبشـی زاده افـزود: »تعویض و تعمیر قطعات و 
تجهیزات مربوط به هواپیما بدون درنظر گرفتن 
قوانیـن EASA امکان پذیـر نیسـت و همـه 
اقدامـات مربوطه باید براسـاس کتـاب تعریف 

با توجه به دسترسی 
محدود به بسیاری از 

تجهیزات و قطعات
روز دنیا و عدم امکان 

خرید تجهیزات از منبع
اصلی و کارخانه، شاهد
کاهش استانداردها در 

صنعت هوانوردی کشور
به  سطح متوسط جهانی 

به ویژه در سال های 
اخیر بوده ایم

با توجه به فرسودگی 
ناوگان و افزایش نواقص

فنی هواپیماها به ویژه 
در سال های اخیر، آمار 
دقیقی وجود ندارد، اما 

شاید بتوان گفت که 
حدود 35 تا 40 درصد 

از گزارش های مربوط به 
نقص فنی هواپیماهای

کشور مربوط به سیستم 
الکترونیک آنها می شود

چون قطعات و سازه های
حساس تری هستند
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فرسودگی ناوگان، تحریم ها، محدودیت دسترسی به منابع تامین جهانی، وضعیت اقتصادی صنعت و ... 
تنها بخشی از مشکالت صنعت هوایی کشور است که امروز منجر به روشن شدن آژیر قرمز این صنعت شده 
است. آمار سوانح هوایی ایران در سال های اخیر، ظاهرا بیش از میانگین جهانی است و آنچه بیش از پیش منجر 
به نگرانی متخصصان و فعاالن صنعت هوایی شده، این است که به ویژه در ماه های اخیر شاهد بروز نقص فنی 

بسیاری در هواپیماها، طوالنی شدن زمان پرواز و یا تاخیر ناشی از این مشکالت هستیم. 
از آنجا که نقص فنی هواپیما شاخصه های مختلفی اعم از موتور، سازه یا الکترونیک هواپیما را دربرمی گیرد، در 
این شماره قصد داریم به بخشی از سیستم هواپیما بپردازیم که شاید کمتر از همه مورد توجه رسانه ها بوده 
است، بنابراین با یکی از متخصصان برجسته کشور در حوزه اویونیک یا الکترونیک هوانوردی )Avionics( به 
گفت وگو نشستیم تا کم وکیف وضعیت این گونه تجهیزات در کشور و نقش آن را در بروز سوانح بررسی کنیم. 
البته تصمیم داشتیم تا با برخی متخصصان و مسئوالن مرتبط در شرکت فرودگاه های کشور هم صحبت کنیم که 

علی رغم پیگیری ها و نامه نگاری های فراوان، تمایلی به گفت وگو نشان ندادند.

بررسی وضعیت ناوگان هوایی کشور در حوزه تجهیزات الکترونیک
در گفت وگو با یکی از متخصصان برجسته این بخش 

متخصص داریم؛ استخدام نداریم!
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مهندس محمدحسـن حبشـی زاده، متخصص 
الکترونیک هواپیما در گفت وگو با ترابران، اظهار 
کـرد: »الکترونیک در صنعت هوایی به دو بخش 
عمـده تقسـیم می شـود که بخشـی مربـوط به 
الکترونیک فرودگاه ها اعم از تجهیـزات ناوبری ، 
روشنایی باند و سیستم های مربوط به فرودگاه ها 
و ایستگاه های ناوبری و بخشی دیگر مربوط به 

هواپیما و سیستم های آن می شود.«
حبشی زاده سیسـتم های الکترونیکی هواپیما را 
ضروری تریـن بخـش در حین پرواز دانسـت و 
تصریـح کـرد: »به طور کلی هواپیما متشـکل از 
سـه قسـمت عمـده موتـور، بدنـه و تجهیزات 
الکترونیک اسـت که طبعا موتـور وظیفه ایجاد 
قدرت تراست و پیش برندگی را برعهده دارد، بدنه 
شامل تجهیزات اصلی و کابین و نیز بار و مسافر 
است و سیسـتم های اویونیک مربوط به ناوبری 

و راهبری پرواز می شود.«
ایـن مهنـدس اویونیک با اشـاره بـه بخش های 
مختلـف سیسـتم های اویونیک هواپیمـا افزود: 
»سیسـتم های ارتباطـی، ناوبـری، نمایش دهنده، 
کنترل پرواز، سیسـتم رادار هواشناسی هواپیما و 
سیستم جلوگیری از برخورد هواپیما با یکدیگر 
از مهم تریـن بخش هـای الکترونیـک هواپیمـا 
هسـتند کـه کاربـرد هریـک از اینهـا بـا دیگـر 

متفاوت و البته مهم است.«
به گفته حبشی زاده، سیستم های ارتباطی درواقع 
فرکانس هایی هسـتند که خلبانان برای ارتباط با 
بـرج مراقبت پـرواز از آن اسـتفاده می کننـد، اما 
سیسـتم های ناوبری معموال مبتنی بـر GPS و 
IRS هسـتند که برای تعیین و تنظیم وضعیت، 
فاصله و سـایر مـوارد موقعیتی بـه کار می روند. 
کاربـرد سیسـتم های نمایش دهنده، تشـخیص 
ناهمواری های محیطـی و هواپیماهـای اطراف 
)ترافیک هوایی( و نوع ابرها اسـت که در کابین 
خلبان مسـتقر شده و سیسـتم های کنترل پرواز 
نیز برای بهبود هدایت هواپیما طراحی شـده که 
مربوط به خلبـان خودکار یا همان اتوپایلوت 

می شود.«
ایـن متخصص الکترونیـک هواپیما با اشـاره به 
مزیت کارکردی سیسـتم جلوگیـری از برخورد 
هواپیمـا با یکدیگـر، توضیـح داد: »بـا توجه به 
افزایـش هواپیماها و شـلوغی فضـای ترافیکی 
آسـمان، احتمال برخـورد هواپیماها با یکدیگر 

افزایـش یافتـه و بـرای مدیریـت ایـن ریسـک 
سیستم های موسـوم به  TCAS طراحی و روی 
هواپیماها نصب شـده اسـت که وجود موانع را 
قبـل از برخورد اعـام می کند و نصـب آنها در 

هواپیماهای مسافربری اجباری است.«
مهندس حبشـی زاده تصریح کرد: »بدین ترتیب 
بـا توجـه بـه توضیحاتـی کـه دادم در مجموع، 
سیسـتم های اویونیـک بـه دو زیرشـاخه اصلی 
مربوط به ناوبری و نیز تغذیه الکتریکی هواپیما 
تقسـیم می شـوند کـه سیسـتم های موقعیـت 
هواپیمـا و ارتباطات مربوط به بخـش ناوبری و 
سیسـتم های مربـوط بـه بخـش تولید بـرق و 

الکتریکی هستند.«
او در پاسـخ بـه پرسـش ترابـران مبنـی بر اینکه 
تحقیـق ایمنـی و رعایـت اسـتاندارد در حـوزه 
الکترونیک هواپیما نیازمند چیسـت، با تاکید بر 
قانونمنـد بودن این صنعت عنوان کـرد: »به طور 
کلی هر کشـوری یا باید جزء کشورهای اصلی 
تولیدکننده هواپیما باشـد یا از قوانینی که توسط 
کشـورهای سـازنده وضع شـده اسـت، تبعیت 
کند؛ بنابراین تخطی از هیچ قانونی در این زمینه 

امکان پذیر نیست.«
 FAA ایـن کارشـناس بـا معرفـی دو سـازمان
 EASA سـازمان هوانـوردی فدرال آمریـکا( و(
)آژانـس هوانـوردی و ایمنـی اروپـا( به عنـوان 
قانون گذاران اصلی صنعت هوانـوردی ادامه داد: 
» بـا توجه به شـرایط موجـود در کشـور امکان 
تبعیـت از FAA بـرای ما وجود ندارد و به ناچار 
بایـد تحـت لـوای قوانیـن EASA و همچنین 
الزامـات و پروتکل هـای ایکائـو فعالیت کنیم و 
تمـام پروازهـای کشـور براسـاس ایـن ضوابط 

انجام  شوند.«
به گفته این مدرس صنعت هوانوردی، سـازمان 
EASA و یـا نمایندگان آنها بازدیدهای مداوم و 
دوره ای سـاالنه و یـا هـر سـه سـال یک بـار از 
وضعیـت این صنعت در کشـور دارنـد و بعد از 
حصـول اطمینـان از رعایت ضوابط و همچنین 
براسـاس عملکرد، اجـازه و تاییدیه بـرای انجام 

پرواز را صادر می کنند.
حبشـی زاده افـزود: »تعویض و تعمیر قطعات و 
تجهیزات مربوط به هواپیما بدون درنظر گرفتن 
قوانیـن EASA امکان پذیـر نیسـت و همـه 
اقدامـات مربوطه باید براسـاس کتـاب تعریف 

با توجه به دسترسی 
محدود به بسیاری از 

تجهیزات و قطعات
روز دنیا و عدم امکان 

خرید تجهیزات از منبع
اصلی و کارخانه، شاهد
کاهش استانداردها در 

صنعت هوانوردی کشور
به  سطح متوسط جهانی 

به ویژه در سال های 
اخیر بوده ایم

با توجه به فرسودگی 
ناوگان و افزایش نواقص

فنی هواپیماها به ویژه 
در سال های اخیر، آمار 
دقیقی وجود ندارد، اما 

شاید بتوان گفت که 
حدود 35 تا 40 درصد 

از گزارش های مربوط به 
نقص فنی هواپیماهای

کشور مربوط به سیستم 
الکترونیک آنها می شود

چون قطعات و سازه های
حساس تری هستند
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شـده هواپیمـا باشـد تـا در بازرسـی های منظم 
سـازمان هواپیمایـی کشـوری به نمایندگـی از 

سازمان یاسا اجازه پرواز صادر شود.«
او تاکید کرد: »با توجه به اهمیت جان انسـان ها، 
ارزش بدنه و تجهیـزات هواپیما، می توان گفت 
که این صنعت در بخش هوانوردی بسـیار گران 
بوده و نیازمند نظارت متناوب و مداوم اسـت تا 
ضمـن ارزیابـی عملکـرد، از بـروز حـوادث 
جلوگیری کرد. طی بازرسـی ها اگر مشکل و یا 
اقدامی برخاف دسـتورالعمل ها مشاهده شود، 
در وهلـه اول تذکـرات الزم داده می شـود و پس 
از سپری شـدن زمان مشخص، فاز دوم بازرسی 
انجـام می شـود و این چرخه تا اصـاح کامل و 
رفـع نقـص ادامـه می یابـد؛ اگـر بعـد از مـدت 
مشـخصی اقدامات انجام شده برخاف ضوابط 
EASA بـوده و یا به سـطح اسـتاندارد مطلوب 
نرسـیده باشـد ، اجـازه پـرواز از طریـق ایـن 

سازمان صادر نمی شود.«
حبشـی زاده سطح استانداردهای کشور در حوزه 
هوانوردی را در حد متوسـط جهانی دانسـت و 
افـزود: »با توجه به دسترسـی محدود کشـور به 
بسـیاری از تجهیـزات و قطعـات روز دنیـا و 
همچنین نبود تجهیزات از منبع اصلی و کارخانه، 
شـاهد کاهـش اسـتانداردها به سـطح متوسـط 

جهانی به ویژه در سال های اخیر بوده ایم.«
به گفتـه وی، اسـتاندارد سیسـتم های مربوط به 
امنیت پرواز و یا دقت خلبان بسـیار مهم هستند 
کـه در شـرایط کنونـی خریـد آنهـا بـه دلیـل 
تحریم هـا، بایـد باوجـود یک یـا دو واسـطه و 

صرف هزینه و زمان بیشتر انجام شود.

هواپیمای کهنه 
نیازی به علم روز ندارد 

مهنـدس حبشـی زاده درباره وضعیت آموزشـی 
این صنعـت اظهار کـرد: »تا قبل از جدی شـدن 
تحریم ها، متخصصان ایرانی در بیشتر دوره های 
فنی و آموزشـی مربوط به هواپیماهای جدید در 
کارخانه های سـازنده شـرکت  می کردنـد، اما در 
سال های اخیر تحریم ها مانع از خرید هواپیمای 
جدیـد و بـه تبـع آن حضـور در کارخانه هـای 
سـازنده شـده اسـت، بنابرایـن افـرادی که قبا 
دوره هـای آموزشـی را گذرانده اند، آموخته های 
خـود را بـه افـراد جدیدالـورود ایـن صنعـت 

منتقل می کنند.«
او گفـت: »امـروزه هرچند که در کشـور از علم 
روز دنیـا جامانده ایـم، امـا علـت آن مشـکات 
آموزشـی نیسـت، بلکه باتوجه بـه تحریم های 
کشور، امکان تهیه هواپیمای مجهز به تکنولوژی 
و علـم روز دنیا وجود ندارد و بنابراین نیازی هم 
بـه علم اسـتفاده از آنهـا نداریم، امـا دانش کافی 
بـرای اسـتفاده از هواپیماهای موجود که قدیمی 

هستند، در کشور وجود دارد.«
به گفته این کارشـناس، به جز وقفـه کوتاهی در 
 A350 دوره اجـرای برجام که دو فروند ایرباس
خریـداری شـد، سـایر هواپیماهـا قدیمـی یـا 
دست دوم و کارکرده  هستند که از سایر کشورها 
خریداری شـده اند و همین موضوع باعث شده 
کـه متوسـط عمر ناوگان ایران به نسـبت سـایر 
کشـورها بـه میـزان زیـادی افزایش یابـد، مثا 
اکنـون در کشـور مـا مدل هـای 300- ، 400- و 
500- هواپیمـای بوئینـگ 737 هنـوز پـرواز 
می کنند، در حالی که در کشـورهای دیگر، مدل 

900-737 رایج است.«
این مدرس صنعت الکترونیک هواپیمـا، درباره 
اینکه چه میـزان از گزارش های مربوط به نقص 
فنی هواپیماهای ایران ناشی سیستم الکترونیک 
هواپیما اسـت، اظهار کرد: »باتوجه به فرسودگی 
نـاوگان و بروز نواقص فنی هواپیماها به ویژه در 
سـال های اخیر، آمار دقیقـی در این زمینه وجود 
نـدارد، امـا می تـوان گفت کـه حـدود 35 تا 40 
درصد مشـکات فنـی به سیسـتم الکترونیک 
هواپیماهـا مربـوط می شـود؛ چراکه قطعـات و 

سازه های این بخش حساس تر است.«
حبشـی زاده در مواجه با پرسـش ترابران مبنی بر 
اینکـه آیا در قطعات الکترونیک هواپیما، تاکنون 
دسـتاورد و تولید داخلی داشـتیم یا خیر، پاسـخ 
داد: »برخـی از شـرکت های دانش بنیان اقداماتی 
در حوزه مهندسـی و سـاخت قطعـات هواپیما 
داشـته اند، اما طبق قوانین یاسـا EASA ما اجازه 
اسـتفاده از هیـچ قطعـه ای جـز آنچـه مطابـق 
اسـتاندارد و قوانین تعریف شده باشـد، نداریم؛ 
یعنی شـاید سـاخت یک کامپیوتر با کیفیت در 
کشور امکان پذیر باشـد اما به دالیل ایمنی پرواز 
و نظارتـی، بـه هیچ وجـه اجـازه نداریـم از ایـن 
قطعات در هواپیماهای ایرباس و ... استفاده کنیم 
مگر اینکه قطعه ساخته شـده توسط کارخانه و 

هرچند اکنون در کشور
 از علم روز دنیا جامانده ایم
 اما علت آن مشکالت 
آموزشی نیست، بلکه با

توجه به تحریم ها، امکان 
تهیه هواپیمای مجهز به 
تکنولوژی روز دنیا وجود
 ندارد و بنابراین نیازی

 هم به دانش استفاده از 
آنها نداریم، اما آشنایی
 کافی برای استفاده از

 ناوگان قدیمی موجود 
در کشور وجود دارد

در حال حاضر، دانشجویان 
بسیاری مهارت های الزم

را در دوره های آزاد و یا 
آکادمیک با هزینه شخصی 
آموخته اند و در آزمون های 
مربوط به مسائل فنی و 
الکترونیک هواپیما هم 
قبول شده اند اما معموال 
در مراجعه برای استخدام
به دلیل نداشتن سابقه

کار، پذیرفته نمی شوند 
ران
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شرکت اصلی سازنده تاییدیه داشته باشد.«
او در ادامه گفت وگو، بخش نظامی را مسـتقل از 
سـازمان های هوانـوردی جهانی خوانـد و تاکید 
کرد: »ایران در حوزه نظامی دسـتاوردهای داخلی 
قابل ماحظه ای داشـته و چون این بخش تحت 
نظارت سازمان هواپیمایی کشوری و قوانین سایر 
سـازمان های بین المللـی نیسـت، در اسـتفاده و 
نصب تجهیـزات داخلی هم منعی نـدارد، اما در 
هواپیماهای بازرگانی حتی کوچکترین قطعه هم 
نباید بـدون تایید و اجـازه سـازمان های ذی ربط 

بین المللی نصب   شود.«

کمبود نیرو نداریم 
ایرالین ها زیر بار استخدام نمی روند

حبشی زاده درباره وضعیت نیروی متخصص در 
حوزه الکترونیک هواپیما، یادآور شـد: »در زمینه 
الکترونیک به انـدازه کافی نیروی متخصص در 
کشـور وجـود دارد، امـا جـذب و اسـتخدام بـا 
مشـکل مواجـه اسـت؛ بـه ایـن معنـا کـه در 
سـال هایی، برخی از کارشناسـان و متخصصان 
فعال در سیسـتم بازنشسته و به اجبار از سیستم 
خارج شـده اند اما هنـوز هیچ نیرویی جایگزین 
آنها نشـده و بیشـتر شـرکت ها با کمبود نیروی 

متخصص مواجه هستند.«
او ادامـه داد: »کمبـود نیـرو ناشـی از نبـود منابع 
انسـانی متخصص نیسـت، بلکه از مشـکات 
سـاختاری در جذب و استخدام نشات می گیرد، 
بنابراین اکنون ریشه یابی و چرایی این مشکات 
اسـتخدامی و یافتـن راهـکاری بـرای برطرف 

کردن آنها از اهمیت زیادی برخوردار است.«
ایـن مدرس صنعت الکترونیـک هواپیما با بیان 
اینکـه کمبـود نیرو حتـی در بخـش نظامی هم 
مشـهود اسـت، تصریح کرد: »در شرایط کنونی 
دانشـجوهای بسـیاری مهارت هـای الزم را در 
دوره هـای آزاد و یـا آکادمیک با هزینه شـخصی 
آموخته انـد و حتـی در آزمون هـای مربـوط بـه 
مسـائل فنـی و الکترونیـک هواپیمـا هـم قبول 
شـده اند امـا معموال حین مواجه برای اسـتخدام 
و جذب، به دلیل نداشـتن سـابقه کار اجرایی در 
سیسـتم پذیرفتـه نمی شـوند و ایـن یکـی از 
مهم ترین معضات ساختاری سیستم جذب و 
اسـتخدام اسـت که به جوانـان و نیروهـای تازه 

نفس فرصت حضور نمی دهد.«

بحران کمبود مکانیک در صنعت هوانوردی 
از 610 هزار تکنسین  تا سال 2041 بیش  باید  بوئینگ پیش بینی می کند که صنعت 
تعمیر و نگهداری جدید را آموزش دهد و جذب و استخدام کند. این مسئله بی شباهت 
به کمبود تراشه های رایانه ای نیست که در اوایل همه گیری ویروس کرونا ایجاد شد، 
زیرا مصرف کنندگان محصوالت الکترونیکی بیشتری خرید می کردند. اکنون تقاضای 

گسترده برای تکنسین ها و مکانیک ها تهدیدی مشابه تراشه ها است.

کمبود شدید مکانیک ها و تکنسین ها، کل صنعت هوانوردی را تحت تاثیر قرار داده و یافتن 
راه حلی سریع بعید به نظر می رسد. جوآن موربی، یکی از مدیران شرکت مشاوره تخصصی که 
بر صنایع هوافضا و هوانوردی جهانی متمرکز است و نزدیک به دو دهه با مراکز بزرگ تعمیر 
و نگهداری کار کرده می گوید: »قبل از کووید یک نوع مشکل ساختاری وجود داشت، اما وقتی 
کووید شیوع پیدا کرد، قدیمی ترین و باتجربه ترین افراد ناگهان هوانوردی را ترک کردند و 

اکنون با افزایش تقاضای دوباره سفر، کمبود این کارکنان به شدت احساس می شود.«
این همان مشکلی بود که در مورد خلبانان به وجود آمد، اد باستین، مدیر عامل شرکت هواپیمایی 
دلتا ایرالینپیش تر اعام کرده بود که نزدیک به 2000 خلبان ارشد این شرکت هواپیمایی در 
اوایل تابستان 2020 بازنشسته شدند و این موضوع باعث ایجاد یک حفره بزرگ در تابستان 
امسال شد؛ البته بازگشت خلبانان دور شده از صنعت به دلیل سرمایه گذاری اولیه ای که در 
آموزش انجام داده اند و مشوق های سودآوری که اکنون خطوط هوایی ارائه می دهند راحت تر 

است ولی درباره تکنسین و مکانیک بازگرداندن سخت تر خواهد بود. 
جوآن موربی می گوید: »جوانان دریافته اند که زندگی خارج از صنعت هوانوردی به معنای کار 
کمترو البته با دستمزد باالتر است. این در حالی است که بسیاری از شرکت ها کار از راه دور را 
پذیرفته اند یا برنامه کاری انعطاف پذیر را انتخاب کرده اند ولی این شغل دورکاری برنمی دارد.«

تورم نیز سبب شده تا کارفرمایان با دستمزدها دست وپنجه نرم کنند، همانطور که رابین هیز، 
مدیرعامل جت بلو، در ماه می گفت: »با افزایش هزینه ها در سایر موارد و تقاضای شدید برای 

سفر، منطقی به نظر می رسد که شرکت ها دستمزدها را نیز افزایش دهند.«
اما مزیت رقابتی صنعت برای جذب یا حفظ مکانیک ها و تکنسین ها چیست؟ باید توجه داشت 
چالشی که صنعت هوانوردی باید بر آن غلبه کند، اکنون آشکارتر شده است، چراکه موج جدید 
نوآوری که صنعت خودرو را فراگرفته و ظهور فناوری های هوانوردی جدید مانند هواپیماهای 
فرود و برخاست عمودی الکتریکی )eVTOL( تقاضا برای نیروی کار مکانیک ها و تکنسین ها 

را به شدت افزایش داده است.
تخمین زده می شود که 69000 فرصت برای تکنسین ها و مکانیک های خدمات خودرو در هر 

سال ایجاد می شود که می تواند رقیبی برای صنعت هوانوردی باشد.
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شـده هواپیمـا باشـد تـا در بازرسـی های منظم 
سـازمان هواپیمایـی کشـوری به نمایندگـی از 

سازمان یاسا اجازه پرواز صادر شود.«
او تاکید کرد: »با توجه به اهمیت جان انسـان ها، 
ارزش بدنه و تجهیـزات هواپیما، می توان گفت 
که این صنعت در بخش هوانوردی بسـیار گران 
بوده و نیازمند نظارت متناوب و مداوم اسـت تا 
ضمـن ارزیابـی عملکـرد، از بـروز حـوادث 
جلوگیری کرد. طی بازرسـی ها اگر مشکل و یا 
اقدامی برخاف دسـتورالعمل ها مشاهده شود، 
در وهلـه اول تذکـرات الزم داده می شـود و پس 
از سپری شـدن زمان مشخص، فاز دوم بازرسی 
انجـام می شـود و این چرخه تا اصـاح کامل و 
رفـع نقـص ادامـه می یابـد؛ اگـر بعـد از مـدت 
مشـخصی اقدامات انجام شده برخاف ضوابط 
EASA بـوده و یا به سـطح اسـتاندارد مطلوب 
نرسـیده باشـد ، اجـازه پـرواز از طریـق ایـن 

سازمان صادر نمی شود.«
حبشـی زاده سطح استانداردهای کشور در حوزه 
هوانوردی را در حد متوسـط جهانی دانسـت و 
افـزود: »با توجه به دسترسـی محدود کشـور به 
بسـیاری از تجهیـزات و قطعـات روز دنیـا و 
همچنین نبود تجهیزات از منبع اصلی و کارخانه، 
شـاهد کاهـش اسـتانداردها به سـطح متوسـط 

جهانی به ویژه در سال های اخیر بوده ایم.«
به گفتـه وی، اسـتاندارد سیسـتم های مربوط به 
امنیت پرواز و یا دقت خلبان بسـیار مهم هستند 
کـه در شـرایط کنونـی خریـد آنهـا بـه دلیـل 
تحریم هـا، بایـد باوجـود یک یـا دو واسـطه و 

صرف هزینه و زمان بیشتر انجام شود.

هواپیمای کهنه 
نیازی به علم روز ندارد 

مهنـدس حبشـی زاده درباره وضعیت آموزشـی 
این صنعـت اظهار کـرد: »تا قبل از جدی شـدن 
تحریم ها، متخصصان ایرانی در بیشتر دوره های 
فنی و آموزشـی مربوط به هواپیماهای جدید در 
کارخانه های سـازنده شـرکت  می کردنـد، اما در 
سال های اخیر تحریم ها مانع از خرید هواپیمای 
جدیـد و بـه تبـع آن حضـور در کارخانه هـای 
سـازنده شـده اسـت، بنابرایـن افـرادی که قبا 
دوره هـای آموزشـی را گذرانده اند، آموخته های 
خـود را بـه افـراد جدیدالـورود ایـن صنعـت 

منتقل می کنند.«
او گفـت: »امـروزه هرچند که در کشـور از علم 
روز دنیـا جامانده ایـم، امـا علـت آن مشـکات 
آموزشـی نیسـت، بلکه باتوجه بـه تحریم های 
کشور، امکان تهیه هواپیمای مجهز به تکنولوژی 
و علـم روز دنیا وجود ندارد و بنابراین نیازی هم 
بـه علم اسـتفاده از آنهـا نداریم، امـا دانش کافی 
بـرای اسـتفاده از هواپیماهای موجود که قدیمی 

هستند، در کشور وجود دارد.«
به گفته این کارشـناس، به جز وقفـه کوتاهی در 
 A350 دوره اجـرای برجام که دو فروند ایرباس
خریـداری شـد، سـایر هواپیماهـا قدیمـی یـا 
دست دوم و کارکرده  هستند که از سایر کشورها 
خریداری شـده اند و همین موضوع باعث شده 
کـه متوسـط عمر ناوگان ایران به نسـبت سـایر 
کشـورها بـه میـزان زیـادی افزایش یابـد، مثا 
اکنـون در کشـور مـا مدل هـای 300- ، 400- و 
500- هواپیمـای بوئینـگ 737 هنـوز پـرواز 
می کنند، در حالی که در کشـورهای دیگر، مدل 

900-737 رایج است.«
این مدرس صنعت الکترونیک هواپیمـا، درباره 
اینکه چه میـزان از گزارش های مربوط به نقص 
فنی هواپیماهای ایران ناشی سیستم الکترونیک 
هواپیما اسـت، اظهار کرد: »باتوجه به فرسودگی 
نـاوگان و بروز نواقص فنی هواپیماها به ویژه در 
سـال های اخیر، آمار دقیقـی در این زمینه وجود 
نـدارد، امـا می تـوان گفت کـه حـدود 35 تا 40 
درصد مشـکات فنـی به سیسـتم الکترونیک 
هواپیماهـا مربـوط می شـود؛ چراکه قطعـات و 

سازه های این بخش حساس تر است.«
حبشـی زاده در مواجه با پرسـش ترابران مبنی بر 
اینکـه آیا در قطعات الکترونیک هواپیما، تاکنون 
دسـتاورد و تولید داخلی داشـتیم یا خیر، پاسـخ 
داد: »برخـی از شـرکت های دانش بنیان اقداماتی 
در حوزه مهندسـی و سـاخت قطعـات هواپیما 
داشـته اند، اما طبق قوانین یاسـا EASA ما اجازه 
اسـتفاده از هیـچ قطعـه ای جـز آنچـه مطابـق 
اسـتاندارد و قوانین تعریف شده باشـد، نداریم؛ 
یعنی شـاید سـاخت یک کامپیوتر با کیفیت در 
کشور امکان پذیر باشـد اما به دالیل ایمنی پرواز 
و نظارتـی، بـه هیچ وجـه اجـازه نداریـم از ایـن 
قطعات در هواپیماهای ایرباس و ... استفاده کنیم 
مگر اینکه قطعه ساخته شـده توسط کارخانه و 

هرچند اکنون در کشور
 از علم روز دنیا جامانده ایم

 اما علت آن مشکالت 
آموزشی نیست، بلکه با
توجه به تحریم ها، امکان 
تهیه هواپیمای مجهز به 
تکنولوژی روز دنیا وجود
 ندارد و بنابراین نیازی
 هم به دانش استفاده از 
آنها نداریم، اما آشنایی
 کافی برای استفاده از
 ناوگان قدیمی موجود 
در کشور وجود دارد

در حال حاضر، دانشجویان 
بسیاری مهارت های الزم
را در دوره های آزاد و یا 
آکادمیک با هزینه شخصی 
آموخته اند و در آزمون های 
مربوط به مسائل فنی و 
الکترونیک هواپیما هم 
قبول شده اند اما معموال 
در مراجعه برای استخدام
به دلیل نداشتن سابقه
کار، پذیرفته نمی شوند 
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شرکت اصلی سازنده تاییدیه داشته باشد.«
او در ادامه گفت وگو، بخش نظامی را مسـتقل از 
سـازمان های هوانـوردی جهانی خوانـد و تاکید 
کرد: »ایران در حوزه نظامی دسـتاوردهای داخلی 
قابل ماحظه ای داشـته و چون این بخش تحت 
نظارت سازمان هواپیمایی کشوری و قوانین سایر 
سـازمان های بین المللـی نیسـت، در اسـتفاده و 
نصب تجهیـزات داخلی هم منعی نـدارد، اما در 
هواپیماهای بازرگانی حتی کوچکترین قطعه هم 
نباید بـدون تایید و اجـازه سـازمان های ذی ربط 

بین المللی نصب   شود.«

کمبود نیرو نداریم 
ایرالین ها زیر بار استخدام نمی روند

حبشی زاده درباره وضعیت نیروی متخصص در 
حوزه الکترونیک هواپیما، یادآور شـد: »در زمینه 
الکترونیک به انـدازه کافی نیروی متخصص در 
کشـور وجـود دارد، امـا جـذب و اسـتخدام بـا 
مشـکل مواجـه اسـت؛ بـه ایـن معنـا کـه در 
سـال هایی، برخی از کارشناسـان و متخصصان 
فعال در سیسـتم بازنشسته و به اجبار از سیستم 
خارج شـده اند اما هنـوز هیچ نیرویی جایگزین 
آنها نشـده و بیشـتر شـرکت ها با کمبود نیروی 

متخصص مواجه هستند.«
او ادامـه داد: »کمبـود نیـرو ناشـی از نبـود منابع 
انسـانی متخصص نیسـت، بلکه از مشـکات 
سـاختاری در جذب و استخدام نشات می گیرد، 
بنابراین اکنون ریشه یابی و چرایی این مشکات 
اسـتخدامی و یافتـن راهـکاری بـرای برطرف 

کردن آنها از اهمیت زیادی برخوردار است.«
ایـن مدرس صنعت الکترونیـک هواپیما با بیان 
اینکـه کمبـود نیرو حتـی در بخـش نظامی هم 
مشـهود اسـت، تصریح کرد: »در شرایط کنونی 
دانشـجوهای بسـیاری مهارت هـای الزم را در 
دوره هـای آزاد و یـا آکادمیک با هزینه شـخصی 
آموخته انـد و حتـی در آزمون هـای مربـوط بـه 
مسـائل فنـی و الکترونیـک هواپیمـا هـم قبول 
شـده اند امـا معموال حین مواجه برای اسـتخدام 
و جذب، به دلیل نداشـتن سـابقه کار اجرایی در 
سیسـتم پذیرفتـه نمی شـوند و ایـن یکـی از 
مهم ترین معضات ساختاری سیستم جذب و 
اسـتخدام اسـت که به جوانـان و نیروهـای تازه 

نفس فرصت حضور نمی دهد.«

بحران کمبود مکانیک در صنعت هوانوردی 
از 610 هزار تکنسین  تا سال 2041 بیش  باید  بوئینگ پیش بینی می کند که صنعت 
تعمیر و نگهداری جدید را آموزش دهد و جذب و استخدام کند. این مسئله بی شباهت 
به کمبود تراشه های رایانه ای نیست که در اوایل همه گیری ویروس کرونا ایجاد شد، 
زیرا مصرف کنندگان محصوالت الکترونیکی بیشتری خرید می کردند. اکنون تقاضای 

گسترده برای تکنسین ها و مکانیک ها تهدیدی مشابه تراشه ها است.

کمبود شدید مکانیک ها و تکنسین ها، کل صنعت هوانوردی را تحت تاثیر قرار داده و یافتن 
راه حلی سریع بعید به نظر می رسد. جوآن موربی، یکی از مدیران شرکت مشاوره تخصصی که 
بر صنایع هوافضا و هوانوردی جهانی متمرکز است و نزدیک به دو دهه با مراکز بزرگ تعمیر 
و نگهداری کار کرده می گوید: »قبل از کووید یک نوع مشکل ساختاری وجود داشت، اما وقتی 
کووید شیوع پیدا کرد، قدیمی ترین و باتجربه ترین افراد ناگهان هوانوردی را ترک کردند و 

اکنون با افزایش تقاضای دوباره سفر، کمبود این کارکنان به شدت احساس می شود.«
این همان مشکلی بود که در مورد خلبانان به وجود آمد، اد باستین، مدیر عامل شرکت هواپیمایی 
دلتا ایرالینپیش تر اعام کرده بود که نزدیک به 2000 خلبان ارشد این شرکت هواپیمایی در 
اوایل تابستان 2020 بازنشسته شدند و این موضوع باعث ایجاد یک حفره بزرگ در تابستان 
امسال شد؛ البته بازگشت خلبانان دور شده از صنعت به دلیل سرمایه گذاری اولیه ای که در 
آموزش انجام داده اند و مشوق های سودآوری که اکنون خطوط هوایی ارائه می دهند راحت تر 

است ولی درباره تکنسین و مکانیک بازگرداندن سخت تر خواهد بود. 
جوآن موربی می گوید: »جوانان دریافته اند که زندگی خارج از صنعت هوانوردی به معنای کار 
کمترو البته با دستمزد باالتر است. این در حالی است که بسیاری از شرکت ها کار از راه دور را 
پذیرفته اند یا برنامه کاری انعطاف پذیر را انتخاب کرده اند ولی این شغل دورکاری برنمی دارد.«

تورم نیز سبب شده تا کارفرمایان با دستمزدها دست وپنجه نرم کنند، همانطور که رابین هیز، 
مدیرعامل جت بلو، در ماه می گفت: »با افزایش هزینه ها در سایر موارد و تقاضای شدید برای 

سفر، منطقی به نظر می رسد که شرکت ها دستمزدها را نیز افزایش دهند.«
اما مزیت رقابتی صنعت برای جذب یا حفظ مکانیک ها و تکنسین ها چیست؟ باید توجه داشت 
چالشی که صنعت هوانوردی باید بر آن غلبه کند، اکنون آشکارتر شده است، چراکه موج جدید 
نوآوری که صنعت خودرو را فراگرفته و ظهور فناوری های هوانوردی جدید مانند هواپیماهای 
فرود و برخاست عمودی الکتریکی )eVTOL( تقاضا برای نیروی کار مکانیک ها و تکنسین ها 

را به شدت افزایش داده است.
تخمین زده می شود که 69000 فرصت برای تکنسین ها و مکانیک های خدمات خودرو در هر 

سال ایجاد می شود که می تواند رقیبی برای صنعت هوانوردی باشد.
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صنعت هلیکوپتری تاثیر چشمگیری بر توسعه ملی کشورها دارد و خدمات این 
صنعت، از طیف وسیعی از فعالیت ها شامل لجستیک بحران، امداد و نجات و تولید نفت 
پشتیبانی می کند، ولی از نگاه دولتمرد ایرانی در قیاس با صنعت هواپیمایی اهمیت و 
اولویتی ندارد و همین رویکرد باعث تضعیف و عدم رشد این صنعت شده است. این 
بی مهری ها تا جایی ادامه می یابد که امروز سوخت هلیکوپتر به قیمت بازار جهانی است، 
در حالی که سوخت هواپیما 600 تومان است، تفاوت نگاه به این دو صنعت به این تضاد 
ختم نمی شود و در سایر بخش ها از جمله ایمنی، نیروی انسانی، آموزش، ساختاری و 

حتی آماری نیز به چشم می خورد. 
اینها گوشه ای از مشکالتی است که کاپیتان محمد نوروزی با 39 سال سابقه مدیریت 
و خلبانی در مصاحبه با ما به آنها اشاره می کند، با این وجود، او که در حال حاضر در 
شرکت هلیکوپتری »نوید تک« به عنوان خلبان و استادخلبان مشغول به کار است، باور 
دارد که توسعه و رونق صنعت هلیکوپتری امکانپذیر است و راهکارهایی برای توسعه و 

تعالی آن نیز بیان می کند. 

در نتیجه تحریم ها و ضعف مالی سازمان های دولتی، صنعت هلیکوپتری 
غیرنظامی ایران با ناوگانی که نصف آنها زمین گیر است اداره می شود 

تحرکسینهخیز!
علی کجباف

ترابـران: در ابتدا کمی بیشـتر درباره سـوابق  
خـود در صنعت هلیکوپتـری توضیح دهید.
کاپیتان محمد نوروزی هسـتم از سال ۶۲ وارد 
سیسـتم هوایی شـده و اولین آموزش خود را در 
مدرسه خلبانی ذیل سازمان هواپیمایی کشوری 
آغـاز کردم و در ادامه وارد بخش های عملیاتی و 
پروازی شـدم، ولی به علت شـروع جنگ تغییر 
نوع وسـیله پرنده دادم و در هوانیروز ارتش دوره 
هلیکوپتـری را گذراندم که حضـورم در بخش 

هلیکوپتری تا امروز ادامه یافته است.
تجربـه بیـش از هفـت هـزار سـاعت پـرواز با 
هلیکوپتـر و هواپیمـا را دارم و بـر گونه هـای 
متفاوتی از هلیکوپتر با موتور جت اعـم از ۲۰۵، 
۴۱۲، ۲۱۲ و میـل )MIL( و در کنـار آن پرواز بر 
روی هواپیمـا شـامل هواپیماهـای یک موتوره، 
دوموتـوره و در نهایت پـرواز بر روی هواپیمای 

بوئینگ را تجربه کرده ام.
39 سـال در سیسـتم های مختلـف هواپیمایی 
کارکرده ام و برحسب تقاضاها و تمایل خودم در 
رده هـای مختلف مدیریتی نیز حضور داشـته ام. 
در سـال ۸9 و در حـوزه وزارت ارتباطـات بـه 
عنـوان مدیرعامـل فـرودگاه پیـام، منطقـه ویژه 
اقتصـادی و شـرکت هواپیمایـی پیـام منصوب 
شـدم و حدود سـه سـال در این سمت خدمت 
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فعالیت هـای خدماتـی در سـایر نقـاط کشـور 
ارائه نمی شود. 

از طـرف دیگر، به علت ضعف مالی سـازمان ها 
در ایـران، امکان خریـد یا حتی اجاره هلیکوپتر 
وجـود نـدارد؛ مثـا با وجـود آنکه در شـمال و 
جنـوب ایـران دریاهایـی بـا قابلیت کشـتیرانی 
وجـود دارد، ولـی سـازمان بنـادر، هلیکوپتـر 
پشـتیبانی یا تجسـس نـدارد یا در مثالـی دیگر، 
جنگل هـای زیـادی در شـمال و شـرق کشـور 
وجود دارد که خطر آتش سـوزی در آنها بسـیار 
است، ولی هلیکوپتر اختصاصی آتش نشانی در 
سـازمان های مربوطـه وجـود نـدارد و در زمـان 
بحـران، چنیـن سـازمان هایی از هال احمـر یـا 
سـازمان های نظامی و... تقاضای کمک می کنند، 
در حالـی کـه آنهـا برای مقابلـه با آتـش باید به 
تجهیـزات آتش نشـانی مجهـز شـوند و چنین 
کاری باعـث از دسـت رفتن فرصـت خاموش 
کردن و گسترش حجم آتش سـوزی و از دست 

رفتن جنگل ها می شود. 
در حوزه امداد و نجات و حوداث غیرمترقبه نیز 
شـاهد بی هلیکوپتری ستاد بحران هستیم و آنها 
نیز در مواقع لزوم ناچار به درخواسـت کمک از 
نهادهـای نظامی هسـتند، ولـی در کشـورهای 
دیگر، وضعیت این گونه نیسـت و سـازمان های 
هلیکوپتـری بـر اسـاس گسـتره جغرافیایـی و 
ماموریت آن سازمان، هلیکوپتر اختصاصی خود 
را دارند. البته بعد از سـال ها شـرکت آوا سامت 
تاسـیس  شـده اسـت، اما بـا وجود چنـد فروند 
هلیکوپتـر دسـته دوم و قدیمـی - بـا توجـه به 
شـرایط آب وهوایی کشـورمان که مرتفع و گرم 
اسـت - امکان بهره برداری مناسـب وجود ندارد 
و بهره برداری هـا به امدادرسـانی در کنار جاده ها 
یا مسـیرها محدود شـده و امکان بهره برداری از 
آنهـا در جنگل، کوهسـتان و دریا وجـود ندارد. 
قابلیـت کم  اینگونه هلیکوپترها باعث شـده که 
گسـتره فعالیت های عام المنفعـه حوزه امـداد و 

نجات کاهش یابد.
خاصـه اینکه، در نتیجـه ضعف های تحریمی 
ازیک طـرف و ضعف هـای مالـی سـازمان های 
دولتـی از طرف دیگر، تعداد ناوگان هلیکوپتری 
غیرنظامـی ایـران اندک اسـت و ایـن صنعت با 
هلیکوپترهایـی کـه نصـف آنهـا نیـز زمین گیر 
اسـت اداره شـود و نتوانـد به توسـعه مناسـبی 
برسـد. محدودیـت ناوگانـی باعـث شـده کـه 

کردم و سـپس با درخواسـت بخش خصوصی 
و در مقاطع مختلف در رده های مشـاور، معاون 
بازرگانی و مدیرعامل شرکت هواپیمایی فعالیت 
داشـتم. اکنون نیز در شـرکت هلیکوپتری نوید 
 MIL 171 تـک به عنوان خلبان و اسـتادخلبان

مشغول به کار هستم.
ترابران: می خواهیم از زبان شـما، گزارشی از 
وضعیـت هلیکوپتری در ابعاد گـردش مالی، 

تعداد ناوگان، عملکرد و... داشـته باشیم.
با توجه به شرایط کشور در حوزه هلیکوپتری 
غیرنظامی، صحبت کردن بر اسـاس آمار و ارقام 
دشـوار اسـت، ولی می تـوان حـدس زد حدود 
۱۰۰ فروند هلیکوپتر شـامل فعال و زمین گیر و 
حـدود هـزار نفر شـامل خلبـان، فنـی، اداری و 
پشـتیبانی در ایـن صنعت مشـغول بـه خدمت 
هسـتند، امـا تعـداد شـرکت های فعـال در این 
صنعت کمتر از انگشـت های یک دست هست 
و هرکـدام از ایـن شـرکت ها قدمـت متفاوتـی 
دارند. قدیمی ترین آنها، شـرکت سـاخه اسـت 
ایـن شـرکت از قبـل از انقـاب فعال بـوده که 
پشتیبانی فعالیت های نفتی را پوشـش می داده و 
در ذیـل وزارت نفـت قـرار داشـته و در نهایت 
پـس از یکـی دو مورد تغییر جایگاه در دولت به 

بخش خصوصی فروخته شد. 
در همیـن دوران شـرکت های متعـدد دیگـری 
مانند نوید تک تاسـیس  شـده که عملیات خود 
را با هلیکوپترهای شرقی نظیر MIL آغاز کرد و 
در ادامـه شـرکت های آوا سـامت، هلـی آریـا 
پاسارگاد، پاسکو راه اندازی شدند. هرکدام از این 
شـرکت ها ماموریت های متفاوتی از جمله امداد 
و نجـات و اورژانس دارنـد و تعداد زیادی نیز از 

تولید نفت و گاز کشور پشتیبانی می کنند.
متاسـفانه توانمنـدی صنعـت هلیکوپتـری مـا 
پاسـخگوی تقاضای فعلی نیسـت و با توجه به 
وسـعت کشـور، تنوع آب وهوایی و توپوگرافی 
گوناگون ایـران، تعداد هلیکوپترهای غیرنظامی 
موردنیاز برای پوشش فعالیت های عام المنفعه در 
سـطح کشور بسیار بیشـتر از تعداد فعلی است. 
بد نیسـت بدانید که در کشـورهای توسعه یافته، 
هـر اسـتان یـا ایالـت، تشـکیات هلیکوپتری 
مسـتقلی دارد که می تواند پاسـخگوی حوادث 
غیرمترقبه، خدمات جانبی و الزامات توسـعه آن 
منطقه باشـد، در حالی کـه در ایران، فعالیت های 
هلیکوپتـری به جنوب کشـور محدود شـده و 

با توجه به شرایط فعلی 
کشور در بخش هلیکوپتری 

غیرنظامی، ارائه آمار و 
ارقام دقیق دشوار است، 

ولی می توان حدس زد 
که حدود 100 فروند 

هلیکوپتر شامل فعال و 
زمین گیر و حدود هزار 
نفر شامل خلبان، فنی،
 اداری و پشتیبانی در 

این صنعت مشغول
به خدمت هستند

توانمندی صنعت هلیکوپتری 
کشور پاسخگوی تقاضای 
فعلی نیست و با توجه به 
وسعت جغرافیایی، تنوع

آب و هوایی و توپوگرافی 
گوناگون ایران، تعداد 

هلیکوپترهای غیرنظامی 
موردنیاز جهت پشتیبانی

از فعالیت های عام المنفعه 
در سطح کشور بسیار 

بیشتر از تعدادی است 
که فعال در اختیار داریم
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صنعت هلیکوپتری تاثیر چشمگیری بر توسعه ملی کشورها دارد و خدمات این 
صنعت، از طیف وسیعی از فعالیت ها شامل لجستیک بحران، امداد و نجات و تولید نفت 
پشتیبانی می کند، ولی از نگاه دولتمرد ایرانی در قیاس با صنعت هواپیمایی اهمیت و 
اولویتی ندارد و همین رویکرد باعث تضعیف و عدم رشد این صنعت شده است. این 
بی مهری ها تا جایی ادامه می یابد که امروز سوخت هلیکوپتر به قیمت بازار جهانی است، 
در حالی که سوخت هواپیما 600 تومان است، تفاوت نگاه به این دو صنعت به این تضاد 
ختم نمی شود و در سایر بخش ها از جمله ایمنی، نیروی انسانی، آموزش، ساختاری و 

حتی آماری نیز به چشم می خورد. 
اینها گوشه ای از مشکالتی است که کاپیتان محمد نوروزی با 39 سال سابقه مدیریت 
و خلبانی در مصاحبه با ما به آنها اشاره می کند، با این وجود، او که در حال حاضر در 
شرکت هلیکوپتری »نوید تک« به عنوان خلبان و استادخلبان مشغول به کار است، باور 
دارد که توسعه و رونق صنعت هلیکوپتری امکانپذیر است و راهکارهایی برای توسعه و 

تعالی آن نیز بیان می کند. 

در نتیجه تحریم ها و ضعف مالی سازمان های دولتی، صنعت هلیکوپتری 
غیرنظامی ایران با ناوگانی که نصف آنها زمین گیر است اداره می شود 

تحرکسینهخیز!
علی کجباف

ترابـران: در ابتدا کمی بیشـتر درباره سـوابق  
خـود در صنعت هلیکوپتـری توضیح دهید.
کاپیتان محمد نوروزی هسـتم از سال ۶۲ وارد 
سیسـتم هوایی شـده و اولین آموزش خود را در 
مدرسه خلبانی ذیل سازمان هواپیمایی کشوری 
آغـاز کردم و در ادامه وارد بخش های عملیاتی و 
پروازی شـدم، ولی به علت شـروع جنگ تغییر 
نوع وسـیله پرنده دادم و در هوانیروز ارتش دوره 
هلیکوپتـری را گذراندم که حضـورم در بخش 

هلیکوپتری تا امروز ادامه یافته است.
تجربـه بیـش از هفـت هـزار سـاعت پـرواز با 
هلیکوپتـر و هواپیمـا را دارم و بـر گونه هـای 
متفاوتی از هلیکوپتر با موتور جت اعـم از ۲۰۵، 
۴۱۲، ۲۱۲ و میـل )MIL( و در کنـار آن پرواز بر 
روی هواپیمـا شـامل هواپیماهـای یک موتوره، 
دوموتـوره و در نهایت پـرواز بر روی هواپیمای 

بوئینگ را تجربه کرده ام.
39 سـال در سیسـتم های مختلـف هواپیمایی 
کارکرده ام و برحسب تقاضاها و تمایل خودم در 
رده هـای مختلف مدیریتی نیز حضور داشـته ام. 
در سـال ۸9 و در حـوزه وزارت ارتباطـات بـه 
عنـوان مدیرعامـل فـرودگاه پیـام، منطقـه ویژه 
اقتصـادی و شـرکت هواپیمایـی پیـام منصوب 
شـدم و حدود سـه سـال در این سمت خدمت 
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فعالیت هـای خدماتـی در سـایر نقـاط کشـور 
ارائه نمی شود. 

از طـرف دیگر، به علت ضعف مالی سـازمان ها 
در ایـران، امکان خریـد یا حتی اجاره هلیکوپتر 
وجـود نـدارد؛ مثـا با وجـود آنکه در شـمال و 
جنـوب ایـران دریاهایـی بـا قابلیت کشـتیرانی 
وجـود دارد، ولـی سـازمان بنـادر، هلیکوپتـر 
پشـتیبانی یا تجسـس نـدارد یا در مثالـی دیگر، 
جنگل هـای زیـادی در شـمال و شـرق کشـور 
وجود دارد که خطر آتش سـوزی در آنها بسـیار 
است، ولی هلیکوپتر اختصاصی آتش نشانی در 
سـازمان های مربوطـه وجـود نـدارد و در زمـان 
بحـران، چنیـن سـازمان هایی از هال احمـر یـا 
سـازمان های نظامی و... تقاضای کمک می کنند، 
در حالـی کـه آنهـا برای مقابلـه با آتـش باید به 
تجهیـزات آتش نشـانی مجهـز شـوند و چنین 
کاری باعـث از دسـت رفتن فرصـت خاموش 
کردن و گسترش حجم آتش سـوزی و از دست 

رفتن جنگل ها می شود. 
در حوزه امداد و نجات و حوداث غیرمترقبه نیز 
شـاهد بی هلیکوپتری ستاد بحران هستیم و آنها 
نیز در مواقع لزوم ناچار به درخواسـت کمک از 
نهادهـای نظامی هسـتند، ولـی در کشـورهای 
دیگر، وضعیت این گونه نیسـت و سـازمان های 
هلیکوپتـری بـر اسـاس گسـتره جغرافیایـی و 
ماموریت آن سازمان، هلیکوپتر اختصاصی خود 
را دارند. البته بعد از سـال ها شـرکت آوا سامت 
تاسـیس  شـده اسـت، اما بـا وجود چنـد فروند 
هلیکوپتـر دسـته دوم و قدیمـی - بـا توجـه به 
شـرایط آب وهوایی کشـورمان که مرتفع و گرم 
اسـت - امکان بهره برداری مناسـب وجود ندارد 
و بهره برداری هـا به امدادرسـانی در کنار جاده ها 
یا مسـیرها محدود شـده و امکان بهره برداری از 
آنهـا در جنگل، کوهسـتان و دریا وجـود ندارد. 
قابلیـت کم  اینگونه هلیکوپترها باعث شـده که 
گسـتره فعالیت های عام المنفعـه حوزه امـداد و 

نجات کاهش یابد.
خاصـه اینکه، در نتیجـه ضعف های تحریمی 
ازیک طـرف و ضعف هـای مالـی سـازمان های 
دولتـی از طرف دیگر، تعداد ناوگان هلیکوپتری 
غیرنظامـی ایـران اندک اسـت و ایـن صنعت با 
هلیکوپترهایـی کـه نصـف آنهـا نیـز زمین گیر 
اسـت اداره شـود و نتوانـد به توسـعه مناسـبی 
برسـد. محدودیـت ناوگانـی باعـث شـده کـه 

کردم و سـپس با درخواسـت بخش خصوصی 
و در مقاطع مختلف در رده های مشـاور، معاون 
بازرگانی و مدیرعامل شرکت هواپیمایی فعالیت 
داشـتم. اکنون نیز در شـرکت هلیکوپتری نوید 
 MIL 171 تـک به عنوان خلبان و اسـتادخلبان

مشغول به کار هستم.
ترابران: می خواهیم از زبان شـما، گزارشی از 
وضعیـت هلیکوپتری در ابعاد گـردش مالی، 

تعداد ناوگان، عملکرد و... داشـته باشیم.
با توجه به شرایط کشور در حوزه هلیکوپتری 
غیرنظامی، صحبت کردن بر اسـاس آمار و ارقام 
دشـوار اسـت، ولی می تـوان حـدس زد حدود 
۱۰۰ فروند هلیکوپتر شـامل فعال و زمین گیر و 
حـدود هـزار نفر شـامل خلبـان، فنـی، اداری و 
پشـتیبانی در ایـن صنعت مشـغول بـه خدمت 
هسـتند، امـا تعـداد شـرکت های فعـال در این 
صنعت کمتر از انگشـت های یک دست هست 
و هرکـدام از ایـن شـرکت ها قدمـت متفاوتـی 
دارند. قدیمی ترین آنها، شـرکت سـاخه اسـت 
ایـن شـرکت از قبـل از انقـاب فعال بـوده که 
پشتیبانی فعالیت های نفتی را پوشـش می داده و 
در ذیـل وزارت نفـت قـرار داشـته و در نهایت 
پـس از یکـی دو مورد تغییر جایگاه در دولت به 

بخش خصوصی فروخته شد. 
در همیـن دوران شـرکت های متعـدد دیگـری 
مانند نوید تک تاسـیس  شـده که عملیات خود 
را با هلیکوپترهای شرقی نظیر MIL آغاز کرد و 
در ادامـه شـرکت های آوا سـامت، هلـی آریـا 
پاسارگاد، پاسکو راه اندازی شدند. هرکدام از این 
شـرکت ها ماموریت های متفاوتی از جمله امداد 
و نجـات و اورژانس دارنـد و تعداد زیادی نیز از 

تولید نفت و گاز کشور پشتیبانی می کنند.
متاسـفانه توانمنـدی صنعـت هلیکوپتـری مـا 
پاسـخگوی تقاضای فعلی نیسـت و با توجه به 
وسـعت کشـور، تنوع آب وهوایی و توپوگرافی 
گوناگون ایـران، تعداد هلیکوپترهای غیرنظامی 
موردنیاز برای پوشش فعالیت های عام المنفعه در 
سـطح کشور بسیار بیشـتر از تعداد فعلی است. 
بد نیسـت بدانید که در کشـورهای توسعه یافته، 
هـر اسـتان یـا ایالـت، تشـکیات هلیکوپتری 
مسـتقلی دارد که می تواند پاسـخگوی حوادث 
غیرمترقبه، خدمات جانبی و الزامات توسـعه آن 
منطقه باشـد، در حالی کـه در ایران، فعالیت های 
هلیکوپتـری به جنوب کشـور محدود شـده و 

با توجه به شرایط فعلی 
کشور در بخش هلیکوپتری 

غیرنظامی، ارائه آمار و 
ارقام دقیق دشوار است، 

ولی می توان حدس زد 
که حدود 100 فروند 

هلیکوپتر شامل فعال و 
زمین گیر و حدود هزار 
نفر شامل خلبان، فنی،
 اداری و پشتیبانی در 

این صنعت مشغول
به خدمت هستند

توانمندی صنعت هلیکوپتری 
کشور پاسخگوی تقاضای 
فعلی نیست و با توجه به 
وسعت جغرافیایی، تنوع

آب و هوایی و توپوگرافی 
گوناگون ایران، تعداد 

هلیکوپترهای غیرنظامی 
موردنیاز جهت پشتیبانی

از فعالیت های عام المنفعه 
در سطح کشور بسیار 

بیشتر از تعدادی است 
که فعال در اختیار داریم
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مناطق پوشـش هر ایستگاه هلیکوپتری افزایش 
یابـد که درنتیجـه زمان خدمات رسـانی افزایش 
یابـد یا حتی امکان ایجـاد پایگاه هلیکوپتری در 

برخی مناطق وجود نداشته باشد.
در حـوزه اقتصـاد صنعت هلیکوپتـری هم باید 
گفت که محاسـبه هزینـه و درآمد یک سـاعت 
خدمات هلیکوپتری به عوامل متعددی از جمله 
نوع وسـیله پرنده و سـن ناوگان بسـتگی دارد؛ 
چراکـه طبیعتـا هلیکوپترهـای مدرن تـر، هزینه 
تعمیـر و نگهداری کمتـری دارند، ولـی ناوگان 
ایران قدیمی هستند و بنابراین بخشـی از درآمد 
می بایسـت صـرف نگهـداری آنها شـود، با این 
وجـود، در مجموع می توان تخمین زد که هزینه 
هـر سـاعت هلیکوپتر بسـتگی به نـوع پرنده و 
فروش خدمات آن بسـیار به صرفه اسـت. حتی 
اگـر تحریم هـا نبـود می تـوان گفـت درآمـد 
شـرکت های هلیکوپتری بیش از شـرکت های 
هواپیمایـی اسـت و علـت آن نیز خـاص بودن 

کسب وکار هلیکوپتری است. 
تمرکز کاری شـرکت های هواپیمایـی به حوزه 
بـار و مسـافر محـدود می شـود، در صورتی  که 
ماموریت های بخش هلیکوپتری بسیار متنوع تر 
و شـامل لجستیک سکوهای نفتی، آتش نشانی، 
آمبوالنـس، اورژانس هوایـی، نقشـه برداری و... 
اسـت کـه قابلیـت بهره بـرداری در اقصی نقاط 
کشـور را نیـز دارد. این در حالی اسـت که هنوز 
کسـب وکارهای دیگـری ماننـد حمل مسـافر، 
کشف معادن، بازرسـی خطوط برق یا لوله های 
نفتی، تبلیغات هوایـی، و ... در کشـور راه اندازی 
نشـده؛ مثا تصور کنید اگر شخصی بخواهد از 
تهـران به نمک آبرود یا جاجرود بـرود، خدمات 
مسافری هلیکوپتری می تواند پاسخگوی چنین 
تقاضاهایی باشد و امکان دسترسی گردشگران را 
بـه کویـر، دریـا، جنـگل و ... فراهـم  کنـد، امـا 
متاسـفانه در حال حاضـر در ایران چنین امکانی 
فراهـم نیسـت و شـرایط تحریمی باعث شـده 
اسـت کـه تمرکز بخـش هلیکوپتری بـر روی 
حـوزه نفتی و امداد و نجات باشـد، در حالی که 
در سایر کشورها، حتی هلیکوپترهای شخصی 
امـکان تـردد و سرکشـی صاحبـان سـرمایه از 
پروژه ها و کارخانه هایشـان را تسـهیل می کنند. 
هلیکوپتر حتی در حوزه نقشه برداری نیز کاربرد 

بسیاری دارد.
در اینجـا بایـد یـادآوری کنـم که تحریم هـا در 

حوزه تامین قطعه، هزینه های بخش هلیکوپتری 
را هم - مانند صنعت هواپیمایی - بسیار افزایش 
داده، چراکه در شـرایط تحریمی شرکت ها برای 
تامیـن قطعـه بـه دالل هـا سـفارش می دهنـد و 
دالل هـا نیـز از طریـق واسـطه های دیگـر بـا 
جابه جایـی قطعـه بیـن چنـد کشـور اقـدام به 
خریـد قطعـه می کننـد و در نهایـت بـا در نظر 
گرفتـن کارمـزدی کـه هـر دالل در معامـات 
کسـب می کنـد، گاهـی قطعـات 3۰۰ درصـد 
گران تر از بازار بین المللی به دسـت شرکت های 
هلیکوپتری می رسـد و ما شـاهدیم که قطعه ای 
کـه در بـازار بین المللی حداکثـر ۱۲ هـزار دالر 
اسـت در ایران به قیمت 3۵ هـزار دالر در اختیار 

شرکت هلیکوپتری قرار می گیرد.
در حـوزه ارزش نـاوگان صنعـت هلیکوپتـری 
امـکان تخمیـن دقیـق دارایی هـا وجود نـدارد، 
چون شـرکت های هلیکوپتـری ناوگان متنوعی 
از المـا تـا MIL دارنـد کـه قیمت هـای آنهـا 
تفـاوت زیـادی با هـم دارد، ولی به طور میانگین 
قیمـت هـر هلیکوپتـر را می تـوان بیـن ۴ تـا ۵ 
میلیـون دالر تخمیـن زد و بـا فـرض ۶۰ فروند 
موجـودی نـاوگان کل صنعـت، ارزش مالـی 
ناوگان صنعت هلیکوپتـری ۲۵۰ تا 3۰۰ میلیون 

دالر است.
ترابران: مقایسـه سـوانح صنعت هلیکوپتری 
بـا صنعت هواپیمایـی در بعد داخلی نشـان 
می دهد نسـبت سانحه به عملکرد در صنعت 

هلیکوپتری باال اسـت، علت آن چیسـت؟
امکان مقایسـه صنعت هلیکوپتری با صنعت 
هواپیمایی از حیث تـوان آن وجود ندارد، چراکه 
ماهیـت ایـن دو صنعت بـا هم متفاوت اسـت. 
بخش هـای پـروازی دشـوار در هواپیما شـامل 
برخاست و نشست است، مگر در موارد خاص 
کـه ممکن اسـت هواپیما بـا پدیده هـای جوی 
نامطلوب روبه رو یا دچار نقص فنی شـود، ولی 
در مورد هلیکوپتر اینطور نیست، چون ماموریت 
هلیکوپتر نشست وبرخاست در فرودگاه نیست، 
بلکـه هدف آن نشست وبرخاسـت در هر مکان 
جغرافیایی اسـت؛ مثا فرض کنید اعام شـود 
کـه فـردی در کـوه دماونـد و در ارتفـاع ۱۵۷۰۰ 
پایی مجروح شـده و قرار اسـت که هلیکوپتری 
بـرای امدادرسـانی اعـزام شـود، حال بـا در نظر 
گرفتـن محدودیت هـای عملیاتـی هلیکوپتـر، 
دمای هوا و عمر وسیله پرنده، هلیکوپتر باید در 

در حوزه امداد و نجات
و حوداث غیرمترقبه نیز 
شاهد عدم برخورداری

 از  هلیکوپتر در ستاد 
بحران هستیم و آنها

 نیز در مواقع لزوم ناچار 
به درخواست کمک از
 نهادهای نظامی هستند

با وجود آنکه در شمال و 
جنوب ایران دریاهایی

 با قابلیت کشتیرانی وجود 
دارد، سازمان بنادر هیچ 
هلیکوپتری به منظور 
پشتیبانی یا تجسس

ندارد؛ حتی هلیکوپتر 
اختصاصی آتش نشانی 
در سازمان های مربوطه 
وجود ندارد و در زمان 
بحران، این سازمان ها
مجبورند از هالل احمر یا 
سازمان های نظامی و ... 
تقاضای کمک  کنند
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اسـرع وقت به سـقف پروازی مورد نظر برسـد 
و ازآنجـا با پرواز ایسـتایی، مجـروح را پیدا و به 
بیمارستان منتقل کند یا در مواقع امدادرسانی در 
سـیل، آتش سـوزی جنگل ها یا امدادرسـانی به 
مردم در کوهسـتان و حتی در سوانح هواپیمایی 
)جهت پیدا کردن اجسـاد، جعبه سیاه و قطعات 
هواپیما( شـرایط محیطی بـرای پرواز هلیکوپتر 

بسیار سخت و دشوار است. 
درسـت اسـت که هلیکوپتر امکان عملیـات در 
کوهسـتان، دریا، جنگل و فرورفتـن در دره های 
عمیـق با هـدف لجسـتیک کاال یـا جابه جایی 
مجروحیـن را بـدون نیاز به بانـد پـروازی دارد، 
ولی چنین عملیاتی خطرات بسـیاری به همراه 
خواهـد داشـت، مثـا در زمـان وقـوع زلزله به 
علت گردوغبار ناشـی از وقوع زلزله، دید خلبان 
محدود می شـود و به سـادگی امکان فرود ندارد، 
بنابراین خلبان می بایسـت براسـاس تجهیزات 
ناوبـری و مهـارت خود، هلیکوپتـر را در محل 
مناسـب به زمین بنشـاند؛ یا در نیمه های شـب 
ممکـن اسـت اعام  شـود که کارکنان سـکوی 
نفتی مجروح شـده اند و باید هلیکوپتـری برای 
امدادرسـانی اعـزام شـود و روی سـکویی فرود 
بیایـد که طول و عرضـش اندازه خود هلیکوپتر 
اسـت! بنابرایـن با توجـه به مـواردی که اشـاره 
شد، عملیات هلیکوپتری پرریسک تر از هواپیما 
است و در نتیجه سختی و پیچیدگی، سوانح آن 

نیز بیشتر از بخش هواپیمایی است.
همچنین سطح تکنولوژی در تجهیزات ناوبری 
هلیکوپتر بسـیار پایین تر از هواپیما اسـت، البته 
چنین نقیصه ای در هلیکوپترهای مدرن برطرف 
شـده، ولی هلیکوپترهای ایرانی به علت قدیمی 
بـودن به چنین تکنولوژی های بـه روزی تجهیز 
نشـده اند، بنابرایـن نمی تـوان از هلیکوپترهـای 
ایرانی انتظار ناوبری شبیه ایرباس 3۸۰ را داشت. 
پیشـرفته ترین فناوری ناوبـری هلیکوپتری های 
ایرانـی VOR / DME )سـامانه جهت یابـی و 
فاصله یابـی( اسـت و ممکـن اسـت برخـی از 
هلیکوپترها نیز به ILS مجهز باشـند. البته اخیرا 
بر روی برخی از هلیکوپترها GPS نصب  شده 
کـه آن هـم مشـکات و معضـات خـاص 
 GPS خـودش را دارد و اغلـب موارد سـیگنال
دریافـت نمی شـود یـا دچـار اختال اسـت که 
علت آن پرواز هلیکوپتر در ارتفاعات یا شـرایط 
خـاص صنعت هلیکوپتـری و وضعیت امنیتی 

کشور است.
در زمینـه آمـار سـوانح هلیکوپتـری در ایـران 
می تـوان به تفاوت سـطح عمل به اسـتانداردها 
در ایـران و سـایر کشـورها - آن هـم بـه دلیـل 
تحریم ها - نیز اشـاره کرد؛ چراکه باعث شـده تا 
در ایران عمر بهره برداری از قطعات تمدید  شود. 
در واقـع بـه علـت تحریم هـا به ناچـار سـطح 
رعایت اسـتانداردهای ایمنی کاهـش  یافته تا در 
ازای آن امـکان اسـتمرار عملیـات هلیکوپتـری 

وجود داشته باشد.
امـا خوشـبختانه چالش هـای ایمنـی مرتبـط با 
کارکنـان صنعـت  مهـارت  و  دانـش  سـطح 
هلیکوپتری نیست، چراکه ایران بیش از ۶۰ سال 
اسـت تجربـه پـرواز و کار با هلیکوپتـر را دارد. 
شـاهد ایـن مدعا، سـهولت جـذب خلبان ها و 
متخصصین فنی ایرانی در سـایر کشورها است. 
سـازمان هلیکوپتـری نظامـی ایران هـم بیش از 
۱۰۰۰ فروند هلیکوپتر داشته و همه کارکنان آن، 
آموزش های مناسـبی در داخل و خارج کسـب 
کرده انـد و وضعیـت فعلـی بـا چنـگ و دندان 
حفظ و به سـختی بدنه یـا موتـور هلیکوپترها 

تعمیر می شوند. 
ترابـران: ارزیابـی شـما از عملکـرد ایمنـی 
سـازمان هواپیمایـی در حـوزه هلیکوپتـری 

چیسـت؟
در حـوزه سـازمان هواپیمایـی، تشـکیات 
مسـتقل هلیکوپتـری وجـود نـدارد. در واقـع، 
سازمان هواپیمایی کشوری حوزه های تخصصی 
به تفکیک وسـیله پرنده در ساختار سازمانی اش 
نـدارد و سـازمان بـه تمـام پرنده هـا از دریچـه 
هواپیمـا می نگـرد. در صورتـی  کـه حوزه هـای 
هواپیمایـی و هلیکوپتـری متفـاوت و جـدا از 
یکدیگر هسـتند و تفکیک این دو حـوزه حائز 
ارزش های ایمنی و عملیاتی است، بنابراین بهتر 
اسـت که بخش هلیکوپتری اسـتقال مدیریتی 
داشـته باشـد. چنین اقدامی باعث افزایش سطح 

تخصصی بخش هلیکوپتری خواهد شد.
با اجرای این سیاسـت، بازرسـی و نظارت ها بر 
صنعت هلیکوپتری افزایش می یابد و حساسیت 
بـه ایمنـی را در سـطح مدیـران شـرکت های 
هلیکوپتـری افزایـش می دهـد؛ چراکـه مدیران 
چنین شـرکت های می دانند که غفلت در ایمنی 

باعث تعلیق یا توقف عملیات می شود.
اکنـون صـدور AOC )مجـوز بهره بـرداری( و 

به دلیل تحریم ها گاهی 
قطعات از طریق  واسطه ها 

و ۳00 درصد گران تر از 
بازار بین المللی به دست 
شرکت های هلیکوپتری 

می رسد و ما شاهدیم
که قطعه ای که در بازار
بین المللی حداکثر 1۲

هزار دالر است در ایران 
به قیمت ۳۵ هزار دالر

در اختیار شرکت 
قرار می گیرد

قیمت سوخت برای
هواپیماهای تجاری که
اکثر مشتریانش بابت 
گردش و تفریح از آن 
استفاده می کنند، 600 
تومان است، پس چرا 

نرخ سوخت برای ناوگان 
هلیکوپتری که مصارف 

عام المنفعه دارد باید
۲8000 تومان باشد؟! 
چرا حتی هلیکوپترهای 
هالل احمر هم مشمول 

دریافت سوخت به 
قیمت آزاد هستند؟! 
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مناطق پوشـش هر ایستگاه هلیکوپتری افزایش 
یابـد که درنتیجـه زمان خدمات رسـانی افزایش 
یابـد یا حتی امکان ایجـاد پایگاه هلیکوپتری در 

برخی مناطق وجود نداشته باشد.
در حـوزه اقتصـاد صنعت هلیکوپتـری هم باید 
گفت که محاسـبه هزینـه و درآمد یک سـاعت 
خدمات هلیکوپتری به عوامل متعددی از جمله 
نوع وسـیله پرنده و سـن ناوگان بسـتگی دارد؛ 
چراکـه طبیعتـا هلیکوپترهـای مدرن تـر، هزینه 
تعمیـر و نگهداری کمتـری دارند، ولـی ناوگان 
ایران قدیمی هستند و بنابراین بخشـی از درآمد 
می بایسـت صـرف نگهـداری آنها شـود، با این 
وجـود، در مجموع می توان تخمین زد که هزینه 
هـر سـاعت هلیکوپتر بسـتگی به نـوع پرنده و 
فروش خدمات آن بسـیار به صرفه اسـت. حتی 
اگـر تحریم هـا نبـود می تـوان گفـت درآمـد 
شـرکت های هلیکوپتری بیش از شـرکت های 
هواپیمایـی اسـت و علـت آن نیز خـاص بودن 

کسب وکار هلیکوپتری است. 
تمرکز کاری شـرکت های هواپیمایـی به حوزه 
بـار و مسـافر محـدود می شـود، در صورتی  که 
ماموریت های بخش هلیکوپتری بسیار متنوع تر 
و شـامل لجستیک سکوهای نفتی، آتش نشانی، 
آمبوالنـس، اورژانس هوایـی، نقشـه برداری و... 
اسـت کـه قابلیـت بهره بـرداری در اقصی نقاط 
کشـور را نیـز دارد. این در حالی اسـت که هنوز 
کسـب وکارهای دیگـری ماننـد حمل مسـافر، 
کشف معادن، بازرسـی خطوط برق یا لوله های 
نفتی، تبلیغات هوایـی، و ... در کشـور راه اندازی 
نشـده؛ مثا تصور کنید اگر شخصی بخواهد از 
تهـران به نمک آبرود یا جاجرود بـرود، خدمات 
مسافری هلیکوپتری می تواند پاسخگوی چنین 
تقاضاهایی باشد و امکان دسترسی گردشگران را 
بـه کویـر، دریـا، جنـگل و ... فراهـم  کنـد، امـا 
متاسـفانه در حال حاضـر در ایران چنین امکانی 
فراهـم نیسـت و شـرایط تحریمی باعث شـده 
اسـت کـه تمرکز بخـش هلیکوپتری بـر روی 
حـوزه نفتی و امداد و نجات باشـد، در حالی که 
در سایر کشورها، حتی هلیکوپترهای شخصی 
امـکان تـردد و سرکشـی صاحبـان سـرمایه از 
پروژه ها و کارخانه هایشـان را تسـهیل می کنند. 
هلیکوپتر حتی در حوزه نقشه برداری نیز کاربرد 

بسیاری دارد.
در اینجـا بایـد یـادآوری کنـم که تحریم هـا در 

حوزه تامین قطعه، هزینه های بخش هلیکوپتری 
را هم - مانند صنعت هواپیمایی - بسیار افزایش 
داده، چراکه در شـرایط تحریمی شرکت ها برای 
تامیـن قطعـه بـه دالل هـا سـفارش می دهنـد و 
دالل هـا نیـز از طریـق واسـطه های دیگـر بـا 
جابه جایـی قطعـه بیـن چنـد کشـور اقـدام به 
خریـد قطعـه می کننـد و در نهایـت بـا در نظر 
گرفتـن کارمـزدی کـه هـر دالل در معامـات 
کسـب می کنـد، گاهـی قطعـات 3۰۰ درصـد 
گران تر از بازار بین المللی به دسـت شرکت های 
هلیکوپتری می رسـد و ما شـاهدیم که قطعه ای 
کـه در بـازار بین المللی حداکثـر ۱۲ هـزار دالر 
اسـت در ایران به قیمت 3۵ هـزار دالر در اختیار 

شرکت هلیکوپتری قرار می گیرد.
در حـوزه ارزش نـاوگان صنعـت هلیکوپتـری 
امـکان تخمیـن دقیـق دارایی هـا وجود نـدارد، 
چون شـرکت های هلیکوپتـری ناوگان متنوعی 
از المـا تـا MIL دارنـد کـه قیمت هـای آنهـا 
تفـاوت زیـادی با هـم دارد، ولی به طور میانگین 
قیمـت هـر هلیکوپتـر را می تـوان بیـن ۴ تـا ۵ 
میلیـون دالر تخمیـن زد و بـا فـرض ۶۰ فروند 
موجـودی نـاوگان کل صنعـت، ارزش مالـی 
ناوگان صنعت هلیکوپتـری ۲۵۰ تا 3۰۰ میلیون 

دالر است.
ترابران: مقایسـه سـوانح صنعت هلیکوپتری 
بـا صنعت هواپیمایـی در بعد داخلی نشـان 
می دهد نسـبت سانحه به عملکرد در صنعت 

هلیکوپتری باال اسـت، علت آن چیسـت؟
امکان مقایسـه صنعت هلیکوپتری با صنعت 
هواپیمایی از حیث تـوان آن وجود ندارد، چراکه 
ماهیـت ایـن دو صنعت بـا هم متفاوت اسـت. 
بخش هـای پـروازی دشـوار در هواپیما شـامل 
برخاست و نشست است، مگر در موارد خاص 
کـه ممکن اسـت هواپیما بـا پدیده هـای جوی 
نامطلوب روبه رو یا دچار نقص فنی شـود، ولی 
در مورد هلیکوپتر اینطور نیست، چون ماموریت 
هلیکوپتر نشست وبرخاست در فرودگاه نیست، 
بلکـه هدف آن نشست وبرخاسـت در هر مکان 
جغرافیایی اسـت؛ مثا فرض کنید اعام شـود 
کـه فـردی در کـوه دماونـد و در ارتفـاع ۱۵۷۰۰ 
پایی مجروح شـده و قرار اسـت که هلیکوپتری 
بـرای امدادرسـانی اعـزام شـود، حال بـا در نظر 
گرفتـن محدودیت هـای عملیاتـی هلیکوپتـر، 
دمای هوا و عمر وسیله پرنده، هلیکوپتر باید در 

در حوزه امداد و نجات
و حوداث غیرمترقبه نیز 
شاهد عدم برخورداری
 از  هلیکوپتر در ستاد 
بحران هستیم و آنها
 نیز در مواقع لزوم ناچار 
به درخواست کمک از
 نهادهای نظامی هستند

با وجود آنکه در شمال و 
جنوب ایران دریاهایی
 با قابلیت کشتیرانی وجود 
دارد، سازمان بنادر هیچ 
هلیکوپتری به منظور 
پشتیبانی یا تجسس
ندارد؛ حتی هلیکوپتر 
اختصاصی آتش نشانی 
در سازمان های مربوطه 
وجود ندارد و در زمان 
بحران، این سازمان ها

مجبورند از هالل احمر یا 
سازمان های نظامی و ... 
تقاضای کمک  کنند
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اسـرع وقت به سـقف پروازی مورد نظر برسـد 
و ازآنجـا با پرواز ایسـتایی، مجـروح را پیدا و به 
بیمارستان منتقل کند یا در مواقع امدادرسانی در 
سـیل، آتش سـوزی جنگل ها یا امدادرسـانی به 
مردم در کوهسـتان و حتی در سوانح هواپیمایی 
)جهت پیدا کردن اجسـاد، جعبه سیاه و قطعات 
هواپیما( شـرایط محیطی بـرای پرواز هلیکوپتر 

بسیار سخت و دشوار است. 
درسـت اسـت که هلیکوپتر امکان عملیـات در 
کوهسـتان، دریا، جنگل و فرورفتـن در دره های 
عمیـق با هـدف لجسـتیک کاال یـا جابه جایی 
مجروحیـن را بـدون نیاز به بانـد پـروازی دارد، 
ولی چنین عملیاتی خطرات بسـیاری به همراه 
خواهـد داشـت، مثـا در زمـان وقـوع زلزله به 
علت گردوغبار ناشـی از وقوع زلزله، دید خلبان 
محدود می شـود و به سـادگی امکان فرود ندارد، 
بنابراین خلبان می بایسـت براسـاس تجهیزات 
ناوبـری و مهـارت خود، هلیکوپتـر را در محل 
مناسـب به زمین بنشـاند؛ یا در نیمه های شـب 
ممکـن اسـت اعام  شـود که کارکنان سـکوی 
نفتی مجروح شـده اند و باید هلیکوپتـری برای 
امدادرسـانی اعـزام شـود و روی سـکویی فرود 
بیایـد که طول و عرضـش اندازه خود هلیکوپتر 
اسـت! بنابرایـن با توجـه به مـواردی که اشـاره 
شد، عملیات هلیکوپتری پرریسک تر از هواپیما 
است و در نتیجه سختی و پیچیدگی، سوانح آن 

نیز بیشتر از بخش هواپیمایی است.
همچنین سطح تکنولوژی در تجهیزات ناوبری 
هلیکوپتر بسـیار پایین تر از هواپیما اسـت، البته 
چنین نقیصه ای در هلیکوپترهای مدرن برطرف 
شـده، ولی هلیکوپترهای ایرانی به علت قدیمی 
بـودن به چنین تکنولوژی های بـه روزی تجهیز 
نشـده اند، بنابرایـن نمی تـوان از هلیکوپترهـای 
ایرانی انتظار ناوبری شبیه ایرباس 3۸۰ را داشت. 
پیشـرفته ترین فناوری ناوبـری هلیکوپتری های 
ایرانـی VOR / DME )سـامانه جهت یابـی و 
فاصله یابـی( اسـت و ممکـن اسـت برخـی از 
هلیکوپترها نیز به ILS مجهز باشـند. البته اخیرا 
بر روی برخی از هلیکوپترها GPS نصب  شده 
کـه آن هـم مشـکات و معضـات خـاص 
 GPS خـودش را دارد و اغلـب موارد سـیگنال
دریافـت نمی شـود یـا دچـار اختال اسـت که 
علت آن پرواز هلیکوپتر در ارتفاعات یا شـرایط 
خـاص صنعت هلیکوپتـری و وضعیت امنیتی 

کشور است.
در زمینـه آمـار سـوانح هلیکوپتـری در ایـران 
می تـوان به تفاوت سـطح عمل به اسـتانداردها 
در ایـران و سـایر کشـورها - آن هـم بـه دلیـل 
تحریم ها - نیز اشـاره کرد؛ چراکه باعث شـده تا 
در ایران عمر بهره برداری از قطعات تمدید  شود. 
در واقـع بـه علـت تحریم هـا به ناچـار سـطح 
رعایت اسـتانداردهای ایمنی کاهـش  یافته تا در 
ازای آن امـکان اسـتمرار عملیـات هلیکوپتـری 

وجود داشته باشد.
امـا خوشـبختانه چالش هـای ایمنـی مرتبـط با 
کارکنـان صنعـت  مهـارت  و  دانـش  سـطح 
هلیکوپتری نیست، چراکه ایران بیش از ۶۰ سال 
اسـت تجربـه پـرواز و کار با هلیکوپتـر را دارد. 
شـاهد ایـن مدعا، سـهولت جـذب خلبان ها و 
متخصصین فنی ایرانی در سـایر کشورها است. 
سـازمان هلیکوپتـری نظامـی ایران هـم بیش از 
۱۰۰۰ فروند هلیکوپتر داشته و همه کارکنان آن، 
آموزش های مناسـبی در داخل و خارج کسـب 
کرده انـد و وضعیـت فعلـی بـا چنـگ و دندان 
حفظ و به سـختی بدنه یـا موتـور هلیکوپترها 

تعمیر می شوند. 
ترابـران: ارزیابـی شـما از عملکـرد ایمنـی 
سـازمان هواپیمایـی در حـوزه هلیکوپتـری 

چیسـت؟
در حـوزه سـازمان هواپیمایـی، تشـکیات 
مسـتقل هلیکوپتـری وجـود نـدارد. در واقـع، 
سازمان هواپیمایی کشوری حوزه های تخصصی 
به تفکیک وسـیله پرنده در ساختار سازمانی اش 
نـدارد و سـازمان بـه تمـام پرنده هـا از دریچـه 
هواپیمـا می نگـرد. در صورتـی  کـه حوزه هـای 
هواپیمایـی و هلیکوپتـری متفـاوت و جـدا از 
یکدیگر هسـتند و تفکیک این دو حـوزه حائز 
ارزش های ایمنی و عملیاتی است، بنابراین بهتر 
اسـت که بخش هلیکوپتری اسـتقال مدیریتی 
داشـته باشـد. چنین اقدامی باعث افزایش سطح 

تخصصی بخش هلیکوپتری خواهد شد.
با اجرای این سیاسـت، بازرسـی و نظارت ها بر 
صنعت هلیکوپتری افزایش می یابد و حساسیت 
بـه ایمنـی را در سـطح مدیـران شـرکت های 
هلیکوپتـری افزایـش می دهـد؛ چراکـه مدیران 
چنین شـرکت های می دانند که غفلت در ایمنی 

باعث تعلیق یا توقف عملیات می شود.
اکنـون صـدور AOC )مجـوز بهره بـرداری( و 

به دلیل تحریم ها گاهی 
قطعات از طریق  واسطه ها 

و ۳00 درصد گران تر از 
بازار بین المللی به دست 
شرکت های هلیکوپتری 

می رسد و ما شاهدیم
که قطعه ای که در بازار
بین المللی حداکثر 1۲

هزار دالر است در ایران 
به قیمت ۳۵ هزار دالر

در اختیار شرکت 
قرار می گیرد

قیمت سوخت برای
هواپیماهای تجاری که
اکثر مشتریانش بابت 
گردش و تفریح از آن 
استفاده می کنند، 600 
تومان است، پس چرا 

نرخ سوخت برای ناوگان 
هلیکوپتری که مصارف 

عام المنفعه دارد باید
۲8000 تومان باشد؟! 
چرا حتی هلیکوپترهای 
هالل احمر هم مشمول 

دریافت سوخت به 
قیمت آزاد هستند؟! 
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CofA )گواهینامـه قابلیـت پـرواز( زیـر چتـر 
بخـش هواپیمایی اسـت، ولـی زمانی که بخش 
هلیکوپتری از هواپیمایی جدا شود، گزارش ها و 
ممیزی ها طبق خصوصیات صنعت هلیکوپتری 
انجـام خواهد شـد که طبعـا نتیجـه آن افزایش 
تخصص محـوری در حـل چالش های صنعت 
هلیکوپتری اسـت. باید توجه داشت که اگرچه 
سازمان هواپیمایی کشوری در حوزه هواپیمایی 
دارای کارشناسـان مجربـی در حـوزه بال و بدنه 
هواپیما است، ولی توانمندی کارشناسی سازمان 
هواپیمایی کشـوری در حوزه های موتور و بدنه 

هلیکوپتری محدود است. 
خأل نظارتی در برخی موارد مشکات معیشتی 
کارکنان صنعت هلیکوپتری را هم به همراه دارد 
کـه باعث می شـود نیـروی متخصص دلسـرد 
شـده و تمایـل کمتری بـه انجام کار درسـت و 

مناسب داشته باشد. 
ترابران: میانگین سـنی پرسنل بخش عملیاتی 
و فنی در صنعت هلیکوپتری بیش از 50 سال 
اسـت، در حالـی کـه میانگین سـنی این دو 
بخـش در صنعت هواپیمایی حـول و حوش 
۴0 سـال است، این تفاوت سـنی چه مزایا و 

معایبی به دنبـال دارد؟
نبود آموزشگاه یا مدارس خلبانی، باعث شده 
کـه تربیـت نیـروی متخصـص بـرای صنعت 
هلیکوپتری انجام نشود و تعداد کارکنان صنعت 
هلیکوپتـری محـدود باشـد، ضمـن اینکـه در 
مجمـوع آموزش هـای صنعـت هلیکوپتـری 
گران قیمت هستند، پس عموما کارکنان صنعت 
هلیکوپتری از کارکنان بازنشسته سایر سازمان ها 
نظیر نیروی های مسـلح، نهادهـای دولتی تامین 
می شـود و طبعـا افراد پـس از ۵۰ سـالگی وارد 

صنعت هلیکوپتری می شوند.
کنـار  در  جـوان  نیـروی  آمـوزش  متاسـفانه 
استادخلبان در صنعت هلیکوپتری چندان رایج 
نیسـت، اگـر این موضوع جدی گرفته می شـد، 
امکان آموزش کمک خلبان با سـن پایین وجود 
می داشـت و چنیـن جوانانـی سـرمایه آینـده 
صنعت هلیکوپتری محسوب می شدند، چراکه 
می توانسـتند حداقل ۲۵ تا 3۰ سـال پرواز کنند، 
در حالی که اکنون میانگین سنی خلبان هایی که 
به صنعت هلیکوپتری غیرنظامی وارد می شوند 
حدود ۵۵ سـال اسـت و اگر مشـکل پزشـکی 
نداشـته باشـند، حداکثر می توانند تا ۶۵ سالگی 

پـرواز کننـد. بنابراین به طورمعمـول عمر مفید 
خدمتـی چنیـن خلبان هایـی بیـن ۷ تـا ۱۰ در 

صنعت هلیکوپتری خواهد بود.
همانطور که شما هم اشـاره کردید، جوان گرایی 
در ایـن صنعـت انجـام  نشـده و ایـن مشـکل 
محدود به بخش خلبانی نیسـت و شامل بخش 

فنی نیز می شود.
البته در بخش فنی مشـکات کمتر است چون 
فـرد می توانـد دانش هـای مقدماتی و پایـه را در 
دانشـکده های و آموزشـگاه ها فرابگیرد و پس از 
جـذب در شـرکت های هلیکوپتـری به تدریج 

رشد حرفه ای داشته باشد.
در حـوزه آمـوزش، خوشـبختانه یـک دسـتگاه 
سـیمیاتور MIL در کشـورمان وجـود دارد که 
 MIL نیازمندی  کشور را در حوزه هلیکوپترهای
پوشـش می دهد، ولی در حوزه سـیموالتور ۴۱۲ 
و سایر هلیکوپترهای شرکتی مشکل وجود دارد 
و خلبان های هلیکوپترهـای ایرانی به علت نبود 
سیموالتور، از چنین آموزش هایی محروم هستند، 
آمـوزش  کـه می تـوان هزینه هـای  در حالـی 
شبیه سـاز هلیکوپتر را کاهش داد. یکـی از راه ها، 
خرید اشـتراکی شبیه سـاز از سـوی شرکت های 
هلیکوپتـری اسـت. خرید یـک شبیه سـاز ۴۱۲ 
نیازهـای صنعت هلیکوپتـری ایـران را برطرف 
 MIL می کنـد همان گونـه کـه یـک شبیه سـاز
پاسـخگوی نیازهای صنعت هلیکوپتـری ایران 

بوده است.
جمع بنـدی اینکـه، سـرمایه گذاری در دوره های 
آموزشـی صنعت هلیکوپتری صـورت نگرفته 
اسـت. سـاخه چنـد فروند هلیکوپتر آموزشـی 
پیسـتونی دارد، ولـی تاکنـون فارغ التحصیـل یا 
خروجی نیروی انسـانی نداشـته اسـت؛ چراکه 
ثبت نام در دوره خلبانی هلیکوپتر متقاضی ندارد 
که شـاید یکی از دالیل آن بـاال بودن هزینه های 
آموزشـی باشـد. بد نیسـت بدانید که دوره های 
خلبانـی هلیکوپتر قیمتـی 3 تـا ۴ برابر خلبانی 
هواپیمـا داشـته و از طـرف دیگـر بـازار بسـیار 
محدودی دارد که ریسـک اسـتخدام فـرد را باال 
می بـرد، بنابرایـن جوانـان دوره هـای آموزشـی 

هواپیمایی را ترجیح می دهند.
البتـه به نظـر من، سـازمان هواپیمایی کشـوری 
قانونـی،  الزامـات  بـا وضـع  توانـد  می توانـد 
مشـکات ایـن بخـش را مرتفـع کنـد؛ بدیـن 
ترتیـب کـه شـخص کـه گواهینامـه خلبانـی 

ناوگان هلیکوپتری ایران
 قدیمی است و بخشی 
از درآمد باید صرف

 نگهداری شود، ولی در 
مجموع می توان تخمین

 زد که هزینه هر ساعت 
هلیکوپتر بستگی به نوع
 پرنده و فروش خدمات

 آن بسیار به صرفه است. 
حتی اگر تحریم ها نبود 
درآمد شرکت های

 هلیکوپتری می توانست 
بیشتر از ایرالین ها باشد
که علت آن نیز به خاص
 بودن این کسب وکار

 مربوط می شود 
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بازرگانـی )CPL( را دارد بـا گذرانـدن ۷۰ تا ۸۰ 
سـاعت آمـوزش وارد حـوزه خلبانی هلیکوپتر 
شـود و در ادامـه بـا نظـارت، امـکان کسـب 

گواهینامه و ارتقای حرفه ای را پیدا کند.
ترابران: چرا با وجود آنکه صنعت هلیکوپتری 
پشـتیبان صنعت کشـور اعم از نفت اسـت، 
سـوخت ایـن بخش بـه مراتـب گران تـر از 
صنعت هواپیمایی در بخش مسـافری است. 
بـه طـور کلی سـطح حمایت هـا از ایـن دو 

صنعـت را چگونـه ارزیابی می کنید؟
بلـه یکی از عوامل مهم افزایش بهای خدمات 
بـه سـوخت مربـوط  ایـران  هلیکوپتـری در 
می شود. قیمت سـوخت در صنعت هواپیمایی 
که اکثر مشـتریانش بابت گردش و تفریح از آن 
اسـتفاده می کننـد، ۶۰۰ تومـان اسـت، پس چرا 
بایـد قیمت سـوخت صنعت هلیکوپتـری که 
مصـارف عام المنفعه دارد ۲۸۰۰۰ تومان باشـد؟! 
این در حالی اسـت که در سـایر کشـورها روند 
تخصیص یارانه به نفع بخش بـاری و خدماتی 
اسـت. چرا باید حتی هلیکوپترهای هال احمر 
سـوخت آزاد دریافت کنند؟! مگر آنها  جز در راه 
خدمات امدادی به مردم به کار گرفته می شـوند! 
البتـه ایـن مشـکات کم وبیـش در حـال حـل 
شـدن اسـت و هدفـم از بیـان ایـن مطلب نقد 

رویکردها به صنعت هلیکوپتری است.
در تمـام دنیـا جابه جایـی مجـروح و بیمـار در 
شـرایط بحرانـی با هلیکوپتـر انجام می شـود یا 
حتـی از هلیکوپتر بـرای جابه جایـی بافت های 
زنـده مثـل قلـب و کلیه بـا هدف پیونـد اعضا 
اسـتفاده می شـود، ولـی در ایـران بـه علـت 
هزینه هـای بـاالی صنعـت هلیکوپتـری امکان 
چنیـن کارهای وجـود ندارد و سـوخت عاملی 
اسـت کـه بهـای خدمـات هلیکوپتـری را بـاال 
می بـرد. مثا مدتی قبل کودکـی دچار وضعیت 
جسـمی حادی شـده و باید فورا برای درمان به 
تهران منتقل می شـد، اما بـرای جابه جایی بیمار 
با هلیکوپتر رقم ۲۰۰ میلیون اعام شد، خب به 
علـت تطویل مذاکره، چانه زنی بر روی قیمت و 
اتاف وقت، متاسـفانه آن کودک فـوت کرد. در 
حالی که در سـایر کشورها برای نجات انسان ها 

هزینه می کنند. 
هال احمـر و هلیکوپتری اش )نویـد تک( جزء 
نهادهای عام المنفعه هسـتند باید به آن ها کمک 
مالی شـود. به شـرکت هلیکوپتری آوا سامت 

)اورژانـس هوایـی ذیـل وزارت بهداشـت( باید 
کمک شـود تا بتواند هلیکوپترهای جدید تهیه 
کنـد یـا بـرای آمادگی بـا رویارویـی با عملیات 

پیچیده به دوره های آموزشی اعزام شوند. 
بایـد اگر اعام شـد که فـردی مثا ضربه مغزی 
شـده یا قطع عضو شـده یا نیـاز به پیونـد دارد، 
به راحتی هلیکوپتر در اختیارشـان قـرار گیرد، نه 
اینکـه به خانواده بیمار اعام  شـود که باید بهای 
حمـل با هلیکوپتر را پرداخـت کند. هال احمر 
با چنـد فروند هلیکوپتر کفاف خدمات رسـانی 

به کل کشور را ندارد. 
البتـه در برخـی از اسـتان ها بـا عقـد قـرارداد بـا 
سـازمان های هلیکوپتـری نظامی اعـم از ارتش، 
سـپاه و ناجـا، خدمـات امـداد هوایـی تامیـن 
می شـود، امـا اولویـت نهادهـای نظامـی، امنیت 
داخلـی و سـرزمینی اسـت و آنهـا تعهـدی بـه 
اسـتمرار خدمات درمانی ندارنـد. از طرف دیگر 
چنین اسـتراتژی، توسـعه خدمات هلیکوپتری 
کشـور را به عقب می انـدازد، چون امکان رشـد 
سـازمان های امـدادی از محـل ایـن درآمدهـا را 
سـلب می کنـد. از طـرف دیگـر هلیکوپترهای 
سـازمان های امـدادی به انواع دسـتگاه ها مجهز 
هسـتند، ولی هلیکوپترهای نظامـی که فعالیت 
امـدادی انجام می دهند چنین تجهیزاتی ندارند و 
اصـوال امـکان تجهیـز هلیکوپترهـای نظامی به 

تجهیزات پزشکی وجود ندارد. 
باید نگاه بلندمدت به توسعه صنعت هلیکوپتری 
داشـت. وقتـی کار بـه نهاد تخصصـی خودش 
واگذار شـود، از محل درآمدهای آن کار می تواند 
هلیکوپترهایش را مدرن کند و یا خلبان هایش را 
بـه آموزش هـای بهتـری اعـزام کنـد، ولی عقد 
قـرارداد با نهادهـای نظامی ضمن کاهـش توان 
رزمی آنها باعث تضعیف بخش های تخصصی 

می شود.
ترابـران: بـه ورود برخـی هلیکوپترها با ثبت 
نظامی، در فعالیت هـای عام المنفعه یا تجاری 
اشاره کردید، لطفا کمی بیشـتر درباره مزایا یا 

معایب آن توضیح دهید؟
یکی دیگـر از چالش های این صنعـت، ورود 
صنعت هلیکوپتری نظامی به بخش خصوصی 
اسـت که علت آن نبود امکانات کافی در بخش 
کشـوری است. شـهید کاظمی در شـیراز برای 
اولین مسئولیت، استفاده از هلیکوپتری نظامی در 
بخـش اورژانس را پذیرفت. ایشـان در آن مقطع 

محتوای آموزش برای 
اخذ CPL هواپیمایی 
)گواهینامه خلبانی( در

بسیاری موارد متفاوت 
با CPL هلیکوپتری  

است، در حالی که اکنون
اعطای مدرک در این 

دو حوزه، رویکرد و
فرآیندی یکسان دارد.

به بیان دیگر، از دریچه
صنعت هواپیمایی به 

صنعت هلیکوپتری
نگریسته می شود

دوره های خلبانی هلیکوپتر 
قیمتی سه تا چهار برابر 

خلبانی هواپیما داشته 
و از طرف دیگر بازار 

بسیار محدودی دارد که 
ریسک استخدام فرد 

را افزایش می دهد، 
بنابراین عموما جوانان 

دوره آموزشی هواپیما
را ترجیح می دهند
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CofA )گواهینامـه قابلیـت پـرواز( زیـر چتـر 
بخـش هواپیمایی اسـت، ولـی زمانی که بخش 
هلیکوپتری از هواپیمایی جدا شود، گزارش ها و 
ممیزی ها طبق خصوصیات صنعت هلیکوپتری 
انجـام خواهد شـد که طبعـا نتیجـه آن افزایش 
تخصص محـوری در حـل چالش های صنعت 
هلیکوپتری اسـت. باید توجه داشت که اگرچه 
سازمان هواپیمایی کشوری در حوزه هواپیمایی 
دارای کارشناسـان مجربـی در حـوزه بال و بدنه 
هواپیما است، ولی توانمندی کارشناسی سازمان 
هواپیمایی کشـوری در حوزه های موتور و بدنه 

هلیکوپتری محدود است. 
خأل نظارتی در برخی موارد مشکات معیشتی 
کارکنان صنعت هلیکوپتری را هم به همراه دارد 
کـه باعث می شـود نیـروی متخصص دلسـرد 
شـده و تمایـل کمتری بـه انجام کار درسـت و 

مناسب داشته باشد. 
ترابران: میانگین سـنی پرسنل بخش عملیاتی 
و فنی در صنعت هلیکوپتری بیش از 50 سال 
اسـت، در حالـی کـه میانگین سـنی این دو 
بخـش در صنعت هواپیمایی حـول و حوش 
۴0 سـال است، این تفاوت سـنی چه مزایا و 

معایبی به دنبـال دارد؟
نبود آموزشگاه یا مدارس خلبانی، باعث شده 
کـه تربیـت نیـروی متخصـص بـرای صنعت 
هلیکوپتری انجام نشود و تعداد کارکنان صنعت 
هلیکوپتـری محـدود باشـد، ضمـن اینکـه در 
مجمـوع آموزش هـای صنعـت هلیکوپتـری 
گران قیمت هستند، پس عموما کارکنان صنعت 
هلیکوپتری از کارکنان بازنشسته سایر سازمان ها 
نظیر نیروی های مسـلح، نهادهـای دولتی تامین 
می شـود و طبعـا افراد پـس از ۵۰ سـالگی وارد 

صنعت هلیکوپتری می شوند.
کنـار  در  جـوان  نیـروی  آمـوزش  متاسـفانه 
استادخلبان در صنعت هلیکوپتری چندان رایج 
نیسـت، اگـر این موضوع جدی گرفته می شـد، 
امکان آموزش کمک خلبان با سـن پایین وجود 
می داشـت و چنیـن جوانانـی سـرمایه آینـده 
صنعت هلیکوپتری محسوب می شدند، چراکه 
می توانسـتند حداقل ۲۵ تا 3۰ سـال پرواز کنند، 
در حالی که اکنون میانگین سنی خلبان هایی که 
به صنعت هلیکوپتری غیرنظامی وارد می شوند 
حدود ۵۵ سـال اسـت و اگر مشـکل پزشـکی 
نداشـته باشـند، حداکثر می توانند تا ۶۵ سالگی 

پـرواز کننـد. بنابراین به طورمعمـول عمر مفید 
خدمتـی چنیـن خلبان هایـی بیـن ۷ تـا ۱۰ در 

صنعت هلیکوپتری خواهد بود.
همانطور که شما هم اشـاره کردید، جوان گرایی 
در ایـن صنعـت انجـام  نشـده و ایـن مشـکل 
محدود به بخش خلبانی نیسـت و شامل بخش 

فنی نیز می شود.
البته در بخش فنی مشـکات کمتر است چون 
فـرد می توانـد دانش هـای مقدماتی و پایـه را در 
دانشـکده های و آموزشـگاه ها فرابگیرد و پس از 
جـذب در شـرکت های هلیکوپتـری به تدریج 

رشد حرفه ای داشته باشد.
در حـوزه آمـوزش، خوشـبختانه یـک دسـتگاه 
سـیمیاتور MIL در کشـورمان وجـود دارد که 
 MIL نیازمندی  کشور را در حوزه هلیکوپترهای
پوشـش می دهد، ولی در حوزه سـیموالتور ۴۱۲ 
و سایر هلیکوپترهای شرکتی مشکل وجود دارد 
و خلبان های هلیکوپترهـای ایرانی به علت نبود 
سیموالتور، از چنین آموزش هایی محروم هستند، 
آمـوزش  کـه می تـوان هزینه هـای  در حالـی 
شبیه سـاز هلیکوپتر را کاهش داد. یکـی از راه ها، 
خرید اشـتراکی شبیه سـاز از سـوی شرکت های 
هلیکوپتـری اسـت. خرید یـک شبیه سـاز ۴۱۲ 
نیازهـای صنعت هلیکوپتـری ایـران را برطرف 
 MIL می کنـد همان گونـه کـه یـک شبیه سـاز
پاسـخگوی نیازهای صنعت هلیکوپتـری ایران 

بوده است.
جمع بنـدی اینکـه، سـرمایه گذاری در دوره های 
آموزشـی صنعت هلیکوپتری صـورت نگرفته 
اسـت. سـاخه چنـد فروند هلیکوپتر آموزشـی 
پیسـتونی دارد، ولـی تاکنـون فارغ التحصیـل یا 
خروجی نیروی انسـانی نداشـته اسـت؛ چراکه 
ثبت نام در دوره خلبانی هلیکوپتر متقاضی ندارد 
که شـاید یکی از دالیل آن بـاال بودن هزینه های 
آموزشـی باشـد. بد نیسـت بدانید که دوره های 
خلبانـی هلیکوپتر قیمتـی 3 تـا ۴ برابر خلبانی 
هواپیمـا داشـته و از طـرف دیگـر بـازار بسـیار 
محدودی دارد که ریسـک اسـتخدام فـرد را باال 
می بـرد، بنابرایـن جوانـان دوره هـای آموزشـی 

هواپیمایی را ترجیح می دهند.
البتـه به نظـر من، سـازمان هواپیمایی کشـوری 
قانونـی،  الزامـات  بـا وضـع  توانـد  می توانـد 
مشـکات ایـن بخـش را مرتفـع کنـد؛ بدیـن 
ترتیـب کـه شـخص کـه گواهینامـه خلبانـی 

ناوگان هلیکوپتری ایران
 قدیمی است و بخشی 
از درآمد باید صرف
 نگهداری شود، ولی در 
مجموع می توان تخمین
 زد که هزینه هر ساعت 
هلیکوپتر بستگی به نوع
 پرنده و فروش خدمات
 آن بسیار به صرفه است. 
حتی اگر تحریم ها نبود 
درآمد شرکت های
 هلیکوپتری می توانست 
بیشتر از ایرالین ها باشد
که علت آن نیز به خاص
 بودن این کسب وکار
 مربوط می شود 
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بازرگانـی )CPL( را دارد بـا گذرانـدن ۷۰ تا ۸۰ 
سـاعت آمـوزش وارد حـوزه خلبانی هلیکوپتر 
شـود و در ادامـه بـا نظـارت، امـکان کسـب 

گواهینامه و ارتقای حرفه ای را پیدا کند.
ترابران: چرا با وجود آنکه صنعت هلیکوپتری 
پشـتیبان صنعت کشـور اعم از نفت اسـت، 
سـوخت ایـن بخش بـه مراتـب گران تـر از 
صنعت هواپیمایی در بخش مسـافری است. 
بـه طـور کلی سـطح حمایت هـا از ایـن دو 

صنعـت را چگونـه ارزیابی می کنید؟
بلـه یکی از عوامل مهم افزایش بهای خدمات 
بـه سـوخت مربـوط  ایـران  هلیکوپتـری در 
می شود. قیمت سـوخت در صنعت هواپیمایی 
که اکثر مشـتریانش بابت گردش و تفریح از آن 
اسـتفاده می کننـد، ۶۰۰ تومـان اسـت، پس چرا 
بایـد قیمت سـوخت صنعت هلیکوپتـری که 
مصـارف عام المنفعه دارد ۲۸۰۰۰ تومان باشـد؟! 
این در حالی اسـت که در سـایر کشـورها روند 
تخصیص یارانه به نفع بخش بـاری و خدماتی 
اسـت. چرا باید حتی هلیکوپترهای هال احمر 
سـوخت آزاد دریافت کنند؟! مگر آنها  جز در راه 
خدمات امدادی به مردم به کار گرفته می شـوند! 
البتـه ایـن مشـکات کم وبیـش در حـال حـل 
شـدن اسـت و هدفـم از بیـان ایـن مطلب نقد 

رویکردها به صنعت هلیکوپتری است.
در تمـام دنیـا جابه جایـی مجـروح و بیمـار در 
شـرایط بحرانـی با هلیکوپتـر انجام می شـود یا 
حتـی از هلیکوپتر بـرای جابه جایـی بافت های 
زنـده مثـل قلـب و کلیه بـا هدف پیونـد اعضا 
اسـتفاده می شـود، ولـی در ایـران بـه علـت 
هزینه هـای بـاالی صنعـت هلیکوپتـری امکان 
چنیـن کارهای وجـود ندارد و سـوخت عاملی 
اسـت کـه بهـای خدمـات هلیکوپتـری را بـاال 
می بـرد. مثا مدتی قبل کودکـی دچار وضعیت 
جسـمی حادی شـده و باید فورا برای درمان به 
تهران منتقل می شـد، اما بـرای جابه جایی بیمار 
با هلیکوپتر رقم ۲۰۰ میلیون اعام شد، خب به 
علـت تطویل مذاکره، چانه زنی بر روی قیمت و 
اتاف وقت، متاسـفانه آن کودک فـوت کرد. در 
حالی که در سـایر کشورها برای نجات انسان ها 

هزینه می کنند. 
هال احمـر و هلیکوپتری اش )نویـد تک( جزء 
نهادهای عام المنفعه هسـتند باید به آن ها کمک 
مالی شـود. به شـرکت هلیکوپتری آوا سامت 

)اورژانـس هوایـی ذیـل وزارت بهداشـت( باید 
کمک شـود تا بتواند هلیکوپترهای جدید تهیه 
کنـد یـا بـرای آمادگی بـا رویارویـی با عملیات 

پیچیده به دوره های آموزشی اعزام شوند. 
بایـد اگر اعام شـد که فـردی مثا ضربه مغزی 
شـده یا قطع عضو شـده یا نیـاز به پیونـد دارد، 
به راحتی هلیکوپتر در اختیارشـان قـرار گیرد، نه 
اینکـه به خانواده بیمار اعام  شـود که باید بهای 
حمـل با هلیکوپتر را پرداخـت کند. هال احمر 
با چنـد فروند هلیکوپتر کفاف خدمات رسـانی 

به کل کشور را ندارد. 
البتـه در برخـی از اسـتان ها بـا عقـد قـرارداد بـا 
سـازمان های هلیکوپتـری نظامی اعـم از ارتش، 
سـپاه و ناجـا، خدمـات امـداد هوایـی تامیـن 
می شـود، امـا اولویـت نهادهـای نظامـی، امنیت 
داخلـی و سـرزمینی اسـت و آنهـا تعهـدی بـه 
اسـتمرار خدمات درمانی ندارنـد. از طرف دیگر 
چنین اسـتراتژی، توسـعه خدمات هلیکوپتری 
کشـور را به عقب می انـدازد، چون امکان رشـد 
سـازمان های امـدادی از محـل ایـن درآمدهـا را 
سـلب می کنـد. از طـرف دیگـر هلیکوپترهای 
سـازمان های امـدادی به انواع دسـتگاه ها مجهز 
هسـتند، ولی هلیکوپترهای نظامـی که فعالیت 
امـدادی انجام می دهند چنین تجهیزاتی ندارند و 
اصـوال امـکان تجهیـز هلیکوپترهـای نظامی به 

تجهیزات پزشکی وجود ندارد. 
باید نگاه بلندمدت به توسعه صنعت هلیکوپتری 
داشـت. وقتـی کار بـه نهاد تخصصـی خودش 
واگذار شـود، از محل درآمدهای آن کار می تواند 
هلیکوپترهایش را مدرن کند و یا خلبان هایش را 
بـه آموزش هـای بهتـری اعـزام کنـد، ولی عقد 
قـرارداد با نهادهـای نظامی ضمن کاهـش توان 
رزمی آنها باعث تضعیف بخش های تخصصی 

می شود.
ترابـران: بـه ورود برخـی هلیکوپترها با ثبت 
نظامی، در فعالیت هـای عام المنفعه یا تجاری 
اشاره کردید، لطفا کمی بیشـتر درباره مزایا یا 

معایب آن توضیح دهید؟
یکی دیگـر از چالش های این صنعـت، ورود 
صنعت هلیکوپتری نظامی به بخش خصوصی 
اسـت که علت آن نبود امکانات کافی در بخش 
کشـوری است. شـهید کاظمی در شـیراز برای 
اولین مسئولیت، استفاده از هلیکوپتری نظامی در 
بخـش اورژانس را پذیرفت. ایشـان در آن مقطع 

محتوای آموزش برای 
اخذ CPL هواپیمایی 
)گواهینامه خلبانی( در

بسیاری موارد متفاوت 
با CPL هلیکوپتری  

است، در حالی که اکنون
اعطای مدرک در این 

دو حوزه، رویکرد و
فرآیندی یکسان دارد.

به بیان دیگر، از دریچه
صنعت هواپیمایی به 

صنعت هلیکوپتری
نگریسته می شود

دوره های خلبانی هلیکوپتر 
قیمتی سه تا چهار برابر 

خلبانی هواپیما داشته 
و از طرف دیگر بازار 

بسیار محدودی دارد که 
ریسک استخدام فرد 

را افزایش می دهد، 
بنابراین عموما جوانان 

دوره آموزشی هواپیما
را ترجیح می دهند

ی
وای

ه
ی 

رابر
ت

w
w

w
.t

ar
ab

ar
an

.c
om

14
01

ه / 
 ما

یور
هر

 ش
 / 1

99
ره 

شما

71



زمانـی فرمانده هوافضای سـپاه بودنـد و تقریبا 
بـدون اخـذ هزینـه ای بـا یک فرونـد هلیکوپتر 
MIL ایـن عملیـات در اورژانس آغاز شـد و تا 
سـال های متمـادی ادامـه یافـت. در زمانـی کـه 
امکانـات بخـش هلیکوپتـری امـدادی وجـود 
نداشـت، چنین اقدامی ارزشمند تلقی می شد و 
این هلیکوپتر عاوه بر پوشـش خدمات امدادی 
در سـطح استان فارس به اسـتان های هم جوار و 
معین نیـز خدمات ارائه کـرد. مزیت ایـن پرواز 
بـرای کارکنـان نظامـی، تمریـن پـرواز، افزایش 
تجربـه و آشـنایی با انـواع عملیات هلیکوپتری 
بـود و از طـرف دیگـر عمـر وسـیله پرونـده 

به صورت بهینه استفاده می شد.
تنها نهاد عام المنفعه ای که هلیکوپترهایش ثبت 
نظامـی دارد، هلیکوپتری هال احمر )نوید تک( 
است. آنها الزامی برای تغییر ثبت هلیکوپترهایش 
بـه کشـوری و قرارگیـری در نظـام هواپیمایـی 
کشوری ندارند و اکنون خلبان ها و متخصصین 
فنـی در هال احمـر همگـی دارای مـدارک و 
گواهینامه های هواپیمایی کشـوری هستند، ولی 
مسـئله اصلی جهت عـدم قرارگیـری ذیل نظم 
سـازمان هواپیمایـی کشـوری، هزینـه اجـرای 
اسـتاندارد براسـاس معیارهای این سازمان است 
کـه نهـادی ماننـد هال احمـر توانایـی مالـی 
پرداخـت چنیـن هزینـه ای را نـدارد، بنابرایـن 
محدودیت مالی انتقال ثبت هواپیماها، قرارگیری 
ذیل سیستم هواپیمایی کشـوری را سخت کرده 
اسـت؛ چراکـه بـر اسـاس الزامـات هواپیمایی 
می بایسـت کلیـه مسـتندات و مـدارک بـرای 
صدور CoFA )گواهینامه قابلیت پرواز( ارزیابی 
شـود و ایـن مـدارک در کنـار گواهینامه هـای 
 AOC خلبانـی و فنـی، امـکان صـدور مجـوز

)مجوز بهره برداری( را فراهم می کند. 
هال احمر AOC هواپیمایی کشـوری را دارد و 
الزامـات آن را رعایت می کند و از حیث رعایت 
الزامات کم و کسـری نـدارد ولی انطباق کامل با 
این اسـتانداردها نیازمند تشکیات و کادرسازی 
در سـطح شـرکت نوید تک اسـت که به تبع آن 
می بایسـت کارکنان مناسـب جذب و امکانات 
اداری تامین شـود که پرداخت چنین هزینه های 
از سـوی شـرکت سـخت و دشـوار اسـت، در 
حالـی که شـرکت های پاسـکو، آوا سـامت یا 
پاسـارگاد ماهیتی خصوصی دارنـد و قرارگیری 
آنها ذیل رویه های هواپیمایی کشـوری آسـان تر 

اسـت، ولـی بایـد اسـتانداردهای هواپیمایـی 
کشوری پذیرفته شود.

ترابران: شـرایط جذب ناوگان هلیکوپتری به 
صـورت لیزینگ یـا wet lease در صنعت 

هلیکوپتری چیست؟ 
در مسئله جذب ناوگان هلیکوپتری به صورت 
اجاره ای محدودیت هـای وجود دارد، چراکه اگر 
هلیکوپتر اجاره داده شـود، صنعت هلیکوپتری 
ایران به شـرکت های خارجی وابسـته می شـود 
که شـرایط پیچیـده و دشـواری در پـی خواهد 
داشـت؛ ضمـن اینکـه قیمـت اجـاره چنیـن 
هلیکوپترهایی هم باال اسـت و از آنجا  که طرف 
ایرانی مالک هلیکوپتر نیسـت، اگر روزی اعام 
شـود کـه هلیکوپتر می بایسـت به صاحـب آن 
بازگردانده شـود، بهره بردار ایرانی حق هیچ گونه 
اعتراضـی نـدارد و معمـوال چنیـن مـواردی در 
قرارداد نیز تصریح و عموما برای قطع همکاری 
و بازگشت هلیکوپتر به سرمایه گذار عللی مانند 
شـرایط اضطراری، تحریم و تهدیـد و ... مطرح 
می شـود، بنابراین وضعیـت ناوگان هلیکوپتری 
کشـور مطمئن و پایدار نخواهد بود، ولی روش 

بهتر قرارداد »اجاره به شرط تملیک« است. 
ناگفتـه نمانـد کـه ایـن روش به علت شـرایط 
سیاسـی و اقتصـادی خاص ایران اسـت، وگرنه 
در کشـورهای خارجـی اجاره هلیکوپتر بسـیار 
رایـج اسـت و حتـی می تـوان گفت کـه خرید 
هلیکوپتر ارزش اقتصادی ندارد و در آن کشورها 
حتـی روش هایـی فراتـر از اجـاره هلیکوپتر در 
پیـش  گرفته شـده و گاهی اوقـات صرفا موتور 
هلیکوپتـر اجـاره داده می شـود، مثـا موتور به 
میـزان ۱۰۰۰ سـاعت اجاره داده می شـود و پس 
از اتمـام دوره قـرارداد، موتـور بـه صاحـب آن 

عودت داده می شود.
البته چنین چالشی مختص هلیکوپترهای غربی 
است، ولی درباره مالکیت یا اجاره هلیکوپترهای 
شـرقی به ویـژه روس هـا، چالش هـای دیگـری 
وجـود دارد، چراکـه شـرکت های نفتـی ایرانی 
اعـام کرده انـد که سـکوهای نفتی متناسـب با 
هلیکوپترهـای غربـی طراحی  شـده اند و امکان 
عملیات ایمن هلیکوپتری های روسـی بر روی 
آنها وجود ندارد، بنابراین شـرکت نفت عملیات 
هلیکوپترهای روسی بر روی سکوهای نفتی را 
تایید نمی کنـد و چالش محدودیـت وزن اعام 
شـده، در چنین شرایطی، سـرمایه گذاران ناوگان 

درباره سوانح هلیکوپتری 
در کشور باید به تفاوت 
سطح عمل به استانداردها 
در ایران و سایر کشورها 
آن هم به دلیل تحریم ها 
اشاره کرد؛ چراکه باعث
 شده تا عمر بهره برداری
 از قطعات تمدید  شود. 
در واقع به علت تحریم ها 
به ناچار سطح رعایت 
استانداردهای ایمنی 
کاهش  یافته تا امکان 
استمرار عملیات  در این 
صنعت وجود داشته باشد

چالش های ایمنی در این 
بخش مرتبط با سطح 
دانش و مهارت کارکنان 
صنعت هلیکوپتری نیست 
چراکه ایران بیش از 60 
سال است تجربه پرواز و 
کار با هلیکوپتر را دارد.

شاهد این مدعا، سهولت 
جذب متخصصان فنی و 
خلبانان ایرانی در سایر

 کشورها است 
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سبک وزن روسی را جذب نمی کنند. 
هلیکوپترهای روسی از حیث استقامت و قدرت 
موتور قوی تر از هلیکوپترهای آمریکایی هستند 
و در عیـن  حال انجام عملیات با آنها سـاده تر از 
هلیکوپترهـای غربـی اسـت، ولـی در عـوض 
هلیکوپترهـای امریـکا مثـل بـل ۴۱۲ از حیث 
راحتی و آسـایش برای خلبـان به مراتب بهتر از 
MIL اسـت. البته هلیکوپترهای روسـی جدید 
ظرافـت بیشـتری دارنـد و از حیـث تجهیزات 
ناوبری مدرن بوده و امکان پرواز در شـب را نیز 
دارنـد ولی تاکنون پـای چنین هلیکوپترهای به 

بازار ایران باز نشده است.
ترابـران: با وجـود اهمیت صنعت هلیکوپتری 
در پشـتیبانی حوزه هـای صنعتـی و درمانـی، 
سـازمان هواپیمایی کشـوری اولویت کمی به 
آن می دهد، شـما چه پیشـنهادی بـرای تغییر 

چنین رویکـردی دارید؟
مـن معتقـد هسـتم از آنجـا که شـرکت های 
هلیکوپتری مثل شـرکت های هواپیمایی روابط 
عمومی ندارنـد، خدمات شـرکت هلیکوپتری 
دیده نمی شـود و عموم مردم از آمـار و ارقام این 

صنعت بی اطاع هستند.
در حالـی  کـه اطاعـات صنعت 
هواپیمایی به اندازه کافی از طریق 
انـواع سـایت های خبـری وجود 
دارد و دقیقا مشـخص اسـت که 
چنـد فرونـد هواپیما فعـال و در 
سـرویس و چند فروند زمین گیر 
اسـت یا چه تعداد سـورتی پرواز 
و چه تعداد مسـافر یا بار جابه جا 
شده اند، چنین نگاهی به صنعت 
هلیکوپتری وجود ندارد، بنابراین 
در چنین شـرایطی، باید سـازمان 
هواپیمایی کشـوری روی انتشار 
آمـار و ارقام این صنعت تمرکز و 

عملکرد آن را برجسته کند. 
دربـاره ارتقای عملکرد سـازمان 
هواپیمایـی در حوزه هلیکوپتری 
نیـز می توانم بـه اهمیت تفکیک 
بیـن خلبـان هلیکوپتـر و خلبان 
هواپیمـا در اخذ گواهینامه اشـاره 
کنم. باید این نکته را متذکر شـوم 
کـه محتـوای CPL )گواهینامـه 
 CPL بـا هواپیمایـی  خلبانـی( 

هلیکوپتری در بسیاری موارد با هم تفاوت دارد، 
ولـی اکنون فرایند اخذ مـدرک در این دو حوزه، 
با رویکرد یکسـان صورت می گیرد و از دریچه 
صنعـت هواپیمایـی بـه صنعـت هلیکوپتـری 
 booklet نگریسـته می شـود، در حالی که تهیه
)کتابچه هـای درسـی( و آموزش ها باید حتما بر 
مبنـای صنعت هلیکوپتری باشـد و نه صنعت 

هواپیمایی تجاری. 
پیشـنهاد می کنـم همان طـور که بخش فنـی از 
عملیات در سازمان هواپیمایی کشوری تفکیک  
شـده، بخش هلیکوپتری هم مسـتقل از بخش 

هواپیمایی باشد. 
موضوع اسـتقال بخش هلیکوپتری می تواند با 
توسعه ساختارهایی در سـطوح معاونت یا اداره 
کل در سـازمان هواپیمایـی پیـاده شـود. وجـود 
چنیـن کمبـودی در زمان ممیـزی و بازدیدهای 
سازمان هواپیمایی کشـوری هم نمایان می شود 
و همان کارشناسـی که مسـئول ارزیابی شرکت 
هواپیمایـی اسـت، شـرکت  هلیکوپتـری را هم 
ممیـزی می کنـد. البتـه ماهیـت فعالیت هـر دو 
بخـش یکسـان اسـت، ولـی در بخش هـای 
عملیاتی تفاوت های چشمگیری دارند، بنابراین 

نیاز اسـت که نحـوه آموزش و اخذ مـدارک این 
دو بخش منفک شـود و در حوزه سـازمانی نیز 
ترجیح بر توسعه  سازمانی و استقال تشکیات 
هلیکوپتـری در سـطح سـازمان 

هواپیمایی کشوری است. 
می دانیـم کـه با توجه به وسـعت 
کاری گسترده سازمان هواپیمایی 
تفکیـک  ایـن  قطعـا  کشـوری 
به سـادگی قابـل انجـام نیسـت، 
ولی با تحـوالت فکـری و ورود 
جوانـان بـه سـازمان هواپیمایی، 
اکنـون زمـان مناسـبی بـرای این 

توسعه  سازمانی است.
ترابران: و سخن آخر؟

صنعـت هلیکوپتـری ایـران از 
حیث تحریم با شـرایط دشوار و 
مشـقت باری برای تامین قطعه و 
ایمنـی خـود روبـه رو شـده، امـا 
شـرکت های هلیکوپتـری موفق 
شـده اند در سـخت ترین شرایط، 
موقعیـت خـود را حفـظ کنند و 
حتـی بـا سـخت ترین شـرایط، 
عملیات خود را اسـتمرار داده اند. 
این موضوع نشـان از سرمایه های 

اجتماعی و باورهای ملی دارد.

من معتقدم از آنجا که 
شرکت های هلیکوپتری

مانند ایرالین های داخلی 
روابط عمومی ندارند، 

خدمات و عملکرد آنها 
به درستی دیده نشده، 

برجسته نمی شود و
عموم مردم از آمار 
و ارقام این صنعت 

بی اطالع می مانند 
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زمانـی فرمانده هوافضای سـپاه بودنـد و تقریبا 
بـدون اخـذ هزینـه ای بـا یک فرونـد هلیکوپتر 
MIL ایـن عملیـات در اورژانس آغاز شـد و تا 
سـال های متمـادی ادامـه یافـت. در زمانـی کـه 
امکانـات بخـش هلیکوپتـری امـدادی وجـود 
نداشـت، چنین اقدامی ارزشمند تلقی می شد و 
این هلیکوپتر عاوه بر پوشـش خدمات امدادی 
در سـطح استان فارس به اسـتان های هم جوار و 
معین نیـز خدمات ارائه کـرد. مزیت ایـن پرواز 
بـرای کارکنـان نظامـی، تمریـن پـرواز، افزایش 
تجربـه و آشـنایی با انـواع عملیات هلیکوپتری 
بـود و از طـرف دیگـر عمـر وسـیله پرونـده 

به صورت بهینه استفاده می شد.
تنها نهاد عام المنفعه ای که هلیکوپترهایش ثبت 
نظامـی دارد، هلیکوپتری هال احمر )نوید تک( 
است. آنها الزامی برای تغییر ثبت هلیکوپترهایش 
بـه کشـوری و قرارگیـری در نظـام هواپیمایـی 
کشوری ندارند و اکنون خلبان ها و متخصصین 
فنـی در هال احمـر همگـی دارای مـدارک و 
گواهینامه های هواپیمایی کشـوری هستند، ولی 
مسـئله اصلی جهت عـدم قرارگیـری ذیل نظم 
سـازمان هواپیمایـی کشـوری، هزینـه اجـرای 
اسـتاندارد براسـاس معیارهای این سازمان است 
کـه نهـادی ماننـد هال احمـر توانایـی مالـی 
پرداخـت چنیـن هزینـه ای را نـدارد، بنابرایـن 
محدودیت مالی انتقال ثبت هواپیماها، قرارگیری 
ذیل سیستم هواپیمایی کشـوری را سخت کرده 
اسـت؛ چراکـه بـر اسـاس الزامـات هواپیمایی 
می بایسـت کلیـه مسـتندات و مـدارک بـرای 
صدور CoFA )گواهینامه قابلیت پرواز( ارزیابی 
شـود و ایـن مـدارک در کنـار گواهینامه هـای 
 AOC خلبانـی و فنـی، امـکان صـدور مجـوز

)مجوز بهره برداری( را فراهم می کند. 
هال احمر AOC هواپیمایی کشـوری را دارد و 
الزامـات آن را رعایت می کند و از حیث رعایت 
الزامات کم و کسـری نـدارد ولی انطباق کامل با 
این اسـتانداردها نیازمند تشکیات و کادرسازی 
در سـطح شـرکت نوید تک اسـت که به تبع آن 
می بایسـت کارکنان مناسـب جذب و امکانات 
اداری تامین شـود که پرداخت چنین هزینه های 
از سـوی شـرکت سـخت و دشـوار اسـت، در 
حالـی که شـرکت های پاسـکو، آوا سـامت یا 
پاسـارگاد ماهیتی خصوصی دارنـد و قرارگیری 
آنها ذیل رویه های هواپیمایی کشـوری آسـان تر 

اسـت، ولـی بایـد اسـتانداردهای هواپیمایـی 
کشوری پذیرفته شود.

ترابران: شـرایط جذب ناوگان هلیکوپتری به 
صـورت لیزینگ یـا wet lease در صنعت 

هلیکوپتری چیست؟ 
در مسئله جذب ناوگان هلیکوپتری به صورت 
اجاره ای محدودیت هـای وجود دارد، چراکه اگر 
هلیکوپتر اجاره داده شـود، صنعت هلیکوپتری 
ایران به شـرکت های خارجی وابسـته می شـود 
که شـرایط پیچیـده و دشـواری در پـی خواهد 
داشـت؛ ضمـن اینکـه قیمـت اجـاره چنیـن 
هلیکوپترهایی هم باال اسـت و از آنجا  که طرف 
ایرانی مالک هلیکوپتر نیسـت، اگر روزی اعام 
شـود کـه هلیکوپتر می بایسـت به صاحـب آن 
بازگردانده شـود، بهره بردار ایرانی حق هیچ گونه 
اعتراضـی نـدارد و معمـوال چنیـن مـواردی در 
قرارداد نیز تصریح و عموما برای قطع همکاری 
و بازگشت هلیکوپتر به سرمایه گذار عللی مانند 
شـرایط اضطراری، تحریم و تهدیـد و ... مطرح 
می شـود، بنابراین وضعیـت ناوگان هلیکوپتری 
کشـور مطمئن و پایدار نخواهد بود، ولی روش 

بهتر قرارداد »اجاره به شرط تملیک« است. 
ناگفتـه نمانـد کـه ایـن روش به علت شـرایط 
سیاسـی و اقتصـادی خاص ایران اسـت، وگرنه 
در کشـورهای خارجـی اجاره هلیکوپتر بسـیار 
رایـج اسـت و حتـی می تـوان گفت کـه خرید 
هلیکوپتر ارزش اقتصادی ندارد و در آن کشورها 
حتـی روش هایـی فراتـر از اجـاره هلیکوپتر در 
پیـش  گرفته شـده و گاهی اوقـات صرفا موتور 
هلیکوپتـر اجـاره داده می شـود، مثـا موتور به 
میـزان ۱۰۰۰ سـاعت اجاره داده می شـود و پس 
از اتمـام دوره قـرارداد، موتـور بـه صاحـب آن 

عودت داده می شود.
البته چنین چالشی مختص هلیکوپترهای غربی 
است، ولی درباره مالکیت یا اجاره هلیکوپترهای 
شـرقی به ویـژه روس هـا، چالش هـای دیگـری 
وجـود دارد، چراکـه شـرکت های نفتـی ایرانی 
اعـام کرده انـد که سـکوهای نفتی متناسـب با 
هلیکوپترهـای غربـی طراحی  شـده اند و امکان 
عملیات ایمن هلیکوپتری های روسـی بر روی 
آنها وجود ندارد، بنابراین شـرکت نفت عملیات 
هلیکوپترهای روسی بر روی سکوهای نفتی را 
تایید نمی کنـد و چالش محدودیـت وزن اعام 
شـده، در چنین شرایطی، سـرمایه گذاران ناوگان 

درباره سوانح هلیکوپتری 
در کشور باید به تفاوت 
سطح عمل به استانداردها 
در ایران و سایر کشورها 
آن هم به دلیل تحریم ها 
اشاره کرد؛ چراکه باعث
 شده تا عمر بهره برداری

 از قطعات تمدید  شود. 
در واقع به علت تحریم ها 
به ناچار سطح رعایت 
استانداردهای ایمنی 
کاهش  یافته تا امکان 
استمرار عملیات  در این 
صنعت وجود داشته باشد

چالش های ایمنی در این 
بخش مرتبط با سطح 
دانش و مهارت کارکنان 
صنعت هلیکوپتری نیست 
چراکه ایران بیش از 60 
سال است تجربه پرواز و 
کار با هلیکوپتر را دارد.
شاهد این مدعا، سهولت 
جذب متخصصان فنی و 
خلبانان ایرانی در سایر
 کشورها است 
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سبک وزن روسی را جذب نمی کنند. 
هلیکوپترهای روسی از حیث استقامت و قدرت 
موتور قوی تر از هلیکوپترهای آمریکایی هستند 
و در عیـن  حال انجام عملیات با آنها سـاده تر از 
هلیکوپترهـای غربـی اسـت، ولـی در عـوض 
هلیکوپترهـای امریـکا مثـل بـل ۴۱۲ از حیث 
راحتی و آسـایش برای خلبـان به مراتب بهتر از 
MIL اسـت. البته هلیکوپترهای روسـی جدید 
ظرافـت بیشـتری دارنـد و از حیـث تجهیزات 
ناوبری مدرن بوده و امکان پرواز در شـب را نیز 
دارنـد ولی تاکنون پـای چنین هلیکوپترهای به 

بازار ایران باز نشده است.
ترابـران: با وجـود اهمیت صنعت هلیکوپتری 
در پشـتیبانی حوزه هـای صنعتـی و درمانـی، 
سـازمان هواپیمایی کشـوری اولویت کمی به 
آن می دهد، شـما چه پیشـنهادی بـرای تغییر 

چنین رویکـردی دارید؟
مـن معتقـد هسـتم از آنجـا که شـرکت های 
هلیکوپتری مثل شـرکت های هواپیمایی روابط 
عمومی ندارنـد، خدمات شـرکت هلیکوپتری 
دیده نمی شـود و عموم مردم از آمـار و ارقام این 

صنعت بی اطاع هستند.
در حالـی  کـه اطاعـات صنعت 
هواپیمایی به اندازه کافی از طریق 
انـواع سـایت های خبـری وجود 
دارد و دقیقا مشـخص اسـت که 
چنـد فرونـد هواپیما فعـال و در 
سـرویس و چند فروند زمین گیر 
اسـت یا چه تعداد سـورتی پرواز 
و چه تعداد مسـافر یا بار جابه جا 
شده اند، چنین نگاهی به صنعت 
هلیکوپتری وجود ندارد، بنابراین 
در چنین شـرایطی، باید سـازمان 
هواپیمایی کشـوری روی انتشار 
آمـار و ارقام این صنعت تمرکز و 

عملکرد آن را برجسته کند. 
دربـاره ارتقای عملکرد سـازمان 
هواپیمایـی در حوزه هلیکوپتری 
نیـز می توانم بـه اهمیت تفکیک 
بیـن خلبـان هلیکوپتـر و خلبان 
هواپیمـا در اخذ گواهینامه اشـاره 
کنم. باید این نکته را متذکر شـوم 
کـه محتـوای CPL )گواهینامـه 
 CPL بـا هواپیمایـی  خلبانـی( 

هلیکوپتری در بسیاری موارد با هم تفاوت دارد، 
ولـی اکنون فرایند اخذ مـدرک در این دو حوزه، 
با رویکرد یکسـان صورت می گیرد و از دریچه 
صنعـت هواپیمایـی بـه صنعـت هلیکوپتـری 
 booklet نگریسـته می شـود، در حالی که تهیه
)کتابچه هـای درسـی( و آموزش ها باید حتما بر 
مبنـای صنعت هلیکوپتری باشـد و نه صنعت 

هواپیمایی تجاری. 
پیشـنهاد می کنـم همان طـور که بخش فنـی از 
عملیات در سازمان هواپیمایی کشوری تفکیک  
شـده، بخش هلیکوپتری هم مسـتقل از بخش 

هواپیمایی باشد. 
موضوع اسـتقال بخش هلیکوپتری می تواند با 
توسعه ساختارهایی در سـطوح معاونت یا اداره 
کل در سـازمان هواپیمایـی پیـاده شـود. وجـود 
چنیـن کمبـودی در زمان ممیـزی و بازدیدهای 
سازمان هواپیمایی کشـوری هم نمایان می شود 
و همان کارشناسـی که مسـئول ارزیابی شرکت 
هواپیمایـی اسـت، شـرکت  هلیکوپتـری را هم 
ممیـزی می کنـد. البتـه ماهیـت فعالیت هـر دو 
بخـش یکسـان اسـت، ولـی در بخش هـای 
عملیاتی تفاوت های چشمگیری دارند، بنابراین 

نیاز اسـت که نحـوه آموزش و اخذ مـدارک این 
دو بخش منفک شـود و در حوزه سـازمانی نیز 
ترجیح بر توسعه  سازمانی و استقال تشکیات 
هلیکوپتـری در سـطح سـازمان 

هواپیمایی کشوری است. 
می دانیـم کـه با توجه به وسـعت 
کاری گسترده سازمان هواپیمایی 
تفکیـک  ایـن  قطعـا  کشـوری 
به سـادگی قابـل انجـام نیسـت، 
ولی با تحـوالت فکـری و ورود 
جوانـان بـه سـازمان هواپیمایی، 
اکنـون زمـان مناسـبی بـرای این 

توسعه  سازمانی است.
ترابران: و سخن آخر؟

صنعـت هلیکوپتـری ایـران از 
حیث تحریم با شـرایط دشوار و 
مشـقت باری برای تامین قطعه و 
ایمنـی خـود روبـه رو شـده، امـا 
شـرکت های هلیکوپتـری موفق 
شـده اند در سـخت ترین شرایط، 
موقعیـت خـود را حفـظ کنند و 
حتـی بـا سـخت ترین شـرایط، 
عملیات خود را اسـتمرار داده اند. 
این موضوع نشـان از سرمایه های 

اجتماعی و باورهای ملی دارد.

من معتقدم از آنجا که 
شرکت های هلیکوپتری

مانند ایرالین های داخلی 
روابط عمومی ندارند، 

خدمات و عملکرد آنها 
به درستی دیده نشده، 

برجسته نمی شود و
عموم مردم از آمار 
و ارقام این صنعت 

بی اطالع می مانند 
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»اوبر« ستاره ای در دنیای کسب وکار است که چندان خوشنام نیست. وقتی در دهمین روز ماه 
مه سال 2019 با قیمتی شگفت انگیز بر تابلو بازار سهام قیمت می خورد، نشریه »بیزینس اینسایدر« 
سیاهه ای از رسوایی های شرکت در طول یک دهه فعالیت آن را منتشر کرد: لیستی که ارتکاب جرائم 
متعدد اثبات شده یا نشده و پرونده های متعدد شکایت علیه شرکت را نشان می داد؛ اما چندان اثری 
از رسوایی سیاسی در آن نبود، در حالی که به تازگی گزارش های تحقیقی نشان داده اوبر برای پیشبرد 
کسب وکار نوپای خود دست به دامان بسیاری از افراد ذی نفوذ سیاسی، اقتصادی و رسانه ای شده 
است و پای نام های بزرگی به میان آمده که هم اکنون در راس هرم سیاسی قدرت های بزرگ دنیای 

غرب ایستاده اند. 
با این اوصاف، این قهرمان نامدار دنیای استارت آپی در دنیای رسوایی ها نیز به یک قهرمان بدل شده 
است. اوضاع مالی اما همچنان برای اوبر خوب است، چون به تازگی سیر ثبت نام رانندگان در این 
پلتفرم تاکسی  آنالین با شیب تندی صعودی شده و درآمدها به رکوردهایی تاریخی رسیده است. اوبر 
گویا به قهرمانی برای عبور از چالش ها نیز بدل شده و مصمم است به هر قیمتی، سهمی درخشان از 

آینده کسب کند.

افشاگری های سیاسی به سیاهه تخلفات اوبر افزوده است

راندندرمیانهرسواییها
علی محسنی
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تیمـی از روزنامه نـگاران بین المللـی بـا هدایت 
روزنامه انگلیسـی گاردین، 124 هزار سـند افشا 
شـده از شـرکت تاکسـی اینترنتی اوبـر را مورد 
بررسـی قرار داده اند. این اسـناد که بیشتر مربوط 
به بازه زمانی پنج سـاله میـان سـال های 2013 و 
2017 هسـتند و بـه بیش از 83 هـزار پیام کوتاه، 
ایمیـل و پیام هـای واتس آپ رد وبدل شـده میان 
مقام های این شـرکت پرداخته اند، تایید می کنند 
کـه اوبر بـرای برقراری ارتباط با مقام های ارشـد 
سیاسـی، افراد صاحب نفوذ ثروتمند و صاحبان 
رسـانه ها تـاش کرده اسـت؛ البته این اسـناد به 
دوره مدیریـت تراویـس کاالنیـک، رییس قبلی 

شرکت مربوط می شوند.
هیـچ نامی بـه انـدازه امانوئـل ماکـرون در میان 
افـرادی کـه اوبر بـا آنها ارتباط گرفته، برجسـته 
نیسـت. اسـناد افشـا می کننـد کـه وی کمـک 
شـایان توجهی به اصاح قوانین به سود شرکت 
کرده اسـت. انتشـار این گزارش در مقطع زمانی 
بود که می توانست برای تداوم ریاست جمهوری 
ماکـرون در دور دوم انتخابـات مانـع ایجاد کند. 
رییس جمهـور کنونـی فرانسـه هنگامـی که به 
عنوان وزیر اقتصاد در سـال 2014 انتخاب شـده 
بود، برای تسهیل فعالیت اوبر کمک های پنهانی 
انجـام داد و ایمیل هـای البی گـران شـرکت نیز 
نشـان می دهد که روی او برای پیشـبرد اهداف 

تجاری، حساب ویژه ای باز شده بود.
در آن زمان، فرانسه با اعتراض های خشونت آمیز 
اتحادیـه تاکسـی داران روبه رو شـده بـود و یک 
پسـت الکترونیکی از سـوی یک مدیـر داخلی 
اوبـر نشـان می دهـد آنـان از ایـن خشـونت در 
جهت تضمین موفقیت خود اسـتقبال کرده اند. 
ایـن در حالـی بود که خشـونت ها در واکنش به 
تـاش اوبر بـرای دور زدن قوانین فرانسـه اتفاق 
افتـاده بود. اسـناد حاکی از آن اسـت که ماکرون 
بـه مقام هـای این شـرکت قـول داد قانـون را به 
نفـع آنان اصاح کنـد و چندی بعد فرمانی را به 
امضا رسـاند که موجب تسـهیل صـدور مجوز 

برای رانندگان شرکت شد.
دامنـه رسـوایی ها بـا شـدتی کمتر اما به سـوی 
رییس جمهور کنونی آمریکا و صدر اعظم فعلی 
آلمان نیز کشـیده شـده اسـت. اوبر در زمانی که 
»اوالف شـولتس« شهردار وقت هامبورگ بود و 
جو بایدن در سمت معاون اول ریاست جمهوری 
ایاالت متحـده قرار داشـت، تاش زیـادی برای 

برقـراری ارتبـاط بـا ایـن دو انجـام داده بـود که 
هـدف آن، پاییـن نگاه داشـتن حداقل دسـتمزد 
کارگران و تغییر قوانین داخلی کشـورها به سود 

شرکت بوده است.
دامنـه تاش شـرکت بـرای نفـوذ در آلمـان، به 
رسـانه های این کشـور نیز کشـیده شـده است. 
گاردیـن در گـزارش خود نوشـته اسـت  که در 
اوایـل سـال 2016 قـراردادی بـا شـرکت ناشـر 
روزنامه های دی ولت )Die Welt( و همچنین 
بیلـد )Bild-Zeitung( منعقـد و بر مبنای آن، 
کمکی 5 میلیون دالری حاصل از فروش سـهام 
اوبر به این شـرکت رسـانه ای اعطا شـده است. 
ایـن قـرارداد تـا سـال 2017 افشـا نشـده بـود. 
قرارداد در زمانی بسـته شـده که اوبر در آلمان به 

فعالیت های غیرقانونی متهم شده بود.
قرارداد مشـابهی نیز در هند و با روزنامه »تایمز« 
ایـن کشـور در ابتدای سـال 2015 منعقد شـده 
بـود: در زمانی کـه اوبر درگیر پرونده تجاوز یک 
راننده به مسـافری در سـال 2014 بـود و مجوز 
فعالیتش تعلیق شـده بـود. مدیران ایـن روزنامه 
هنـدی در واکنش به گزارش های افشـاگرانه ای 
که منتشـر شـده، اثـر ارتباطـات مالی بـا اوبر بر 
فعالیت تحریریه خود را تکذیـب کرده اند و این 
قراردادهـا را صرفـا در چارچـوب فعالیت هـای 
تبلیغاتـی و بازاریابی دانسـته اند. مدیران رسـانه 
آلمانی نیز نفوذ در تحریریه نشریات را تکذیب 
کرده انـد و قـرارداد بـا اوبـر را آن قـدر کوچـک 

دانستند که ارزش اعام فوری نداشته است.
اوبـر در ایتالیـا و فرانسـه نیـز سـعی داشـته در 
»کارلـو  کنـد.  نفـوذ  پرمخاطـب  رسـانه های 
دی بندتـی« که یکـی از سـرمایه گذاران اولیه این 
شـرکت تاکسـی آناین بوده، از نفوذ خود بهره 
گرفتـه تا بـا »ماتئو رنتـزی« نخسـت وزیر وقت 
ایتالیـا ارتبـاط برقـرار کنـد. دی بندتی عـاوه بر 
حـوزه صنعـت، در آن زمـان ناشـر روزنامـه 
»الرپوبلیکا« و هفته نامه »الاسپرسو« بود؛ هرچند 
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بـا وجود آنکه عموم کسـانی که در افشـای این 
اسـناد از آنهـا نـام برده شـده، به تماس هـا برای 
واکنـش پاسـخ نداده انـد یـا اتهام هـای وارده را 
نپذیرفته اند، اما دی بندتی توضیح نسبتا مفصلی 

درباره اتهام البی گری ارائه داده است.
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ویژه ای باز شده بود

گزارش تحقیقی گاردین 
نشان می دهد که اوبر 
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»اوبر« ستاره ای در دنیای کسب وکار است که چندان خوشنام نیست. وقتی در دهمین روز ماه 
مه سال 2019 با قیمتی شگفت انگیز بر تابلو بازار سهام قیمت می خورد، نشریه »بیزینس اینسایدر« 
سیاهه ای از رسوایی های شرکت در طول یک دهه فعالیت آن را منتشر کرد: لیستی که ارتکاب جرائم 
متعدد اثبات شده یا نشده و پرونده های متعدد شکایت علیه شرکت را نشان می داد؛ اما چندان اثری 
از رسوایی سیاسی در آن نبود، در حالی که به تازگی گزارش های تحقیقی نشان داده اوبر برای پیشبرد 
کسب وکار نوپای خود دست به دامان بسیاری از افراد ذی نفوذ سیاسی، اقتصادی و رسانه ای شده 
است و پای نام های بزرگی به میان آمده که هم اکنون در راس هرم سیاسی قدرت های بزرگ دنیای 

غرب ایستاده اند. 
با این اوصاف، این قهرمان نامدار دنیای استارت آپی در دنیای رسوایی ها نیز به یک قهرمان بدل شده 
است. اوضاع مالی اما همچنان برای اوبر خوب است، چون به تازگی سیر ثبت نام رانندگان در این 
پلتفرم تاکسی  آنالین با شیب تندی صعودی شده و درآمدها به رکوردهایی تاریخی رسیده است. اوبر 
گویا به قهرمانی برای عبور از چالش ها نیز بدل شده و مصمم است به هر قیمتی، سهمی درخشان از 

آینده کسب کند.

افشاگری های سیاسی به سیاهه تخلفات اوبر افزوده است

راندندرمیانهرسواییها
علی محسنی
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تیمـی از روزنامه نـگاران بین المللـی بـا هدایت 
روزنامه انگلیسـی گاردین، 124 هزار سـند افشا 
شـده از شـرکت تاکسـی اینترنتی اوبـر را مورد 
بررسـی قرار داده اند. این اسـناد که بیشتر مربوط 
به بازه زمانی پنج سـاله میـان سـال های 2013 و 
2017 هسـتند و بـه بیش از 83 هـزار پیام کوتاه، 
ایمیـل و پیام هـای واتس آپ رد وبدل شـده میان 
مقام های این شـرکت پرداخته اند، تایید می کنند 
کـه اوبر بـرای برقراری ارتباط با مقام های ارشـد 
سیاسـی، افراد صاحب نفوذ ثروتمند و صاحبان 
رسـانه ها تـاش کرده اسـت؛ البته این اسـناد به 
دوره مدیریـت تراویـس کاالنیـک، رییس قبلی 

شرکت مربوط می شوند.
هیـچ نامی بـه انـدازه امانوئـل ماکـرون در میان 
افـرادی کـه اوبر بـا آنها ارتباط گرفته، برجسـته 
نیسـت. اسـناد افشـا می کننـد کـه وی کمـک 
شـایان توجهی به اصاح قوانین به سود شرکت 
کرده اسـت. انتشـار این گزارش در مقطع زمانی 
بود که می توانست برای تداوم ریاست جمهوری 
ماکـرون در دور دوم انتخابـات مانـع ایجاد کند. 
رییس جمهـور کنونـی فرانسـه هنگامـی که به 
عنوان وزیر اقتصاد در سـال 2014 انتخاب شـده 
بود، برای تسهیل فعالیت اوبر کمک های پنهانی 
انجـام داد و ایمیل هـای البی گـران شـرکت نیز 
نشـان می دهد که روی او برای پیشـبرد اهداف 

تجاری، حساب ویژه ای باز شده بود.
در آن زمان، فرانسه با اعتراض های خشونت آمیز 
اتحادیـه تاکسـی داران روبه رو شـده بـود و یک 
پسـت الکترونیکی از سـوی یک مدیـر داخلی 
اوبـر نشـان می دهـد آنـان از ایـن خشـونت در 
جهت تضمین موفقیت خود اسـتقبال کرده اند. 
ایـن در حالـی بود که خشـونت ها در واکنش به 
تـاش اوبر بـرای دور زدن قوانین فرانسـه اتفاق 
افتـاده بود. اسـناد حاکی از آن اسـت که ماکرون 
بـه مقام هـای این شـرکت قـول داد قانـون را به 
نفـع آنان اصاح کنـد و چندی بعد فرمانی را به 
امضا رسـاند که موجب تسـهیل صـدور مجوز 

برای رانندگان شرکت شد.
دامنـه رسـوایی ها بـا شـدتی کمتر اما به سـوی 
رییس جمهور کنونی آمریکا و صدر اعظم فعلی 
آلمان نیز کشـیده شـده اسـت. اوبر در زمانی که 
»اوالف شـولتس« شهردار وقت هامبورگ بود و 
جو بایدن در سمت معاون اول ریاست جمهوری 
ایاالت متحـده قرار داشـت، تاش زیـادی برای 

برقـراری ارتبـاط بـا ایـن دو انجـام داده بـود که 
هـدف آن، پاییـن نگاه داشـتن حداقل دسـتمزد 
کارگران و تغییر قوانین داخلی کشـورها به سود 

شرکت بوده است.
دامنـه تاش شـرکت بـرای نفـوذ در آلمـان، به 
رسـانه های این کشـور نیز کشـیده شـده است. 
گاردیـن در گـزارش خود نوشـته اسـت  که در 
اوایـل سـال 2016 قـراردادی بـا شـرکت ناشـر 
روزنامه های دی ولت )Die Welt( و همچنین 
بیلـد )Bild-Zeitung( منعقـد و بر مبنای آن، 
کمکی 5 میلیون دالری حاصل از فروش سـهام 
اوبر به این شـرکت رسـانه ای اعطا شـده است. 
ایـن قـرارداد تـا سـال 2017 افشـا نشـده بـود. 
قرارداد در زمانی بسـته شـده که اوبر در آلمان به 

فعالیت های غیرقانونی متهم شده بود.
قرارداد مشـابهی نیز در هند و با روزنامه »تایمز« 
ایـن کشـور در ابتدای سـال 2015 منعقد شـده 
بـود: در زمانی کـه اوبر درگیر پرونده تجاوز یک 
راننده به مسـافری در سـال 2014 بـود و مجوز 
فعالیتش تعلیق شـده بـود. مدیران ایـن روزنامه 
هنـدی در واکنش به گزارش های افشـاگرانه ای 
که منتشـر شـده، اثـر ارتباطـات مالی بـا اوبر بر 
فعالیت تحریریه خود را تکذیـب کرده اند و این 
قراردادهـا را صرفـا در چارچـوب فعالیت هـای 
تبلیغاتـی و بازاریابی دانسـته اند. مدیران رسـانه 
آلمانی نیز نفوذ در تحریریه نشریات را تکذیب 
کرده انـد و قـرارداد بـا اوبـر را آن قـدر کوچـک 

دانستند که ارزش اعام فوری نداشته است.
اوبـر در ایتالیـا و فرانسـه نیـز سـعی داشـته در 
»کارلـو  کنـد.  نفـوذ  پرمخاطـب  رسـانه های 
دی بندتـی« که یکـی از سـرمایه گذاران اولیه این 
شـرکت تاکسـی آناین بوده، از نفوذ خود بهره 
گرفتـه تا بـا »ماتئو رنتـزی« نخسـت وزیر وقت 
ایتالیـا ارتبـاط برقـرار کنـد. دی بندتی عـاوه بر 
حـوزه صنعـت، در آن زمـان ناشـر روزنامـه 
»الرپوبلیکا« و هفته نامه »الاسپرسو« بود؛ هرچند 
بعدها این دو نشـریه را به فروش رسـاند. ایتالیا 
در آن دوره یعنـی ابتـدای سـال 2016، درگیـر 

بررسی قوانین بازار تاکسیرانی بود. 
بـا وجود آنکه عموم کسـانی که در افشـای این 
اسـناد از آنهـا نـام برده شـده، به تماس هـا برای 
واکنـش پاسـخ نداده انـد یـا اتهام هـای وارده را 
نپذیرفته اند، اما دی بندتی توضیح نسبتا مفصلی 

درباره اتهام البی گری ارائه داده است.

رییس جمهور فعلی فرانسه 
هنگامی که به عنوان وزیر 

اقتصاد در سال 2014 
انتخاب شد، برای تسهیل 

فعالیت اوبر کمک های 
پنهانی انجام داده بود و 

ایمیل های البی گران 
شرکت هم نشان می دهد 

بر روی ماکرون برای 
پیشبرد اهداف، حساب 

ویژه ای باز شده بود

گزارش تحقیقی گاردین 
نشان می دهد که اوبر 
برای پیشبرد آسان تر
فعالیت  خود دست به 

دامان بسیاری از افراد 
بانفوذ سیاسی، اقتصادی 

و رسانه ای شده است
اما هیچ نامی به اندازه 

امانوئل ماکرون، در میان 
فهرست افرادی که اوبر

با آنها ارتباط گرفته، 
برجسته نیست

اوبر مدعی است که 
اسناد افشا  شده مربوط 
به پیش از سال 2017 

و زمان تغییر مدیریت
کالن بوده و از دوره ای 

که دارا خسروشاهی، 
سکان کار را به دست 

گرفته، رویه ها تغییر
 اساسی داشته است

کار
بو

کس
ط

حی
م

w
w

w
.t

ar
ab

ar
an

.c
om

14
01

ه / 
 ما

یور
هر

 ش
 / 1

99
ره 

شما

75



یکی از اسـناد افشـا شده نشـان می دهد که او به 
یکی از وزیران کلیدی کابینه رنتزی در واتس آپ 
پیام داده و اوبر را شـرکتی غیرقابل توقف نامیده 
که نمادی از مدرنیته است و باید در هنگام تغییر 
قوانیـن مـورد حمایـت واقـع شـود. دی بندتی 
تـاش برای ایجاد ارتباط با مقام های سیاسـی را 
تاییـد اما اعـام کرده اختیـاری در تنظیم قوانین 
تاکسـیرانی ایتالیا نداشـته و ایـن کار به نهادهای 
مسـتقلی واگذار شـده بود. او حتی جلساتش با 
مدیر کمپین تبلیغاتی باراک اوبامـا را تایید کرده 
اسـت. دی بندتی تاکید می کنـد علی رغم ارتباط 
بـا مدیران اوبر، تاشـی برای البی گری به سـود 

این شرکت نداشته است.
اوبـر عـاوه بر امانوئـل ماکـرون، در فرانسـه با 
شـخصیت های پرنفوذ دیگری نیز ارتباط گرفته 
است. در هنگامه تشدید موانع نظارتی در ابتدای 
سـال 2015، یکی از مدیران ارشد شرکت زمینه 
برگـزاری جلسـه ای میـان رئیـس سـابق لوبـر 
)کاالنیـک( و »برنـارد آرنو« را فراهـم کرد تا این 
سـرمایه دار مشـهور بر قوانین نظارتی کشور اثر 
بگذارد. آرنو مالک میلیاردر شـرکت تولیدکننده 
کاالهـای لوکـس LVMH اسـت کـه انتشـار 

روزنامه اقتصادی »لزکو« را در اختیار دارد.
اوبـر کـه در برابـر دامنـه وسـیع افشـاگری های 
رسانه ای قرار گرفته، محتاطانه به برخی اشتباه ها 
و قدم هـای نادرسـتی کـه در گذشـته برداشـته، 
اذعـان کـرده و در عیـن حـال از افـکار عمومی 
خواسـته شرکت را براسـاس اقدام هایی که در 5 
سـال گذشـته انجـام داده و در سـال های آینـده 

انجام خواهد داد، مورد قضاوت قرار دهند.
اوبر مدعی اسـت اسـناد افشـا شـده مربـوط به 
پیش از سـال 2017 و زمان تغییر مدیریت کان 
شرکت اسـت و از دوره ای که دارا خسروشاهی، 
سـکان کار را بـه دسـت گرفتـه، رویه هـا تغییر 

اساسی داشته است.

کلکسیونی از پرونده و تخلف
بی شـک افشـاگری سیاسـی اخیـر، بزرگ ترین 
رسـوایی اسـت که بزرگ ترین شـرکت تاکسی 
آنایـن جهان بـا آن روبه رو شـده اسـت، اما در 
عمـر سـیزده سـاله ایـن شـرکت اسـتارت آپی، 
مجموعـه ای از تخلف هـا و شـکایت ها دیـده 
می شـود. بیزینـس اینسـایدر در هنگامه عرضه 
اولیه سـهام شـرکت، در گزارشـی به 49 مورد از 

ایـن تخلفات اشـاره کرد. ظاهـرا اوبـر در موارد 
متعـددی به تجـاوز رانندگان به مسـافران متهم 
شـده که برخی از آنها ابعاد اجتماعی قابل توجه 

در جامعه میزبان داشته است. 
تهام های جنسـی حتی در مارس 2017 منجر به 
اسـتعفای جمعی چند مدیر ارشد شرکت شده 
بـود و اسـتفاده از الفـاظ نامناسـب جنسـی، در 
مـواردی بـرای مدیـران دردسرسـاز شـده بـود. 
افزایـش غیرمعمول قیمت ها در شـرایط خاص 
اجتماعـی، دیگر اتهـام پررنگی بوده کـه به اوبر 

منتسب شده است. 
در تمام طول سـال های اخیر اما رانندگان نسبت 
به حقوق اساسـی خود شـکایت داشـته و بارها 
خواسـته های خـود را از طریق مجـاری قانونی 
پیگیـر شـده اند کـه در برخـی مواقع، شـرکت 
مجاب شـده خسـاراتی بپـردازد و یـا با تغییر و 

اصاح قوانین داخلی خود موافقت کند.
اسـتراتژی های غیراخاقـی تجـاری نیـز دیگر 
اتهام شـرکت بوده اسـت. در ژانویـه 2014، اوبر 
متهم شـد که کارمنـدان خود را ترغیـب کرده تا 
با درخواسـت سـرویس های بی مورد و سـپس 
لغـو آنها، احسـاس مصنوعی کمبود نـاوگان در 
دسـترس را ایجاد کند و رانندگان بیشـتری را به 

همکاری با شرکت ترغیب کند. 
دامنـه این اسـتراتژی ها حتی بـه مقابله با رقبایی 
چون Lyft نیز کشـیده شـده اسـت. در موردی 
که ابتدای سـال 2017 به وقوع پیوسـت، اوبر در 
هنگامه اعتصاب تاکسـیرانان فرودگاه نیویورک، 
قیمت سـرویس به مقصد یا از مبدا این فرودگاه 
را کاهـش داد و بـه سوء اسـتفاده از این اعتصاب 
متهم شـد. ایـن رویـداد در هنگامه ای بـه وقوع 
پیوسـت که ترامـپ به تازگـی وارد کاخ سـفید 
شـده بود و مدیران اوبر برخاف رویه بسـیاری 
از مدیران صنایع و شـرکت های بزرگ، با دولت 

جدید آمریکا ارتباط گرفته بودند. 
در آن زمان هشـتگی با نام DeleteUber# داغ 
شـد کـه در واکنـش بـه اتهام هـای وارده به این 
شـرکت بود و حتی در مقطعی سـبب شد ده ها 
هزار نفر اپلیکیشـن اوبر را از گوشـی های خود 

حذف کنند.
در فوریه سـال 2017، شـرکت متهم به سـرقت 
فناوری Waymo )بخش خودروهای خودران 
گـوگل( شـد. اوبـر در تـاش بود تـا در بخش 
خودروهـای خودران موقعیتی مناسـب در میان 

در گزارش نشریه گاردین
 به این نکته اشاره شده

است که اوبر در اوایل 
سال 2016 قراردادی با 
شرکت ناشر روزنامه های 
دی ولت و بیلد منعقد و 
بر مبنای آن، کمکی 5 
میلیون دالری حاصل از 
فروش سهام اوبر، به
 این شرکت رسانه ای
 اعطا شده است

اوبر زمانی که »اوالف 
شولتس« شهردار وقت 
هامبورگ بود و جو بایدن 
نیز در سمت معاون اول 
ریاست جمهوری آمریکا

 قرار داشت، تالش زیادی 
برای برقراری ارتباط با 
این دو انجام داده بود

 که هدف آن، پایین نگاه 
داشتن حداقل دستمزد 
کارگران و تغییر قوانین

 داخلی کشورها به سود 
شرکت بوده است
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غول های فناوری جهان به دست آورد.
ایـن اتهام هـا، اوبر را به شـرکتی پرحاشـیه بدل 
کـرده بـود، اما بـه زحمت خللی در رونـد رو به 

رشد این شرکت نوپا ایجاد کرد.

رکوردشکنی ها در میانه 2022
گـزارش فعالیت سـه ماهه دوم سـال 2022 اوبر 
سـبب تحـول در قیمـت سـهام شـرکت شـد. 
قیمت سـهام که در میانه ژوئیه در کانال 20 دالر 
بـود، در روزهـای ابتدایی مـاه اوت تا بیش از 30 
دالر صعـود کـرده تـا ارزش بازار شـرکت را به 
مرز 60 میلیارد دالر برسـاند. این در حالی اسـت 
کـه قیمـت سـهام در آوریـل 2021 بـه 60 دالر 
رسـیده بـود و در بـازه زمانی 15ماهه، سـقوطی 
سـنگین را تجربـه کـرده و به حدود یک سـوم 
تنـزل یافتـه بود. اوبـر در گزارش سـه ماهه دوم 
سـال 2022 خود اعام کرده که هشـت میلیارد 
و 73 میلیـون دالر درآمـد در ایـن فصل کسـب 
کـرده که رشـدی 105 درصدی نسـبت به سـه 

ماهه دوم 2021 داشته است. 
خـروج از شـرایط قرنطینـه همه گیـری کرونـا، 
مهم تریـن دلیـل این صعود اعام شـده اسـت. 
اوبر به تازگی به رکورد اسـتفاده 122 میلیون نفر 
از خدماتش در بازه ماهانه رسـیده و 1/8 میلیارد 
سـفر در این دوره سـه ماهه داشته که 24 درصد 

رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل دارد. 
»جریان نقد آزاد« شرکت نیز در این فصل مثبت 
شـده کـه نشـان از جریـان ورودی پول بیشـتر 
نسبت به جریان خروجی دارد، اما عملیات اوبر 
همچنان همراه با زیان خالص اسـت؛ به گونه ای 
که در فصل گذشـته، زیانی معـادل دو میلیارد و 

601 میلیون دالر داشته است. 

بـه گفته مدیران، اوبر سـرمایه گذاری های کانی 
در زیرمجموعه هایی چون Grab ، Aurora و 
Zomato داشـته کـه از دالیـل زیان دهـی بوده 
اسـت. شـرکت در سـال 2021 با زیـان خالص 
496 میلیـون دالری مواجه بـود و آخرین بار در 
سـال 2018 بـا سـود خالص، سـال مالـی خود 
پایان داده اسـت. دارا خسروشـاهی اعـام کرده 
تمرکز شـرکت را بر کاهش هزینه ها و دستیابی 

به سود مداوم قرار داده است.
اوبر با مشکاتی همچون قیمت های رکوردگونه 
بنزیـن و درگیری هـای حقوقـی بـا مشـکات 
شغلی رانندگان در سراسر آمریکا روبه رو است، 
امـا به تازگـی اعـام کـرده حـدود پنـج میلیون 
راننده را در سراسـر جهان در استخدام خود دارد 
کـه رکوردی تازه اسـت و 31 درصد نسـبت به 

سال گذشته رشد نشان می دهد. 
شرکت همچنین با هدف پشتیبانی از نیروی کار 
خود، امکان دیدن مقصد و درآمد سـفر را پیش 

از انجام آن به رانندگان داده است.
خسروشـاهی به تازگی در اظهاراتی، تورم باالی 
فعلـی اقتصـاد را به سـود شـرکت عنـوان کرده 
چـون بـا توجـه به دسترسـی به شـبکه جهانی 
گسترده مشتریان و طیف متنوع خدمات سفر و 
تحویـل غذا، موقعیـت رقابتی در برابر شـرکتی 

چون Lyft تقویت شده است. 
تـورم بـاال بـه رشـد 76 درصـدی ثبـت نـام 
راننـدگان در مقایسـه بـا سـال قبل منجر شـده 
اسـت. 70 درصـد ثبت نام کننـدگان، تـورم را در 
تصمیـم خـود بـرای حضـور در نـاوگان اوبـر 
دخیـل دانسـته اند. افزایـش تعـداد راننـدگان، 
به تازگـی زمـان پنـج تـا شـش دقیقـه ای انتظار 

مسافران را به 4/5 دقیقه کاهش داده است.

اوبر که در برابر طیف 
وسیعی از افشاگری های  
رسانه ای قرار گرفته، به 

برخی اشتباه ها اذعان 
کرده، اما در عین حال

از افکار عمومی خواسته 
تا شرکت را براساس 

اقداماتی که در 5 سال 
گذشته انجام داده و در 

سال های آینده انجام 
خواهد داد، قضاوت کنند

اوبر شرکتی پرحاشیه 
است اما این موضوع 

خللی در روند رو به 
رشد آن ایجاد نکرده 

است، تا آنجا که اخیرا 
به رکورد استفاده 122 
میلیون نفر از خدماتش 

در بازه ماهانه رسیده 
و تعداد سفرها نیز 1/8 

میلیارد سفر در یک 
دوره سه ماهه بوده که

24 درصد بیشتر از 
سال قبل است
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یکی از اسـناد افشـا شده نشـان می دهد که او به 
یکی از وزیران کلیدی کابینه رنتزی در واتس آپ 
پیام داده و اوبر را شـرکتی غیرقابل توقف نامیده 
که نمادی از مدرنیته است و باید در هنگام تغییر 
قوانیـن مـورد حمایـت واقـع شـود. دی بندتی 
تـاش برای ایجاد ارتباط با مقام های سیاسـی را 
تاییـد اما اعـام کرده اختیـاری در تنظیم قوانین 
تاکسـیرانی ایتالیا نداشـته و ایـن کار به نهادهای 
مسـتقلی واگذار شـده بود. او حتی جلساتش با 
مدیر کمپین تبلیغاتی باراک اوبامـا را تایید کرده 
اسـت. دی بندتی تاکید می کنـد علی رغم ارتباط 
بـا مدیران اوبر، تاشـی برای البی گری به سـود 

این شرکت نداشته است.
اوبـر عـاوه بر امانوئـل ماکـرون، در فرانسـه با 
شـخصیت های پرنفوذ دیگری نیز ارتباط گرفته 
است. در هنگامه تشدید موانع نظارتی در ابتدای 
سـال 2015، یکی از مدیران ارشد شرکت زمینه 
برگـزاری جلسـه ای میـان رئیـس سـابق لوبـر 
)کاالنیـک( و »برنـارد آرنو« را فراهـم کرد تا این 
سـرمایه دار مشـهور بر قوانین نظارتی کشور اثر 
بگذارد. آرنو مالک میلیاردر شـرکت تولیدکننده 
کاالهـای لوکـس LVMH اسـت کـه انتشـار 

روزنامه اقتصادی »لزکو« را در اختیار دارد.
اوبـر کـه در برابـر دامنـه وسـیع افشـاگری های 
رسانه ای قرار گرفته، محتاطانه به برخی اشتباه ها 
و قدم هـای نادرسـتی کـه در گذشـته برداشـته، 
اذعـان کـرده و در عیـن حـال از افـکار عمومی 
خواسـته شرکت را براسـاس اقدام هایی که در 5 
سـال گذشـته انجـام داده و در سـال های آینـده 

انجام خواهد داد، مورد قضاوت قرار دهند.
اوبر مدعی اسـت اسـناد افشـا شـده مربـوط به 
پیش از سـال 2017 و زمان تغییر مدیریت کان 
شرکت اسـت و از دوره ای که دارا خسروشاهی، 
سـکان کار را بـه دسـت گرفتـه، رویه هـا تغییر 

اساسی داشته است.

کلکسیونی از پرونده و تخلف
بی شـک افشـاگری سیاسـی اخیـر، بزرگ ترین 
رسـوایی اسـت که بزرگ ترین شـرکت تاکسی 
آنایـن جهان بـا آن روبه رو شـده اسـت، اما در 
عمـر سـیزده سـاله ایـن شـرکت اسـتارت آپی، 
مجموعـه ای از تخلف هـا و شـکایت ها دیـده 
می شـود. بیزینـس اینسـایدر در هنگامه عرضه 
اولیه سـهام شـرکت، در گزارشـی به 49 مورد از 

ایـن تخلفات اشـاره کرد. ظاهـرا اوبـر در موارد 
متعـددی به تجـاوز رانندگان به مسـافران متهم 
شـده که برخی از آنها ابعاد اجتماعی قابل توجه 

در جامعه میزبان داشته است. 
تهام های جنسـی حتی در مارس 2017 منجر به 
اسـتعفای جمعی چند مدیر ارشد شرکت شده 
بـود و اسـتفاده از الفـاظ نامناسـب جنسـی، در 
مـواردی بـرای مدیـران دردسرسـاز شـده بـود. 
افزایـش غیرمعمول قیمت ها در شـرایط خاص 
اجتماعـی، دیگر اتهـام پررنگی بوده کـه به اوبر 

منتسب شده است. 
در تمام طول سـال های اخیر اما رانندگان نسبت 
به حقوق اساسـی خود شـکایت داشـته و بارها 
خواسـته های خـود را از طریق مجـاری قانونی 
پیگیـر شـده اند کـه در برخـی مواقع، شـرکت 
مجاب شـده خسـاراتی بپـردازد و یـا با تغییر و 

اصاح قوانین داخلی خود موافقت کند.
اسـتراتژی های غیراخاقـی تجـاری نیـز دیگر 
اتهام شـرکت بوده اسـت. در ژانویـه 2014، اوبر 
متهم شـد که کارمنـدان خود را ترغیـب کرده تا 
با درخواسـت سـرویس های بی مورد و سـپس 
لغـو آنها، احسـاس مصنوعی کمبود نـاوگان در 
دسـترس را ایجاد کند و رانندگان بیشـتری را به 

همکاری با شرکت ترغیب کند. 
دامنـه این اسـتراتژی ها حتی بـه مقابله با رقبایی 
چون Lyft نیز کشـیده شـده اسـت. در موردی 
که ابتدای سـال 2017 به وقوع پیوسـت، اوبر در 
هنگامه اعتصاب تاکسـیرانان فرودگاه نیویورک، 
قیمت سـرویس به مقصد یا از مبدا این فرودگاه 
را کاهـش داد و بـه سوء اسـتفاده از این اعتصاب 
متهم شـد. ایـن رویـداد در هنگامه ای بـه وقوع 
پیوسـت که ترامـپ به تازگـی وارد کاخ سـفید 
شـده بود و مدیران اوبر برخاف رویه بسـیاری 
از مدیران صنایع و شـرکت های بزرگ، با دولت 

جدید آمریکا ارتباط گرفته بودند. 
در آن زمان هشـتگی با نام DeleteUber# داغ 
شـد کـه در واکنـش بـه اتهام هـای وارده به این 
شـرکت بود و حتی در مقطعی سـبب شد ده ها 
هزار نفر اپلیکیشـن اوبر را از گوشـی های خود 

حذف کنند.
در فوریه سـال 2017، شـرکت متهم به سـرقت 
فناوری Waymo )بخش خودروهای خودران 
گـوگل( شـد. اوبـر در تـاش بود تـا در بخش 
خودروهـای خودران موقعیتی مناسـب در میان 

در گزارش نشریه گاردین
 به این نکته اشاره شده
است که اوبر در اوایل 
سال 2016 قراردادی با 
شرکت ناشر روزنامه های 
دی ولت و بیلد منعقد و 
بر مبنای آن، کمکی 5 
میلیون دالری حاصل از 
فروش سهام اوبر، به
 این شرکت رسانه ای
 اعطا شده است

اوبر زمانی که »اوالف 
شولتس« شهردار وقت 
هامبورگ بود و جو بایدن 
نیز در سمت معاون اول 
ریاست جمهوری آمریکا

 قرار داشت، تالش زیادی 
برای برقراری ارتباط با 
این دو انجام داده بود
 که هدف آن، پایین نگاه 
داشتن حداقل دستمزد 
کارگران و تغییر قوانین
 داخلی کشورها به سود 
شرکت بوده است
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غول های فناوری جهان به دست آورد.
ایـن اتهام هـا، اوبر را به شـرکتی پرحاشـیه بدل 
کـرده بـود، اما بـه زحمت خللی در رونـد رو به 

رشد این شرکت نوپا ایجاد کرد.

رکوردشکنی ها در میانه 2022
گـزارش فعالیت سـه ماهه دوم سـال 2022 اوبر 
سـبب تحـول در قیمـت سـهام شـرکت شـد. 
قیمت سـهام که در میانه ژوئیه در کانال 20 دالر 
بـود، در روزهـای ابتدایی مـاه اوت تا بیش از 30 
دالر صعـود کـرده تـا ارزش بازار شـرکت را به 
مرز 60 میلیارد دالر برسـاند. این در حالی اسـت 
کـه قیمـت سـهام در آوریـل 2021 بـه 60 دالر 
رسـیده بـود و در بـازه زمانی 15ماهه، سـقوطی 
سـنگین را تجربـه کـرده و به حدود یک سـوم 
تنـزل یافتـه بود. اوبـر در گزارش سـه ماهه دوم 
سـال 2022 خود اعام کرده که هشـت میلیارد 
و 73 میلیـون دالر درآمـد در ایـن فصل کسـب 
کـرده که رشـدی 105 درصدی نسـبت به سـه 

ماهه دوم 2021 داشته است. 
خـروج از شـرایط قرنطینـه همه گیـری کرونـا، 
مهم تریـن دلیـل این صعود اعام شـده اسـت. 
اوبر به تازگی به رکورد اسـتفاده 122 میلیون نفر 
از خدماتش در بازه ماهانه رسـیده و 1/8 میلیارد 
سـفر در این دوره سـه ماهه داشته که 24 درصد 

رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل دارد. 
»جریان نقد آزاد« شرکت نیز در این فصل مثبت 
شـده کـه نشـان از جریـان ورودی پول بیشـتر 
نسبت به جریان خروجی دارد، اما عملیات اوبر 
همچنان همراه با زیان خالص اسـت؛ به گونه ای 
که در فصل گذشـته، زیانی معـادل دو میلیارد و 

601 میلیون دالر داشته است. 

بـه گفته مدیران، اوبر سـرمایه گذاری های کانی 
در زیرمجموعه هایی چون Grab ، Aurora و 
Zomato داشـته کـه از دالیـل زیان دهـی بوده 
اسـت. شـرکت در سـال 2021 با زیـان خالص 
496 میلیـون دالری مواجه بـود و آخرین بار در 
سـال 2018 بـا سـود خالص، سـال مالـی خود 
پایان داده اسـت. دارا خسروشـاهی اعـام کرده 
تمرکز شـرکت را بر کاهش هزینه ها و دستیابی 

به سود مداوم قرار داده است.
اوبر با مشکاتی همچون قیمت های رکوردگونه 
بنزیـن و درگیری هـای حقوقـی بـا مشـکات 
شغلی رانندگان در سراسر آمریکا روبه رو است، 
امـا به تازگـی اعـام کـرده حـدود پنـج میلیون 
راننده را در سراسـر جهان در استخدام خود دارد 
کـه رکوردی تازه اسـت و 31 درصد نسـبت به 

سال گذشته رشد نشان می دهد. 
شرکت همچنین با هدف پشتیبانی از نیروی کار 
خود، امکان دیدن مقصد و درآمد سـفر را پیش 

از انجام آن به رانندگان داده است.
خسروشـاهی به تازگی در اظهاراتی، تورم باالی 
فعلـی اقتصـاد را به سـود شـرکت عنـوان کرده 
چـون بـا توجـه به دسترسـی به شـبکه جهانی 
گسترده مشتریان و طیف متنوع خدمات سفر و 
تحویـل غذا، موقعیـت رقابتی در برابر شـرکتی 

چون Lyft تقویت شده است. 
تـورم بـاال بـه رشـد 76 درصـدی ثبـت نـام 
راننـدگان در مقایسـه بـا سـال قبل منجر شـده 
اسـت. 70 درصـد ثبت نام کننـدگان، تـورم را در 
تصمیـم خـود بـرای حضـور در نـاوگان اوبـر 
دخیـل دانسـته اند. افزایـش تعـداد راننـدگان، 
به تازگـی زمـان پنـج تـا شـش دقیقـه ای انتظار 

مسافران را به 4/5 دقیقه کاهش داده است.

اوبر که در برابر طیف 
وسیعی از افشاگری های  
رسانه ای قرار گرفته، به 

برخی اشتباه ها اذعان 
کرده، اما در عین حال

از افکار عمومی خواسته 
تا شرکت را براساس 

اقداماتی که در 5 سال 
گذشته انجام داده و در 

سال های آینده انجام 
خواهد داد، قضاوت کنند

اوبر شرکتی پرحاشیه 
است اما این موضوع 

خللی در روند رو به 
رشد آن ایجاد نکرده 

است، تا آنجا که اخیرا 
به رکورد استفاده 122 
میلیون نفر از خدماتش 

در بازه ماهانه رسیده 
و تعداد سفرها نیز 1/8 

میلیارد سفر در یک 
دوره سه ماهه بوده که

24 درصد بیشتر از 
سال قبل است
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52 سال پس از پیشگامی ایران در حفاظت از تاالب ها و تصویب کنوانسیون بین المللی رامسر، 
روزی نیست که خبری مصیبت بار از مرگ تدریجی مهم ترین زیست بوم های طبیعی ایران به گوش 
فاضالب ها، خشکسالی،  و  پسماندها  مدیریت  تامین حقابه، عدم  به  بی توجهی  اثر  در  نرسد؛ مرگ 
آتش سوزی های عمدی و غیرعمدی، تصرف و تغییر کاربری و سودجویی باندهای متصل به رانت و ... 
در انتظار تاالب های ایران است؛ از هورالعظیم تا انزلی، از شادگان تا میانکاله، از ارومیه تا گاوخونی و 

هامون. 
با این وجود، همچنان هیچ نشانه ای از وجود برنامه های احیایی، برنامه ای جامع برای آمایش سرزمین 
و توسعه پایدار، هماهنگی بین بخشی در دستگاه های دولتی به چشم نمی خورد؛ تا آنجا که علی رغم 
صراحت های قانونی همچون آیین نامه حفاظت، احیا و مدیریت تاالب های کشور و یا طرح حفاظت از 
تاالب های ایران، مدیر ملی طرح حفاظت از تاالب های ایران می گوید تاالب ها در روند تخصیص حقابه 
در آخرین رده اولویت هستند و به محض اینکه با تنش های آبی مواجه می شویم، نخستین جایی که 
ضربه می خورد و حقابه آن قطع می شود، محیط زیست است، در حالی که براساس ماده 38 قانون 
حفاظت، احیا و مدیریت تاالب های کشور مصوب سال 1396، دولت موظف به »اجرای برنامه عمل 
حفاظت، احیا، مدیریت و بهره برداری مناسب از تاالب های کشور با مشارکت سایر دستگاه های اجرایی 
و جوامع محلی به ویژه در ارتباط با تاالب های ثبت شده در کنوانسیون رامسر« بود؛ به طوری که تا 
پایان اجرای قانون برنامه »حداقل 20 درصد تاالب های بحرانی و در معرض تهدید کشور احیا شوند و 

ضمن حفاظت و تثبیت در روند بهبود قرار گیرند.«
برای پرس وجوی دقیق تر درباره وضعیت فعلی این بخش از اکوسیستم  حیاتی کشور، به سراغ دو تن 

از کارشناسان مرتبط به موضوع در سازمان حفاظت از محیط زیست رفتیم. 

تعادل بین بهره برداری و حفاظت مهم ترین راهکار 
حفاظت از تاالب ها و منابع طبیعی است
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آرزو اشـرفی زاده مدیرکل دفتر حفاظت و احیای 
تاالب ها در سـازمان حفاظت محیط زیست در 
گفت وگـو بـا ترابـران، بـا اشـاره بـه تاالب هـا 
به عنـوان یکـی از اکوسیسـتم های اصلی و مهم 
طبیعی می افزایـد: »تاالب ها از چنـان اهمیت و 
جایگاهی برخوردار هستند که نخستین معاهده 
زیست محیطی جهان در سـال 1349 در راستای 
حفاظـت و بهره برداری هـای پایـدار از چنیـن 

اکوسیستم های با ارزشی منعقد شد.«
او خاطرنشـان می کنـد، ایـن کنوانسـیون کـه به 
حفاظت از تاالب های مهم بین المللی اختصاص 
دارد به دلیل اینکه به میزبانی ایران در شهر رامسر 
اسـتان مازنـدران منعقـد شـد به نام کنوانسـیون 

رامسر شناخته می شود. 
ایـن کنوانسـیون که بـا امضـای نماینـدگان 18 
کشور پیشـگام حفاظت از تاالب ها منعقد شد، 
در حـال حاضر 2455 تاالب با وسـعتی بیش از 
255 هزار هکتار در 172 کشور را تحت پوشش 

قرار داده است.
تعـداد کل تاالب هـای کشـور طبـق پیوسـت 
آیین نامـه اجرایـی قانـون حفاظـت و احیـای 
تاالب های کشـور، 226 مورد معرفی شده که از 
ایـن تعـداد 35 تـاالب، در قالب  24 سـایت در 
کنوانسـیون رامسر به ثبت رسـیده اند که 5 مورد 
از ایـن تاالب هـا شـامل هامـون، خورخـوران، 
ارومیـه، پریشـان و میانکالـه، هم زمـان توسـط 
سازمان یونسـکو به عنوان ذخیره گاه زیست کره 

منظور شده اند و اهمیتی دوچندان یافته اند.
اشـرفی زاده بـا بیـان اینکـه تاالب هـا بیشـتر در 
پایـاب حوضه های آبخیز قـرار دارنـد و متاثر از 
تمام دسـت اندازی های بشر در باالدست حوضه 
آبخیز هسـتند، می گویـد: » طی سـال های اخیر 
عالوه بر سـایر مشـکالت تاالب ها، مشـکالت 
ناشـی از تغییـر اقلیـم و خشکسـالی هـم بـر 
وضعیـت تاالب هـا اثرگذار بـوده و بـا توجه به 
اینکـه آب یکـی از ارکان اصلـی حیـات تاالب 
اسـت، نقـش ایـن عوامـل، پـر رنگ اسـت. به 
عبـارت بهتر، عـالوه بر اینکه غالـب تعارضات 
محیط زیسـتی اکوسیسـتم های خشـکی مانند 
شـکار بی رویـه، اجـرای بی ضابطـه طرح هـای 
توسـعه ای در حوضه تاالب هـا و تغییر کاربری 
اراضی وجود دارد، مشـکالت کمی و کیفی آب 
نیـز بـر شـرایط اکوسیسـتم و تنـوع زیسـتی و 

کارکردهای تاالب تاثیرگذار خواهد بود.«

او با اشـاره به اثرات تجمعی اقدامات سـال های 
گذشـته و نیز توسـعه  بی رویه اراضی کشاورزی 
باالدسـت  در  آب  غیرمجـاز  برداشـت  و 
حوضه هـای آبخیز که منجر به کاهـش ورودی 
آب بـه تاالب هـا شـده، می گوید: »خشکسـالی 
هم این شـرایط را تشدید کرده است و متاسفانه 
وضعیـت تاالب هـای ما به ویـژه در سـال های 

خشک، وضعیت مناسبی نیست.«
بـه گفتـه وی، براسـاس فهرسـت کنوانسـیون 
رامسـر 6 تـاالب  )تاالب هـاب انزلـی، هامون 
صابـری، هامـون پـوزک، هامـون هیرمنـد، 
بختگان، نیریز و کمجان، شـادگان، شـورگل، 
یادگارلـو و دورگـه سـنگی( در معرض خطر 
هسـتند، اما سایر تاالب های کشـور هم متاثر از 
عوامل ذکر شـده و همچنیـن تامین حق آبه های 
محیط زیسـتی به ویژه در فالت مرکـزی ایران و 

تاالب های داخلی، وضعیت مناسبی ندارند. 
الزم به توضیح اسـت که تاالب های در معرض 
خطر در فهرسـتی به نام مونترو قرار گرفته اند و 
معـرف تاالب هایی هسـتند که پیـش از این در 
کنوانسـیون رامسـر ثبـت  شـده اند، امـا به دالیل 
تغییـرات اکولوژیـک، افـت عملکردهـای بوم 
شناختی، عدم تخصیص حقابه، آلودگی، توسعه 
ناپایدار و مداخالت انسانی، از معیارهای مدنظر 
کنوانسـیون رامسـر فاصلـه گرفته اند و بیـم آن 
مـی رود که کارکردهـای خود را از دسـت داده و 
تـاب آوری طبیعـی در مقابـل خشکسـالی ها و 
کاهـش بارش هـای ادواری را از دسـت بدهنـد. 
بیشـترین سـایت های مونترو مربوط به کشـور 
یونان با 7 مورد بوده و پس از آن کشـور ما ایران 

با 6 سایت در جایگاه دوم قرار گرفته است.
البته برخی کارشناسـان معتقدند کـه تاالب های 
در معرض خطر کشـور به مراتب بیشـتر از این 
فهرسـت اسـت، چرا کـه تعـداد قابل توجهی از 
تاالب های کشـور در معـرض مخاطرات جدی 
هسـتند، اما تا کنون در سایت کنوانسیون رامسر 

ثبت نشده اند.
اشـرفی زاده می گوید: »تاالب های جلگه خزری 
عالوه بر سـایر مشکالت، متاثر از شرایط دریای 
خـزر و کاهـش تـراز آب آن قـرار دارنـد و بـه 
همیـن دلیل بـا مشـکالت جـدی در میانکاله، 
انزلـی، گمیشـان و تاالب هـای سـاحلی خـزر 
مواجه هستیم.. این در حالی است که مشکالت 
ایجاد شـده برای تاالب ها بر تنوع زیسـتی ایران 

تعداد تاالب های کشور 
طبق پیوست آیین نامه

اجرایی قانون حفاظت و 
احیای تاالب های کشور، 

226 مورد معرفی شده
که 35 تاالب، در قالب

24 سایت در کنوانسیون
رامسر به ثبت رسیده اند
از این تعداد، 5 مورد نیز 
توسط یونسکو به عنوان 

ذخیره گاه زیست کره 
منظور شده اند

بیشترین تاالب های 
در خطر در جهان که در 
فهرست مونترو به نام 
آنها اشاره شده، مربوط
به یونان با 7 مورد بوده
و پس از آن ایران با 6 
سایت، در جایگاه دوم

قرار دارد.  این در حالی
است که تعداد زیادی از 

تاالب های کشور از جمله 
هورالعظیم، جازموریان، 
نهبندان، بیشه داالن و ...
که در معرض مخاطرات

جدی هستند حتی در 
فهرست کنوانسیون 
رامسر ثبت نشده اند 
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52 سال پس از پیشگامی ایران در حفاظت از تاالب ها و تصویب کنوانسیون بین المللی رامسر، 
روزی نیست که خبری مصیبت بار از مرگ تدریجی مهم ترین زیست بوم های طبیعی ایران به گوش 
فاضالب ها، خشکسالی،  و  پسماندها  مدیریت  تامین حقابه، عدم  به  بی توجهی  اثر  در  نرسد؛ مرگ 
آتش سوزی های عمدی و غیرعمدی، تصرف و تغییر کاربری و سودجویی باندهای متصل به رانت و ... 
در انتظار تاالب های ایران است؛ از هورالعظیم تا انزلی، از شادگان تا میانکاله، از ارومیه تا گاوخونی و 

هامون. 
با این وجود، همچنان هیچ نشانه ای از وجود برنامه های احیایی، برنامه ای جامع برای آمایش سرزمین 
و توسعه پایدار، هماهنگی بین بخشی در دستگاه های دولتی به چشم نمی خورد؛ تا آنجا که علی رغم 
صراحت های قانونی همچون آیین نامه حفاظت، احیا و مدیریت تاالب های کشور و یا طرح حفاظت از 
تاالب های ایران، مدیر ملی طرح حفاظت از تاالب های ایران می گوید تاالب ها در روند تخصیص حقابه 
در آخرین رده اولویت هستند و به محض اینکه با تنش های آبی مواجه می شویم، نخستین جایی که 
ضربه می خورد و حقابه آن قطع می شود، محیط زیست است، در حالی که براساس ماده 38 قانون 
حفاظت، احیا و مدیریت تاالب های کشور مصوب سال 1396، دولت موظف به »اجرای برنامه عمل 
حفاظت، احیا، مدیریت و بهره برداری مناسب از تاالب های کشور با مشارکت سایر دستگاه های اجرایی 
و جوامع محلی به ویژه در ارتباط با تاالب های ثبت شده در کنوانسیون رامسر« بود؛ به طوری که تا 
پایان اجرای قانون برنامه »حداقل 20 درصد تاالب های بحرانی و در معرض تهدید کشور احیا شوند و 

ضمن حفاظت و تثبیت در روند بهبود قرار گیرند.«
برای پرس وجوی دقیق تر درباره وضعیت فعلی این بخش از اکوسیستم  حیاتی کشور، به سراغ دو تن 

از کارشناسان مرتبط به موضوع در سازمان حفاظت از محیط زیست رفتیم. 

تعادل بین بهره برداری و حفاظت مهم ترین راهکار 
حفاظت از تاالب ها و منابع طبیعی است
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آرزو اشـرفی زاده مدیرکل دفتر حفاظت و احیای 
تاالب ها در سـازمان حفاظت محیط زیست در 
گفت وگـو بـا ترابـران، بـا اشـاره بـه تاالب هـا 
به عنـوان یکـی از اکوسیسـتم های اصلی و مهم 
طبیعی می افزایـد: »تاالب ها از چنـان اهمیت و 
جایگاهی برخوردار هستند که نخستین معاهده 
زیست محیطی جهان در سـال 1349 در راستای 
حفاظـت و بهره برداری هـای پایـدار از چنیـن 

اکوسیستم های با ارزشی منعقد شد.«
او خاطرنشـان می کنـد، ایـن کنوانسـیون کـه به 
حفاظت از تاالب های مهم بین المللی اختصاص 
دارد به دلیل اینکه به میزبانی ایران در شهر رامسر 
اسـتان مازنـدران منعقـد شـد به نام کنوانسـیون 

رامسر شناخته می شود. 
ایـن کنوانسـیون که بـا امضـای نماینـدگان 18 
کشور پیشـگام حفاظت از تاالب ها منعقد شد، 
در حـال حاضر 2455 تاالب با وسـعتی بیش از 
255 هزار هکتار در 172 کشور را تحت پوشش 

قرار داده است.
تعـداد کل تاالب هـای کشـور طبـق پیوسـت 
آیین نامـه اجرایـی قانـون حفاظـت و احیـای 
تاالب های کشـور، 226 مورد معرفی شده که از 
ایـن تعـداد 35 تـاالب، در قالب  24 سـایت در 
کنوانسـیون رامسر به ثبت رسـیده اند که 5 مورد 
از ایـن تاالب هـا شـامل هامـون، خورخـوران، 
ارومیـه، پریشـان و میانکالـه، هم زمـان توسـط 
سازمان یونسـکو به عنوان ذخیره گاه زیست کره 

منظور شده اند و اهمیتی دوچندان یافته اند.
اشـرفی زاده بـا بیـان اینکـه تاالب هـا بیشـتر در 
پایـاب حوضه های آبخیز قـرار دارنـد و متاثر از 
تمام دسـت اندازی های بشر در باالدست حوضه 
آبخیز هسـتند، می گویـد: » طی سـال های اخیر 
عالوه بر سـایر مشـکالت تاالب ها، مشـکالت 
ناشـی از تغییـر اقلیـم و خشکسـالی هـم بـر 
وضعیـت تاالب هـا اثرگذار بـوده و بـا توجه به 
اینکـه آب یکـی از ارکان اصلـی حیـات تاالب 
اسـت، نقـش ایـن عوامـل، پـر رنگ اسـت. به 
عبـارت بهتر، عـالوه بر اینکه غالـب تعارضات 
محیط زیسـتی اکوسیسـتم های خشـکی مانند 
شـکار بی رویـه، اجـرای بی ضابطـه طرح هـای 
توسـعه ای در حوضه تاالب هـا و تغییر کاربری 
اراضی وجود دارد، مشـکالت کمی و کیفی آب 
نیـز بـر شـرایط اکوسیسـتم و تنـوع زیسـتی و 

کارکردهای تاالب تاثیرگذار خواهد بود.«

او با اشـاره به اثرات تجمعی اقدامات سـال های 
گذشـته و نیز توسـعه  بی رویه اراضی کشاورزی 
باالدسـت  در  آب  غیرمجـاز  برداشـت  و 
حوضه هـای آبخیز که منجر به کاهـش ورودی 
آب بـه تاالب هـا شـده، می گوید: »خشکسـالی 
هم این شـرایط را تشدید کرده است و متاسفانه 
وضعیـت تاالب هـای ما به ویـژه در سـال های 

خشک، وضعیت مناسبی نیست.«
بـه گفتـه وی، براسـاس فهرسـت کنوانسـیون 
رامسـر 6 تـاالب  )تاالب هـاب انزلـی، هامون 
صابـری، هامـون پـوزک، هامـون هیرمنـد، 
بختگان، نیریز و کمجان، شـادگان، شـورگل، 
یادگارلـو و دورگـه سـنگی( در معرض خطر 
هسـتند، اما سایر تاالب های کشـور هم متاثر از 
عوامل ذکر شـده و همچنیـن تامین حق آبه های 
محیط زیسـتی به ویژه در فالت مرکـزی ایران و 

تاالب های داخلی، وضعیت مناسبی ندارند. 
الزم به توضیح اسـت که تاالب های در معرض 
خطر در فهرسـتی به نام مونترو قرار گرفته اند و 
معـرف تاالب هایی هسـتند که پیـش از این در 
کنوانسـیون رامسـر ثبـت  شـده اند، امـا به دالیل 
تغییـرات اکولوژیـک، افـت عملکردهـای بوم 
شناختی، عدم تخصیص حقابه، آلودگی، توسعه 
ناپایدار و مداخالت انسانی، از معیارهای مدنظر 
کنوانسـیون رامسـر فاصلـه گرفته اند و بیـم آن 
مـی رود که کارکردهـای خود را از دسـت داده و 
تـاب آوری طبیعـی در مقابـل خشکسـالی ها و 
کاهـش بارش هـای ادواری را از دسـت بدهنـد. 
بیشـترین سـایت های مونترو مربوط به کشـور 
یونان با 7 مورد بوده و پس از آن کشـور ما ایران 

با 6 سایت در جایگاه دوم قرار گرفته است.
البته برخی کارشناسـان معتقدند کـه تاالب های 
در معرض خطر کشـور به مراتب بیشـتر از این 
فهرسـت اسـت، چرا کـه تعـداد قابل توجهی از 
تاالب های کشـور در معـرض مخاطرات جدی 
هسـتند، اما تا کنون در سایت کنوانسیون رامسر 

ثبت نشده اند.
اشـرفی زاده می گوید: »تاالب های جلگه خزری 
عالوه بر سـایر مشکالت، متاثر از شرایط دریای 
خـزر و کاهـش تـراز آب آن قـرار دارنـد و بـه 
همیـن دلیل بـا مشـکالت جـدی در میانکاله، 
انزلـی، گمیشـان و تاالب هـای سـاحلی خـزر 
مواجه هستیم.. این در حالی است که مشکالت 
ایجاد شـده برای تاالب ها بر تنوع زیسـتی ایران 

تعداد تاالب های کشور 
طبق پیوست آیین نامه

اجرایی قانون حفاظت و 
احیای تاالب های کشور، 

226 مورد معرفی شده
که 35 تاالب، در قالب

24 سایت در کنوانسیون
رامسر به ثبت رسیده اند
از این تعداد، 5 مورد نیز 
توسط یونسکو به عنوان 

ذخیره گاه زیست کره 
منظور شده اند

بیشترین تاالب های 
در خطر در جهان که در 
فهرست مونترو به نام 
آنها اشاره شده، مربوط
به یونان با 7 مورد بوده
و پس از آن ایران با 6 
سایت، در جایگاه دوم

قرار دارد.  این در حالی
است که تعداد زیادی از 

تاالب های کشور از جمله 
هورالعظیم، جازموریان، 
نهبندان، بیشه داالن و ...
که در معرض مخاطرات

جدی هستند حتی در 
فهرست کنوانسیون 
رامسر ثبت نشده اند 
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و جهـان اثرگـذار خواهد بود؛ چرا کـه برخی از 
تاالب هـای ایـران، کریـدور پرنـدگان مهاجـر 

نیز هستند.«

تبدیل 1/5 میلیون هکتار از 
تاالب های کشور به کانون ریزگردها

مدیـر کل دفتـر حفاظـت و احیـای تاالب هـا 

می گوید: »بسیاری از تاالب ها بر اثر خشکسالی 
به کانون های برداشـت ریزگرد تبدیل شده اند و 
در حـال حاضـر تقریبـا 1/5 میلیـون هکتـار از 
عرصه هـای تاالبـی کشـور مسـتعد کانون های 

برداشت ریزگرد هستند.«
اشرفی زاده ابراز امیدواری می کند: »در نظر گرفتن 
طرح های آمایش سـرزمین در طرح های توسعه 

جدول 1 - لیست 25 تاالب ایران ثبت شده در کنوانسیون رامسر

مساحت )هکتار(استانسال ثبتعنوان تاالب

1400گلستان1354آالگل، آلماگل و آجی گل

1230گیالن1354امیرکالیه

15000گیالن1354انزلی

500گیالن1354بندر کیاشهر و سفیدرود

15000هرمزگان1354دلتای رود گز و رود حرا

45000هرمزگان1354دلتای رود شور، شیرین و میناب

43000اصفهان1354گاوخونی

10000سیستان و بلوچستان1354دهانه جنوبی هامون پوزک

50000سیستان و بلوچستان1354هامون صابری و هیرمند

100000هرمزگان1354خوران

120آذربایجان شرقی1354قوری گل

1200آذربایجان غربی1354کپی

483000آذربایجان غربی1354ارومیه

6200فارس1354ارژن و پریشان

100000مازندران1354میانکاله،  لپوی زاغمرز و خلیج گرگان

108000فارس1354نیریز و کمجان )بختگان - طشک(

400000خوزستان1354شادگان

2500آذربایجان غربی1354شورگل، یادگارلو و دورگه سنگی

10000سیستان و بلوچستان1378هور باهو گواتر

10000سیستان و بلوچستان1378شیدور

17700گلستان1380گمیشان

5427مازندران1382فریدونکنار و از باران

1500چهارمحال و بختیاری1389چغاخوز

600آذربایجان غربی1389کانی برازان

3293کردستان1397زریوار

مدیرکل دفتر حفاظت و 
احیای تاالب های سازمان 
محیط زیست: یکی از
 ایرادات وارد به برنامه

ششم این بود که تکالیف 
دستگاه های مختلف به 
صورت بخشی تعیین و

 همین موضوع باعث شد 
که در پایاب، نتوانیم آب 
مناسبی را به تاالب ها 
وارد کنیم، بنابراین باید

این امر در سیاست های 
کالن برنامه هفتم توسعه

و تکالیف بخش های 
مختلف مدنظر قرار گیرد

در سیل سال 98 با وجود 
بارندگی فراوان، به دلیل 
نبود اراده و نگاه تک بعدی
به مقوله کشاورزی، ابدا

آبی به تاالب گاوخونی 
نرسید، اما در همان سال 
هورالعظیم یا شادگان

از آب گیری مناسبی 
برخوردار شدند، بنابراین 
آب گیری تاالب ها حتی 
در مواقع بارندگی کافی

 وابسته به سیاست های 
مدیریتی است
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وابسته به منابع آب، بازنگری در اسناد تخصیص 
منابع و مصارف آب و تخصیص کامل حقابه های 
محیط زیسـتی و پایداری جریـان رودخانه ها  به 
بهتـر شـدن وضعیـت تاالب هـا در پایـاب این 

حوضه ها منجر شود.« 
او می گوید: »دسـتگاه ها در اجرای تکالیف خود 
جداگانه، اقداماتی را براسـاس اهداف بخشی در 
حوضه های آبخیز دنبال می کننـد، اما برآیند این 
سیاسـت ها و اقدامـات بخشـی بـا توجـه بـه 
فرابخشـی بودن محیط زیسـت، منتـج به نتیجه 

مثبت و قابل توجه در این حوضه نمی شود.« 
او تاکیـد می کنـد: »مدیریـت زیسـت بومی در 
سطح حوضه های آبخیز راهبرد اصلی مدیریت 
تاالب ها اسـت و تشکیل ستاد ملی هماهنگی و 
مدیریـت تاالب های کشـور به ریاسـت معاون 
اول رئیس جمهور و عضویـت وزرای ذی نفع از 
مهم تریـن اقدام هـای دفتر حفاظـت از تاالب ها 
بـوده و طـی 5 جلسـه سـتاد ملـی هماهنگی و 
مدیریت تاالب های کشور تاکنون، کارگروه های 
تخصصـی بـرای پیگیـری و بهبـود وضعیـت 

کنونی تاالب ها شکل گرفته است.«
اشـرفی زاده ادامـه می دهـد: » البته باید در اسـناد 
باالدسـت هم این مسـائل به صورت فرابخشی 
دیده شـود، به عبارت دیگر، وزارت کشـاورزی 
به عنوان مصرف کننده عمده آب های سـطحی و 
زیرزمینی کشور باید اهداف کشـاورزی خود را 
همخوان و هم راسـتا با اهداف سازمان حفاظت 
محیط زیسـت در پایداری سـرزمین قرار دهد و 
وزارت نیـرو هم به عنـوان مدیریت کننده منابع 
آب کشـور بایـد بتواند تمـام مصرف کنندگان و 

حقابه ها را مدیریت کند.«

شاه کلید احیای تاالب ها، 
رعایت حقابه است

مدیـر کل دفتـر حفاظـت و احیـای تاالب هـا 
سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت با تاکیـد بر 
ضرورت همکاری وزارتخانه های کشـاورزی و 
نیرو به عنـوان نهادهای اصلی بهره بردار منابع آبی 
برای حفـظ و احیای تاالب هـا، تصریح می کند: 
»رعایـت حق آبه هـای محیط زیسـتی شـاه کلید 
احیـای تاالب ها و مطالبه اصلی محیط زیسـت 
اسـت و البته این موضوع کامال فرابخشی بوده و 
با توجه به محدودیت منابع آبی کشـور، باید در 

اسناد باالدست مورد توجه قرار گیرد.«

او در پاسـخ به سوال خبرنگار ترابران مبنی اینکه 
چـرا علی رغم وجود قوانیـن و تالش های انجام 
شـده، دستاورد محسوسـی در حوزه حفاظت از 
تاالب ها نداشـتیم، با اشـاره به در انتهای حوضه 
بـودن تاالب هـا و انجام نـدادن تکالیف مصوب 
توسط سایر دستگاه ها، می گوید: »تعیین تکالیفی 
همچون رعایت الگوی کشـت، کاهش مصرف 
و رعایـت بهـره وری آب در بخـش کشـاورزی، 
نتیجـه و نمود خـود را در تاالب نشـان می دهد. 
امیدواریـم با اجـرای کامل قوانین، بازنگـری در 
سیاست گذاری های کالن و تاکید اسناد باالدستی 
بر همکاری های بین بخشی و رویکرد فرابخشی 
نسـبت به محیط زیسـت، در آینده روند مثبتی را 

در حفاظت از تاالب ها شاهد باشیم.«
بـه گفتـه اشـرفی زاده : »یکـی از ایـرادات وارد به 
برنامـه ششـم این بـود کـه به صورت بخشـی 
نوشـته شـد و تکالیف دسـتگاه های مختلف به 
صـورت بخشـی در آن تعییـن شـد و همیـن 
موضوع منجر به آن شد که در پایاب، نتوانیم آب 
مناسـبی را بـه تاالب وارد کنیم کـه این مهم باید 
در  سیاسـت کالن برنامـه هفتـم و تکالیـف 

بخش های مختلف در نظر گرفته شود.«
او دربـاره تاثیـر سـیل بـر وضعیـت تاالب هـا 
می گویـد: »سـیل منجـر بـه آبگیـری تاالب هـا 
می شـود و مهار سـیل نیـز یکـی از کارکردهای 
تاالبـی اسـت ولـی در سـیل سـال 98 بـا وجود 
بارندگـی فـراوان، بـه دلیـل نبـود اراده و نـگاه 
تک بعدی، آبی به تاالب گاوخونی نرسـید و این 
تـاالب به رغم حجم وسـیع بارندگی در کشـور، 
خشـک ماند، امـا در همـان سـال هورالعظیم و 
شـادگان و برخـی تاالب هـای اسـتان گلسـتان 
آب گیـری مناسـبی داشـتند، بنابرایـن آب گیری 
تاالب ها حتی در مواقع بارندگی فراوان، وابسـته 

به تصمیم و سیاست های مدیریتی است.«

تنها 5 درصد از دریاچه ارومیه
 باقی مانده است

ماه گذشـته، مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان 
غربی در نشسـت شـورای هماهنگی مدیریت 
بحـران و پدافند غیرعامل مدیران صنعت آب و 
برق اسـتان های شـمال غرب کشـور در تکاب 
اعالم کرد که طی 2 دهه گذشـته ارتفاع دریاچه 
ارومیه هر سـال به طور متوسـط 40 سـانتی متر 
کاهش یافته اسـت که اکنون 95 درصد آب این 

یکی از اقدامات ما برای 
ایجاد معیشت های کم آب، 
تنوع بخشی معیشت های 
سازگار با کم آبی در 56 

روستای پایلوت است،
اما کل روستاهای پایلوت 
در همین طرح حفاظت از 

دریاچه ارومیه تنها 4 
درصد روستاهای منطقه 
بوده و اراضی کشاورزی 

مشارکت داده شده،
فقط 1 درصد از اراضی

منطقه است 

مدیر طرح حفاظت از 
تاالب های ایران: باید 

به این نکته توجه داشته 
باشیم که جلوگیری از روند 

خشکی دریاچه ارومیه 
به تنهایی از عهده سازمان 

حفاظت از محیط زیست
خارج است، بنابراین 

همه گروه های بهره بردار 
اعم از دولتی و خصوصی، 
کشاورزان و حتی جوامع 

محلی و منطقه ای هم 
باید در این امر مهم 

مشارکت کنند
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و جهـان اثرگـذار خواهد بود؛ چرا کـه برخی از 
تاالب هـای ایـران، کریـدور پرنـدگان مهاجـر 

نیز هستند.«

تبدیل 1/5 میلیون هکتار از 
تاالب های کشور به کانون ریزگردها

مدیـر کل دفتـر حفاظـت و احیـای تاالب هـا 

می گوید: »بسیاری از تاالب ها بر اثر خشکسالی 
به کانون های برداشـت ریزگرد تبدیل شده اند و 
در حـال حاضـر تقریبـا 1/5 میلیـون هکتـار از 
عرصه هـای تاالبـی کشـور مسـتعد کانون های 

برداشت ریزگرد هستند.«
اشرفی زاده ابراز امیدواری می کند: »در نظر گرفتن 
طرح های آمایش سـرزمین در طرح های توسعه 

جدول 1 - لیست 25 تاالب ایران ثبت شده در کنوانسیون رامسر

مساحت )هکتار(استانسال ثبتعنوان تاالب

1400گلستان1354آالگل، آلماگل و آجی گل

1230گیالن1354امیرکالیه

15000گیالن1354انزلی

500گیالن1354بندر کیاشهر و سفیدرود

15000هرمزگان1354دلتای رود گز و رود حرا

45000هرمزگان1354دلتای رود شور، شیرین و میناب

43000اصفهان1354گاوخونی

10000سیستان و بلوچستان1354دهانه جنوبی هامون پوزک

50000سیستان و بلوچستان1354هامون صابری و هیرمند

100000هرمزگان1354خوران

120آذربایجان شرقی1354قوری گل

1200آذربایجان غربی1354کپی

483000آذربایجان غربی1354ارومیه

6200فارس1354ارژن و پریشان

100000مازندران1354میانکاله،  لپوی زاغمرز و خلیج گرگان

108000فارس1354نیریز و کمجان )بختگان - طشک(

400000خوزستان1354شادگان

2500آذربایجان غربی1354شورگل، یادگارلو و دورگه سنگی

10000سیستان و بلوچستان1378هور باهو گواتر

10000سیستان و بلوچستان1378شیدور

17700گلستان1380گمیشان

5427مازندران1382فریدونکنار و از باران

1500چهارمحال و بختیاری1389چغاخوز

600آذربایجان غربی1389کانی برازان

3293کردستان1397زریوار

مدیرکل دفتر حفاظت و 
احیای تاالب های سازمان 
محیط زیست: یکی از
 ایرادات وارد به برنامه
ششم این بود که تکالیف 
دستگاه های مختلف به 
صورت بخشی تعیین و
 همین موضوع باعث شد 
که در پایاب، نتوانیم آب 
مناسبی را به تاالب ها 
وارد کنیم، بنابراین باید
این امر در سیاست های 
کالن برنامه هفتم توسعه
و تکالیف بخش های 
مختلف مدنظر قرار گیرد

در سیل سال 98 با وجود 
بارندگی فراوان، به دلیل 
نبود اراده و نگاه تک بعدی
به مقوله کشاورزی، ابدا
آبی به تاالب گاوخونی 
نرسید، اما در همان سال 
هورالعظیم یا شادگان
از آب گیری مناسبی 
برخوردار شدند، بنابراین 
آب گیری تاالب ها حتی 
در مواقع بارندگی کافی
 وابسته به سیاست های 
مدیریتی است
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وابسته به منابع آب، بازنگری در اسناد تخصیص 
منابع و مصارف آب و تخصیص کامل حقابه های 
محیط زیسـتی و پایداری جریـان رودخانه ها  به 
بهتـر شـدن وضعیـت تاالب هـا در پایـاب این 

حوضه ها منجر شود.« 
او می گوید: »دسـتگاه ها در اجرای تکالیف خود 
جداگانه، اقداماتی را براسـاس اهداف بخشی در 
حوضه های آبخیز دنبال می کننـد، اما برآیند این 
سیاسـت ها و اقدامـات بخشـی بـا توجـه بـه 
فرابخشـی بودن محیط زیسـت، منتـج به نتیجه 

مثبت و قابل توجه در این حوضه نمی شود.« 
او تاکیـد می کنـد: »مدیریـت زیسـت بومی در 
سطح حوضه های آبخیز راهبرد اصلی مدیریت 
تاالب ها اسـت و تشکیل ستاد ملی هماهنگی و 
مدیریـت تاالب های کشـور به ریاسـت معاون 
اول رئیس جمهور و عضویـت وزرای ذی نفع از 
مهم تریـن اقدام هـای دفتر حفاظـت از تاالب ها 
بـوده و طـی 5 جلسـه سـتاد ملـی هماهنگی و 
مدیریت تاالب های کشور تاکنون، کارگروه های 
تخصصـی بـرای پیگیـری و بهبـود وضعیـت 

کنونی تاالب ها شکل گرفته است.«
اشـرفی زاده ادامـه می دهـد: » البته باید در اسـناد 
باالدسـت هم این مسـائل به صورت فرابخشی 
دیده شـود، به عبارت دیگر، وزارت کشـاورزی 
به عنوان مصرف کننده عمده آب های سـطحی و 
زیرزمینی کشور باید اهداف کشـاورزی خود را 
همخوان و هم راسـتا با اهداف سازمان حفاظت 
محیط زیسـت در پایداری سـرزمین قرار دهد و 
وزارت نیـرو هم به عنـوان مدیریت کننده منابع 
آب کشـور بایـد بتواند تمـام مصرف کنندگان و 

حقابه ها را مدیریت کند.«

شاه کلید احیای تاالب ها، 
رعایت حقابه است

مدیـر کل دفتـر حفاظـت و احیـای تاالب هـا 
سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت با تاکیـد بر 
ضرورت همکاری وزارتخانه های کشـاورزی و 
نیرو به عنـوان نهادهای اصلی بهره بردار منابع آبی 
برای حفـظ و احیای تاالب هـا، تصریح می کند: 
»رعایـت حق آبه هـای محیط زیسـتی شـاه کلید 
احیـای تاالب ها و مطالبه اصلی محیط زیسـت 
اسـت و البته این موضوع کامال فرابخشی بوده و 
با توجه به محدودیت منابع آبی کشـور، باید در 

اسناد باالدست مورد توجه قرار گیرد.«

او در پاسـخ به سوال خبرنگار ترابران مبنی اینکه 
چـرا علی رغم وجود قوانیـن و تالش های انجام 
شـده، دستاورد محسوسـی در حوزه حفاظت از 
تاالب ها نداشـتیم، با اشـاره به در انتهای حوضه 
بـودن تاالب هـا و انجام نـدادن تکالیف مصوب 
توسط سایر دستگاه ها، می گوید: »تعیین تکالیفی 
همچون رعایت الگوی کشـت، کاهش مصرف 
و رعایـت بهـره وری آب در بخـش کشـاورزی، 
نتیجـه و نمود خـود را در تاالب نشـان می دهد. 
امیدواریـم با اجـرای کامل قوانین، بازنگـری در 
سیاست گذاری های کالن و تاکید اسناد باالدستی 
بر همکاری های بین بخشی و رویکرد فرابخشی 
نسـبت به محیط زیسـت، در آینده روند مثبتی را 

در حفاظت از تاالب ها شاهد باشیم.«
بـه گفتـه اشـرفی زاده : »یکـی از ایـرادات وارد به 
برنامـه ششـم این بـود کـه به صورت بخشـی 
نوشـته شـد و تکالیف دسـتگاه های مختلف به 
صـورت بخشـی در آن تعییـن شـد و همیـن 
موضوع منجر به آن شد که در پایاب، نتوانیم آب 
مناسـبی را بـه تاالب وارد کنیم کـه این مهم باید 
در  سیاسـت کالن برنامـه هفتـم و تکالیـف 

بخش های مختلف در نظر گرفته شود.«
او دربـاره تاثیـر سـیل بـر وضعیـت تاالب هـا 
می گویـد: »سـیل منجـر بـه آبگیـری تاالب هـا 
می شـود و مهار سـیل نیـز یکـی از کارکردهای 
تاالبـی اسـت ولـی در سـیل سـال 98 بـا وجود 
بارندگـی فـراوان، بـه دلیـل نبـود اراده و نـگاه 
تک بعدی، آبی به تاالب گاوخونی نرسـید و این 
تـاالب به رغم حجم وسـیع بارندگی در کشـور، 
خشـک ماند، امـا در همـان سـال هورالعظیم و 
شـادگان و برخـی تاالب هـای اسـتان گلسـتان 
آب گیـری مناسـبی داشـتند، بنابرایـن آب گیری 
تاالب ها حتی در مواقع بارندگی فراوان، وابسـته 

به تصمیم و سیاست های مدیریتی است.«

تنها 5 درصد از دریاچه ارومیه
 باقی مانده است

ماه گذشـته، مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان 
غربی در نشسـت شـورای هماهنگی مدیریت 
بحـران و پدافند غیرعامل مدیران صنعت آب و 
برق اسـتان های شـمال غرب کشـور در تکاب 
اعالم کرد که طی 2 دهه گذشـته ارتفاع دریاچه 
ارومیه هر سـال به طور متوسـط 40 سـانتی متر 
کاهش یافته اسـت که اکنون 95 درصد آب این 

یکی از اقدامات ما برای 
ایجاد معیشت های کم آب، 
تنوع بخشی معیشت های 
سازگار با کم آبی در 56 

روستای پایلوت است،
اما کل روستاهای پایلوت 
در همین طرح حفاظت از 

دریاچه ارومیه تنها 4 
درصد روستاهای منطقه 
بوده و اراضی کشاورزی 

مشارکت داده شده،
فقط 1 درصد از اراضی

منطقه است 

مدیر طرح حفاظت از 
تاالب های ایران: باید 

به این نکته توجه داشته 
باشیم که جلوگیری از روند 

خشکی دریاچه ارومیه 
به تنهایی از عهده سازمان 

حفاظت از محیط زیست
خارج است، بنابراین 

همه گروه های بهره بردار 
اعم از دولتی و خصوصی، 
کشاورزان و حتی جوامع 

محلی و منطقه ای هم 
باید در این امر مهم 

مشارکت کنند
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ایـران از سـال 84 در قالـب پروژه مشـترک بین 
 UNDP دولت ایران و برنامه توسـعه ملل متحد
در سـازمان حفاظـت از محیط زیسـت شـروع 
شـده کـه در فاز نخسـت بخش عمده سـرمایه 
پـروژه از سـوی صنـدوق تسـهیالت جهانـی 

محیط زیست GEF تامین شد.«
ایـن کارشـناس بـا تاکیـد بـر اسـتقرار رویکرد 
زیسـت بومی به عنوان هـدف اصلی ایـن طرح، 
می افزاید: »سـال 93 همزمان با وضعیت بحرانی 
دریاچه ارومیه، فاز دوم پروژه مبنی بر الگوسازی 
مشـارکت مـردم برای احیـای دریاچـه ارومیه با 
تمرکز بر استقرار کشاورزی پایدار پس از توافق 
دولـت ایـران و ژاپن و حمایت مالی دولت ژاپن 
از پـروژه کلیـد خـورد و این همکاری همچنان 

ادامه دارد.«
او بـا اشـاره بـه تدویـن برنامـه مدیریـت جامع 
دریاچـه ارومیه با مشـارکت همـه ذی نفعان این 
حـوزه در سـال 1387 و تصویـب آن در هیئـت 
وزیـران می گوید: »بهبود شـرایط دریاچه ارومیه 
جز با در نظر گرفتن کل حوضه آبریز آن ممکن 
نیست و نمی توان با اقدامات بخشی و منطقه ای 
ایـن رونـد را متوقـف کـرد بلکـه هـر اقـدام 
توسـعه ای و برداشـت آبـی بایـد در فرآینـدی 

یکپارچه مدیریت شود.«
به گفته اثنی عشری، توسعه کشاورزی، صنعت، 
مدیریت منابع آبی و سدسـازی و سایر اقدامات 
باید هم راسـتا با اهداف کالن توسعه پایدار باشد 
تـا یکپارچگـی مدیریـت منابـع آبی در سـطح 

حوضه حفظ شود.
او الگـوی اسـتقرار کشـاورزی پایدار در سـطح 
روسـتا را شـامل مولفه های مدیریتی و راهبری، 
توانمندسـازی نیروهـای فنـی و تخصصـی در 
دسـتگاه های دولتی و همکاری های بین بخشی، 
سـازوکار مشـخص بـرای پیاده سـازی و پایش 
جامع آب، رویه اجرایی در قالب شـرح خدمات 
کشـاورزی پایدار و ... برمی شـمرد و افزود: »باید 
تالش کنیم تا با اسـتفاده از تجارب کسـب شده 
و اقدامات مشترک برای پایدارسازی پروژه مانند 
حمایت های نهـادی، مادی و معنوی و همچنین 
با تداوم فعالیت های اسـتقرار کشـاورزی پایدار، 
تجـارب پـروژه در سیاسـت گذاری ها و اسـناد 
باالدستی کشور در سطح ملی، استانی و سازمانی 

گنجانده شود.«
مدیـر طرح حفاظـت از تاالب های ایـران اذعان 

می کنـد: »جلوگیـری از رونـد خشـک شـدن 
دریاچه ارومیه به تنهایی از عهده سازمان حفاظت 
از محیط زیسـت خارج اسـت و همه گروه های 
بهره بـردار اعـم از بخـش دولتـی و خصوصـی، 
کشـاورزان و حتی جوامع محلی و منطقه ای هم 

باید در این امر مهم مشارکت کنند.«
او با بیان اینکه رویکرد کلی سـازمان حفاظت از 
محیط زیسـت در مدیریـت تاالب هـای کشـور 
طی دهه اخیر، مدیریت زیست بومی بوده است، 
ادامـه می دهـد: »مدیریـت زیسـت بومی بـه این 
معنـا کـه بـا اسـتفاده از تجربیـات موفق سـایر 
کشـورها در حوضـه آبی تالش  شـود تا ضمن 
شناسـایی دامنـه فعالیت ذی نفعـان، همه جوامع 
محلی و دسـت اندرکاران مسـئولیت خـود را در 
حفاظـت و مدیریـت منابـع آبـی بپذیرند تـا در 
نهایـت تعادل منطقی بین بهره بـرداری از منابع و 

حفاظت از منابع برقرار شود.«
اثنی عشـری می گوید: »ما به دنبـال توقف کامل 
فعالیت هـای بهره بردارانـه و اقدامات توسـعه ای 
نیسـتم، اما معتقدیم ایجاد تعادل بین حفاظت و 
بهره بـرداری ضرورتـی انکارناپذیر اسـت تا این 
منابع را به بهترین شـکل به نسـل آینده تحویل 
دهیـم؛ به همین دلیل، براسـاس در مورد دریاچه 
ارومیـه و نیز پروژه مشـترک بین دولـت ایران و 
ژاپن، تمرکز بر الگوسـازی مشارکت مردمی در 
احیـای دریاچه با حضـور کشـاورزان و جوامع 

داوطلب محلی بوده است.«

7 سال تالش فقط برای 1 درصد 
مدیر طرح حفاظـت از تاالب های ایران توضیح 
می دهـد: »پس از شـروع پـروژه، در اسـتان های 
آذربایجـان غربـی و شـرقی، موضـوع اسـتقرار 
تکنیک های کشـاورزی پایدار در 202 روسـتای 
پایلـوت و همراهـی 4500 کشـاورز داوطلـب 
شـروع شـده که شـرکای اصلـی اجرایی مـا در 
این طرح، سـازمان های جهاد کشـاورزی و اداره 
کل حفاظت از محیط زیسـت هستند و تا امروز 

حدود 14 هزار کشاورز با ما همراه شده اند.«
به گفته اثنی عشـری ، آموزش و ظرفیت سـازی 
بـه داوطلبین پـروژه باعث شـده که امـروز این 
افراد به کشـاورزان مرجع منطقه تبدیل شـوند و 
امـکان انتقـال تجربیـات و آمـوزش بـه سـایر 

روستاهای منطقه را هم دارا باشند. 
او می گویـد: »از دیگر اقدامات انجام شـده برای 

دریاچه خشک شده است.
گفتنـی اسـت کـه از ابتـدای خـرداد ماه امسـال 
تاکنـون سـازمان آب منطقـه ای و وزارت نیـرو 
آمـاری از بیـان، حجـم آب و وسـعت دریاچه 
ارومیه منتشـر نکرده انـد، بنابرایـن گمانه زنی ها 
حاکـی از آن اسـت کـه آمار ارائه شـده توسـط 
مدیـرکل مدیریـت بحـران آذربایجـان غربـی 
صحت دارد، این در حالی اسـت که سال هاست 
طرح حفاظتـی این دریاچـه در قالب یک طرح 

مشترک بین ایران و ژاپن در جریان است.
مهـری اثنی عشـری، مدیـر طـرح حفاظـت از 
تاالب هـای ایـران نیـز در گفت وگـو بـا ترابران 
توضیح می دهـد: »طرح حفاظـت از تاالب های 

مدیر طرح حفاظت از 
تاالب های ایران: ما 
به دنبال توقف کامل 
اقدامات توسعه ای یا 
فعالیت   بهره بردارانه 
 نیستیم، اما معتقدیم 
که باید بین حفاظت
 و بهره برداری، تعادل

 منطقی وجود داشته 
باشد و این ضرورتی 
انکارناپذیر است 
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ویژگی های 13 تاالب حائز اهمیت در گزارش ارزیابی عملکرد حفاظت و احیای تاال ب های ایران

وسعتتاالب
پهنه مصوب در سایت 

رامسر )هکتار(
کانون تولید گردوغبارلیست مونترو

دارای برنامه عمل حفاظت، احیا، 
مدیریت و بهره برداری مناسب

دارد )1393(261849نیست544000483000ارومیه

دارد )1389(160000هست400000400000شادگان

دارد )1397(95550هست136500108000بختگان- طشک

ندارد28160--128000هورالعظیم

دارد )1395(148942هست17690060000هامون

ندارد57240نیست6360043000گاوخونی

دارد )1399(-نیست100000100000میانکاله

ندارد-نیست11311230امیرکالیه

دارد )1399(-هست2500015000انزلی

ندارد2160--21600مهارلو

ندارد97200--108000جازموریان

ندارد3600--4000صالحیه

دارد )1395(4680--11700میقان

-859.381-1.720.4311.210.230مجموع )13 تاالب(

کاهش وابسـتگی خانوارهای روستایی به منابع 
آبی و ایجاد معیشـت های کم آب، تنوع بخشـی 
معیشـت های سـازگار با کم آبی در 56 روستای 
پایلوت است. همچنین برخی اقدامات نوآورانه 
اعم از سیستم پشتیبان تصمیم سـاز در مدیریت 

آبی در 4 پایلوت انجام شده است.«
ایـن در حالی اسـت که کل روسـتاهای پایلوت 
در طرح حفاظت از دریاچه ارومیه تنها 4 درصد 
روسـتاهای منطقـه بـوده و اراضـی کشـاورزی 
مشـارکت داده شـده نیز فقط 1 درصد اراضی 

کل منطقه است. 
اثنی عشـری دربـاره دسـتاوردهای ایـن طـرح، 
تصریح کرد: »هرچند که کل روستاهای پایلوت 
ایـن طـرح فقـط 4 درصد از روسـتاهای منطقه 
بـوده اما در همین مقیاس هم، 27 درصد کاهش 
آب در سـطح مزرعه، کاهش 20 تا 50 درصدی 
عمـق آبیـاری و 25 درصـدی تولیـد گازهـای 
گلخانـه ای در مـزارع پایلوت، افزایـش 10 تا 55 
درصدی کارآیی مصرف آب و همچنین تربیت 
360 متخصـص و فعال در رشـته های مدیریت 
آب، زراعت و کشـاورزی از جمله دسـتاورهای 

این پروژه محسوب می شوند.«

تکرار تجربه دریاچه ارومیه 
در شادگان و بختگان 

اثنی عشـری شـکل گیری مکانیـزم همـکاری 
بین بخشـی در منطقـه را از دیگر دسـتاوردهای 
این طـرح می دانـد و می افزاید: »اقدامـات انجام 
در 8 سـال اخیـر هرچنـد که منجر به دسـتاورد 
بزرگـی در زمینـه جلوگیـری از روند خشـکی 
دریاچه ارومیه نشـده، اما در حوضه های پایلوت 
منجر بـه تغییر رویکـرد در مدیریت آبی منطقه 
شـده و تعمیم این رویکرد شـاید تنها راه نجات 
این دریاچه باشـد، بنابراین اقداماتی اعم از انتقال 
آب از خـزر بـه ارومیـه و یـا بـارور کـردن ابرها 
شـاید صرفا به عنوان مسـکن کوتاه مـدت موثر 
باشـد، اما قطعا در بلندمدت بدون تغییر رویه و 
مدیریت، نه تنها بحران ارومیه تشـدید می شود، 
بلکـه سـایر حوضه هـا هـم شـاهد مشـکالت 

جدیدی خواهیم بود.«
او بـا تاکیـد بـر مدیریت مطلوب حوضـه آبریز 
دریاچـه ارومیه به نسـبت ورودی و آب موجود 

می افزایـد: »مدیریت مطلوب یعنی ضمن تالش 
همـه کاربری هـا بـرای تحقـق اهـداف خـود، 
سـالمت اکوسیستم دریاچه حفظ شود و تحقق 

این امر، ماموریت اصلی پروژه است.«
اثنی عشری درباره مشـارکت دولت ژاپن در این 
طـرح، می افزاید: »پـس از اجرای پـروژه مذکور 
طـی 7 سـال و بررسـی های UNDP، دولـت 
ژاپن و همچنین ایران درباره نتایج کسـب شـده 
در پایلوت ها، سـال گذشته توافق 3 ساله ای بین 
دولـت ایـران و ژاپـن امضا شـد مبنی بـر اینکه 
ضمن پایـداری دسـتاوردهای حاصل شـده در 
طـرح احیای دریاچه ارومیه، همین طـرح در دو 
تاالب شادگان استان خوزستان و بختگان استان 

فارس هم پیاده شود.«
این کارشـناس تصریح می کند: »البته با توجه به 
تفاوت شـرایط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و 
محیط زیسـتی این دو اسـتان امکان تکرار جزء 
بـه جـزء تجربـه دریاچه ارومیـه در آنهـا وجود 
نداشـت، اما با بررسی  و تطبیق های الزم تاکنون 
در 5 روسـتای اسـتان فارس و 4 روستای استان 

خوزستان این طرح در حال انجام است.«
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ایـران از سـال 84 در قالـب پروژه مشـترک بین 
 UNDP دولت ایران و برنامه توسـعه ملل متحد
در سـازمان حفاظـت از محیط زیسـت شـروع 
شـده کـه در فاز نخسـت بخش عمده سـرمایه 
پـروژه از سـوی صنـدوق تسـهیالت جهانـی 

محیط زیست GEF تامین شد.«
ایـن کارشـناس بـا تاکیـد بـر اسـتقرار رویکرد 
زیسـت بومی به عنوان هـدف اصلی ایـن طرح، 
می افزاید: »سـال 93 همزمان با وضعیت بحرانی 
دریاچه ارومیه، فاز دوم پروژه مبنی بر الگوسازی 
مشـارکت مـردم برای احیـای دریاچـه ارومیه با 
تمرکز بر استقرار کشاورزی پایدار پس از توافق 
دولـت ایـران و ژاپن و حمایت مالی دولت ژاپن 
از پـروژه کلیـد خـورد و این همکاری همچنان 

ادامه دارد.«
او بـا اشـاره بـه تدویـن برنامـه مدیریـت جامع 
دریاچـه ارومیه با مشـارکت همـه ذی نفعان این 
حـوزه در سـال 1387 و تصویـب آن در هیئـت 
وزیـران می گوید: »بهبود شـرایط دریاچه ارومیه 
جز با در نظر گرفتن کل حوضه آبریز آن ممکن 
نیست و نمی توان با اقدامات بخشی و منطقه ای 
ایـن رونـد را متوقـف کـرد بلکـه هـر اقـدام 
توسـعه ای و برداشـت آبـی بایـد در فرآینـدی 

یکپارچه مدیریت شود.«
به گفته اثنی عشری، توسعه کشاورزی، صنعت، 
مدیریت منابع آبی و سدسـازی و سایر اقدامات 
باید هم راسـتا با اهداف کالن توسعه پایدار باشد 
تـا یکپارچگـی مدیریـت منابـع آبی در سـطح 

حوضه حفظ شود.
او الگـوی اسـتقرار کشـاورزی پایدار در سـطح 
روسـتا را شـامل مولفه های مدیریتی و راهبری، 
توانمندسـازی نیروهـای فنـی و تخصصـی در 
دسـتگاه های دولتی و همکاری های بین بخشی، 
سـازوکار مشـخص بـرای پیاده سـازی و پایش 
جامع آب، رویه اجرایی در قالب شـرح خدمات 
کشـاورزی پایدار و ... برمی شـمرد و افزود: »باید 
تالش کنیم تا با اسـتفاده از تجارب کسـب شده 
و اقدامات مشترک برای پایدارسازی پروژه مانند 
حمایت های نهـادی، مادی و معنوی و همچنین 
با تداوم فعالیت های اسـتقرار کشـاورزی پایدار، 
تجـارب پـروژه در سیاسـت گذاری ها و اسـناد 
باالدستی کشور در سطح ملی، استانی و سازمانی 

گنجانده شود.«
مدیـر طرح حفاظـت از تاالب های ایـران اذعان 

می کنـد: »جلوگیـری از رونـد خشـک شـدن 
دریاچه ارومیه به تنهایی از عهده سازمان حفاظت 
از محیط زیسـت خارج اسـت و همه گروه های 
بهره بـردار اعـم از بخـش دولتـی و خصوصـی، 
کشـاورزان و حتی جوامع محلی و منطقه ای هم 

باید در این امر مهم مشارکت کنند.«
او با بیان اینکه رویکرد کلی سـازمان حفاظت از 
محیط زیسـت در مدیریـت تاالب هـای کشـور 
طی دهه اخیر، مدیریت زیست بومی بوده است، 
ادامـه می دهـد: »مدیریـت زیسـت بومی بـه این 
معنـا کـه بـا اسـتفاده از تجربیـات موفق سـایر 
کشـورها در حوضـه آبی تالش  شـود تا ضمن 
شناسـایی دامنـه فعالیت ذی نفعـان، همه جوامع 
محلی و دسـت اندرکاران مسـئولیت خـود را در 
حفاظـت و مدیریـت منابـع آبـی بپذیرند تـا در 
نهایـت تعادل منطقی بین بهره بـرداری از منابع و 

حفاظت از منابع برقرار شود.«
اثنی عشـری می گوید: »ما به دنبـال توقف کامل 
فعالیت هـای بهره بردارانـه و اقدامات توسـعه ای 
نیسـتم، اما معتقدیم ایجاد تعادل بین حفاظت و 
بهره بـرداری ضرورتـی انکارناپذیر اسـت تا این 
منابع را به بهترین شـکل به نسـل آینده تحویل 
دهیـم؛ به همین دلیل، براسـاس در مورد دریاچه 
ارومیـه و نیز پروژه مشـترک بین دولـت ایران و 
ژاپن، تمرکز بر الگوسـازی مشارکت مردمی در 
احیـای دریاچه با حضـور کشـاورزان و جوامع 

داوطلب محلی بوده است.«

7 سال تالش فقط برای 1 درصد 
مدیر طرح حفاظـت از تاالب های ایران توضیح 
می دهـد: »پس از شـروع پـروژه، در اسـتان های 
آذربایجـان غربـی و شـرقی، موضـوع اسـتقرار 
تکنیک های کشـاورزی پایدار در 202 روسـتای 
پایلـوت و همراهـی 4500 کشـاورز داوطلـب 
شـروع شـده که شـرکای اصلـی اجرایی مـا در 
این طرح، سـازمان های جهاد کشـاورزی و اداره 
کل حفاظت از محیط زیسـت هستند و تا امروز 

حدود 14 هزار کشاورز با ما همراه شده اند.«
به گفته اثنی عشـری ، آموزش و ظرفیت سـازی 
بـه داوطلبین پـروژه باعث شـده که امـروز این 
افراد به کشـاورزان مرجع منطقه تبدیل شـوند و 
امـکان انتقـال تجربیـات و آمـوزش بـه سـایر 

روستاهای منطقه را هم دارا باشند. 
او می گویـد: »از دیگر اقدامات انجام شـده برای 

دریاچه خشک شده است.
گفتنـی اسـت کـه از ابتـدای خـرداد ماه امسـال 
تاکنـون سـازمان آب منطقـه ای و وزارت نیـرو 
آمـاری از بیـان، حجـم آب و وسـعت دریاچه 
ارومیه منتشـر نکرده انـد، بنابرایـن گمانه زنی ها 
حاکـی از آن اسـت کـه آمار ارائه شـده توسـط 
مدیـرکل مدیریـت بحـران آذربایجـان غربـی 
صحت دارد، این در حالی اسـت که سال هاست 
طرح حفاظتـی این دریاچـه در قالب یک طرح 

مشترک بین ایران و ژاپن در جریان است.
مهـری اثنی عشـری، مدیـر طـرح حفاظـت از 
تاالب هـای ایـران نیـز در گفت وگـو بـا ترابران 
توضیح می دهـد: »طرح حفاظـت از تاالب های 

مدیر طرح حفاظت از 
تاالب های ایران: ما 
به دنبال توقف کامل 
اقدامات توسعه ای یا 
فعالیت   بهره بردارانه 
 نیستیم، اما معتقدیم 
که باید بین حفاظت
 و بهره برداری، تعادل
 منطقی وجود داشته 
باشد و این ضرورتی 
انکارناپذیر است 
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ویژگی های 13 تاالب حائز اهمیت در گزارش ارزیابی عملکرد حفاظت و احیای تاال ب های ایران

وسعتتاالب
پهنه مصوب در سایت 

رامسر )هکتار(
کانون تولید گردوغبارلیست مونترو

دارای برنامه عمل حفاظت، احیا، 
مدیریت و بهره برداری مناسب

دارد )1393(261849نیست544000483000ارومیه

دارد )1389(160000هست400000400000شادگان

دارد )1397(95550هست136500108000بختگان- طشک

ندارد28160--128000هورالعظیم

دارد )1395(148942هست17690060000هامون

ندارد57240نیست6360043000گاوخونی

دارد )1399(-نیست100000100000میانکاله

ندارد-نیست11311230امیرکالیه

دارد )1399(-هست2500015000انزلی

ندارد2160--21600مهارلو

ندارد97200--108000جازموریان

ندارد3600--4000صالحیه

دارد )1395(4680--11700میقان

-859.381-1.720.4311.210.230مجموع )13 تاالب(

کاهش وابسـتگی خانوارهای روستایی به منابع 
آبی و ایجاد معیشـت های کم آب، تنوع بخشـی 
معیشـت های سـازگار با کم آبی در 56 روستای 
پایلوت است. همچنین برخی اقدامات نوآورانه 
اعم از سیستم پشتیبان تصمیم سـاز در مدیریت 

آبی در 4 پایلوت انجام شده است.«
ایـن در حالی اسـت که کل روسـتاهای پایلوت 
در طرح حفاظت از دریاچه ارومیه تنها 4 درصد 
روسـتاهای منطقـه بـوده و اراضـی کشـاورزی 
مشـارکت داده شـده نیز فقط 1 درصد اراضی 

کل منطقه است. 
اثنی عشـری دربـاره دسـتاوردهای ایـن طـرح، 
تصریح کرد: »هرچند که کل روستاهای پایلوت 
ایـن طـرح فقـط 4 درصد از روسـتاهای منطقه 
بـوده اما در همین مقیاس هم، 27 درصد کاهش 
آب در سـطح مزرعه، کاهش 20 تا 50 درصدی 
عمـق آبیـاری و 25 درصـدی تولیـد گازهـای 
گلخانـه ای در مـزارع پایلوت، افزایـش 10 تا 55 
درصدی کارآیی مصرف آب و همچنین تربیت 
360 متخصـص و فعال در رشـته های مدیریت 
آب، زراعت و کشـاورزی از جمله دسـتاورهای 

این پروژه محسوب می شوند.«

تکرار تجربه دریاچه ارومیه 
در شادگان و بختگان 

اثنی عشـری شـکل گیری مکانیـزم همـکاری 
بین بخشـی در منطقـه را از دیگر دسـتاوردهای 
این طـرح می دانـد و می افزاید: »اقدامـات انجام 
در 8 سـال اخیـر هرچنـد که منجر به دسـتاورد 
بزرگـی در زمینـه جلوگیـری از روند خشـکی 
دریاچه ارومیه نشـده، اما در حوضه های پایلوت 
منجر بـه تغییر رویکـرد در مدیریت آبی منطقه 
شـده و تعمیم این رویکرد شـاید تنها راه نجات 
این دریاچه باشـد، بنابراین اقداماتی اعم از انتقال 
آب از خـزر بـه ارومیـه و یـا بـارور کـردن ابرها 
شـاید صرفا به عنوان مسـکن کوتاه مـدت موثر 
باشـد، اما قطعا در بلندمدت بدون تغییر رویه و 
مدیریت، نه تنها بحران ارومیه تشـدید می شود، 
بلکـه سـایر حوضه هـا هـم شـاهد مشـکالت 

جدیدی خواهیم بود.«
او بـا تاکیـد بـر مدیریت مطلوب حوضـه آبریز 
دریاچـه ارومیه به نسـبت ورودی و آب موجود 

می افزایـد: »مدیریت مطلوب یعنی ضمن تالش 
همـه کاربری هـا بـرای تحقـق اهـداف خـود، 
سـالمت اکوسیستم دریاچه حفظ شود و تحقق 

این امر، ماموریت اصلی پروژه است.«
اثنی عشری درباره مشـارکت دولت ژاپن در این 
طـرح، می افزاید: »پـس از اجرای پـروژه مذکور 
طـی 7 سـال و بررسـی های UNDP، دولـت 
ژاپن و همچنین ایران درباره نتایج کسـب شـده 
در پایلوت ها، سـال گذشته توافق 3 ساله ای بین 
دولـت ایـران و ژاپـن امضا شـد مبنی بـر اینکه 
ضمن پایـداری دسـتاوردهای حاصل شـده در 
طـرح احیای دریاچه ارومیه، همین طـرح در دو 
تاالب شادگان استان خوزستان و بختگان استان 

فارس هم پیاده شود.«
این کارشـناس تصریح می کند: »البته با توجه به 
تفاوت شـرایط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و 
محیط زیسـتی این دو اسـتان امکان تکرار جزء 
بـه جـزء تجربـه دریاچه ارومیـه در آنهـا وجود 
نداشـت، اما با بررسی  و تطبیق های الزم تاکنون 
در 5 روسـتای اسـتان فارس و 4 روستای استان 

خوزستان این طرح در حال انجام است.«
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مخاطرات  باب  در  گفت وگو  جهانی،  بازارهای  در  انرژی  قیمت  رکوردزنی  گرماگرم  در 
 محیط زیستی گرمایش کره زمین نیز داغ است. کشورها دغدغه تامین ارزان تر انرژی را دارند 
تا پاسخی به اعتراض شهروندان و صنایع داشته باشند و اندکی از آتش تورم افسارگسیخته 
بکاهند، اما رشد مصرف سوخت های فسیلی که راه حل کوتاه مدت این بحران به نظر می آید، 
برنامه هایی را به خطر می اندازد که با هدف مقابله با تغییرات مهیب آب وهوایی طراحی و اجرا 
شده اند. برخی در این بین، پیشنهاد ترجیح اولویت های کوتاه مدت را دارند و برخی دیگر حل 

چالش های کوتاه مدت را در گرو پیگیری قدرتمندانه تر راهکارهای بلندمدت می بینند.
با عنوان: »بازارهای کربن جهانی  نشریه »اکونومیست« در شماره 21 ماه می خود، مقاله ای 
می شوند، اما آیا تفاوتی ایجاد خواهند کرد؟« منتشر کرده که ضمن بررسی آخرین تحوالت 
بازارهای مبادله مجوزهای انتشار آالیندگی در سراسر جهان - به عنوان راهکاری که برای مقابله 
با تولید کربن موثر پنداشته می شود - به چالش ها و روندهای آینده این بازارها پرداخته است. 
در گزارش پیش رو، با نگاهی به مقاله اکونومیست، سعی داریم به ابعاد گسترده تری از بازارهای 
کربن که راهکاری رو به توسعه و بلندمدت برای حل چالش های تامین انرژی و کاهش آالیندگی 

تصور می شود، بپردازیم.

روند امیدوارکننده بازارهای کربن با وجود سه چالش جدی موجود

جایزه ای برای بقای سیاره
روزبه ساکت

گسترشی پرچالش
بازارهـای کربـن در سرتاسـر جهـان جهشـی 
قابل توجه را در سـال 2021 شـاهد بودنـد و در 
شـرایطی بیـش از 21 درصـد انتشـار گازهـای 
گلخانـه ای جهـان در این سـال تحت پوشـش 
نوعـی از قیمت گذاری هـای کربن قـرار گرفت 
کـه ایـن رقـم در سـال 2020 معـادل 15 درصد 

بوده است.
این بدان معناسـت که کسـب وکارهای بیشتری 
بایـد برای دریافت حق انتشـار بیـش از یک تن 
دی اکسیدکربن در جو، به نهادهای تنظیم کننده 
)رگوالتـوری( جریمـه بپردازنـد. تجـارت در 
بازارهـای کربـن در سـال 2021 با رشـدی 164 
درصـدی همـراه شـد و ارزش این بـازار به 760 

میلیارد یورو )897 میلیارد دالر( رسید. 
در حقیقـت، بازارهـای کربن سـعی دارند برای 
گسـترش فناوری هـای سـبز بـه صنایع کمک 
کنند و دولت ها نیز منابعی را به دسـت خواهند 
آورد کـه می تواننـد در انرژی هـای تجدیدپذیـر 
سـرمایه گذاری کنند و از سـایر فعالیت هایی که 
در جهت کاهش سطح انتشار آالیندگی هاست، 

حمایت کنند. 
در بازارهـای کربـن، رونـد کار به ایـن صورت 
اسـت که رگوالتورها سطح مجاز انتشار ساالنه 
آالیندگـی را تعییـن می کننـد و اجـازه می دهند 
کسـب وکارها در حوزه کسـب مجوز وارد بازار 
شـوند و بـه معاملـه بپردازنـد. در همیـن حال، 
مجوزهایـی کـه از سـوی دولت هـا وارد بـازار 
شـده، میان کسب وکارها معامله شـده و قیمت 

انتشار کربن مشخص می شود. 
 گاهی به صندوق های سـرمایه گذاری هم اجازه 
داده می شـود تا برای کسـب سـود، به معامالت 
بازارهـای کربن - کـه نـام دیگر آنها سـامانه های 
تجـارت آالینده ها )ETS( اسـت - وارد شـوند. 
سـازوکارها همچنین به این شکل طراحی شده 
که سقف انتشـار مجوزها در طول زمان کاهش 
یابد تا به تدریج قیمت های باالتری برای انتشـار 
آالیندگی تعیین شـود و برای سـبز شدن صنایع 
و کسـب وکارها انگیـزه ای قوی تـر ایجاد شـود. 
ایـن بازارهـا اجازه می دهند انگیزه هـای تجاری، 
ارزان تریـن مسـیر را بـرای کاهـش گازهـای 
گلخانـه ای بیابند و هزینه کلی مبارزه با تغییرات 

آب وهوایی را برای جامعه کاهش دهند. 
فـارغ از آنکـه سـازوکارهای بازارهـای کربـن 

جالـب و کارآمـد بـه نظـر می رسـند، ولـی این 
بازارهـا بـا چالش هایـی نه چنـدان پرتعـداد امـا 
بسـیار جدی روبه رو هستند. ETSهای جهانی 
در سـال 2021 برابـر بـا 64 نـوع مالیـات درون 
خود تعریف کـرده بودند اما تنهـا 3/8 درصد از 
انتشـار گازهای گلخانه ای هزینه ای بیـش از 40 
دالر در هـر تـن پرداخت کرده انـد؛ در حالی که 
برخـی اقتصاددانـان »هزینـه اجتماعی« انتشـار 
کربن - به عنوان معیار آسـیب وارد شـده به رفاه 
جهانی به سـبب افزایش انتشار آالیندگی ها - را 

بیش از 200 دالر در هر تن برآورد کرده اند. 
بـه نظـر می رسـد نه تنهـا بازارهای کربـن هنوز 
بازدارندگـی الزم بـرای کاهـش قابل توجـه یـا 
توقف انتشـار آالیندگی را ندارند که چالش های 
جـدی نیز بر سـر راه تاسـیس یا گسـترش این 

بازارها در سراسر جهان وجود دارد. 
مطابق گفته کارشناسان، طراحی این بازارها نیاز 
بـه بازنگری عمیق نـدارد و کار نیز در مسـیری 
درسـت پیـش مـی رود، اما سـه مشـکل بزرگ 
اکنـون  بایـد در ابعاد زمانی کوتـاه و بلندمدت از 
مسیر برداشـته شـود تا روند، سرعت و کیفیتی 

قابل توجه پیدا کند:
الف( سیاست: بزرگ ترین مشـکل پیـش رو در 
بازارهـای کربن، نیاز به اراده سیاسـی قوی برای 
اجـرا اسـت. قیمت هـای بـاالی کربـن سـبب 
افزایش هزینه مصرف کنندگان می شود و خشم 

رای دهندگان را به دنبال دارد. 
همچنیـن حاشـیه سـود شـرکت هایی را که به 
احـزاب سیاسـی کمـک می کننـد، بـا آسـیب 
روبـه رو می کند. این دالیل سـاده کافی اسـت تا 
سیاسـتمداران را در حمایت از توسعه بازارهای 

کربن دچار تردید کند.
البتـه این تنها مردم عادی نیسـتند کـه می توانند 
مانعی در برابر گسـترش بازارهای کربن باشـند. 
برخـی دیدگاه هـای اقتصـادی که طرفـدار ایده 
»دولت کوچک« هسـتند، چندان با سازوکارهای 
کنونی این بازار موافق نیستند، چون همانند اخذ 
مالیات، در این جا نیز منابع از بخش خصوصی 

به دولت منتقل می شود. 
در مجموع، مالحظات سیاسـی سـبب می شود 
دولت هـا وادار شـوند تـالش خـود را بـرای 

کاهش قیمت کربن به کار گیرند. 
بـازار ETS اروپـا هم اکنون دومین بـازار بزرگ 
کربن در جهان اسـت و به تازگی شـاهد تصمیم 

در سال گذشته میالدی 
کسب وکارهای بیشتری

می بایست برای دریافت 
حق انتشار بیش از یک

تن دی اکسید کربن، 
به نهادهای رگوالتوری 
جریمه بپردازند؛ تا آنجا 
که تجارت در بازارهای

کربن در سال 2021
با رشد 164 درصدی 

همراه شد و ارزش
این بازار به 897 
میلیارد دالر رسید

بازارهای کربن در تمام
جهان، جهشی قابل توجه 
را در سال 2021 شاهد 
بودند و در حالی بیش از 

21 درصد انتشار گازهای 
گلخانه ای جهان در این

سال تحت پوشش نوعی 
از قیمت گذاری کربن 

قرار گرفت که این رقم 
در سال 2020 معادل
15 درصد بوده است

بعضی از دیدگاه های 
اقتصادی طرفدار ایده 

»دولت کوچک« چندان 
با سازوکارهای کنونی
در بازار کربن جهان 
موافق نیستند، چون 
همانند اخذ مالیات، 

در اینجا نیز منابع از 
بخش خصوصی به 
دولت منتقل می شود
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مخاطرات  باب  در  گفت وگو  جهانی،  بازارهای  در  انرژی  قیمت  رکوردزنی  گرماگرم  در 
 محیط زیستی گرمایش کره زمین نیز داغ است. کشورها دغدغه تامین ارزان تر انرژی را دارند 
تا پاسخی به اعتراض شهروندان و صنایع داشته باشند و اندکی از آتش تورم افسارگسیخته 
بکاهند، اما رشد مصرف سوخت های فسیلی که راه حل کوتاه مدت این بحران به نظر می آید، 
برنامه هایی را به خطر می اندازد که با هدف مقابله با تغییرات مهیب آب وهوایی طراحی و اجرا 
شده اند. برخی در این بین، پیشنهاد ترجیح اولویت های کوتاه مدت را دارند و برخی دیگر حل 

چالش های کوتاه مدت را در گرو پیگیری قدرتمندانه تر راهکارهای بلندمدت می بینند.
با عنوان: »بازارهای کربن جهانی  نشریه »اکونومیست« در شماره 21 ماه می خود، مقاله ای 
می شوند، اما آیا تفاوتی ایجاد خواهند کرد؟« منتشر کرده که ضمن بررسی آخرین تحوالت 
بازارهای مبادله مجوزهای انتشار آالیندگی در سراسر جهان - به عنوان راهکاری که برای مقابله 
با تولید کربن موثر پنداشته می شود - به چالش ها و روندهای آینده این بازارها پرداخته است. 
در گزارش پیش رو، با نگاهی به مقاله اکونومیست، سعی داریم به ابعاد گسترده تری از بازارهای 
کربن که راهکاری رو به توسعه و بلندمدت برای حل چالش های تامین انرژی و کاهش آالیندگی 

تصور می شود، بپردازیم.

روند امیدوارکننده بازارهای کربن با وجود سه چالش جدی موجود

جایزه ای برای بقای سیاره
روزبه ساکت

گسترشی پرچالش
بازارهـای کربـن در سرتاسـر جهـان جهشـی 
قابل توجه را در سـال 2021 شـاهد بودنـد و در 
شـرایطی بیـش از 21 درصـد انتشـار گازهـای 
گلخانـه ای جهـان در این سـال تحت پوشـش 
نوعـی از قیمت گذاری هـای کربن قـرار گرفت 
کـه ایـن رقـم در سـال 2020 معـادل 15 درصد 

بوده است.
این بدان معناسـت که کسـب وکارهای بیشتری 
بایـد برای دریافت حق انتشـار بیـش از یک تن 
دی اکسیدکربن در جو، به نهادهای تنظیم کننده 
)رگوالتـوری( جریمـه بپردازنـد. تجـارت در 
بازارهـای کربـن در سـال 2021 با رشـدی 164 
درصـدی همـراه شـد و ارزش این بـازار به 760 

میلیارد یورو )897 میلیارد دالر( رسید. 
در حقیقـت، بازارهـای کربن سـعی دارند برای 
گسـترش فناوری هـای سـبز بـه صنایع کمک 
کنند و دولت ها نیز منابعی را به دسـت خواهند 
آورد کـه می تواننـد در انرژی هـای تجدیدپذیـر 
سـرمایه گذاری کنند و از سـایر فعالیت هایی که 
در جهت کاهش سطح انتشار آالیندگی هاست، 

حمایت کنند. 
در بازارهـای کربـن، رونـد کار به ایـن صورت 
اسـت که رگوالتورها سطح مجاز انتشار ساالنه 
آالیندگـی را تعییـن می کننـد و اجـازه می دهند 
کسـب وکارها در حوزه کسـب مجوز وارد بازار 
شـوند و بـه معاملـه بپردازنـد. در همیـن حال، 
مجوزهایـی کـه از سـوی دولت هـا وارد بـازار 
شـده، میان کسب وکارها معامله شـده و قیمت 

انتشار کربن مشخص می شود. 
 گاهی به صندوق های سـرمایه گذاری هم اجازه 
داده می شـود تا برای کسـب سـود، به معامالت 
بازارهـای کربن - کـه نـام دیگر آنها سـامانه های 
تجـارت آالینده ها )ETS( اسـت - وارد شـوند. 
سـازوکارها همچنین به این شکل طراحی شده 
که سقف انتشـار مجوزها در طول زمان کاهش 
یابد تا به تدریج قیمت های باالتری برای انتشـار 
آالیندگی تعیین شـود و برای سـبز شدن صنایع 
و کسـب وکارها انگیـزه ای قوی تـر ایجاد شـود. 
ایـن بازارهـا اجازه می دهند انگیزه هـای تجاری، 
ارزان تریـن مسـیر را بـرای کاهـش گازهـای 
گلخانـه ای بیابند و هزینه کلی مبارزه با تغییرات 

آب وهوایی را برای جامعه کاهش دهند. 
فـارغ از آنکـه سـازوکارهای بازارهـای کربـن 

جالـب و کارآمـد بـه نظـر می رسـند، ولـی این 
بازارهـا بـا چالش هایـی نه چنـدان پرتعـداد امـا 
بسـیار جدی روبه رو هستند. ETSهای جهانی 
در سـال 2021 برابـر بـا 64 نـوع مالیـات درون 
خود تعریف کـرده بودند اما تنهـا 3/8 درصد از 
انتشـار گازهای گلخانه ای هزینه ای بیـش از 40 
دالر در هـر تـن پرداخت کرده انـد؛ در حالی که 
برخـی اقتصاددانـان »هزینـه اجتماعی« انتشـار 
کربن - به عنوان معیار آسـیب وارد شـده به رفاه 
جهانی به سـبب افزایش انتشار آالیندگی ها - را 

بیش از 200 دالر در هر تن برآورد کرده اند. 
بـه نظـر می رسـد نه تنهـا بازارهای کربـن هنوز 
بازدارندگـی الزم بـرای کاهـش قابل توجـه یـا 
توقف انتشـار آالیندگی را ندارند که چالش های 
جـدی نیز بر سـر راه تاسـیس یا گسـترش این 

بازارها در سراسر جهان وجود دارد. 
مطابق گفته کارشناسان، طراحی این بازارها نیاز 
بـه بازنگری عمیق نـدارد و کار نیز در مسـیری 
درسـت پیـش مـی رود، اما سـه مشـکل بزرگ 
اکنـون  بایـد در ابعاد زمانی کوتـاه و بلندمدت از 
مسیر برداشـته شـود تا روند، سرعت و کیفیتی 

قابل توجه پیدا کند:
الف( سیاست: بزرگ ترین مشـکل پیـش رو در 
بازارهـای کربن، نیاز به اراده سیاسـی قوی برای 
اجـرا اسـت. قیمت هـای بـاالی کربـن سـبب 
افزایش هزینه مصرف کنندگان می شود و خشم 

رای دهندگان را به دنبال دارد. 
همچنیـن حاشـیه سـود شـرکت هایی را که به 
احـزاب سیاسـی کمـک می کننـد، بـا آسـیب 
روبـه رو می کند. این دالیل سـاده کافی اسـت تا 
سیاسـتمداران را در حمایت از توسعه بازارهای 

کربن دچار تردید کند.
البتـه این تنها مردم عادی نیسـتند کـه می توانند 
مانعی در برابر گسـترش بازارهای کربن باشـند. 
برخـی دیدگاه هـای اقتصـادی که طرفـدار ایده 
»دولت کوچک« هسـتند، چندان با سازوکارهای 
کنونی این بازار موافق نیستند، چون همانند اخذ 
مالیات، در این جا نیز منابع از بخش خصوصی 

به دولت منتقل می شود. 
در مجموع، مالحظات سیاسـی سـبب می شود 
دولت هـا وادار شـوند تـالش خـود را بـرای 

کاهش قیمت کربن به کار گیرند. 
بـازار ETS اروپـا هم اکنون دومین بـازار بزرگ 
کربن در جهان اسـت و به تازگی شـاهد تصمیم 

در سال گذشته میالدی 
کسب وکارهای بیشتری

می بایست برای دریافت 
حق انتشار بیش از یک

تن دی اکسید کربن، 
به نهادهای رگوالتوری 
جریمه بپردازند؛ تا آنجا 
که تجارت در بازارهای

کربن در سال 2021
با رشد 164 درصدی 

همراه شد و ارزش
این بازار به 897 
میلیارد دالر رسید

بازارهای کربن در تمام
جهان، جهشی قابل توجه 
را در سال 2021 شاهد 
بودند و در حالی بیش از 

21 درصد انتشار گازهای 
گلخانه ای جهان در این

سال تحت پوشش نوعی 
از قیمت گذاری کربن 

قرار گرفت که این رقم 
در سال 2020 معادل
15 درصد بوده است

بعضی از دیدگاه های 
اقتصادی طرفدار ایده 

»دولت کوچک« چندان 
با سازوکارهای کنونی
در بازار کربن جهان 
موافق نیستند، چون 
همانند اخذ مالیات، 

در اینجا نیز منابع از 
بخش خصوصی به 
دولت منتقل می شود
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مهـم مقام هـای ایـن قاره بـرای کاهـش قیمت 
کربـن بـوده اسـت. در 18 مـه، کمیسـیون اروپا 
تحت فشـار کشـورهای عضـو اعالم کـرد 200 
میلیون مجوز اضافی در بـازار کربن قاره خواهد 
فروخـت. هـم اکنـون 1/45 میلیـارد مجـوز در 
گـردش در بـازار کربـن اروپـا موجود اسـت. با 
ایـن اقدام، قیمـت کربن در این بازار با کاهشـی 
10 یورویـی بـه 80 یـورو در هـر تن رسـید. به 
نظر می رسـد سیاسـت هیچ گاه پرهزینه شـدن 

فعالیت های اقتصادی را مطلوب نمی داند. 
ب( چیـن: ایـن قـدرت بـزرگ اقتصـادی یک 
سـالی اسـت بازار کربن خود را راه انـدازی کرده 
و در همان ابتدای کار با وجود اشـکاالت جدی، 
بزرگ تریـن بـازار جهانـی تجـارت آالینده ها را 

تشکیل داده است. 
چیـن در 16 ژوئیه 2021 بازار کربن خود را تنها 
با پوشـش یک بخـش »تولید برق« ایجـاد کرد. 
ایـن بخـش 2162 شـرکت را در چیـن شـامل 
می شـود کـه سـاالنه 5/  4 میلیارد تـن آالیندگی 
تولیـد می کنند؛ در حالی که بـازار کربن اروپا که 
عالوه بر تولید برق، دو بخش صنایع سـنگین و 
هوانـوردی را نیـز شـامل می شـود و سـال ها از 
تاسـیس آن گذشـته، تنها تولید 6/ 1 میلیارد تن 

آالیندگی را پوشش می دهد. 
بـه ایـن ترتیـب، اهمیت چیـن کـه 4/ 7 درصد 
آالیندگـی جهانـی را تولید می کند، در تاسـیس 

بازار کربن به خوبی عیان می شود.
قیمـت هر تـن کربن هم اکنـون در بـازار چین 
برابر با 60 یوآن )معادل 9 دالر( در هر تن اسـت 
که غرب معتقد اسـت این رقم برای بازدارندگی 
در برابر انتشـار گازهای گلخانه ای کارآیی ندارد. 
تجربه همچنین نشـان داده چین در جمع آوری 
اطالعـات و نحـوه صحیـح شـمارش انتشـار 

آالیندگی نیز دچار مشکل است. 
بـازار کربن چین هنوز شـدت کربن تولید برق 
را محـدود و در برابر افزایش تقاضا مصرف برق 
نیز مانعی ایجاد نکرده اسـت. در سـازوکار بازار 
چین که تفاوت اساسـی با بـازار اروپا دارد، همه 
شـرکت های تحـت پوشـش، مجـوز رایـگان 
انتشـار آالیندگی دریافت کرده اند و تنها کارآیی 
بازار در این زمینه اسـت که شـرکت های قادر به 
کاهش شـدت تولید کربن، می توانند مجوزهای 
مـازاد خود را به فروش برسـانند. بازار چین تنها 
ایـن انگیـزه را ایجـاد کـرده کـه نیروگاه هـای 

ذغال سنگ سـوز با انـواع کارآمدتـر نیروگاه های 
مشـابه جایگزین شـوند و فعال انگیـزه چندانی 
برای حرکت به سـوی گسـترش جـدی تولید 
انرژی هـای تجدیدپذیـر دیـده نمی شـود. در 
حقیقـت، چیـن انتظـار دارد بـا افزایـش قیمت 

کربن در بلندمدت به این  سو حرکت کند.
سـاختار دولتی اکثر انتشاردهندگان آالیندگی در 
چین نیز معضل دیگری به شـمار می رود، چون 
زمینـه ایجاد تضـاد منافـع را فراهم می کنـد، اما 
آمریـکا و اروپـا به واسـطه حضور حسابرسـان 
غیردولتـی در بازارهـای کربن، شـرایط کاراتر و 

سالم تری را شاهد هستند. 
ج( جنگ روسـیه: به دنبال ایـن رخداد، قیمت 
انـرژی به خصـوص گاز طبیعـی بـا رشـدی 
سرسـام آور روبـه رو شـد. اتحادیـه اروپـا کـه 
برنامه ای مدون برای توسـعه بازار کربن داشـت، 
به دنبال تهاجم روسـیه به اوکراین با سردرگمی 
مواجه شـد، چون اعضای آن نگران رشد شدید 

قیمت انرژی شدند. 
بـه این ترتیـب، برخـی کشـورهای ضعیف تر 
عضو، خواسـتار توقف موقت برخـی برنامه ها 
شـدند. این در حالی اسـت کـه اکثریت اعضای 
اتحادیـه اروپا نظری متفاوت داشـتند و شـرایط 
جدیـد را بـرای پیگیـری مصرانه تـر توسـعه 

بازارهای کربن مناسب دیدند.
اتحادیـه قصـد دارد بـازار ETS دوم خـود را بـا 
گسـترش بـه صنایـع حمل ونقـل جـاده ای و 
گرمایش ساختمان در سـال 2026 تاسیس کند. 
پیش از این، کشـورهای اروپایی به منظور کمک 
بـه مصرف کننـدگان، ایـن دو بخـش حیاتی در 
کاهـش آالیندگی هـا را از شـمول بـازار کربـن 
خـارج کـرده بودنـد؛ در حالـی کـه در ایالـت 
کالیفرنیـا، بـازار کربن تا مرز پوشـش 80 درصد 

تولید آالیندگی ها پیشروی کرده است.
برخـی معتقدند تاسـیس بـازار جدیـد کربن به 
رشـد قیمت ها منجر می شـود، امـا نظر اکثریت 
آن اسـت که این رشـد، موقتی خواهـد بود. این 
دسـته بر این باور اسـت بـازار جدیـد، منابع در 
اختیـار دولت هـا را افزایـش می دهـد و امـکان 
کمک به مصرف کنندگان آسیب پذیر در مواجهه 
بـا قبض هـای باالتـر انـرژی فراهـم می شـود. 
همچنیـن تخصیـص یارانه سـبز بـه خانوارها، 
نوسازی سـاختمان ها و سامانه گرمایشی شان و 
جایگزینـی خودروهـای بـا موتـور احتراقـی با 

سامانه های مربوط به
تجارت آالینده ها در سال 
گذشته 64 نوع مالیات 
در مجموعه خود تعریف

 کرده اند، اما فقط 3/8 
درصد از انتشار گازهای 
گلخانه ای هزینه ای بیش
 از 40 دالر در هر تن 
پرداخت کردند؛ در حالی 
که اقتصاددانان هزینه

 اجتماعی انتشار کربن 
را بیش از 200 دالر در
 هر تن برآورد کرده اند

اکنون در بازار چین قیمت
 هر تن کربن به حدود 60 
یوآن )9 دالر( در هر تن 
رسیده که غرب معتقد 
است برای بازدارندگی 
در برابر انتشار گازهای 
گلخانه ای کارآیی ندارد. 
همچنین تجربه نشان 
داده چین در جمع آوری 
اطالعات و نحوه صحیح 
شمارش انتشار آالیندگی 
نیز دچار مشکل است
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وسـایل نقلیه الکتریکـی و دوچرخـه ممکن تر 
می شـود. اتحادیـه اروپا البته در نظـر دارد برای 
مقابلـه بـا بحـران قیمـت انـرژی، تـا انـدازه ای 
مصرف ذغال سـنگ و گاز مایع را تسهیل کند تا 
پاسـخی به اعضای معترض بدهد، اما آن چه از 
ظاهر امر برمی آید، دشـواری اقنـاع این اعضا در 

شرایط بغرنج فعلی است. 
میزان کمک تخصیص یافته به آسـیب پذیرترین 
اقشـار جوامع اروپایی نیز چالش جدی دیگری 

در این مسیر به نظر می رسد.

به کدام سمت می رویم؟
بـه نظـر می رسـد کـه در مجمـوع بـه آینـده 
بازارهای کربن با خوش بینی نگریسـته می شود. 
کارشناسان ساختار شکل گرفته در این بازارها را 
قـوی می داننـد و رونـد آینـده را نیـز صحیـح 
می پندارند؛ ضمن اینکه مشـکالت هم موقتی و 
قابل حـل به نظـر می رسـد. چندین ماه پـس از 
حمله روسـیه بـه اوکرایـن، نه تنهـا قیمت های 
انـرژی و مـواد خـام در جهـان رو بـه کاهـش 
گذاشـته که عزم ها برای جایگزینـی انرژی های 
تجدیدپذیر و کمک به عبور از شـرایط سخت 

فعلی نیز جزم به نظر می رسد.
اتفاق بسـیار مهم دیگـری نیز در جریان اسـت. 
اکنون اتحادیـه اروپا طرحی با عنوان »سـازوکار 
تنظیم مرز کربن« را در دست بررسی دارد که در 
صـورت تصویب، صادرکنندگان به این اتحادیه 
مجبور خواهنـد بود تا مابه التفاوت قیمت کربن 
خارجی و قیمت کربن در کشورهای عضو این 

اتحادیه را بپردازند. 
ایـن طـرح دو مزیت خواهد داشـت: نخسـت 
آنکـه کشـورهای خواهـان صـادرات بـه ایـن 
اتحادیه، تشـویق می شـوند قیمت کربن خود را 
بـه قیمت هـای اتحادیـه نزدیـک کننـد و دوم، 

کشـورهای فاقد این بازار نیز وادار خواهند شـد 
بـه زودی بازارهای کربن خود را ایجاد کنند؛ کما 
اینکـه پس از سـال ها مقاومت، ژاپن قصـد دارد 
در ماه سـپتامبر سـال جاری بازار کربـن خود را 

تاسیس کند.
ایـن قانـون حتـی ادغـام بازارهـای کربـن را 
توجیه پذیر می کند؛ تا آنجا کـه بازار کالیفرنیا در 
سـال های پیـش بـه بـازار کبـک متصل شـد و 
شـرکت های سوییسـی در سـال 2020 در بازار 

اتحادیه اروپا ادغام شدند. 
بریتانیا نیـز علی رغم خروج از اتحادیـه اروپا، به 
دنبال پیوسـتن بـه بـازار کربـن اروپا اسـت. در 
آمریـکا نیـز علی رغـم آن کـه ابتـکار منطقه ای 
گازهای گلخانه ای )rggi( که شـامل یازده ایالت 
شـمال شـرقی کشـور می شـود، تنها آالیندگی 
تولید برق را پوشـش می دهد، با میل گسـترش 

به ایالت هایی بیشتر همراه است.
نظـر صاحب نظـران بـه بـازار داخلـی چین نیز 
مثبت اسـت چـون بازاری رو به توسـعه نشـان 
می دهـد و با قوانیـن مرزی کربن چـاره ای برای 
بهبود قیمت ها و گسـترش فعالیت خـود ندارد. 
همچنین چین می تواند بسـیاری از کشـورهای 
درحال توسـعه را به تاسـیس بازارهای ملی خود 
ترغیب کند و فرار برخی صنایع و سرمایه گذاران 
به مناطق بـا قوانین ضعیف کنترل آالیندگی نیز 
به تدریـج کاهش یافته و حتی متوقف می شـود. 
در ایـن صـورت اتحادیـه اروپـا نیـز می توانـد 
اقداماتـی مانند تخصیـص 100 درصدی مجوز 
رایـگان بـه صنایعـی همچون فـوالد را تا سـال 
2030 متوقـف کند. اروپا امیـدوار خواهد بود با 
روند فعلی، سـطح کاهش تولیـد آالیندگی را تا 
پایـان ایـن دهـه بـه نـرخ 2/2 درصدی سـاالنه 
برسـاند در حالی که ایـن نـرخ در 2020 برابر با 

1/74 درصد بود. 

بزرگ ترین مشکل در 
بازارهای کربن، نیاز 

به اراده سیاسی قوی 
برای اجرا است؛ چراکه
قیمت های باالی کربن 

سبب افزایش هزینه 
مصرف کنندگان می شود

و خشم رای دهندگان 
را به دنبال دارد

بعضی از دیدگاه های 
اقتصادی طرفدار ایده 

»دولت کوچک« چندان 
با سازوکارهای کنونی
در بازار کربن جهان 
موافق نیستند، چون 

همانند اخذ مالیات 
در اینجا نیز منابع از 
بخش خصوصی به 
دولت منتقل می شود
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مهـم مقام هـای ایـن قاره بـرای کاهـش قیمت 
کربـن بـوده اسـت. در 18 مـه، کمیسـیون اروپا 
تحت فشـار کشـورهای عضـو اعالم کـرد 200 
میلیون مجوز اضافی در بـازار کربن قاره خواهد 
فروخـت. هـم اکنـون 1/45 میلیـارد مجـوز در 
گـردش در بـازار کربـن اروپـا موجود اسـت. با 
ایـن اقدام، قیمـت کربن در این بازار با کاهشـی 
10 یورویـی بـه 80 یـورو در هـر تن رسـید. به 
نظر می رسـد سیاسـت هیچ گاه پرهزینه شـدن 

فعالیت های اقتصادی را مطلوب نمی داند. 
ب( چیـن: ایـن قـدرت بـزرگ اقتصـادی یک 
سـالی اسـت بازار کربن خود را راه انـدازی کرده 
و در همان ابتدای کار با وجود اشـکاالت جدی، 
بزرگ تریـن بـازار جهانـی تجـارت آالینده ها را 

تشکیل داده است. 
چیـن در 16 ژوئیه 2021 بازار کربن خود را تنها 
با پوشـش یک بخـش »تولید برق« ایجـاد کرد. 
ایـن بخـش 2162 شـرکت را در چیـن شـامل 
می شـود کـه سـاالنه 5/  4 میلیارد تـن آالیندگی 
تولیـد می کنند؛ در حالی که بـازار کربن اروپا که 
عالوه بر تولید برق، دو بخش صنایع سـنگین و 
هوانـوردی را نیـز شـامل می شـود و سـال ها از 
تاسـیس آن گذشـته، تنها تولید 6/ 1 میلیارد تن 

آالیندگی را پوشش می دهد. 
بـه ایـن ترتیـب، اهمیت چیـن کـه 4/ 7 درصد 
آالیندگـی جهانـی را تولید می کند، در تاسـیس 

بازار کربن به خوبی عیان می شود.
قیمـت هر تـن کربن هم اکنـون در بـازار چین 
برابر با 60 یوآن )معادل 9 دالر( در هر تن اسـت 
که غرب معتقد اسـت این رقم برای بازدارندگی 
در برابر انتشـار گازهای گلخانه ای کارآیی ندارد. 
تجربه همچنین نشـان داده چین در جمع آوری 
اطالعـات و نحـوه صحیـح شـمارش انتشـار 

آالیندگی نیز دچار مشکل است. 
بـازار کربن چین هنوز شـدت کربن تولید برق 
را محـدود و در برابر افزایش تقاضا مصرف برق 
نیز مانعی ایجاد نکرده اسـت. در سـازوکار بازار 
چین که تفاوت اساسـی با بـازار اروپا دارد، همه 
شـرکت های تحـت پوشـش، مجـوز رایـگان 
انتشـار آالیندگی دریافت کرده اند و تنها کارآیی 
بازار در این زمینه اسـت که شـرکت های قادر به 
کاهش شـدت تولید کربن، می توانند مجوزهای 
مـازاد خود را به فروش برسـانند. بازار چین تنها 
ایـن انگیـزه را ایجـاد کـرده کـه نیروگاه هـای 

ذغال سنگ سـوز با انـواع کارآمدتـر نیروگاه های 
مشـابه جایگزین شـوند و فعال انگیـزه چندانی 
برای حرکت به سـوی گسـترش جـدی تولید 
انرژی هـای تجدیدپذیـر دیـده نمی شـود. در 
حقیقـت، چیـن انتظـار دارد بـا افزایـش قیمت 

کربن در بلندمدت به این  سو حرکت کند.
سـاختار دولتی اکثر انتشاردهندگان آالیندگی در 
چین نیز معضل دیگری به شـمار می رود، چون 
زمینـه ایجاد تضـاد منافـع را فراهم می کنـد، اما 
آمریـکا و اروپـا به واسـطه حضور حسابرسـان 
غیردولتـی در بازارهـای کربن، شـرایط کاراتر و 

سالم تری را شاهد هستند. 
ج( جنگ روسـیه: به دنبال ایـن رخداد، قیمت 
انـرژی به خصـوص گاز طبیعـی بـا رشـدی 
سرسـام آور روبـه رو شـد. اتحادیـه اروپـا کـه 
برنامه ای مدون برای توسـعه بازار کربن داشـت، 
به دنبال تهاجم روسـیه به اوکراین با سردرگمی 
مواجه شـد، چون اعضای آن نگران رشد شدید 

قیمت انرژی شدند. 
بـه این ترتیـب، برخـی کشـورهای ضعیف تر 
عضو، خواسـتار توقف موقت برخـی برنامه ها 
شـدند. این در حالی اسـت کـه اکثریت اعضای 
اتحادیـه اروپا نظری متفاوت داشـتند و شـرایط 
جدیـد را بـرای پیگیـری مصرانه تـر توسـعه 

بازارهای کربن مناسب دیدند.
اتحادیـه قصـد دارد بـازار ETS دوم خـود را بـا 
گسـترش بـه صنایـع حمل ونقـل جـاده ای و 
گرمایش ساختمان در سـال 2026 تاسیس کند. 
پیش از این، کشـورهای اروپایی به منظور کمک 
بـه مصرف کننـدگان، ایـن دو بخـش حیاتی در 
کاهـش آالیندگی هـا را از شـمول بـازار کربـن 
خـارج کـرده بودنـد؛ در حالـی کـه در ایالـت 
کالیفرنیـا، بـازار کربن تا مرز پوشـش 80 درصد 

تولید آالیندگی ها پیشروی کرده است.
برخـی معتقدند تاسـیس بـازار جدیـد کربن به 
رشـد قیمت ها منجر می شـود، امـا نظر اکثریت 
آن اسـت که این رشـد، موقتی خواهـد بود. این 
دسـته بر این باور اسـت بـازار جدیـد، منابع در 
اختیـار دولت هـا را افزایـش می دهـد و امـکان 
کمک به مصرف کنندگان آسیب پذیر در مواجهه 
بـا قبض هـای باالتـر انـرژی فراهـم می شـود. 
همچنیـن تخصیـص یارانه سـبز بـه خانوارها، 
نوسازی سـاختمان ها و سامانه گرمایشی شان و 
جایگزینـی خودروهـای بـا موتـور احتراقـی با 

سامانه های مربوط به
تجارت آالینده ها در سال 
گذشته 64 نوع مالیات 
در مجموعه خود تعریف
 کرده اند، اما فقط 3/8 
درصد از انتشار گازهای 
گلخانه ای هزینه ای بیش
 از 40 دالر در هر تن 
پرداخت کردند؛ در حالی 
که اقتصاددانان هزینه
 اجتماعی انتشار کربن 
را بیش از 200 دالر در
 هر تن برآورد کرده اند

اکنون در بازار چین قیمت
 هر تن کربن به حدود 60 
یوآن )9 دالر( در هر تن 
رسیده که غرب معتقد 
است برای بازدارندگی 
در برابر انتشار گازهای 
گلخانه ای کارآیی ندارد. 
همچنین تجربه نشان 
داده چین در جمع آوری 
اطالعات و نحوه صحیح 
شمارش انتشار آالیندگی 
نیز دچار مشکل است
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وسـایل نقلیه الکتریکـی و دوچرخـه ممکن تر 
می شـود. اتحادیـه اروپا البته در نظـر دارد برای 
مقابلـه بـا بحـران قیمـت انـرژی، تـا انـدازه ای 
مصرف ذغال سـنگ و گاز مایع را تسهیل کند تا 
پاسـخی به اعضای معترض بدهد، اما آن چه از 
ظاهر امر برمی آید، دشـواری اقنـاع این اعضا در 

شرایط بغرنج فعلی است. 
میزان کمک تخصیص یافته به آسـیب پذیرترین 
اقشـار جوامع اروپایی نیز چالش جدی دیگری 

در این مسیر به نظر می رسد.

به کدام سمت می رویم؟
بـه نظـر می رسـد کـه در مجمـوع بـه آینـده 
بازارهای کربن با خوش بینی نگریسـته می شود. 
کارشناسان ساختار شکل گرفته در این بازارها را 
قـوی می داننـد و رونـد آینـده را نیـز صحیـح 
می پندارند؛ ضمن اینکه مشـکالت هم موقتی و 
قابل حـل به نظـر می رسـد. چندین ماه پـس از 
حمله روسـیه بـه اوکرایـن، نه تنهـا قیمت های 
انـرژی و مـواد خـام در جهـان رو بـه کاهـش 
گذاشـته که عزم ها برای جایگزینـی انرژی های 
تجدیدپذیر و کمک به عبور از شـرایط سخت 

فعلی نیز جزم به نظر می رسد.
اتفاق بسـیار مهم دیگـری نیز در جریان اسـت. 
اکنون اتحادیـه اروپا طرحی با عنوان »سـازوکار 
تنظیم مرز کربن« را در دست بررسی دارد که در 
صـورت تصویب، صادرکنندگان به این اتحادیه 
مجبور خواهنـد بود تا مابه التفاوت قیمت کربن 
خارجی و قیمت کربن در کشورهای عضو این 

اتحادیه را بپردازند. 
ایـن طـرح دو مزیت خواهد داشـت: نخسـت 
آنکـه کشـورهای خواهـان صـادرات بـه ایـن 
اتحادیه، تشـویق می شـوند قیمت کربن خود را 
بـه قیمت هـای اتحادیـه نزدیـک کننـد و دوم، 

کشـورهای فاقد این بازار نیز وادار خواهند شـد 
بـه زودی بازارهای کربن خود را ایجاد کنند؛ کما 
اینکـه پس از سـال ها مقاومت، ژاپن قصـد دارد 
در ماه سـپتامبر سـال جاری بازار کربـن خود را 

تاسیس کند.
ایـن قانـون حتـی ادغـام بازارهـای کربـن را 
توجیه پذیر می کند؛ تا آنجا کـه بازار کالیفرنیا در 
سـال های پیـش بـه بـازار کبـک متصل شـد و 
شـرکت های سوییسـی در سـال 2020 در بازار 

اتحادیه اروپا ادغام شدند. 
بریتانیا نیـز علی رغم خروج از اتحادیـه اروپا، به 
دنبال پیوسـتن بـه بـازار کربـن اروپا اسـت. در 
آمریـکا نیـز علی رغـم آن کـه ابتـکار منطقه ای 
گازهای گلخانه ای )rggi( که شـامل یازده ایالت 
شـمال شـرقی کشـور می شـود، تنها آالیندگی 
تولید برق را پوشـش می دهد، با میل گسـترش 

به ایالت هایی بیشتر همراه است.
نظـر صاحب نظـران بـه بـازار داخلـی چین نیز 
مثبت اسـت چـون بازاری رو به توسـعه نشـان 
می دهـد و با قوانیـن مرزی کربن چـاره ای برای 
بهبود قیمت ها و گسـترش فعالیت خـود ندارد. 
همچنین چین می تواند بسـیاری از کشـورهای 
درحال توسـعه را به تاسـیس بازارهای ملی خود 
ترغیب کند و فرار برخی صنایع و سرمایه گذاران 
به مناطق بـا قوانین ضعیف کنترل آالیندگی نیز 
به تدریـج کاهش یافته و حتی متوقف می شـود. 
در ایـن صـورت اتحادیـه اروپـا نیـز می توانـد 
اقداماتـی مانند تخصیـص 100 درصدی مجوز 
رایـگان بـه صنایعـی همچون فـوالد را تا سـال 
2030 متوقـف کند. اروپا امیـدوار خواهد بود با 
روند فعلی، سـطح کاهش تولیـد آالیندگی را تا 
پایـان ایـن دهـه بـه نـرخ 2/2 درصدی سـاالنه 
برسـاند در حالی که ایـن نـرخ در 2020 برابر با 

1/74 درصد بود. 

بزرگ ترین مشکل در 
بازارهای کربن، نیاز 

به اراده سیاسی قوی 
برای اجرا است؛ چراکه
قیمت های باالی کربن 

سبب افزایش هزینه 
مصرف کنندگان می شود

و خشم رای دهندگان 
را به دنبال دارد

بعضی از دیدگاه های 
اقتصادی طرفدار ایده 

»دولت کوچک« چندان 
با سازوکارهای کنونی
در بازار کربن جهان 
موافق نیستند، چون 

همانند اخذ مالیات 
در اینجا نیز منابع از 
بخش خصوصی به 
دولت منتقل می شود
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هند به عنوان دومین کشور پرجمعیت جهان، هفتمین کشور وسیع جهان و البته 
یکی از قطب های اقتصادی جهان، در سال های اخیر روند رو به رشد بسیار سریعی در 
اقتصاد داشته و البته در بسیاری دیگر از شاخص ها هم توانسته رشد خوبی را تجربه کند، 
اما در میان همه این پیشرفت ها، آنچه هنوز به عنوان یکی از بزرگ ترین مشکالت این 
کشور هفتاد و دو ملت به چشم می آید، آلودگی است، آلودگی در همه بخش ها، از هوا و 

آب گرفته تا آلودگی های محیط زیستی.
در این بین، شاید آلودگی هوای شهرهای بزرگ هند که بیش از هر چیز ناشی از انبوه 
خودروهای قدیمی است بیشتر از همه به چشم بیاید، اما به نظر می رسد قانون گذاران 

هندی حداقل در دهلی نو، ایده هایی برای رفع این مشکل دارند. 
در این مطلب، مروری بر راهکارهای قانونی هندی ها برای ترغیب مالکان جهت اسقاط 

خودروهای فرسوده خواهیم داشت. 

قوانین جدید هندوستان برای محدودیت تردد خودروهای فرسوده

جایی برای پیرها نیست!
وب سـایت iqair.com کـه بـه اندازه گیـری و 
بررسـی آلودگـی هـوا در کشـورهای مختلـف 
می پردازد، هرساله لیستی از آلوده ترین شهرهای 
جهان برحسـب شـاخص های مختلف منتشر 
می کند و شـاید نگاهی کوتاه به آخرین لیسـت 
این وب سـایت کافی باشـد تا وضعیت بحرانی 
هنـد مشـخص شـود؛ 4 شـهر از 5 شـهر اول 
)شامل 2 صدرنشین(، 6 شهر از 10 شهر اول، 14 
شـهر از 20 شـهر اول و در نهایت 35 شهر از 50 
شـهر اول، در لیسـت آلوده ترین شهرهای جهان 
از کشـور هند هسـتند؛ بنابراین مشخص است 
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آزمایـش شـده و جواب داده انـد. هدف اصلی از 
ایـن قوانیـن آن اسـت کـه بـا افزایـش هزینـه 
نگهـداری از این خودروها، مالکین این وسـایل 
ناچـار به تعویض آنها شـوند و این دقیقا هدفی 

است که مقامات هندی به دنبال آن بودند.
اصلی ترین بخش این قانون، سخت گیری هایی 
اسـت کـه از سـوی دولت بـرای خودروهایی با 
سـن بیش از 15 سـال در نظر گرفته شـده است 
تا به این ترتیب هزینه مالکیـت این خودروها را 

افزایش دهد. 
براسـاس قانون جدید تمام خودروهای با سـن 
بـاالی 15 سـال بایـد ثبت و مـورد آزمـون قرار 
گیرنـد و بـر اسـاس قانـون جدیـد، هزینه ثبت 
خودروهای سـواری قدیمی ساخت هندوستان 
معـادل 5 هـزار روپیـه اسـت کـه افزایـش قابل 
توجـه هشـت برابـری را نسـبت بـه رقـم 600 
روپیه قبلـی - و البته رقمی که برای خودروهای 

جدید باید پرداخت شود - نشان می دهد.
ایـن قانون البته محـدود به خودروهای سـواری 
نیسـت و افزایش هزینه شامل همه انواع وسایل 
نقلیه می شـود کـه نشـان می دهد قانون گـذاران 
هنـدی برنامـه جامعـی برای نوسـازی نـاوگان 
حمل ونقـل این کشـور دارنـد. به عنـوان نمونه 
هزینه ثبت موتورسـیکلت های قدیمی )که یک 
وسیله نقلیه حیاتی و بسیار پرشمار در هندوستان 
اسـت( از 300 روپیه به 1000 روپیه افزایش پیدا 
کـرده و این عـدد در مورد خودروهـای وارداتی 
از 15 هـزار روپیـه بـه 40 هـزار روپیـه رسـیده 
اسـت، اما بیشـترین افزایش هزینه به اتوبوس ها 
تعلـق گرفتـه، جایـی که اکنـون به جـای هزینه 
1500 روپیـه باید 12.500 روپیه پرداخت شـود؛ 
ضمـن آنکه اتوبوس هـا و به طور کلی وسـایل 
نقلیـه دیزل به جای 15 سـال باید از 10 سـال به 

بعد وارد این پروسه سخت گیرانه شوند.
هرچند این قانون می تواند در افزایش هزینه های 
نگهـداری از ایـن خودروهـا موثـر باشـد، امـا 
مقامات هندی تنبیه های بیشـتری را هم در نظر 
گرفته انـد و اگر مالکین برای ثبت خـودرو اقدام 
نکنند، هر ماهه 300 روپیه جریمه خواهند شـد 
و ایـن عـدد بـرای خودروهای تجـاری ماهیانه 
500 روپیـه خواهـد بـود. البتـه این همـه ماجرا 
نیسـت و از این پس مالکان خودروهای با سـن 
باالی 15 سـال باید هر 5 سـال برای ثبت دوباره 

خودرو اقدام کرده و هزینه ها را بپردازند.

که هندی ها باید به فوریت کاری بکنند.
اصلی ترین دلیل آلودگی هوا در شـهرهای هند، 
انبوه خودروها و موتورسـیکلت های قدیمی در 
خیابان های این کشـور اسـت. براسـاس آمارها، 
در مجموع 296 میلیون وسیله نقلیه در هند تردد 
می کند که از این بین، حدود 33 میلیون دسـتگاه 

را انواع خودرو سواری تشکیل می دهد. 
رونـد ورود وسـایل نقلیه جدید بـه خیابان های 
هنـد، در دو دهـه اخیـر و متناسـب بـا رشـد 
اقتصادی این کشـور شتاب بسیار زیادی گرفته، 
به گونـه ای که در بازه سـال های 2001 تـا 2021، 
تعداد وسـایل نقلیه در خیابان های هند تقریبا 6 
برابر شده است. این حجم عظیم از وسایل نقلیه 
کـه بـا اسـتانداردهای محیط زیسـتی نه چنـدان 
سـخت گیرانه هندی ها تولیـد شـده اند، در کنار 
چنـد ده میلیون وسـیله نقلیه قدیمـی که تقریبا 
هیـچ اسـتاندارد آالیندگـی را رعایت نمی کنند، 
باعـث شـده اند تا هوای شـهرهای بـزرگ هند، 

سم خالص باشد. 
قانون گـذاران هنـدی پس از سـال ها درگیری با 
آلودگی شدید هوای شهرهای این کشور و البته 
پـس از ماه ها بحـث، مدتی قبل قانونـی را برای 
مقابلـه با آالیندگی خودروهای قدیمی تصویب 
کردنـد تـا بتوانند حداقـل بخشـی از وضعیت 

پیچیده آلودگی این کشور را مدیریت کنند. 
این قانون در حقیقت ترکیبی از سخت گیری های 
قانونـی با هـدف افزایـش هزینه هـای مالکیت 
خودروهـای قدیمی و ممنوعیت تردد اسـت تا 
بـه ایـن ترتیب مالکیـن خودروهـای قدیمی را 
ترغیـب و در نهایـت مجبـور بـه از رده خـارج 

کردن خودروهای خود کنند.
همانطور که عنوان شـد بر اسـاس این قانون که 
از ابتـدای آوریل سـال جاری )حـدود چهار ماه 
قبل( اجرایی شـده، مالکین خودروهای قدیمی 
بـا مجموعـه ای از سـخت گیری های قانونی و 

ممنوعیت تردد روبه رو شده اند.

افزایش هزینه مالکیت و تردد 
خودروهای فرسوده

اولیـن اسـلحه مقامـات هنـدی در مقابلـه بـا 
خودروهای فرسوده، مجموعه ای از قوانین برای 
افزایش هزینه نگهداری از این خودروها اسـت، 
اقداماتـی که البته پیش از ایـن در برخی دیگر از 
کشـورهای جهان و به ویژه اقتصادهای پیشرفته 

اخیرا در هندوستان، 
مقرراتی برای مقابله

با آالیندگی خودروهای
قدیمی به تصویب 

رسیده که ترکیبی از 
مجازات های قانونی

با هدف افزایش 
هزینه های مالکیت 

خودروهای قدیمی و
همچنین ممنوعیت

تردد است 

اصلی ترین دلیل آلودگی 
هوا در شهرهای هند، 

انبوه خودرو و موتور های 
قدیمی در خیابان های 

آن است. براساس آمار
در مجموع  296 میلیون 

وسیله نقلیه در این 
کشور تردد می کند که

از این میان، حدود 33 
میلیون دستگاه را انواع 

خودروهای سواری 
تشکیل می دهد

قانون جدید شامل همه 
وسایل نقلیه می شود 

مثال ثبت موتورسیکلت
از 300 روپیه به 1000

روپیه افزایش پیدا کرده 
و این عدد در مورد 

خودروهای وارداتی از
15 هزار به 40 هزار 

روپیه رسیده است
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هند به عنوان دومین کشور پرجمعیت جهان، هفتمین کشور وسیع جهان و البته 
یکی از قطب های اقتصادی جهان، در سال های اخیر روند رو به رشد بسیار سریعی در 
اقتصاد داشته و البته در بسیاری دیگر از شاخص ها هم توانسته رشد خوبی را تجربه کند، 
اما در میان همه این پیشرفت ها، آنچه هنوز به عنوان یکی از بزرگ ترین مشکالت این 
کشور هفتاد و دو ملت به چشم می آید، آلودگی است، آلودگی در همه بخش ها، از هوا و 

آب گرفته تا آلودگی های محیط زیستی.
در این بین، شاید آلودگی هوای شهرهای بزرگ هند که بیش از هر چیز ناشی از انبوه 
خودروهای قدیمی است بیشتر از همه به چشم بیاید، اما به نظر می رسد قانون گذاران 

هندی حداقل در دهلی نو، ایده هایی برای رفع این مشکل دارند. 
در این مطلب، مروری بر راهکارهای قانونی هندی ها برای ترغیب مالکان جهت اسقاط 

خودروهای فرسوده خواهیم داشت. 

قوانین جدید هندوستان برای محدودیت تردد خودروهای فرسوده

جایی برای پیرها نیست!
وب سـایت iqair.com کـه بـه اندازه گیـری و 
بررسـی آلودگـی هـوا در کشـورهای مختلـف 
می پردازد، هرساله لیستی از آلوده ترین شهرهای 
جهان برحسـب شـاخص های مختلف منتشر 
می کند و شـاید نگاهی کوتاه به آخرین لیسـت 
این وب سـایت کافی باشـد تا وضعیت بحرانی 
هنـد مشـخص شـود؛ 4 شـهر از 5 شـهر اول 
)شامل 2 صدرنشین(، 6 شهر از 10 شهر اول، 14 
شـهر از 20 شـهر اول و در نهایت 35 شهر از 50 
شـهر اول، در لیسـت آلوده ترین شهرهای جهان 
از کشـور هند هسـتند؛ بنابراین مشخص است 

ران
ی ای

رابر
د ت

صا
 اقت

مه
هنا

ما
Tr

an
sp

or
ta

ti
on

 M
ag

az
in

e

آزمایـش شـده و جواب داده انـد. هدف اصلی از 
ایـن قوانیـن آن اسـت کـه بـا افزایـش هزینـه 
نگهـداری از این خودروها، مالکین این وسـایل 
ناچـار به تعویض آنها شـوند و این دقیقا هدفی 

است که مقامات هندی به دنبال آن بودند.
اصلی ترین بخش این قانون، سخت گیری هایی 
اسـت کـه از سـوی دولت بـرای خودروهایی با 
سـن بیش از 15 سـال در نظر گرفته شـده است 
تا به این ترتیب هزینه مالکیـت این خودروها را 

افزایش دهد. 
براسـاس قانون جدید تمام خودروهای با سـن 
بـاالی 15 سـال بایـد ثبت و مـورد آزمـون قرار 
گیرنـد و بـر اسـاس قانـون جدیـد، هزینه ثبت 
خودروهای سـواری قدیمی ساخت هندوستان 
معـادل 5 هـزار روپیـه اسـت کـه افزایـش قابل 
توجـه هشـت برابـری را نسـبت بـه رقـم 600 
روپیه قبلـی - و البته رقمی که برای خودروهای 

جدید باید پرداخت شود - نشان می دهد.
ایـن قانون البته محـدود به خودروهای سـواری 
نیسـت و افزایش هزینه شامل همه انواع وسایل 
نقلیه می شـود کـه نشـان می دهد قانون گـذاران 
هنـدی برنامـه جامعـی برای نوسـازی نـاوگان 
حمل ونقـل این کشـور دارنـد. به عنـوان نمونه 
هزینه ثبت موتورسـیکلت های قدیمی )که یک 
وسیله نقلیه حیاتی و بسیار پرشمار در هندوستان 
اسـت( از 300 روپیه به 1000 روپیه افزایش پیدا 
کـرده و این عـدد در مورد خودروهـای وارداتی 
از 15 هـزار روپیـه بـه 40 هـزار روپیـه رسـیده 
اسـت، اما بیشـترین افزایش هزینه به اتوبوس ها 
تعلـق گرفتـه، جایـی که اکنـون به جـای هزینه 
1500 روپیـه باید 12.500 روپیه پرداخت شـود؛ 
ضمـن آنکه اتوبوس هـا و به طور کلی وسـایل 
نقلیـه دیزل به جای 15 سـال باید از 10 سـال به 

بعد وارد این پروسه سخت گیرانه شوند.
هرچند این قانون می تواند در افزایش هزینه های 
نگهـداری از ایـن خودروهـا موثـر باشـد، امـا 
مقامات هندی تنبیه های بیشـتری را هم در نظر 
گرفته انـد و اگر مالکین برای ثبت خـودرو اقدام 
نکنند، هر ماهه 300 روپیه جریمه خواهند شـد 
و ایـن عـدد بـرای خودروهای تجـاری ماهیانه 
500 روپیـه خواهـد بـود. البتـه این همـه ماجرا 
نیسـت و از این پس مالکان خودروهای با سـن 
باالی 15 سـال باید هر 5 سـال برای ثبت دوباره 

خودرو اقدام کرده و هزینه ها را بپردازند.

که هندی ها باید به فوریت کاری بکنند.
اصلی ترین دلیل آلودگی هوا در شـهرهای هند، 
انبوه خودروها و موتورسـیکلت های قدیمی در 
خیابان های این کشـور اسـت. براسـاس آمارها، 
در مجموع 296 میلیون وسیله نقلیه در هند تردد 
می کند که از این بین، حدود 33 میلیون دسـتگاه 

را انواع خودرو سواری تشکیل می دهد. 
رونـد ورود وسـایل نقلیه جدید بـه خیابان های 
هنـد، در دو دهـه اخیـر و متناسـب بـا رشـد 
اقتصادی این کشـور شتاب بسیار زیادی گرفته، 
به گونـه ای که در بازه سـال های 2001 تـا 2021، 
تعداد وسـایل نقلیه در خیابان های هند تقریبا 6 
برابر شده است. این حجم عظیم از وسایل نقلیه 
کـه بـا اسـتانداردهای محیط زیسـتی نه چنـدان 
سـخت گیرانه هندی ها تولیـد شـده اند، در کنار 
چنـد ده میلیون وسـیله نقلیه قدیمـی که تقریبا 
هیـچ اسـتاندارد آالیندگـی را رعایت نمی کنند، 
باعـث شـده اند تا هوای شـهرهای بـزرگ هند، 

سم خالص باشد. 
قانون گـذاران هنـدی پس از سـال ها درگیری با 
آلودگی شدید هوای شهرهای این کشور و البته 
پـس از ماه ها بحـث، مدتی قبل قانونـی را برای 
مقابلـه با آالیندگی خودروهای قدیمی تصویب 
کردنـد تـا بتوانند حداقـل بخشـی از وضعیت 

پیچیده آلودگی این کشور را مدیریت کنند. 
این قانون در حقیقت ترکیبی از سخت گیری های 
قانونـی با هـدف افزایـش هزینه هـای مالکیت 
خودروهـای قدیمی و ممنوعیت تردد اسـت تا 
بـه ایـن ترتیب مالکیـن خودروهـای قدیمی را 
ترغیـب و در نهایـت مجبـور بـه از رده خـارج 

کردن خودروهای خود کنند.
همانطور که عنوان شـد بر اسـاس این قانون که 
از ابتـدای آوریل سـال جاری )حـدود چهار ماه 
قبل( اجرایی شـده، مالکین خودروهای قدیمی 
بـا مجموعـه ای از سـخت گیری های قانونی و 

ممنوعیت تردد روبه رو شده اند.

افزایش هزینه مالکیت و تردد 
خودروهای فرسوده

اولیـن اسـلحه مقامـات هنـدی در مقابلـه بـا 
خودروهای فرسوده، مجموعه ای از قوانین برای 
افزایش هزینه نگهداری از این خودروها اسـت، 
اقداماتـی که البته پیش از ایـن در برخی دیگر از 
کشـورهای جهان و به ویژه اقتصادهای پیشرفته 

اخیرا در هندوستان، 
مقرراتی برای مقابله

با آالیندگی خودروهای
قدیمی به تصویب 

رسیده که ترکیبی از 
مجازات های قانونی

با هدف افزایش 
هزینه های مالکیت 

خودروهای قدیمی و
همچنین ممنوعیت

تردد است 

اصلی ترین دلیل آلودگی 
هوا در شهرهای هند، 

انبوه خودرو و موتور های 
قدیمی در خیابان های 

آن است. براساس آمار
در مجموع  296 میلیون 

وسیله نقلیه در این 
کشور تردد می کند که

از این میان، حدود 33 
میلیون دستگاه را انواع 

خودروهای سواری 
تشکیل می دهد

قانون جدید شامل همه 
وسایل نقلیه می شود 

مثال ثبت موتورسیکلت
از 300 روپیه به 1000

روپیه افزایش پیدا کرده 
و این عدد در مورد 

خودروهای وارداتی از
15 هزار به 40 هزار 

روپیه رسیده است
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برگ برنده؛ ممنوعیت تردد
هرچنـد قوانیـن مربوط بـه افزایـش هزینه های 
نگهـداری از خودروهـای فرسـوده می تواند در 
بلندمدت کارساز باشد، اما اثربخشی این قوانین 
معموال با تاخیر زمانی نسـبت به اجـرای آن رخ 
می دهد، چراکه از یک سـو بخشـی از مالکان به 
دنبـال راهکارهایی بـرای فرار از اجـرای قوانین 
خواهند بود و از سـوی دیگر معموال محاسبات 
مربوط به هزینه - فایده استفاده از این خودروها 
برای مالکان تا مدتی پس از نخسـتین پرداخت 

هزینه ها به طول می انجامد.
بـه اینها باید قـدرت اجرایی هندی هـا در اعمال 
قانـون )به ویژه جریمـه روزانه( در شـهر بزرگی 
ماننـد دهلی نـو را هـم اضافـه کـرد کـه باعـث 
می شـود اثربخشـی فوری این قوانیـن، با تردید 
همـراه باشـد. در مقابـل امـا وضعیـت آلودگی 
دهلی نـو آنقدر بحرانی اسـت که مقامات هندی 
بـه دنبال اثربخشـی فـوری بودنـد و دقیقا اینجا 
اسـت که قانون گـذاران هندی )احتمـاال به دلیل 
آگاهـی از همیـن مسـایل( بـرگ برنده خـود را 

روکردند؛ ممنوعیت تردد.
عـاوه بـر افزایش هزینـه  مالکیـت خودروهای 
قدیمـی، دولت هنـد و به طور مشـخص ایالت 
دهلی، در تاش برای کاهش آلودگی این شـهر، 
ممنوعیت هایی را برای تردد خودروهای قدیمی 
در ایـن کان شـهر 21 میلیـون نفـری در نظـر 
گرفته انـد، بـا امید اینکه بـا خـروج خودروهای 
فرسـوده از چرخـه حمل ونقـل، بتواننـد کمـی 

وضعیت بحرانی این شهر را سامان دهند.
براسـاس قوانیـن جدیـد، خودروهایـی با سـن 
بـاالی 15 سـال )و 10 سـال بـرای خودروهای 
دیزل( حتـی اگر قصد پرداخت هزینه های ثبت 
و معاینه فنی را داشـته باشـند نیز امکان تردد در 
دهلی نـو را نخواهنـد داشـت و تنهـا می تواننـد 
برای این کار، خودرو را در سـایر ایالت های هند 
ثبـت کنند. این قانـون حتی فراتر از تـردد را نیز 
پوشـش می دهـد و توقف و پـارک خودروهای 
مشـمول این قانون در خیابان هـای دهلی نو هم 

ممنوع است.
شـاید در نـگاه اول، اجرای ایـن قانون به معنای 
تسـری دادن آلودگـی ایـن خودروهـا به سـایر 
ایالت هـا و شـهرهای هند )کـه عمدتا وضعیت 
خیلـی بهتری از دهلی نـو ندارند( باشـد، اما این 
فقط یک روی سـکه اسـت چراکه احتماال این 

سـخت گیری های قانونـی در سـایر ایالت های 
هنـد نیـز اجرایی خواهد شـد و بـه این ترتیب 
به سـختی بتوان خریداری یافت که حاضر باشد 
ریسـک خرید یک خـودرو قدیمـی را با توجه 
به افزایش هزینه ها بپذیرد و این مسـئله می تواند 
در ادامـه بـه کاهـش ارزش ایـن خودروهـا و 

ترغیب مالکان به اسقاط آنها منجر شود.

آیا همه اینها موثر است؟
بـا بررسـی مجموعه قوانیـن جدید می تـوان به 
ایـن نتیجـه رسـید کـه دولت هنـد از یک سـو 
قصـد دارد هزینه مالکیت خودروهای قدیمی را 
افزایـش دهد و از سـوی دیگـر، ارزش آنها را در 
بـازار خرید و فـروش و خودروهای دسـت دوم 
کاهـش دهـد تـا بـه ایـن ترتیـب فـروش این 
خودروها هم دشـوارتر شـود و مالکان به سمت 

اسقاط خودروها بروند.
بـا افزایش هزینه های ثبت و معاینـه فنی، اکنون 
هزینـه سـالیانه مالکیـت و طبیعتـا رانـدن ایـن 
خودروهـا افزایش پیدا می کند و این مسـئله هر 

ساله فشار مالی را تحمیل خواهد کرد. 
در عیـن حال، با توجـه به همین موضوع، قطعا 
تعـداد کمتری از خریـداران حاضر به خرید این 
خودروهـا در بـازار دسـت دوم می شـوند و این 
موضوع قیمت آنها را در بازار کاهش خواهد داد 
تـا در نهایـت ارزش نگهـداری آن هـا بـه طـور 
پیوسـته کاهـش پیدا کند. بـه این موضوع باید 
ممنوعیت تردد و حتی نگهـداری این خودروها 
در شـهری ماننـد دهلی نـو را نیز اضافـه کرد که 
باید کوچ اجباری انبوهی از خودروهای قدیمی 
)از جمله تاکسـی های قدیمی و مشهور دهلی( 
بـه سـایر ایالت هـای هنـد می شـود و طبیعتـا 
اجبـاری بـودن خـروج آنهـا و ریسـک اعمـال 
قوانین مشـابه در سـایر ایالت ها باعث کم ارزش 

شدن آنها خواهد شد.
بـا مجموع این عوامل، اکنـون و در آینده نزدیک 
و بـا در نظر گرفتـن افزایش هزینه های مالکیت 
و کاهـش ارزش خودروهـای قدیمـی در بـازار 
هنـد می تـوان احتمـال داد بـه زودی موجـی از 
اسـقاط خودروهای قدیمی در این کشـور آغاز 
شـود، اتفاقـی کـه می توانـد به کاهـش آلودگی 
شـهرهای بـزرگ ایـن شـبه قاره کمـک کنـد، 
هرچند برای قضاوت نهایی احتماال می بایسـت 

چند سالی صبر کرد.

براساس قانون جدید
هند، تمام خودروهای با 
سن باالی 15 سال باید

 ثبت شده و مورد آزمون 
قرار گیرند. هزینه ثبت 
خودروی سواری قدیمی 
ساخت داخل معادل 5 
هزار روپیه خواهد بود
 که افزایش 8 برابری
 نسبت به رقم پیشین
یعنی 600 روپیه دارد

اگر مالکان برای ثبت 
خودروی فرسوده اقدام

نکنند، هر ماه 300 روپیه 
جریمه می شوند که این
عدد برای خودروهای 
تجاری 500 روپیه 
خواهد بود؛ ضمن اینکه 
مالکان خودروهایی با 
سن باالی 15 سال 
باید هر 5 سال یک بار 
برای ثبت مجدد خودرو

اقدام کرده و هزینه  
آن را بپردازند
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معاون صنایع حمل ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره سازوکار وزارت 
صمت برای واردات خودروهای اقتصادی گفت: »مقرر است با واردات خودرو از 
یک سو بازار تنظیم و از سوی دیگر، بستر رقابتی شدن قیمت خودروهای داخلی 

با محصول خارجی فراهم شود.«
منوچهر منطقی درباره آیین نامه واردات خودرو افزود: »برای تحقق این اهداف، در مرحله 
نخست واردات خودروهایی در دستورکار قرار خواهد گرفت که نیازهای مذکور را تامین 
کند، البته خودروهای گران قیمت تر نیز وارد می شوند اما برای شروع، کار را از جایی آغاز 

می کنیم که به بخشی که بیشترین مسئله را دارد رسیدگی کنیم.«
او درباره اینکه آیا سازوکاری برای موضوع کاهش تعرفه واردات خودروهای اقتصادی 
پیش بینی شده، توضیح داد: »زمانی که قرار است خودرو با قیمت مشخص و برای طیف 
خاصی وارد شود، مهندسی معکوس انجام می شود؛ بدین معنا که هزینه حمل ونقل، تعرفه 
گمرکی، اسقاط )برای واردات هر دستگاه خودرو باید دو خودرو اسقاط شود( و ... محاسبه 
خواهد شد. سپس مشوق هایی برای کاهش مولفه های مذکور پیش بینی می شود تا قیمت 

هدف برای خودروهای اقتصادی به دست آید.«
منطقی گفت: »مشوق هایی برای واردات خودروهای اقتصادی در نظر گرفته شده است؛ 

به طور مثال تعرفه واردات تا 20 درصد کاهش می یابد یا از اسقاط معاف می شوند.«
او اضافه کرد: »این موضوع که در مقوله واردات چه کمکی می توان به تامین خودروهای 
مورد نیاز خانواده های کم درآمد کرد، در نظر گرفته شده است. اگر به دنبال رشد تیراژ تولید 

هستیم، تولید باید با قدرت خریدهای متفاوت متناسب باشد.«
او درباره تولید خودروهای جایگزین سمند و تیبا گفت: »دو خودروساز بزرگ کشور در 
حال کار روی خودروهای اقتصادی هستند و نیمه دوم سال آینده محصول آنها به بازار 

عرضه می شود، این نیاز در حال حاضر مقرر است با واردات تامین شود.«

از تعرفه ۲۰درصدی واردات 
تا معافیت از اسقاط

سازوکار وزارت صمت 
برای واردات 
خودروهای اقتصادی

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
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برگ برنده؛ ممنوعیت تردد
هرچنـد قوانیـن مربوط بـه افزایـش هزینه های 
نگهـداری از خودروهـای فرسـوده می تواند در 
بلندمدت کارساز باشد، اما اثربخشی این قوانین 
معموال با تاخیر زمانی نسـبت به اجـرای آن رخ 
می دهد، چراکه از یک سـو بخشـی از مالکان به 
دنبـال راهکارهایی بـرای فرار از اجـرای قوانین 
خواهند بود و از سـوی دیگر معموال محاسبات 
مربوط به هزینه - فایده استفاده از این خودروها 
برای مالکان تا مدتی پس از نخسـتین پرداخت 

هزینه ها به طول می انجامد.
بـه اینها باید قـدرت اجرایی هندی هـا در اعمال 
قانـون )به ویژه جریمـه روزانه( در شـهر بزرگی 
ماننـد دهلی نـو را هـم اضافـه کـرد کـه باعـث 
می شـود اثربخشـی فوری این قوانیـن، با تردید 
همـراه باشـد. در مقابـل امـا وضعیـت آلودگی 
دهلی نـو آنقدر بحرانی اسـت که مقامات هندی 
بـه دنبال اثربخشـی فـوری بودنـد و دقیقا اینجا 
اسـت که قانون گـذاران هندی )احتمـاال به دلیل 
آگاهـی از همیـن مسـایل( بـرگ برنده خـود را 

روکردند؛ ممنوعیت تردد.
عـاوه بـر افزایش هزینـه  مالکیـت خودروهای 
قدیمـی، دولت هنـد و به طور مشـخص ایالت 
دهلی، در تاش برای کاهش آلودگی این شـهر، 
ممنوعیت هایی را برای تردد خودروهای قدیمی 
در ایـن کان شـهر 21 میلیـون نفـری در نظـر 
گرفته انـد، بـا امید اینکه بـا خـروج خودروهای 
فرسـوده از چرخـه حمل ونقـل، بتواننـد کمـی 

وضعیت بحرانی این شهر را سامان دهند.
براسـاس قوانیـن جدیـد، خودروهایـی با سـن 
بـاالی 15 سـال )و 10 سـال بـرای خودروهای 
دیزل( حتـی اگر قصد پرداخت هزینه های ثبت 
و معاینه فنی را داشـته باشـند نیز امکان تردد در 
دهلی نـو را نخواهنـد داشـت و تنهـا می تواننـد 
برای این کار، خودرو را در سـایر ایالت های هند 
ثبـت کنند. این قانـون حتی فراتر از تـردد را نیز 
پوشـش می دهـد و توقف و پـارک خودروهای 
مشـمول این قانون در خیابان هـای دهلی نو هم 

ممنوع است.
شـاید در نـگاه اول، اجرای ایـن قانون به معنای 
تسـری دادن آلودگـی ایـن خودروهـا به سـایر 
ایالت هـا و شـهرهای هند )کـه عمدتا وضعیت 
خیلـی بهتری از دهلی نـو ندارند( باشـد، اما این 
فقط یک روی سـکه اسـت چراکه احتماال این 

سـخت گیری های قانونـی در سـایر ایالت های 
هنـد نیـز اجرایی خواهد شـد و بـه این ترتیب 
به سـختی بتوان خریداری یافت که حاضر باشد 
ریسـک خرید یک خـودرو قدیمـی را با توجه 
به افزایش هزینه ها بپذیرد و این مسـئله می تواند 
در ادامـه بـه کاهـش ارزش ایـن خودروهـا و 

ترغیب مالکان به اسقاط آنها منجر شود.

آیا همه اینها موثر است؟
بـا بررسـی مجموعه قوانیـن جدید می تـوان به 
ایـن نتیجـه رسـید کـه دولت هنـد از یک سـو 
قصـد دارد هزینه مالکیت خودروهای قدیمی را 
افزایـش دهد و از سـوی دیگـر، ارزش آنها را در 
بـازار خرید و فـروش و خودروهای دسـت دوم 
کاهـش دهـد تـا بـه ایـن ترتیـب فـروش این 
خودروها هم دشـوارتر شـود و مالکان به سمت 

اسقاط خودروها بروند.
بـا افزایش هزینه های ثبت و معاینـه فنی، اکنون 
هزینـه سـالیانه مالکیـت و طبیعتـا رانـدن ایـن 
خودروهـا افزایش پیدا می کند و این مسـئله هر 

ساله فشار مالی را تحمیل خواهد کرد. 
در عیـن حال، با توجـه به همین موضوع، قطعا 
تعـداد کمتری از خریـداران حاضر به خرید این 
خودروهـا در بـازار دسـت دوم می شـوند و این 
موضوع قیمت آنها را در بازار کاهش خواهد داد 
تـا در نهایـت ارزش نگهـداری آن هـا بـه طـور 
پیوسـته کاهـش پیدا کند. بـه این موضوع باید 
ممنوعیت تردد و حتی نگهـداری این خودروها 
در شـهری ماننـد دهلی نـو را نیز اضافـه کرد که 
باید کوچ اجباری انبوهی از خودروهای قدیمی 
)از جمله تاکسـی های قدیمی و مشهور دهلی( 
بـه سـایر ایالت هـای هنـد می شـود و طبیعتـا 
اجبـاری بـودن خـروج آنهـا و ریسـک اعمـال 
قوانین مشـابه در سـایر ایالت ها باعث کم ارزش 

شدن آنها خواهد شد.
بـا مجموع این عوامل، اکنـون و در آینده نزدیک 
و بـا در نظر گرفتـن افزایش هزینه های مالکیت 
و کاهـش ارزش خودروهـای قدیمـی در بـازار 
هنـد می تـوان احتمـال داد بـه زودی موجـی از 
اسـقاط خودروهای قدیمی در این کشـور آغاز 
شـود، اتفاقـی کـه می توانـد به کاهـش آلودگی 
شـهرهای بـزرگ ایـن شـبه قاره کمـک کنـد، 
هرچند برای قضاوت نهایی احتماال می بایسـت 

چند سالی صبر کرد.

براساس قانون جدید
هند، تمام خودروهای با 
سن باالی 15 سال باید
 ثبت شده و مورد آزمون 
قرار گیرند. هزینه ثبت 
خودروی سواری قدیمی 
ساخت داخل معادل 5 
هزار روپیه خواهد بود
 که افزایش 8 برابری
 نسبت به رقم پیشین
یعنی 600 روپیه دارد

اگر مالکان برای ثبت 
خودروی فرسوده اقدام
نکنند، هر ماه 300 روپیه 
جریمه می شوند که این
عدد برای خودروهای 
تجاری 500 روپیه 
خواهد بود؛ ضمن اینکه 
مالکان خودروهایی با 
سن باالی 15 سال 
باید هر 5 سال یک بار 
برای ثبت مجدد خودرو
اقدام کرده و هزینه  
آن را بپردازند
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معاون صنایع حمل ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره سازوکار وزارت 
صمت برای واردات خودروهای اقتصادی گفت: »مقرر است با واردات خودرو از 
یک سو بازار تنظیم و از سوی دیگر، بستر رقابتی شدن قیمت خودروهای داخلی 

با محصول خارجی فراهم شود.«
منوچهر منطقی درباره آیین نامه واردات خودرو افزود: »برای تحقق این اهداف، در مرحله 
نخست واردات خودروهایی در دستورکار قرار خواهد گرفت که نیازهای مذکور را تامین 
کند، البته خودروهای گران قیمت تر نیز وارد می شوند اما برای شروع، کار را از جایی آغاز 

می کنیم که به بخشی که بیشترین مسئله را دارد رسیدگی کنیم.«
او درباره اینکه آیا سازوکاری برای موضوع کاهش تعرفه واردات خودروهای اقتصادی 
پیش بینی شده، توضیح داد: »زمانی که قرار است خودرو با قیمت مشخص و برای طیف 
خاصی وارد شود، مهندسی معکوس انجام می شود؛ بدین معنا که هزینه حمل ونقل، تعرفه 
گمرکی، اسقاط )برای واردات هر دستگاه خودرو باید دو خودرو اسقاط شود( و ... محاسبه 
خواهد شد. سپس مشوق هایی برای کاهش مولفه های مذکور پیش بینی می شود تا قیمت 

هدف برای خودروهای اقتصادی به دست آید.«
منطقی گفت: »مشوق هایی برای واردات خودروهای اقتصادی در نظر گرفته شده است؛ 

به طور مثال تعرفه واردات تا 20 درصد کاهش می یابد یا از اسقاط معاف می شوند.«
او اضافه کرد: »این موضوع که در مقوله واردات چه کمکی می توان به تامین خودروهای 
مورد نیاز خانواده های کم درآمد کرد، در نظر گرفته شده است. اگر به دنبال رشد تیراژ تولید 

هستیم، تولید باید با قدرت خریدهای متفاوت متناسب باشد.«
او درباره تولید خودروهای جایگزین سمند و تیبا گفت: »دو خودروساز بزرگ کشور در 
حال کار روی خودروهای اقتصادی هستند و نیمه دوم سال آینده محصول آنها به بازار 

عرضه می شود، این نیاز در حال حاضر مقرر است با واردات تامین شود.«

از تعرفه ۲۰درصدی واردات 
تا معافیت از اسقاط

سازوکار وزارت صمت 
برای واردات 
خودروهای اقتصادی

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
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)سهامی عام(

45 سال با لیزینگ صنعت و معدن

امروزه گسترش و توسعه اقتصادی جوامع رابطه تنگاتنگی با گسترش و توسعه صنعت ليزينگ دارد. نقش عمليات 

ليزينگ در چرخه اقتصادى كشورها موجب گرديده است كه اين شيوه اعتبارى امروز، با تکيه بر تخصص ها و 

ويژگى هاى نوين اجرايى بتواند موقعيت خود را به عنوان يکى از مهم ترين روش های تامين اعتبار تثبيت نمايد؛ تا 

آنجا که در حال حاضر بخش عظيمى از پروژه های توليدی، صنعتی و سرمايه گذارى در جهان با استفاده از روش هاى 

ليزينگ تامين مالی می گردد. 

صنعت لیزینگ در ایران مقارن با اشاعه آن در اقتصاد کشورهای آسیایی و آمریکایی التین، در اواسط دهه 1970 

پدیدار شد. این صنعت با تاسیس دو شرکت لیزینگ ایران در سال 1345 و شرکت لیزینگ صنعت و معدن در سال 

1356 ) با نام آریالیزینگ( پایه گذاری گردیده است. فرانسویان اولین پایه گذاران در این صنعت بودند. هردو شرکت 

به تبع مشارکت شرکت )sliball international ( وابسته به بانک کردی لیونه و بانک سوسییته جنرال فرانسه با اتکا 

بر دانش و مدیریت و تجربه فرانسویان در ایران آغاز گردید. در حال حاضر 37 شرکت لیزینگ دارای مجوز بانک مرکزی 

در حال فعالیت می باشند.

شركت ليزينگ صنعت و معدن با نام آريا ليزينگ به عنوان يکی از پيشگامان صنعت ليزينگ كشور، از جمله شرکت هایی 

است که به منظور انجام فعاليت در زمينه اعطای تسهيالت به روش اجاره اعتباری دستگاه ها، ماشين آالت، تجهيزات 

و انواع خودرو اعم از سواری و كار با سرمايه گذاری تعدادی از بانک های ايرانی و بانک فرانسوی سوسییته جنرال كه 

دارای سوابق طوالنی در ايجاد و اداره شركت های ليزينگ بوده، در سال 1356 تاسيس شد و در اداره ثبت شركت ها 

و موسسات غيرتجاری تهران به ثبت رسيد. در سال 1361 نام شركت از آريا ليزينگ به شركت پی خريد ايران و 

متعاقب آن در سال 1381 به منظور  شفاف تر شدن زمينه فعاليت شركت، نام آن به ليزينگ صنعت و معدن تغيير 

يافت. شرکت لیزینگ صنعت و معدن )سهامی عام( وابسته به بانک صنعت و معدن با مجوز بانک مرکزی در زمره 

خوشنام ترین شرکت های لیزینگ کشور بوده و با امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب ، کادر باتجربه و پوشش 

شعب مستقل در مراکز 15 استان و استفاده از نمایندگان مستقر در شعب منتخب بانک صنعت و معدن در سطح کل 

کشور به ارائه کلیه خدمات لیزینگ در گستره وسیعی از بخش های اقتصادی در جهت حمایت از کاالها و تولیدات 

ایرانی فعالیت دارد . شرکت لیزینگ صنعت و معدن در دی ماه سال 83 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد و در 

اسفند ماه همان سال اولین معامله بر روی سهام انجام گرفت.

اهداف استراتژيک شركت ليزينگ صنعت و معدن
شركت ليزينگ صنعت و معدن با پشتوانه سيستمی قوی و 
در شناسايی  كارآمد همواره سعی  و  انسانی متخصص  نيروی 
برای  همچنين  است.  داشته  تهديدها  با  مقابله  و  فرصت ها 
افزايش كارایی همواره با ديدی تحليلی، استراتژی های شركت 
را با تکيه بر سيستم مديريت كيفيت و پايش مداوم نتايج، 
تدوين و پياده سازی نموده است. شركت ليزينگ صنعت و معدن 
با توجه به خط مشی و چشم انداز پيش روی خود و در راستای 
متنوع سازی پرتفوی فعاليت خود در زمينه های حمل ونقل هوايی، 
دريايی، ريلی و زمينی )سواری و كار(، ماشين االت و تجهيزات 
صنعتی و توليدی، تجهيزات مخابراتی و ارتباطی، ماشين آالت 
های  )قايق  گردشگری  صنعت  راهسازی،  و  معدن  تجهيزات  و 
تفريحی(، تجهيزات پزشکی و دندانپزشکی، تجهيزات كشاورزی 
امالک  خدمات،  و  پيمانکاری  نيروگاهی،  تجهيزات  دامداری،  و 
به  اقدام  آموزشی  تجهيزات  و  الکترونيک  لوازم  مستغالت،  و 

مديريت و برنامه ريزی استراتژيک نموده است. 
اهداف استراتژيک شركت بر اين اساس در چندين حوزه اصلی 
جهت  مناسب  عملياتی  برنامه های  راستا  اين  در  و  مشخص 
مستمر  به طور  كه  است  تعريف شده  اهداف  اين  به  رسيدن 
ارزيابی عملکرد فرآيندهای شركت پايش و اندازه گيری می شود 
فرآيندهای جديد تدوين می گردد. مهم ترين  نياز  و در صورت 
با  می باشد،  مالی  منبع  ليزينگ،  شركت های  اختيار  در  منبع 
توجه به وجود نرخ دستوری پرداخت تسهيالت ليزينگی، هرچه 
شركت های ليزينگ بتوانند منابع مورد نياز خود را با نرخ كمتری 

تامين نمايند می توانند سود بيشتری كسب كنند. 

روش های تامین مالی صنعت لیزینگ
روش های متفاوتی برای تامين منابع مالی مورد نياز شركت های 
ليزينگ وجود دارد كه مهم ترين آنها استفاده از منابع داخلی، 
يک  هر  كه  می باشد  اوراق  انتشار  و  بانکی  تسهيالت  اخذ 

هزينه های مختص خود را دارند. يکی از مهم ترين وجوه  تمايز 
ليزينگ صنعت و معدن از ساير شركت های فعال در اين صنعت، 
استفاده از منابع داخلی شركت و بهای تمام شده پايين تسهيالت 
پرداختی شركت نسبت به ساير ليزينگ ها می باشد كه سبب باال 

رفتن حاشيه سود شركت می شود.
همچنين ليزينگ صنعت و معدن برای حفظ و صيانت از منابع 
مالی خود و حصول اطمينان از بازگشت آن به چرخه عمليات 
اعتبارسنجی  به روزترين شيوه های  به کارگيری  بر  شركت عالوه 
اختيار  در  با  تسهیالت،  دريافت  متقاضيان  پذيرش  زمان  در 
داشتن دو تيم وصول مطالبات و حقوقی حرفه ای و متبحر و 
همچنين همکاری وكالی باتجربه و استفاده از نرم افزارهای كامال 
تخصصی به مونيتورينگ وصول اقساط پرداخته و همواره پيگير 

بازگرداندن منابع مالی به چرخه عمليات خود می باشد.
پس  و  سال 1385  تيرماه  از  معدن  و  ليزينگ صنعت  شركت 
 IFLA بين المللی  موسسه  اجالس  جلسات  از  دريکی  حضور  از 
ايرانی در اين موسسه پذيرفته  توانست به عنوان تنها عضو 
برگزار  خود  اعضای  با  را  جلساتی  سال  در  موسسه  اين  شود. 
می كند. اين جلسات با استفاده از كارگروه های منابع انسانی، 
مباحث  ريسک  مديريت  و  تکنولوژی  و  فرآيندها  بازاريابی، 
بيشتر  بررسی می نمايند.  را  ليزينگ  پيرامون صنعت  مختلفی 
مباحث در خصوص تجارت الکترونيک، رويکردهای كانال فروش، 
بهينه سازی فرآيندها، ليزينگ عملياتی، مديريت ريسک و ساير 

مطالب مرتبط با صنعت ليزينگ می باشد.

لیزینگ، ابزار رونق اقتصادي و رفاه اجتماعی
صنعت ليزينگ عالوه بر اينکه با موكول كردن پرداخت قيمت 
به  افراد جامعه می شود،  افزايش قدرت خريد  آينده سبب  به 
بازارسازی و تسريع در گردش فروش کاالی توليدكنندگان نيز 
كمک می نمايد. در واقع ليزينگ می تواند با تامين مالی طيف 
وسيعی از پروژه ها و كاالهای سرمايه ای با دوام و رونق صنايع 



)سهامی عام(

45 سال با لیزینگ صنعت و معدن

امروزه گسترش و توسعه اقتصادی جوامع رابطه تنگاتنگی با گسترش و توسعه صنعت ليزينگ دارد. نقش عمليات 

ليزينگ در چرخه اقتصادى كشورها موجب گرديده است كه اين شيوه اعتبارى امروز، با تکيه بر تخصص ها و 

ويژگى هاى نوين اجرايى بتواند موقعيت خود را به عنوان يکى از مهم ترين روش های تامين اعتبار تثبيت نمايد؛ تا 

آنجا که در حال حاضر بخش عظيمى از پروژه های توليدی، صنعتی و سرمايه گذارى در جهان با استفاده از روش هاى 

ليزينگ تامين مالی می گردد. 

صنعت لیزینگ در ایران مقارن با اشاعه آن در اقتصاد کشورهای آسیایی و آمریکایی التین، در اواسط دهه 1970 

پدیدار شد. این صنعت با تاسیس دو شرکت لیزینگ ایران در سال 1345 و شرکت لیزینگ صنعت و معدن در سال 

1356 ) با نام آریالیزینگ( پایه گذاری گردیده است. فرانسویان اولین پایه گذاران در این صنعت بودند. هردو شرکت 

به تبع مشارکت شرکت )sliball international ( وابسته به بانک کردی لیونه و بانک سوسییته جنرال فرانسه با اتکا 

بر دانش و مدیریت و تجربه فرانسویان در ایران آغاز گردید. در حال حاضر 37 شرکت لیزینگ دارای مجوز بانک مرکزی 

در حال فعالیت می باشند.

شركت ليزينگ صنعت و معدن با نام آريا ليزينگ به عنوان يکی از پيشگامان صنعت ليزينگ كشور، از جمله شرکت هایی 

است که به منظور انجام فعاليت در زمينه اعطای تسهيالت به روش اجاره اعتباری دستگاه ها، ماشين آالت، تجهيزات 

و انواع خودرو اعم از سواری و كار با سرمايه گذاری تعدادی از بانک های ايرانی و بانک فرانسوی سوسییته جنرال كه 

دارای سوابق طوالنی در ايجاد و اداره شركت های ليزينگ بوده، در سال 1356 تاسيس شد و در اداره ثبت شركت ها 

و موسسات غيرتجاری تهران به ثبت رسيد. در سال 1361 نام شركت از آريا ليزينگ به شركت پی خريد ايران و 

متعاقب آن در سال 1381 به منظور  شفاف تر شدن زمينه فعاليت شركت، نام آن به ليزينگ صنعت و معدن تغيير 

يافت. شرکت لیزینگ صنعت و معدن )سهامی عام( وابسته به بانک صنعت و معدن با مجوز بانک مرکزی در زمره 

خوشنام ترین شرکت های لیزینگ کشور بوده و با امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب ، کادر باتجربه و پوشش 

شعب مستقل در مراکز 15 استان و استفاده از نمایندگان مستقر در شعب منتخب بانک صنعت و معدن در سطح کل 

کشور به ارائه کلیه خدمات لیزینگ در گستره وسیعی از بخش های اقتصادی در جهت حمایت از کاالها و تولیدات 

ایرانی فعالیت دارد . شرکت لیزینگ صنعت و معدن در دی ماه سال 83 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد و در 

اسفند ماه همان سال اولین معامله بر روی سهام انجام گرفت.

اهداف استراتژيک شركت ليزينگ صنعت و معدن
شركت ليزينگ صنعت و معدن با پشتوانه سيستمی قوی و 
در شناسايی  كارآمد همواره سعی  و  انسانی متخصص  نيروی 
برای  همچنين  است.  داشته  تهديدها  با  مقابله  و  فرصت ها 
افزايش كارایی همواره با ديدی تحليلی، استراتژی های شركت 
را با تکيه بر سيستم مديريت كيفيت و پايش مداوم نتايج، 
تدوين و پياده سازی نموده است. شركت ليزينگ صنعت و معدن 
با توجه به خط مشی و چشم انداز پيش روی خود و در راستای 
متنوع سازی پرتفوی فعاليت خود در زمينه های حمل ونقل هوايی، 
دريايی، ريلی و زمينی )سواری و كار(، ماشين االت و تجهيزات 
صنعتی و توليدی، تجهيزات مخابراتی و ارتباطی، ماشين آالت 
های  )قايق  گردشگری  صنعت  راهسازی،  و  معدن  تجهيزات  و 
تفريحی(، تجهيزات پزشکی و دندانپزشکی، تجهيزات كشاورزی 
امالک  خدمات،  و  پيمانکاری  نيروگاهی،  تجهيزات  دامداری،  و 
به  اقدام  آموزشی  تجهيزات  و  الکترونيک  لوازم  مستغالت،  و 

مديريت و برنامه ريزی استراتژيک نموده است. 
اهداف استراتژيک شركت بر اين اساس در چندين حوزه اصلی 
جهت  مناسب  عملياتی  برنامه های  راستا  اين  در  و  مشخص 
مستمر  به طور  كه  است  تعريف شده  اهداف  اين  به  رسيدن 
ارزيابی عملکرد فرآيندهای شركت پايش و اندازه گيری می شود 
فرآيندهای جديد تدوين می گردد. مهم ترين  نياز  و در صورت 
با  می باشد،  مالی  منبع  ليزينگ،  شركت های  اختيار  در  منبع 
توجه به وجود نرخ دستوری پرداخت تسهيالت ليزينگی، هرچه 
شركت های ليزينگ بتوانند منابع مورد نياز خود را با نرخ كمتری 

تامين نمايند می توانند سود بيشتری كسب كنند. 

روش های تامین مالی صنعت لیزینگ
روش های متفاوتی برای تامين منابع مالی مورد نياز شركت های 
ليزينگ وجود دارد كه مهم ترين آنها استفاده از منابع داخلی، 
يک  هر  كه  می باشد  اوراق  انتشار  و  بانکی  تسهيالت  اخذ 

هزينه های مختص خود را دارند. يکی از مهم ترين وجوه  تمايز 
ليزينگ صنعت و معدن از ساير شركت های فعال در اين صنعت، 
استفاده از منابع داخلی شركت و بهای تمام شده پايين تسهيالت 
پرداختی شركت نسبت به ساير ليزينگ ها می باشد كه سبب باال 

رفتن حاشيه سود شركت می شود.
همچنين ليزينگ صنعت و معدن برای حفظ و صيانت از منابع 
مالی خود و حصول اطمينان از بازگشت آن به چرخه عمليات 
اعتبارسنجی  به روزترين شيوه های  به کارگيری  بر  شركت عالوه 
اختيار  در  با  تسهیالت،  دريافت  متقاضيان  پذيرش  زمان  در 
داشتن دو تيم وصول مطالبات و حقوقی حرفه ای و متبحر و 
همچنين همکاری وكالی باتجربه و استفاده از نرم افزارهای كامال 
تخصصی به مونيتورينگ وصول اقساط پرداخته و همواره پيگير 

بازگرداندن منابع مالی به چرخه عمليات خود می باشد.
پس  و  سال 1385  تيرماه  از  معدن  و  ليزينگ صنعت  شركت 
 IFLA بين المللی  موسسه  اجالس  جلسات  از  دريکی  حضور  از 
ايرانی در اين موسسه پذيرفته  توانست به عنوان تنها عضو 
برگزار  خود  اعضای  با  را  جلساتی  سال  در  موسسه  اين  شود. 
می كند. اين جلسات با استفاده از كارگروه های منابع انسانی، 
مباحث  ريسک  مديريت  و  تکنولوژی  و  فرآيندها  بازاريابی، 
بيشتر  بررسی می نمايند.  را  ليزينگ  پيرامون صنعت  مختلفی 
مباحث در خصوص تجارت الکترونيک، رويکردهای كانال فروش، 
بهينه سازی فرآيندها، ليزينگ عملياتی، مديريت ريسک و ساير 

مطالب مرتبط با صنعت ليزينگ می باشد.

لیزینگ، ابزار رونق اقتصادي و رفاه اجتماعی
صنعت ليزينگ عالوه بر اينکه با موكول كردن پرداخت قيمت 
به  افراد جامعه می شود،  افزايش قدرت خريد  آينده سبب  به 
بازارسازی و تسريع در گردش فروش کاالی توليدكنندگان نيز 
كمک می نمايد. در واقع ليزينگ می تواند با تامين مالی طيف 
وسيعی از پروژه ها و كاالهای سرمايه ای با دوام و رونق صنايع 



كوچک و متوسط سبب افزايش اشتغال و درآمد جامعه، قدرت 
خريد افراد و رشد و توسعه اقتصادی و افزايش رفاه جوامع گردد 
و از ركود اقتصادی جلوگيری نمايد. با اين وجود اين صنعت هنوز 
نتوانسته به جايگاه مناسب خود در ايران دست يابد. توسعه 
صنعت ليزينگ در ايران نيازمند بهبود اقدامات و تصميم گيری 
فعاالن اين حوزه و قانون گذاران می باشد. همچنين آگاهی عموم 
اين شيوه  كاركردهای  و  مزيت ها  از  صنايع  و صاحبان  جامعه 

تامين اعتبار می تواند زمينه ساز توسعه گردد.
صنعت ليزينگ می تواند از طريق بازارسازی و توسعه فروش برای 
توليدكنندگان در صنايع مختلف موجب رشد و شکوفايی اين 
صنايع و افزايش توليد و فروش محصوالتشان گردد. همچنين با 
فراهم سازی شرايط الزم كار برای متخصصان يا افرادی كه توانايی 
برخوردار  مناسب  كار  ابزار  و  امکانات  از  ولي  دارند،  كار  انجام 
نيستند، می تواند در ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيکاری بسيار 
موجب  مصرف كنندگان  اعتبار  تامين  با  ليزينگ  باشد.  موثر 
آنها می گردد و  نقدينگی  افزايش قدرت خريد و كاهش فشار 
با موكول كردن پرداخت قيمت به آينده رفاه نسبی و رضايت 
اجتماعی را افزايش می دهد. از دیگر ویژگی های لیزینگ می توان 

به موارد زیر اشاره کرد؛
با  مقايسه  در  ليزينگ   - درعملیات  انعطاف پذیري  و  سرعت 
ساير روش های تامين مالی به لحاظ سرعت چرخه عمليات و 
نيز انعطاف پذيری در تامين خواسته های متقاضيان، از جايگاه 
بهتری برخوردار است. از اين رو، بسياری استفاده از ليزينگ را 

ولو با نرخ سود باالتر بر تسهيالت بانکی ترجيح می دهند.
واقعی بودن معامالت لیزینگ- از آنجا که تسهيالت ليزينگی 
مبتنی بر خريد كاال می باشد، لذا شائبه هرگونه سوء استفاده و 
صوری بودن عمليات اعتباری و ريسک انحراف از مصرف وجوه را 
از بين می برد. همچنين اين مسئله كه مورد اجاره تا پايان مدت 
قرارداد غالبا در رهن شركت ليزينگ می باشد می تواند مانند يک 

اهرم قوی جهت وصول مطالبات عمل نمايد.
غیرربوي بودن لیزینگ- در ليزينگ، موضوع بهره مطرح نيست 
و شركت ليزينگ برای تجهيزات و يا دستگاه ها و ماشين آالتی 
هزينه  شامل  كه  عادالنه ای  بهای  اجاره  می دهد،  اجاره  به  كه 
بهره برداری از كاالی سرمايه ای است به صورت اقساط از مستأجر 
دريافت می نمايد. بنابراين يکی از مزيت های ليزينگ انطباق آن 

با موازين فقهی و اسالمی و بانکداری بدون ربا است. 
ضد تورمی بودن - ليزينگ به دليل عدم تزريق مستقيم منابع 

مالی و مبتنی بر كاال بودن، دارای خاصيت ضد تورمی می باشد.
جایگزینی تجهیزات و ارتقای تكنولوژي- با كمک ليزينگ امکان 
توسعه  و  رشد  با  همگام  تجهيزات  و  دستگاه ها  جايگزينی 
تکنولوژی فراهم می شود. البته ليزينگ عملياتی بيشتر در اين 
متفاوت  مالی  ليزينگ  با  آن  مکانيزم  كه  موثر می باشد  حوزه 
است و می تواند با سرعت بيشتری به رشد و شکوفايی اقتصادی 
بسيار  تالش های  علی رغم  متاسفانه  اما  نمايد  كمک  جامعه 
فعاالن اين صنعت همچنان امکان فعاليت در اين حوزه در ايران 

ميسر نگرديده است.
از مهم ترين اهداف عملياتی شركت های فعال در صنعت ليزينگ 

نیز شايد بتوان به موارد زير اشاره كرد:
« توجه ويژه به بخش توليدكنندگان داخلی البته با لحاظ كردن 

ريسک های موجود 
فرآيندها  پياده سازی  و  ليزينگ  صنعت  دانش  به روزرسانی   »

جهت تسريع و تسهيل فرآيند اعطای تسهيالت به مشتريان 
« تعامل بيشتر با توليدكنندگان و تامين كنندگان اصلی صنايع، 

جهت تسريع در توليد و بهبود فرآيند توليد 
« حضور پررنگ در حوزه كاالها و توليدات سرمايه ای دست دوم 

باتوجه به كاهش قدرت خريد محصوالت نو توسط مشتريان 

چالش ها و موانع صنعت لیزینگ در ایران
موجود  محدوديت های  دليل  به  ايران  ليزينگ  شركت های 
نمی توانند در فرآيندهای خود از انعطاف مناسب برخوردار باشند 
و در سطح خدمات ليزينگ جهان عمل نمايند. از جمله مهم ترين 

چالش های روبه روی اين صنعت در ايران عبارت است از:
توسط  ليزينگ  صنعت  از  كافی  و  مناسب  شناخت  عدم   »

مسئولين و صاحبان صنايع
« نهادينه نشدن فرهنگ ليزينگ

« وجود نرخ دستوری در خصوص ارائه تسهيالت 
« تامين منابع مالی ارزان قيمت 

« بهای تمام شده باالی تسهيالت برای شركت های ليزينگ 

« محدوديت های قانونی حاصل از دستورالعمل های بانک مركزی 
« وجود محدوديت در عقود قراردادهای ليزينگی 

« فقدان زيرساخت های حقوقی و قانونی كه گاهی سبب اطاله 
دادرسی می شود

مهم ترين چالش موجود در صنعت ليزينگ در واقع همان بهای 
تمام شده باالی تسهيالت است كه ناشی از دو مسئله عمده 
می باشد، اول وجود نرخ دستوری در اين صنعت، چراکه ليزينگ ها 
بر اساس قوانين بانک مركزی نهايتا می توانند تسهيالت خود 
نمايند، در حالي  بانکی پرداخت  از تسهيالت  باالتر  را 3 درصد 
تامين منابع مالی  برای  اين شركت ها مجبورند  از  که بسياری 
مورد نياز خود از وام های بانکی استفاده نمايند كه اين موضوع 
به شدت حاشيه سود اين شركت ها را كاهش می دهد و از طرفی 
ديگر شركت های فعال نيز همانند ساير صنايع درگير افزايش 
هزينه های اداری ، حقوق و دستمزد و ... می باشند لذا در برخی 
مواقع بهای تمام شده تسهيالت در حدی افزايش می يابد كه 

ادامه فعاليت برای اين شركت ها منطقی نمی باشد.
اين  از  مناسب  شناخت  عدم  و  محدوديت ها  وجود  همچنين 
ايران  در  اين صنعت  فعاليت  تا سال ها  گرديده  صنعت سبب 
محدود به حوزه خودروهای سبک و سنگين باشد، هرچند به مرور 
زمان شركت های ليزينگ توانستند به حوزه های ديگر نيز ورود 
نمايند، براساس آخرين آمار منتشره توسط انجمن ملی ليزينگ 
ايران 35/53 درصد عمليات اين صنعت به حوزه خودروی سواری، 
12/51 درصد به خودروی كار، 38/06 درصد به كاالهای مصرفی 
بادوام و مابقی به ماشين آالت و تجهيزات صنعتی، بيمارستانی 

و .. اختصاص دارد. 

بازارسازی و متنوع سازی خدمات
نهادهای  و  موسسات  ليزينگ،  شركت های  روزافزون  توسعه 
مالی و اعتباری ارائه دهنده خدمات مشابه، بهبود در نوع و نحوه 
خدمت رسانی آنها و پيشرفت های فزاينده تکنولوژی در صنعت 
خدمات مالی و قوانين و مقررات دولتی، جوی رقابتی را ايجاد 
نموده است. لذا شركت های ليزينگ برای توسعه و حفظ سهم 
بازار خود در سال های اخير به متنوع سازی پورتفوی خود و ورود 
به حوزه های دارای متقاضی بيشتر از جمله خودروی دست دوم، 
تجهيزات  و  ماشين آالت  خانگی،  لوازم  رايانه ای،  لوازم  مسکن، 
توليدی، صنعتی، بيمارستانی، تجهيزات و ماشين آالت صنعتی و 

نيروگاهی، قطعات يدكی گران قيمت و ... روی آورده اند.
در حال حاضر پورتفوی تسهيالت شركت های فعال در صنعت 
پرداخت  بر  عالوه  و  گرديده  متنوع  بسيار  نیز  ایران  ليزينگ 
تسهيالت برای خريد خودروهای سواری و كار، در حوزه های لوازم 
پزشکی،  و  صنعتی  توليدی،  ماشين آالت  و  تجهيزات  خانگی، 
پرداخت  به   ... و  مسکن  دريايی،  و  ريلی  هوايی،  حمل ونقل 

تسهيالت می پردازند. 
اين  فعاالن  فعاليت  و  نگرش  نحوه  به  ليزينگ  آينده صنعت 
سطح  بردن  باال  برای  برنامه ای  بايد  لذا  است،  وابسته  حوزه 
آگاهی افراد جامعه نسبت به مزايای استفاده از خدمات اين 
صنعت طراحی و پياده سازی نمود و زيرساخت های الزم را برای 
از اين صنعت، به خصوص در  توسعه هرچه بيشتر استفاده 
می تواند  كه  صنعتی  تجهيزات  و  ماشين آالت  مالی  تامين 
باعث رشد اقتصاد جامعه و به تبع آن افزايش رفاه اجتماعی 

شود را فراهم نمود.



كوچک و متوسط سبب افزايش اشتغال و درآمد جامعه، قدرت 
خريد افراد و رشد و توسعه اقتصادی و افزايش رفاه جوامع گردد 
و از ركود اقتصادی جلوگيری نمايد. با اين وجود اين صنعت هنوز 
نتوانسته به جايگاه مناسب خود در ايران دست يابد. توسعه 
صنعت ليزينگ در ايران نيازمند بهبود اقدامات و تصميم گيری 
فعاالن اين حوزه و قانون گذاران می باشد. همچنين آگاهی عموم 
اين شيوه  كاركردهای  و  مزيت ها  از  صنايع  و صاحبان  جامعه 

تامين اعتبار می تواند زمينه ساز توسعه گردد.
صنعت ليزينگ می تواند از طريق بازارسازی و توسعه فروش برای 
توليدكنندگان در صنايع مختلف موجب رشد و شکوفايی اين 
صنايع و افزايش توليد و فروش محصوالتشان گردد. همچنين با 
فراهم سازی شرايط الزم كار برای متخصصان يا افرادی كه توانايی 
برخوردار  مناسب  كار  ابزار  و  امکانات  از  ولي  دارند،  كار  انجام 
نيستند، می تواند در ايجاد اشتغال و كاهش نرخ بيکاری بسيار 
موجب  مصرف كنندگان  اعتبار  تامين  با  ليزينگ  باشد.  موثر 
آنها می گردد و  نقدينگی  افزايش قدرت خريد و كاهش فشار 
با موكول كردن پرداخت قيمت به آينده رفاه نسبی و رضايت 
اجتماعی را افزايش می دهد. از دیگر ویژگی های لیزینگ می توان 

به موارد زیر اشاره کرد؛
با  مقايسه  در  ليزينگ   - درعملیات  انعطاف پذیري  و  سرعت 
ساير روش های تامين مالی به لحاظ سرعت چرخه عمليات و 
نيز انعطاف پذيری در تامين خواسته های متقاضيان، از جايگاه 
بهتری برخوردار است. از اين رو، بسياری استفاده از ليزينگ را 

ولو با نرخ سود باالتر بر تسهيالت بانکی ترجيح می دهند.
واقعی بودن معامالت لیزینگ- از آنجا که تسهيالت ليزينگی 
مبتنی بر خريد كاال می باشد، لذا شائبه هرگونه سوء استفاده و 
صوری بودن عمليات اعتباری و ريسک انحراف از مصرف وجوه را 
از بين می برد. همچنين اين مسئله كه مورد اجاره تا پايان مدت 
قرارداد غالبا در رهن شركت ليزينگ می باشد می تواند مانند يک 

اهرم قوی جهت وصول مطالبات عمل نمايد.
غیرربوي بودن لیزینگ- در ليزينگ، موضوع بهره مطرح نيست 
و شركت ليزينگ برای تجهيزات و يا دستگاه ها و ماشين آالتی 
هزينه  شامل  كه  عادالنه ای  بهای  اجاره  می دهد،  اجاره  به  كه 
بهره برداری از كاالی سرمايه ای است به صورت اقساط از مستأجر 
دريافت می نمايد. بنابراين يکی از مزيت های ليزينگ انطباق آن 

با موازين فقهی و اسالمی و بانکداری بدون ربا است. 
ضد تورمی بودن - ليزينگ به دليل عدم تزريق مستقيم منابع 

مالی و مبتنی بر كاال بودن، دارای خاصيت ضد تورمی می باشد.
جایگزینی تجهیزات و ارتقای تكنولوژي- با كمک ليزينگ امکان 
توسعه  و  رشد  با  همگام  تجهيزات  و  دستگاه ها  جايگزينی 
تکنولوژی فراهم می شود. البته ليزينگ عملياتی بيشتر در اين 
متفاوت  مالی  ليزينگ  با  آن  مکانيزم  كه  موثر می باشد  حوزه 
است و می تواند با سرعت بيشتری به رشد و شکوفايی اقتصادی 
بسيار  تالش های  علی رغم  متاسفانه  اما  نمايد  كمک  جامعه 
فعاالن اين صنعت همچنان امکان فعاليت در اين حوزه در ايران 

ميسر نگرديده است.
از مهم ترين اهداف عملياتی شركت های فعال در صنعت ليزينگ 

نیز شايد بتوان به موارد زير اشاره كرد:
« توجه ويژه به بخش توليدكنندگان داخلی البته با لحاظ كردن 

ريسک های موجود 
فرآيندها  پياده سازی  و  ليزينگ  صنعت  دانش  به روزرسانی   »

جهت تسريع و تسهيل فرآيند اعطای تسهيالت به مشتريان 
« تعامل بيشتر با توليدكنندگان و تامين كنندگان اصلی صنايع، 

جهت تسريع در توليد و بهبود فرآيند توليد 
« حضور پررنگ در حوزه كاالها و توليدات سرمايه ای دست دوم 

باتوجه به كاهش قدرت خريد محصوالت نو توسط مشتريان 

چالش ها و موانع صنعت لیزینگ در ایران
موجود  محدوديت های  دليل  به  ايران  ليزينگ  شركت های 
نمی توانند در فرآيندهای خود از انعطاف مناسب برخوردار باشند 
و در سطح خدمات ليزينگ جهان عمل نمايند. از جمله مهم ترين 

چالش های روبه روی اين صنعت در ايران عبارت است از:
توسط  ليزينگ  صنعت  از  كافی  و  مناسب  شناخت  عدم   »

مسئولين و صاحبان صنايع
« نهادينه نشدن فرهنگ ليزينگ

« وجود نرخ دستوری در خصوص ارائه تسهيالت 
« تامين منابع مالی ارزان قيمت 

« بهای تمام شده باالی تسهيالت برای شركت های ليزينگ 

« محدوديت های قانونی حاصل از دستورالعمل های بانک مركزی 
« وجود محدوديت در عقود قراردادهای ليزينگی 

« فقدان زيرساخت های حقوقی و قانونی كه گاهی سبب اطاله 
دادرسی می شود

مهم ترين چالش موجود در صنعت ليزينگ در واقع همان بهای 
تمام شده باالی تسهيالت است كه ناشی از دو مسئله عمده 
می باشد، اول وجود نرخ دستوری در اين صنعت، چراکه ليزينگ ها 
بر اساس قوانين بانک مركزی نهايتا می توانند تسهيالت خود 
نمايند، در حالي  بانکی پرداخت  از تسهيالت  باالتر  را 3 درصد 
تامين منابع مالی  برای  اين شركت ها مجبورند  از  که بسياری 
مورد نياز خود از وام های بانکی استفاده نمايند كه اين موضوع 
به شدت حاشيه سود اين شركت ها را كاهش می دهد و از طرفی 
ديگر شركت های فعال نيز همانند ساير صنايع درگير افزايش 
هزينه های اداری ، حقوق و دستمزد و ... می باشند لذا در برخی 
مواقع بهای تمام شده تسهيالت در حدی افزايش می يابد كه 

ادامه فعاليت برای اين شركت ها منطقی نمی باشد.
اين  از  مناسب  شناخت  عدم  و  محدوديت ها  وجود  همچنين 
ايران  در  اين صنعت  فعاليت  تا سال ها  گرديده  صنعت سبب 
محدود به حوزه خودروهای سبک و سنگين باشد، هرچند به مرور 
زمان شركت های ليزينگ توانستند به حوزه های ديگر نيز ورود 
نمايند، براساس آخرين آمار منتشره توسط انجمن ملی ليزينگ 
ايران 35/53 درصد عمليات اين صنعت به حوزه خودروی سواری، 
12/51 درصد به خودروی كار، 38/06 درصد به كاالهای مصرفی 
بادوام و مابقی به ماشين آالت و تجهيزات صنعتی، بيمارستانی 

و .. اختصاص دارد. 

بازارسازی و متنوع سازی خدمات
نهادهای  و  موسسات  ليزينگ،  شركت های  روزافزون  توسعه 
مالی و اعتباری ارائه دهنده خدمات مشابه، بهبود در نوع و نحوه 
خدمت رسانی آنها و پيشرفت های فزاينده تکنولوژی در صنعت 
خدمات مالی و قوانين و مقررات دولتی، جوی رقابتی را ايجاد 
نموده است. لذا شركت های ليزينگ برای توسعه و حفظ سهم 
بازار خود در سال های اخير به متنوع سازی پورتفوی خود و ورود 
به حوزه های دارای متقاضی بيشتر از جمله خودروی دست دوم، 
تجهيزات  و  ماشين آالت  خانگی،  لوازم  رايانه ای،  لوازم  مسکن، 
توليدی، صنعتی، بيمارستانی، تجهيزات و ماشين آالت صنعتی و 

نيروگاهی، قطعات يدكی گران قيمت و ... روی آورده اند.
در حال حاضر پورتفوی تسهيالت شركت های فعال در صنعت 
پرداخت  بر  عالوه  و  گرديده  متنوع  بسيار  نیز  ایران  ليزينگ 
تسهيالت برای خريد خودروهای سواری و كار، در حوزه های لوازم 
پزشکی،  و  صنعتی  توليدی،  ماشين آالت  و  تجهيزات  خانگی، 
پرداخت  به   ... و  مسکن  دريايی،  و  ريلی  هوايی،  حمل ونقل 

تسهيالت می پردازند. 
اين  فعاالن  فعاليت  و  نگرش  نحوه  به  ليزينگ  آينده صنعت 
سطح  بردن  باال  برای  برنامه ای  بايد  لذا  است،  وابسته  حوزه 
آگاهی افراد جامعه نسبت به مزايای استفاده از خدمات اين 
صنعت طراحی و پياده سازی نمود و زيرساخت های الزم را برای 
از اين صنعت، به خصوص در  توسعه هرچه بيشتر استفاده 
می تواند  كه  صنعتی  تجهيزات  و  ماشين آالت  مالی  تامين 
باعث رشد اقتصاد جامعه و به تبع آن افزايش رفاه اجتماعی 

شود را فراهم نمود.
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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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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

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
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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 دریا بندری، 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 روسیه

i n f o @ s e p e h r u n . c o m

شرکت حمل و نقل بین المللی 

info@shahamtarabarco.com

Atlas Breeze Logistics Group
اطلس نسیم  بین المللی  گروه 

    ارائه انواع خدمات لجستیک 
)4PL,3PL(مدیریت لجستیک • 

 • نرم افزار مدیریت لجستیک 
 • حمل و نقل بین المللی 

 • ترانزیت 
 • انبارداری 

• اکسپرس سرویس 
• محموالت فله

 ارائه انواع خدمات تجارت بین المللی 
 • جست و جوی تأمین کننده

 • واردات و خرید خارجی 
 • بازاریابی بین المللی

 • حق و العملکاری و ترخیص کاال
 • روش های پرداخت 

 • بیمه
• بازرسی

تهران، خیابان احمد قصیر)بخارست(، کوچه مقدس )چهارم(، پالک 21

Info@atlas-group.co                     021- 43068

www.atlas-group.co                 021- 42498498
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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
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International Transport 
& Shipping Services 
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info@kalabar.net
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 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 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

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

تـرخیص کـالـا در روسیـــه

6

امام خمینی

 حمل کاال به افغانستان و ترکمنستان      حمل مشتقات نفتی

ارائه خدمات فورواردینگ بین المللی و ترخیص کاال
دارای دفتر اختصاصی در فرودگاه امام )ره(

6 6 9 1 4 3 5 تلفن دفتر مرکزی :  8
تلفن دفتر فرودگاه: 021-55678020

شرکت حمل و نقل بین المللی 
به تام ترابر

info@behtam.net          h.miri@behtam.net
www.behtam.net
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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"

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

www.masirex.com

تنهــا در ســال گذشــته، بیــش از ۴۰،۰۰۰ تــن 
بــار در قالــب ۶۰۰ پــروژه موفــق حمــل و نقــل 
بیــن المللــی هوایــی، دریایــی و زمینــی بــرای 

۱۷۰ مشــتری حمــل کــرده ایــم.

تلفن: 021-۸۸۶۶۳۳۱۲-13

مسیر اکسیر
شرکتحملونقلبینالمللی
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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 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

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

تـرخیص کـالـا در روسیـــه

6

امام خمینی

 حمل کاال به افغانستان و ترکمنستان      حمل مشتقات نفتی

ارائه خدمات فورواردینگ بین المللی و ترخیص کاال
دارای دفتر اختصاصی در فرودگاه امام )ره(

6 6 9 1 4 3 5 تلفن دفتر مرکزی :  8
تلفن دفتر فرودگاه: 021-55678020

شرکت حمل و نقل بین المللی 
به تام ترابر

info@behtam.net          h.miri@behtam.net
www.behtam.net
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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"

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

www.masirex.com

تنهــا در ســال گذشــته، بیــش از ۴۰،۰۰۰ تــن 
بــار در قالــب ۶۰۰ پــروژه موفــق حمــل و نقــل 
بیــن المللــی هوایــی، دریایــی و زمینــی بــرای 

۱۷۰ مشــتری حمــل کــرده ایــم.

تلفن: 021-۸۸۶۶۳۳۱۲-13

مسیر اکسیر
شرکتحملونقلبینالمللی
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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

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

Iran Sari'e
.International transport co

تلفن  66403339- 66468066 
نمابر  66407187

حمل کاال از کلیه بنادر جهان به بنادر ایران، ترانزیت کاال به آسیای 
میانه و عراق، سرویس منظم کامیون به اروپا و بالعکس، دارای 

نمایندگی اختصاصی در آلمان

تهران، خیابان فلســطین بنش بزرگمهر، ســاختمان141

iransarie.com                       @ariangmbh.com@

www.iransarie.com
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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

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

Iran Sari'e
.International transport co

تلفن  66403339- 66468066 
نمابر  66407187

حمل کاال از کلیه بنادر جهان به بنادر ایران، ترانزیت کاال به آسیای 
میانه و عراق، سرویس منظم کامیون به اروپا و بالعکس، دارای 

نمایندگی اختصاصی در آلمان

تهران، خیابان فلســطین بنش بزرگمهر، ســاختمان141

iransarie.com                       @ariangmbh.com@

www.iransarie.com
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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

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

 دفتر مرکزی: تهران، خیابان سمیه، بعد از 
مفتح، پالک 110، طبقه4، واحد 16 

تلفن: 88847387 - 021 
     88313076

نمابر:  88328609 - 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:  34375056 - 044

JADDEH POUYN - E - JAHAN
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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

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

 دفتر مرکزی: تهران، خیابان سمیه، بعد از 
مفتح، پالک 110، طبقه4، واحد 16 

تلفن: 88847387 - 021 
     88313076

نمابر:  88328609 - 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:  34375056 - 044

JADDEH POUYN - E - JAHAN
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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

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

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

تهران، خیابان طالقانی، خیابان ایرانشهر، نرسیده به خیابان سمیه، پالک 102، 
طبقه 4، واحد 17      همراه: 3867195 0912

تلفکس: 88317973   -    88340183    -    88303497
Email:  bobehreja@gmail.com

 ISO 9001:2008

کد: 51069

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

   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
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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

 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(

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

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 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
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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

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

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

تهران، خیابان طالقانی، خیابان ایرانشهر، نرسیده به خیابان سمیه، پالک 102، 
طبقه 4، واحد 17      همراه: 3867195 0912

تلفکس: 88317973   -    88340183    -    88303497
Email:  bobehreja@gmail.com

 ISO 9001:2008

کد: 51069

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

   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
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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

 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(

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

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 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
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شرکت های حمل و نقل بین المللی )تهران(

&

، ،،
، ،،،

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(

&
،ترکیه و بالعکس

وبسته بندی ،،

،
،،،،

،

،،،

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 و بازرگانی

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 کشور

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 و نقل بین المللی )تهران(

&

، ،،
، ،،،

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(

&
،ترکیه و بالعکس

وبسته بندی ،،

،
،،،،

،

،،،

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 و بازرگانی

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 کشور

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(

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

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

تهران، میدان فاطمی،  نرسیده به خیابان ولیعصر ، ساختمان 
شماره 18، پالک 14، طبقه دوم، واحد سوم

خط ویژه : 45674000     فاکس : 88930244

و  وارداتـی   ، صادراتـی  ای  پـروژه  و  سـنگین  کاالهـای  حمـل   *
ترانزیتـی از اقصـی نقـاط دنیـا    * مجهـز بـه نـاوگان کامیونهـای 
پوشـش  تحـت  و  مالکیـت  تحـت  تانکـر  و  یخچالـدار   چـادری، 
* دفاتـر و نمایندگـی هـای فعـال در کلیـه کشـورهای اروپایـی ، 
اسـکاندیناوی  ) آمریـکا - کانـادا ( شـرق آسـیا و کلیـه بنـادر چیـن 

www.ganjbar.com           info@ganjbar.com 

شرکت نمایندگی کشتیرانی  راشا تجارت شایگان 

تهران، بلوار نلسون ماندالخیابان عاطفی غربی، 
پالک 81، طبقه اول، واحد 104

info@rashats.com                                                       www.rashats.com 

«  دارای نمایندگی خطوط کشــتیرانی 

«  حمل تخصصــی کاال و ترابری دریایی, هوایی, زمینی

«  ارائــه نرخ های رقابتی جهت صادرات و واردات
«  انجام کلیه امور لجســتیک بین المللی 

)WAREHOUSING-CROSS STUFFING(

«  ارائه ســریع ترین و ایمن ترین خدمات حمل و نقل
«  مشاور و شــریک تجاری شما در امور حمل و نقل  021- 71400988
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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: 6 -  26404531 - 021        نمابر: 26422416

  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

شرکت حمل و نقل بین المللی

افالک لجستیک 
 • ترانزیت و حمل کاالهای صادراتی و وارداتی از ایران به کلیه کشورها و بلعکس

 • حمل سنگین وزن و ترافیکی
• حمل دریایی و هوایی از کلیه بنادر و شهرهای چین، اروپا، آسیا و کشورهای 

 حوزه خلیج فارس ) فله و کانتینر(
...CIS دفاتر نمایندگی در ترکیه، گرجستان، آدربایجان وعراق و • 

• انجام کلیه خدمات گمرکی

www.aflaklogistics.com      /       info@aflaklogistics.com

تهران، خلیج فارس شمالی، کوچه شهید بلفکه، کوچه رول پا، پالک 560، ط 3، واحد 8
تلفن : 44039069-021                                             نمابر : 021-44039034

 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 حمل ونقل بین المللی )تهران(

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

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

تهران، میدان فاطمی،  نرسیده به خیابان ولیعصر ، ساختمان 
شماره 18، پالک 14، طبقه دوم، واحد سوم

خط ویژه : 45674000     فاکس : 88930244

و  وارداتـی   ، صادراتـی  ای  پـروژه  و  سـنگین  کاالهـای  حمـل   *
ترانزیتـی از اقصـی نقـاط دنیـا    * مجهـز بـه نـاوگان کامیونهـای 
پوشـش  تحـت  و  مالکیـت  تحـت  تانکـر  و  یخچالـدار   چـادری، 
* دفاتـر و نمایندگـی هـای فعـال در کلیـه کشـورهای اروپایـی ، 
اسـکاندیناوی  ) آمریـکا - کانـادا ( شـرق آسـیا و کلیـه بنـادر چیـن 

www.ganjbar.com           info@ganjbar.com 

شرکت نمایندگی کشتیرانی  راشا تجارت شایگان 

تهران، بلوار نلسون ماندالخیابان عاطفی غربی، 
پالک 81، طبقه اول، واحد 104

info@rashats.com                                                       www.rashats.com 

«  دارای نمایندگی خطوط کشــتیرانی 

«  حمل تخصصــی کاال و ترابری دریایی, هوایی, زمینی

«  ارائــه نرخ های رقابتی جهت صادرات و واردات
«  انجام کلیه امور لجســتیک بین المللی 

)WAREHOUSING-CROSS STUFFING(

«  ارائه ســریع ترین و ایمن ترین خدمات حمل و نقل
«  مشاور و شــریک تجاری شما در امور حمل و نقل  021- 71400988
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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: 6 -  26404531 - 021        نمابر: 26422416

  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

شرکت حمل و نقل بین المللی

افالک لجستیک 
 • ترانزیت و حمل کاالهای صادراتی و وارداتی از ایران به کلیه کشورها و بلعکس

 • حمل سنگین وزن و ترافیکی
• حمل دریایی و هوایی از کلیه بنادر و شهرهای چین، اروپا، آسیا و کشورهای 

 حوزه خلیج فارس ) فله و کانتینر(
...CIS دفاتر نمایندگی در ترکیه، گرجستان، آدربایجان وعراق و • 

• انجام کلیه خدمات گمرکی

www.aflaklogistics.com      /       info@aflaklogistics.com

تهران، خلیج فارس شمالی، کوچه شهید بلفکه، کوچه رول پا، پالک 560، ط 3، واحد 8
تلفن : 44039069-021                                             نمابر : 021-44039034

 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 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

  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

چابهار، اسکله شهید کالنتری، اسکله شماره 5، واحد شماره یک 
054-35322638  /    35321370  /  35320249

  09151955826  /  09190130513

 کشتیرانی 
سپید بندر مکران 

 ) SEPID BANDAR MAKRAN (

خدمات کشتیرانی، نمایندگی خطوط کشتیرانی، 
چارترینگ، تدارکات کشتی، بارشماری

WWW.SEPIDBANDAR.COM INFO@SEPIDBANDAR.COM

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، بزرگراه حقانی غرب، بعد از بزرگراه مدرس، پالک 9

تلفن:   86087870-4
administration@seawaves.net

www.seawaves.net

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: 88889026 - 88660913 - 88660094 / فکس: 88879178

دارای ناوگان بالغ بر 1200دستگاه واگن باری از نوع لبه کوتاه و مسطح 
مخزندار - لبه بلندو کمر شکن

60 دستگاه کانتینر 20 فوتی و 400 دستگاه باکت مخصوص حمل مواد معدنی 
دارای دفاتر نمایندگی در طول خطوط ریلی در سراسر کشور
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شرکت های کشتیرانی و خدمات دریاییشرکت های حمل و نقل سنگین و فوق سنگین
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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

  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

چابهار، اسکله شهید کالنتری، اسکله شماره 5، واحد شماره یک 
054-35322638  /    35321370  /  35320249

  09151955826  /  09190130513

 کشتیرانی 
سپید بندر مکران 

 ) SEPID BANDAR MAKRAN (

خدمات کشتیرانی، نمایندگی خطوط کشتیرانی، 
چارترینگ، تدارکات کشتی، بارشماری

WWW.SEPIDBANDAR.COM INFO@SEPIDBANDAR.COM

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، بزرگراه حقانی غرب، بعد از بزرگراه مدرس، پالک 9

تلفن:   86087870-4
administration@seawaves.net

www.seawaves.net

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: 88889026 - 88660913 - 88660094 / فکس: 88879178

دارای ناوگان بالغ بر 1200دستگاه واگن باری از نوع لبه کوتاه و مسطح 
مخزندار - لبه بلندو کمر شکن

60 دستگاه کانتینر 20 فوتی و 400 دستگاه باکت مخصوص حمل مواد معدنی 
دارای دفاتر نمایندگی در طول خطوط ریلی در سراسر کشور
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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 دریاییشرکت های حمل و نقل سنگین و فوق سنگین

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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شرکت های کشتیرانی و خدمات دریاییشرکت های حمل و نقل سنگین و فوق سنگین

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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شرکت های کشتیرانی و خدمات دریاییشرکت های حمل و نقل سنگین و فوق سنگین

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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شرکت های کشتیرانی و خدمات دریاییشرکت های حمل و نقل سنگین و فوق سنگین

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

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

نمایندگی کشتیرانی

کیان راه ساحل

info@srkco.Net                                                                  www.srkco.Net

Unit.1.First Flour.No.49.Shadab St.
Qarani Ave. Ferdousi Sq. Tehran-IRAN

+98 21 86037500 (5 LINES)        +98 21 88760173

خدمات کامل شرکت حمل و نقل بين المللی چند وجهی و حمل و نقل بين المللی، 

خدمات ترانزیت داخلی/خارجی به کشورهای مستقل مشترک المنافع، عراق، ترکيه 

 ،BND، BIK و اروپا، دفتر مرکزی واقع در تهران/ایران و شعب مستقر در بنادر

بوشهر و خرمشهر که با استفاده از یک گروه همكاران قوی در سراسر جهان

Full service international multi-modal shipping & international 

transportation Company, Internal/ External Transit Service to CIS, 

Iraq, Turkey and Europe, central office located in Tehran/Iran and 

branches located in BND , BIK , Bushehr,and Khoramshahr ports 

that using from a strong worldwide network agencies.

تهران، خيابان سپهبد قرنی، خيابان شاداب، پالک 49 طبقه اول

)خط5(  021-۸6037500         021-۸۸760173 
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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: 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

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
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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

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

نمایندگی کشتیرانی

کیان راه ساحل

info@srkco.Net                                                                  www.srkco.Net

Unit.1.First Flour.No.49.Shadab St.
Qarani Ave. Ferdousi Sq. Tehran-IRAN

+98 21 86037500 (5 LINES)        +98 21 88760173

خدمات کامل شرکت حمل و نقل بين المللی چند وجهی و حمل و نقل بين المللی، 

خدمات ترانزیت داخلی/خارجی به کشورهای مستقل مشترک المنافع، عراق، ترکيه 

 ،BND، BIK و اروپا، دفتر مرکزی واقع در تهران/ایران و شعب مستقر در بنادر

بوشهر و خرمشهر که با استفاده از یک گروه همكاران قوی در سراسر جهان

Full service international multi-modal shipping & international 

transportation Company, Internal/ External Transit Service to CIS, 

Iraq, Turkey and Europe, central office located in Tehran/Iran and 

branches located in BND , BIK , Bushehr,and Khoramshahr ports 

that using from a strong worldwide network agencies.

تهران، خيابان سپهبد قرنی، خيابان شاداب، پالک 49 طبقه اول

)خط5(  021-۸6037500         021-۸۸760173 
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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: 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

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
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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 خدمات بندریشرکت 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

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

 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 کشتیرانی

ُسها  َرسا  مانا

تلفن: 44425755 - 076      /      همراه: 09121991۸42
هرمزگان، جزیره کيش، بلوار ایران، روبروی بازار پادنا، ساختمان ایران، ط اول، واحد 2

*  نمایندگی کشتيرانی
* حمل و نقل دریایی  * ترخيص کاال

* ارائه خدمات به سكو های نفتی و حفاری

almasmarine.kish@gmail.com

شرکت کشتيرانی

دروازه طاليی
 دريای نور

 • حمل و نقل دریایی )کانتينری، فله(

• نمایندگی کشتيرانی )فورواردینگ،

)Door-to-Doorخدمات    

 • خدمات گمرکی و ترخيص کاال

 • ترانزیت و حمل کاالهای صادراتی و وارداتی

)Air-Freight( حمل و نقل هوایی • 

    از مبادی مختلف به ایران و بالعكس

تلفن:  077-91570۸55  /  91570۸44 -077
  همراه:  09174447157

نمابر:                               077-91570۸66
 www.dtdnco.com 

info@dnshippingco.com
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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
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شرکت های کشتیرانی و خدمات بندریشرکت 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
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1-۸۸7034۸0 / فکس : ۸977533۸
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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

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

 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 کشتیرانی

ُسها  َرسا  مانا

تلفن: 44425755 - 076      /      همراه: 09121991۸42
هرمزگان، جزیره کيش، بلوار ایران، روبروی بازار پادنا، ساختمان ایران، ط اول، واحد 2

*  نمایندگی کشتيرانی
* حمل و نقل دریایی  * ترخيص کاال

* ارائه خدمات به سكو های نفتی و حفاری

almasmarine.kish@gmail.com

شرکت کشتيرانی

دروازه طاليی
 دريای نور

 • حمل و نقل دریایی )کانتينری، فله(

• نمایندگی کشتيرانی )فورواردینگ،

)Door-to-Doorخدمات    

 • خدمات گمرکی و ترخيص کاال

 • ترانزیت و حمل کاالهای صادراتی و وارداتی

)Air-Freight( حمل و نقل هوایی • 

    از مبادی مختلف به ایران و بالعكس

تلفن:  077-91570۸55  /  91570۸44 -077
  همراه:  09174447157

نمابر:                               077-91570۸66
 www.dtdnco.com 

info@dnshippingco.com
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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.

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 

info@langardarya.com

شرکت 
لنگر دریا جنوب

South Sea Anchor Co Ltd
sea&port Service Customs Clearnce 

Export / Import

 بندر امام خمينی )سربندر(، بلوار طالقانی، 128 دستگاه، کوچه شکوفه 3، پالک 3

حمل مواد روغنی و شیمیایی با ایزو تانک و فلکسی از بنادر عباس، امام، 
خرمشهر ، بوشهر

  خدمات دریایی، بندری، ترخیص کاال،                      صادرات، واردات 

  نمایندگی  حمل ونقل بین المللی و کشتیرانی              خدمات حمل زمینی، دریایی، هوایی

تلفن مستقيم: 52222762 - 061                     تلفن:   39- 52235531 - 061

همراه:   09161504045   /   09161514045   /  0912022۸045

 نمابر:  ۸9779609 - 021

*  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 شهيدبهشتی، خيابان وليعصر، بن بست راماتيا، پالک 2، 

برج اداری شهاب، طبقه 10، واحد 1006
 کدپستی: 1511۷3۴999   /  تلفن:  88۷2۷85۴ - 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

شرکت دنیز ردیا نورد متحد  ) با مسئولیت محدود(
نمایندگی خطوط کشتيرانی

Pakistan Office:
Deniz Seafarer Pakistan
Suite #108, 1sf Floor 
Progressive Center, P.E.C.H.S 
Block 6
Karachi, Pakistan

شرکت حمل و نقل بين المللی 

درياكاالران

info@daryakalaran.comwww.daryakalaran.com

کریر - فورواردر
)دریایی - زمينی - هوایی - ریلی(

متخصص بسته بندی و حمل اثاث منزل به کانادا، استراليا و آمریكا

تلفن : ۸۸42۸766 / ۸۸42۸576 - 021
09127239006  همراه :

تهران، خيابان مطهری، بعد از خيابان ترکمنستان، نرسيده به 
خيابان شریعتی، کوچه صبا، پالک 1، واحد 2

Darya Kala Ran
 International Transport Co.Ltd

)با مسئوليت 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

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
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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.

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 

info@langardarya.com

شرکت 
لنگر دریا جنوب

South Sea Anchor Co Ltd
sea&port Service Customs Clearnce 

Export / Import

 بندر امام خمينی )سربندر(، بلوار طالقانی، 128 دستگاه، کوچه شکوفه 3، پالک 3

حمل مواد روغنی و شیمیایی با ایزو تانک و فلکسی از بنادر عباس، امام، 
خرمشهر ، بوشهر

  خدمات دریایی، بندری، ترخیص کاال،                      صادرات، واردات 

  نمایندگی  حمل ونقل بین المللی و کشتیرانی              خدمات حمل زمینی، دریایی، هوایی

تلفن مستقيم: 52222762 - 061                     تلفن:   39- 52235531 - 061

همراه:   09161504045   /   09161514045   /  0912022۸045

 نمابر:  ۸9779609 - 021

*  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 شهيدبهشتی، خيابان وليعصر، بن بست راماتيا، پالک 2، 

برج اداری شهاب، طبقه 10، واحد 1006
 کدپستی: 1511۷3۴999   /  تلفن:  88۷2۷85۴ - 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

شرکت دنیز ردیا نورد متحد  ) با مسئولیت محدود(
نمایندگی خطوط کشتيرانی

Pakistan Office:
Deniz Seafarer Pakistan
Suite #108, 1sf Floor 
Progressive Center, P.E.C.H.S 
Block 6
Karachi, Pakistan

شرکت حمل و نقل بين المللی 

درياكاالران

info@daryakalaran.comwww.daryakalaran.com

کریر - فورواردر
)دریایی - زمينی - هوایی - ریلی(

متخصص بسته بندی و حمل اثاث منزل به کانادا، استراليا و آمریكا

تلفن : ۸۸42۸766 / ۸۸42۸576 - 021
09127239006  همراه :

تهران، خيابان مطهری، بعد از خيابان ترکمنستان، نرسيده به 
خيابان شریعتی، کوچه صبا، پالک 1، واحد 2

Darya Kala Ran
 International Transport Co.Ltd

)با مسئوليت 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

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
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شرکت های کشتیرانی و خدمات دریایی

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

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

شرکت نمایندگی کشتيرانی  

مرواريددريایآرام
• ارائه ی سرویس

"CROSS-STUFFING"  
 • دارای نماینده ی ترخيص در امارات
• انبار اختصاصی در منطقه آزاد جبل علی

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
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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

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

com

com

متخصص حمل كاال و خرده بار 
 به ارمنستان و اوراسيا 

كاميونت،كاميون،تريلر،يخچالدار.

www.fdp-ag .com               ceo@fdp-ag.com 

 نمایندگی کشتيرانی و  حمل و نقل بين المللی
 ارائه سرویس حمل و نقل وارداتی و صادراتی )کانتينری و غيرکانتينری(

 ارائه خدمات فورواردری )هوایی -دریایی-زمينی(       خدمات حمل زمينی )ترانزیت( 

تهران، ميدان فاطمی، کوچه بهرام مصيری، ساختمان فروهر دریای پارس پالک 1۷
021-۸۸۸53514       /   09027212100         /   021- 59136 - ۸۸212100    

شركتفروهردريایپارس
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شرکت های کشتیرانی و خدمات دریایی
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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

حمل دریایی
 کانتينرهای یخچالی و خشک
از بنادر اصلی کشور به  بنادر

قزاقستا ن - روسيه -  هند -  دوبی
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شرکت پتروآسیا نمایندگی کشتیرانی
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حمل محصوالت سنگین و ترافیکى
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 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

شرکت نمایندگی کشتيرانی  

مرواريددريایآرام
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com

متخصص حمل كاال و خرده بار 
 به ارمنستان و اوراسيا 

كاميونت،كاميون،تريلر،يخچالدار.
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 نمایندگی کشتيرانی و  حمل و نقل بين المللی
 ارائه سرویس حمل و نقل وارداتی و صادراتی )کانتينری و غيرکانتينری(
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تهران، ميدان فاطمی، کوچه بهرام مصيری، ساختمان فروهر دریای پارس پالک 1۷
021-۸۸۸53514       /   09027212100         /   021- 59136 - ۸۸212100    

شركتفروهردريایپارس
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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

127

شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان

مشهد، بلوار جانباز، 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، عراق و روسيه

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

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

فعال در ترانزیت کاال به آسيای ميانه و افغانستان

مشهد،کوهسنگی 30، پالک 116، طبقه ۴، واحد۷
تلفن : 3۸496311 / 3۸496310 -051

yaranzamin_star@yahoo.com Saramadyaranzamin@yahoo.com

ستارهيارانزمين

خداپرست - فيض محمدی
کریر-فورواردر

شركتحملونقلبينالمللی

 مشهد، خيابان احمد آباد، احمد آباد 13، کوچه ابو نصر، پالک 5، ساختمان چاری، طبقه 3
تلفن :  64- 3۸479061 / 3۸439999-051    /   فکس: 051-3۸479065

salmantarabar@yahoo.com

«  فورواردر-کریر                                                                      «  جاده ایی-ریلی

«  حمل و نقل جاده ای، ریلی و کانتينری، خدمات ترانزیت کاال و حمل از تمامی مبادی 
ورودی کشور به کشورهای افغانستان، پاکستان، آسيای ميانه، عراق، آذربایجان و قزاقستان 

)LPG(خدمات حمل و لجستيک مواد سوختی و گاز مایع

Salman Group
International Transport Group

سلمان ترابر توس
گروه شرکت های حمل و نقل بين المللی
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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

مشهد، بلوار جانباز، 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، عراق و روسيه

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

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

فعال در ترانزیت کاال به آسيای ميانه و افغانستان

مشهد،کوهسنگی 30، پالک 116، طبقه ۴، واحد۷
تلفن : 3۸496311 / 3۸496310 -051

yaranzamin_star@yahoo.com Saramadyaranzamin@yahoo.com

ستارهيارانزمين

خداپرست - فيض محمدی
کریر-فورواردر

شركتحملونقلبينالمللی

 مشهد، خيابان احمد آباد، احمد آباد 13، کوچه ابو نصر، پالک 5، ساختمان چاری، طبقه 3
تلفن :  64- 3۸479061 / 3۸439999-051    /   فکس: 051-3۸479065

salmantarabar@yahoo.com

«  فورواردر-کریر                                                                      «  جاده ایی-ریلی

«  حمل و نقل جاده ای، ریلی و کانتينری، خدمات ترانزیت کاال و حمل از تمامی مبادی 
ورودی کشور به کشورهای افغانستان، پاکستان، آسيای ميانه، عراق، آذربایجان و قزاقستان 

)LPG(خدمات حمل و لجستيک مواد سوختی و گاز مایع

Salman Group
International Transport Group

سلمان ترابر توس
گروه شرکت های حمل و نقل بين المللی
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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

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

 کریر - فورواردر
« حمل کاالهای وارداتی، صادراتی و 

 ترانزیت
« دارای نمایندگی های فعال در 

 گمرکات مرزی کشور
« فعال در ترانزیت کاال به آسيای 

 ميانه، افغانستان و قفقاز

 زاهدان، خيابان امام خمينی ۴2، پالک 50
تلفن: 33264296 / 054-33222159

شرکت حمل ونقل بين المللی 

استادترابر

ostadtarabar@gmail.com

pishtaztarabar@yahoo.com

مشهد، انتهای بلوار فرودگاه، ابتدای شهرک عسکریه، حاشيه ميدان احسان پالک5 
 پيشتاز ترابر:  33۸22101  /  051-33۸22467-9
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 کشتیرانی، حمل و نقل بین المللی خراسان

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

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  /  05433219564  نمابر: 05433226405
همراه:09151418128  /  09151431288

مدیریت
آقای مهاجری

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 / 076-32239375
فکس: 32227619-076             همراه: 09129450441

info@nkt-co.comwww.nkt-co.com

تلفن: 32227860 - 32227852- 076
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

 • حمل دریایی، زمینی و هوایی 
Door to Door انجام خدمات لجستیکی •

  در کلیه کشورهای جهان
• اجاره کشتی و قبول نمایندگی کشتی های 

فله بر و تانکری

نمایندگی خطوط کشتیرانی 
و حمل و نقل بین المللی

تلفن: 02188555377
info@irsadaryayefartak.com

 ایرسا دریای فرتاک

 شرکت تجارت دریای آترین
 نمایندگى کشتیرانى

ارائه کلیه خدمات حمل و نقل بین المللى 

کاالهاى وارداتى و صادراتى 

مشاوره در امورگمرکى 

ارائه خدمات فورواردرى 
تهران ، خیابان ولیعصر،خیابان ناهید غربى،  

��� ��� طبقه پنجم، واحد 503

تلفن: 26219957
Email: info@atrinseatrading.com

Website: www.atrinseatrading.com

کاشان: تلفن: 031-55546121
نمابر: 55541261

نشانی شرکت: اصفهان، مبارکه، جنب فوالد 
مبارکه، پایانه حمل و نقل توکا
تلفکس:031-52735075-9

دفتر مرکزی: اصفهان، پایانه امیر کبیر،
غرفه 36    فکس:031-33872566
تلفن: 33866901 / 33872565

WWW.TUKATRANS.COM
Info@ TUKATRANS.COM

بندر عباس:تلفن: 076-33532524
 نمابر: 33532754

مبارکه: تلفن: 031-52735081-3
تلفکس: 52735084

توکا: تلفکس: 031-52735075-9 

رشکت حمل و نقل   تـوکـا

IMS اولین شرکت حمل و نقل دارنده گواهینامه

اولین شرکت حمل و نقل جاده ای 
دارای تقدیر نامه دو ستاره تعالی سازمانی

 توانایی حمل کاال بصورت ترکیبی:
جاده ای-ریلی-دریایی

 توانایی تخلیه کشتی، حمل شهری، استریپ، 
ترخیص و انبارداری در بنادر و سایر مناطق کشور

 توانایی اجرای پروژه های متنوع 
حمل و نقل داخلی در معادن و مراکز عظیم صنعتی

 نمایندگی مجاز شرکت ایران خودرو 
دیزل)گواه( با رتبه درجه یک ممتاز کشوری

 جزء شرکت های برتر کشور با باالترین 
آمار حمل و تعداد سفر

 شرکت برتر صنعت حمل و نقل در استان اصفهان

زرین شهر : تلفن:  031-52217027 
52272359 

اولین شرکت حمل و نقل پذیرفته شده 
در بازار بورس اوراق بهادار

دارای پروانه فعالیت کشوری و توانایی 
صدور بارنامه در کل کشور 

رشت: تلفکس: 013-33696169

مدیرعامل: علی فخار
مشهد، پایانه بار خبیری، ساختمان 

مرکزی، طبقه سوم، غرفه 310

تلفن: 051-33921252-3
نمابر: 051-33920161
همراه: 09152222773

حمل کلیه کاالها از مبدا 
مشهد به تمام نقاط کشور

شرکت حمل و نقل داخلی کاال

جاده ترابر طوس
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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

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

 کریر - فورواردر
« حمل کاالهای وارداتی، صادراتی و 

 ترانزیت
« دارای نمایندگی های فعال در 

 گمرکات مرزی کشور
« فعال در ترانزیت کاال به آسيای 

 ميانه، افغانستان و قفقاز

 زاهدان، خيابان امام خمينی ۴2، پالک 50
تلفن: 33264296 / 054-33222159

شرکت حمل ونقل بين المللی 

استادترابر

ostadtarabar@gmail.com

pishtaztarabar@yahoo.com

مشهد، انتهای بلوار فرودگاه، ابتدای شهرک عسکریه، حاشيه ميدان احسان پالک5 
 پيشتاز ترابر:  33۸22101  /  051-33۸22467-9
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 کشتیرانی، حمل و نقل بین المللی خراسان

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

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  /  05433219564  نمابر: 05433226405
همراه:09151418128  /  09151431288

مدیریت
آقای مهاجری

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 / 076-32239375
فکس: 32227619-076             همراه: 09129450441

info@nkt-co.comwww.nkt-co.com

تلفن: 32227860 - 32227852- 076
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

 • حمل دریایی، زمینی و هوایی 
Door to Door انجام خدمات لجستیکی •

  در کلیه کشورهای جهان
• اجاره کشتی و قبول نمایندگی کشتی های 

فله بر و تانکری

نمایندگی خطوط کشتیرانی 
و حمل و نقل بین المللی

تلفن: 02188555377
info@irsadaryayefartak.com

 ایرسا دریای فرتاک

 شرکت تجارت دریای آترین
 نمایندگى کشتیرانى

ارائه کلیه خدمات حمل و نقل بین المللى 

کاالهاى وارداتى و صادراتى 

مشاوره در امورگمرکى 

ارائه خدمات فورواردرى 
تهران ، خیابان ولیعصر،خیابان ناهید غربى،  

��� ��� طبقه پنجم، واحد 503

تلفن: 26219957
Email: info@atrinseatrading.com

Website: www.atrinseatrading.com

کاشان: تلفن: 031-55546121
نمابر: 55541261

نشانی شرکت: اصفهان، مبارکه، جنب فوالد 
مبارکه، پایانه حمل و نقل توکا
تلفکس:031-52735075-9

دفتر مرکزی: اصفهان، پایانه امیر کبیر،
غرفه 36    فکس:031-33872566
تلفن: 33866901 / 33872565

WWW.TUKATRANS.COM
Info@ TUKATRANS.COM

بندر عباس:تلفن: 076-33532524
 نمابر: 33532754

مبارکه: تلفن: 031-52735081-3
تلفکس: 52735084

توکا: تلفکس: 031-52735075-9 

رشکت حمل و نقل   تـوکـا

IMS اولین شرکت حمل و نقل دارنده گواهینامه

اولین شرکت حمل و نقل جاده ای 
دارای تقدیر نامه دو ستاره تعالی سازمانی

 توانایی حمل کاال بصورت ترکیبی:
جاده ای-ریلی-دریایی

 توانایی تخلیه کشتی، حمل شهری، استریپ، 
ترخیص و انبارداری در بنادر و سایر مناطق کشور

 توانایی اجرای پروژه های متنوع 
حمل و نقل داخلی در معادن و مراکز عظیم صنعتی

 نمایندگی مجاز شرکت ایران خودرو 
دیزل)گواه( با رتبه درجه یک ممتاز کشوری

 جزء شرکت های برتر کشور با باالترین 
آمار حمل و تعداد سفر

 شرکت برتر صنعت حمل و نقل در استان اصفهان

زرین شهر : تلفن:  031-52217027 
52272359 

اولین شرکت حمل و نقل پذیرفته شده 
در بازار بورس اوراق بهادار

دارای پروانه فعالیت کشوری و توانایی 
صدور بارنامه در کل کشور 

رشت: تلفکس: 013-33696169

مدیرعامل: علی فخار
مشهد، پایانه بار خبیری، ساختمان 

مرکزی، طبقه سوم، غرفه 310

تلفن: 051-33921252-3
نمابر: 051-33920161
همراه: 09152222773

حمل کلیه کاالها از مبدا 
مشهد به تمام نقاط کشور

شرکت حمل و نقل داخلی کاال

جاده ترابر طوس
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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 : 88456206 - 021-88458952

حمل و نقل بین المللی

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: 66049096-9
فاکس: 66001086

« 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

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

7-32756146-044   /   09143413903   فرشاد حاتمی

 شرکت حملونقل بینالمللی

 صبوران ترابر و صبوررانان
)کریر و فورواردر(

 ترانزیت، واردات و صادرات توسط کامیونهاي چادري، تانکري، کفی و کمرشکن به 

آسیاي میانه وکشورهاي اروپایی و همسایه 

 حمل انواع فراوردههاي نفتی به کشورهاي عراق و افغانستان 

 داراي نمایندگی در کلیه مبادي ورودي و خروجی

 ترخیص و انجام تشریفات گمرکی 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   /   09120259060

Sabooran.sabooranan_ truck

55296217 ، 55296000-3

تلفن:  041-34468700
34468701 

نمابر: 041-34457121
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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: 041-32613313

مدیر عامل: ایوب ساعی 09141146976
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: 33811766 - 045
تهران، خیابان سوم وزرا، پالک 26، طبقه سوم، واحد۹ 

 09124674928   /   09144911198   /   09143916074

   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:86 - 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

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 : 044-36260672-4

latifbeiramy@yahoo.com
 www.lbeg.ir   info@lbeg.ir

)سهامی خاص(

آرنگ نگین
 شرکت حمل و نقل بین المللی

) تنومند (همراه: 09141612616 /   09145422616

www.artalogistic.com           info@artalogistic.com

آرتا لجستیک

تبريز، محله نصف راه، خيابان شهيدآيت اله محالتي، بلوار 22 بهمن
مجتمع ستاره باران ، طبقه هفتم ، واحد 8

0 9 1 4 4 3 3 0 5 3 2 تلفن :  34393000 -041              همراه: 

کرير - فورواردر
«  صادرات و وادرات،ترانزيت کاال و حمل و نقل چند وجهی 

«  کارگراز رسمی واردات کشنده های روز اروپا
«  دارای دفاتر فعال در گمرکات ورودی و خروجی از جمله بندر عباس 

« ارائه خدمات فورواردينگ بين المللی ) حمل و نقل کانتينری و غير کانتينری(
«  سرويس  های منظم از ايران به ترکيه، اتحاديه اروپا و بالعکس

شرکت حمل ونقل بین المللی
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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 : 88456206 - 021-88458952

حمل و نقل بین المللی

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: 66049096-9
فاکس: 66001086

« 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

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

7-32756146-044   /   09143413903   فرشاد حاتمی

 شرکت حملونقل بینالمللی

 صبوران ترابر و صبوررانان
)کریر و فورواردر(

 ترانزیت، واردات و صادرات توسط کامیونهاي چادري، تانکري، کفی و کمرشکن به 

آسیاي میانه وکشورهاي اروپایی و همسایه 

 حمل انواع فراوردههاي نفتی به کشورهاي عراق و افغانستان 

 داراي نمایندگی در کلیه مبادي ورودي و خروجی

 ترخیص و انجام تشریفات گمرکی 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   /   09120259060

Sabooran.sabooranan_ truck

55296217 ، 55296000-3

تلفن:  041-34468700
34468701 

نمابر: 041-34457121
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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: 041-32613313

مدیر عامل: ایوب ساعی 09141146976
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: 33811766 - 045
تهران، خیابان سوم وزرا، پالک 26، طبقه سوم، واحد۹ 

 09124674928   /   09144911198   /   09143916074

   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:86 - 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

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 : 044-36260672-4

latifbeiramy@yahoo.com
 www.lbeg.ir   info@lbeg.ir

)سهامی خاص(

آرنگ نگین
 شرکت حمل و نقل بین المللی

) تنومند (همراه: 09141612616 /   09145422616

www.artalogistic.com           info@artalogistic.com

آرتا لجستیک

تبريز، محله نصف راه، خيابان شهيدآيت اله محالتي، بلوار 22 بهمن
مجتمع ستاره باران ، طبقه هفتم ، واحد 8

0 9 1 4 4 3 3 0 5 3 2 تلفن :  34393000 -041              همراه: 

کرير - فورواردر
«  صادرات و وادرات،ترانزيت کاال و حمل و نقل چند وجهی 

«  کارگراز رسمی واردات کشنده های روز اروپا
«  دارای دفاتر فعال در گمرکات ورودی و خروجی از جمله بندر عباس 

« ارائه خدمات فورواردينگ بين المللی ) حمل و نقل کانتينری و غير کانتينری(
«  سرويس  های منظم از ايران به ترکيه، اتحاديه اروپا و بالعکس

شرکت حمل ونقل بین المللی
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شرکت های حمل ونقل جاده ایشرکت های حمل و نقل سنگین و فوق سنگین

دفتر مرکزی: کرمان، خیابان هزار و یک شب، کوچه شماره 23، پالک 7
تلفن: 034-32476824 / 034-32476785 / 034-32467705

زرند: جاده رفسنجان، جنب پمپ بنزین ولیعصر )عج( تلفکس : 034-33436175-9

مدیرعامل: محمدرضا باربد    09121963969

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 - 55295936
 88707671 - 4   /   88705656

نمابر:55296137

لجستیک - پروژه - فوق سنگین
جابجایی محموالت حجیم ترافیکی سنگین و فوق سنگین ) داخلی - آسیای میانه(

خرم آباد: کمربندی پایانه بارخصوصی کاوه
تلفن: 33113004 / 33113002 / 33113001-066     فاکس:066-33113013     

همراه :09163606880  / 09168887535 

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 : 36 - 34356335 - 034    /     نمابر:  34356337 - 034  

همراه :09131912942          واتس اپ :09120329847

شرکت حمل ونقل 

جاده رانان رفسنجان

aligholamhoseyni537@gmail.com

پایانه و دفتر فنی تهران، آیت اهلل سعیدی، کیلومتر 5 جاده ساوه، ابتدای اسماعیل آباد، جنب مترو آزادگان
 تلفن: 55820028 - 55860457 - 55828044        نمابر:  55843056

شعبه بندر انزلی:
پایانه بار بندر انزلی، پالک 24

تلفن: 01343422499

شعبه بوشهر:
پایانه بار بوشهر

تلفن: 07733445317

شعبه بندر امام خمینی:
پایانه بار بندر، طبقه 2، غرفه20

تلفن: 06152241205

شعبه عسلویه:
پایانه بار منطقه ویژه

تلفن:4- 07731375251

شعبه تهران:
نسیم شهر، پایانه استان تهران، غرفه205

تلفن: 6- 021-55295893
نمابر: 55295895

شعبه چابهار:
پایانه بار، غرفه شماره 8
تلفن: 05434286002

شعبه کرمانشاه:
پایانه بارکرمانشاه

تلفن: 08337103122

شعبه بندر عباس:
پایانه بار، غرفه شماره 28
تلفن: 07633532653

www.fajr- jahad.com

شرکت حمل ونقل جاده ای داخلی 

فجر جهاد
)وابسته به صندوق بازنشستگي کشوري( شعبه زنجان

02433794033

تهران، میدان توحید، خیابان نصرت غربی، پالک158

تلفن: )6 خط(66913929  /  5 - 66915183          نمابر:  66915187
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 استان هرمزگان

بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی2، خیابان اتحاد، پالک 122
تلفن: 09122507900  /   09173712264

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

www.azarzarif.com azarzarif.co@gmail.com

دفتر مرکزی: تبریز، انتهای خیابان رسالت، روبروی مجتمع خدماتی کوثر، پالک 18 
تلفن: 34458649 / 34454595 / 41-34464040-041   نمابر: 041-34451491
مدیر عامل ) ظریفی ( : 09141157053        مدیر داخلی ) ظریفی ( : 09141141503

شعبه 1 : دفتر پایانه بار               تلفن : 041-32463270

شعبه 2 ) کارگاه نگهداری و تعمیرات (: جنب درب غربی پتروشیمی تبریز
تلفن: 2-34311001-041                  نمابر: 34312200-041             همراه: 09141184146

شعبه 3 : مراغه  تلفن: 37273555-041                            همراه: 09141207075
شعبه 4 : کلیبر  تلفن: 44433691-041                            همراه: 09148317570

شرکت حمل و نقل پیمانکاری

حمل جامدات،مایعات،گازآذر ظریف

بندرعباس:بلوار پاسداران،نبش خیابان مالک اشتر،طبقه دوم کتاب فروشی
تلفن:  3209 -076 / نمابر:33444203-076  /   همراه: 09171617828

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

 بندرعباس ، بلوار پاسداران، روبروي ایستگاه بندر لنگه، نبش کوچه نام آوران 6
دفتر عملیات : پایانه بار قدیم، ساختمان 33 دستگاه

076-39255258 : تلفکس

شرکت حمل و نقل جاده اي 

بندر پیشتاز هرمزگان

 Bandarpishtaz.hormozgan@gmail.com      bandarpishtaz_hormozgan

با کادري مجرب در زمینه حمل و نقل جاده اي 
از مبداء بندرعباس به تمام نقاط کشور 

0913-3454317  امیرکریم الدیني      
0913-3457671 حیدرحسینعلي پور  

۳۳۵۱۱ ۱۴۰  /  076-32212195 تلفن: 

بندرعباس، امیرآباد، بلوار پاسداران، پالک 8، ساختمان پالم 
پاالس، طبقه سوم، واحد ۴

j_sadeghimajd@yahoo.com             www.saadatbandar.ir

حمل و نقل داخلی، ریلی - جاده ای،
 انجام  عملیات تخلیه و بارگیری از مبدأ بندرعباس  و  اسکله  شهید رجائی،  

به سراسر  کشور

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: 33532753-076  /  بندرامام: 061-52241352-1298
تهران: 10-55295708  /   ساری: 0113-3136299

شرکت حمل ونقل 

صنایع روغن بارگلزا

www.bargolza.com                     bargolzatrn@yahoo.com

 حمل سریع و مطمئن کاالی شما
از مبدا بندرعباس به سایر نقاط کشور

 atashin_tara    @hesamee  بندرعباس، پایانه بار قدیم، ساختمان 32 دستگاه

آتشین ترابر هرمزگان

 سهامی خاص
شماره ثبت : 1678۹

atashin-tarabar. i r                             atashin.co95@yahoo.com

شرکت حمل و نقل داخلی

09129369824          076-32589369
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شرکت های حمل ونقل جاده ایشرکت های حمل و نقل سنگین و فوق سنگین

دفتر مرکزی: کرمان، خیابان هزار و یک شب، کوچه شماره 23، پالک 7
تلفن: 034-32476824 / 034-32476785 / 034-32467705

زرند: جاده رفسنجان، جنب پمپ بنزین ولیعصر )عج( تلفکس : 034-33436175-9

مدیرعامل: محمدرضا باربد    09121963969

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 - 55295936
 88707671 - 4   /   88705656

نمابر:55296137

لجستیک - پروژه - فوق سنگین
جابجایی محموالت حجیم ترافیکی سنگین و فوق سنگین ) داخلی - آسیای میانه(

خرم آباد: کمربندی پایانه بارخصوصی کاوه
تلفن: 33113004 / 33113002 / 33113001-066     فاکس:066-33113013     

همراه :09163606880  / 09168887535 

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 : 36 - 34356335 - 034    /     نمابر:  34356337 - 034  

همراه :09131912942          واتس اپ :09120329847

شرکت حمل ونقل 

جاده رانان رفسنجان

aligholamhoseyni537@gmail.com

پایانه و دفتر فنی تهران، آیت اهلل سعیدی، کیلومتر 5 جاده ساوه، ابتدای اسماعیل آباد، جنب مترو آزادگان
 تلفن: 55820028 - 55860457 - 55828044        نمابر:  55843056

شعبه بندر انزلی:
پایانه بار بندر انزلی، پالک 24

تلفن: 01343422499

شعبه بوشهر:
پایانه بار بوشهر

تلفن: 07733445317

شعبه بندر امام خمینی:
پایانه بار بندر، طبقه 2، غرفه20

تلفن: 06152241205

شعبه عسلویه:
پایانه بار منطقه ویژه

تلفن:4- 07731375251

شعبه تهران:
نسیم شهر، پایانه استان تهران، غرفه205

تلفن: 6- 021-55295893
نمابر: 55295895

شعبه چابهار:
پایانه بار، غرفه شماره 8
تلفن: 05434286002

شعبه کرمانشاه:
پایانه بارکرمانشاه

تلفن: 08337103122

شعبه بندر عباس:
پایانه بار، غرفه شماره 28
تلفن: 07633532653

www.fajr- jahad.com

شرکت حمل ونقل جاده ای داخلی 

فجر جهاد
)وابسته به صندوق بازنشستگي کشوري( شعبه زنجان

02433794033

تهران، میدان توحید، خیابان نصرت غربی، پالک158

تلفن: )6 خط(66913929  /  5 - 66915183          نمابر:  66915187
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 استان هرمزگان

بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی2، خیابان اتحاد، پالک 122
تلفن: 09122507900  /   09173712264

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

www.azarzarif.com azarzarif.co@gmail.com

دفتر مرکزی: تبریز، انتهای خیابان رسالت، روبروی مجتمع خدماتی کوثر، پالک 18 
تلفن: 34458649 / 34454595 / 41-34464040-041   نمابر: 041-34451491
مدیر عامل ) ظریفی ( : 09141157053        مدیر داخلی ) ظریفی ( : 09141141503

شعبه 1 : دفتر پایانه بار               تلفن : 041-32463270

شعبه 2 ) کارگاه نگهداری و تعمیرات (: جنب درب غربی پتروشیمی تبریز
تلفن: 2-34311001-041                  نمابر: 34312200-041             همراه: 09141184146

شعبه 3 : مراغه  تلفن: 37273555-041                            همراه: 09141207075
شعبه 4 : کلیبر  تلفن: 44433691-041                            همراه: 09148317570

شرکت حمل و نقل پیمانکاری

حمل جامدات،مایعات،گازآذر ظریف

بندرعباس:بلوار پاسداران،نبش خیابان مالک اشتر،طبقه دوم کتاب فروشی
تلفن:  3209 -076 / نمابر:33444203-076  /   همراه: 09171617828

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

 بندرعباس ، بلوار پاسداران، روبروي ایستگاه بندر لنگه، نبش کوچه نام آوران 6
دفتر عملیات : پایانه بار قدیم، ساختمان 33 دستگاه

076-39255258 : تلفکس

شرکت حمل و نقل جاده اي 

بندر پیشتاز هرمزگان

 Bandarpishtaz.hormozgan@gmail.com      bandarpishtaz_hormozgan

با کادري مجرب در زمینه حمل و نقل جاده اي 
از مبداء بندرعباس به تمام نقاط کشور 

0913-3454317  امیرکریم الدیني      
0913-3457671 حیدرحسینعلي پور  

۳۳۵۱۱ ۱۴۰  /  076-32212195 تلفن: 

بندرعباس، امیرآباد، بلوار پاسداران، پالک 8، ساختمان پالم 
پاالس، طبقه سوم، واحد ۴

j_sadeghimajd@yahoo.com             www.saadatbandar.ir

حمل و نقل داخلی، ریلی - جاده ای،
 انجام  عملیات تخلیه و بارگیری از مبدأ بندرعباس  و  اسکله  شهید رجائی،  

به سراسر  کشور

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: 33532753-076  /  بندرامام: 061-52241352-1298
تهران: 10-55295708  /   ساری: 0113-3136299

شرکت حمل ونقل 

صنایع روغن بارگلزا

www.bargolza.com                     bargolzatrn@yahoo.com

 حمل سریع و مطمئن کاالی شما
از مبدا بندرعباس به سایر نقاط کشور

 atashin_tara    @hesamee  بندرعباس، پایانه بار قدیم، ساختمان 32 دستگاه

آتشین ترابر هرمزگان

 سهامی خاص
شماره ثبت : 1678۹

atashin-tarabar. i r                             atashin.co95@yahoo.com

شرکت حمل و نقل داخلی

09129369824          076-32589369
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شرکت های حمل و نقل 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: 076-33561240
تلفن دفتر: 076-33514880 

076-33514865 
نمابر:076-33514866
همراه:09177634568

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 :076-32250577-81
پایانه: 076-32523213

 میدان تره بار: 0761-4370098
نمابر: 076-32250582

بندرعباس، بلوار پاسداران، 

روبه روی دخانیات، پالک 5، 

طبقه 5، واحد 13

تلفن: 48- 33444345 - 076
همراه: 5201029 - 0912

مدیر عامل: مهدی سرخاب

deniz.tarabar@yahoo.com

هرمزگان، بندرعباس، جاده کشتی سازی، 
شهرک حمل ونقل، غرفه شماره 20

تلفن:076-33532825-7
نمابر:076-33532521

همراه: 09173016882

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:  09173676052   /  09171630623  /  09173680962

دفتر مرکزی: 33468123 / 33468155-076                    نمابر: 076-33468067
دفتر عملیات: شهرک نگین ترابران     همراه:  09393648130

میدان تره بار تلفن:  33710061-076 / نمابر:33710074-076/ همراه: 09021635217
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:
07632210764-5  

دفتر پایانه:
07632589378-9  

واتس اپ:
09177617919

www.aghtrans.com
@agh_transport

شرکت حمل ونقل
کمرشکن داران خوزستان 

)سهامی خاص(

* همکاری با شرکت های 
توزیع و پخش در استان خوزستان

* صدور بارنامه و بیمه

09169225868
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: 076-33446139
 33446147 

نمابر:076-33446368
همراه: 09171616628

09171635200 / 09171616884

حمل کاال به تمام نقاط کشور

نسیم ترابر بندر
شرکت حمل و نقل 

nasimtarabarco@yahoo.com

تلفن: 076-32212165 
رحیمي:  مجید  مدیرعامل: 

09176923747 
عملیات: سروش سلطاني:  مدیر 

09171670206

شرکت حمل و نقل جاده ای 

توحید هرمزگان

بندرعباس، خیابان امام خمینی، ساختمان 
ستاره بندر، طبقه دوم، واحد 10

حمل کاال از بندرعباس 
به اقصی نقاط کشور

 « با بیش از  سی سال سابقه فعالیت در صنعت حمل و نقل 
 « دارای دفتر بازرگانی و ترخیص کاال از گمرک بندرعباس 

 « دارای انبار جهت تخلیه و بارگیری و دپوی کاال
« نمایندگی شرکت های حمل و نقل بین المللی 

 « دارای بیمه نامه معتبر جهت حمل محموالت و پرداخت خسارت احتمالی در کمترین زمان 
«حمل کلیه محموالت سبک و سنگین از مبدا بندر عباس به تمام نقاط با کامیون های 
کفی ، چادری، ترانزیت، یخچالدار، لبه دار، خاور و کامیون های کشویی و کمر شکن و بوژی

ATM.tco@yahoo.com

بندرعباس، میدان شهدا، خ امام خمینی،کوچه پیروزی20، ساختمان دیپلمات، ط7، واحد2
مدیر عامل داریوش امیری   09177690448  /  09173688806

دفتر عملیاتی: بندرعباس، ابتدا جاده خمیر، شهرک حمل و نقل نگین ترابران، قطعه ۹5
076-91037014     076-33312977 تلفن: 

با مسئولیت محدود
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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

09194568850

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: 88677645- 021

تلفکس: 88677646
همراه: 09123786783 

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: 86097329 - 021
86097421

همراه: 09123006331

 کرمانشاه، منطقه آزاد تجاری قصر شیرین
 تلفکس: 083-42423527

همراه: 09187536588 - 09183357010

آراد ترابر قصر
شرکت تجاری بازرگانی

 مشاور در امور گمرکی صادرات - واردات، بازرگانی و ترخیص کاال
 ارائه خدمات تکمیلی ترانزیت داخلی و خارجی 

 ارائه خدمات حمل و نقل زمینی
 ارائه خدمات گمرکی و ترخیص کاال در کلیه گمرکات غرب کشور

 دارای نمایندگی فعال در کشور عراق و اقلیم کردستان

  مشاوره خرید، ثبت سفارش و ترخیص کاال

 حمل ونقل دریایی و هوایی
 17سال سابقه در زمینه واردات  و صادرات کاال
   دارای دفاتر فعال بازرگانی در چین، هند، 

امارات و ترکیه

elaytrade@gmail.com
www.elaytrade.com

خدمات بازرگانی در چین و هند
ترخیص کاال در ایران

China office:  008657985509822

تلفن:     041-33342329
واتساپ:    09142554450

elaytrade  :اینستاگرام و تلگرام

بازرگانی برادران 

باالزاده
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شرکت های حمل و نقل 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: 076-33561240
تلفن دفتر: 076-33514880 

076-33514865 
نمابر:076-33514866
همراه:09177634568

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 :076-32250577-81
پایانه: 076-32523213

 میدان تره بار: 0761-4370098
نمابر: 076-32250582

بندرعباس، بلوار پاسداران، 

روبه روی دخانیات، پالک 5، 

طبقه 5، واحد 13

تلفن: 48- 33444345 - 076
همراه: 5201029 - 0912

مدیر عامل: مهدی سرخاب

deniz.tarabar@yahoo.com

هرمزگان، بندرعباس، جاده کشتی سازی، 
شهرک حمل ونقل، غرفه شماره 20

تلفن:076-33532825-7
نمابر:076-33532521

همراه: 09173016882

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:  09173676052   /  09171630623  /  09173680962

دفتر مرکزی: 33468123 / 33468155-076                    نمابر: 076-33468067
دفتر عملیات: شهرک نگین ترابران     همراه:  09393648130

میدان تره بار تلفن:  33710061-076 / نمابر:33710074-076/ همراه: 09021635217
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:
07632210764-5  

دفتر پایانه:
07632589378-9  

واتس اپ:
09177617919

www.aghtrans.com
@agh_transport

شرکت حمل ونقل
کمرشکن داران خوزستان 

)سهامی خاص(

* همکاری با شرکت های 
توزیع و پخش در استان خوزستان

* صدور بارنامه و بیمه

09169225868
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: 076-33446139
 33446147 

نمابر:076-33446368
همراه: 09171616628

09171635200 / 09171616884

حمل کاال به تمام نقاط کشور

نسیم ترابر بندر
شرکت حمل و نقل 

nasimtarabarco@yahoo.com

تلفن: 076-32212165 
رحیمي:  مجید  مدیرعامل: 

09176923747 
عملیات: سروش سلطاني:  مدیر 

09171670206

شرکت حمل و نقل جاده ای 

توحید هرمزگان

بندرعباس، خیابان امام خمینی، ساختمان 
ستاره بندر، طبقه دوم، واحد 10

حمل کاال از بندرعباس 
به اقصی نقاط کشور

 « با بیش از  سی سال سابقه فعالیت در صنعت حمل و نقل 
 « دارای دفتر بازرگانی و ترخیص کاال از گمرک بندرعباس 

 « دارای انبار جهت تخلیه و بارگیری و دپوی کاال
« نمایندگی شرکت های حمل و نقل بین المللی 

 « دارای بیمه نامه معتبر جهت حمل محموالت و پرداخت خسارت احتمالی در کمترین زمان 
«حمل کلیه محموالت سبک و سنگین از مبدا بندر عباس به تمام نقاط با کامیون های 
کفی ، چادری، ترانزیت، یخچالدار، لبه دار، خاور و کامیون های کشویی و کمر شکن و بوژی

ATM.tco@yahoo.com

بندرعباس، میدان شهدا، خ امام خمینی،کوچه پیروزی20، ساختمان دیپلمات، ط7، واحد2
مدیر عامل داریوش امیری   09177690448  /  09173688806

دفتر عملیاتی: بندرعباس، ابتدا جاده خمیر، شهرک حمل و نقل نگین ترابران، قطعه ۹5
076-91037014     076-33312977 تلفن: 

با مسئولیت محدود
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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

09194568850

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: 88677645- 021

تلفکس: 88677646
همراه: 09123786783 

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: 86097329 - 021
86097421

همراه: 09123006331

 کرمانشاه، منطقه آزاد تجاری قصر شیرین
 تلفکس: 083-42423527

همراه: 09187536588 - 09183357010

آراد ترابر قصر
شرکت تجاری بازرگانی

 مشاور در امور گمرکی صادرات - واردات، بازرگانی و ترخیص کاال
 ارائه خدمات تکمیلی ترانزیت داخلی و خارجی 

 ارائه خدمات حمل و نقل زمینی
 ارائه خدمات گمرکی و ترخیص کاال در کلیه گمرکات غرب کشور

 دارای نمایندگی فعال در کشور عراق و اقلیم کردستان

  مشاوره خرید، ثبت سفارش و ترخیص کاال

 حمل ونقل دریایی و هوایی
 17سال سابقه در زمینه واردات  و صادرات کاال
   دارای دفاتر فعال بازرگانی در چین، هند، 

امارات و ترکیه

elaytrade@gmail.com
www.elaytrade.com

خدمات بازرگانی در چین و هند
ترخیص کاال در ایران

China office:  008657985509822

تلفن:     041-33342329
واتساپ:    09142554450

elaytrade  :اینستاگرام و تلگرام

بازرگانی برادران 

باالزاده
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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: 565590

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: 09360257578     /    09179544630

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: 09121995406

واتساپ: 09121995406 و 09331083176 

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:88512678-82     88735023       88737736

فکس:88752568

شی بن کو
شرکت کارگزار گمرکی

 با بیش از 30سال سابقه
دارای پروانه کارگزاری گمرکی1520،سال 1357

علی جعفري منفرد

Alius60@gmail.com

 صادرات   واردات
 ثبت سفارش و ترخیص کاال    خرید کاال از مبدا 

علي جعفري منفرد: 09173122563   /   محمد جعفري منفرد: 09171061167

بوشهر، خیابان دهقان، روبروی درب خروج گمرک
ساختمان گرمسیری 2، واحد 7 

بازرگانی

 انجام صفر تا صد امور گمرکی و بازرگانی از 
تمامی 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 بار هوایی

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: 076-33386423-4

با مدیریت افشین ابراهیمی رهبر  /  تلفن همراه: 09173674267

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: 021-88515116-18
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 33663082-076   /   33663081-076  /   فکس : 076-33686578       

دفتر تهران، ونک، خیابان سئول، کوچه 12 متری اول، پالک 1، واحد 5 
تلفن : 021-88619154  

بازرگانی
ارائه دهنده خدمات بندري

شرکت
پارس آالمتو خلیج فارس

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: 66913500-1 / 66915510 / 66592841

  ثبت سفارش، خرید، حمل، ترخیص و تحویل کاال از کلیه کشورهای اروپایی و آسیایی 

  انجام کلیه خدمات حمل و نقل از اقصی نقاط جهان به ایران و بالعکس 

  حمل تخصصی محموله های ترکیبی و چندوجهی 

  دارای نمایندگی فعال در استانبول، دوبی و لندن جهت ارائه خدمات بازرگانی 

  دارای نماینده رسمی در تمامی گمرکات اصلی کشور )بازرگان، شهید رجایی، شهریار و...(

info@mta-co.net

 شرکت بازرگانی 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

 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: 88610452 / 21-86053975 

Info@asanseir.ir
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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: 565590

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: 09360257578     /    09179544630

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: 09121995406

واتساپ: 09121995406 و 09331083176 

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:88512678-82     88735023       88737736

فکس:88752568

شی بن کو
شرکت کارگزار گمرکی

 با بیش از 30سال سابقه
دارای پروانه کارگزاری گمرکی1520،سال 1357

علی جعفري منفرد

Alius60@gmail.com

 صادرات   واردات
 ثبت سفارش و ترخیص کاال    خرید کاال از مبدا 

علي جعفري منفرد: 09173122563   /   محمد جعفري منفرد: 09171061167

بوشهر، خیابان دهقان، روبروی درب خروج گمرک
ساختمان گرمسیری 2، واحد 7 

بازرگانی

 انجام صفر تا صد امور گمرکی و بازرگانی از 
تمامی 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 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: 076-33386423-4

با مدیریت افشین ابراهیمی رهبر  /  تلفن همراه: 09173674267

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: 021-88515116-18
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 33663082-076   /   33663081-076  /   فکس : 076-33686578       

دفتر تهران، ونک، خیابان سئول، کوچه 12 متری اول، پالک 1، واحد 5 
تلفن : 021-88619154  

بازرگانی
ارائه دهنده خدمات بندري

شرکت
پارس آالمتو خلیج فارس

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: 66913500-1 / 66915510 / 66592841

  ثبت سفارش، خرید، حمل، ترخیص و تحویل کاال از کلیه کشورهای اروپایی و آسیایی 

  انجام کلیه خدمات حمل و نقل از اقصی نقاط جهان به ایران و بالعکس 

  حمل تخصصی محموله های ترکیبی و چندوجهی 

  دارای نمایندگی فعال در استانبول، دوبی و لندن جهت ارائه خدمات بازرگانی 

  دارای نماینده رسمی در تمامی گمرکات اصلی کشور )بازرگان، شهید رجایی، شهریار و...(

info@mta-co.net

 شرکت بازرگانی 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

 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: 88610452 / 21-86053975 

Info@asanseir.ir
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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، پالک ۷۳
 تلفن: ۶۶۹۳۹۴۴0 - ۶۶۹0۳۴۳۳ -021

فکس: ۶۶۹1۶1۸۸ 

تعمیر و نگهداری و بهره برداری انواع لکوموتیوهای باری، مسافری و مانوری

info@rak.co.irwww.rak.co.ir

تلفن: ۴۴۷۹۴2۷۶ - 021

نمابر: ۴۸2۷۹۳2۹ - 021

info@samandrail.irwww.samandrail.ir

3PL ارائه دهنده خدمات لجستیکی حمل و نقل بصورت  

  مجهز به ناوگان ملکی ریلی و جاده اي

  داراي رتبه نخست در حمل ریلی کانیتنر در کشور

  ارائه خدمات حمل و نقل بین المللی به صورت ترکیبی

  امکانات منحصر به فرد درعملیات لجستیکی ) تخلیه / بارگیري / استافینگ / فیتینگ و ... (

    و انبارش ) مسقف و روباز( در مجاورت تهران

  تنوع در حمل انواع محموالت ) پتروشیمی ، 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 6 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 - 46100980

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 : 1189614533

تلفن : 55668636 و 2-55663350-021        /           نمابر : 55663350-2

)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، پالک ۷۳
 تلفن: ۶۶۹۳۹۴۴0 - ۶۶۹0۳۴۳۳ -021

فکس: ۶۶۹1۶1۸۸ 

تعمیر و نگهداری و بهره برداری انواع لکوموتیوهای باری، مسافری و مانوری

info@rak.co.irwww.rak.co.ir

تلفن: ۴۴۷۹۴2۷۶ - 021

نمابر: ۴۸2۷۹۳2۹ - 021

info@samandrail.irwww.samandrail.ir

3PL ارائه دهنده خدمات لجستیکی حمل و نقل بصورت  

  مجهز به ناوگان ملکی ریلی و جاده اي

  داراي رتبه نخست در حمل ریلی کانیتنر در کشور

  ارائه خدمات حمل و نقل بین المللی به صورت ترکیبی

  امکانات منحصر به فرد درعملیات لجستیکی ) تخلیه / بارگیري / استافینگ / فیتینگ و ... (

    و انبارش ) مسقف و روباز( در مجاورت تهران

  تنوع در حمل انواع محموالت ) پتروشیمی ، 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 6 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

139

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 - 46100980

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 : 1189614533

تلفن : 55668636 و 2-55663350-021        /           نمابر : 55663350-2

)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 بین المللی و کشتیرانی

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 : 88906769  

88916920/88911059
نمابر : 88897497

واتس آپ: 09016364343

ایران ویـــچ
کردستان

iranvichco@ yahoo.com

حمل و نقل بین المللی 
 کشتیرانی و امور گمرکی

 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

تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از زرتشت، 
کوچه نور بخش، پالک 3، طبقه 2، واحد 5
تلفن: 88941446  –  88946697  

 88945270   فکس: 88943179

کریر- فورواردر

Rahtaz58584@gmail.com

 حمل کاالهای وارداتی و صادراتي
) به کلیه نقاط دنیا(

زمینی ، دریایی ، هوایی ، ریلی
 بازرگانی و خرید کاال از مبادی 

اروپایی و آسیایی
 ترخیص کاال       امور نمایشگاهی

Intl Transport & Shipping Agency Co.Ltd.

Karkia Nik Nam

شرکت کشتیرانی و حمل و نقل بین المللی

« خدمات حمل دریایی ، زمینی ، هوایی 
« فورواردر ، کریر ، لجستیک و ترخیص کاال 

« واردات ، صادرات و ترانزیت کاال 
« حمل ترکیبی ، حمل محموالت ترافیکی و سنگین 

« سرویس به کشورهای اروپایی ، آسیای میانه و روسیه 

تهران، سهروردی شمالی، کوچه سلطانی، 
پالک 24،  واحد 2

تلفن : 54 - 88172650
نمابر :         88175275

کــارکیا نیـــک نام

 Info@niknamtransport.com
www.niknamtransport.com

051-38697769 / 051-38942538
051-38697749
09153166753

بین المللی حمل و نقل  شرکت 

حمل ونقل اختصاصی محموالت فله از 
کشورهای حوزه cis و Russia به بنادر 

شمالی ایران و ترانزیت از مسیر ایران

مشهد، بلوار وکیل آباد، صیاد شیرازی، نبش 
صیاد شیرازی 2، مجتمع اداری و تجاری 

زمرد، طبقه 3، واحد 308

Maral.tarabar.iranian1@gmail.com
Malekabadi1358@gmail.com

 شرکت حمل و نقل بین  المللی

روانسر ترابر

دفتر تهران: 88534029   
نمابر: 88746550

همراه:09183311192
کرمانشاه: 083-34282792

نمابر: 083-34282793
 سلیمانیه:7702040)964770+(
jafarsouri@yahoo.com

حمل کاال به اروپا و آسیا به ویژه عراق

)با مسئولیت محدود(
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل:

جعفر سوری

شرکت حمل و نقل بین المللی

ودود ترابر 

کریر - فورواردر - ترانزیت
متخصص در حمل کاالهای تحریمی

ارائه دهنده خدمات صادرات و واردات از اروپا و آسیا

تلفن: )30خط( 41205    /    88898999        نمابر: 88895827

v a d u d e t a r a b a r @ g m a i l . c o m

INT"L TRANSPORT CO.LTD
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شرکت های حمل و نقل بین المللی و مسافربری و ریلی

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

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

بنیان: 1319

بروجن: جاده مبارکه، روبروی 
دانشگاه آزاد

حمل کاال به تمام نقاط کشور

تلفن: 34221650
 038-34221640

همراه: 09132851980
09133846300

شرکت حمل و نقل 

شباهنگ بروجن 
)متحده(

setarehsistan@yahoo.com  /  setarehsistan@gmail.com

زاهدان، خیابان شهید بهشتی 20، ساختمان مهران، طبقه همکف، واحد 1 

تلفن: 05433219275  /  05433219276 

* کریر، فورواردر، ترخیص کاال

* ترانزیت کاال به هندوستان، افغانستان، پاکستان و بلعکس

* دارای نمایندگی های فعال در گمرکات مرزی

شرکت حمل و نقل بین المللی

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
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شرکت های حمل ونقل بین المللی و کشتیرانی

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 : 88906769  

88916920/88911059
نمابر : 88897497

واتس آپ: 09016364343

ایران ویـــچ
کردستان

iranvichco@ yahoo.com

حمل و نقل بین المللی 
 کشتیرانی و امور گمرکی

 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

تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از زرتشت، 
کوچه نور بخش، پالک 3، طبقه 2، واحد 5
تلفن: 88941446  –  88946697  

 88945270   فکس: 88943179

کریر- فورواردر

Rahtaz58584@gmail.com

 حمل کاالهای وارداتی و صادراتي
) به کلیه نقاط دنیا(

زمینی ، دریایی ، هوایی ، ریلی
 بازرگانی و خرید کاال از مبادی 

اروپایی و آسیایی
 ترخیص کاال       امور نمایشگاهی

Intl Transport & Shipping Agency Co.Ltd.

Karkia Nik Nam

شرکت کشتیرانی و حمل و نقل بین المللی

« خدمات حمل دریایی ، زمینی ، هوایی 
« فورواردر ، کریر ، لجستیک و ترخیص کاال 

« واردات ، صادرات و ترانزیت کاال 
« حمل ترکیبی ، حمل محموالت ترافیکی و سنگین 

« سرویس به کشورهای اروپایی ، آسیای میانه و روسیه 

تهران، سهروردی شمالی، کوچه سلطانی، 
پالک 24،  واحد 2

تلفن : 54 - 88172650
نمابر :         88175275

کــارکیا نیـــک نام

 Info@niknamtransport.com
www.niknamtransport.com

051-38697769 / 051-38942538
051-38697749
09153166753

بین المللی حمل و نقل  شرکت 

حمل ونقل اختصاصی محموالت فله از 
کشورهای حوزه cis و Russia به بنادر 

شمالی ایران و ترانزیت از مسیر ایران

مشهد، بلوار وکیل آباد، صیاد شیرازی، نبش 
صیاد شیرازی 2، مجتمع اداری و تجاری 

زمرد، طبقه 3، واحد 308

Maral.tarabar.iranian1@gmail.com
Malekabadi1358@gmail.com

 شرکت حمل و نقل بین  المللی

روانسر ترابر

دفتر تهران: 88534029   
نمابر: 88746550

همراه:09183311192
کرمانشاه: 083-34282792

نمابر: 083-34282793
 سلیمانیه:7702040)964770+(
jafarsouri@yahoo.com

حمل کاال به اروپا و آسیا به ویژه عراق

)با مسئولیت محدود(
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل:

جعفر سوری

شرکت حمل و نقل بین المللی

ودود ترابر 

کریر - فورواردر - ترانزیت
متخصص در حمل کاالهای تحریمی

ارائه دهنده خدمات صادرات و واردات از اروپا و آسیا

تلفن: )30خط( 41205    /    88898999        نمابر: 88895827

v a d u d e t a r a b a r @ g m a i l . c o m

INT"L TRANSPORT CO.LTD
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شرکت های حمل و نقل بین المللی و مسافربری و ریلی

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

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

بنیان: 1319

بروجن: جاده مبارکه، روبروی 
دانشگاه آزاد

حمل کاال به تمام نقاط کشور

تلفن: 34221650
 038-34221640

همراه: 09132851980
09133846300

شرکت حمل و نقل 

شباهنگ بروجن 
)متحده(

setarehsistan@yahoo.com  /  setarehsistan@gmail.com

زاهدان، خیابان شهید بهشتی 20، ساختمان مهران، طبقه همکف، واحد 1 

تلفن: 05433219275  /  05433219276 

* کریر، فورواردر، ترخیص کاال

* ترانزیت کاال به هندوستان، افغانستان، پاکستان و بلعکس

* دارای نمایندگی های فعال در گمرکات مرزی

شرکت حمل و نقل بین المللی

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
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 اهواز، شهرک حمل و نقل کاال، خیابان اصلی، پالک 30
تلفن:  8-33832606-061     /    فکس: 061-33832609

همراه: 09123211813      /      09123211603

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

«  حمل و نقل داخلی با انواع کامیون های اطاقدار، یخچالی، 
کفی، ترانزیت چادری و همچنین انواع کمر شکن دومحور- 

 هفت محور - یازده محور

«  خدمات ترانزیتی کاال بندرعباس به اقصی نقاط کشور در 
دو بخش خشکبار و تره بار

کوثر هرمزگان 
شرکت حمل و نقل داخلی

بندرعباس، بلوار پاسداران، رو به روی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی،
 طبقه فوقانی کارواش عارف

تلفن:    8-33454007-076             نمابر:  076-33454551
تلفن پایانه:  33532778-076       تلفن تره بار: 076-33710042

شرکت های حمل ونقل داخلی

143

www.Ariomarine.com
Tel: 021 - 8872 02 02

Rahian Tejarat Marine Co.

Add: Unit.2, 1 st floor, Block No.62, West Taban Alley,
After Mirdamad Bridge, Africa Blv, TEHRAN-IRAN

Tel/Fax: +98 21 87700269

RTM

 info@rtmarine.co

 Rasha Tejarat
Shaygan Shipping Co

 Unit104, 1st floor, block no. 81, west Atefi st.
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 اهواز، شهرک حمل و نقل کاال، خیابان اصلی، پالک 30
تلفن:  8-33832606-061     /    فکس: 061-33832609

همراه: 09123211813      /      09123211603

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

«  حمل و نقل داخلی با انواع کامیون های اطاقدار، یخچالی، 
کفی، ترانزیت چادری و همچنین انواع کمر شکن دومحور- 

 هفت محور - یازده محور

«  خدمات ترانزیتی کاال بندرعباس به اقصی نقاط کشور در 
دو بخش خشکبار و تره بار

کوثر هرمزگان 
شرکت حمل و نقل داخلی

بندرعباس، بلوار پاسداران، رو به روی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی،
 طبقه فوقانی کارواش عارف

تلفن:    8-33454007-076             نمابر:  076-33454551
تلفن پایانه:  33532778-076       تلفن تره بار: 076-33710042

شرکت های حمل ونقل داخلی
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