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در این سال ها بارها از ضرورت بازسازی در بخش 

حمل ونقل گفتیم و اکنون انصاف حکم می کند 

که سوزنی به خود بزنیم و ما نیز در این مسیر قدم 

برداریم. در ایستگاه 200 بار دیگر برای نقد موقعیت به 

سراغ برخی از کارشناسان صاحب نام این بخش رفتیم 

تا از ذره بین آنها به عملکرد خود بنگریم.

  دشواری ماندگاری و ضرورت نوشدگیبـازســـازی

  معضل شفافیت؛ ذره بین رسانه ای!

  نقد مصلحانه؛ گوش ناشنوا

  انحصار مخرب در بازار ریلی

  ده سال ناکامی!

  نفس های آخر خلیج گرگان

  غنی در حرف؛ فقیر در سواد!
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www.dpgshippinglines.cominfo@dpgsl.com

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

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

شرکت کشتیرانی دریا پرتوی گیتا

» Feeder operator 

» Stack provider

» Port services 

» Ship agency

» Regular port calling schedule at 

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

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

۲) حمل ونقل داخلی کانتینر به بنادر  

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

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

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

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

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

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

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

۹) انجام کلیه امور بیمه ای صادرات و واردات کاال 

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

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

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

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

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

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

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

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

www.adakmarine.ir            info@adakmarine.ir
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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.com
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info@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
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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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دفتر مرکزی : تھران، بلوار میرداماد، شماره ۱۶۹

www.sevenseasir.com general@sevenseasir.com

۰۲۱-۲۲۲۲۵۳۰۳ ۰۲۱-۲۲۲۷۰۶۳۸

نمایندگی انحصاری خط کانتینری           در ایران

فورواردر /  ترانزیت داخلی و خارجی

حمل پروژه /  Iso Tank / انجام امور اجنسی و اجاره کشتی

دارای شعبه در بندرعباس و بندر امام خمینی و نمایندگی 

در بنادر بوشهر/ خرمشهر/ عسلویه / الوان/ چابهار/ بندرانزلی/ نوشهر

شرکت نمایندگی کشتیرانی و حمل و نقل بین المللی (با مسئولیت محدود)
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پایانه ترانزیت و صادرات کاال و کانتینر

پارسیان پارت خاورمیانه
 این پایانه در منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی و در مسیر کریدور ترانزیت 

شمال – جنوب موسوم به NOSTRAC واقع گردیده است.

مشخصات ویژه
این پایانه از پیشرفته ترین پایانه های جدید ساخته شده در بندر 
و  صادراتی  کاالی  صاحبان  به  خدمات  ارائه  برای  رجایی  شهید 
ترانزیتی می باشد و قابلیت ارائه خدمات تخلیه و بارگیری مستقیم 

مابین واگن و کانتینر، کامیون و کانتینر و واگن و کامیون را دارد.
ارائه خدمات تخلیه و بارگیری و استافینگ کاالی صادراتی و خدمات 
ویژه کاالهای صادراتی یخچالی و خدمات کانتینری و سرویس های 
و  بین المللی  رده بندی  استانداردهای موسسات  مطابق  آن  جانبی 
مقررات و آئین نامه های مصوب سازمان بنادر و دریانوردی صورت 

می گیرد.
این پایانه مجهز به شبکه دوربین های مداربسته برای کنترل و نظارت بر 

عملیات اجرایی و موارد ایمنی، امنیتی و حفاظت محیط زیست می باشد.
این پایانه در نزدیک ترین فاصله به دروازه خروجی بندر و تجهیزات 

اسکن )X- Ray( کانتینر قرار دارد.
انجام خدمات ۲۴ ساعته به مشتریان و خطوط کشتیرانی از طریق 

وب سایت فعال این شرکت قابل ارائه می باشد.

مشخصات پایانه
مساحت کل ترمینال : 1۲5.000 مترمربع

مساحت محوطه کانتینری  : 93.000 مترمربع
انبار مسقف )هانگار( : 13.500 مترمربع

۴00 متر خط راه آهن اختصاصی متصل به خطوط راه آهن کشوری و 
کشورهای مشترک المنافع CIS و روسیه

سکوی تخلیه و بارگیری واگن های قطار به طول ۴00 متر و عرض 15 متر

فعالیت های اصلی
و  متفرقه  کاالی  کاالی  انبارداری  و  بارگیری  تخلیه،  خدمات  ارائه 
کانتینر صادراتی و ترانزیتی و نگهداری کانتینرهای خالی و تحویل و 

تحول آنها با پایانه های کانتینری بندر شهید رجایی 

ظرفیت ها و قابلیت ها: 
- ظرفیت نگهداری همزمان TEU ۲۴000 کانتینر

- قابلیت تخلیه و بارگیری کاال از / به واگن به میزان 3000 تن در روز
- تخلیه و بارگیری کاالی داخل کانتینرها تا تعداد ۲00 دستگاه در روز
- امکان تخلیه و بارگیری کاالی انواع واگن ها از جمله: واگن های 

مسقف، لبه بلند و کوتاه، کفی و انواع تریلر ها و کامیون ها
- قادر به تخلیه، بارگیری و انبارداری انواع کاال در بسته بندی های 
مختلف از جمله: کاالی پتروشیمی، عدل های پنبه، جامبو بگ، بشکه، 

کاالی بالتیزه و غیر پالتیزه
پر  و  خالی  یخچالی  کانتینرهای  فنی  و  لجستیک  خدمات  -رائه 

صادراتی از جمله PTI ، مانیتورینگ، تعمیرات و ..
- تعمیرات اولیه و شستشوی کانتینر

تهران: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر)بخارست(، پژوهشگاه ۲، پالک ۲۲، طبقه 3، واحد 10 /  0۲1-8873773۴
بندرعباس: مجتمع بندری شهید رجایی، ضلع شمالی پارکینگ غربی  /  076-335۲۴818-۲0
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» ارائه دھنده خدمات تخصصی مالی و مالیاتی در حوزه شرکتھای 

نمایندگی کشتیرانی و حمل و نقل بین المللی 

» ارائه راھکارھای نرم افزاری تخصصی کشتیرانی و حمل و نقل با 

رویکرد ایجاد یکپارچگی عملیاتی و مالی

» ارائه و اجرای ساختار مالی منطبق با صنعت کشتیرانی و حمل و نقل

» تھیه و تجزیه و تحلیل صورتھای مالی

» اجرای پیش حسابرسی مالیاتی، تامین اجتماعی و تراکنش ھای بانکی

» تدوین فرایند برنامه ریزی و بودجه بندی جامع

تھران، خیابان ولیعصر، خیابان ارمغان غربی پالك ۶۶، 
طبقه پنجم، واحد ۳ 

تلفن: ۸۸۲۸ ۲۲۰۲ ۰۲۱            موبایل:  ۹۰۱۸ ۲۱۲ ۰۹۱۲

www.arshiapaad.ir      info@arshiapaad.ir

نمایندگی خطوط کشتیرانی: 

SMS و ANC
حمل کلیه محموالت کانتینری به مقاصد 

خاور دور،آسیای جنوب شرقی، شبه قاره هند 

خاورمیانه، اروپا و آمریکای شمالی

تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، خیابان 

C۳ دریا بندری، پالک۶۶، طبقه ۳ ، واحد

 ۲۲۰۲۸۷۷۹ ۸-۲۲۰۲۸۷۷۷        نمابر:  تلفن: 
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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
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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
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Lara Freight Co. as a member of IATA, FIATA, located in Istanbul, understands the needs 
of customers and strives to provide them with the most appropriate services at the most 
affordable costs.

Our main field is air freight services and by means of our agents & group companies, we 
can provide Land and Sea services too. Some of our special services beside common 
ones which we are expert at are transportation of perishable & dangerous goods. 
Moreover, we are well experienced at direct, transit, cross trading services from / to all 
over the world in cooperation with our group companies.

We work for common goals with the belief of producing together, believing that 
differences will create value.
We invest in the future and generate innovative ideas to do our job better and leaner.

 

•Door to door service 
•Diplomatic movements & consular service
•Air Freight
•Dangerous Goods
•Free and bonded warehousing services 
•Perishable cargo
•Custom consultancy / Brokerage
•Fine art transportation 
•Road freight FTL & LTL

CONTACT

OUR SERVICES

•Sea freight FCL & LCL
•Personal effect transport 
•Funeral cargo services 
•Transit Operations
•On board courier
•Live animal 
•Speedy van freight by road
•Charter cargo 

@larafreightinternational

+ 90  212  267  52  72

+ 90  545  233  62  01

/ OFFICE / 09.00 – 18.00 MON-FRI Mail Address : cargo@larafreight.com.tr

/ For Only Persian Speakers + 90  532  573  19  14 / Only For Whatsapp
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نمایه

بـسـاط خـالـی
از کار افتاده  

سیاست های اسقاطی  

صنعت پول ساز  

ذره بیـــــن
  نقد موقعیت

»ترابــران« پــس از ربــع قــرن فعالیــت در عرصــه مطبوعــات 

تخصصــی، اکنــون در پلــه دویســتم...

47

روی خطوط موازی
  انحصار مخرب در بـازار ریلی

  قطعـــه آخــر!

97

شاهراه های گردشگری
  گردشـگری در »راه«

  فرودگاه های برتر در سال 2021

139

کسب وکارهای شناور
  غنی در حرف؛ فقیر در سواد!

  از زمیـن تا آسمـان!

  نقش چیـن در تجـارت جـهانی کانتینـری

117

راهبـرد توسـعه
دوران بـی بهــره گی    

پرهــزینــه؛ بی بهـــره    

ده سال ناکـامی!    

83

ورشکستـگی آبــی
آخـرین نفـس هـای خـلیج    

قضـاوت را بـه آیندگـان خواهیـم سپـرد    

105

كشمكش ورود خارجي ها
هیاهـوی بسیار بـرای هی ـچ!    

نـوشـدارو و سهـراب!    

127
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در این سال ها بارها از ضرورت بازسازی در بخش 

حمل ونقل گفتیم و اکنون انصاف حکم می کند 

که سوزنی به خود بزنیم و ما نیز در این مسیر قدم 

برداریم. در ایستگاه 200 بار دیگر برای نقد موقعیت به 

سراغ برخی از کارشناسان صاحب نام این بخش رفتیم 

تا از ذره بین آنها به عملکرد خود بنگریم.

  دشواری ماندگاری و ضرورت نوشدگیبـازســـازی

  معضل شفافیت؛ ذره بین رسانه ای!

  فرصت های از دست رفته رسانه ای

  نقد مصلحانه؛ گوش ناشنوا

  انحصار مخرب در بازار ریلی

  ده سال ناکامی!

  نفس های آخر خلیج گرگان

ماهنامه اقتصاد ترابری ایران
اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی/ سال بیست و پنجم

شماره دویستم / مهر ماه 1401

 صاحبامتیاز: موسسه فرهنگي ترابران انديشه فردا

  مديرعامل: محسن علي نژاد  قمي

 مديرمسئولوسردبیر: پريوا عروج نيا

  گروهكارشناسان:غالمحسين اميري، محسن بيرقدار،

پرویز باورصاد، سعيد پورمشكي، یونس جاوید، 

مهرداد خواجه نوري، آنوش رحام، علی کجباف، امید ملک، 

ملك رضا ملك پور، محمدرضا منتظري

  گزارشگران: بهاره بوذری، مونا روشندل، اكرم اميني

سیما ذوکایی نعمتی، علی محسنی، بابك وفايي 

 مدیرهنری: محمدصادق بهشتی

 مدیربازرگانیوتبلیغات:سيدعليرضا سلياني 

 بازرگاني:فاطمه بیات، عاطفه خداوردی، امیربهرام جاوندی

 مسئولروابطعمویواشتراک:اعظم بزرگـی

  اموراداري: جعفر علیمحمدی

  چاپ: پیمان نواندیش  88844663          صحافی: ولیعصر  

دفترمرکزی:تهران،خيابانوليعصر،ابتدايخياباناستادمطهري،

1595813515 شماره492،طبقهسوم          کدپستی: 

15745  -1118  صندوقپستي: 

 88925937 -  88925938 -  88925940  تلفکس:

0 9 052640588  تلگراموواتساپ: 

 www.tarabaran.com

 tarabaranmag@gmail.com
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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
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سخن سردبیر

ترابران در آستانه 25 سالگی به ایستگاه 200 رسیده است، ما را به این سخت جانی گمان نبود، اما ماندیم 

و راندیم. در این مسیر بارها تا مرز توقف پیش رفتیم، ولی کوشیدیم بدون عوض کردن خط، دوباره موتور 

را روشن کنیم، وقتی در پاییز سال 77 استارت حرکت را زدیم مسیر را نمی شناختیم و به بلد راه نیاز داشتیم، پس با 

چندین و چند تن از راهنمایان راه همراه شدیم که بعضی از آنها به دالیل مختلف و به مرور راه خود را جدا کردند و 

برخی همچنان در کنار ما و همراهان جدیدمان هستند تا دچار رخوت و خواب آلودگی نشویم و مسیر را گم نکنیم. 

از کسانی سبقت گرفتیم و از مقاصدی جا ماندیم. بارها دست اندازهای مختلف سرعت حرکت را کند و ما را خسته 

و ناامید کرد؛ اما قطعه از کار افتاده و فرسوده را عوض کردیم و به تقالی قلم ادامه دادیم. 

در این سال ها بارها از ضرورت نوسازی در بخش گفتیم و اکنون انصاف حکم می کند که سوزنی به خود بزنیم و ما 

نیز در این مسیر قدم برداریم. برای این نوسازی باید نگاهی به پشت سر و پیش رو داشته باشیم تا بدانیم که در این 

راه چگونه می توان راحت تر و روان تر راند. در ایستگاه 200 بار دیگر برای نقد موقعیت به سراغ برخی از کارشناسان 

صاحب نام این بخش رفتیم تا از ذره بین آنها به عملکرد خود بنگریم. 

اگر در دهه 70 میالدی، افشاگری دو روزنامه نگار واشنگتن پست و رسوایی »واترگیت« جریان جدیدی از رسالت 

روزنامه نگاری به راه انداخت، ما در هزاره سوم باور داریم که دوران تلقی افشاگری به عنوان قله فعالیت رسانه ای 

به پایان رسیده و نقش نظارتی و افشاگری رسانه ها، در مقابل تاثیرگذاری که اکنون در جامعه انسانی دارند، کمتر 

اهمیت می یابد. آنها اکنون شکل دهنده مسیر زندگی جهانی هستند، نقشه راه هستند، نه گزارشگر آن. 

با شروع پاییزی دیگر، امیدواریم که ترابران بهاری دیگر در پیش داشته باشد و به عنوان جزئی  بنابراین همزمان 

کوچک از جامعه رسانه ای کشور، در مسیری که بخش بزرگ حمل ونقل می پیماید، همراهی تاثیرگذار باشد؛ چنانچه 

شایسته یک رسانه در قرن بیست ویکم است؛ آرمانگرایی واقع بین، منتقدی منصف، ناقل خواست های توسعه گرا 

و ملی و البته پیگیر مطالبات صنفی؛ به قول یکی از همراهان، رسانا.

◊ ◊ ◊

می دانیم که بعضی از مخاطبان از حجم زیاد تبلیغات گالیه دارند، اما بپذیریم که بقای نشریات مستقل، منوط به جبران 

هزینه ها از همین طریق است و با توجه به افزایش سرسام آور هزینه های چاپ و نشر، اگر غیر از این بود باید به دیده 

تردید به عملکرد مجموعه نگریسته می شد، ضمن اینکه کوشیده ایم با کم کردن فاصله بین انتشار هر شماره، این 

نقیصه جبران شود.

اما فارغ از نیازهای مادی ادامه کار رسانه، وظیفه و کارکرد محوری ما ایجاد ارتباط درون بخشی با هدف شفاف سازی 

دیدگاه ها و رسانایی تحلیل ها و داده های بخش در نهایت بی طرفی است. رسانایی مطبوعات نیز فقط منوط به داشتن 

با یک بخش  نمی توان  نیست.  دارند،  را  آن  انتظار  ما  از  از مخاطبان  بسیاری  روزنامه نگاران که  جسارت و صراحت 

خصوصی بی انگیزه، دچار روزمرگی، محافظه کار و به شدت محتاط و درگیر کشمکش های درون صنفی روبه رو بود و 

انتظار داشت که پرچم حرکت برای اصالحات و تغییر را روزنامه نگاران برعهده بگیرند. 

حقوق و منافع و حیثیت بخش خصوصی را بیش از هر چیز دیگر، شفافیت درونی، همبستگی داخلی و شجاعت 

سیاسی خودش تضمین می کند ... ما در کنار آنها هستیم!

نوســازی
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ذرهبیـــــن

نقد موقعیت
»ترابران« پس از ربع قرن فعالیت در عرصه مطبوعات تخصصی، اکنون در پله دویستم ایستاده و با نگاه به راهی 

که پشت سر گذاشته، در اندیشه ارزیابی و نوسازی خود است. یادداشت های انتقادی دست اندرکاران و کارشناسان 

حمل ونقل درباره نقاط تاریک و روشن کارنامه مطبوعات تخصصی، چراغ راهی برای مسیر پیش رو است.



نقد موقعیت

کارکردرسانههایمکتوببهدلیلتحوالترسانهای،تغییراتگستردهاییافته

وانتظارمخاطبانازآنهادیگربهانعکاسخبرمحدودنمیشود

نشریات تخصصی و رقابت برای بقا 

یادداشت از مهندس مسعود خوانساری

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 

اتفاقاً  است که  میزگرد  و  مصاحبه  و  مانند گزارش  مطبوعاتی  مختلف 

نشریات تخصصی در این زمینه ها می توانند عملکرد بهتری داشته باشند.

شبکه های  از  استفاده  توسعه  دلیل  به  امروزه  دیگر،  سوی  از  البته 

اجتماعی از سوی مخاطبان، کار رسانه های مکتوب به خصوص نشریات 

ماندن  باقی  برای  آنها  و  از قبل شده است  به شدت سخت تر  تخصصی 

از جهتی شاید  اما  باشند؛  باید تالش مضافی داشته  در رقابت رسانه ای 

گسترش استفاده از شبکه های اجتماعی را بتوان به عنوان فرصت هم برای 

نشریات تخصصی همچون ترابران تلقی کرد، زیرا در شرایط کنونی بخشی 

از مخاطبان، خسته از اطالعات سطحی و زودگذر شبکه های اجتماعی 

شده اند و در این بین اگر نشریه ای بتواند اطالعات مناسب و عمیقی 

در زمینه های تخصصی به آنها بدهد، جذب شوند.

در حال حاضر، بسیاری از نشریات عمومی به خصوص روزنامه ها 

از کاهش شدید تیراژشان خبر می دهند و می بینیم که بخشی از 

مخاطبان، اعتمادشان به شبکه های اجتماعی و تلویزیون های 

فارسی زبان خارجی بیشتر از روزنامه ها یا خبرگزاری های داخلی 

است؛ اما با وجود این اتفاق، به اعتقاد من ما در حوزه نشریات 

یعنی  نشده ایم؛  مواجه  پدیده  این  با  هنوز چندان  تخصصی 

نشریات تخصصی به دلیل نگاه تخصصی و نوع مخاطبانشان 

هنوز تا حدودی مرجعیت خود را حفظ کرده اند )اگرچه که 

حتما به دلیل افزایش قیمت و... با کاهش مخاطب روبه رو 

شده اند(. در این شرایط به نظرم نشریات تخصصی می توانند 

با اقداماتی مانند تقویت تحریریه خود برای تولید محتوای 

ابزارهای  از  استفاده  نیز  و  و عمیق تر  تحلیلی تر  باکیفیت تر، 

حوزه های  در  و  حفظ کنند  را  مخاطبانشان  رسانه ای  جدید 

نقش مطبوعات تخصصی در شرایط کنونی بیش از گذشته پررنگ شده و 

کارکرد رسانه های مکتوب به دلیل تحوالت رسانه ای تغییر گسترده ای یافته؛ 

از همین رو، انتظار مخاطبان از رسانه های مکتوب همچون روزنامه ها و 

مجالت، نه خبر که فراتر از خبر و کارهای تحلیلی و تحقیق در قالب های 
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ذرهبیـــن

اگرچه نشریات تخصصی در سال های  گذشته،

 تالش بسیار زیادی برای مطالبه گری داشته اند و در 

موضوعات مختلف ورود کرده و کوشیده اند نقش آفرین 

باشند که جای تشکر دارد، اما واقعیت این است که

 تا ایده آل ها فاصله بسیار زیادی دارند 

تخصصی خود نقش آفرین باشند.

انتظاری که از نشریات تخصصی وجود دارد این است که به صورت ریشه ای 

و مطالبه گرایانه و البته به صورت کارشناسی و نه سطحی به بررسی تحلیلی 

مسائل بپردازند، راهکار ارائه دهند و از طریق مراجع تخصصی همچون 

وزارتخانه ها، مجلس، اتاق های بازرگانی، تشکل ها و... به دنبال اثرگذاری 

برای بهبود شرایط برآیند.

در عین حال، اگرچه نشریات تخصصی در سال های  گذشته تالش بسیار 

زیادی برای مطالبه گری داشته اند و در موضوعات مختلف ورود کرده و 

کوشیده اند نقش آفرین باشند که جای تشکر دارد، اما واقعیت این است 

که تا ایده آل ها فاصله بسیار زیادی دارند. نشریات تخصصی باید با آموزش 

نیروهای جوان و بهره گرفتن از نیروهای کارکشته و باتجربه، کیفیت تولید 

محتوای خود را ارتقا دهند. باید در حوزه های مختلف، گروه های کارشناسی 

تشکیل دهند تا بتوانند نگاه عمیق تری به موضوعات داشته باشند و با 

وسواس بیشتر و نکته بینانه تر موضوعات را دنبال کنند. آنها می توانند - و 

باید - موضوعات خاصی را که در نشریات عمومی به آنها توجه نمی شود، 

افزایش دانش  به  تا  افکار عمومی قرار دهند  بازنمایی کرده و در اختیار 

مخاطبان حوزه تخصصی خود نیز یاری رسانند. این کار از طریق انتشار 

مقاالت و گزارش های تخصصی صورت می گیرد و عموما اثرگذاری باالیی 

هم در جامعه مخاطبان دارد. 

و  باشند  پیشگام  که  بکوشند  باید  تخصصی  نشریات  اینکه،  خالصه 

به  و  مطرح کنند  ریشه ای  به صورت  را  مختلف  حوزه های  چالش های 

دنبال طرح مسئله در جامعه باشند که در حال حاضر چندان شاهد این 

اتفاقات نیستیم. البته من می دانم که نشریات تخصصی از نظر اقتصادی و 

مالی، تامین کاغذ، جذب آگهی و... با مشکالت بسیاری دست وپنجه نرم 

می کنند؛ چراکه هزینه تولید نشریات نسبت به گذشته بسیار افزایش یافته 

و فشار مضاعفی بر آنها تحمیل کرده و به اعتقاد من، همین نکته باعث 

شده که همچنان جای خالی زیادی برای نشریات تخصصی در اقتصاد ایران 

احساس شود؛ در حالی که به میزان چندین برابر بیشتر از آنچه اکنون شاهد 

آن هستیم، می تواند فضا برای انتشار چنین نشریاتی - حتی با وجود تیراژ 

کم- فراهم شود که در این صورت گردش مالی و اقتصاد این گونه نشریات 

هم با حمایت های همان جامعه هدف شکل می گیرد. 

در این میان، عده ای بر این باورند که نشریات تخصصی بیش از آنکه به 

حوزه بخش خصوصی توجه داشته  باشند، در نهایت معطوف به دولت 

شده و به تریبون آنها تبدیل می شوند؛ به نظر من، این روند در اقتصاد ما 

دالیل روشنی دارد؛ اول آنکه اقتصاد ایران عمدتا در اختیار دولت است 

و بخش خصوصی نقش کمرنگی در آن دارد؛ بنابراین حوزه اصلی نفوذ 

انجام  ناظر، مجری، کارشناس و عامل اصلی  او  اختیار دولت است.  در 

پروژه هاست و در این شرایط اندک فعاالن بخش خصوصی هم بیشتر به 

این موضوع توجه دارند که مسیر اظهارنظرها و سیاست گذاری های دولت 

را تعقیب کنند؛ به خصوص اینکه طی چندین سال گذشته، دولت ها عادت 

کرده اند به اتخاذ تصمیمات خلق الساعه و ناگهانی. 

نکته دوم آنکه، به دلیل همین حضور گسترده و نقش پررنگ، شرکت های 

دولتی عمال به اسپانسرهای اصلی نشریات تخصصی تبدیل شده اند؛ بنابراین 

این  نیز در اختیار می گیرند. در  از محتوای مجله ها را  حجم قابل توجهی 

بین می توان توصیه کرد که نشریات تخصصی، توجه و تمرکز خود را بر 

انعکاس نظرات و دیدگاه های بخش خصوصی، فعاالن اقتصادی، تشکل ها 

و... قرار دهند و رابط بین دولت- فعاالن حوزه های مختلف و مخاطبان 

و مردم باشند. آنها برای فاصله گرفتن از دولت باید تالش کنند و در این 

راستا می توانند در کنار یکدیگر، هلدینگ های رسانه ای شکل دهند و توان 

اقتصادیشان را تقویت کنند. 

حوزه  نشریات  معتبرترین  و  قدیمی ترین  از  یکی  ترابران  میان،  این  در  

سازمان  حمایت  با  ابتدا  در  می آید که  حساب  به  حمل ونقل  تخصصی 

حمل ونقل و پایانه های کشور شکل گرفت، اما به مرور به یکی از نشریات 

معتبر و مستقل تبدیل شد. خوشبختانه نکته ویژه ترابران طی چندین سال 

گذشته، حفظ نگاه معتدل و کارشناسی بوده است؛ ضمن آنکه لحن مجله 

نیز کامال مستقل و فارغ از نگاه های دولتی یا جناحی است. این ویژگی ها 

به ترابران اعتبار ویژه ای بخشیده  است. 

ترابران می تواند همچنان یکی از نشریات موفق کشور باقی بماند و حوزه 

مهجور حمل ونقل را بیش از گذشته برای مردم بازنمایی کند. امیدوارم که 

این مسیر به درستی طی شود. 
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یادداشت از دکتر حسین سالح ورزی

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

واقعیت این است که تا پیش از ظهور و بروز شبکه های اجتماعی و نیز 

گسترش بهت آور انتشار اطالعات از مسیر اینترنت، نشریه های تخصصی 

معنی که  این  به  بودند.  مرجع  اقتصادی  حوزه  جمله  از  بخش  هر  در 

برای  سیاستمداران  حتی  و  سیاسی  اقتصاد  نظریه پردازان  و  اقتصاددانان 

طرح مباحث جدی که به اتخاذ سیاست های اقتصادی منجر می شد، از 

همین راه یعنی مجله های تخصصی بهره می بردند. البته هنوز نیز نشریه های 

تخصصی اقتصادی بسیار نیرومندی داریم که چراغ راه سیاست گذاران و 

اقتصاددانان و روسای دولت ها و غول های اقتصادی است؛ برای نمونه 

می توان به نشریه »مانتلی ریویو« اشاره کرد که چپ های غیرروسی مثل 

شارل بتلهایم از بانفوذترین مارکسیست های غیرروسی و نیز پل سوییزی 

در آن مناظره های بزرگی را سامان دادند و راهنمای اقتصاددانان و احزاب 

چپ بودند. )این نشریه گویا هنوز منتشر می شود(. از سوی دیگر، نشریه 

اکونومیست را داریم که چندین دهه است در ده ها کشور به صورت هفتگی 

منتشر می شود و یکی از مراجع اصلی شرکت های بزرگ غربی و آسیایی و 

نیز مدیران سیاسی دنیا به حساب می آید. 

بدیهی است که این وضعیت را می توان در بخش ها و زیرمجموعه های 

بود. در همین  آن  نمونه های  دنبال  و  نیز دید  اقتصاد مثل حمل ونقل 

کشور خودمان نیز مجله های تخصصی قابل اعتنایی داشته ایم و داریم. 

برخی از آن نشریات عملکرد قابل دفاعی داشتند و در بین مخاطبان جایگاه 

خوبی برای خود باز کردند، اما شوربختانه به دالیل مختلف نتوانستند به 

کارشان ادامه دهند؛ چراکه رسانه ها به ویژه نشریات با اهداف ویژه ای متولد 

می شوند و مدیران و سردبیران رسانه ها به ویژه رسانه های تخصصی برای کار 

خود چشم اندازی ترسیم و برای رسیدن به آن، معادله هایی را با متغیرهای 

پرشمار تعریف می کنند که اگر در یک طرف معادله یکی از متغیرها از 

تعادل خارج شود ، آن معادله از بین خواهد رفت.

یادمان باشد فقط یک انسان دارای تمکن مالی و البته بسیار عالقه مند به 

توسعه یک فعالیت می تواند نشریه ای تولید کند که در آن دخل وخرج را 

برای یک دوره حتی میان مدت نادیده بگیرد؛ بنابراین برای اینکه یک نشریه 

اندیشه هایی را درباره رسالت ذاتی اش در سر بپروراند، ابتدا باید در دخل و 

خرجش به تعادل برسد، هزینه های جاری و ثابت را با درآمد پایدار تامین 

کند و سپس به دنبال رسالت رسانه ای خود برود. این در حالی است که 

کارنامه رسانه های تخصصی در ایران به ویژه رسانه های مکتوب در دهه تازه 

ایکاشروزنههایتنفسنشریاتتخصصیبازبماند

دشواری ماندگاری و ضرورت نوشدگی
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به  آنها توانسته اند  از  انگشت شماری  سپری شده نشان می دهد که تعداد 

وظایف تعریف شده خودشان وفادار باشند.

آن گونه که من اطالع دارم به جز چند نشریه که اندیشه و چشم انداز روشن 

دارند و به خوبی مخاطبان خود را شناسایی و در تولید مطالب و توزیع 

ادبیات  بیشتر هم در حوزه  به شکل کارآمدی عمل کرده اند که  درست 

و مباحث روشنفکری کار می کنند،  نشریه های تخصصی اقتصادی کمتر 

نشریات  از  یکی  به عنوان  ترابران،   نشریه  میان،   این  در  بوده اند.  کامیاب 

تخصصی در حوزه اقتصاد حمل ونقل شکل و شمایل و صفحه نخست 

خوبی دارد. این نشریه در تیترزنی و نوشتن مقدمه مطالب بسیار کارامد 

نیاز  )که  اقتصاد سیاسی  به  نشریه  این  پرداختن  و  تنوع مطالب  است. 

نمونه خوب  با مسائل تخصصی  آن  ترکیب  و  است(  ایران  اقتصاد  روز 

بحث های  به  عالقه مندان  برای  نیز  آن  تداوم  است.  حرفه ای  ژورنالیسم 

تخصصی حمل ونقل جذابیت دارد. این نشریه اساس کار خود را در زمان 

بنیان گذاری بر پایه های درست بنا نهاد و از نیروهای کیفی باالیی استفاده 

می کرد، اما اکنون با توجه به شمار روزافزون دیگر نشریه  های تخصصی به 

ویژه نشریه های دیجیتال حفظ مخاطب وفادار دشوار است.

به نظر می رسد با توجه به شرایط سیاسی کشور به ویژه سیاست خارجی و 

نیز محدودیت هایی که ترابران مثل هر رسانه تخصصی دارد، نمی تواند به 

مرزهای بزرگ تر و بازتر برسد. واقعیت این است که اقتصاد ایران به دلیل 

موقعیت ویژه جغرافیایی شاهراه یا دست کم یکی از شاهراه های تجارت 

بوده، ولی به دالیل گوناگون نتوانسته  از مزیت ترانزیت و نگهداری کاال 

یا به عبارت بهتر، زیرساخت های الزم برای این کار اعم از مرزهای پهناور 

خشکی و دریایی، بندر، دریا، راه آهن، جاده و... استفاده بهینه داشته باشد. 

برای نمونه می توان به انتقال منابع انرژی از کشورهای رها شده از شوروی 

سابق به سمت اروپا یاد کرد که از ایران عبور داده نشدند. در این زمینه 

ای کاش بخش خصوصی ایران نیرومند بود و توانایی 

داشت تا به نشریه های تخصصی از لحاظ دانش، 

کارشناسی و مسائل مالی )خرید و آبونه شدن( کمک کند. 

یادمان باشد، کشورهای کامیاب کشورهایی هستند

 که بخش خصوصی نیرومندی دارند و نشریه های آنها 

با تکیه به بخش خصوصی منتشر می شود

همچنین می توان به رقابت نابرابر بندر گوادر پاکستان با چابهار اشاره کرد 

که اتفاق غم انگیزی است. یک نشریه تخصصی حمل ونقل باید به چنین 

مسائل راهبردی توجه عمیق و کارشناسانه داشته باشد. اگر فضای کار و 

بسترها آماده باشد باید این مسائل را دنبال کرد، هرچند شاهد هستیم که 

نشریات داخلی در بخش حمل ونقل متاسفانه برای دخل وخرج به خودرو 

و خودروسازان توجه بیشتری نشان می دهند، چون این بخش است که 

می تواند رپرتاژ یا آگهی دهد. 

آفت دیگری که نشریات داخلی را تهدید می کند، از نابرابری قدرت میان 

بخش خصوصی و نهادهای حکومتی و دولتی ناشی می شود، نتیجه چنین 

شرایطی آن است که نشریات تخصصی به ویژه در بخش اقتصاد برای اینکه 

بتوانند از محل درآمد شرکت های کوه پیکر دولتی بهره مند شوند، بیشتر 

ایران  اقتصاد  این در حالی است که  نهادهای دولتی می ایستند؛  در کنار 

به دلیل حاکمیت بی  چون و چرای دولت و دیگر نهادهای حکومتی عرصه 

اندکی به بخش خصوصی داده است. خوب است برای نمونه به فهرست 

100 شرکت برتر ایران که از سوی سازمان مدیریت منتشر می شود نگاهی 

بیندازید و ببینید که بسیاری از آنها شرکت دولتی یا شبه دولتی هستند و 

در مالکیت نهادهای خاص قرار دارند، به همین دلیل نشریه ها از سر اجبار 

در کنار آنها می ایستند. 

به  تا  داشت  توانایی  و  بود  نیرومند  ایران  خصوصی  بخش  ای کاش 

نشریه های تخصصی از لحاظ دانش، کارشناسی و مسائل مالی )خرید و 

آبونه شدن( کمک کند. یادمان باشد، کشورهای کامیاب کشورهایی هستند 

که بخش خصوصی نیرومندی دارند و نشریه های آنها با تکیه به بخش 

عادی  نفس کشیدن  روزنه های  امیدوارم  منتشر می شود. من  خصوصی 

نشریه های تخصصی باز بماند تا بشود از توانایی های آنها راه مناسب را به 

سیاست گذاران نشان داد.
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نقد موقعیت

یادداشت از دکتر امین ترفع

مدیرکل دفتر تجاری سازی و امور تشکل های وزارت راه و شهرسازی

نشریات تخصصی خصوصاً در حوزه حمل ونقل اغلب مخاطب های خاص 

خود را دارند، به ویژه ماهنامه ترابران که به یکسری مسائل چالشی ورود 

می کند؛ مثال در شماره 197 دیدم که گزارش اصلی درباره موضوع اسقاط 

در حوزه حمل ونقل  ازجمله موضوعات چالش برانگیز  بود که  خودروها 

است. وقتی چنین موضوعی با مخاطب خاص خودش مواجه می شود، 

اما  خواهد کرد،  ایجاد  هم  عمیق  بحث های کارشناسی  یکسری  قطعاً 

این است که بحث های تخصصی که  از آن غافل شد،  نباید  نکته ای که 

جامعه  عمومی تر  الیه های  وارد  می کند،  ایجاد  خاص  مخاطبان  بین  در 

نمی شود و این شاید نقیصه ای است که باید روی آن کار کرد. 

در این مورد، فکر می کنم تالش هایی که در حوزه رسانه های غیرمکتوب 

وجود  روم های کالب هاوس  یا  موجود  مجازی، کانال های  فضای  مانند 

دارد، می تواند به نوعی پوشش دهنده همه مخاطبان باشد تا فقط بخش 

تخصصی حمل ونقل و افراد ذی ربط حوزه حمل ونقل را شامل نشود و 

مخاطبان دیگر هم در جریان چنین بحث ها و چالش هایی قرار گیرند. 

البته مدتی است که ترابران هم برای ایجاد یکسری روم ها در کالب هاوس 

تالش هایی کرده که بخشی از آنها برگزار شده و بخشی به تعویق افتاده 

است، اینها به نظرم فرصت بسیار خوبی است و می توان جدی تر به آن 

پرداخت تا هم یکسری موضوعات مانند موضوع چالشی اسقاط خودرو 

بررسی  مورد  دامنگیر حمل و نقل می شود  هر از گاه  را که  یا موضوعاتی 

قرار گیرد و هم بحث هایی که بین متخصصان حمل ونقل ایجاد می شود، 

عمومیت پیدا کند و دغدغه عمومی برای حل کردن آن ایجاد شود. 

گسترش دامنه مخاطبان و عمومی تر کردن بحث ها، قطعا موثرتر خواهد 

بود؛ مثالً در حوزه ای که من کار می کنم، یکی از دغدغه های ما این است 

که نگرش و نگاه متخصصان حمل ونقل به موضوع ترانزیت در حوزه هایی 

با همه  نگرش ها  این  برای اصالح  تغییر کند و من تالش می کنم  باید 

صحبت کنم. 

به عقیده من، کاری که اکنون ماهنامه ترابران انجام  می دهد؛ یعنی انعکاس 

این  اکثر متخصصان حمل ونقل که مخاطب  به  نگاه مسئله محور خود 

موضوع هستند یا نهادهای تصمیم گیرنده ذی ربط، اگرچه حائز اهمیت 

بسیار است، اما تالش خیلی مهم تری که می تواند انجام بگیرد این است 

بحثهایتخصصی،واردالیههایعمومیترجامعهنمیشود

 عمومیت بخشی به زنجیره تولید فکر 
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که این نگاه نه فقط در سطح تصمیم گیران بلکه در سطح خیلی کالن تری 

تبدیل به دغدغه عموم مردم بشود و عموم مردم نگاهشان نسبت به این 

موضوع تغییر کند و در مورد آن مطالبه گر باشند. 

تولید فکر  تکمیل کننده چرخه  ابزارهای غیرمکتوب می توانند  نظرم،  به 

باشند، ترابران یک زنجیره تولید فکر دارد که اگر بتواند آن را با ابزارهای 

و  این زنجیره فکری قوی تر  پیوند دهد،  فراهم شده در فضای دیجیتال 

این زنجیره  هدف مندتر خواهد شد و عمومیت بیشتری خواهد یافت. 

قوی تر و بزرگ تر می تواند صحبت ها را به گوش کسانی که باید این حرف ها 

را بشنوند اما نمی شنوند، دورند یا در جاهای باالتری هستند هم برساند.

و  دولتی  بخش  است که  این  حمل ونقل  بخش  در  معضالت  از  یکی 

خصوصی همراهی و هماهنگی الزم را با هم ندارند و در الیه سیاست گذاری 

و اجرا بخش خصوصی و دولتی جدا از هم عمل می کنند یا بعضاً مغایر با 

هم عمل می کنند، در این زمینه همان طور که انتقادهایی از سمت بخش 

خصوصی متوجه بخش دولتی است، برعکس آن هم صادق است. 

نمی خواهم در اینجا به این بحث بپردازم که کدام حق دارند و کدام ندارند، 

مسئله مهم وجود این دوگانگی است. وقتی به برخی از کشورهای منطقه نگاه 

می کنیم، می بینیم که بخش خصوصی و دولتی به شکل یکپارچه با یکدیگر 

عمل می کنند، یعنی با هم می نشینند و سیاست گذاری می کنند و بخش 

خصوصی اجرا را برعهده می گیرد و چنان هوشمندانه عمل می کند که بقیه 

کشورها گوی رقابت را به آنها می بازند. 

البته بخشی از این مشکل هم مربوط به ساختار فرهنگی و اجتماعی ما است 

که اساسا نمی توانیم به طور یکپارچه عمل کنیم، فرقی هم نمی کند که در 

بخش خصوصی باشیم یا دولتی، در بخش خصوصی هم همین گسستگی 

وجود دارد؛ این در حالی است که ما زمانی می توانیم در بخش حمل ونقل 

کتمان نمی کنم که در برخی از بخش های دولتی 

مقاومت هایی برای همکاری با رسانه ها وجود دارد،

 اما نقش ترابران یا هر رسانه تخصصی حمل ونقلی 

می تواند ایجاد هم افزایی و گفت وگوی متقابل

 باشد. حتمًا در بخش سیاست گذاری دولتی 

گوش شنوا وجود دارد

فکر می کنم تالش هایی که در حوزه رسانه های 

غیرمکتوب مانند فضای مجازی یا روم های کالب هاوس 

وجود دارد، باید به نوعی پوشش دهنده 

همه مخاطبان باشد، نه فقط بخش تخصصی 

حمل ونقل و افراد ذی ربط این حوزه؛ بدین ترتیب 

عموم مردم در مورد آن مطالبه گر خواهند بود 

بین المللی و داخلی، عملکرد مناسب و ثمربخش داشته باشیم که الیه 

سیاست گذار و الیه تجاری با هم و به صورت یکپارچه سیاست گذاری و 

اجرا را انجام دهند، نه اینکه منفک از هم باشند و کسب وکار خودشان یا 

میز و تشکیالتشان را اولویت قرار  دهند و به دلیل تعارض منافع مجبور 

به سکوت و مدارا شوند. 

ترابران می تواند به این هم افزایی کمک کند، نباید مجبور به جهت گیری 

شود و فقط طرف بخش خصوصی یا دولتی را بگیرد. به نظرم اگر ماهنامه 

بتواند این هم افزایی را ایجاد کند تاثیرگذاری بیشتری خواهد داشت. کتمان 

نمی کنم که در برخی از بخش های دولتی مقاومت هایی برای همکاری با 

رسانه ها وجود دارد، اما نقش ترابران یا هر رسانه تخصصی حمل ونقلی 

می تواند ایجاد هم افزایی، گفت وگوی متقابل و برقراری تعامل اثربخش با 

بخش دولتی برای ارتباط بهتر با بخش خصوصی باشد.

را  خودم  نظر  هم  ترابران  بخش  آگهی های  مورد  در  می خواهم  انتها  در 

بگویم، وقتی نشریه را ورق می زنیم، حجم زیاد تبلیغاتی که ترابران توانسته 

باشد،  نشریه ای جذاب  اگر  واقع  دارد، در  از جذابیتش  نشان  جذب کند 

تبلیغاتش هم بیشتر خواهد شد. تعداد باالی تبلیغات نشان می دهد که 

مخاطب خاص این نشریه اطمینان دارد که وقتی در این نشریه آگهی خود 

را منتشر می کند، بازخورد مثبتی خواهد داشت؛ یعنی افرادی در مواجهه 

با نشریه ترابران هستند که می توانند این زنجیره اقتصادی و تجاری را بین 

خودشان ایجاد کنند. وقتی ترابران می تواند چنین کاری انجام بدهد ، پس 

قطعاً در نگاه مخاطبانش ابزاری خیلی خوب است، نه تنها ابزاری است که 

تولید فکر می کند، بلکه ابزاری است که می تواند منافع اقتصادی و تجاری 

هم ایجاد کند، بنابراین به نظر من حجیم بودن بخش تبلیغات نشانه نگاه 

مثبت و اعتماد مخاطب به نشریه است.
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نقد موقعیت

یادداشت از دکتر بهمن عشقی

دبیرکل اتاق بازرگانی،  صنایع ، معادن و کشاورزی تهران

تشکل ها و به عنوان نمونه اتاق بازرگانی در همه جای دنیا سه مسئولیت 

به  را  توانمندی هایشان  بتوانند  تا  است  اعضا  یکپارچه سازی  یکی  دارند: 

اشتراک بگذارند، دوم آنها را توانمند کرده و نقاط ضعف آنها را برطرف 

می کنند، سوم به نیابت و وکالت از اعضا با حاکمیت حرف می زنند، چون 

با حاکمیت حرف  ندارند که  خود فعاالن بخش خصوصی قدرت کافی 

به  بزرگی که تشکل تشکل هاست  در ذیل تشکل  بزنند. در عین حال، 

نام اتاق های بازرگانی، انجمن ها و تشکل های حرفه ای مانند تشکل های 

شرکت های حمل ونقل ، رانندگان یا خودروسازان شکل می گیرند. 

نشریات تخصصی حمل ونقل ازجمله ترابران هم باید عنصر مکمل این  

تشکل ها در وکالت و یکپارچه سازی باشند یعنی به تشکل  ها کمک کنند 

که بتوانند پروژه های مشترکشان را با دولت مطرح کنند. البته وکالت به 

به عقیده  نیست.  یا قرار گرفتن در جبهه مخالف  معنای تخطئه دولت 

می خواهند  هم که  آنجا  است که  این  ایران  در  مطبوعات  اشکال  من، 

آزادانه حرف بزنند  به درستی حرف نمی زنند، در جبهه مخالف حاکمیت قرار 

می گیرند. در نتیجه حاکمیت را به موضع گیری وادار می کنند، حال اینکه 

حاکمیت چقدر ظرفیت و تحمل شنیدن دارد یک بحث است و اینکه ما 

چگونه با او حرف بزنیم بحث دیگری است. 

را که  مشترکی  پروژه های  بتوانند  باید  ترابران  مانند  تخصصی  نشریات 

تشکل ها می توانند با دولت جلو ببرند مطرح کند. مثالً در حال حاضر 

سهم حمل ونقل در قیمت تمام شده کاال و خدمات در ایران حدود 15 

درصد است، در حالی که در دنیا به طور متوسط 6 درصد سهم دارند، اگر 

ترابران بتواند پروژه ای مشترک با همکاری عناصر مکمل یعنی تشکل های 

رانندگان، شرکت های حمل ونقل، تولیدکنند گان خودرو و دولت تعریف 

کند که این  9 درصد اختالف را کاهش دهد،  کار بزرگی انجام داده است. 

به جای بیان ایرادات و انتقادات صرف، ما باید به دولت پیشنهاد بدهیم 

درصد   9 و  تعریف کند  مشترک  پروژه  رانندگان  تشکل های  با  مثالً  که 

قیمت حمل را پایین بیاورد. در این صورت معجزه رخ می دهد. به نظر 

من، اگر دولت بتواند در مسیر کارامدی قدمی بردارد کوتاهی نمی کند، اما 

توان علمی و تخصصی اش تا همین حد است و اگر پیشنهادات راهگشا 

دریافت نکند، فقط به ناکارامدی اش اضافه خواهد شد. 

اگر من روزی می خواستم رسانه ای ایجاد کنم، به تعریف پروژه های مشترک 

می پرداختم. به نظرم ترابران هم به عنوان یکی از نشریات تخصصی باید به 

سمت این کار برود، اگر مدام در حالت تقابلی با دولت قرار بگیرید، طبیعتاً 

اینکه  دولت هم جبهه می گیرد و هیچ چیزی اصالح نخواهد شد، جز 

دولت دیوار تدافعی ایجاد  کند. االن این اتفاق افتاده است. همه ما قدرت 

دیالوگ منطقی را با حاکمیت از دست داده ایم. رسانه ها فکر می کنند فقط 

باید انتقاد کنند، چون هجوم به دولت اسباب توجه را فراهم می کند، انتقاد 

می کنند چون فکر می کنند مردم خوششان می آید. ما خیلی از حاکمان را 

به رفتار پوپولیستی محکوم می کنیم ولی من می گویم رفتار عامه پسند و 

پوپولیستی در مطبوعات هم بروز می کند.

همین االن ما با معضل افزایش مصرف سوخت روبه رو هستیم؛ همین 

دولت  پروژه ای مشترک مطرح شود که هم  به عنوان  می تواند  موضوع 

ارزان تر می شود(  از آن منتفع شود، هم صاحب کاال )چون حمل ونقل 

هم سازنده خودرو و هم راننده. این پروژه مشترکی است که حاکمیت، 

صاحبان کاال، رانندگان و آحاد مردم قطعا از آن دفاع می کنند. البته منظورم 

همه  دارد؛  منافعی  چه  مصرف سوخت  بگویید کاهش  نیست که  این 

می دانیم هر چقدر مصرف سوخت کاهش یابد بهتر است. پروژه مشترک 

یعنی بررسی انجام داده و به دولت بگویید که اگر این کار را انجام دهید 

نشریاتتخصصیازرفتارهایعامهپسندوپوپولیستیدوریکنند

لزوم ایجاد دیالوگ منطقی با حاکمیت
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چه عوایدی برایتان دارد. آقای روحانی 17 میلیارد یورو اعتبار برای پروژه 

نوسازی ناوگان تعریف کرد، ولی فقط 150 میلیون یورو از آن محقق شد؛ 

با مالحظه  پروژه  داد؟ چون  اتفاقی رخ  آن، چرا چنین  یعنی یک صدم 

منافع ذی نفعان تهیه نشده بود. این کار رسانه هاست و در دنیا پروژه های 

پروژه ها  این  برخی رسانه ها البه الی  این چنین جلو می برند. حال  را  ملی 

به صورت حرفه ای منافع خودشان را هم می بینند که هیچ ایرادی ندارد.

این را هم در نظر داشته باشید که برای اجرای طرح های کالن ملی باید نهاد 

راهبر یعنی حاکمیت تعیین مسیر  کند که قدرت اجرایی دارد و حاکمیت 

زمانی وارد گود خواهد شد که پروژه مشترک تعریف کرده باشید. 

نگران رویکرد دولت هم نباشید. شما اگر منافع دولت را سوهان کاری 

کنید، شاهد موضع مخالف نخواهید بود. من باز تاکید می کنم به طور 

مشخص تنظیم پروژه های مشترک با دولت با میزگرد شروع می شود، اما 

با میزگرد تمام نمی شود. اگر عناصر آن به طور کامل کنار هم چیده شود 

تبدیل به پروژه مشترک می شود.

یادداشت از مهندس خدایار خاشع

دبیر کمیته شرکت های سرمایه گذار در آزادراه ها

توجه  با  مردم ساالری  و  دموکراسی  بنیان های  معتقدند که  بسیاری 

ایجاد نخواهد شد،  محدود و صرف به موضوع آزادی و دموکراسی 

بلکه باید در الیه های اقتصادی جامعه نیز با بخش خصوصی توانا و 

خود،  این  فراهم کرد  که  را  دموکراسی  اقتصادی  زمینه های  رقابتی، 

مستلزم شکل گیری آزادی های اجتماعی و فردی و به طور خاص آزادی 

مطبوعات و رسانه ها در جامعه است تا به صورت یک جریان کنشگر 

با  این در حالی است که  آزادی و حقوق جامعه نظارت کند؛  این  بر 

توجه به گسترش فضای مجازی و انتشار اخبار و اطالعات در شبکه های 

نقش  و  نقش مطبوعات عمومی کاسته شده  از  روزبه روز  اجتماعی، 

مطبوعات تخصصی پررنگ تر می شود، چراکه با وجود جامعه هدف 

محدودتر، تحلیل هایی دقیق تر و نگاهی علت  و معلولی برای توصیف 

پدیده ها دارند، اما در عین حال در ساختار قدرت و تصمیم گیری های 

اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، بانفوذ تر و موثرتر هستند.

در این میان، مطبوعات تخصصی در حوزه حمل ونقل، به عنوان یکی از 

محورهای اصلی توسعه اقتصادی )به واسطه سهم حدود 9 درصدی در 

تولید ناخالص ملی و نقش واسط در تحرک بخشی به سایر محورهای 

توسعه اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی و بهبود شاخص های رفاه و 

امنیت شهروندان( از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند و خوشبختانه در 

کشور چند نشریه خوب در این زمینه وجود دارد، اما متاسفانه بخش 

خصوصی تاکنون به رسالت خود در مقابل آزادی نشریات و کمک به 

توسعه نشریات تخصصی عمل نکرده و در قشری که درگیر حمل ونقل 

آنجا که  تا  ندارد؛  وجود  نشریات  با  ارتباط  برای  الزم  پختگی  هستند 

من چندین بار برای اینکه همکاران خود را راضی کنم که برای انتشار 

ویژه نامه ای سرمایه گذاری کنند ، زمان زیادی چانه زنی کردم، در حالی که 

بعداً که آن نشریه منتشر شد به نقش موثر آن پی بردند. این در حالی 

است که شخصاً در حوزه کاری خود کامالً تاثیرگذاری مطبوعات را روی 

بوده ام  شاهد  بارها  و  می کنم  احساس  مسائل  از  مسئوالن  شناخت 

مسئوالن در مصاحبه های خود عیناً همان نظراتی را که ما با خبرنگاران 

به همکاران  نشریات در میان گذاشته ایم، تکرار می کنند، حتی گاهی 

خود می گویم که شاید تاثیر جراید از ما ذی نفعان که مکاتبه مستقیم با 

مسئوالن داریم بیشتر است. بنابراین، پیشنهادم این است که خبرنگاران 

مسئوالن را مورد پرسش بیشتری قرار دهند تا آنها هم دنبال پاسخ ها 

از طریق مطالعه نشریات یا پرسش از ذی نفعان بگردند.

به اعتقاد من، اگرچه بعضی از گزارش های ماهنامه ترابران مثال در بحث 

فرونشست و یا آزادراه تهران - شمال تحت عنوان »گذر از البرز« که من 

هم در جریان تهیه آن بودم، اکنون حالت یک کتابچه قابل ارجاع و 

استناد را پیدا کرده است، اما شاید اگر روی بعضی موضوعات تمرکز 

بیشتری داشته باشید و از جوانب مختلف و شماره های متوالی یک 

مسئله را بررسی کنید، تاثیر و بازخورد بیشتر و بهتری داشته باشد تا 

اینکه در هر شماره به مسئله متفاوتی بپردازید.

گاهیموثرترازذینفعانبخشخصوصی
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این نکته ارزشمندی است که ترابران در سلسله گزارش ها و نشست های 

روز جامعه حرفه ای  یا شرایط  مبتالبه بخش  به روز که  خود موضوعات 

است انتخاب می کند و به بحث می گذارد و علی رغم وجود نظرات و ارائه 

و  افکار  تضارب  و شکل گیری  تخصصی  جامعه  در  مختلف  راه حل های 

بحث های گوناگون، نهایتاً یا خود به یک جمع بندی می رسد یا افکار مختلف 

را در معرض قضاوت افکار عمومی و جامعه تخصصی قرار می دهد؛ چراکه 

همین نکته باعث می شود برای کسانی که موضوعات تخصصی را دنبال 

می کنند، به عنوان یکی از منابع و مراجع اصلی شناخته شود.

ترابران و  را در نشریاتی مانند  خوِد من هم معموالً موضوعات چالشی 

صنعت حمل ونقل دنبال می کنم، اما مسئله اینجاست که معموالً خروجی 

موضوعاتی که در مراجع تخصصی مانند نشریات یا حتی یکسری نهادهای 

استفاده  و  استناد  مورد  لزوماً  می شود  ... مطرح  یا  دانشگاهی  مردمی، 

مقامات تصمیم گیر ارشد کشور قرار نمی گیرد و معادالت و پارامترهای 

آنها برای تصمیم گیری خارج از این چهارچوب هاست، بنابراین کمتر شاهد 

تاثیر حضور نشریات تخصصی در اصالح امور اجرایی یا نگاه تصمیم گیری 

حکمرانی هستیم و شاید به همین دلیل باشد که من در ترابران کمتر 

و  راهبردها  درباره  کشور  حمل ونقل  معاونان  یا  وزیران  با  که  دیده ام 

چالش های حل مسئله موضوعات حمل ونقلی گفت وگو شود و فعالیت  

نشریه محدود به متخصصان و کارشناسان بوده است، 

به نظر من، همین موضوع باعث شده که میزان مطالبه گری کم باشد، 

گویی خودمان هم به چنین شرایطی قانع شده ایم و پذیرفته ایم که فقط 

قرار است دور هم جمع شویم و حرف های سطح باال بزنیم، اگر هم به 

مرحله  اجرا درنیامد، به خودمان می گوییم که تالش کردیم و دیگر بیشتر 

از این نمی توان کاری صورت داد؛ در حالی که فکر می کنم قطعاً عملکردها 

می توانست بهتر از این باشد. منظورم فقط متهم کردن مجالت و نشریات 

یا مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی نیست، بلکه معتقدم باید به قدرالسهم هر 

دو طرف توجه داشت. 

نشریاتتخصصیبایدجایگاهمستقلیبهلحاظمالیوفکریداشتهباشند

مستقـل، چالشگر، منصـف

یادداشت از مهندس جواد هدایتی

مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
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من در ترابران کمتر دیده ام که با وزیران یا معاونان 

حمل ونقل کشور گفت وگو شود و فعالیت  نشریه بیشتر 

در حد کارشناسان بوده است، همین موضوع باعث 

شده که میزان مطالبه گری کم باشد، گویی خودمان 

پذیرفته ایم که فقط قرار است دور هم جمع 

شویم و حرف های سطح باال بزنیم

فکر می کنم یکی از الزامات مهمی که یک نشریه نیاز دارد تا بتواند مورد 

استقبال و اقبال قرار بگیرد، به این برمی گردد که چقدر وارد موضوعات روز 

شود و آنها را دنبال کند. خیلی از مواقع شما می بینید که رسانه ها چالش ها 

و موضوعات روز را به دلیل هر مالحظه ای مانند ترس از تبعات و ... رها 

کرده و روی موضوعاتی با درجه اهمیت سوم و چهارم بحث می کنند یا به 

مقوالتی می پردازند که فاقد موضوعیت در حال حاضر است. 

متاسفانه در موضوعات چالشی روز معموالً خودسانسوری وجود دارد و 

عمدتاً پرسشگران هم افراد غیرمتخصص هستند. در نظر داشته باشید 

که وقتی یک نفر می خواهد راجع به بحثی مصاحبه کند، باید در آن حوزه 

مطالعه کرده و دانش آن موضوع را داشته باشد یا پرس وجو کند، اما در 

خیلی از مواقع در نشست های خبری، ما با پرسش های کلیشه ای و فرمالیته 

مواجه هستیم، فقط نقاط قوت دستگاه یا صنعت مدنظر را جویا می شوند 

و کمتر چراغ قوه ای روی نقاط ضعف آن دستگاه اجرایی انداخته می شود. 

برای همین این یک نکته بسیار مهم است که وقتی یک خبرنگار پرسشی 

مطرح می کند و از یک مسئول موضوعی را پیگیری می کند، راجع به آن 

مطالعه داشته باشد. خیلی از مواقع با افرادی در حوزه حمل ونقل مواجه 

می شویم که سالیان سال است خبرنگار هستند و روی چنین موضوعاتی 

کار می کنند، اما پس از این همه سال، به نظر می رسد که همچنان در 

کلیشه ها باقی مانده اند و هنوز الفبای کار را هم نمی شناسند.

نکته دیگری هم که به نظرم می رسد این است که وقتی راجع به موضوعی 

با کارشناسان و به ویژه با مسئوالن صحبت می شود، خبرنگار باید بتواند 

صراحت لهجه تخصصی داشته باشد، نه اینکه اصطالحاً از دایره ادب خارج 

شود، اما باید با همان زبان و ادبیات فنی با اطالعات و اشراف الزم بر 

موضوع، همه دغدغه ها و سؤاالت اصلی مردم یا درد جامعه را پیگیری 

کند تا اگر کسی خواست از زیر پاسخ صریح شانه خالی کند، با هنر و تسلط 

خود مجدد او را به خط برگرداند و تا زمان قانع شدن ادامه دهد. 

در این زمینه نمی گویم که ترابران صد درصد بی اشکال بوده، اما شخصاً 

در مصاحبه با نشریاتی مانند شما، گاهی کامال به چالش کشیده شده ام و 

پرسش های مطرح شده همگی فکرشده بوده اند. اینها تماماً مسائلی است 

که سبب می شود یک مجله یا نشریه مورد تحسین و تقدیر مخاطبانش 

قرار گیرد و خوانندگان بفهمند که حرف دل آنها زده شده است و آن مجله 

فقط به اینکه صفحاتش را با تبلیغات پر کند، توجه ندارد. 

خصوصی  بخش  تریبون  به  به مرور  تخصصی  نشریات  اکثر  اینکه  البته 

تبدیل شده اند، طبیعتاً به تامین منابع برمی گردد و اکنون با این هزینه های 

سنگین اقتصادی طبیعتاً در یک ماهنامه آن هم با این همه کارمند و گرانی 

کاغذ و ...، بخشی از دغدغه ها معطوف به تبلیغات و حامیان مالی است، 

اما همانطور که وابستگی به دولت می تواند جایگاه مطبوعات تخصصی و 

بی طرفی آنها را دچار خدشه کند، همین آفت در مورد تاثیرپذیری بیش از 

حد از بخش خصوصی هم وجود دارد. شما به عنوان یک نشریه تخصصی 

در میان ماجرا بایستید و مستقالنه کار تخصصی انجام بدهید، وگرنه از 

موضع انصاف راجع به موضوع مدنظرتان خارج خواهید شد و دستاویز 

هزار و یک مسئله پشت پرده می شوید. نشریات تخصصی باید فارغ از 

گرایش های سیاسی و صنفی و زنده بادها و مرده بادها کار خوب را تحسین 

و از کار بد، انتقاد و ضمن طرح مباحث چالش برانگیز، ابعاد موضوعات 

مختلف را روشن کنند. 

بنابراین نشریات مستقل نباید روبه روی دولت یا در کنار دولت قرار  گیرند، 

باشد؛ چون  انصاف و کار صواب  باید کارشان در راستای عدل،  نشریات 

افراد متخصص  زیبنده نشریات و  خط کش، همین عدالت است. اصالً 

نیست که نان خور کسی باشند، شما باید نقدکننده منصف باشید. من خیلی 

از مواقع دیده ام که می گویند رسانه ها باید به هر شکلی طرف مقابل را به 

چالش بکشند، اما این چالش نباید از چارچوب عدل، انصاف، وجدان و 

از کسی  نباید  نشریات  اینجاست که  در  نکته ظریف  منطق خارج شود. 

سفارش بگیرند که فالنی را زیر سؤال ببرند. باید جایگاه مستقلی به لحاظ 

مالی و فکری داشته باشند تا چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی 

هر اتفاقی را که رخ می دهد نقد کنند و خوب و بد را از هم تفکیک کنند.

»هیچ  است:  قشنگی  دارم که جمله  اعتقاد  خیلی  موضوع  یک  به  من 

راهی وجود ندارد، غیر از راه درست« یعنی راه میانبری وجود ندارد و شما 

انتخابی جز راه درست ندارید. مملکت هم از این چالش های اساسی خارج 

نمی شود غیر از اینکه به مظاهر تمدن و ابزار مدنیت که یکی از آنها رسانه 

و نقد شدن است مجهز شود، بلوغی که تاکنون بشر به عنوان دموکراسی به 

آن رسیده، همین را می گوید و اگر غیر از این باشد، هر کسی هر اشتباهی 

می کند همه برای او کف می زنند. 
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انسان زنده  عاقل هدفمند، برای بهتر زیستن و تکامل یافتن، پس از ارتباط 

خوب با خداوند، نیازمند ارتباط درست با مخلوقات خدا از جمله در جمع 

بودن است. این در جمع بودن است که مسیر کامل تر شدن و انسان تر 

شدن انسان را هموار می سازد. به بیانی دقیق تر، انسان برای زیست درست 

و پیشرفت مداوم و عاقبت خوش، در بخش مهمی از مسیر خود محتاج 

مالحظه  دو رکن است: با جمع سخن گفتن و از جمع سخن شنیدن. از 

این دو رکن، هر یک خدشه بردارد، تحقق هدف تکامل هم برای فرد و هم 

برای جامعه سخت تر می شود. 

رسانه ها، چنان که از نامشان برمی آید، کارشان سخن رسانی است ، بنابراین 

برسانند،  شنونده  به  گوینده  از  را  سخن  ساده تر،  و  شفاف تر  چه  هر 

صادق ترند و اثرشان نافذتر و ماندگارتر است. آن ابزاری که در انجام وظیفه  

باشد، رسانه  یا تحریف گر  سخن رسانی، بی صداقت، بی عدالت، یک سویه 

نیست، نارساناست! 

اقتصادی و اجتماعی  بخش حمل ونقل کشور عزیز ما مانند بخش های 

مهم دیگر، رسانه هایی تخصصی دارد که برخی جوانند و برخی نیز عمری 

به درازای چند ده سال دارند. این رسانه ها با پیام رسانی در بسترهایی مانند 

مجله، وب سایت، رادیو، پلتفرم های موبایلی و... کارنامه  خوب و مقبولی در 

ایفای نقش رسانه ای خود نشان داده اند، چرا که تا اندازه  زیادی توانسته اند 

عمومی تر  رسانه های  از  را  حمل ونقل  حوزه   تحلیلی  و  خبری  مرجعیت 

به سمت خود جابه جا کنند. دلیل این پیروزی، کوشش گردانندگان این 

رسانه ها در رشد پیوسته  کیفیت یادداشت ها و تازگی خبرهای منتشره در 

این سال ها بوده است.

از میان رسانه های تخصصی بخش حمل ونقل کشور، ترابران ماهنامه ای 

و  بی رنگی  پسندیده  صداقت،  و  واجب  با حفظ صفات  است که  وزین 

استقالل، توانسته است جای محکمی در بازار پر از ابهام، پر از رنگ و پر از 

سخنرسانیونقدنویسیآدابدارد

رسانه، باید رسانا باشد 

یادداشت از دکتر سبحان نظری

دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی و خدمات وابسته

تعلق »نارسانه های معاصر« برای خود بسازد، چنان که به حق می توان گفت 

ترابران، »رسانه« است. 

ترابران، مفصل  استقالل  در وصف  تنها  اما  نیست،  تفصیل  اینجا جای 

بوده که  رسانه ای  ماهنامه،  این  آن که  مجمل  می توان گفت؛  سخن ها 

در دوران فعالیت هر دولتی، هرگاه اندیشمندان الزم دانسته اند، با نقدی 

نفیس و منصفانه از ایشان، بی پروا و آزاده، وزارتخانه ای یا سازمانی، وزیری 

یا مدیری از همان دولت مستقر را نواخته است.

با این حال، دولت های ما هنوز بخش زیادی از آداب گفت وشنود منتقدانه 

و مشفقانه با بخش خصوصی را نیاموخته اند. فارغ از برخی نوادر، خیل 

کثیری از مدیران دولتی چنان در مواجهه با هر منتقدی از بخش خصوصی، 

خلقشان تنگ می شود که با استخدام برچسب های متنوعی چون بانیان 

وضع موجود، دلواپسان، کاسبان و امثال آنها، نقدشان را به منزله  دشمنی 

شخصی یا عناد سیاسی و گاه ناشی از جهل منتقدان معرفی می کنند. 

این فاصله گیری مدام، باعث شده دولت های ما نتوانند با بخش خصوصی 

به توافقی پایدار بر سر رعایت منافع طرفینی و باالتر از آن بر سر تضمین 

منافع ملی دست یابند. البته وجود این رویکرد، از یک سو متأثر از دولتی 

ماندن اقتصاد و پرهیز از خصوصی سازی است و از سوی دیگر، به تداوم 

چنین شکل بدثمری از اقتصاد دامن می زند و تبعا آثار فرهنگی و اجتماعی 

است که  جایی  تا  دولت ها  نقدستیزی  تبعات  داشت.  خواهد  نیز  بدی 

حتی گاه برخی مدیران دولت زیست و تنگ نظر، نقد درست کارشناسان 

دغدغه مند درون سازمان خود را نیز برنمی تابند و دل چنین دل سوزانی 

را چنان می سوزانند که در بهترین حالت، لب می دوزند و سکوت پیشه 

می سازند و با آتشی در درون، به تماشای تحقق پیش بینی های خویش 

در  ریشه  توطئه آمیز،  برداشت  و  بدفهمی  این  که  این  از  می پردازند. 

آموزش های آغازین و پرورش ناقص همگانی دارد، می گذریم، اما همین 
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فاصله گذاری میان دولت و بخش خصوصی که به تعبیری می توان آن را 

کف بازار نامید، سبب شده است که بخش خصوصی برای رساندن نقد 

به جای هم نشینی های حضوری، بستر نشریات و رسانه های  و نظر خود، 

تخصصی را برگزیند. 

اتفاقاً دولت نیز در چنین شرایطی، ترجیح می دهد از مجرای رسانه های 

با  عمومی تری مثل صدا و سیما یا روزنامه های دولتی و به طور یک سویه 

عموم جامعه و بخش خصوصی حرف بزند تا بستر را برای ایجاد فضای 

نقد تخصصی فراهم نیاورد. بدتر از این وضعیت، واقعیت تلخ و خطرناک 

دیگری است که حقیقتاً تا دیر نشده باید چاره ای برای آن اندیشید؛ اینکه 

منتقدان،  برای کوبیدن  دولت،  درون  غیررسمی  سازمان های  از  بخشی 

روی  تلگرام  مانند  بدنامی  بسترهای  در  بی شناسنامه  تولید کانال های  به 

می توانند  جایی که  تا  بودن گردانندگان،  ناشناخته  خاطر  به  و  می آورند 

بی تقوایی می کنند و به آبروی سرمایه های انسانی ارزشمند کشور لطمه 

مبهم  و  فضای کدر  در  را  خود  شخصی  منافع  بتوانند  تا  می کنند  وارد 

تضمین کنند. نمونه  چنین کانال هایی را در بخش حمل ونقل ریلی شاهد 

بوده ایم که در میان برخی از فعاالن این حوزه به »آمدنیوز ریلی« معروف 

است و با انتشار اخبار غلط و تحلیل های مسموم، نقش زیادی در واپس 

رفتن این بخش زیربنایی و حیاتی اقتصاد داشته است. 

روشن است که نتیجه  سخن پراکنی های متنافر دولت و بخش خصوصی و 

نبود فضای مناسب نقد و پیشنهاد میان آنها، بدتر شدن روزبه روز کیفیت 

سیاست ورزی دولت و نیز پرورش ناقص بخش خصوصی است. در این 

محیط مبهم، سود اصلی را هر که ببرد، سالم ها نمی برند!

دولت و بخش خصوصی، هر دو باید بپذیرند که راه اصلی و کوتاه حل 

مشکالت، گفت وشنود بی پرده و در میان گذاشتن نقدها و پیشنهادهای 

طرفین به شکل صریح است. تا به چنین جایی نرسیم، توسعه در مسیر 

سنگالخی به چپ و راست منحرف می شود.

 دولت های ما هنوز بخش زیادی از آداب گفت وشنود 

منتقدانه و مشفقانه را نیاموخته اند. فارغ از برخی نوادر، 

خیل کثیری از مدیران دولتی چنان در مواجهه با 

هر منتقدی از بخش خصوصی، خلقشان تنگ می شود 

که با استفاده از برچسب های مختلف نقدشان 

را به منزله  دشمنی شخصی یا عناد سیاسی و 

گاه ناشی از جهل منتقدان معرفی می کنند 

نتیجه  سخن پراکنی های متنافر دولت و بخش خصوصی 

و نبود فضای مناسب نقد و پیشنهاد میان آنها، 

بدتر شدن روزبه روز کیفیت سیاست ورزی دولت و نیز 

پرورش ناقص بخش خصوصی است. در این محیط 

مبهم، سود اصلی را هر که ببرد، سالم ها نمی برند!
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یادداشت از آنوش رحام

مشاور رئیس کل سازمان توسعه تجارت در امور هماهنگی و احیای کریدورهای بین المللی

در همه جای دنیا نشریات نقش منشور شفافیت و ذره بین برای کنکاش 

در چه  ذره بین  این  است که  مهم  البته  می کنند.  بازی  را  در موضوعات 

فاصله ای از اشیاء و رویدادها گرفته شود. اگر ذره بین را در فاصله نادرستی 

از یک شیء قرار بدهید تصویر بزرگ نمایی شده از آن شیء یا رویداد را 

به شما ارائه می دهد، پس انتظار معقول از یک نشریه تخصصی آن است 

که ذره بین تدقیق و تحلیل را در فاصله درستی از رویدادها قرار دهد و در 

حوزه های مختلف برای نخبگان و خبرگان صنعتی، امکان گفتمان سازی، 

پیگیری مطالبات و کسب آخرین اطالعات و موضوعات را فراهم نماید. 

من فکر می کنم نشریات تخصصی ما در بسیاری از موارد کوشیده اند تا به 

بهترین نحو از عهده رسالت  خود برآیند و از طریق ارتباط مؤثری که با ارکان 

تصمیم ساز در دولت، سیاست گذاران و نیز تشکل ها و افراد صاحب  فکر 

و اندیشه و صاحب نظر برقرار می کنند  ، نقطه اتصال ویژه ای را برای گفتماِن 

بین بخش خصوصی و صاحبان مشاغل با بخش دولتی و سیاست گذاران 

باشند، اما در این میان با موانعی هم روبه رو هستند. 

دولت ها  موثر  و  درست  ارتباط  تنظیم  عدم  زمینه،  این  در  مانع  اولین 

روشنگری  و  خصوصی  بخش  اقناع  جهت  در  تخصصی  رسانه های  با 

است، اگر دولت ها تنظیم رابطه درستی با بخش اطالع رسانی تخصصی 

و روزنامه نگاری داشته باشند، قطعا گردش اطالعات در آن بخش دچار 

مشکل نمی شود و این نکته ای است که من معتقدم پاشنه آشیل نشریات 

تخصصی در بخش حمل ونقل محسوب می شود.

به نظر من، هنوز هم در حوزه حمل ونقل با مشکالت متعدد گردش آزاد 

اطالعات روبه رو هستیم و این ضعف بزرگ از طرف دولت است؛ چرا که 

نگاه دستگاه های دولتی زیرمجموعه وزارت راه به رسانه ها مانند نگاه به یک 

مزاحم است، بنابراین چه در رویدادهای مرتبط با حوزه حمل ونقل، چه در 

بحث تصمیمات و چه در حوزه تقنینی مانند شورای عالی ترابری، جایگاه 

با رسانه های بخش حمل ونقل قائل  ارتباط  مناسبی برای اطالع رسانی و 

نمی شوند، در حالی که بخش بزرگی از مشکالت ما در کشور به دلیل عدم 

گردش اطالعات و آمارها و به قولی »حبس آمار« است. 

رابطهبینرسانهبادولتنیازبهبازتعریفدارد

معضل شفافیت، ذره بین رسانه!



14
01

ه 
ما

هر 
م

61شماره 200

ذرهبیـــن

بودجه  محل  از  رسانه هایی که  دارد؛  را  خود  رسانه ای  ارکان  دولت  البته 

یا مجالت  ارتزاق و گاهی در قالب گزارش های روابط عمومی  سازمان ها 

داخلی، گزارش عملکرد برای بخش دولتی تهیه می کنند. من ورود بخش های 

آفت  نوعی  را  محتوا  تولید  به سمت  دولتی  دستگاه های  روابط عمومی 

این محتوا، کارشناسانه، مستقل و خالی  رسانه ای می دانم، چراکه قطعاً 

فقدان گردش  دلیل  به  اینکه  نیست، ضمن  از جهت گیری های سیاسی 

آزاد اطالعات، همه کارشناسان و تحلیلگران مجبور به استناد به همین 

گزارش ها می شوند و در نهایت این ره به ترکستان می رسد. 

تاسف بار این است که در چنین محیط غیرشفافی، برخی از تشکل ها نیز با 

این هدف که صدایشان بهتر و بیشتر شنیده شود، اقدام به راه اندازی برخی 

نشریات یا پایگاه های اطالع رسانی کرده اند، در حالی که الزمه موفقیت یک 

نشریه تخصصی این است که یک تیم روزنامه نگار حرفه ای برای تهیه محتوا 

در کنار تیم آشنا به صنعت و مؤلفه های آن قرار گیرد؛ در غیر این صورت، 

با نشریه ای طرف خواهیم بود که به ادبیات و تکنیک های روز روزنامه نگاری 

و چگونگی تولید محتوا آشنا نیست و یا رسانه ای خوش آب و رنگ از نظر 

ژورنالیستی خواهیم داشت که عمق محتوایی ندارد. 

ما در صنعت ترانزیت کشورمان نیز به گردش آزاد اطالعات نیاز داریم، هم 

در خصوص آمار اطالعات موجود، هم درباره مطلوبیت های موجود و 

جذاب سرمایه گذاری و هم در مورد نارسایی ها و مشکالتی که در زنجیره 

تامین ملی و کریدورهای حمل ونقل. در این خصوص بحث توسعه بازار 

اهمیت ویژه ای دارد که جز با ارتقای سیستم اطالع رسانی و ارتقای ارتباط 

رسانه ای نمی توان آن را فعال کرد. متاسفانه امروزه بسیاری از شرکت های 

و  فرصت های کشورمان   و  موقعیت ها  از  دقیقی  اطالعات  حمل ونقل، 

مبادی ورودی و خروجی مرزهای ما ندارند، پس چه بهتر که این اطالعات 

از طریق رسانه های تخصصی در اختیار بازارهای هدف قرار بگیرد. 

جای تاسف است که در دو دهه اخیر، برخی از کشورهای منطقه توانستند 

تبدیل به هاب تجاری و ترانزیتی شوند و درآمدهای عظیم و سرشاری را 

نصیب خود کنند، اما ما همچنان درگیر برخی از روزمرگی ها هستیم که 

صرفاً با واژه هایی مانند اصالح فرآیندها و اصالح ساختارها و تغییر قوانین 

و مقررات توجیه می شود. 

با توجه به مسئولیتی که در سازمان توسعه  تجارت دارم و نگاه توسعه ای 

این سازمان به مقوله حمل و نقل  ، امیدوارم که فصل جدیدی را در حوزه 

حمل ونقل ایجاد کنیم و بتوانیم همه ارکان بخش حمل ونقل را در کنار هم 

با یک نگاه توسعه ای در همه جهات )چه در میزان و رکوردهای حمل ونقل 

و دسترسی به بازارها، چه در خصوص تامین نیازها و دسترسی به تجهیزات 

و  لجستیک  موثر  بُرد  خصوص  در  چه  و  حمل ونقل  زیرساخت های  و 

صنعت حمل ونقل( پیش ببریم. ما در حال برنامه ریزی برای ایجاد یک 

رسانه بین المللی یا برخط هستیم که بتواند مسائل حمل ونقل ایران را با 

کشورهای اطراف در میان بگذارد تا بازارهای هدف در منطقه و جهان به 

خوبی با فرصت های بخش حمل ونقل و لجستیک و کریدورهای عبوری 

از کشور آشنا شوند.

ما نیاز به ترمینولوژی، بسط دانش و گسترش سیطره  دانسته های خودمان 

در حمل ونقل و لجستیک داریم، چراکه اگر فاقد دانش لجستیک باشیم، 

بُرد  ارتقای  امکان  و  می یابد  افزایش  اقتصادمان  در  مبادله  هزینه  قطعاً 

صادرات وجود نخواهد داشت. شما هیچ اقتصاد توسعه یافته ای را پیدا 

نمی کنید که بازوی حمل ونقل، لجستیک و ترانزیت قوی نداشته باشد. 

امروزه زنجیره پیشرفته لجستیک که از آن تحت عنوان زنجیره یکپارچه 

اعمال  پیشرفته  در کشورهای  می شود  یاد   )ILS( لجستیکی  هوشمند 

می شود، اما در کشور ما بخش دولتی هنوز به آن نقطه مطلوب نرسیده و 

به دلیل همین فاصله  بین وضع موجود تا مطلوب، بخش خصوصی برای 

رسیدن به آن نقطه رأساً اقدام و شاخص های مترقی لجستیک را در کشور 

اعمال  و  رگوالتوری  نظارت،  مقررات،  به  نیاز  آنکه  بدون  اجرا کرده اند، 

سیاست دولت باشد. 

امروز از بنگاه های بزرگ خرده فروشی مانند دیجی کاال و خدمات دهندگان 

توزیعی مانند مجموعه اسنپ گرفته تا کارخانجاتی که محصوالتشان را در 

سطح ملی و صادراتی توزیع می کنند، علی رغم تحریم ها می کوشند تا به 

کمک دانش لجستیک بار فشار بر صنعت حمل ونقل را کم کنند، طبعاً 

ثقل  مرکز  می توانند  ترابران  مانند  تخصصی  نشریات  شرایطی  چنین  در 

اطالع رسانی و تحلیل و توسعه و مطالعه بازار باشند. 

از آنجا که ترابران همیشه ذره بین تدقیق و تحلیل را در فاصله درستی 

از رویدادها قرار داده، امروز می تواند به عنوان بازوی پژوهشی به کمک 

 نگاه دستگاه های دولتی زیرمجموعه وزارت راه 

به رسانه ها مانند نگاه به یک مزاحم است، بنابراین چه 

در بحث تصمیمات و چه در حوزه تقنینی مانند شورای 

عالی ترابری، جایگاه مناسبی برای اطالع رسانی قائل 

نمی شوند، در حالی که مشکل اصلی  کشور ما 

عدم گردش اطالعات و به قولی »حبس آمار« است 
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یادداشت از غالمحسین امیری

کارشناس ارشد حمل ونقل بین المللی و ترانزیت

و گرایش  است  آن  در  دخیل  عوامل  تابع  مقوله ای  هر  به  گرایش 

نشریات و مطبوعات تخصصی به بخش خصوصی نیز خارج از این 

اصل نیست که دالئل خاص خود را دارد و یک ارتباط دو سویه است، از 

یک سو درآمد و حیات مطبوعات تخصصی با وجود مخاطبان محدود 

و خاص خود، وابسته به جامعه هدف بوده و برای ادامه فعالیت باید به 

دنبال منافع و جلب رضایت آنها باشند و از سوی دیگر، در کشورهایی 

مانند ما که اقتصاد دولتی در آن حکمفرما است، هر حرکتی اعم از 

دولتی  اخذ مجوزهای خاص  و سیاسی، مستلزم  فرهنگی  اجتماعی، 

خواهد بود و طبعاً از بخش خصوصی هم انتظار می رود که به جای 

اینکه خلق تفکر، ایده و ابتکار، صرفاً در چارچوب تفکرات و نظرات 

دولتمردان گام بردارد، این در حالی است که گاه حتی قوه مجریه ای 

هم که منتخب و نشئت گرفته از آرای اکثریت مردم است، پس از 

مدتی در مقابل مردم می ایستد و با وضع مقررات دست وپاگیر عمالً 

مناسبت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را مختل کرده و 

موجب تضییع حقوق جوامع مختلف از جمله حمل ونقل می شود. 

در نتیجه چاره ای جز مطالبه گری از طریق نشریات تخصصی و دیگر 

رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی باقی نمی ماند.

با این وجود و علی رغم تعداد زیاد رسانه های مکتوب و مجازی در کشور، 

هنوز حمل ونقل در جامعه به درستی شناخته نشده و به نظر فعاالن 

این بخش هم بهایی داده نمی شود، تا آنجا که در جلسات تصمیم گیری 

به خصوص در کمیسیون های مجلس، افراد غیر حمل ونقلی اظهارنظر 

می کنند و جای نمایندگان تشکل های حمل ونقلی خالی است.

شاید یکی از دالیل این شرایط، آن باشد که تعامل تشکل های حمل ونقلی 

با مطبوعات تخصصی و به تبع آن، ارتباط مطبوعات تخصص با نهاد 

قانون گذاری در حد صفر است، در حالی که الزمه پیشرفت کار آن است 

که این ارتباط بسیار مستحکم و مستمر باشد تا پیش از تصویب قوانین 

و مقررات، محاسن و معایب الیحه یا طرح های پیشنهادی در حوزه 

حمل ونقل به درستی برای نمایندگان مردم تشریح  شود، در حالی که 

متاسفانه ظرف چند سال اخیر آنچه که تصویب شده، نه تنها مفید نبوده 

بلکه برای سیستم حمل و نقل زیان آور هم بوده است.

تشکل های  وظیفه  تخصصی،  نشریات  از  جدا  موضوع  این  البته 

حمل ونقلی هم هست. تشکل هایی که به جای مطالبه گری و پیگیری 

منافع صنفی و سعی در آشنایی هرچه  بیشتر نهاد قانون گذاری با اهمیت 

و ارزش توسعه حمل ونقل، درگیر اختالفات داخلی و مباحث شخصی 

شده اند؛ تا آنجا که در جلسات کمیسیون های تخصصی هیئت وزیران 

و کمیسیون عمران مجلس، افراد غیرحمل ونقلی اظهارنظر می کنند.

مطالبهگـرمصالحبخشخصوصـی

وزارت راه و نهادهایی که متولی حوزه تجارت هستند بیاید و در قالب 

پژوهش های هوشمند و متناسب با نیاز دستگاه ها، اقدام به تولید محتوا 

کند. پیشنهاد می کنیم واحد پژوهش و مطالعات در ترابران ایجاد شود 

و به بخش های مختلف خصوصی، عمومی و دولتی، خدمات ارائه کند. 

تاکید بعدی من به مدیران ترابران، به عنوان یکی از قدیمی ترین نشریات 

تخصصِی صنعت حمل ونقل و زنجیره تامین، ضرورِت ارتقای شیوه های 

اطالع رسانی است، اینکه نشریه جدا از حالت مکتوب ، از طریق پلتفرم های 

فناوری اطالعات نیز به صورت گسترده تر در اختیار افکار عمومِی صنعت 

حمل ونقل و خانواده بزرگ صنعت حمل ونقل و لجستیک قرار گیرد تا 

گردش و بازنشر مطالب بسط و توسعه بیشتری پیدا کند. 

به نظر من اگرچه اغلب کارشناسان نشریه ترابران از السابقون هستند و 

بسیاری از صاحب نظران حوزه صنعت حمل ونقل و ترانزیت در این نشریه 

مطالبی که حاصل چندین سال تجربه، نگاه عینی و تجربیات میدانی شان 

در حوزه حمل ونقل بین المللی بوده با مخاطبانشان به اشتراک گذاشته اند، 

صنعت  بازیگران  و  خبرگان  همه  آمدن  هم  ضرورت گرد  همچنان  اما 

حمل ونقل در یک همایش و سمپوزیوم ساالنه وجود دارد. نشریه ترابران 

می تواند در این زمینه ایفای نقش کند. با برگزاری یک همایش فراملی و 

از زبان صاحب نظران بخش  احصاء و جمع آورِی همه معضالت بخش 

صنعت حمل و نقل و لجستیک می توان به طور ساالنه مرکزی قابل اتکاء 

و همچنین  لجستیک  و  مسائل حمل ونقل  برای حل وفصل  مستند  و 

با  معرفی آخرین دستاوردهای صنعت حمل و نقل فراهم کرد و ما هم 

تمام امکاناتی که داریم از چنین اقدامی حمایت می کنیم.
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یادداشت از مجید بابایی 

تحلیلگر  و کارشناس اقتصادی و دبیر سابق انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی   

نسبت هایی  با  مدیریت شبکه حمل ونقل کشور  و  توسعه  در  دولت 

متفاوت نقش سیاست گذاری، سرمایه گذاری، نگهداری و مدیریت شبکه 

را برعهده دارد. بخش خصوصی هم براساس قوانین مرتبط، بیشتر در امر 

سرمایه گذاری و نگهداری و بهره برداری از شبکه فعال است. در این بین 

نقش رسانه ها در به تصویر کشیدن عملکرد فعاالن اقتصادی از هر دو 

بخش خصوصی و دولتی و ایجاد بستر نقد و گفت وگو با ذی نفعان این 

طرح ها بسیار حائز اهمیت است. 

رسانه در طرح مسائل و ایده ها به شکلی شفاف، ایجاد پلی بین ذی نفعان 

و شنیده شدن غالب دیدگاه ها پیرامون مسائل، چالش ها و فرصت های 

پیش روی حوزه های مختلف نقشی بسیار پراهمیت و غیرقابل انکار دارند. 

در حوزه های تخصصی این نقش می تواند بسیار چشمگیر و تاثیرگذار 

باشد. به روزرسانی و ارزیابی برنامه ها و فعالیت های در دست انجام در 

حوزه های مختلف از وظایف رسانه های تخصصی است تا از ابزارهای در 

اختیار خود به منظور ایجاد نوعی یکپارچگی در رویکردها، تعامالت و 

اقدامات بهره گرفته و به ارتقای کمی و کیفی عملکرد بخش های مربوطه 

کمک کنند. 

بخش حمل و نقل نیز همچون سایر حوزه های تخصصی از چنین پتانسیلی 

برای بهره گیری از ابزارهای رسانه ای برخوردار است و هرچند از گذشته، 

رسانه های نوشتاری در حوزه حمل و نقل تالش قابل تقدیری داشته اند، 

اما در دهه اخیر همراه با توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات شاهد 

حضور رسانه های تخصصی بیشتری بوده ایم که هریک نیز به نحوی تالش 

می کنند تا با استفاده از ابزارهای به روزتر بخشی از فرایند آگاهی رسانی و 

تصمیم سازی در توسعه حمل و نقل کشور باشند.

بدیهی است عهده دار شدن چنین تکلیفی از سوی رسانه های تخصصی 

این  از  نیز  و می تواند خود  نیست  بدون چالش 

حیث که محتواهای تولیدی تا چه میزان مبتنی بر 

شواهد متقن، انعکاس نظرات ذی نفعان و اصل 

قرار گیرد؛  نقد  مورد  نه،  یا  است  بوده  بی طرفی 

از رسانه ها به دلیل  حتی گاه دیده می شود برخی 

مستقل  مرکز  یک  به عنوان  مالی که  مشکالت 

کسب و کار با آن روبه رو هستند به مرور از اصل بی طرفی فاصله گرفته و 

تبدیل به بلندگوی نهاد دولتی یا خصوصی خاصی می شوند که می تواند 

نقد  در  و کاهش مشارکت خبرگان  اعتماد مخاطبان  به سلب  منجر 

مباحث مطروحه شود.

یکی از بخش های بسیار مهمی که مطبوعات تخصصی می توانند در آن 

بدنه خبرگی در زمان  به کارگیری  باشند،  مرحله مشارکت جدی داشته 

تدوین و تنظیم طرح ها و مقررات مربوطه، مشابه آن چیزی است که 

در دوره تنظیم لوایح برنامه های پنج ساله و بودجه های سالیانه صورت 

می گیرد. در این مرحله اگر با کمک رسانه ها و مشارکت خبرگان، هرچه 

بیشتر به بدنه قانون گذاری و اجرایی کمک فکری داده شود، می توان انتظار 

داشت که برنامه هایی که از انسجام بیشتر و اولویت باالتر برخوردارند، 

تصویب شده و به مرحله اجرا رسند. حوزه مهم دیگر که نقش رسانه های 

تخصصی در آن بارز است، اطالع رسانی و آگاهی بخشی از روند انجام 

طرح هاست به نحوی که بازخورد حاصل از نقد این برنامه ها به ارتقای 

کمی و کیفی آن طرح ها بینجامد.

آشنایی که  جهت  به  حمل و نقل،  حوزه  تخصصی  رسانه های  بین  در 

اذعان کنم  می توانم  داشته ام،  ترابران  ماهنامه  با  اخیر  دهه  در  به ویژه 

که تا حدود زیادی توانسته در حوزه حمل و نقل نقش مثبتی ایفا کند؛ 

هر چند که قطعاً به دلیل مواجهه با چالش های بعضاً اقتصادی امکان 

انعطاف پذیری باال در همه موضوعات فراهم نیست. در عین حال، بخش 

حمل و نقل خود به تنهایی حوزه های متنوعی از موضوعات فنی، مدیریتی 

و تکنولوژیکی را در بخش های ریلی، جاده ای، هوایی و دریایی و البته 

لجستیک و زنجیره تامین در بر می گیرد و بدیهی است جای دادن همه 

این حوزه ها در یک ماهنامه امری دشوار خواهد بود و ممکن است از 

ثمربخشی کل کار بکاهد. پس به نظر 

من، اتخاذ راهبرد تمایزبخشی به جای 

پرداختن به همه زیربخش ها و تمرکز بر 

حوزه های خاص می تواند در بلندمدت 

مسیر این رسانه تخصصی حمل و نقل 

را تا حدودی متفاوت و متمایزتر کند.

دربـاب»راهبـردهایتمایزبخشـی«
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و  فرهنگ  علم،  توسعه  و  تعمق  رویکرد  با  جوامع  همه  در  مطبوعات 

آگاهی بخشی به وجود آمده اند و نقشی بسیار بسیط و اثرگذار دارند. آنچه 

روشن و مبرهن است، در هر جامعه ای دسترسی به اطالعات، آن هم از 

جنس تخصصی برای همه آحاد مردم یکسان، برابر و به راحتی میسر نیست و 

به واقع روند منطقی و رو به رشدی ندارد، مگر آنکه با ایجاد فضای اطالع رسانی 

سالم، امکان تجزیه، تحلیل و نقد را فراهم و مروج توسعه و تعمق باشند. 

در نتیجه مطبوعات تخصصی برای نیل به این هدف باید نقش موثرتری در 

شناسایی و به کارگیری نخبگان و روشنفکران حوزه تخصصی بر عهده گیرند تا 

عالوه بر وظیفه نشر فرهنگ، نسبت به معرفی افراد موثر در حوزه و استفاده 

از مقبولیت های مردمی ایشان بهره جویند.

حال اگر توصیف کلی جامعه را به  عبارت عینی حمل و نقل تعمیم دهیم، 

اگر حمل و نقل  این قاعده مستثنی نیست.  از  نیز  جامعه حمل و نقل ما 

اقتصادی و  اصلی توسعه  پایه  و لجستیک  زیرفصل لجستیک  به عنوان 

پیشرفت هر جامعه به شمار می رود، در ایران این صنعت به شکل سنتی 

به وجود آمده و تاکنون استمرار پیدا کرده و امروز با قدری تغییر چهره 

به دست ما رسیده است؛ در صورتی که در کشورهای توسعه یافته بسترهای 

ما  رفتارسازی های  از  متفاوت  بسیار  و چشم انداز  رویکردها  شکل گیری، 

بوده، چراکه حمل و نقل منجر به تحول بنیادین اقتصاد و عبور بشریت از 

سنت به مدرنیته شده و صد البته پیش نیاز این تحوالت حرفه ای از منظر 

تخصصی  مطبوعات  از  فقط  تخصصی،  آگاهی بخشی  و  توسعه  تعمق، 

نشئت خواهد گرفت. با این توصیف، می توان به نقش محوری مطبوعات 

در پیشرفت، ایمان آورد. 

در عین حال، شکل گیری مطبوعات موثر تخصصی و توسعه آنها را می توان 

براساس یک استراتژی نانوشته دانست که نیاز و باور، از ارکان اصلی آن 

محسوب می شود، اما مؤلفه های دیگری هم وجود دارد که هر کدام از 

وزن و اهمیت خاصی برخوردارند و عدم رشد متوازن آنها )که در بعضی از 

حوزه ها مشهود است( می تواند ما را از رسیدن به هدف باز دارد.

این نکته را نیز نباید از خاطر دور داشت که تکثر مطبوعات می تواند عاملی 

بر رقابت کمی و کیفی نشر علوم و فرهنگ حمل و نقل باشد. آنها می توانند 

با عبور از کلیات حوزه کسب و کاری، بر موضوعات تخصصی تمرکز کنند 

و به نوعی رقابت سالم در احصای فرصت ها و چالش های مرتبط داشته 

باشند، هرچند متاسفانه به دالیل مختلف به ویژه اقتصادی این تعدد و تنوع، 

دراقداماتمطبوعاتی،باورالزمبهمحوریتتشکلهامشهودنیست

اهمیت ترویـج کارگروهی تجاری 

یادداشت از دکتر مسعود پل مه

دبیر کل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران
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به شکل مطلوب محقق نشده است. البته آن دسته از مطبوعات موجود 

در حد بضاعت و به اقتضای توانمندی توانسته اند شرط الزم را ایفا کنند، 

اما این میزان کفایت نمی کند! ترویج اشتراکات و کار گروهی تجاری از 

جمله موضوعات مغفول مطبوعاتی در حوزه تخصصی ما است؛ در حالی 

که در بسیاری از کشورها، بخش خصوصی با تجمیع توانایی های فردی، 

و قدرت مدیریتی،  ایجاد کرده  مالی  و  تجاری  هم افزایی و هم آمیختگی 

مالی و عملیاتی موثر و واحدی برای تصدی امر به دست آورده اند. قدر 

مسلم، فرهنگ سازی و هدایت فکری از جمله ملزوماتی است که در ید 

مطبوعات خواهد بود. از دیگر موضوعاتی که به خوبی به آن توجه نشده، 

تمرکز بر صدای واحد و اقدامات صنفی از سوی مطبوعات است. شاید 

باز هم دلیل آن را باید از دریچه اقتصادی دید. می دانیم خاستگاه صنفی، 

قدرتمندترین نظام پذیرفته شده قانونی است، ولی این مهم به قدر کفایت در 

کانون توجه مطبوعات قرار نگرفته و به واقع در اقدامات مطبوعاتی، باور 

الزم به محوریت تشکل ها مشهود نیست. 

خوشبختانه، مجموعه ترابران بیش از یک نشریه، نقش فرهنگی الزم را در 

حوزه حرفه ای حمل و نقل و در گامی فراتر در حوزه لجستیک ایفا کرده و 

موجب بهره مندی جامعه صنفی از نظرات شاخص علمی و عملی کسب و کار 

بوده است. شاهد این مدعا را می توان طیف گسترده و متنوع مخاطبان 

دانست. البته نقش فزاینده این مجله وزین را می توان به شیوه دیگر بیان 

کرد که مروج توسعه یافتگی و زایش نوسازی بوده است؛ لذا در استمرار 

بهره مندی از این ابزارها باید به بنیان های شکل گیری توجه بیشتری کرد. 

می دانیم شکل گیری مطلوب اجتماعی به ساخت اقتصاد و کارآمدی دیگر 

توسعه یافتگی  ترویج  شد.  خواهد  منجر  جامعه  بر  حاکم  سیستم های 

جامعه  اجزای  ادراکی  و  عقالنی  نوسازی  بر  بالفصلی  اثرات  فرهنگی، 

خواهد داشت؛ بنابراین شکل گیری مطلوب اجتماعی زمانی از سکون به 

توسعه یافتگی گذر خواهد کرد که عناصر آن یا به واقع افراد و ذی نفعان 

و  حرفه ای  شعور  وجدان کاری،  به  بیشتر  چه  هر  هدف،  جامعه  اصلی 

خودآگاهی جمعی اعتقاد داشته باشند و تمسک جویند. این را می توان 

هدف آتی ترابران برای تحول و نوگرایی جامعه صنفی دانست. 

اینکه  اما  هستند،  بخش خصوصی  و  دولت  اقتصادی،  عرصه  بازیگران 

اقتصاد دولتی فاقد پویایی و مبتنی بر ناکارآمدی است بر کسی پوشیده 

نقش  اقتصاد،  در  دولتی  حاکمیت  جایگاه  نزول  پایه  نخستین  نیست. 

شراکتی در بنگاه های اقتصادی است، یعنی کسب درآمد مستقیم از جیب 

بخش خصوصی، در حالی  که می توان شأن دولت را به قدری ترقی داد که 

رویکرد هزینه فرصت را مبنای تصمیم گیری و رفتارسازی مالی و اقتصادی 

پایه گذاری کند و فرصت مدیریت، نظارت، سرمایه گذاری و اجرا را به بخش 

خصوصی داده و تاثیر فزاینده اقتصاد رقابتی مبتنی بر ارزش و شایستگی 

را خلق کند. این تضاد رفتاری مشهود از دید نشریات مغفول نمانده و 

چرایی تبدیل مطبوعات تخصصی به بلندگوی بخش خصوصی از همین 

جنس است. من از فرمایش عزیزانی دیگر وام می گیرم که بخش خصوصی 

سالم و صادق را باید در جایگاه مردم ساالری و اقتصاد را به عنوان بنیان 

اصلی توسعه در نظر گرفت. در حقیقت باید در سطوح مختلف اقتصادی، 

بخش خصوصی توانا و رقابت پذیر داشته باشیم تا زمینه های اقتصادی با 

رویکرد عدالت اجتماعی تحقق یابد. از دیگر سو، بخش خصوصی هم که 

می خواهد زمینه ساز چنین اقتصادی باشد خود باید به مفاهیم اجتماعی 

آگاه و اعتقاد داشته باشد و در افق اجرایی آن قدم بردارد. اینجاست که 

باید بخش خصوصی را به رسمیت بشناسیم و بدانیم در تحقق آزادی های 

مشروع اجتماعی و فردی و عدالت اقتصادی کشور که بدون بنیان های 

صحیح اقتصادی امکان پذیر نیست، نقشی جدی دارند. 

این همان ویژگی است که منجر به همزادپنداری مطبوعات شده و در 

نهایت آنها را به صدای رسای بخش خصوصی تبدیل می کند. دولتمردان 

هم باید بپذیرند که این رفتار هیچ گاه در تقابل با اهداف اقتصادی دولت 

نخواهد بود، بلکه همسویی در راه توسعه ولی با ادبیاتی متفاوت است. 

در انتها، بعضی از شهود قائم بالذات بخش خصوصی را که تاثیر به سزایی در 

همراهی مطبوعات داشته است، می توان چنین برشمرد:

1- بازتاب منافع حقه بخش خصوصی در منافع ملی و حقوق عامه

2- رفتارسازی حرفه ای بخش خصوصی با رویکرد مطالبه گری

3- گسترش و کارامدی سازمان های مردم نهاد در انجام تصدی گری دولتی

4- تمرکززدایی منطقی از دولت با حفظ اقتدار دولت در اقتصاد

5- واقع گرایی مبتنی بر نیاز ملی در حمایت از بخش خصوصی کنشگر

ترویج اشتراکات و کار گروهی تجاری از جمله 

موضوعات مغفول مطبوعاتی در حوزه تخصصی ما 

است؛ در حالی که در بسیاری از کشورها، بخش 

خصوصی با تجمیع توانایی های فردی، هم افزایی

 تجاری و مالی ایجاد کرده و قدرت مدیریتی، مالی و 

عملیاتی موثر و واحدی  برای تصدی امور دارند
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نقد موقعیت

یادداشت از ملک رضا ملک پور

عضو هیئت مدیره انجمن توسعه دریامحور

در 40 سال گذشته  ما  مدیریتی  و  اداری  نظام  و  چیدمان حاکمیت 

به گونه ای بوده است که اوال صدای غیرخودی و نظریات کارشناسانه 

متقابل را نمی شنیده و ثانیا با زدن برچسب امنیتی به هر نظریه،  تحلیل 

و انتقادی از جانب مطبوعات توجیهات الزم را برای اعمال یا دیکته 

کردن نظر خود فراهم کرده و بر اساس فرضیاتی که در مجموعه بسته 

و غیرقابل نفوذ خود شکل داده است،  کار را پیش می برد. به بیان بهتر،  

حاکمیت در اداره امور و اتخاذ تصمیمات با احساس استغنا و بی نیازی 

مطلق نسبت به مطبوعات به ویژه نشریات تخصصی، نقش آفرینی آنها 

را به حداقل ممکن رسانده است.

با این حال، عملکرد نشریات، مختلف بوده و در انجام وظیفه و تعهد 

مطبوعاتی خود شدت و ضعف داشته اند. بعضی از نشریات تخصصی 

صنفی برخورده کرده و از جامعیت الزم برخوردار نبوده اند یا از طرح 

دیدگاه های مخالف هراس داشته اند. در مقابل نشریاتی وجود دارند که 

در کار خود موفق بوده و به وظایف محوله بر عهده آنها عمل کرده اند. 

بدیهی است اثربخشی مطالب و موضوعات مطرح شده از سوی این 

نشریات بحث جداگانه ای است که به فضای کسب و کار بستگی دارد.

نشریاتی که در حوزه حمل ونقل و لجستیک به عنوان یکی از حوزه های 

مهم اقتصاد کار کرده اند، محدود بوده اند. مجالتی بوده اند که با ارائه 

را  الزم  بستر  و کارشناسانه  جامع  و گزارش هایی  مقاالت  تحلیل ها  ، 

حتی برای تدوین و تصویب قوانین آماده کرده اند  . با این حال، گاهی 

در برخی از این نشریات تغییر کادر تحریریه و سردبیری ثمره ای جز 

ناامیدی در جامعه مخاطبان نداشته است، در حالی که برخی نشریات 

دیگر حتی در کوران تغییرات مختلف، ریسمان اصلی را گم نکرده و با 

هر دشواری به هدف و خط مشی اصلی خود پایبند بوده اند.

نشریات  برخی  شاهدیم که  اکنون  البته 

تخصصی به جای حلقه واسط بین بخش 

خصوصـی و دولتـی به بلندگـوی بخـش 

خصوصی تبدیل شده و در مقابل دولت 

قرار گرفته اند که اصلی ترین دلیل آن طرد 

عبارت  به  است؛  بخش خصوصی  شدن 

بهتر، حاکمیت فضای کسب وکاری به وجود آورده که بخش خصوصی 

واقعی ناموفق شود و به تبع یا فرار را بر قرار ترجیح دهد و از کشور 

برود و سرمایه خود را خارج کند یا مظلوم واقع شده و بسیار محقرانه 

و با مشقت به کار خود ادامه دهد.

ناگفته نماند که در مقابل، با سرازیر شدن رانت، شرکت هایی خصوصی 

پدید آمده اند که ماموریت اصلی آنها تخلیه منابع ارزی دولتی و فروش 

نفت و گاز و محصوالت پتروشیمی بوده؛ در نتیجه، به طور خودکار و 

ناخودآگاه نشریات انتخابی ندارند جز اینکه برای حفظ خود در بین افکار 

عمومی و طبقه فرهیخته جامعه،  در موضع کارشناسی باقی بمانند و به 

این ترتیب بقا، استمرار و انتشار داشته باشند.

در این میان، »ترابران« در کمال ناباوری و علی رغم پیش بینی ها - حداقل 

از نظر شخص من - توانست به سرعت جایگاه بایسته خود را در بین 

بپردازد که  مسائلی  به  باز کند،  حمل و نقل  حوزه  با  مرتبط  نشریات 

برچسب »سفارشی« به آنها نخورد و همه دیدگاه های موافق و مخالف 

کارشناسی در زمینه های مختلف در کنار یکدیگر مطرح شود.

بد نیست در اینجا یادآوری کنم که مجله ترابران در یکی از شماره های 

خود، کوتاه ترین راه حل )5 ساله( طرح بهره برداری از سواحل مکران 

بلکه  برای هموطنان  نه تنها  اشتغال  نرخ  باالترین  به  رسیدن  برای  را 

تضمین  هندوستان،  و  پاکستان  افغانستان  مثل  همسایگان  برای 

درآمد محاسبه شده ساالنه 80 میلیارد دالر برای کشور بدون تحریم های 

ایرانیان از محل صدور خدمات )نه  افزایش قدرت خرید  بین المللی، 

این طرح همه مراحل  ادامه،  فروش نفت و گاز( را مطرح کرد. در 

چکش کاری خود را با موفقیت سپری کرد و بار دیگر جایگاه و نقش 

مطبوعات را در تصمیم گیری های کالن نشان داد، اما متاسفانه سازمان 

اجرا  یعنی  اجرا،  اصلی  شرط  دو  مسئول، 

فقط توسط بخش خصوصی و دوم تضمین 

به  توجه  بدون  محموالت کشورها  ترانزیت 

نظام سیاسی حامل را نادیده گرفت، بنابراین 

موقعیت  و  شد  متوقف   97 سال  از  طرح 

ترکیه را برای جایگزینی ایران مطلوب کرد.

بقابهشرطتعادل
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ذرهبیـــن

یادداشت از سعید قصابیان 

تحلیلگر اقتصادی و کارشناس ارشد حمل ونقل ریلی

اساساً رسانه ها در سه دسته قابل تفکیک هستند: دسته اول، رسانه های 

دولتی هستند. رسانه هایی که رسماً یا غیرمستقیم طرز فکر و مشی و 

عملکرد دولت را تبلیغ می کنند. دولت هر چقدر بخواهد می تواند برای 

آنها خرج کند و می کند. هرقدر هم که برای مدیران مسئول آنها دلیل 

کارشناسی و برهان بیاوری که فالن مقصد که به دنبالش هستید سر از 

ترکستان درمی آورد، گوش شنوایی وجود ندارد. گوش ایشان به دهان 

رئیس است و بس. این رسانه ها کارمند دولت هستند و هرگز مشکل 

مالی پیدا نمی کنند و کارکنانشان از امنیت شغلی کامل برخوردارند.

دسته دیگری از رسانه ها، خصوصی هستند که خود به دو گروه تقسیم 

می شوند: گروهی از آنها ارگان یک مجموعه همسو هستند و منافع 

آن را دنبال می کنند. مثال اتاق بازرگانی یک دستگاه عریض و طویل 

رسانه ای دارد که اهداف و منافع آن را پیگیری می کند. این رسانه ها 

پیدا  بعید است که مشکل مالی  کارمند بخش خصوصی هستند و 

کنند. اینها اهل چون وچرا هستند تا منافع ولی نعمتان خود را محقق 

کنند. هرچند این گفته الزاما به معنای بی ارزش بودن محتوایی که این 

رسانه ها عرضه می کنند، نیست.

اما نشریات تخصصی چیزی غیر از آن دو گونه باال محسوب می شوند 

و باید به فرمان تخصص و استدالل و منافع ملی باشند، نه به فرمان 

دولت و غیردولت. نشریه تخصصی گاهی باید در کنار دولت باشد برای 

اقناع بخش خصوصی و گاهی در کنار بخش خصوصی باشد برای اقناع 

دولتمردان. اینها باید اهل چون وچرا بر مبنای منافع ملی و به استناد 

نظرات کارشناسان و خبرگان باشند و چه بسا این میان داری به مذاق 

عده ای خوش نیاید و بخواهند چوب الی چرخ نشریه بگذارند. در این 

صورت الزم است که این نشریات حتما استقالل مالی داشته باشند؛ 

چراکه در این وادی، هیچ کمک و حمایتی بی طمع نیست. 

از دسته سوم است و دغدغه اقتصاد حمل ونقل را دارد. در  ترابران 

شرایط فعلی کشور حضور یک مجله با این موضوع یک ضرورت است 

ریشه  حمل ونقل  اقتصاد  در  حمل ونقل کشور  مسائل  عمده  چراکه 

دارد؛ از جمله در بخش حمل ونقل ریلی. به عنوان یکی از کارشناسان 

حمل ونقل ریلی معتقدم که معضل اصلی در اقتصاد حمل ونقل ریلی 

نرخ بسیار پایین برگشت سرمایه در آن است که باعث فرار سرمایه شده 

است. در این بازار، در فرآیندی که اسمش را خصوصی سازی گذاشته اند، 

جای خالی بخش خصوصی واقعی با شرکت های شبه دولتی پر شده که 

از نظر شیوه مدیریت هیچ فرقی با بخش دولتی نداشته و در تضییع 

منابع دست کمی از آن ندارند.

راه آهن(  شرکت  )توسط  تصدی گری  بر  دولت  اصرار  شرایطی که  در 

عرصه را بر بخش خصوصی و حتی بخش شبه دولتی تنگ کرده است، 

عملکرد شبه دولتی ها هم به پای بخش خصوصی نوشته شده و بهانه ای 

می شود برای از میدان به در کردن همین چند شرکت خصوصی فعال 

باقی مانده در بخش ریلی. نمونه واضح آن واگذاری شرکت تراورس 

و  واگذاری ها  نا کارآمدی سازمان خصوصی سازی در  است که هزینه 

هزینه فجایع مدیریتی و فساد در آن به پای بخش خصوصی نوشته 

شد و به این بهانه، اساس خصوصی سازی زیر سوال رفت. در این میان، 

رسالت دولت و وظیفه آن براساس تفسیر اصل 44 قانون اساسی، 

باید ایجاد زمینه برای سودآوری مسافرکشی و بارکشی ریلی باشد، اما 

متاسفانه اهتمام جدی برای تحقق آن دیده نمی شود و بنابراین پیامد 

اصرار بر دولتی ماندن و راندن خصوصی ها، بهره وری بسیار پایین حمل 

ریلی است )سرعت بازرگانی کمتر از 5 کیلومتر بر ساعت(.

خالصه اینکه؛ برای تحلیل موقعیت حمل ونقل در کشور و چاره جویی 

است.  تخصصی ضروری  نشریه  یک  آن حضور  برای حل معضالت 

دنبال  را  ترابران  دارند قطعاً  را  اقتصاد حمل ونقل  کسانی که دغدغه 

می کنند و خوشبختانه ترابران بین موضوعات ریلی و جاده ای و هوایی 

و دریایی توازن خوبی برقرار کرده است. 

بهفرمـانتخصصواستدالل
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نقد موقعیت

یادداشت از محمد راستاد

مدیرعامل سابق سازمان بنادر و دریانوردی کشور

مورد  حوزه  به  نسبت  عمومی  آگاهی  افزایش  در  تخصصی  نشریات 

ذی نفعان  و  فعاالن  مخاطبان که  چراکه  دارند؛  مهمی  نقش  تمرکزشان 

آن حوزه ها هستند، از آنها به عنوان مرجعی برای آگاهی از آخرین اخبار، 

تحوالت، ایده ها و رویکردهای داخلی و خارجی بهره می برند. 

در این میان، نشریات تخصصی حمل و نقل به دلیل پویایی و تحرک حاکم 

بر شقوق مختلف حمل و نقل، اهمیت مضاعفی دارند. این حوزه از یک 

سو، به شدت از اقتصاد و تجارت متاثر است، به طوری که رونق یا رکود 

اقتصادی، تجارت و بالتبع تقاضا را برای حمل ونقل تحت تاثیر مستقیم 

قرار می دهد و از سوی دیگر، رقابت برای به دست آوردن سهم بیشتر از بازار 

و طبعاً استقبال از تحوالت جدید علمی و بهره گیری از فناوری اطالعات و 

ارتباطات و هوشمندسازی به عنوان راهبردهای رقابتی، روزبه روز در صنعت 

حمل ونقل پررنگ تر شده و فعاالن این صنعت را وادار می کند که همواره 

خود را با این شرایط و تحوالت وفق دهند. 

با مشخصات و شرایط گفته شده ،   بدیهی است که صنعت حمل ونقل 

زوایای عدیده ای دارد که همواره باید در بستر های مختلف از جمله نشریات 

تخصصی، واکاوی، تجزیه و تحلیل شود تا ذی نفعان این صنعت از آن 

بهره ببرند. با این حال، در چند دهه اخیر، نشریات تخصصی حمل ونقل 

کشور، در یک مسیر یکنواخت و بدون نوسان از نظر محتوا و مخاطب 

بهتر، در مقاطعی، یک نشریه بسیار مطرح و  به عبارت  نداشته اند.  قرار 

پرمخاطب بوده و در دورانی با افول و کاهش مخاطبان مواجه شده است 

که بخشی از این نوسان را باید به حساب ظهور سایر رسانه ها به ویژه فضای 

نشریه  یک  داشت که  انتظار  می توان  مجموع  در  ولی  مجازی گذاشت، 

وزین تخصصی، تحت هر شرایطی کیفیت محتوا، برجستگی، مخاطبان 

وفادار و قرار داشتن بر نوار موفقیت نسبی را حفظ کند؛ چراکه در حال 

حاضر، ما به شدت به افزایش میزان آگاهی و ارتباط با جنبه های مختلف 

صنعت حمل ونقل در جامعه نیاز داریم. این صنعت می تواند در شرایط 

باشد،  پایدار  اشتغال زایی  و  درآمدزایی  برای  روزنه ای  اقتصادی،  سخت 

انطباق با  باید بتواند از شرایط سنتی به سمت مدرنیزه شدن و  بنابراین 

روندهای بین المللی از نظر مدیریت، فناوری و بهره وری حرکت کند. در 

چنین شرایطی، ارتقای دانش فعاالن و ذی نفعان، باید از مجرای نشریات 

تخصصی حمل ونقل انجام گیرد و فعاالن رسانه ای بیش از گذشته برای 

نقش آفرینی در این صنعت تالش کنند. 

در میان نشریات تخصصی حمل ونقل، »ماهنامه ترابران« از جمله نشریاتی 

است که تعهد خود را به یک الگو و ساختار مشخص کمابیش حفظ کرده 

است و مخاطبان آن تقریباً می دانند که با چه نشریه ای مواجه هستند. این 

را باید به عنوان امتیاز این ماهنامه نسبت به برخی نشریات مشابه تلقی کرد؛ 

هرچند طبعاً نمی توان از نظر کیفیت محتوا، توازن و یکپارچگی موضوعات 

و مطالب عدیده منتشرشده را کامالً تایید کرد، در حالی که برخی مطالب 

از نظر کیفی در شرایط بسیار مطلوب و خوبی بوده اند، موضوعاتی هم 

بوده که کیفیت مطلوبی نداشته اند. لیکن در مجموع می توان »ترابران« را 

به عنوان یک نشریه معتبر تخصصی صنعت حمل ونقل ارزیابی کرد. 

آنچه می تواند بر غنای ماهنامه بیفزاید، توجه به نظرات و ایده های همه 

ذی نفعان و نقش آفرینان مقوالت مختلف است، مثالً چنانچه بنا باشد 

مطلبی پیرامون حمل ونقل ریلی به عنوان یک چالش مطرح شود، ضمن 

اتکایصرفبهنظراتطیفمحدودیازذینفعان،حقمطلبراادانمیکند

هنر جذب مخاطب در سایه بی طرفی



14
01

ه 
ما

هر 
م

69شماره 200

ذرهبیـــن

بیان کلی مسئله از دیدگاه نشریه، همه بخش هایی که در اطراف آن مسئله 

باشند.  داشته  را  نظرشان  ارائه  فرصت  باید  دارند،  ایده  و  منافع  نقش، 

توانست  نخواهد  ذی نفعان،  از  محدودی  طیف  نظرات  به  صرف  اتکای 

ادا کند. در حمل ونقل، هم صاحب کاال و هم متصدی  را  حق مطلب 

حمل ونقل منافعی دارند، حتی واسطه گران میان مشتریان و ارائه کنندگان 

خدمات نیز از منظر خود به مقوالت مختلف می نگرند. در این میان توجه 

به دیدگاه های دستگاه های دولتی هم که در جایگاه اعمال حاکمیت قرار 

دارند، جزء بدیهیات به شمار می رود. منظور آنکه، ماحصل نظرات تمام 

ذی نفعان، می تواند به جمع بندی منطقی از مسئله مورد بحث کمک کند، 

بنابراین رعایت این الگو، نه فقط کیفیت مطالب را تضمین می کند، بلکه 

ذی نفعان مختلف، رویکرد جانبدارانه را از نشریه استنباط نخواهند کرد. 

در پایان، امیدوارم با تالش بیشتر و توجه و مشارکت مخاطبان نشریه، 

شاهد ارتقای هر چه بیشتر و نقش آفرینی آن در افزایش آگاهی و دانش 

حمل ونقل کشور باشیم. 

یادداشت از جواد سمساریلر 

رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت های حمل ونقل بین المللی ایران 

را  اگر مسئوالن حوصله خواندن نشریات تخصصی  من فکر می کنم 

داشته باشند، مطالعه ترابران که تاکنون توانسته در بزنگاه ها و به محض 

بروز مشکالت، با ارائه اطالعات تازه ، دقیق و به روز، به عنوان یکی از 

تریبون های حوزه حمل ونقل حضور پیدا کند، کمک به سزایی به اتخاد 

تصمیمات درست مسئوالن خواهد کرد، زیرا همزمان با طرح مسائل و 

مشکالت، راهکارهای کارشناسان را هم ارائه می کنید، اما مشکل اساسی 

ما با سیستم بروکراتیک کشور این است که مشکالت بخش خصوصی 

را می شنوند و پیشنهادها را دریافت می کنند، ولی 

در عمل خودشان به تنهایی تصمیم می گیرند. در 

تصمیمات  در  معموالً  نظرات کارشناسی  واقع 

دخیل نیست و وزارتخانه ها بدون توجه به نظرات 

فعاالن  و  می گیرند  تصمیم  خصوصی  بخش 

اقتصادی را هم ملزم به اجرای دستورالعمل های 

گاه ناپخته و نسنجیده می کنند.

البته ما در جلسات شورای عالی ترابری یا شورای راهبردی وزارت راه 

و ... دعوت می شویم ولی حق رأی نداریم و نتیجه این عدم توجه به 

پیچیده تر شدن مشکالت  و  انباشته شدن  فقط  بخش،  دغدغه های 

برنامه ریزی می کنند، کار  افرادی که در حوزه حمل ونقل  است، چون 

آکادمیک  و  تئوری  صورت  به  صرفاً  و  نکرده اند  حمل ونقل  اجرایی 

اطالعاتی دارند، غافل از اینکه بدون تجربه اجرایی و تخصص و دانش 

برای حل مشکالت تصمیم  نمی توان  ویژه کشور،  از وضعیت  کافی 

درستی گرفت. این عدم یکپارچگی بین بخش خصوصی و دولتی، در 

همه شقوق حمل ونقل نیز نمود و بروز دارد که باعث شده در حال 

حاضر، یکی از مشکالت عمده ما عدم کارایی در حمل ونقل ترکیبی 

باشد، چراکه هرکدام از 5 معاونت حمل ونقلی وزارت راه و شهرسازی 

هم  به  زورشان  مختلف  معاونت های  گویی  می زنند؛  را  خود  ساز 

نمی رسد و حاصل چنین مدیریتی بلبشوی موجود در حوزه حمل ونقل 

است و اینکه هیچ مشورت و همفکری و همگامی برای اتخاذ یک 

با حمل ونقل  ارتباط  در  و کارامد  واحد  تصمیم 

وجود ندارد و حتی رونق عبور و مرور و گذر از 

کریدور شمال - جنوب هم فقط در حد آرزو و 

روی کاغذ باقی مانده است.

بار دیگر تاکید می کنم که تعدد مراکز تصمیم گیر 

موجب مزمن شدن مشکالت در این بخش شده 

نبود  این بخش،  و می توان گفت خأل اصلی در 

مدیریت واحد برای همه شقوق حمل ونقل است. در چنین شرایطی 

نمی شود:  دیده  یکپارچگی  انجمن های حمل ونقل هم  بین  در  حتی 

و عملکرد  دولتی دچار تشتت  و هم  واقع هم بخش خصوصی  در 

جزیره ای هستند. من امیدوارم که ترابران بیش از پیش به این موضوع 

و اهمیت سیستم یکپارچه و مدیریت واحد بپردازد. ما هم به عنوان 

انجمن شرکت های حمل ونقل بین المللی ایران از آماده همکاری بیشتر 

برای انعکاس چنین مشکالتی هستیم.

کاشمسئوالن،نشریاتتخصصیرامطالعهکنند



w
w

w
.t

a
ra

b
a

ra
n

.c
o

m

شماره 200 70

نقد موقعیت

یادداشت از عوض بهمن زاده

 کارشناس اقتصاد و حمل ونقل بین المللی

از دو  باید  را  به ویژه در حوزه حمل ونقل  موفقیت نشریات تخصصی 

منظر بررسی کرد: یکی احساس نیاز مخاطب به خواندن گزارش ها و 

تحلیل ها و دیگری هنر و زیرکی گزارشگران و خبرنگاران برای شناسایی 

صاحب نظران و کارشناسان مجرب تا دست بر نقصان آن حوزه تخصصی 

مثال حمل ونقل و لجستیک بگذارند و به دنبال ترمیم آن باشند.

خانواده حمل ونقل و ترانزیت ایران، هم اعضای عالی رتبه ای در قبل از 

انقالب دارد که زیرساخت های حمل ونقلی کشور را پایه گذاشتند و هم 

مدیرانی در دهه اول انقالب که در جست وجوی توسعه و حل وفصل 

مشکالت حادث در لجستیک کشور بودند و زیرساخت ها، استانداردها، 

قوانین و مقررات حمل ونقلی را ایجاد کردند که هنوز تعدادی از آنها در 

قید حیات هستند، اما پشت میزهای مدیریتی قرار ندارند. در عوض 

افرادی بر صندلی های مسئولیت تکیه زده اند که از سرگذشت حمل ونقل 

بین المللی کشور بی اطالع و یا کم اطالع هستند. در چنین شرایطی، به 

نظر من، نوک پیکان انتقاد در مرحله دوم یا سوم متوجه مطبوعات 

تخصصی است؛ چون آنطور که الزم بود، بهبود شرایط و نتایج حاصل 

از اقدامات و تعهدات و... را مطالبه نکردند. باید از مسئوالن اقتصادی، 

تجاری و دیپلماسی اقتصادی پاسخ بخواهند که آن همه برنامه و نقشه 

کجا رفت و نتیجه آن تعامالت و هزینه های ملی 

چه شد؟ در کجای دنیا اهداف ملی با تعییر احزاب 

یا دولت ها تغییر ماهیت می یابد؟

نشریات  از  را  خود  امروزه  هم  دولت  بدنه  البته 

تخصصی بی نیاز می داند؛ زیرا به قدری  گرفتاری در 

حوزه حمل ونقل بین المللی و لجستیک در ایران 

باال و بدنه مدیریت کالن از تحلیل های تخصصی و 

کارشناسی به دور است که هیچ عالقه ای به ایجاد 

با حوزه های تخصصی و مطالبه گر مانند  تعامل 

نشریات باقی نمانده است. 

عالوه بر این، دولت های بعد از انقالب، دانسته یا 

ندانسته با مقررات پیچیده  موجب شده اند بخش 

خصوصی عمال جایگاه خود را از دست بدهد؛ تا 

آنجا که یک انجمن تخصصی در حوزه حمل نقل با بیش از نیم قرن 

قدمت، اکنون جایگاه خود را به ده ها انجمن و فدراسیون  واگذار کرده  

و عمالً امکان وحدت رویه در صنوف مختلف خارج از دسترس است. 

وظیفه نشریات در برابر اجرای تعهدات وزارت راه و شهرسازی مجبور کردن 

نظارت بر اجرای تعهدات حمل ونقلی است، چراکه با وظیفه سنگینی که 

رئیس دولت برای ساخت ساالنه یک میلیون مسکن بر عهده وزارت راه 

گذاشته، خطر آن وجود دارد که اعتبارات و ظرفیت های مدیریتی حوزه 

حمل ونقل نیز صرف حوزه مسکن شود؛ وزیر و بدنه مدیریتی وزارتخانه ای 

با وظایف تصدی گری در امور ساخت و ساز نمی تواند سنخیتی با مباحث 

تدوین راهبردهای لجستیکی داشته باشد و فضایی برای حمل و نقل در 

آن مجموعه نمی ماند که فرصت های از دست رفته منطقه ای و بین المللی 

یا سایر تحوالت مانند درگیری روسیه و اوکراین یا افزایش نفوذ اسرائیل 

در منطقه و خلیج فارس را بررسی و نقش و منافع کشور را در این فضاها 

و فرصت ها ارزیابی و سهم یابی کند. در این شرایط، نشریات تخصصی 

باید در وهله اول، بدنه دیپلماسی به ویژه معاونت اقتصادی وزارت امور 

خارجه را به حمایت از توسعه حمل ونقل و رفع مشکالت آن هدایت و 

مدیران آن را به توسعه تعامالت حمل ونقلی، تسهیل تجارت و تعامل 

تجار ایرانی و بین المللی متعهد کنند. باید با 

همکاری تنگاتنگ با بخش  خصوصی ضمن 

مطالبه گری اصولی بتوانند در توسعه جایگاه 

لجستیک و حمل و نقل در کشور بکوشند. 

امروزه شاهدیم که حمل و نقل به جای اهداف 

و  دیپلماسی در کشور شده  ابزار  دیپلماسی،  

اروپا  اتحادیه  اعضای  اکثر  با  توافق  علی رغم 

اخذ روادید از آنها عمال ابزار تحدید توسعه 

حمل و نقل جاده ای کشور شده است، 

با این حال، مطبوعات ما نه تنها به مطالبات 

این بخش در مذاکرات برجام نپرداختند بلکه 

خسارات قطعنامه های رنگارنگ تحریم ها را 

به صنعت حمل ونقل بررسی نکرده اند.

فرصتهایازدسترفتهرسانهای



14
01

ه 
ما

هر 
م

71شماره 200

ذرهبیـــن

یادداشت از فرید صفارزاده 

نایب رئیس سازمان جهانی فیاتا )فدراسیون بین المللی اتحادیه  شرکت های حمل ونقل فورواردر(

نکاتی  به  اشاره  برای  قرار گرفته،  اختیارم  در  فرصتی که  از  مایلم  من 

اطالع رسانی کند،  آنها  درباره  بیشتر  ترابران  چنانچه  استفاده کنم که 

بازتاب و بازده مناسب تری در جمع مخاطبان خود خواهد داشت. 

پی ریزی  درستی  فونداسیون  باید  بنا،  یک  برای ساخت  همانگونه که 

شود تا هر روز احتمال ریزش آن وجود نداشته باشد، در کسب وکار نیز 

همینطور است. به همین دلیل مسائل حوزه حمل ونقل را باید از پایه 

با در نظر گرفتن جنبه های داخلی و خارجی بررسی کرد. متاسفانه یکی از 

آسیب های حمل ونقل در کشور ما به پایه ریزی این صنعت بازمی گردد، 

زیرا هنوز نتوانسته ایم فونداسیون حوزه حمل ونقل را در کشور اصالح 

کنیم، به گونه ای که بخش دولتی در نقش راهبر و سیاست گذار حوزه 

حمل ونقل ایفای نقش کند و صرفاً حمایتگر باشد و بخش خصوصی 

مسئولیت بخش عملیاتی و اجرایی را عهده دار شود. 

و هست.  بوده  بازار  میاندار  همواره  دولتی  بخش  تاکنون،  از گذشته 

این موضوع حتی در مواردی که انجام کار به بخش خصوصی واگذار 

شده هم نمود دارد و اختیارات بخش خصوصی برای اجرا و پیاده سازی 

برنامه ها کافی نیست. در حالی که روش های انجام ترانزیت و استفاده 

از این فرصت ها، نیاز به یک معماری و مهندسی دارد که از توان دولت 

خارج است و باید به مسئولیت مهم تری مانند رفع موانع و هموار کردن 

مسیر رشد بخش خصوصی بپردازد و از طریق تدوین یک نظام کنترلی 

مناسب بر اجرای فرایندها و رعایت قوانین و مقررات نظارت جامع و 

کامل داشته باشد قطعا نتیجه بهتری حاصل خواهد شد. 

در این عرصه نقش رسانه در راستای اطالع رسانی خواسته ها و توقعات 

بخش خصوصی به مدیران دولتی و برقراری نوعی توازن بین انتظارات 

این دو بخش بسیار تاثیرگذار بوده و اشتراک گذاری اطالعات با مخاطبان 

با معرفی دقیق ظرفیت های  افزایش شفافیت همراه  این صنعت و 

حمل ونقل کمک شایانی به ارتقای آن خواهد کرد. 

یکی از مباحث بسیار مهم دیگر در تصمیم گیری های مدیریتی و تدوین 

راهبرد، گردآوری آمار و اطالعات دقیق و قابل استناد و به روز از عملکرد 

صنعت به تفکیک شقوق حمل است که تاکنون مغفول مانده است. 

آمار و اطالعات زمانی در تصمیم گیری ها راهگشا خواهد بود که با دید 

ابزاری جهت تصمیم گیری به آن نگاه شود و به موقع و دقیق به دست هر 

دو گروه تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان برسد، در حالی که در بسیاری از 

بخش ها از جمله حمل ونقل آمارها همواره با تاخیر ارائه می شود و این 

موضوع نه تنها گاهی منجر به از دست رفتن فرصت ها می شود بلکه 

از آنجا که در زمان تصمیم گیری در دسترس تصمیم گیرندگان نیست، 

نمی تواند نقش کاربردی خود را ایفا کند. به عنوان نمونه، در ماجرای 

جنگ روسیه و اکراین و افزایش تجارت بین هند و روسیه، باید ببینیم 

اقالم صادراتی  یا  است  میزان  روسیه چه  به  صادرات هند  فرضاً  که 

هند شامل چه کاالهایی )فله، خشک یا کانتینری، آسیب پذیر، میوه و 

سبزیجات و ...( می شود و ما از چه مسیری، با چه سرویسی و با چه 

نرخی می توانیم وارد این بازار شویم؟ هم اکنون کشتی های روسیه به 

بنادر هند تردد می کند و حجم عمده بازار مصرف روسیه از این طریق 

تامین می شود، بنابراین اگر ما همه اپراتورهای خود را هم درگیر کنیم به 

صورت روزانه کار وجود دارد، ولی فعالً فقط به صورت پراکنده کارهایی 

انجام می شود. مسائل و توقفات بیهوده در مرزها داریم و در بندر انزلی 

یا آستارا هنوز تجهیزات تخلیه و بارگیری مناسب در اختیارمان نیست. 

اینها مسائلی است که باید به آن توجه و گوشزد شود، زیرا  چنانچه در 

بنادر خود تجهیزات تخلیه و بارگیری به حد کافی نداشته باشیم، ترانزیت 

ما کند و ناموفق خواهد بود.

امید است که ترابران از ابزار اطالع رسانی و آگاهی بخشی که در اختیار 

دارد به بهترین نحو استفاده کند و پیشنهاد متخصصان را به هر صورت 

طر ح های  تا  برساند  تصمیم گیران  و  دولتمردان  گوش  به  ممکن، 

پیشنهادی آنها اجرایی و عملیاتی شود. 

نقشرسانهدراصالحزیرساختهایحملونقل
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»مطبوعات« یا در گستره ای فراگیرتر »رسانه« آینه تمام نمای یک جامعه 

هستند. آنچه را رخ می دهد، روایت کرده و آنچه را که رخ داده، تحلیل 

می کنند و از این دو مسیر به تقریب رخدادهای آینده می پردازد؛  بنابراین 

اگر بگوییم موثر بر پیش بینی ها هستند، حرف گزافی نیست.

آنچه مطبوعات عام به مخاطب می دهد، نقل معمولی یک خبر یا تحلیل های 

کارشناسی است که امکان پیش بینی های آینده را در ابعاد مختلف فراهم 

می کند،  اما مطبوعات تخصصی در این زمینه وظیفه سنگین تری دارند. 

سخنی که مطبوعات تخصصی به نقل آن مسئول هستند، نه تنها باید دقیق 

باشد بلکه باید همه جوانب موثر و متاثر بر هر موضوع را در برگیرد و فراگیر 

و جامع نگر باشد. در نتیجه، آنچه فقر جریان صحیح اطالعات و حتی نقص 

تحلیل به شمار می رود ناشی از کارکرد ناقص در همین حوزه یعنی نبود زبان 

تاثیرگذار انتقال اطالعات به صورت عمومی است.

یا  )کارشناس  متخصصان  بین  واسط  حلقه  را  تخصصی  مطبوعات  اگر 

فعاالن اجرایی هر حوزه( با نظام اجرایی )مثالً دولت یا نظام حاکمیتی( 

یادداشت از پویا فیروزی

تحلیلگر اقتصادی و دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره جنوبی

بدانیم که با در نظر گرفتن گروه ذی نفعان متفاوت و مختلف به تقریب 

نظرات یا حتی ترجمه گفتمان بین آنها می پردازند، نگاه ما به این ابزار باید 

دقیق و حرفه ای باشد.

حوزه اقتصاد اگر چه به دلیل فراگیری اثرات و تبعات آن در هزینه روزمره 

زندگی مردم، مخاطب فراوان دارد و فارغ از هرگونه سطح بندی نسبت به 

تخصص این مخاطبان مقبولیت دارد، اما زنجیره ای گسترده دارد که هر 

بخش آن نیازمند تمرکز در تحلیل و ساماندهی گردش اطالعات است. در 

دنیای امروز که شبکه اطالعات تقریباً به یک رکن اصلی در جهت دهی به 

تصمیمات چه برای یک نظام سیاست گذاری و چه فعاالن اجرایی )در اینجا 

اقتصادی( بدل شده است، مطبوعات تخصصی را می توان همچون مراجع 

مهم برای حوزه های مرتبط به خود دانست. 

مطبوعات تخصصی می توانند افق دید ذی نفعان را نه تنها شفاف که حتی در 

وجوهی تعیین کنند. حمل ونقل نیز به عنوان فعلی مشتق از فعالیت های 

اقتصادی و بخشی از زنجیره بزرگ تامین به تحلیل، بررسی، کارشناسی و 

مسائلورویدادهارابایدباهمهمتغیرهایمؤثربرآنسنجید

در باب روزنامه نـگـاری راه حـل گـرا
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نقد نیازمند است. نقدی حاصل از انتقال تجربیات ملموس فعاالن این 

حوزه در دامنه های کشوری و بین المللی که خود مستلزم انتقال صحیح 

اطالعات، بررسی تجارب جهانی و اخذ نظر از طریق مصاحبه با خبرگان 

است و دقیقاً همین جا است که نقش مطبوعات تخصصی در پراکنش 

نظرات و تجربیات و حتی تجمیع آنها به قصد واکاوی متمرکز مسائل )در 

قالب پرونده های کارشناسی- خبری( بسیار پر رنگ خواهد بود. 

غریب نیست اگر بگوییم برای دستیابی به اهداف اشاره شده در باال، نشریه 

باید مسئله محور باشد. نکته ای که استاد به نام رسانه، دکتر هادی خانیکی در 

ابعاد مسائل اجتماعی از آن به عنوان »روزنامه نگاری راه حل گرا« یاد می کند، 

در مطبوعات و رسانه های تخصصی نه تنها راهگشا که به شدت الزم و حتی 

از شروط کافی است.

مطبوعات تخصصی می توانند با تشریح درست مسئله به شناسایی ابعاد 

مشکالت کمک کرده و با پرداختن به جوانب مختلف، به یافتن راه حل های 

درست یاری برسانند. آنها همچنین می توانند به تقویت ادبیات تخصصی 

هر حوزه برای ذی نفعان آن کمک کرده و به نهادینه کردن اصول درست 

آن در بین عموم و مهم تر از آن مقامات مسئول مرتبط مساعدت کنند.

بدیهی است، این مهم از یک سو با توجه به تعدد شقوق حمل ونقل و از 

سوی دیگر، با در نظر گرفتن تغییرات مکرر ناشی از دگرگونی های جهانی 

در حوزه لجستیک و در نهایت با توجه به موقعیت و وضعیت کشور ما 

در زنجیره جهانی و دست و پنجه نرم کردن با برخی معضالت و مشکالت 

زیربنایی، مسیری سهل و پیش رونده نبوده و نخواهد بود.

حجم مشکالت و معضالت ناشی از مدیریت پراکنده و بعضاً سلیقه ای در 

دولت های مختلف و البته مشکالت ناشی از اقتصاد دولتی )و دولت زده( 

ما که منجر به تکرار چرخه های ناکارآمد در تصمیم سازی و مزمن شدن 

مطبوعات  می شود  سبب  است،  شده  اقتصاد  در  مدیریتی  بیماری های 

همواره به نقد وضعیت موجود بپردازند و شاید در این میان، چند مورد 

از اقدامات قابل دفاع دولت ها هم در این کوران نقد گم شود؛ اما اینکه 

مطبوعات تخصصی چه زمان موفق هستند نه فقط به گرایش »راه حل گرا« 

یا حداقل توجه تصمیم سازان و  بهره برداری و  آنها که به ضمانت  بودن 

سیاست گذاران به راه حل های مورد بحث در آنها است.

نشان  ترابران  انتشار  مختلف  سال های  در  متعدد  شماره های  به  نگاهی 

می دهد این نشریه در گذر سال ها فعالیت در حوزه حمل ونقل )علی رغم 

تغییرات چندباره مالکیت( سعی داشته ماموریت خود را نسبت به حوزه 

تخصصی با کارایی و اثربخشی به پیش ببرد. این مهم بی شک به سبب 

تعهدات روزنامه نگاری بوده، چرا که طبعاً مالکان هر رسانه در القای نظرات 

خود حتی در حد جهت دهی، تالش می کنند. 

با این حال، همان طور که پیش تر اشاره کردم، نتیجه گرا بودن هر پرونده 

مطبوعاتی نیازمند پذیرش دو مقوله است. یکی تعریف دقیق و صحیح 

صورت مسئله بدون جا انداختن هر متغیر موثر بر آن و دیگری پذیرش از 

سوی ذی مدخالن و به  ویژه سیاست گذاران. اینکه مطبوعات تخصصی از 

جمله ترابران تا چه میزان توانسته در پیشبرد  ماموریت خود موفق عمل 

کند نیز تابعی از همان فرمول باالست.

ترابران با تکیه بر تجربه سازمانی خود در بالغ بر ربع قرن فعالیت، سعی 

ابعاد  و  را درست طرح  ادوار مختلف، مسائل  از  با درس گرفتن  داشته 

آن را به دقت ترسیم کند. اما شاید آنچه در آینده باید به آن توجه کند، 

ایجاد دغدغه در مسئوالن مربوطه است؛ مسئله ای که مطبوعات تخصصی 

بسیاری را با چالش مواجه کرده است.

حجم مشکالت و معضالت ناشی از مدیریت پراکنده 

و بعضًا سلیقه ای در دولت های مختلف و البته 

مشکالت ناشی از اقتصاد دولتی، سبب می شود 

مطبوعات همواره به نقد وضعیت موجود بپردازند 

و شاید در این میان، چند مورد از اقدامات

 قابل دفاع دولت ها هم در این کوران نقد گم شود

نتیجه گرا بودن هر پرونده مطبوعاتی نیازمند 

پذیرش دو مقوله است. یکی تعریف دقیق و صحیح 

صورت مسئله بدون جا انداختن هر متغیر موثر

 بر آن و دیگری پذیرش از سوی ذی مدخالن و به  ویژه 

سیاست گذاران. اینکه مطبوعات تخصصی تا چه میزان 

در پیشبرد  ماموریت خود موفق عمل کرده اند 

نیز تابعی از همان فرمول باالست.
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وقتی نشریه تخصصی می شود، مسلما مخاطبانش هم خاص می شوند، 

سلیقه خوانندگانش هم سمت وسو پیدا می کند و نگاه های به  آن هم خاص 

می شود. آن وقت نمی شود به بهانه های مختلف از مسیر اختصاصی خارج 

شد، هر نوشته و مقاله ای که برای انتشار انتخاب می شود باید با ظرافت 

خاصی در قالب های تخصصی غربال کرد تا همه آنچه گفته می شود، مستند 

باشد و نقطه اتکای قانونی، علمی و منطقی داشته باشد.

انتشار یک مطلب  وقتی نشریه تخصصی می شود، دیگر نمی شود گفت 

بازتاب دهنده دیدگاه های نویسنده و مصاحبه شونده هاست و نشریه را مبرا 

دانست، کار کمی سخت می شود. باید نویسنده یا گوینده مطلب را به چالش 

کشید، باید از او توضیحات مفصل خواست تا از گفته ها و نوشته هایش 

دفاع کند و ادله کافی ارائه دهد. این است که می گوییم خبرنگاری تخصصی 

و  دانش  از  آگاهی  بر  عالوه  تخصصی  خبرنگار  است،  خاص  حرفه  یک 

اطالعات عمومی مورد نیاز و تسلط بر زبان فارسی، باید قدرت فهم و ادراک 

موضوعات تخصصی را داشته باشد و مسلماً نشریه تخصصی هم از این 

امر مستثنی نخواهد بود و این توقع ذاتی در مخاطب نشریه تخصصی هم 

وجود خواهد داشت.

ماهنامه ترابران را در یک مجموعه اقتصادی که به انتظار نشسته ام از روی 

میز برداشته ام و مرور می کنم؛ شماره 195 که ویژه نامه است. یک مجله 

تمام رنگی خوش  منظر و شیک 200 صفحه ای است. همین طور که مجله 

را ورق زدم 40و 50 صفحه اول آن بدون هیچ توضیحی به تبلیغات تمام 

صفحه ای اختصاص یافته است. بعضی ها هم ترجیح داده اند در تبلیغاتشان 

حتی یک کلمه فارسی به کار نبرند. گویا مخاطب این مجله گاهی ممکن 

است اصالً فارسی بلد نباشد. البته نمی توانم آدرس بعضی از تبلیغات این 

چنینی تمام صفحه ای را که بنا به مصلحت اصال شماره صفحه بر روی آن 

چاپ نشده، برایتان بازگو کنم.

یکی از آفت هایی که به جان خیلی از کتاب ها و نشریات افتاده  این است که 

ناشران اساسا اعتقادی به فهرست بندی آنها ندارند. شاید دلیلش این باشد که 

 این مجله توسط بخش ها و بنگاه های اقتصادی مرتبط تهیه می شود تا در 

اختیار مخاطب قرار گیرد و مخاطب برحسب مدت زمانی که در سالن های 

انتظار می نشیند توفیق اجباری پیدا می کنند سرکی به قسمت های مختلف 

آن بزند و هرچه باداباد، دیگر نیاز به فهرست بندی و راهنمای استفاده از آن 

نیست. البته جای شکرش باقی است که مجله برای صفحاتی که مختص به 

چاپ آگهی های کوچک و شرکتی حمل ونقل کاالست، فهرست بندی خوبی 

براساس حروف الفبایی نام شرکت ها و طبقه بندی استانی و تفکیک از نظر 

نوع فعالیت و بخش های مختلف دارد، اما یک نکته هنوز ذهنم را مشغول 

داشته و آن اینکه  آیا این ماهنامه برای چاپ مندرجات نوشته شده در آگهی 

تبلیغاتی، مستنداتی را از صاحب آگهی مطالبه می کند؟ مثالً دارای 60 هزار 

مترمربع پارکینگ اختصاصی یا فعالیت در تخلیه و بارگیری بالغ بر دو 

میلیون تن کاال از کشتی ها در سال قبل یا داشتن فالن عدد کامیون ملکی 

مندرج در آگهی های تبلیغاتی، چقدر واقعی و مستند است؟! 

یکی از مواردی که در این تبلیغات به چشم می خورد این است که عمده 

شرکت ها، درج نوع شخصیت حقوقی را که جزء الینفک نام شرکت است 

ضروری نمی دانند و دیگر کلماتی مانند »سهامی خاص« یا »با مسئولیت 

محدود« غالباً در ادامه نام شرکت ها وجود ندارد. در هیچ یک از این آگهی ها 

»نسبی« دیده نمی شود. وقتی  یا  »تضامنی«  نوع شخصیت حقوقی مثالً 

تفاوت های فاحش میان انواع شخصیت های حقوقی تعریف شده در قانون 

تجارت برای ثبت شرکت ها در ایران سهواً یا عمداً مغفول مانده، مشتری 

توجهی به میزان تعهدات و مسئولیت های این شخصیت های حقوقی در 

قبال انجام وظایف شرکت ها نخواهد داشت، بنابراین ضرورت نشر مقاله ای 

برای آگاهی از انواع شخصیت های حقوقی شرکت ها و تفاوت های میان 

این نوع شرکت ها در قانون و مقایسه میزان تعهدات آنها در معامالت در 

قبال دیگران کامالً به چشم می خورد. 

یکی دیگر از مواردی که به نظرم رسید این بود که در بخش حمل ونقل 

)خصوصاً حمل ونقل جاده ای( شرکت های حمل ونقل توسط متولی رسمی 

اگرچه  نشده اند،  رتبه بندی  جاده ای  حمل ونقل  و  راهداری  سازمان  یعنی 

بارگیری در شرکت های فعال در حمل کاالی  و مبدأ  منطقه جغرافیایی 

نشریهتخصصیرویکردوعملکردخاصمیخواهد

درباره آفت های بخش تبلیغات

یادداشت از محسن متقین

بازرس انجمن صنفی کارگری رانندگان یخچالدار
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داخلی برای صدور پروانه فعالیت آنها مورد عمل قرار گرفته است، اما اساساً 

در بخش حمل ونقل بین المللی شرکت ها فاقد رتبه بندی، حجم توانایی 

و تعیین منطقه فعالیت هستند و حتی در بخش کریر و فورواردی نیز از 

یکدیگر تفکیک نشده اند و همه این شرکت ها در تبلیغات آزادانه از عنوان ها 

حقوق  است  ممکن  می کنند که گاه  استفاده  تخصصی  اصطالحات  و 

صاحبان کاال و استفاده کنندگان از این خدمات مدنظر گرفته نشده باشد.

معتقدم خبرنگاران بخش حمل ونقل مانند رانندگان کامیون سربازان خط 

مقدم جبهه اقتصادی هستند که همچنان در گمنامی و تنها با انگیزه های 

غیرمادی و عشق به کارشان ادامه می دهند. پیشنهاد می دهم این کالم الهی 

قلم  با  آمده و می گوید: »خداوند است که  )آیه 4(  را که در سوره علق 

آموخت به انسان آنچه را که نمی دانست« و به قلم به عنوان یک ارزش و 

یک جایگاه مقدس قسم یاد می کند، سرلوحه فعالیت هایمان قرار دهیم 

و قلممان را در راه اعتالی آموخته های تخصصی و ارجحیت آن نسبت به 

مطالب عمومی به کار گیریم.

یادداشت از محمد اتحادی

راننـده و کنشـگر مدنی بخش حمل ونقل جاده ای

پیشنهاد من به عنوان یکی از اعضای جمعیت طرفداران ایمنی راه ها به 

مدیران نشریه ترابران این است که حوادث رانندگی به صورت برجسته 

در ترابران تحلیل و نکات ایمنی آن بررسی و اعالم شود. حتی اگر یکی 

دو صفحه از مجله به حوادث بزرگ و زیان بار جاده ای که در شبکه های 

اجتماعی منعکس می شود اختصاص یابد، کمک بزرگی خواهد بود. 

به نظر من، در زمینه آموزش نکات ایمنی از پلیس راه، کارشناسان و 

اداره ایمنی استان ها نیز می توان کمک گرفت. مستحضرید که حوادث 

رانندگی در کشور ساالنه 14 هزار میلیارد دالر به کشور خسارت وارد 

می کند. اگر هواپیمایی سقوط کند و 200 تا 300 نفر جان خود را از 

بلند می شوند و  دست بدهند ، سروصدای بخش های مختلف کشور 

اظهارنظر  آن  درباره  رئیس جمهور  و  نمایندگان مجلس  ازجمله  همه 

می کنند، ولی ما روزانه حدود 45 جان باخته در جاده های کشور داریم، 

بنابراین اگر آمار هفتگی را در نظر بگیریم ، هر هفته اندازه یک هواپیما 

این سوانح و خسارات  به  در جاده ها کشته می شوند، ولی متاسفانه 

اقتصادی و اجتماعی مترتب بر آن توجه کافی نمی شود. 

جالب اینجاست که من در مالقات حضوری با آقای دکتر صالحیان، 

راهداری، گزارشی  ترافیک سازمان  و  ایمنی  آمار،  دفتر  پیشین  رئیس 

از پیشنهادهایی را که برای کاهش حوادث رانندگی در رسانه ها منتشر 

انتقادها  و  پیشنهادها  این  از  ایشان گفتند من  ولی  ارائه کردم،  کردم 

هیچ اطالعی ندارم. واقعاً این یک معضل است که ما این همه برای 

کاهش تصادفات تالش می کنیم، اما مسئوالن رده باالی کشور از این 

موضوعات و نظرات ما آگاهی ندارند. 

پیشنهاد دیگرم این است که در هر شماره از نشریه از زندگینامه بزرگان 

حمل ونقل از جمله رانندگان گزارشی داشته باشید تا مخاطبان مجله 

از تجربیاتشان استفاده کنند. چرا وقتی راننده ای که 30 تا 40 سال عمر 

خود را در جاده های کشور گذاشته است، باید بعد از بازنشستگی، کامالً 

در اذهان همکاران خود فراموش  شود؟! تعداد معدودی از رانندگان 

پرتالش وقت و سرمایه خود را برای مرتفع کردن مشکالت از جمله 

خرابی جاده ها ، کاهش تصادفات جاده ای، آموزش رانندگان و پیگیری 

مشکالت همکاران در بنادر کشور به خصوص بندرعباس صرف کرده اند 

ولی تا به حال به فعالیت هایشان قدر و منزلتی داده نشده است، در 

صورتی که در ارگان ها و نهادهای کشور کارمندانی که در حین خدمت، 

فعالیت های دیگری را برای بهبود وضع موجود انجام می دهند مورد 

تفقد و توجه قرار می گیرند. 

به عنوان نمونه چرا در ساختار حمل ونقل کشور برای رانندگان تالشگر 

با تخفیف قیمت  و خدوم هیچ گونه جوایز و پاداشی مانند کامیون 

نمی شود؟  منظور  مشارکتی  صورت  به  حمل و نقل  شرکت  مجوز  یا 

چرا برای اعطای نشان درجه یک خدمت برای رانندگانی که در حین 

و کاهش  جاده های کشور  و  حمل ونقل  وضع  بهبود  پیگیر  خدمت 

حوادث رانندگی برون شهری پیگیر هستند، از طرف سازمان راهداری 

و حمل ونقل جاده ای هیچ گونه تدبیری در نظر گرفته نشده است؟ اگر 

رانندگان نمونه کشور رتبه بندی شوند و جوایزی برای آنها در نظر گرفته 

شود، باعث انگیزه و دلگرمی شده و نه تنها تخلفات این صنف کاهش 

می یابد بلکه همکاران دیگر هم تشویق به همکاری بیشتر می شوند. 

یکی از پیشنهادهای من به ترابران پیگیری این موضوع و دعوت از 

مسئوالن برای قدردانی بیشتر از قشر رانندگان خدمتگزار است. 

جایخالیرانندگان!
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یادداشت از مسعود ذهبیون

مدیرعامل شبکه خبری - تحلیلی صنعت حمل ونقل )تین نیوز(

نشریات حوزه حمل ونقل کشور بسیار معدود هستند. البته موافق با تعدد 

بیش از اندازه نشریات حتی در حوزه تخصصی نیستم، باید حد بهینه ای 

با آن مواجه ایم، کافی نیست، زیرا  اکنون  باشد، ولی آنچه  وجود داشته 

هرکدام  دارند که  فعالیت  حمل ونقل  حوزه  در  مختلفی  تخصص های 

مدعی اند و مطالبات و حرف هایی برای گفتن دارند. 

رسانه و نشریه محل تفاهم و تالقی سه تخصص است: علم، تجربه و 

روزنامه نگار. همان طور که ارتباط دانشگاه و صنعت در کشور ما درست 

برقرار نشده در مورد رسانه هم این اتفاق نیفتاده، چون از سه خاستگاه 

متفاوت آمده اند. هنوز یک خانواده نیستند. شاید هم جامعه روزنامه نگاری 

و علمی و تخصصی برای یافتن علل آن، باید به رویکردهای خود بنگرند، 

به نظر می رسد جامعه همه ما بیش از حد مقهور سیاست و سیاست زدگی 

بوده و سواری بر موج هیجانات اجتماعی را بر کار اصولی و عمق بخشیدن 

به کار خود ترجیح داده ایم،  لذا نتوانسته ایم به طور شایسته با مخاطب 

خود ارتباط برقرار کنیم و ضربه زیادی هم خورده ایم. متقابالً توجه مردم 

و بدنه جامعه تخصصی هم به رسانه کم بوده و رسانه ها را از خودشان 

ندانسته اند. آمار تیراژ روزنامه ها در کشور با دیگر کشورها را ببینید. در حوزه 

رسانه های مجازی اوضاع بهتر است اما مخاطبان رسانه های تخصصی بسیار 

رسانه های  دانشگاهی، مخاطب  در جامعه تحصیلکرده  است. حتی  کم 

تخصصی بسیار اندک است و به هیجانات زودگذر سیاسی بیشتر توجه 

اما فکر می کنم رسانه های تخصصی  بکنم،  نمی خواهم  دارد. مقصریابی 

واقعاً جایگاه خودشان را پیدا نکرده اند و جامعه تخصصی هم متاسفانه 

چندان به این موضوع التفات نکرده و تا حدود زیادی میدان را به حوزه 

سیاسی واگذار کرده است. 

شاید بهتر بود رسانه تخصصی از دل جامعه تخصصی بیرون می آمد، یعنی 

همان گونه که معموالً تشکل های مدنی از حوزه تخصصی، صنفی، علمی 

و ... شکل می گیرند، درست  این بود که رسانه تخصصی هم از دل جامعه 

تخصصی متولد می شد و خود جامعه تخصصی ارزش این کار را درک و 

آن را پیگیری می کرد؛ منتها جامعه تخصصی به دالیل مختلفی وارد این 

حوزه نشده؛ ازجمله اینکه بسیاری از فعالیت ها و حتی نگاه ها و مدیریت ها 

االن هم که بخش خصوصی جدی تر و قوی تر شده، در  و  بوده  دولتی 

بسیاری جاها در رقابت با همدیگرند نه مکمل هم. 

وقتی جامعه تخصصی احساس نیاز به رسانه کند، رسانه را در کنار خود 

جای می دهد و برایش جایگاه هم قائل می شود. بزرگان صنعت در کنار آن 

قرار می گیرند، همان طور که شما برای تشکیل اتحادیه، تشکل یا انجمن 

سعی می کنید افراد ذی نفوذ و بزرگان آن حوزه را جمع  کنید تا اثر و قدرت 

بزرگان  باید  هم  رسانه  برای  باشد،  بیشتر  مطالبات  پیگیری  برای  انجمن 

برای طرح  رسانه  قدرت  از  تا  قرار گیرند  رسانه  در کنار  و صنف  صنعت 

مسائل و معضالت و بیان مطالبات خود استفاده کنند؛ وگرنه رسانه ای 

که بخواهد از بیرون وارد صنف یا حوزه تخصصی شود، قطعاً جایگاهی 

نخواهد داشت. وقتی می خواهید مذاکره کنید، باید با قدرت وارد شوید. 

پتانسیل مدیریت، همبستگی صنفی، پشتوانه مردمی و  میزان سرمایه، 

باالخره همراهی رسانه ها، شاخص ها و جلوه های قدرت هستند. اما در 

حوزه تخصصی، بخش خصوصی و حتی دولتی و نهادهای مدنی به ویژه 

تشکل های صنفی در ایران هنوز جایگاه و قوام نیافته اند و وظایف و قلمروی 

نفوذ خود را نشناخته اند و نمی توانند و بعضا نمی خواهند به صراحت حرف 

بزنند، و حتی همه صنف را نمی توانند با خود همراه کنند. بنابراین رسانه ها 

هم نمی توانند مشکالت بخش را به  صراحت انتقال دهند.

واگرایی بین بخشی در حوزه حمل و نقل نیز از مشکالتی است که بر عدم 

تجمیع توان حوزه تخصصی در حمایت و شکل گیری رسانه اثر گذاشته 

است. البته بعضا با چندین رسانه مواجه شده ایم، اما ضعیف که عمال روبه 

نابودی رفته اند. ما در انجمن ها این را به وضوح می بینیم که تشکل های 

جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی و .... ما با هم همگرا نیستند و علی رغم 

اینکه چندین بار تالش شده فدراسیون حمل ونقل تشکیل شود، نتیجه 

رضایتبخش نبوده است.

و اما در مورد ترابران؛ من همیشه ترابران را یک نشریه دوست می بینم 

در  داشته ام.  احساس همگرایی  فعالیت می کنند،  آن  در  تیمی که  با  و 

این 25 سالی که ترابران منتشر شده، کیفیت آن رو به رشد و بهتر شدن 

بوده، اما هنوز کامل نیست و شاید نیاز به هماهنگی و همراهی بیشتری 

بین رسانه های حوزه الزم باشد تا رسانه ها با قدرت بیشتری حرف بزنند و 

مطالبه گری بیشتری داشته باشند؛ اما تا حوزه و صنف نخواهد مطالبه گر 

باشد تالش رسانه کافی نخواهد بود. این کار البته مقدمات بسیاری دارد، 

اما رسانه حوزه حمل ونقل تنهاست و بی پناه. 

قدرتبهرخکشیدنتاثیرگذاری



14
01

ه 
ما

هر 
م

77شماره 200

ذرهبیـــن

یادداشت از يونس جاويد 

کارشناس دادگستری و مشاور حقوقی حمل ونقل بین المللی

زمانی که در آبان سال 1377 اولين شماره ترابران در حال انتشار بود، 

همزمان در جلسات 161 و 162 شوراي عالی هماهنگی ترابري کشور 

»آيين نامه تاسيس و فعاليت شرکت هاي حمل ونقل بين المللی کاال« در 

حال بررسی بود؛ آيين نامه اي که علی رغم نقدهايی که در خصوص آن به 

اجمال طی شماره هاي 27 الی 30 ترابران از آبان الی اسفند سال 1380 

توسط نگارنده در صفحات حقوقی اين نشريه نوشته شد، همچنان 

با همان تحرير و تصويب پرايراد اوليه به حيات خود ادامه می دهد؛ 

تا جايي كه حتی پيشنهادهاي کميسيون حمل ونقل و لجستيك اتاق 

بازرگانی و صنایع و معادن ايران در خصوص اصالحات و به روز کردن 

آن از جانب شوراي عالی هماهنگی ترابري تاکنون موفقیتی نداشته و در 

شرایطی که در دنياي فورواردرها، کريرها و ادبيات بين المللی حمل ونقل 

ضرورت  و  شرکت داري  و  مديريتی  نظام هاي  و  سو  يك  از  ترکيبی 

خودمالكی ناوگان توسط شرکت ها از سوي ديگر و به خصوص از حيث 

نرم افزاري و سخت افزاري اين صنعت، تغييرات بسيار شگرفی به وجود 

آمده که ضرورت اصالح آيين نامه را بيش از هر زمان ديگري ايجاب 

می کند؛ 24 سال است که درب بنگاهداري حمل ونقل بين المللی در 

آشكارا  به طوري که  و  چرخيده  آيين نامه  همين  پاشنه  روي  بر  ایران 

هويدا است، اراده اي که حاکی از انطباق آن با مقتضيات روز و جامعه 

حمل ونقل بين المللی باشد، مشاهده نمی شود. 

اما متقابالً در مدت قريب به ربع قرنی که از عمر ترابران و همزمان با 

این آيين نامه می گذرد، اين رسانه ترابري همواره از تغييرات و اصالحات 

کمی و کيفی در بدنه خود استقبال کرده، پيوسته نقش رسانه اي خود را 

به نحو برجسته اي به عنوان يك رسانه منتقد و منقد سياست هاي غلط 

حوزه اقتصاد ترابري کشور ايفا کرده است. 

در این میان، باید توجه داشت که صرف نظر از ظهور فضاهاي مجازي 

از  يكی  همچنان  امروزه  مردم،  شدن  آن، کم حوصله تر  متعاقب  و 

کشورها،  توسعه يافتگی  ميزان  اندازه گيري  براي  مهم  شاخصه هاي 

نقش  آن  ارتقاي  در  است که مطبوعات  اطالعات  و  دانايی  شاخص 

بارزي ايفا می کنند. مطبوعات می توانند با انعكاس مطلوب واقعيت ها 

و افزايش اطالعات مردم در راستاي توسعه فرهنگی و باال بردن توان 

تصميم گيري تصميم گيرندگان در جامعه حرکت کنند. ذکر واقعيت ها، 

نقد و بررسی و ارائه تحليل هاي واقع بينانه و روشنگرانه درباره مسائل 

موجود کشور، نقد عملكردهاي دولت، آگاهی دادن به مردم، انعكاس 

افكار عمومی به دولت و اعمال فشار عمومی بر آن، می تواند دولت ها 

را پاسخگو و آنها را از نيازهاي طبقات مختلف مردم و پيشنهادهاي 

آنها آگاه و متقابال فعاالن اجتماعی و اقتصادي نيز با عملكرد دولت ها 

آشنا کند؛ آگاهی که جز از طريق رسانه هاي گروهی از جمله مطبوعات 

مستقل و غيروابسته به دولت امكانپذير نيست. 

به عنوان سخن و گاليه آخر، می خواهم فعاالن بخش خصوصی حوزه 

اقتصاد ترابري را خطاب قرار دهم و به قولی خودانتقادي داشته باشم. 

واقعيت اين است که فعاالن اين حوزه از صنعت و تجارت بين المللی، 

کمتر تمايل به استفاده بهينه از فضاي دمكراتيك ايجاد شده در سايه 

و  معضالت  رسانه اي کردن  راستاي  در  منتقد،  و  مستقل  نشريات 

مشكالت خود و انعكاس فنی معضالت به دولت و سياست گذاران 

را دارند و هر کجا که ضرورتی ايجاب کرده، اين مدیران و خبرنگاران 

نشريه بوده اند که با اصرار و پافشاری به سراغ فعاالن صنفی رفته و با 

درك صحيح از موضوع و فضاي آن با انجام مصاحبه هايی يا دريافت 

مقاالتی و يا تشكيل ميزگردهايی، سعی در انعکاس مسئله داشته و 

صداي صنوف را به گوش مسئولين و دولتمردان رسانده اند؛ در حالی 

که چنانچه این رابطه، انعكاس مشكالت و يا ارائه پيشنهادها، از ناحيه 

خود فعاالن صنفی و به موقع شكل بگيرد، می تواند تاثيرات بیشتری در 

عمل و کردار سياست گذاران داشته باشد. 

فضایدموکراتیکرسانه،منتمخاطب!



w
w

w
.t

a
ra

b
a

ra
n

.c
o

m

شماره 200 78

نقد موقعیت

یادداشت از حمید غوابش

دبیر اسبق انجمن شرکت های هواپیمایی و کارشناس صنعت هوانوردی

مخاطرات یکجانبه گرایی رسانه ای 

و این همان دلیلی است که باعث می شود به کارگیری سازماندهی نوین در 

بهره برداری از زیرساخت های هوانوردی کشور بسیار مشکل و در مواردی 

غیرقابل انجام باشد.

بدین ترتیب، فلسفه ایجاد قوانین مبتنی بر ارائه زیرساخت هایی جهت رفع 

مشکالت و تنگناهای اقتصادی و اجتماعی و نظام مند کردن رفتارها در 

راستای تحقق توسعه همه جانبه کشور، ایجاب می کند که قوانین به صورت 

پویا ارزیابی و اصالح و به روز شوند تا محیط کسب وکار نیز امکان نوآوری 

را برای صنایع فراهم کند. شرکت ناوبری کانادا نمونه ای از استفاده درست 

از قوانین و نوآوری در ایجاد ساختاری کارآمد و خالق جهت ارائه خدمات 

ناوبری، ارتقای ایمنی، بهبود معیشت کارکنان با مشارکت دولت، بخش 

خصوصی، ذی نفعان و متفکران صنعت است. اعضای هیئت مدیره این 

شرکت خصوصی و غیرانتفاعی شامل 4 نماینده از خطوط هوای تجاری، 

یک نماینده از بخش هوانوردی عمومی، سه نماینده از دولت فدرال، دو 

با  نیز  نماینده   10 این  هوانوردی هستند.  اتحادیه های صنفی  از  نماینده 

هماهنگی اقدام به انتخاب 4 عضو دیگر از میان نخبگان صنعت می کنند 

و در مجموع اعضای هیئت مدیره به 14 نفر می رسد و سپس هیئت مدیره 

اقدام به انتخاب پانزدهمین عضو خود که مدیرعامل است می کند. امتیاز 

خدمات ناوبری هوایی از دولت کانادا به این شرکت در سال 1996به مبلغ 

1/5 میلیارد دالر فروخته شده، اما این شرکت اکنون سالیانه 1/2 میلیارد 

دالر درآمد دارد که سود حاصل از آن صرفا صرف ارتقای زیرساخت های 

ناوبری هوایی و خدمات آن و همچنین بهبود 

معیشت کارکنان می شود.

غرض اینکه؛ مسائل و موضوعات فوق بخشی 

ما  هوانوردی  صنعت  راهبردی  چالش های  از 

حیث  از  ناچیزی  امکانات  تاکنون  هستند که 

رسانه ای صرف بحث در مورد آنها شده است. 

البته باید از نشریاتی که امکانی را فراهم کرده اند 

تا موضوعات مهم هوانوردی به بحث گذاشته 

شوند سپاسگزار بود و بدون شک در سه دهه 

من در ابتدا می خواهم به بخشی از چالش های راهبردی صنعت هوانوردی 

کشور اشاره کنم و بعد به نقش مطبوعات در این باره بپردازم. به اعتقاد 

از  پیروی  در  باید  را  هواپیمایی کشوری  صنعت  فعلی  مشکالت  من، 

فرمول های مناقشه برانگیزی مانند خصوصی سازی یا مفروض تلقی کردن 

صنعت هوانوردی به عنوان زیرساختی که ضرورتا در همه جا به توسعه 

اقتصادی و اجتماعی می انجامد، جست وجو کرد، در حالی که می توان یک 

فعالیت هوانوردی همچون خدمات ناوبری هوایی را به صورت کارآمد و 

اقتصادی سازمان داد، بی آنکه سودآوری، هدف آن باشد؛ آنگونه که شرکت 

ناوبری کانادا در قالب یک شرکت غیرانتفاعی به آن عمل می کند. 

حتی می توان مالکیت زیرساخت هایی همچون فرودگاه های تجاری را در 

دولت حفظ کرد، اما در عین حال بخش خصوصی نقش پررنگی در اداره و 

بهره برداری آنها به عهده داشته باشد، همچنان که فرودگاه های بزرگ آمریکا 

نمونه بارز آن هستند. می توان یک ایرالین حامل پرچم همانند ترکیش 

ایرالین با مالکیت دولتی داشت و بسیار کارآمد و اقتصادی نیز آن را اداره 

کرد و در عین حال می توان با ایجاد روش های حمل ونقل غیرضروری در 

موارد بسیاری سرمایه های ملی را به هدر داد، سرنوشتی که بیش از نیمی از 

فرودگاه های کشور به آن دچارند.

حال اینکه چرا سازماندهی در صنعت هوانوردی کشور این گونه ضعیف 

مانده است، بخشی مربوط به زیرساخت های قانونی کشور و بخشی نیز 

مربوط به عدم خالقیت در به کارگیری سازماندهی های نوین است. براساس 

تاسیس  کشور،  در  موجود  تجارت  قانون 

شرکت های غیرانتفاعی ممکن نیست. البته در 

این قانون، موسسات غیرانتفاعی هم پیش بینی 

اما  دارند،  را  خود  محدودیت های  که  شده 

از  باشند.  داشته  انتفاعی  فعالیت  می توانند 

اکثریت  یا  تمام  دیگر، شرکت هایی که  طرف 

به  الزامی  است،  دولت  به  متعلق  آنان  سهام 

و  قوانین  و  نداشته  تجارت  قانون  از  تبعیت 

دستورالعمل های دولت بر آنها حاکم می شود 
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اخیر، ترابران نقش مفیدی را در این عرصه ایفا کرده، ولی به دلیل گستردگی 

صنعت و بی توجهی متولیان آن در حوزه های راهبردی دستاورد محدودی 

وجود داشته است.

این است  نکته دیگری که مایلم به دوستان رسانه ای خود گوشزد کنم، 

به  دستیابی  از  را  ما  می تواند  مباحثات  در  یکجانبه گرایی  مخاطره  که 

راهکارهای عملی و کارآمد دور کند، بنابراین ضروری است موانع موجود 

از زبان دولتمردان شنیده شده و نشریات تخصصی دیدگاه های دو بخش 

تحلیلی  در عین حال  و  انعکاس دهند  منصفانه  را  دولتی  و  خصوصی 

هوشمندانه از گفت وگوهای صورت گرفته و نظرات اخذ شده ارائه نمایند. 

من معتقدم در مجموع نشریات تخصصی موجود تاکنون نتوانسته اند 

این خأل را در بخش پر کنند. حتی دانشگاه ها نیز تاکنون ارتباط چندانی با 

این صنعت برقرار نکرده اند. با این حال، روند تولید دانش هوانوردی کشور 

به سرعت در جریان است و می بایست مدیریت و ثبت و ضبط گردد تا 

امکان نوآوری های خالقانه فراهم شود؛ امری دشوار، اما امکان پذیر.

یادداشت از علیرضا منظری

کارشناس ارشد صنعت هوانوردی و عضو انجمن علمی حمل ونقل هوایی

امروزی اش  به شکل  مجازی  فضای  اینکه  از  پیش  مکتوب  نشریات 

گسترش یابد و مورد استفاده عموم مردم قرار بگیرد وضعیت متفاوتی 

اجتماعی، کارشناسان  شبکه های  اوج گرفتن  از  پیش  یعنی  داشتند، 

بیشتر به نشریات تخصصی توجه می کردند ، زمان مناسبی برای مطالعه 

اکنون  اگرچه  بهره مند شود و  آنها  از مطالب  داشتند و می توانستند 

همان نشریات تخصصی بخشی از فعالیت های خودشان را از طریق 

فضای مجازی انتشار می دهند، اما چون مقاالت و نوشته های مندرج 

مورد  در فضای مجازی کمتر  طبیعتاً  است،  آنها معموال طوالنی  در 

استفاده قرار می گیرد.

در عین حال، از آنجا که در سیستم دولتی عموماً کارهای مطالعاتی و 

جمع آوری فعالیت های تحقیقاتی به صورت جدی انجام نمی گیرد و 

اگر هم انجام شود، با صرف زمان طوالنی تر و هزینه های بیشتر است، 

را در  بررسی ها و تحقیقات خود  نتایج  نشریات تخصصی می توانند 

مدت کوتاه تر و به شکل جامع تر در اختیار کارشناسان قرار بدهند و 

همین نکته به نظر من می تواند عامل بقای آنها در روزگار همه گیری و 

حکمرانی رسانه های اجتماعی در فضای مجازی باشد.

با توجه به اینکه نشریات تخصصی به خصوص در زمینه حمل ونقل 

تعداد انگشت شماری هستند، در مجموع با بررسی که داشتم متوجه 

باز کند،  نشریات  بین  در  را  توانسته جایگاه خودش  ترابران  شدم که 

و  روان  به صورت  را  و گفت وگوها مطالب  مقاالت  در بخش  چون 

تاثیرگذار بیان می کند و با برخی دوستانم که صحبت می کنم می بینم 

که آنها هم از مطالب ترابران استفاده کرده اند. به نظرم ، نقطه قوتی که 

می توان برای ترابران در نظر گرفت تا بتواند در آینده توسعه یافته و 

قوی تر جلوه کند، تشکیل اتاق هایی به صورت حضوری یا غیرحضوری 

است تا دیدگاه های موافق و مخالف در مقابل یکدیگر قرار گیرند، البته 

کم وبیش این رویکرد را در بعضی از مطالب ترابران می شود دید، اما به 

نظرم باید در آینده پررنگ تر شود.

مخصوصاً در بخش حمل ونقل هوایی که عموماً ریش و قیچی دست 

را  فعالیت های تصدی گری  از  زیادی  و حتی بخش های  است  دولت 

مطالب  دارد که  وجود  فرصت  این  می دهد، کمتر  انجام  دولت  هم 

و موضوعات مورد نقد قرار بگیرد، ضمن اینکه نقدپذیری هم دیده 

نمی شود و سیستم می کوشد تا کارشناس منتقد را از صحنه خارج 

کنند و از رسانه هم انتظار دارد که هرچه بخش دولتی گفت سمعاً و 

طاعتاً بپذیرد و منتشر کند. بنابراین افزایش ظرفیت نقدپذیری نیازمند 

آن است که مطبوعات با انعکاس بیطرفانه مشکالت و نقد مصلحانه، 

در این زمینه نیز نقش فرهنگ سازی را برعهده بگیرند و در این راه، از 

رویارویی با بخش های دولتی ابایی نداشته باشند. 

در عین حال، از ایجاد تقابل بین بخش دولتی و غیردولتی هم باید 

اجتناب کرد و نباید همیشه یک طرف را حاکم و طرف دیگر را محکوم 

جلوه داد، باید بتوانیم تعاملی ایجاد کنیم که افراد چه در بخش دولتی 

بحث کارشناسی مطرح  وقتی که  و  باشند  نقدپذیر  غیردولتی  و چه 

می شود استدالل ها دو طرف مورد توجه قرار گیرد.

نقدمصلحانه؛گوشناشنوا!
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یادداشت از ناصر رزاق منش

مدیر عامل جمعیت طرفداران ایمنی راه ها

بدون تردید در عصر حاضر که جامعه بشری در حال عبور و گذر از دوران 

ارتباطات و اطالعات با سرعت چشمگیر قرار دارد ، نقش رسانه ها در تبیین، 

تدوین و هدایت بسیاری از شقوق اجتماعی، فرهنگی، اجتماعی و .. بیش 

از گذشته خودنمایی کرده و علی رغم ظهور و حضور پدیده فضای مجازی 

و شبکه های اجتماعی و فراگیر شدن یک واقعیت »هر فرد، یک رسانه «، 

همچنان تکیه افکار عمومی و به طور ویژه، حوزه های تخصصی و اجتماعی 

بر رسانه های صاحب قدمت و صاحب نام است و در این میان حمل ونقل 

به عنوان یکی از پایه های اصلی و اساسی اقتصاد کشور نیازمند پشتیبانی و 

حمایت همه جانبه رسانه ای است که به نظرم هنوز با نقطه مطلوب فاصله 

داشته و آن طور که الزم بوده بدان پرداخته نشده است. 

در حوزه بین المللی معرفی ظرفیت های بالقوه کشور پهناور ایران و موقعیت 

خاص و ویژه جغرافیایی آن در سایه رسانه ای قدرتمند می توانست فضایی 

امن برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی ترسیم کند تا حداقل در رقابت با 

برخی از کشورهای همسایه جایگاه واقعی خود را به دست آوریم. امروزه 

بااهمیت  مقوله ترانزیت جاده ای، هوایی، ریلی و دریایی، امتیازی بسیار 

رسانه های  رو،  این  از  می شود،  برای هر کشوری محسوب  استراتژیک  و 

تخصصی باید با ترسیم دورنمایی روشن و دقیق، در به فعلیت رسیدن 

این ظرفیت ها کمک کرده و به آن سرعت ببخشند. حتی در حوزه داخلی 

هم آن طور که الزم بوده، رسانه ها به موضوع سوانح رانندگی در کشور توجه 

الزم و جدی نداشته اند ، تا آنجا که اکنون عالوه بر اختصاص بخش مهمی 

از اعتبارات درمانی، پزشکی و بهداشتی به این امر، سالیانه بیش از 4 درصد 

درآمد ناخالص ملی کشور صرف این پدیده خانمانسوز می شود. 

نشریه ترابران به عنوان یکی از نشریات مهم و مطرح حوزه حمل ونقل با 

قدمتی چشمگیر و با استقاللی درخور توجه در ترویج و توسعه موضوعات 

مختلِف بخش، تالش قابل تقدیری داشته، ولی از نگاه برخی از مخاطبان، 

بهتر است قدری از حجم بخش بازرگانی خود بکاهد و دامنه پرداختن به 

موضوعات اجتماعی و دغدغه های صنعت را گسترش دهد و از وجود 

صاحب نظرانی که سال ها در این بخش )حمل ونقل( صاحب سبک و تجربه 

حملونقلازپشتیبانیکاملوحمایتهمهجانبهرسانهایبرخوردارنیست

حافـظ بـی تعارف مصالـح ملـی
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هستند در گزارش های کارشناسی خود استفاده کند. برگزاری میزگردهای 

اختصاص  و  مشارکت  با  حمل ونقل  مختلف  حوزه های  با  تخصصی 

و  مدنی  نهادهای  خصوصی،  بخش  فعاالن،  دانشگاه،  از  ُکرسی هایی 

تشکل ها و به چالش کشیدن موضوعات مبتال به شناسایی نقاط ضعف 

و یافتن راهکارهای مناسب جهت برون رفت از مشکالت موجود، به طور 

یقین برند ترابران را قوت خواهد بخشید؛ ضمن اینکه این رسانه می تواند 

حضور  با  ساالنه(  دو  )مثال  تخصصی  همایش های  برگزاری  با  می تواند 

فعاالن عرصه حمل ونقل و رسانه های مطرح کشور، جایگاه خود را بیش 

 از پیش ارتقا بخشد. 

در بطن پرداختن به مسائل تخصصی حمل ونقل، ترابران می تواند در طول 

رانندگان،  )ترانزیت،  را  بخش  موضوعات  از  اختصاصی  عنوان  یک  سال 

آسیب های اجتماعی در سوانح رانندگی، اولویت نگهداری از شبکه راه های 

کشور، جایگاه تشکل های صنفی در تصمیم گیری ها و ...( انتخاب کرده 

برگزاری  با  به شکل متوالی آن را مورد بحث و گفت وگو قرار داده و  و 

نشست های ادامه دار و حتی کارگاه های تخصصی با روش های روز ارتباطی، 

راهکارهای الزم را شناسایی کرده و انتشار دهد.

البته از آنجا که طی سالیان گذشته، از یک سو نقش حمایتی و نظم بخشی به 

عرصه رسانه ها در هر دوره ای از دولت ها متفاوت بوده و مشخصاً بر یک 

اصل و قانون واحد استوار نبوده و از سوی دیگر، کسب مجوز فعالیت و 

وجود رسانه های ُخرد و کالن، تخصصی و غیرتخصصی در کنار یکدیگر، 

همواره موجبات سردرگمی جامعه مخاطب برای تصمیم گیری ها را فراهم 

کرده، رسانه ها برای ادامه حیات خود به ناچار متوسل به روش های مختلف 

جذب و جلب حامی های مالی بودند که این خود عاملی بوده که بعضی از 

آنها از وظیفه ذاتی خود فاصله بگیرند، اما جامعه مطبوعاتی کشور نباید 

و  زاویه های آشکار  به  پرداختن  اساسا ذات یک رسانه  فراموش کند که 

پنهان تمامی موضوعات و واقعیت های جامعه است، از دیگر سو، مدیران 

باید روحیه پذیرش و نقد را در خود تقویت کرده و بپذیرند  دولتی نیز 

رسانه ها حافظ منافع افکار عمومی و مصالح ملی هستند.

رسانه های تخصصی همچون ترابران با نگرش به افق های دور و گسترده، 

با امکان ورود به هسته مرکزی مسائل و اشراف به محیط، وظیفه کشف 

ظرفیت ها، نقاط ضعف، ترغیب و ایجاد زمینه های الزم جهت حضور دائم 

صاحبان سرمایه و فعاالن اقتصادی از طریق شفاف سازی محیط کسب وکار 

را دارند، بنابراین بخش خصوصی باید این احساس و یقین را داشته باشد 

که تریبون مورد انتظار و مطمئن خود را به واسطه رسانه های تخصصی در 

اختیار داشته و در مواقع مورد نیاز می تواند مسائل، مطالبات، خواسته ها و 

اقدامات خود را به جامعه مخاطب به ویژه حاکمیت انتقال و انتشار دهد. 

یادداشت از مهرداد خواجه نوری

کارشناس ارشد بیمه و حمل ونقل

زمانه کامالً عوض شده است، وگرنه هم شرکت های حمل ونقل 

زیاد شده اند و هم سازمان های اقتصادی مرتبط و عریض تر و هم 

انجمن های ذی ربط: حاال، هرچقدر هم مطبوعات تخصصی بیشتر، 

به ضعف  لزوماً  و  در همه حوزه ها  خواننده ها کمتر شده اند،  اما 

نشریات )و در این مورد ترابران( مربوط نیست.

مدیران و کارشناسان این حوزه، برای بحث در مورد مشکالت )و یا 

نقیض آن( آمادگی دارند، اما تاثیرش کجاست، جز تخلیه فشارهای 

وارده؟! اما خودشان چه می کنند، به غیر از خواندن آن فشارها، به 

صورت کتبی یا نشان دادن آن به سر و همسر؟

و با این هزینه ها )از قیمت نشریه یا دادن آگهی تبلیغاتی یا رساندن 

سازمان های  اندازه  اگر  حتی  هستند(  مخاطبان  آنها که  به  نشریه 

مخاطب، طوری باشد که مثالً 100 نسخه خریداری کنند )تحقیق 

کردم( 5 نسخه هم نمی خرند! برای تورق نشریه هم وقت ندارند، 

مگر اینکه مشق شب مخاطبان باشد!

دوره نشر کاغذی و کتبی )حتی ورزشی و فیلم( تمام شده، دوره نشر 

الکترونیک است.

به  واکنش  در  بی نزاکت  روزنامه ی  آن  خاک«  در  »سایه  مطلب 

عنوان  با  بانزاکت  روزنامه ای  آن  پاسخ  و  ابتهاج  هوشنگ  مرگ 

»تاسیان« )در زبان گیلکی، به معنای دلتنگی غریب( را مگر چند نفر 

می خوانند؟ به قول عباس معروفی تازه مرحوم، توقع اینکه »در 

خواب پدربزرگمان را ببینیم که یک گالبی پوست کنده و با لبخند 

می گوید بفرما!« هم رویایی است دست نیافتنی.

وزیر آموزش سوئد، می گوید: »آموزش توانمندی های فوق دیجیتالی 

ولی  الزامی شود«  مدارس  در  باید  فول تاچ  در شهرهای  زندگی  و 

شهردار ما می خواهد دانش آموزان را برای گردش به بهشت زهرا ببرد.

ببخشید از تلخی کالم: »بهار خواب ها در رویای باران«!

بهامیدشماره300...
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اقتصاد کالن

دورانبـیبهــرهگی

پرهــزینــه؛بیبهـــره

دهسالناکـامی!

تیرگیدرافقاقتصاد

راهبـرد توسـعه
بخشی از مسیر دستیابی به توسعه از راه تحقق اهداف بهره وری در برنامه های بلندمدت 

می گذرد. این در حالی است که نخستین گزارش بهره وری شرکت های دولتی از کاهش 

میزان بهره وری حکایت دارد و اینکه با توجه به دولتی بودن اقتصاد ایران نمی توان 

چشم امید به افزایش بهره وری و توسعه اقتصادی داشت.
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راهبرد توسعه

براساس آمار بانک مرکزی، بین سال های 84 تا 99 حدود 

8/5 درصد از GDP کشور سهم صنعت حمل و نقل بوده 

که در این بین حمل و نقل جاده ای سهم 80/5 درصدی، حمل و نقل 

دریایی سهم 10/4 درصدی، حمل و نقل هوایی سهم 6/8 درصدی و 

حمل و نقل ریلی سهم 2/3 درصدی دارد. همین آمار نشان می دهد 

که ترکیب حمل و نقلی ما بهینه نیست. 

به همین منظور، ماه گذشته سازمان ملی بهره وری با این پیش فرض 

که تحقق بهره وری صرفًا از مسیر ابالغ بخشنامه و دستورالعمل و 

به  رسیدن  برای  جریان سازی  به منظور  بلکه  نمی کند،  عبور  قوانین 

بهره وری باید سه رکن اصلی حکمرانی اعم از دولت، بخش خصوصی 

نقش آفرینی  بهره وری  تحقق  در  و  آیند  پای کار  مردمی  نهادهای  و 

کنند، نشستی تخصصی به نام »بهره وری در حمل ونقل« ترتیب داد تا 

به بررسی حلقه مفقوده بهره وری در حمل ونقل بپردازد. 

آنچه در ادامه می خوانید، بخش های از مباحث مطرح شده در این 

جلسه از زبان مجتبی سلیمانی سدهی، مدیرعامل موسسه آمادگران 

»لجستیک« و سخنران اصلی این جلسه است.

نشانی از عملکرد بهینه در حمل ونقل نیست

بـی بهــره گی دوران 

مجتبی سلیمانی سدهی، مدیرعامل موسسه آمادگران در نشست »بهره وری 

در حمل ونقل« درباره ارتباط لجستیک، حمل ونقل و بهره وری گفت: »در 

رسیدن محصول به دست مشتری، انجام هفت مفهوم اعم از محصول 

در  مناسب،  شرایط  در  مناسب،  با کیفیت  مناسب،  مقدار  در  مناسب، 

با هزینه مناسب، کارکردی است که  مکان مناسب، در زمان مناسب و 

بهره وری مرتبط  با  این هفت مفهوم  انتظار می رود و همه  از لجستیک 

است. به عبارت دیگر، لجستیک طرز تفکر و نگرشی است که به موضوع 

حمل و نقل، انبارداری، ذخیره سازی و... می پردازد و درواقع روحی است که 

در کالبد هر مجموعه ای مانند کسب و کار و کشورها تنیده می شود.«

او با اشاره به غفلت ایران از نگاه به لجستیک افزود: »نگاه ما در حمل و نقل 

این  به  صرفا  یعنی  است؛  بوده  زیرساخت ها  بر  مبتنی  سنتی  به صورت 

نکته توجه داریم که چه زیرساختی در اختیارمان قرار گرفته تا از ظرفیت 

حمل ونقل و خدمات آن بهره برداری کنیم؛ این در حالی است که در 4 دهه 

اخیر، نگاه دنیا کامالً تغییر کرده و با نگرش لجستیکی و از سمت تقاضا به 

موضوع نگریسته می شود و همین عامل باعث شده است که لجستیک را 

تلفیق حمل ونقل و بازرگانی در ابعاد بین المللی و یا ملی بنامند.«

مدیرعامل موسسه آمادگران با بیان اینکه در سال 84 که بحث لجستیک 

به تازگی در ساختار دولت و وزارت بازرگانی شکل گرفته بود، منتقدان خرده 

بنگاهی است و در سطح موضوعات  می گرفتند که لجستیک موضوع 

کالن وزارتخانه ای نیست، افزود: »اکنون با انتشار گزارش هایی توسط بانک 

جهانی و نهادهای بین المللی همگان می دانیم که لجستیک و حمل و نقل 

اقتصاد  یعنی  اقتصاد کالن  و  بنگاه داری  یعنی  خرد  اقتصاد  سطح  در 

گـزارش از

مونـا روشـندل
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بین الملل و کشورها از اهمیت باالیی برخوردار است تا جایی که می گویند 

اقتصاد بین الملل متاثر از مقوله لجستیک است.«

او با بیان اینکه وقتی از لجستیک سخن می گوییم هم بخش سخت افزاری 

و فیزیکی و هم بخش مدیریتی و نگاه برنامه ریزی سمت تقاضا در مقوله 

ما  اخیر که کشور  دهه  دو  »در  تاکید کرد:  برمی گیرد،  در  را  حمل ونقل 

غفلت  در  لجستیکی  و  حمل و نقلی  ترانزیتی،  مزیت های  همه  علی رغم 

تاریخی قرار گرفت، مقوله لجستیک در دنیا چه در سطح بنگاه ها و چه 

تا  شد  تبدیل  نخست کشورها  اولویت  و  اول  درجه  مقوله  به  کشورها 

جایی که اکنون با مقوله ای به نام طراحی لجستیک روبه رو هستیم که به 

بخش طراحی کارخانجات تولیدی و صنایع هم نفوذ کرده است و به دلیل 

اهمیت فراوان به صورت مخفی و رازگونه باقی می ماند.«

به عنوان  لجستیک  به  دیگر  »کشورهای  شد:  یادآور  سلیمانی سدهی 

اصلی ترین محور توسعه نگاه می کنند، حتی آن را بر توسعه صنعتی مقدم 

می دانند و به گونه ای لجستیک را طراحی می کنند که حمل ونقل و نگهداری 

محصوالتشان به آسانی امکان پذیر باشد. به همین دلیل ما معتقدیم که 

لجستیک باید مسیر توسعه اقتصادی بنگاه ها و محور توسعه اقتصادی 

ایران هم باشد، زیرا با وجود اینکه اکثر کارشناسان بر موقعیت ترانزیتی 

ایران تاکید دارند، اما مقوله لجستیک بر همه آنها ارجح است.«

مدیرعامل موسسه آمادگران تصریح کرد: »موقعیت ایران به اندازه ای ممتاز 

است که حکمرانان ما باید دهه ها پیش به این مقوله ورود و آن را به 

موضوع اصلی توسعه کشور تبدیل می کردند، اما به نظر می رسد ضعف 

ما در سه رکن اصلی لجستیک اعم از همکاری، هماهنگی و یکپارچگی 

بین ارکان مختلف )بخش خصوصی و دولتی( باعث شده که کاهلی کنیم 

و پشت گوش بیندازیم و جرئت نکنیم به سمت لجستیک برویم؛ زیرا هر 

کدام از این سه رکن به نوعی پاشنه آشیل حکمرانی خوب در کشور ما چه 

در سطح بنگاه ها و چه در سطح کالن کشور محسوب می شوند.«

سلیمانی تاکید داشت: »در طول زنجیره تامین باید همیشه توجه اصلی 

بر هماهنگی، همکاری و یکپارچگی باشد، در غیر این صورت یک بخش با 

بهره وری باال و بخش دیگر با بهره وری اندک کار می کند و چون بخش های 

مختلف، هر کدام حلقه های یک زنجیر هستند، عمال بهره وری کل در سطح 

بهره وری سست ترین حلقه تقلیل می یابد. مصداق بارز این مقوله را در 

موضوع توسعه بندر چابهار می توان دید، زیرا توسعه در بندر مناسب است، 

اما حلقه پیشین و پسین آن توسعه نیافته و موجب شده که نهایتا 5 

میلیون تن از ظرفیت 17 میلیون تنی در بندر چابهار مورد استفاده قرار 

گیرد و بهره وری این زنجیره را به بهره وری ضعیف ترین بخش این زنجیره 

کاهش دهد.«

اهمیت دو شاخص هزینه و زمان در زنجیره لجستیک

بیان  با  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  آمادگران  موسسه  مدیرعامل 

اینکه شاخص هزینه و زمان 4 درصد از کل لجستیک را شامل می شود، 

لجستیکی  هزینه های  دو سوم  هزینه،  شاخص  نظر گرفتن  در  »با  گفت: 

مرتبط به بخش حمل و نقل و یک سوم آن مربوط به هزینه های انبارداری 

و ذخیره سازی است، اما وقتی زمان را شاخص اندازه گیری قرار می دهیم، 

نسبت ها معکوس می شود یعنی دوسوم زمان لجستیک در حوزه انبارداری 

و ذخیره سازی و یک سوم در فرآیند حمل و نقل سپری می شود؛ با این حال 

جالب این است که تاثیر این 4 درصد )به نام مدیریت یکپارچه( بر کل آن 

96 درصد دیگر بسیار باال است.«

سلیمانی با اشاره به اینکه سهم هزینه های لجستیکی در قیمت تمام شده در 

به نظر می رسد ضعف ما در سه رکن اصلی لجستیک

 اعم از همکاری، هماهنگی و یکپارچگی بین ارکان 

مختلف )بخش خصوصی و دولتی( باعث شده است که 

جرئت نکنیم به سمت لجستیک برویم؛ زیرا هر کدام از 

این سه رکن به نوعی پاشنه آشیل حکمرانی خوب 

در کشور ما چه در سطح بنگاه ها و چه در سطح کالن 

کشور محسوب می شوند

لطمات ضعف لجستیک به اقتصاد کشور جبران ناپذیر 

است، به عنوان نمونه میزان ضایعات محصوالت 

کشاورزی در جهان به ازای هر تن کمتر از 10 کیلوگرم 

است، اما این مقدار در ایران حدود 350 کیلوگرم 

است؛ به این معنی که حدود 35 درصد از کل تولیدات 

کشاورزی به دلیل ضعف های لجستیکی اعم از 

حمل ونقل نامناسب جاده ای، انبارداری و سردخانه 

نامناسب در کشور به ضایعات تبدیل می شود
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75 درصد ظرفیت حمل و نقل جاده ای کشور به دلیل 

ضعف لجستیک خالی مانده و همین امر موجب 

گران شدن حمل ونقل در ایران و کاهش بهره وری شده 

است. همین موضوع نشان می دهد که هزینه های

 ما به صورت خودکار در حوزه حمل ونقل 4 برابر 

وضعیت ایده آل و بهره وری ما حداکثر یک چهارم 

بهره وری واقعی حمل ونقل در کشور است

کشورهای اروپایی حدوداً 22 درصد است، گفت: »در ایران سهم هزینه های 

لجستیکی در قیمت تمام شده در صنایع مختلف متفاوت است؛ به صورتی 

که در صنایع معدنی اصلی ترین هزینه مربوط به حمل ونقل و لجستیک 

است، اما این سهم در صنایع با تکنولوژی باال بسیار کمتر است.«

مدیرعامل موسسه آمادگران با اشاره به اینکه بر اساس آمار سال 1400 

بخش  نظر گرفتن  در  با  GDP کشور  در  لجستیک  سهم  مرکزی،  بانک 

انبارداری 17/5 میلیارد دالر بود، گفت: »از سال 90 تا 96  حمل و نقل و 

سهم لجستیک در GDP کشور با شیب مالیم در حال افزایش بوده، اما از 

آن به بعد با رشد جهش گونه ای روبه رو شده که نشان می دهد در کشور ما 

به لجستیک اهمیت داده نشده است.«

وقتی بهره وری دغدغه مسئوالن نیست

این کارشناس لجستیک افزود: »شاید یکی از دالیلی که در کشور ما به 

لجستیک اهمیت داده نشده، موضوع ارتباط آن با بهره وری است، چراکه 

بهره وری اصال در کشور به یک دغدغه تبدیل نشده است. به عبارت بهتر، 

ما در کشورمان از دو مقوله موثر بر بهره وری حمل و نقل و لجستیک اعم از 

دسترسی به منابع و زیرساخت بهره مند بودیم، اما حاشیه سود فعالیت های 

دیگر حمل و نقل و انبارداری از جمله خرید و مالکیت زمین به اندازه ای باال 

بود که افراد به بهره وری در حمل و نقل توجه نمی کردند تا اینکه تحریم و 

فشار اقتصادی علی رغم همه آسیب ها موجب شد که موضوع لجستیک 

و حمل و نقل مانند گذشته مورد غفلت واقع نشود.«

شاخص  لحاظ  از  ایران  رتبه   2018 سال  »در  خاطرنشان کرد:  سلیمانی 

عملکرد لجستیکی در بین 106 کشور جهان رتبه 64 بود، در حالی که امارات، 

ترکیه و قطر یعنی کشورهایی که اصال موقعیت لجستیکی ایران را ندارند، 

به ترتیب رتبه 11، 47 و 30 را داشتند و این نشان می دهد که وضعیت 

عملکرد لجستیکی آنها به مراتب بهتر از ایران بوده است.«

او با بیان اینکه اندازه بازار لجستیک داخل ایران بدون کشورهای اطراف 

آن ساالنه 50 میلیارد دالر است، گفت: »اگر ما بتوانیم دسترسی کشورهای 

به  را  و...  تاجیکستان  ازبکستان،  افغانستان،  مانند  خشکی  در  محصور 

بزرگ تر دست می یابیم که  بسیار  به عددی  ایجاد کنیم  دیگر  کشورهای 

نسبت به آنها در غفلت تاریخی بوده ایم و متاسفانه با وجود همه هشدارها 

هنوز توجه به این حوزه کم است و نگاه ها به نفت دوخته شده است.«

گرانی حمل ونقل و کاهش بهره وری

سلیمانی با بیان اینکه خدمات حمل و نقل جاده ای ما ظرفیت خالی بسیار 

باالیی دارد، اظهار کرد: »در بهترین حالت، فقط از 25 درصد از ظرفیت 

زیرساخت های جاده ای کشورمان استفاده می شود. به بیان دیگر، 75 درصد 

ظرفیت حمل و نقل جاده ای کشور به دلیل ضعف لجستیک خالی مانده و 

همین امر موجب گران شدن حمل ونقل در ایران و کاهش بهره وری آن 

شده است. این موضوع به خوبی نشان می دهد که هزینه های ما به صورت 

خودکار در حوزه حمل ونقل 4 برابر وضعیت ایده آل و بهره وری ما حداکثر 

یک چهارم بهره وری واقعی حمل ونقل در کشور است.«

مدیرعامل موسسه آمادگران درباره لطمات ناشی از ضعف لجستیک در 

کشور افزود: »لطمات ضعف لجستیک به اقتصاد کشور جبران ناپذیر است، 

به عنوان نمونه، میزان ضایعات محصوالت کشاورزی در جهان به ازای هر 

تن کمتر از 10 کیلوگرم است، اما این مقدار در ایران حدود 350 کیلوگرم 

است؛ به این معنی که حدود 35 درصد از کل تولیدات کشاورزی به دلیل 

و  انبارداری  جاده ای،  نامناسب  حمل ونقل  از  اعم  لجستیکی  ضعف های 

سردخانه نامناسب در کشور به ضایعات تبدیل می شود.«

او با اشاره به اینکه عالوه بر ضعف لجستیکی، در حوزه ترانزیت نیز دچار 

کج فهمی هستیم و ترانزیت و لجستیک را با یکدیگر اشتباه می گیریم، 

گفت: »عالوه بر خام فروشی در حوزه تولیدات و انرژی حتی در ترانزیت نیز 

شاهد خام فروشی خدمات لجستیکی کشور هستیم؛ زیرا بر اساس آنچه 

گفتیم 25 درصد هزینه قیمت تمام شده کاال، هزینه لجستیکی است 

پس ما می توانیم با آن 25 درصد بخشی از ارزش افزوده کاال را در کشور 

خودمان بیاوریم اما تاکنون به آن اهمیت نداده ایم.«

نکنیم،  رفع  را  لجستیکی  زمانی که ضعف های  »تا  تاکید کرد:  سلیمانی 

ظرفیت خالی حمل ونقل را کاهش ندهیم، نگاهمان به جای زیرساخت ها 

و  حمل ونقل  ترانزیت،  اصلی  جایگاه  به  و  نباشد  لجستیک  به  منابع  و 

لجستیک آگاه نشویم، نمی توانیم در بخش حمل ونقل به بهره وری مناسب 

دست یابیم.« 
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اینکه طبق  به  اشاره  با  ایران  بهره وری  این جلسه، رئیس سازمان ملی  در 

بند »د« تبصره 21 قانون بودجه 1399 و بند »ج« تبصره 20 قانون بودجه 

بهره وری  ملی  به عهده سازمان  دولتی  بهره وری شرکت های  ارزیابی   ،1400

ایران گذاشته شده است، گفت: »برای اولین بار سازمان بهره وری گزارش 

سنجش بهره وری شرکت های دولتی )عملکرد 1399-1398( را منتشر کرده 

انتشار عمومی اطالعات شرکت های دولتی در  که گام بلندی در راستای 

حوزه بهره وری است. امیدواریم این شفاف سازی زمینه مطالبه گری عموم 

بهره وری  ارتقای  افزایش  به  منجر  و  فراهم  را  رسانه ها  و  نخبگان  مردم، 

شرکت های دولتی شود.«

سامان پیشوایی با اشاره به اینکه یکی از اهداف مهم دولت سیزدهم، تحقق 

رشد اقتصادی 5/3 درصدی از محل بهره وری است، افزود: »شرکت  های 

دولتی یکی از موجودیت هایی هستند که در حوزه بهره وری کشور نقش 

از  تومان(  )هزار میلیارد  به طوری که حدود 2300 همت  دارند،  به سزایی 

بودجه عمومی کشور به این شرکت ها اختصاص دارد، در صورتی که بودجه 

دولت حدود 1300 همت است.«

او با بیان اینکه یکی از مسائلی که از گذشته تاکنون در مورد این شرکت های 

دولتی وجود داشته، کمبود شفافیت در عملکرد و گزارش دهی آنهاست، 

افزود :»از میان حدود 379 شرکت دولتی )368 شرکت، 9 بانک و شرکت 

بیمه و دو مؤسسه غیرانتفاعی وابسته به دولت(، 204 شرکت  اطالعات 

کامل )صورت های مالی حسابرسی شده( خود را در اختیار سازمان ملی 

بهره وری ایران قرار داده اند.«

وی با اشاره به اینکه حدود 130 شرکت دولتی تا به امروز اطالعات خود را 

ارائه نکرده اند، خاطرنشان کرد: »طبق قانون بودجه 1401، برای مدیران عامل 

و اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی که گزارش صورت های مالی خود 

را در اختیار سازمان ملی بهره وری قرار نداده اند مجازات 6 ماه تا 2 سال 

حبس در نظر گرفته شده است.«

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت همچنین با تاکید بر اتصال نظام 

جبران خدمات به بهره وری، تصریح کرد: »بر این اســاس، در سال گذشته 

پاداش اعضای هیئت مدیره این شرکت ها مبتنی بر بهره وری پرداخت شده 

است که این امر در سال جاری هم مطابق با قانون بودجه سال 1401 ادامه 

خواهد یافت. معتقدیم اگر شرکت دولتی ارزش افزوده ای ایجاد می کند، 

حتما باید در جبران خدماتش لحاظ شود.«

پیشوایی با اشاره به عملکرد دو ساالنه شرکت های دولتی گفت: »شاخص 

بهره وری مجموع شرکت های دولتی در سال های 99 - 98 به طور متوسط 

ساالنه 20 درصد کاهش یافته است. این کاهش عمدتا از یک طرف، ناشی 

از عملکرد شرکت های دولتی فعال در حوزه استخراج و پاالیش نفت و از 

طرف دیگر به دلیل تحریم های اعمال شده بر کشور بوده است.«

او با بیان اینکه میانگین جبران خدمات یک فرد در شرکت دولتی، 7/2 برابر 

فردی است که در بنگاه اقتصادی فعال است، تصریح کرد: »جبران خدمات 

هریک از کارکنان شرکت های دولتی در سال 1399، حدود 219 میلیون 

تومان بوده است، در حالی که حقوق و دستمزد کارکنان در کل اقتصاد، 

ساالنه حدود 82 میلیون تومان است. در واقع حقوق و دستمزد سرانه 

شرکت های دولتی حدود 5/2 برابر میانگین دریافتی کارکنان حقوق بگیر در 

کل اقتصاد ایران است که این شکاف قابل تاملی است.«

رونمایی از اولین گزارش »بهره وری شرکت های دولتی« 

پرهزینه؛ بی بهـره
وزارت راه و شهرسازی کمترین همکاری را در ارائه 

صورت های مالی خود داشته است

آیین رونمایی از اولین گزارش »بهره وری شرکت های دولتی« 

ماه  ایران  بهره وری  ملی  سازمان  رئیس  خبری  نشست  و 

»شاخص  اینکه  بر  تاکید  با  و  برگزار  خبرنگاران  حضور  با  گذشته 

به طور   98-99 سال های  در  دولتی  شرکت های  مجموع  بهره وری 

اطالعات  شد که  اعالم  یافت،  درصد کاهش   20 ساالنه  متوسط 

تک تک این شرکت ها به تفکیک نام آنها در سامانه »سبا« در دسترس 

عموم مردم قرار گرفته است.
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ایران در سال آتی قرار است در  خاطرنشان کرد: »سازمان ملی بهره وری 

و  بسنجد  را  دولتی  شرکت های  اثربخشی   جدی  به طور  خود  محاسبات 

محاسبات محدود به ابعاد تجاری و کارایی آنها نباشد.«

مدير مطالعات و تحلیل بهره وری سازمان ملی بهره وری ایران راه حل قطعی 

حل این مشکل را بهبود استانداردهای حسابداری بخش عمومی و رعایت 

به  »با توجه  این زمینه دانست و گفت:  استانداردهای موجود در  دقیق 

تورم، الزم است ارزش دارایی های شرکت های دولتی به روز شود. از سویی، 

دولتی،  شرکت های  بهره وری  سنجش  در  بهبود  قابل   زمینه های  از  یکی 

بهنگام سازی ارزش دارایی های ثابت شرکت هاست که در دستورکار آتی 

سازمان قرار دارد.«

او در خصوص نحوه سنجش بهره وری شرکت های دولتی، توضیح داد: »در 

این ارزیابی سعی شده اثرگذاری دو عامل تورم و قیمت گذاری دستوری تا 

حد زیادی کاهش داده شود. زیرا این دو عامل باعث شده داده های مالی 

این شرکت ها واقعی نباشد.«

این مقام مسئول با بیان اینکه شرکت های دولتی در کنار ُبعد تجاری، یک 

ُبعد حاکمیتی نیز دارند، افزود: »ابعاد غیرتجاری و ماموریتی این شرکت ها 

در سال قبل به دقت در ارزیابی ها وارد نشده است. از همین رو، قرار است 

در محاسبات خود به طور جدی اثربخشی ها آنها را بسنجیم و محاسبات 

محدود به ابعاد تجاری و کارایی 

آنها نباشد.«

صادقی با اشاره به مزیت های انجام 

سنجـش های مرتبـط با بهـره وری، 

عنوان کرد: »داده های مالی برخی 

از شرکت های دولتی، به خصوص 

شرکت های تابعه، از کیفیت الزم 

برخوردار نیست و همین موضوع 

موجب شده است تا نسبت هـای 

عملکرد  به درستی  مرسوم،  مالی 

چنین شرکت هایی را نشان ندهد و 

هرچند این مسئله با شدت بسیار 

کمتری بر روی سنجش بهره وری 

شرکت ها هم می تواند تاثیر داشته 

باشد، با این حال، سعی شده تا با 

دریافت و بررسی اطالعات مکمل 

عملکردی، تا حد زیادی این مشکل 

حل شود.« 

از میان حدود 379 شرکت دولتی، حدود 130 شرکت 

اطالعات خود را ارائه نکرده اند. این در حالی است که 

طبق قانون بودجه 1401، باید برای مدیران عامل 

و اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی که 

 گزارش صورت های مالی خود را در اختیار سازمان 

ملی بهره وری قرار نداده اند مجازات 6 ماه تا 2 سال 

حبس در نظر گرفته شود

در ادامه مراسم، مدير مطالعات و تحلیل بهره وری سازمان ملی بهره وری 

)99-98( گفت:  دولتی  شرکت های  بهره وری  سنجش  تشریح گزارش  با 

»شرکت های دولتی بخش بزرگی از اقتصاد کشور را تشکیل می دهند. به 

نحوی که سهم این شرکت ها به استثنای شرکت های استخراج نفت و گاز 

در تولید ناخالص داخلی کشور بدون نفت 5/4 درصد است.«

شرکت های  »بهـره وری  افزود:  او 

نفتـی دولتـی در سال هـای 98-99، 

منفی 20 درصد بوده که بخشی از 

آن، به تحریم ها برمی گردد. رشد 

شاخـص بـهره وری در شرکت های 

 غیرنفتی دولتـی هم 1/4 درصـد 

برآورد شده که ایـن رشد به رغـم 

این  در  تولید  نهاده های  افزایش 

شرکت ها، حاصل افزایش ستانده 

بوده است. به بیان دیگر، افزایش 

بهره وری از محل کاهش هزینه ها 

نبوده است.

حمیـدرضا صادقـی با بیـان اینکه 

وزارتخانه های نیرو، نفت، اقتصاد 

و ارتباطات بیشترین همکاری، اما 

و  و شهرسازی  راه  وزارتخانه های 

دفاع کمترین همکاری را در ارائه 

صورت های مالی خود داشته اند، 
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به دلیل چندبعدی بودن مسائل حوزه ایمنی حمل ونقل و نقش آفرینی 

دستگاه های متعدد در آن، برنامه ریزی و اخذ تصمیمات کارآمد و موثر در 

این حوزه به مدیریت یکپارچه و منسجم نیاز دارد که به طور اصولی، در نهاد راهبر 

ایمنی راه در هر کشور تحقق می یابد. با این  حال، نهاد راهبر ایمنی حمل ونقل در 

ایران یعنی »کمیسیون ایمنی راه های کشور« به دلیل عدم دسترسی به اطالعات 

دقیق و کامل حوادث و سوانح حمل ونقل، عماًل امکان اخذ تصمیمات جامع و 

قابل اتکا و برنامه ریزی کارامد و موثر را از دست داده است؛ چراکه تنها با داشتن 

اطالعات دقیق و کامل از حوادث و سوانح حمل ونقل است که امکان دستیابی به 

تحلیل های جامع و صحیح از مسائل چندبعدی این حوزه فراهم می شود. 

بر راه اندازی سامانه  از دهه گذشته و در قوانین متعدد به صراحت  از همین رو، 

اطالعات جامع حوادث و سوانح حمل ونقل تاکید شده است. با این  حال، بنا بر 

دالیلی که در این گزارش به آن پرداخته خواهد شد، پس از گذشت بیش از 10 سال 

از ابالغ اولین حکم قانونی مربوطه، راه اندازی این سامانه هنوز به مرحله ای نرسیده 

که به لحاظ کفایت و دقت اطالعات، پاسخگوی نیازهای کشور برای برنامه ریزی و 

حکمرانی مبتنی بر داده در حوزه مدیریت ایمنی راه ها باشد.

نتوانستیم حوادث حمل ونقلی را برای افزایش ایمنی  ثبت و تحلیل کنیم

ده سـال ناکــامی!

سوابق قانونی 

ایمنی  ارتقای  مسئله  زیاد  بسیار  اهمیت  به  توجه  با 

حمل ونقل در کشور و نقش ویژه و اساسی که دسترسی 

به اطالعات دقیق و جامع سوانح و حوادث برای دستیابی 

به این هدف دارد، در سه قانون شامل قانون برنامه پنجم 

توسعه کشور، قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به 

شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و قانون 

احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، نسبت به راه اندازی 

یک سامانه جامع برای ثبت اطالعات سوانح و حوادث 

حمل ونقل تکلیف قانونی معین شده است که متن احکام 

آن به شرح زیر است:

الف( بند »و« ماده )16۳( قانون برنامه پنجم توسعه 

کشور )مصوب 1۳89/1۰/15( 

براساس این بند قانونی، وزارت راه و ترابری با هماهنگی 

پایان سال  تا  است  ایران موظف  آمار  مرکز  و مشارکت 

گـزارشاز

فـریبـــا کـهـــن
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استقرار  و  حمل ونقل کشور  جامع  بانک  ایجاد  به  نسبت  برنامه  دوم 

سامانه اطالعات جامع حوادث و سوانح حمل ونقل دربرگیرنده اطالعات 

دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمان های راهداری 

راه آهن  دریانوردی،  و  بنادر  و  و حمل ونقل جاده ای، هواپیمایی کشوری 

جمهوری اسالمی و سایر سازمان های ذی ربط با هدف تجمیع، شفاف سازی 

تدوین  و  تحلیل  در  قابل استفاده  و  اطالعات صحیح  و  داده ها  ارائه  و 

اهداف و برنامه های ملی ایمنی اقدام نماید.

ب( ماده )41( قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث 

)مصوب 1۳95/۰۲/۲۰(

به منظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی، دولت مکلف شده 

با  قانون  این  مقررات  مطابق  را  رانندگی«  حوادث  جامع  »سامانه  است 

و  روزآمد کردن  به  نسبت  و  ایجاد  ذی ربط  دستگاه های  همه  مشارکت 

تحلیل مستمر داده های آن اقدام کند. نیروی انتظامی، وزارت بهداشت 

پزشکی  سازمان  بیمارستان ها(،  و  اورژانس  پزشکی،  فوریت های  )مراکز 

قانونی و جمعیت هالل احمر ایران موظفند اطالعات مربوط به سوانح 

رانندگی را فوراً در سامانه مذکور ثبت کنند. قوه قضائیه نیز مکلف است 

در سامانه  را  رانندگی  به حوادث  راجع  آرای قضایی  به  مربوط  اطالعات 

مذکور قرار دهد. دولت موظف شده حداکثر ظرف مدت شش ماه پس 

از الزم االجرا شدن این قانون، سامانه مزبور را راه اندازی و دسترسی برخط 

)آنالین( به آن را برای کلیه واحدهای نیروی انتظامی و وزارت بهداشت، 

شرکت های بیمه، صندوق و واحدهای قضایی فراهم کند. 

با تعویض پالک وسیله  انتظامی موظف است هم زمان  نیروی  تبصره- 

نقلیه، مشخصات مالک جدید را در »سامانه جامع حوادث رانندگی« درج 

کند. همچنین سازمان ثبت اسناد و امالک کشور نیز مکلف است اسناد 

تنظیم شده در خصوص وسایل نقلیه مانند نقل وانتقال، وکالت و رهن را 

در سامانه مذکور درج کند.

ج( جزء 1 بند »ج« ماده )30( قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور 

)مصوب 1395/11/10(

براساس این بند نیز وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی و مشارکت مرکز 

آمار ایران موظف شده نسبت به ایجاد بانک جامع حمل ونقل کشور و 

استقرار سامانه اطالعات جامع حوادث و سوانح حمل ونقل که دربرگیرنده 

اطالعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمان های 

راهداری و حمل ونقل جاده ای، هواپیمایی کشوری و بنادر و دریانوردی، 

تجمیع،  هدف  با  است،  ذی ربط  سازمان های  سایر  و  راه آهن  شرکت 

شفاف سازی و ارائه داده ها و اطالعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل 

آماری  نماید. گزارش  اقدام  ایمنی  ملی  برنامه های  و  اهداف  تدوین  و 

حمل ونقل کشور همه ساله توسط مرکز آمار ایران تدوین و منتشر می شود.

شایان  ذکر است که مطابق با قانون فوق، در ماده )4( آیین نامه مدیریت 

راه  وزارت   )1400/10/29 )مصوب  رانندگی  سوانح  و  حمل ونقل  ایمنی 

موظف به »راه اندازی و مدیریت سامانه اطالعات جامع حوادث و سوانح 

بر ثبت دقیق اطالعات تصادفات  نظارت مستمر  اعمال  حمل ونقل« و 

ترافیکی است و تمام دستگاه های مربوط، موظف به ثبت برخط اطالعات 

تصادفات در این سامانه مطابق با ضوابط اعالمی کمیسیون ایمنی راه های 

کشور هستند. 

همچنین براساس تبصره »1« این ماده، نیروی انتظامی موظف به ثبت 

تصادفات ترافیکی و اعمال نظارت مستمر بر ثبت دقیق اطالعات است 

با  و کشور  و شهرسازی  راه  »وزارتخانه های  ماده  این   »2« تبصره  طبق  و 

محل  از  موردنیاز  تجهیزات  تامین  به  موظف  راهور  پلیس  هماهنگی 

به تصادفات  افسران رسیدگی  و  برای گشت ها  اعتبارات مصوب مربوط 

به منظور ثبت مختصات دقیق محل تصادف در سامانه اطالعات جامع 

حوادث و سوانح حمل ونقل هستند.«

دالیل بی سامانی ده ساله

بدین ترتیب و همان طور که مشاهده می شود، اولین مستند قانونی مربوط 

به بند »و« ماده )163( قانون برنامه پنجم توسعه کشور )مصوب 1389( 

استقرار  و  بانک جامع حمل ونقل کشور  ایجاد  لزوم  بر  آن  در  است که 

سامانه اطالعات جامع حوادث و سوانح حمل ونقل تاکید شده است. 

همچنین در متن این قانون، دستگاه های ذی ربط جهت به اشتراک گذاری 

اطالعات با این سامانه تعیین شده اند؛ اما به رغم بازه زمانی تعیین شده در 

در نبود یک پایگاه داده تصادفات کارامد و 

عدم دسترسی نهاد  راهبر ایمنی راه های کشور 

به اقالم داده ای موردنیاز و خأل برنامه ریزی

و حکمرانی مبتنی بر داده، توفیق خاصی نیز در

 کاهش تلفات پرشمار سوانح حمل ونقل کشور 

در سال های اخیر حاصل نشده است
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متن قانون مبنی بر راه اندازی سامانه تا پایان سال دوم برنامه پنجم )یعنی 

انتهای سال 1391( وزارت راه و شهرسازی با یک تاخیر دوساله توانست 

راه اندازی کند،  سال 1393  در  را  سامانه  این  اولیه  زیرساخت های  صرفاً 

این سامانه  برای تکمیل  ولی همچنان در جمع آوری اطالعات موردنیاز 

»قابل استفاده  یعنی  قانون  متن  در  نظر گرفته شده  در  اهداف  براساس 

بودن سامانه در تحلیل و تدوین اهداف و برنامه های ملی ایمنی« برخی 

مشکالت اساسی وجود داشته است. مشکالتی که بسیاری از آنها نیز رفع 

نشده  و موجب شده اند که این سامانه عمالً برای تحلیل، تدوین اهداف و 

برنامه های ملی ایمنی کارایی نداشته باشد

به طورکلی، با توجه به جلسه برگزار شده در مرکز پژوهش های مجلس و 

مکاتبات صورت  گرفته با برخی از دستگاه های ذی ربط، عدم رفع مسائل 

جامع  سامانه  فعلی  نسخه  ناکارآمدی  دلیل  به عنوان  می توان  را  ذیل 

اطالعات حوادث و سوانح حمل ونقل کشور در امر تحلیل علل تصادفات 

و تدوین اهداف و برنامه های ملی ایمنی کشور برشمرد: 

الف( قابل استفاده نبودن برخی از اطالعات کلیدی بارگذاری شده در سامانه 

به دالیل زیر:

دقت پایین اطالعات بارگذاری شده؛ به عنوان مثال، در ثبت موقعیت 

مکانی تصادفات توسط پلیس، دقت کافی وجود نداشته است به طوری که 

حتی موقعیت مکانی برخی از تصادفات در خارج از مرزهای ایران ثبت 

شده اند.

داده ای  ارتباط  نیز موضوع  و  داده ای  پروتکل های  به  توجه کافی  عدم 

)Linkage Data( با سامانه های دستگاه های ذی ربط؛ بدیهی است برای 

شود که  مشخص  باید  سانحه،  یک  بروز  علل  از  صحیح  تحلیل  ارائه 

اطالعات ثبت شده هریک از سازمان های مختلف امدادی و رسیدگی کننده 

به صحنه تصادف، مربوط به کدام سانحه هستند. 

به بیان دیگر، باید سامانه این قابلیت را داشته باشد که اطالعات ثبت 

شده دستگاه های مختلف را برای یک سانحه مشخص، به صورت یکجا 

ارائه کند. با این  حال، به رغم اهمیت بسیار باالی این موضوع در کارایی 

بین  ارتباط  ایجاد  سامانه،  در  ثبت شده  اطالعات  بودن  قابل استفاده  و 

داده های ثبت شده دستگاه های مختلف در سامانه به دلیل عدم توافق 

دستگاه های مربوطه بر سر برداشت متغیرهای مشترک یا ایجاد شرایط 

ارتباط داده ها متوقف شده است؛ به عنوان  مثال، یکی  الزم برای امکان 

از راهکارهای ایجاد ارتباط داده ای، استفاده از سه رقم آخر پالک یکی از 

خودروهای درگیر در تصادف است که به دلیل اولویت زمانی امدادرسانی 

در صحنه تصادف، مورد موافقت دستگاه های امدادرسان نظیر اورژانس 

قرار نگرفته است.

ب( ناکافی بودن اطالعات موجود در سامانه به دالیل زیر:

عدم همکاری برخی از دستگاه های ذی ربط با وزارت راه به بهانه فراهم 

برخی  اشتراک گذاری  به  و  برای گردآوری  نبودن زیرساخت های فنی الزم 

اقالم داده ای؛ برای مثال، سازمان پزشکی قانونی تهیه و انتشار داده های 

تامین  به  منوط  را  تصادفات  شدت  و  وقوع  بر  موثر  عوامل  با  مرتبط 

تجهیزات )با بودجه ای بیش برآورد شده( قلمداد کرده است؛ یا در مثالی 

دیگر می توان به عدم ثبت موقعیت دقیق تصادف از سوی پلیس راهور 

فراجا به رغم امکان استفاده از سامانه هایی نظیر AVL خودروهای گشت 

یا سامانه همراه سپهر اشاره کرد. 

تمرکز بر تامین اقالم داده ای نه چندان ضروری )مانند کد یکتای سند 

انتقال مالکیت، رمز تصدیق سند، شماره دفترخانه( و توجه کمتر به تامین 

اقالم داده ای ضروری برای تحقق اهداف اصلی ایجاد سامانه مانند اطالعات 

راه، جهت حرکت  موثر  نقایص  وسایل،  برخورد  نحوه  و  نوع  به  مربوط 

وسائل، موانع دید و داده های مربوط به کیفیت امدادرسانی مانند شاخص 

گپ اورژانس )یک شاخص تجمیعی که بیانگر شدت تصادف است( که از 

متغیرهای ضروری در امر سیاست گذاری ایمنی ترافیک هستند، اما هنوز 

اطالعات آنها در سامانه قرار نگرفته است.

همان گونه که پیش تر اشاره شد، در ماده 41 قانون »بیمه اجباری خسارات 

وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه« مصوب 

1395/02/20 نیز دولت مکلف شد ظرف حداکثر شش ماه پس از ابالغ 

قانون یعنی آذرماه سال 1395 »سامانه جامع حوادث رانندگی« را راه اندازی 

و دسترسی برخط برای کلیه دستگاه های مربوطه برقرار کند. با این  حال، 

قانون، در  این  از تصویب  یادشده پس  به عدم رفع مشکالت  با توجه 

به رغم بازه زمانی تعیین شده در متن قانون

 مبنی بر راه اندازی سامانه اطالعات جامع حوادث و 

سوانح حمل ونقل تا پایان سال دوم برنامه پنجم 

توسعه )یعنی انتهای سال 1391( وزارت راه توانست 

صرفًا زیرساخت های اولیه این سامانه را در سال 1393 

راه اندازی کند، ولی همچنان در جمع آوری

 اطالعات موردنیاز برای تکمیل این سامانه

 مشکالت بسیاری وجود دارد
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سال 1395 در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مجددا بر 

لزوم ایجاد بانک جامع حمل ونقل کشور و استقرار سامانه اطالعات جامع 

در  مشارکت کننده  دستگاه های  و  تاکید  حمل ونقل  سوانح  و  حوادث 

سامانه تعیین شوند. 

الزم به توضیح است که سازمان اورژانس کشور و جمعیت هالل احمر هم 

به منظور عمل به قوانین و انجام سایر وظایف ذاتی خود، اقداماتی درباره 

راه اندازی سامانه های اطالعاتی داشته اند و در این فاصله، سامانه »آسایار« 

بهره برداری  به  هالل احمر  سامانه  و  اورژانس کشور  سازمان  به  مربوط 

رسیده  است. این در حالی است که راه اندازی چنین سامانه هایی از سوی 

دستگاه های ذکر شده در قانون، پیش نیاز قطعی برای به اشتراک گذاری 

سوانح  و  حوادث  جامع  اطالعات  سامانه  با  دستگاه ها  این  اطالعات 

حمل ونقل )مستقر در وزارت راه و شهرسازی( محسوب نمی شود و بدون 

این سامانه ها نیز امکان به اشتراک گذاری اطالعات دستگاه ها وجود خواهد 

داشت؛ هرچند وجود این سامانه ها موجب تسهیل امر به اشتراک گذاری 

اطالعات می شود. 

اولیه سامانه اطالعات جامع  از راه اندازی زیرساخت های  نهایت، پس  در 

حوادث و سوانح حمل ونقل در سال 1393 و عدم رفع مشکالت سامانه 

)ازجمله عدم توافق با دستگاه های مرتبط بر سر به اشتراک گذاری اقالم 

داده ای موردنیاز سامانه( در سال 1399 وزارت راه و شهرسازی با همکاری 

اقدام  اقالم داده ای موردنیاز،  سایر دستگاه های ذی ربط، جهت گردآوری 

سوانح  و  حوادث  جامع  اطالعات  سامانه  اجرایی  شیوه نامه  تدوین  به 

حمل ونقل کشور کرد. 

ماده 41  در  این شیوه نامه، موضوع همپوشانی سامانه مطرح شده  در 

موجود  سامانه  با  رانندگی(  حوادث  جامع  )سامانه  اجباری  بیمه  قانون 

با  و  بیان  و سوانح حمل ونقل کشور(  اطالعات جامع حوادث  )سامانه 

پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مقرر شد در سامانه راه اندازی شده در سال 

1393 بازنگری شده و سایر دستگاه های عنوان شده در ماده 41 قانون بیمه 

اجباری نیز برای مشارکت در سامانه اضافه شوند. 

در این شیوه نامه، ترکیب کارگروه راهبری سامانه مذکور و مراحل اجرای 

طرح سامانه ارائه و روش دریافت اطالعات و نحوه تبادل اطالعات در 

سامانه تعیین شده است. همچنین نحوه گردش اطالعات در سازمان های 

دخیل در سامانه ارائه و اقالم اطالعاتی درخواستی از دستگاه ها سطح بندی 

شده اند. با این حال، این شیوه نامه نیز تاکنون به تصویب نرسیده است 

و سامانه جامع اطالعات حوادث و سوانح حمل ونقل همچنان به لحاظ 

کفایت و دقت اطالعات با مسائل اساسی و ناکارامدی مواجه است.

با توجه به توضیحات ارائه شده و به رغم وجود قوانین باالدست و سایر 

مصوبات و مستندات دولت، همچنان مشاهده می شود که در تکمیل و 

کارامدسازی سامانه اطالعات جامع حوادث و سوانح حمل ونقل، همکاری 

الزم از سوی دستگاه های ذی ربط صورت نمی گیرد. از اولین مصوبه قانونی 

پیاده سازی و استقرار سامانه اطالعات جامع حوادث و سوانح حمل ونقل 

راه اندازی  تا   1389 سال  کشور  توسعه  پنجم  برنامه  قانون  در  کشور 

زیرساخت های اولیه این سامانه در سال 1393 و تدوین شیوه نامه اجرایی 

آن در سال 1399 بیش از 10 سال می گذرد، اما اهداف تعریف شده در 

قانون برای این سامانه هنوز محقق نشده است. 

عدم تصویب شیوه نامه اجرایی و تکمیل سامانه پس از گذشت نزدیک به 

یک دهه از اولین قانون مرتبط، نشان از عدم اهتمام الزم در دستگاه های 

اگرچه در خصوص  قانونی دارد.  این حکم مهم  به  ذی ربط جهت عمل 

در  و شهرسازی  راه  وزارت  با  ذی ربط  دستگاه های  همکاری  عدم  دالیل 

تکمیل اطالعات موردنیاز سامانه، برخی از دستگاه ها دالیلی مانند مسائل 

فنی و نیاز به اعتبارات و تجهیزات را مطرح می کنند، اما عدم رفع این 

مسائل قابل حل بعد از گذشت بیش از 10 سال، این احتمال را تقویت 

می کند که علت اصلی عدم همکاری دستگاه های ذی ربط را باید در مسائل 

ریشه ای تری مانند تعارض منافع جست وجو کرد؛ به بیان دقیق تر، تکمیل 

سامانه اطالعات جامع سوانح حمل ونقل و تحقق اهداف ذکر شده در 

قانون برای این سامانه یعنی استفاده از آن در تحلیل و تدوین اهداف و 

برنامه های ملی ایمنی، از یک سو، محدود شدن اختیارات برخی دستگاه ها 

در تعریف برنامه های عملیاتی در حوزه ایمنی راه ها را به دنبال دارد و از 

سوی دیگر، موجب شفاف شدن میزان اثربخشی اقدامات و مداخالت 

دستگاه های مسئول در امر ایمنی حمل ونقل خواهد شد. 

یکی از دالیل قابل استفاده نبودن برخی از اطالعات 

کلیدی بارگذاری شده در سامانه اطالعات جامع حوادث 

و سوانح حمل ونقل ناشی از دقت پایین اطالعات 

بارگذاری شده است؛ به طوری که حتی موقعیت 

مکانی برخی از تصادفات در خارج از 

مرزهای ایران ثبت شده اند
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اقتصاد کالن

با وجود مهار نسبی شیوع کووید-19 هنوز اثرات منفی آن از اقتصاد جهانی ریشه کن نشده بود 

که بار دیگر زنجیره های تامین به دلیل حمله روسیه به اوکراین دچار اختالل شد تا جایی که 

صندوق بین المللی پول )IMF( فتیله پیش بینی های خود را در رشد اقتصادی جهان پایین کشید و از 

جهش تورم و ریزش تجارت خبر داد. 

عالوه بر این، تنگنای شدیدتر مالی جهان و تشدید استرس بدهی در بازارهای نوظهور و اقتصادهای 

درحال توسعه، شیوع سویه های جدید کووید-19 و به دنبال آن برقراری مجدد قرنطینه، احتمال تجزیه 

ژئوپلیتیکی در بعضی از مناطق جهان و خطر مختل شدن همکاری های جهانی، سناریویی بدبینانه برای 

چشم انداز اقتصاد جهان و نرخ تورم در سال 2022 و 2023 رقم می زند که به استناد گزارش مبسوط 

معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران کمترین رقم نرخ رشد از سال 1970 محسوب می شود. 

 IMF پیش بینی رشد اقتصادی، تورم و تجارت جهانی از چشم انداز

تیرگی در افق اقتصاد 
گزارشاز

ماهـور مجـد
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اقتصاد جهان در سال 2021 شاهد رونق  از مهار نسبی کووید -19  بعد 

نسبی همراه با تحقق رشد باالی 6/1 درصدی بود، ولی بر اثر تهاجم روسیه 

تامین و بروز تهدیدهای گوناگون،  اوکراین، اختالالت در زنجیره های  به 

اقتصاد جهان با شرایط تیره و تاریکی مواجه شد. تولید اقتصاد جهان در 

فصل دوم سال 2022 به دلیل رکود در اقتصادهای چین و روسیه، کاهش 

یافت و میزان مخارج مصرف کنندگان در آمریکا نیز به سطحی کمتر از 

انتظارات قبلی رسید. 

اقتصاد جهان که قبل از این در اثر بروز همه گیری تضعیف شده بود، با 

شوک های منفی و آسیب  زننده  متعددی از جمله تورم باالتر از حد انتظار 

در سراسر جهان - به ویژه در ایاالت متحده و اقتصادهای بزرگ اروپایی- 

تشدید تنگنای شرایط مالی جهان، کندی بیش از انتظار سرعت تولید در 

اقتصاد چین ناشی از شیوع و قرنطینه کووید - 19 و همچنین پیامدهای 

منفی ناشی از جنگ در اوکراین مواجه شد.

را  اقتصاد جهان  )IMF( رشد  بین المللی پول  آوریل 2022، صندوق  در 

برای سال جاری و سال آینده برابر با 3/6 درصد پیش بینی کرده بود، اما در 

گزارش 26 جوالی )4 مرداد 1401( از ارقام مزبور کاست و پیش بینی نرخ 

رشد اقتصاد جهان را برای سال 2022 به 3/2 درصد و برای سال 2023 نیز 

به 2/9 درصد کاهش داد. 

طبق این گزارش، پیش بینی  شده میانگین نرخ رشد در سال جاری برای گروه 

اقتصادی پیشرفته برابر با 2/5 درصد و برای گروه اقتصادهای درحال توسعه 

و بازارهای نوظهور برابر با 3/6 درصد باشد.

پایین و باال کشیدن فتیله اقتصاد

در گزارش اخیر IMF، از نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده برای آمریکا 

در سال جاری نیز معادل 1/4 واحد درصد کاسته و به 2/3 درصد تقلیل 

داده شده است که دالیلی همچون رشد کمتر تولید در اوایل سال جاری، 

کاهش قدرت خرید خانوارها و اعمال سیاست پولی سختگیرانه تر، برای 

افت چشم انداز رشد اقتصادی این کشور عنوان شده است. 

افزایش اعمال قرنطینه ها به همراه تعمیق بحران امالک و مستغالت در 

کشور چین باعث شده تا رشد مورد انتظار برای این اقتصاد نیز در سال 

جاری با 1/1 واحد درصد کاهش برابر با 3/3 درصد اعالم شود. علل اصلی 

این افت 0/2 واحد درصدی چشم انداز رشد اقتصادی در منطقه یورو و 

پیش بینی نرخ رشد 2/6 درصدی برای این منطقه، سرریزهای جنگ در 

اوکراین و اعمال سیاست های پولی سختگیرانه تر است. 

به دلیل اثرپذیری بیشتر اقتصادهای درحال توسعه منطقه اروپا از جنگ 

اوکراین به روسیه، میانگین رشد اقتصادی مورد انتظار برای سال جاری 

این گروه کشورها برابر با منفی 1/4 درصد پیش بینی شده که نسبت به رقم 

متناظر در آوریل همین سال 1/4 واحد درصد بهبود داده شده است.

در میان سایر اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه و نوظهور )جدول 

2(، رشد مورد انتظار برای اقتصاد عربستان سعودی برای سال جاری برابر 

اقتصادهای  بین  در  رقم  باالترین  پیش بینی شده که  رقم 7/6 درصد  با 

منتخب محسوب می شود و یکی از دالیل اصلی آن افزایش توام میزان 

تولید، صادرات و قیمت نفت خام در این کشور است.

 نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده برای سال مالی جاری اقتصاد هند به 

7/4 درصد )با 0/8 واحد درصد کاهش( تنزل یافته است. در گزارش آوریل 

2022 صندوق بین المللی پول، نرخ رشد منفی 8/5 برای اقتصاد روسیه 

پیش بینی شده بود که در گزارش جدید این صندوق، نرخ رشد مزبور به 

منفی 0/6 درصد بهبود نسبی یافته است. طبق پیش بینی های IMF نرخ 

منفی رشد روسیه در سال 2023 نیز با سرعتی کمتر ادامه خواهد یافت و 

به منفی 33/5 درصد در این سال خواهد رسید. 

بعد از کسب نرخ رشد اقتصادی 11 درصدی در سال 2021 پیش بینی شده 

است که نرخ رشد اقتصادی ترکیه در سال جاری به 4 درصد برسد که 1/3 

درصد بیشتر از رقم پیش بینی قبلی است. 

عالوه بر عربستان، پاکستان جزء کشورهایی است که نه تنها پیش بینی می شود 

رشد اقتصادی آن برای سال مالی جاری کاهش نداشته نباشد بلکه انتظار 

می رود با 2 واحد درصد افزایش نسبت به پیش بینی قبلی به6/0 درصد برسد 

که رقم نسبتا باالیی است. نرخ رشد سال جاری برای اقتصادهای فیلیپین، 

مصر، اندونزی و مالزی به ترتیب 6/7 درصد، 5/9 درصد، 5/3 درصد و 5/1 

درصد پیش بینی شده که در مقایسه با میانگین نرخ رشد 3/6 درصدی برای 

گروه اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور، باالتر است. 

در آوریل 2022، صندوق بین المللی پول، رشد 

اقتصاد جهان را برای سال جاری و سال آینده برابر با 

3/6 درصد پیش بینی کرده بود، اما در گزارش 26 جوالی 

)4 مرداد 1401( از ارقام مزبور کاست و پیش بینی نرخ 

رشد اقتصاد جهان را برای سال 2022 به 3/2 درصد و 

برای سال 2023 نیز به 2/9 درصد کاهش داد
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نرخ رشد اقتصادی ایران در سال های 1399 و 1400 برابر با 1/8 درصد و4/0 

درصد بوده و پیش بینی شده است که نرخ رشد در سال 1401 به 3 درصد 

و در سال 1402 نیز به 2درصد برسد که مبتنی بر انتظار کاسته شدن از نرخ 

رشد اقتصاد ایران در سال جاری و سال آینده است.

بازار داغ تورم

نرخ تورم مورد انتظار برای جهان در سال 2022 به دلیل افزایش قیمت های 

مواد غذایی و انرژی، همچنین بروز عدم تعادل در هر دو سمت عرضه 

و تقاضا، از رقم قبلی 7/4 درصد پیش بینی شده در آوریل به 8/3 درصد 

افزایش یافته است و پیش بینی می شود نرخ تورم در سال جاری به 6/6 

درصد در اقتصادهای پیشرفته و 95 درصد در بازارهای نوظهور و اقتصادی 

در حال توسعه برسد.

میانگین بهای جهانی نفت خام )میانگین ساده بهای نفت خام برنت، فاتح 

دوبی و وست تگزاس( در سال 2020 حدود 41 دالر در هر بشکه بود که در 

سال 2021 با 67 درصد افزایش به 69 دالر در هر بشکه رسید.

با توجه به رشد بهای انرژی در سال جاری، IMF پیش بینی کرده است که 

بهای نفت خام در سال 2022 با افزایش 50 درصدی به 104 دالر در هر 

بشکه نزدیک شود و در سال 2023 روند افزایشی قیمت مزبور، معکوس 

و نزولی شده و با افت 12/3 درصدی به حدود 91 دالر در هر بشکه برسد 

که با وجود کاهش، همچنان رقم باالیی در مقایسه با قیمت های سال های 

2020 و 2021 محسوب می شود. در مجموع انتظار می رود در سال 2023 

 5/7 تورم  نرخ  شاهد  ضدتورمی،  پولی  سیاست های  اعمال  استمرار  با 

درصدی و رشد کم 2/9 درصد در تولید جهانی باشیم.

آهنگ تجارت آهسته تر از گذشته

حجم تجارت جهان بعد از بروز رکود 7/9 درصدی در سال 2020 به دلیل 

همه گیری کووید- 19 در سال 2021 رونق و حدود 10 درصد افزایش یافت، 

اما در سال جاری پیش بینی می شود از رشد حجم تجارت کاسته شود و 

به 4/1 درصد و در سال آینده یعنی 2023 نیز به 1/2 درصد برسد. در این 

میان، افت بیشتری برای سرعت رشد حجم تجارت در سال 2022 برای 

انتظار می رود و پیش بینی می شود  اقتصادهای درحال توسعه و نوظهور 

حجم تجارت اقتصادهای مزبور فقط حدود 2/2 درصد افزایش یابد.

چشم انداز نزولی اقتصاد

با توجه به تحوالت اخیر و موارد فوق، چشم انداز اقتصاد جهان به شدت 

با تهدیدهایی به سمت روبه پایین متمایل شده است. جنگ در اوکراین 

طبق گزارش صندوق بین المللی پول، پیش بینی 

 شده میانگین نرخ رشد در سال جاری برای  گروه 

کشورهایی با اقتصاد پیشرفته برابر با 2/5 درصد 

و برای گروه اقتصادهای درحال توسعه و 

بازارهای نوظهور برابر با 3/6 درصد باشد

پیشبینیرشداقتصادی

2020202120222023شاخص

3/16/13/22/9-تولید ناخالص داخلی اقتصاد جهان

4/55/22/51/4-اقتصادهای پیشرفته

3/45/72/31-آمریکا

6/35/42/61/2-منطقه یورو

1/85/12/92/7-سایر اقتصادهای پیشرفته

26/83/63/9-اقتصادهای در حال توسعه و بازار نوظهور

0/87/34/65-اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور آسیا

2/28/13/34/6-چین

6/68/77/46/1-هند

2/95/84/83/5-خاورمیانه و آسیای مرکزی

3/45/82/92/4-رشد اقتصاد جهان بر اساس نرخ مبادله بازار

5/85/42/81/6-اتحادیه اروپا

3/45/84/93/4-خاورمیانه و شمال آفریقا

2/273/53/8-اقتصادهای با درآمد متوسط و بازار نوظهور

0/14/555/2کشورهای در حال توسعه کم درآمد

7/910/14/13/2-حجم تجارت جهانی )کاالها و خدمات(

8/89/15/33/2-اقتصادهای پیشرفته

6/211/72/23/3-اقتصادهای در حال توسعه و بازار نوظهور
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می تواند منجر به توقف ناگهانی واردات گاز اروپا از روسیه شود. کاهش 

تورم در شرایطی که بازار کار با تنگنای بیشتر از حد انتظار مواجه شود و یا 

انتظارات تورمی لنگر نشوند می تواند سخت تر باشد تنگنای شدیدتر مالی 

جهان نیز ممکن است باعث تشدید استرس بدهی در بازارهای نوظهور و 

اقتصادی در حال توسعه شود. 

شیوع مجدد کووید-19 و به دنبال آن قرنطینه و نیز تشدید بیشتر بحران 

اقتصاد  رشد  بیشتر  است موجب سرکوبی  نیز ممکن  امالک  بخش  در 

نیز خطر مختل شدن تجارت و  چین شود. احتمال تجزیه ژئوپلیتیکی 

همکاری جهانی را به دنبال خواهد داشت. در صورت تحقق تهدیدهای 

فوق، سناریوی بدبینانه برای چشم انداز اقتصاد جهان، بروز نرخ تورم باالتر 

به همراه کاهش نرخ رشد اقتصاد جهان به 2/6 درصد در سال 2022 و 2 

درصد در سال 2023 خواهد بود که جزء گروه کمترین ارقام رشد از سال 

1970 با سهم 10 درصد محسوب می شوند.

ارزش سیاست گذاری ضدتورمی

افزایش سطح عمومی قیمت ها، رفاه و استانداردهای زندگی مردم سراسر 

جهان را تنزل و در فشار قرار داده است لذا برای رفع این مشکل، مهار 

تورم باید اولویت اول سیاست گذاران در اقتصادهای جهان باشد. اعمال 

سیاست پولی سخت گیرانه تر به ناچار اگرچه موجب افزایش هزینه های 

صرفا  سیاست ها،  این  اتخاذ  در  تاخیر  ولی  می شود  اقتصاد  واقعی 

موجب تشدید هزینه ها خواهد شد. پشتیبانی مالی هدفمند می تواند به 

کاهش تاثیر تورم بر اقشار با باالترین میزان آسیب پذیری کمک کند، اما 

درعین حال با توجه به اینکه از سویی بودجه های دولتی به دلیل مقابله با 

همه گیری گسترده قبلی، کاهش یافته و از سویی دیگر به سیاست  کالن 

طریق  از  مزبور  سیاست های  است  الزم  است،  نیاز  اقتصادی ضدتورمی 

یا کاهش مخارج دولتی جبران شوند. اعمال شرایط  افزایش مالیات و 

سخت تر پولی بر ثبات مالی تاثیر می گذارد و در این میان استفاده عاقالنه 

از ابزارهای احتیاطی در سطح کالن و انجام اصالحاتی در چهارچوب حل 

مسئله بدهی، بیش ازپیش ضرورت دارد.

سیاست ها برای کاهش تاثیر منفی افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی باید 

بر بخش های با بیشترین اثرپذیری با الزام عدم ایجاد اختالل در قیمت ها، 

متمرکز شوند و در صورت استمرار همه گیری، افزایش نرخ واکسیناسیون 

نهایت  با سویه های جدید ضرورت دارد. در  از مقابله  برای اطمینان یابی 

چندجانبه  فوری  اقدامات  نیازمند  همچنان  اقلیمی  تغییرات  با  مقابله 

کشورها برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و افزایش سرمایه گذاری برای 

تسریع انتقال سبز است. 

پیش بینی رشد اقتصادی برخی از کشورهای منتخب

2020202120222023

9910.44.03.0-آرژانتین

2.14.83.82.2-استرالیا

3.94.61.71.1-برزیل

5.24.53.41.8-کانادا

2.28.13.34.6چین

3.63.35.94.8مصر

7.96.82.31.0-فرانسه

4.62.91.20.8-آلمان

6.68.77.46.1-هند

2.13.75.35.2اندونزی

1.84.13.02.0ایران

9.06.63.00.7-ایتالیا

4.51.71.71.7-ژاپن

2.64.12.93.9-قزاقستان

0.74.12.32.1-جمهوری کره

5.53.15.14.7-مالزی

8.14.82.41.2-مکزیک

3.94.92.51.0-هلند

0.95.76.03.5-پاکستان

9.55.76.75.0-فیلیپین

2.25.94.52.0-لهستان

3.5-6.0-2.74.7-روسیه

4.13.27.63.7-عربستان سعودی

6.34.92.31.4-آفریقای جنوبی

10.85.14.02.0-اسپانیا

1.811.04.03.5ترکیه

9.37.43.20.5-انگلیس

3.45.72.31.0-آمریکا

IMF 2022 منبع: گزارش 26 جوالی



ایستگاه

  انحصار مخرب در بـازار ریلی

  قطعـــه آخــر!

روی خطوط موازی
سال هاست که حمل ونقل ریلی کشور به دالیل متعددی چون نبود نهاد رگوالتوری، 

انحصارگرایی، تضاد منافع در راه آهن و عدم اولویت بندی صحیح پروژه های زیرساختی 

در چنبره ای از مشکالت گرفتار آمده که  موجب کاهش بهره وری و افت کیفیت و سرعت 

خدمات در این بخش اصلی حمل ونقل شده است.
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روی خطوط موازی

مرکز ملی رقابت، تخلف شرکت راه آهن 

در دولت های مختلف را تایید کرد 

انحصار مخرب 
در بـازار ریلی

اواسط شهریور ماه، مرکز ملی رقابت با تایید وجود انحصار 

از  پس  اینکه  از  راه آهن،  و  ریلی  صنایع  بازار  در  مخرب 

گذشت ده سال از اعتراض شرکت های خصوصی و درخواست تعیین 

تعرفه عادالنه در خرید خدمات اجاره لکوموتیو و علی رغم تدوین 

بخش  لوکوموتیوهای  خدمات  نرخ  »تعیین  دستورالعمل  اولیه 

خصوصی« در سال ۱۳9۱، بازنگری در سال ۱۳99 و طرح مجدد آن 

راه آهن  شرکت  توسط  هنوز  دستورالعمل  این   ،۱۴۰۰ سال  در 

جمهوری اسالمی ایران اجرا نشده است، انتقاد کرد و این مشکل را 

باعث تشدید انحصار و آسیب به کیفیت خدمات ارائه شده در این 

بازار دانست.

البته مرکز مذکور، این اهمال را مربوط به دوره گذشته مدیریتی شرکت 

راه آهن جمهوری اسالمی ایران دانسته اما تصریح کرده که انتظار می رفت 

رفع این مشکل در دولت سیزدهم در اولویت اجرایی راه آهن قرار گیرد.

طی بررسی روابط عمومی مرکز ملی رقابت، به دلیل اینکه مالکیت شبکه 

راه آهن ایران، بر اساس نص صریح قانون، با دولت است، آن قسمت از 

حوزه حمل ونقل ریلی، قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را ندارد، ولی 

در حوزه واگذاری لکوموتیو یا بخشی از فعالیت های مشابه، شرکت های 

جهت  در  بازار  به  که  دارند  را  قابلیت  این  قانون  براساس  خصوصی 

چابک سازی این حوزه و افزایش کیفیت ارائه خدمات و رونق اقتصادی، 

ورود پیدا کنند. در همین راستا مواد )۳۰( و )۱۲۸( قانون سوم توسعه 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور صراحتاً مشارکت بخش خصوصی 

به  این مواد،  داده و طبق  قرار  نظر  را مد  ریلی  توسعه حمل ونقل  برای 

وزارت راه و ترابری اجازه داده شده با حفظ مالکیت دولت بر خطوط ریلی 

و اعمال سیاست جامع و هماهنگ حمل ونقل ریلی کشور و جلوگیری 

از انحصار در بخش غیردولتی و تضمین استمرار ارائه خدمات، بخشی از 

فعالیت های مربوط به حمل ونقل بار و مسافر، تعمیر، نگهداری و بازسازی 

شبکه و ناوگان ریلی را به اشخاص حقیقی و حقوقی بخشی غیردولتی 

داخلی واگذار کند.

به گزارش مرکز ملی رقابت، در سال ۱۳۸۴ با طرح موضوع خصوصی سازی 

و مشارکت بخش خصوصی، قیمت گذاری خدمات حمل ونقل ریلی، بر 

در  انحصار  اقدام موجب  این  قرار گرفت که  راه آهن  ملی  عهده شرکت 

و  داشت  تنظیم گری  وظیفه  هم  راه آهن،  ملی  چراکه شرکت  بازار شد؛ 

هم در این بازار فعالیت اقتصادی داشته و ذی نفع بود. بدین ترتیب، در 

قیمت گذاری خدمات مختلف شرکت های خصوصی بخش ریلی، توجهی 

در گزارش مرکز ملی رقابت آمده است: با توجه به انحصاری بودن شبکه 

اصلی راه آهن و سلطه راه آهن جمهوری اسالمی در خرید خدمات اجاره 

لکوموتیو و اعتراض های شرکت های خصوصی مبنی بر عدم تعیین بهای 

تمام شده توسط شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران و در نهایت تعیین 

رقابت در سال ۱۳۹۱  این بخش، شورای  برای  عادالنه  و  تعرفه صحیح 

دستورالعملی را در جهت تعرفه گذاری به صورت آزمایشی تدوین کرد که 

در سال ۱۳۹۹ با درخواست »انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی و 

خدمات وابسته« بازنگری شده و در سال ۱۴۰۰ مجدداً طرح شد.

در ادامه خاطرنشان شده است: موضوع تنظیم گری و تعرفه گذاری در نرخ 

خدمات لکوموتیوهای بخش خصوصی از آن جهت اهمیت دارد که در 

بازار خدمات  صورت تنظیم گری مناسب و اجرای تعرفه گذاری صحیح، 

ریلی از انحصار خارج شده و هر قدر به سمت رقابت سالم پیش رود، 

موجبات رفاه و خدمات بیشتر در جامعه در این حوزه فراهم خواهد شد. 
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به بهای تمام شده خدمات توسط شرکت های خصوصی نشد که به شکلی 

ادامه دار، تعارض بین شرکت های خصوصی خدمات بخش ریلی و شرکت 

ملی راه آهن را در پی داشت.

وقتی تعارضات افزایش یافت، موضوع در سال ۱۳۹۱ به شورای رقابت 

حوزه  خدمات  ارائه  در  تعرفه گذاری  برای  را  دستورالعملی  تا  شد  ارجاع 

شیوه نامه  رقابت  شورای  سال  همان  در  که  کند  اعالم  ریلی  خدمات 

اینکه  علی رغم  اما  کرد،  تدوین  آزمایشی  صورت  به  را  تعرفه گذاری 

دستورالعمل موصوف، مبنای نسبتاً مناسبی درباره بهای تمام شده خدمات 

با توجه به عدم تعریف متولی برای تعیین  اما  لکوموتیو به وجود آورد؛ 

مقادیر پارامترهای اقتصادی دستورالعمل، هر ساله تعیین تکلیف این نرخ 

منجر به ایجاد چالش های فراوانی بود و راه آهن نیز به این تعرفه گذاری 

اعتنایی نداشت؛ تا جایی که مجدداً نیاز به مداخله شورای رقابت احساس 

شد و بر این مبنا در شهریور ماه سال ۱۳۹۹، انجمن صنفی شرکت های 

حمل ونقل ریلی و خدمات وابسته، درخواست بازنگری در دستورالعمل 

برای تعیین نرخ بهره برداری از لکوموتیو را مطرح کرد و سپس در سال 

۱۳۹۹ دستورالعمل به روز شده ای، تدوین گردید.

از  بهره برداری  نرخ  تعیین  بازنگری مجدد موضوع دستورالعمل  از  پس 

لکوموتیو در سال ۱۳۹۹، مجدداً این موضوع در جلسه ۴۶۳ شورا مطرح 

اصل ۴۴،  اجرای سیاست های کلی  قانون  ماده ۵۸  بند ۵  و طبق  شد 

شورا احصاء کرد که انحصار از سوی شرکت ملی راه آهن در عرضه خدمات 

لوکوموتیو، قابل تشخیص است و به همین دلیل نیاز به یک تعرفه گذاری 

برای ارائه خدمات لکوموتیو از سوی شورای رقابت وجود دارد.

حسب این موضوع، پس از برگزاری جلساتی با نمایندگان مختلف وزارت 

راه، نمایندگانی از انجمن شرکت حمل ونقل ریلی، بخش خصوصی و شرکت 

ملی راه آهن در نهایت دستورالعمل تعیین نرخ خدمات لوکوموتیوهای 

بخش خصوصی به عنوان مصوبه به تایید اعضای شورای رقابت رسیده و به 

شرکت ملی راه آهن ابالغ شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی رقابت، شرکت ملی راه آهن، علی رغم 

ابالغ دستورالعمل تعیین نرخ خدمات لکوموتیوهای بخش خصوصی، 

همچنان کار را با تعرفه های تعیین شده خود به انجام می رساند که موجبات 

افت کیفیت و آسیب جدی به این بخش اقتصادی را فراهم کرده است.

لزوم تاسیس نهاد رگالتوری ریلی در صنعت حمل ونقل 

ماه گذشته، کمیسیون حمل ونقل و لجستیک اتاق ایران نیز در نشستی با 

عنوان »تاسیس نهاد رگالتوری ریلی در ایران؛ الزامات و الگوی پیشنهادی« 

خواستار آن شد که به تضاد منافع در راه آهن پایان داده شود. 

و  مسائل  از  ایران  اتاق  حمل ونقل  رئیس کمیسیون  نشست  ابتدای  در 

از صادرات غیرنفتی  مشکالت حوزه حمل ونقل کشور گفت: »این  همه 

و ارتباط با همسایگان صحبت می کنیم. بیشترین حمل ونقل ما از مسیر 

ریلی انجام می شود. در حالی  که اآلن تهیه نوبت واگن باری برای حمل 

تومان  میلیون   ۳ الی   ۲ بین  همسایه  به کشورهای  صادراتی  کاالهای 

خریداری می شود. اگر میزان صادرات افزایش یابد از چه طریقی می توان 

صادرات انجام داد؟ سرعت حرکت حمل ونقل باری ما بین ایران و آسیای 

میانه مثال قرقیزستان، بین ۱۲ تا ۱۵ کیلومتر در ساعت است.«

علی حسینی گفت: »بهره وری الزم در این صنعت وجود ندارد. در مدیریت 

راه آهن دچار مشکل هستیم و حرکت ما در این حوزه غیراقتصادی است. 

به دلیل پایین بودن سرعت حمل ونقل ریلی و عدم بهره وری آن، باید نهاد 

تنظیم گر تشکیل شود.«

در ادامه، یکی دیگر از حاضران در نشست گفت: »میانگین سرعت بازرگانی 

صاحب کاال،  برای  یعنی  است؛  رسیده  به ۳/۵ کیلومتر  امسال  بهار  در 

سرعت حمل بار ۸۴ کیلومتر در ۲۴ ساعت شبانه روز است. مثالً در بندر 

امیرآباد در سال گذشته ۲۶۸ دستگاه واگن حمل شده در حالی که مدیر 

بندر می گوید توان بارگیری ۶۰ دستگاه را در روز داریم، اما توان بارگیری مهم 

نیست، بلکه توان زنجیره مهم است.«

در پایان رئیس کمیسیون حمل ونقل اتاق ایران بار دیگر تاکید کرد: »اینکه 

یک سازمان هم بهره بردار باشد و هم تنظیم گر، نتیجه اش وضعیت امروز 

راه آهن و صنعت حمل ونقل ریلی خواهد بود، بنابراین ضرورت دارد که در 

تدوین اصول رگالتوری صنعت حمل ونقل ریلی، صاحبان صنایع، وزارت 

صنعت، معدن و تجارت و بازیگران دیگر هم درگیر باشند.«  

مرکز ملی رقابت تایید کرده که قیمت گذاری

 خدمات حمل ونقل ریلی، توسط شرکت ملی راه آهن 

موجب انحصار در بازار شده، چرا که راه آهن هم 

وظیفه تنظیم گری را برعهده دارد و هم در این بازار 

فعالیت اقتصادی داشته و ذی نفع است
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در مطلب حاضر، رئیس گروه توسعه مشارکت و سرمایه گذاری دفتر سرمایه گذاری و اقتصاد حمل ونقل شرکت 

راه آهن، به معرفی کریدور جنوب شرقی کشور و ضرورت راه اندازی مسیر جدید و راهکارهای پیشنهادی تامین 

مالی آن پرداخته و ابراز امیدواری کرده است تسریع در راه اندازی این بخش بااهمیت از کریدور شرقی - غربی متصل 

به کریدور ترانزیتی شمال - جنوب، به اهدافی از جمله اتصال مراکز انبوه بارهای محصوالت گازی صادراتی )CNG و 

LPG(از طریق شبکه ریلی کشور به کشورهای هدف و افزایش صادرات و هماهنگی با خطوط ریلی متصل به آن )زاهدان 

- کرمان( منجر شده و ضمن افزایش حجم تبادل بار و مسافر مابین ایران و پاکستان، زمینه توسعه مودت و همکاری 

اقتصادی بین دو کشور ایران و پاکستان را فراهم کند.

بررسی اهمیت ایجاد کریدور جدید ریلی زاهدان - میرجاوه 
برای توسعه مناسبات کشور پاکستان و ایران

قطعـــه آخــر!

راه آهن زاهدان - میرجاوه طی سال های ۱۲۹7 و ۱۲۹۸ هجری شمسی و 

در زمانی که کشور هند مستعمره بریتانیا بوده، در ادامه راه آهن هندوستان 

توسط انگلیسی ها جهت دسترسی آنها به مناطق شمالی ایران احداث شد 

و پس از تجزیه هندوستان و تشکیل کشور پاکستان، این مسیر ریلی به 

تملک راه آهن پاکستان درآمد.

در سال ۱۳۳7 موافقت نامه ای بین دو دولت ایران و جمهوری پاکستان 

به امضا رسید که به موجب آن از تاریخ ۱۳۳۸/۱۱/۲۳ راه آهن فعلی از مرز 

ایران و پاکستان )میل 7۲( تا زاهدان، تحویل ایران گردید و در نهایت نیز 

تحویل قطعی راه آهن در آبان ماه ۱۳۴۸ با انتقال منقول و غیرمنقول از 

راه آهن شمال غرب پاکستان به ایران انجام شد. 

الزم به توضیح است که تا پیش از بهره برداری از مسیر ریلی زاهدان - بم در 

سال ۱۳۸۸، استان سیستان و بلوچستان به شبکه ریلی کشور متصل نبوده 

و خط ریلی زاهدان - میرجاوه به عنوان تنها مسیر راه آهن در این استان 

سرویس دهی می کرد، هرچند به دلیل اختالف عرض خط، امکان اتصال 

مطالعه و بررسی از

مهندس فرشاد خرازی
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راه آهن زاهدان - میرجاوه به شبکه ریلی کشور فراهم نشد. 

این خط آهن با عرض خط ۱۶7۶ میلیمتر، به عنوان خط عریض شناخته 

می شود، بنابراین با توجه به شرایط موجود این خط و زیرساخت مورد 

استفاده از یک سو و عریض بودن آن از سوی دیگر، امکان بهره برداری 

سراسری  راه آهن  شبکه  خطوط  سایر  با  اتصال  در  خط  این  از  مناسب 

به دلیل  این مسیر ریلی  باالی  به اهمیت  با توجه  اما  نبود؛  ایران میسر 

برقراری ارتباط بین دو کشور ایران و پاکستان و عبور بارهای ترانزیتی از آن، 

استاندارد کردن عرض ریل از سال ها پیش مدنظر بوده و مطالعات بهسازی 

یا نوسازی این محور ریلی در دستور کار قرار گرفته است.

در تحلیل ضرورت مطالعه احداث خط راه آهن زاهدان - میرجاوه به این 

موضوع باید توجه داشت که با بهبود شرایط این محور، امکان حمل بار 

تا پایانه مرزی میرجاوه و تبادل بار وارداتی و صادراتی تسهیل می گردد. 

محل احداث طرح

خط عریض موجود از ایستگاه مسافری زاهدان آغاز می شود و تا ایستگاه 

میل 7۲ امتداد می یابد. طول این محور ۹۶ کیلومتر، عرض خط آن ۱۶7۶ 

میلیمتر، بار محوری ۱۶ تن و حداکثر سرعت آن ۴۵ کیلومتر بر ساعت 

است. این محور دارای حداقل شعاع قوس ۲۰۰ متر است. 

نوع ریل این محور BSS انگلیسی است و دارای تراورس های چوبی و 

فلزی است. در طول خط تقریبا هیچ باالستی وجود ندارد. در طول مسیر 

و  چاه  ایستگاه خان محمد   ۲ تنها  آنها  بین  از  دارد که  قرار  ایستگاه   7

میرجاوه فعال هستند.

فرض در نظر گرفته شده برای طراحی مسیر، چنین است که خط موجود 

عریض در وضعیت فعلی باقی می ماند، اما یک خط ریلی جدید با عرض 

استاندارد در کنار خط موجود احداث می شود. 

هزینه احداث طرح با در نظر گرفتن هزینه احداث هر کیلومتر ، حدود یک 

میلیون یورو و سایر هزینه های جانبی از جمله بازسازی ایستگاه حدودا ۱۱۰ 

میلیون یورو برآورد می شود. براساس برخی برآوردها طول محور  جدید 

حدود ۸۶ کیلومتر، بار محوری ۲۵ تن و حداکثر سرعت آن ۱۲۰ کیلومتر 

بر ساعت خواهد بود. 

حوزه تاثیر طرح

حوزه تاثیر مسیر ریلی زاهدان - میرجاوه به دو بخش حوزه تاثیر مستقیم 

و غیرمستقیم تقسیم می شود.

حوزه تاثیر مستقیم: حوزه تاثیر مستقیم طرح شامل دو استان سیستان 

و بلوچستان و کرمان است. 

حوزه تاثیر غیرمستقیم: حوزه های تاثیر غیرمستقیم طرح به حوزه های 

داخلی و بین المللی تقسیم می گردد.

الف( حوزه تاثیر غیرمستقیم داخلی 

حوزه تاثیر غیرمستقیم داخلی طرح، همه استان ها به جز شش استان 

کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، خراسان 

جنوبی، ایالم و بوشهر که به شبکه ریلی کشور متصل نیستند و همچنین 

استان های خوزستان و هرمزگان که به حمل ونقل دریایی دسترسی دارند 

را دربرمی گیرد.

ب( حوزه تاثیر غیرمستقیم طرح در عرصه بین المللی

بررسی دقیق مسیرهای موجود رقیب بین کشورهای هندوستان و پاکستان 

آذربایجان  ترکیه،  فقط کشورهای  منطقه ای  بعد  در  می دهد که  نشان 

در صورت  بین المللی  بعد  در  و  نیستند  طرح  تاثیر  حوزه  جزء  عراق  و 

تکمیل طرح های ریلی ایران و بهبود ارتباط سیاسی هند و پاکستان، همه 

کشورهای کریدور شمال- جنوب، در حوزه تاثیر طرح قرار می گیرند.

می شوند که  حذف  نفوذ  حوزه  از  دلیل  این  به  میانه  آسیای  کشورهای 

مسیرهای جاده ای شبه قاره هند و مسیر ریلی پاکستان به ترکمنستان از 

طریق افغانستان بسیار کوتاه تر از مسیر ریلی از طریق ایران است.

راه اندازی خط آهن زاهدان - میرجاوه موجب می شود تا مسیر ترانزیت 

غرب به شرق کامل شود. با توجه به اینکه ایران از سمت غرب به راه آهن 

ترکیه متصل است؛ تکمیل خط زاهدان - چابهار موجب می شود، جنوب 

)ترکیه(  اروپا  به  چابهار(  و  بهشتی  شهید  بندر  )به خصوص  شرقی کشور 

متصل شود. با توجه به آنکه احداث این خط مورد تاکید اکو و بعضی از 

سازمان های بین المللی هم قرار گرفته و اجرایی شدن آن رشد و شکوفایی 

خط عریض موجود از ایستگاه مسافری زاهدان آغاز 

می شود و تا ایستگاه میل 72 امتداد می یابد. طول 

این محور 96 کیلومتر، بار محوری 16 تن و حداکثر 

سرعت آن 45 کیلومتر بر ساعت است. در طول مسیر

 7 ایستگاه قرار دارد که از بین آنها تنها 2 ایستگاه 

خان محمد چاه و میرجاوه فعال هستند
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روی خطوط موازی

فرض در نظر گرفته شده برای طراحی مسیر این است

 که خط موجود عریض در وضعیت فعلی باقی می ماند 

و یک خط جدید با عرض استاندارد در کنار خط

 موجود احداث می شود. هزینه احداث طرح با در نظر 

گرفتن هزینه احداث هر کیلومتر یک میلیون یورو 

و سایر هزینه های جانبی از جمله بازسازی

 ایستگاه حدود 110 میلیون یورو برآورد می شود

کاالهای صادراتی جاده ای شامل قیر بشکه ای، گاز مایع، هیدروکربن، سیب 

درختی، کاشی و الستیک فرسوده و عمده ترین کاالهای وارداتی شامل 

برنج، کنجد، انبه، کاغذ، پاکت شیر و ماست است. 

معادن عمده پاکستان عبارتند از زغال سنگ، گاز طبیعی، نفت خام، سنگ 

مرمر، خاک رس چینی، کرومیت، دولومیت، سنگ آهک، منگنز و سولفور، 

اما نکته اینجاست که تاکنون رشد بخش معدن به دلیل فشارهای مالی، 

چارچوب نهادی نامناسب، فقدان تکنولوژی پیشرفته، کمبود متخصص و 

تجهیزات آزمایشگاهی نسبت به دیگر بخش های اقتصادی آهسته تر بوده 

است. همچنین پاکستان کشوری است که به طور اصولی در زمینه منابع 

مختلف انرژی غنی نیست و در بخش های مختلف نظیر برق، گاز، نفت و 

آب با مشکالت خاص خود روبه رو است و به همین دلیل، بخش عمده 

واردات این کشور در ارتباط با تامین انرژی جهت مصارف داخلی است؛ 

از ظرفیت موجود  بهره مندی  به  وضعیت حال حاضر،  با توجه  بنابراین 

توسط راه آهن می تواند ضرورت توجه به این امر را توجیه کند.

در عین حال، با توجه به مشکالت مختلفی که در این قسمت از کشور 

عمومی،  فقر  جوی،  وضعیت  امنیت،  قبیل  از  )مشکالتی  دارد  وجود 

جغرافیای بیابانی، کیفیت پایین جاده ها و ...( تاکنون استفاده از این مسیر 

اطالعات  طبق  است.  داشته  پایینی  جذابیت  مسافر  ترانزیتی  عبور  برای 

سالنامه آماری عملکرد راه آهن، مسافران ریلی زاهدان به صورت کاروان های 

۵۰۰ الی ۶۰۰ نفره از طریق مسیر ریلی کویته - زاهدان، اغلب افرادی بودند 

که به قصد زیارت عتبات عالیات وارد ایران می شوند.

مطالعات تقاضای بار و مسافر

با فرض ۲ سال دوره ساخت و ۱۹ سال دوره بهره برداری از طرح به روش 

احداث  قانون  اجرایی  آیین نامه   ۲ ماده  بند ب  ظرفیت  محل  از   BLT

پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری با مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی 

و پولی کشور برآورد مطالعات بار و مسافر بدین شرح است:

سناریوی دوسناریوی یکشرح

بار )هزارتن(
180183سال اول بهره برداری )1403(

430436سال افق طرح )1422(

مسافر )هزارنفر(
100133سال اول بهره برداری )1403(

177235سال افق طرح )1422(

مشکالت جاری طرح

در حال حاضر، به دلیل مشکالت گوناگون، جابه جایی مسافر از طریق این 

اقتصادی را در منطقه شرق کشور فراهم می کند؛ باید تاکید کرد در صورت 

تکمیل شدن خطوط راه آهن در شرق کشور، ایران می تواند پل ارتباطی ۱۵ 

کشور منطقه با دریاهای آزاد شود. ضمنا باید توجه داشت که اجرای طرح 

احداث خط نرمال، به ایمن سازی مسیر ریلی ایران و پاکستان، افزایش بار 

محوری خط موجود و افزایش سرعت سیر نیز منجر خواهد شد.

عملکرد ترانزیتی )بار و مسافر(

ترانزیت کاالها از طریق این مرز از نرخ رشد خوبی برخوردار بوده )حدود 

۱۳ درصد طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰( و نسبت به ترانزیت کل کشور رشد 

بیشتری را نشان می دهد که این به علت  افزایش تقاضا از طرف صاحبان 

کاالهای پاکستانی، هندی و آسیایی و نیز کشورهای عضو CIS است.

 بسیاری از مرزهای خروجی یا ورودی که بار ترانزیتی را از مرز میرجاوه 

دریافت یا به آن ارسال می کنند، دارای ریل و خط آهن هستند و می توان 

راه آهن  به  میرجاوه  نرمال(  )عرض  اتصال  صورت  در  قضاوت کرد که 

سراسری اینگونه حمل ها به دلیل مزیت های نهفته در حمل ونقل ریلی 

کامال جذب حمل ونقل ریلی شوند بارهایی با مبادی یا مقاصدی از قبیل 

سرخس، رازی، جلفا، بندرعباس، بندر خرمشهر، بندر امیرآباد و بندر امام 

خمینی در این زمره قرار خواهند گرفت.

با توجه به آمارهای موجود، عمده کاالهای صادراتی ریلی که از طریق مرز 

میرجاوه منتقل می شوند شامل سیمان، قیر، گوگرد و سدیم کربنات و 

عمده کاالهای ریلی واردشده به کشور از مرز میرجاوه شامل برنج خوراکی 

و عمده کاالی ترانزیت شده از طریق این مرز گوگرد خام است. عمده ترین 
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خط ریلی به کندی انجام شده و حجم بار جابه جا شده نیز محدود است. 

مهم ترین عوامل موثر در حمل بار و مسافر ریلی بین ایران و پاکستان 

که کاهش تمایل مسافران و صاحبان بار بین دو کشور را به دنبال دارد، 

عبارت هستند از:

۱- با توجه به قدمت این مسیر ریلی )دارا بودن طول عمر حدود یک قرن( 

و نامناسب بودن وضعیت روسازی و زیرسازی، سرعت حرکت قطارها در 

این خط پایین بوده و زمان سفر نسبت به محور جاده ای موازی آن بسیار 

بیشتر است.

۲- تفاوت عرض خط ریلی زاهدان - میرجاوه - کویته با عرض استاندارد 

خطوط ریلی کشور، هزینه های کاال در ایستگاه زاهدان را به صاحبان کاال 

تحمیل کرده و زمان سفر را افزایش خواهد داد.

۳- شرایط خاص اقلیمی در جنوب غرب پاکستان به ویژه وقوع طوفان 

شن، یکی از مشکالت عمده حمل ونقل در این منطقه است.

۴- به دلیل وجود مشکالت امنیتی در ایالت بلوچستان پاکستان، به طور 

کلی جابه جایی بار و مسافر در این منطقه همراه با ریسک است.

۵- نبود امکانات مناسب جهت انجام تشریفات گمرکی در مرز میرجاوه و 

زمان بر بودن این فرآیند، از  جمله مشکالت تبادل بار بین دو کشور است.

قوانین حاکم برای تهیه مدل مشارکت و سرمایه گذاری

۱- آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری با 

مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ و 

اصالحات بعدی  آن 

۲- قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل ونقل ریلی مصوب سال ۱۳۸۸

۳- مصوبات هیئت مدیره  شرکت راه آهن و اساسنامه

۴- ظرفیت های موجود در قوانین بودجه سنواتی )تبصره ۴ قانون بودجه 

سال ۱۴۰۱(

۵- ماده ۱۲ قانون حمایت از تولید رقابت پذیر مصوب سال ۱۳۹۴

۶- قانون موافقت نامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری متقابل بین دو  

دولت پاکستان و ایران مصوب سال ۱۳۹۶ 

7- قانون و آیین نامه اجرایی تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی 

مصوب سال ۱۳۸۱

راهکارهای تامین مالی

۱- از محل منابع حاصل از تهاتر نفت

۲- از محل ماده ۵۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات 

مالی دولت )بند ز تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۱(

۳- از محل پیش بینی منابع عمومی و تامین سهم دولت )راه آهن( تا سهم 

۳۰ درصد مندرج در پیوست قوانین بودجه سنواتی

۴- ادغام در پروژه جاری احداث خط آهن چابهار - زاهدان توسط شرکت 

ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور

۵- از محل بسته احداث ۳۰۰۰ کیلومتر خطوط ریلی در حال مذاکره با 

ایمیدرو یا سایر شرکت های متقاضی

۶- آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری

راه اندازی خط آهن زاهدان - میرجاوه موجب می شود 

تا مسیر ترانزیت غرب به شرق کامل شود. با توجه به 

اینکه ایران از سمت غرب به راه آهن ترکیه متصل است؛ 

تکمیل خط زاهدان - چابهار موجب می شود، 

جنوب شرقی کشور )به خصوص بندر شهید بهشتی 

و چابهار( به اروپا )ترکیه( متصل شود
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روی خطوط موازی

7- از محل تشکیل صندوق پروژه و اوراق )ظرفیت تبصره ۴ قانون بودجه 

سال ۱۴۰۱(

۸- از محل ظرفیت موافقت نامه بیست و پنج ساله ایران و چین

E.P.C.F ۹- از محل منابع ارزی و به روش

اتصال  ملی طرح  توسعه  منابع مصوبه صندوق  به  الحاق  از محل   -۱۰

بیرجند به یونسی

۱۱- از محل ماده ۱۲ قانون حمایت از تولید رقابت پذیر

۱۲- از محل منابع اعتباری استانی و سفرهای ریاست جمهوری

جمع بندی

با توجه به موارد مطروح شده، ایجاد زمینه تامین مالی پایدار با بهره مندی 

و سرمایه گذاری  اولویت مشارکت  با  و خارجی  داخلی  منابع  از ظرفیت 

بخش غیردولتی می بایست در دستور اقدامات شرکت راه آهن قرار گیرد؛ 

ضمن اینکه با وجود تاکید ریاست جمهوری در خصوص تقویت و ایجاد 

کریدورهای ترانزیت بین المللی ریلی و زمینی که در اسناد قوانین برنامه 

ششم توسعه و قانون احکام دایمی برنامه ششم توسعه نیز بدان اشاره و 

تاکید شده ، بایستی از تمام ظرفیت های ممکن برای احیا و روان سازی 

راستا  این  در  بنابراین  استفاده کرد،  ترانزیتی جنوب شرق کشور  کریدور 

راهکارهای زیر پیشنهاد می شود:

نوامبر  در   .OSJD راه آهن ها  همکاری  سازمان  ظرفیت  از  استفاده   -۱

OSJD طی جلسه کارشناسی  )آبان ماه ۹۶( در محل کمیته  سال ۲۰۱7 

کمیسیون سیاست حمل ونقل و استراتژی توسعه در لهستان مقرر گردید 

مسیر بافق - کرمان - زاهدان - میرجاوه و محور سنگان - به سمت ترکیه 

این سازمان در مجموع ۱۳  اروپا به عنوان کریدورهای شماره ۸ و ۱۰  و 

کریدور بین المللی OSJD قرار گیرد. 

دارد،  انطباق  - جنوب  مسیر کریدور شمال  با  نیز که   ۱۱ کریدور شماره 

به عنوان یکی از حیاتی ترین مسیرهای انتقال بار، شمال اروپا را به کشورهای 

جنوب شرق آسیا، خلیج فارس و اقیانوس هند متصل می کند که مسیر 

اصلی کریدور در داخل ایران ضمن عبور از آستارا - رشت - قزوین - تهران 

- بافق به بندرعباس و آب های آزاد خلیج فارس می رسد.

۲- استفاده از ظرفیت مغفول مانده قانون موافقت نامه تشویق و حمایت 

از سرمایه گذاری متقابل بین ایران و پاکستان که به سه روش مشارکت 

مدنی، بیع متقابل و bot برای مشارکت در سرمایه گذاری اشاره دارد.

۳- استفاده از ظرفیت بانک های توسعه ای منطقه ای از جمله بانک اکو 

و سایر بانک های بین المللی که کشور ایران و پاکستان عضو آن هستند.

۴- استفاده از مکانیزم تهاتر نفتی با توجه به شرایط اقتصادی کشور. 

مدیرعامل شرکت ریل پرداز سیر: 

راه آهن از روش های قهری 
برای  اخذ مطالبات خودداری کند

بر اخذ  تاکید راه آهن  مدیرعامل شرکت ریل پرداز سیر درباره 

مطالبات از شرکت های ریلی می گوید: »آنها طبق قانون می توانند 

نسبت به دریافت مطالبات خود اقدام کنند و شرکت های ریلی 

هم قطعًا ملزم به پرداخت این مطالبات هستند، ولی رویکردی 

که راه آهن در یک سال اخیر و به خصوص در سال ۱۴۰۱ در 

پیش گرفته، فشار مضاعف بر شرکت های ریلی است.«

با تین نیوز تاکید می کند: »پرداخت  حسین پورجعفر در گفت وگو 

مطالباتی که بخشی از آن مطالبات انباشته شده از سال های گذشته 

بوده، در این مدت کوتاه از توان شرکت های ریلی خارج است.«

از روش های  استفاده  بدون  می تواند  »راه آهن  می افزاید:  پورجعفر 

قهری که در پیش گرفته )مانند قطع مکرر سیستم صدور بارنامه های 

شرکت های ریلی که هم به شرکت ها و هم به خود راه آهن ضرر وارد 

می کند، چراکه موجب توقف حمل بار در شبکه حمل ونقل ریلی 

با  پیدا می کند(  راه آهن کاهش  و  ریلی  شده و درآمد شرکت های 

روش های تعاملی و تعیین مدت زمانی که شرکت های ریلی بتوانند 

این  دریافت  به  نسبت  برآیند،  بدهی های خود  بازپرداخت  از پس 

مطالبات اقدام کند.«

او خاطرنشان می کند: »باید در نظر داشت که راه آهن نیز تعهداتی 

نسبت به شرکت های ریلی دارد که متاسفانه به این تعهدات به طور 

مناسب  سیر  به  می توان  آن  از جمله  نمی شود که  عمل  مطلوبی 

قطارها، بهره وری و مدت زمان سیر واگن ها اشاره کرد.«

پورجعفر در ادامه می افزاید: »در سال ۱۴۰۱ بهره وری واگن ها کاهش 

افزایش  توجهی  قابل  میزان  به  واگن ها  سیر  زمان  مدت  و  یافته 

داشته که در طی سال های گذشته کم سابقه بوده است و متاسفانه 

مشاهده  مشکل  این  رفع  برای  هم  مثبتی  چشم انداز  و  اقدامات 

نمی شود.« به گفته وی در بحث لکوموتیو هم مشکالتی وجود دارد 

که موجب شده سیر واگن ها با مشکالتی مواجه شود.«



اقلیــم

  آخـرین نفـس هـای خـلیج

  قضـاوت را بـه آیندگـان خواهیـم سپـرد

ورشکستـگی آبــی
خشک شدن تدریجی تاالب بین المللی خلیج گرگان به عنوان یکی از مخازن بزرگ 

آب شیرین متصل به دریای خزر، ممکن است در  آینده نزدیک،  این پهنه آبی 

را به کانون اصلی گرد و غبار و ریزگرد در منطقه تبدیل کند. آیا الیروبی کانال 

آشوراده باعث نجات این اکوسیستم ارزشمند خواهد شد؟
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تمام کش و قوس های پروژه شکست خورده ستاد احیای دریاچه ارومیه اکنون به مرحله ای 

است.  شده  خشک  خاورمیانه  دریاچه  بزرگ ترین   این  درصد   95 می شود  رسیده که گفته 

سرنوشت تلخی که پیش بینی می شود مشابه آن در انتظار خلیج گرگان، یعنی تنها خلیج ایران در سواحل 

جنوبی دریای خزر در 4 تا 5 سال آینده باشد. خشکسالی و تغییر رژیم آب، تغییرات کاربری اراضی تاالب 

و بهره برداری بی رویه، ورود آالینده های صنعتی، کشاورزی و شهری، تخریب های ناشی از فشار فزاینده 

جمعیت بر تاالب و اجرای طرح های توسعه در اراضی غرب و شمال غرب تاالب، رسوب گذاری و ... 

تاثیرات مخربی بر این اکوسیستم داشته اند، اما ضربه کاری بر پیکر خلیج گرگان را کاهش تراز سطح آب 

دریای خزر زده که به همراه گرمایش زمین شرایط حیات خلیج گرگان را بحرانی تر از پیش کرده است.

با تصویب طرح جامع 5 ساله برای احیای خلیج گرگان و میانکاله، سرانجام تصمیم بر الیروبی کانال 

آشوراده گرفته شد که از نیمه اسفندماه سال گذشته تاکنون حدود 20 درصد پیشرفت داشته و طبق 

برنامه ریزی ها باید تا شهریور 1402 به اتمام برسد، اما چگونگی احیای خلیج گرگان هم این روزها به 

مهم ترین اخبار محیط زیستی تبدیل شده زیرا کارشناسان و فعاالن محیط زیست طرح تسهیل تبادل 

آب بین دریا و خلیج گرگان را صرفًا یک طرح عمرانی و بهانه ای برای دسترسی به دریا، روان سازی تردد 

شناورها و توسعه گردشگری در منطقه حساس آشوراده می دانند. در همین زمینه، انجمن گنجینه های 

تاالبی و دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران به منظور شنیدن نظرات موافقان و مخالفان طرح احیای 

خلیج گرگان وبیناری با عنوان »هم اندیشی تخصصی نجات خلیج گرگان« برگزار کرد که در ادامه گزیده ای 

از دیدگاه های کارشناسان مدعو را می خوانید.

 الیروبی خلیج گرگان از نگاه موافقان و مخالفان

آخـرین نفـس هـای خـلیج

گزارش از

بهاره بوذری
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دکتر افشین دانه کار 

)عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران(: 

خلیج گرگان و شبه جزیره میانکاله یکی از حساس ترین مناطق ساحلی در 

جنوب شرقی دریای خزر و یکی از پناهگاه های حیات وحش کشور است 

که از سال 1354 به واسطه تنوع و جمعیت باالی پرندگان مهاجر آبزی به 

اولین تاالب از تاالب های ایران در فهرست کنوانسیون رامسر ثبت شد. از 

سال 1355 هم مجموعه پناهگاه حیات وحش میانکاله و خلیج گرگان به 

فهرست ذخیرگاه های زیست کره سازمان جهانی یونسکو پیوست. در حال 

حاضر 13 سایت کشور در این فهرست قرار دارند و مسئولیت ایران درباره 

این مناطق هم جنبه فراملی دارد. 

به  میانکاله  جزیره  شبه  و  خلیج گرگان  مجموعه  اهمیت  این  علی رغم 

ما  از مناطق آسیب پذیر کشور  یکی  دالیل مهم و متعدد محیط زیستی 

داده سطح  نشان  بررسی ها  و  می شود  دریای خزر محسوب  حاشیه  در 

حساسیت در این مجموعه نسبت به دیگر انواع مختلف مناطق ساحلی در 

باالترین حد است. در این جلسه درباره آخرین اقدامات انجام شده توسط 

نهادهای مختلف برای نجات خلیج گرگان صحبت خواهیم کرد؛ چراکه 

تاکنون دیدگاه های متفاوتی نسبت به این اقدامات مطرح شده: بنابراین 

در این جلسه تالش داریم به عنوان اتاق فکر، جنبه های مثبت و منفی این 

اقدامات را بررسی کنیم.

در ابتدای بحث باید توجه داشته باشیم که امروزه سه منشأ انتقال آب 

)خزینی، آشوراده و چپقلی( به خلیج گرگان وجود دارد که اینها به دالیل 

مختلف با بارگذاری رسوب باال مواجه شده اند؛ تا آنجا که از این سه مسیر 

آب رسانی، دو مجرا کامال بسته شده و مسیر آشوراده این روزها در معرض 

الیروبی قرار دارد؛ البته برخی فعاالن محیط زیست نسبت به این اقدام 

نگران هستند و مطمئن نیستند که این اقدامات با موفقیت همراه باشد.

مهندس حمید خلیلی 

)مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی(: 

بهتر است من در ابتدا درباره مطالعات انجام شده توضیح بدهم. پروژه 

پایش و مطالعات شبیه سازی سواحل ایران از سال 1384، در چابهار شروع 

شد و در ادامه همان مطالعات در فاز پنجم در سال 1391، سازمان بنادر 

و دریانوردی به انجام پایش و مطالعات شبیه سازی در دریای خزر مبادرت 

کرد؛ ازجمله مواردی که در همین راستا قابل ذکر است هیدروگرافی های 

متعددی است که در خلیج گرگان و آبراه های منتهی در سال های سال 87، 

95، 97، 1400 و 1401 انجام شد.

عالوه بر این، از آنجا که یکی از دالیل بسیار مهمی که خلیج گرگان و تاالب 

است،  خزر  دریای  آب  تراز  فعلی شده، کاهش  دچار وضعیت  میانکاله 

دریای خزر  تراز  یعنی  زمینه  این  در  ماهه ای هم  تحلیلی 6  گزارش های 

تهیه می شود و در اختیار ذی نفعان قرار می گیرد. همچنین برای شناخت 

پارامترهای  فیزیکی،  پارامترهای  اندازه گیری  ما  پدیده ها،  مستمر  و  بهتر 

هیدرودینامیکی و برداشت نمونه را در دستور کار خود داشتیم و از این 

انجام  برای  خلیج گرگان  ریاضی  شبیه سازی  و  مدلسازی  برای  پارامترها 

پدیده های دریایی به ویژه در خلیج گرگان استفاده کردیم. 

در نهایت با توجه به مطالعاتی که در این حوزه شکل گرفت، از سال 1394 

هشدارهایی درباره نامناسب بودن وضعیت خلیج گرگان داده شده و این 

مباحث در سلسله جلسات مستمر کارگروه ساماندهی سواحل، بنادر و 

جزایر که متشکل از دستگاه های مرتبط در حوزه دریا و ساحل هستند 

مورد بحث قرار گرفت. 

در ادامه همین مباحث و با توجه به مطالعاتی که اشاره کردم و کارهای 

بنادر ازجمله نصب ایستگاه ترازسنجی در بندر ترکمن،  ادامه دار سازمان 

جدی  اقدامات  باید  اعالم کرد که  جدی  صورت  به  ساماندهی  کارگروه 

برای نجات خلیج گرگان انجام شود. بنابراین براساس اعالم نظر مسئوالن 

تاالب ها،  ملی  کارگروه  دبیر  به عنوان  محیط زیست  حفاظت  سازمان 

مصوبه ای تدوین شد و تقسیم وظایفی صورت گرفت. 

براساس این تقسیم وظایف، سازمان بنادر تبادل آب و الیروبی را برعهده 

گرفت، اما قرار شد منابع مالی الزم از محل اعتبار مدیریت بحران سازمان 

برنامه و بودجه صورت گیرد. ضمن تاکید براینکه اصال و ابدا این طرح 

بنادر نیست، ما  یا توسعه تجاری  در راستای مباحث توسعه گردشگری 

1400 شروع کردیم  سال  در  را  الیروبی  راهکارهای  به  مربوط  مطالعات 

و همان مبنایی برای تهیه اسناد مناقصه شد که اکنون مقدمات اجرا با 

همکاری تنگاتنگ همه ارگان ها شروع شده و در مراحل انجام است.

عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی تهران:

 امروزه سه منشأ انتقال آب )خزینی، آشوراده و چپقلی( 

به خلیج گرگان وجود دارد که به دالیل مختلف با 

بارگذاری رسوب باال مواجه شده اند؛ تا آنجا که از این 

سه مسیر، دو مجرا کامال بسته شده و مسیر آشوراده 

این روزها در معرض الیروبی قرار دارد
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دکتر همایون خوشروان 

)عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی سواحل و سازه های دریایی(:

الیروبی کانال  آیا  پرسش شروع می کنم که  این  با  را  من سخنان خود 

آشوراده منجر به نجات خلیج گرگان خواهد شد؟ در این راستا متغیرهای 

شامل  متغیرها  مهم ترین  می کنم.  اشاره  آنها  به  دارد که  وجود  فیزیکی 

توپوگرافی و شیب بستر دریای خزر است، ما در جایی کانال را الیروبی 

محور  شما  اگر  یعنی  دارد،  مالیمی  شیب  خزر  توپوگرافی  می کنیم که 

آشوراده را به سمت شمال ادامه دهید هیچ تغییر عمق محسوسی در 

منطقه نخواهید داشت. دوم اینکه سرعت و روند نوسان سطح آب دریای 

خزر با شتاب فزاینده ای در حال کاهش است. مثال در سال 2021 نسبت 

به سال 2020 ما نزدیک به 21 سانتی متر کاهش سطح تراز آب داشتیم. 

سومین متغیر تغییرات خطوط ساحلی است و اینکه هرساله در شرق 

ما تحت تاثیر رسوب گذاری ماسه ای  به خشکی های  میانکاله  شبه جزیره 

افزوده می شود. 

متغیر بعدی اختالف سطح تراز ارتفاعی خلیج گرگان و دریای خزر است که 

اهمیت بسیار باالیی دارد؛ چراکه آب در کانال آشوراده در نیمه راه متوقف 

می شود؛ در واقع پشته ماسه ای که در نیمه راه وجود دارد، مانع تخلیه آب 

از خلیج گرگان به دریای خزر است. بنابراین اگر پشته ماسه ای را بردارید، 

اختالف تراز 70 سانتی متری که در حال حاضر بین آب خلیج گرگان و دریای 

خزر وجود دارد، باعث می شود که آب از خلیج گرگان به سمت دریای خزر 

حرکت کند و حتی آب خلیج را از دست بدهیم. 

در نهایت، باید به تنوع و تغییر شکل پلتفرم های ساحلی هم توجه داشت؛ 

مالحظات  نظر  از  خزر،  دریای  آب  سطح  نوسانات  تاثیر  تحت  چراکه 

محیط زیستی اهمیت بسیاری دارد.

اینها در حالی است که ما در کانال چپقلی با یک جریان فعال با رسوب گذاری 

کم مواجه هستیم. حاال پرسش من این است که ما برای تردد دریایی 

قایق های متوسط که عمدتا صیادان منطقه هستند و می خواهند از بندر 

ترکمن به دریای خزر برسند، چرا الیروبی کانال چپقلی را در دستور کار قرار 

ندادیم؟ کانالی که دهانه اش بدون پشته است، به راحتی قابلیت باز شدن 

دارد و برای قایق های موتوری هم قابل استفاده است. 

دکتر مجید جندقی 

)مدیرکل سابق مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و مدیرعامل 

شرکت مهندسین مشاور پویا طرح پارس(: 

در مطالعات، اندازه گیری ها و مدل سازی های گسترده ای که ما برای نجات 

خلیج گرگان داشتیم نهایتا به این نتیجه رسیدیم که اگر تراز آب به 27/5- 

برسد، باید الیروبی به صورت جدی در دستور کار قرار گیرد. ما اکنون 365 

کیلومترمربع آب در خلیج گرگان داریم و هر ساله حدود 1/20 متر تبخیر 

و 50 سانتی متر بارش در این خلیج اتفاق می افتد، بنابراین اگر منبع اصلی 

خلیج گرگان یعنی دریای خزر قطع شود، 70- سانتی متر افت تراز خواهیم 

داشت. حداکثر عمق خلیج گرگان 3/5 متر است، پس اگر ما منبعی برای 

خلیج گرگان نداشته باشیم، در عرض 5 سال کامال از بین می رود. اکنون که 

به کاهش تراز آب حدود 27/5- رسیده ایم، حدود 16 هزار هکتار از سمت 

مازندران خشک شده و از بین رفته است و اگر به 29- برسیم، حدود 30 

هزار هکتار خشک می شود که تبعات سنگینی به همراه دارد. 

اگر کانال آشوراده را الیروبی کنیم، تراز آب دریا با خلیج گرگان یکی می شود 

و اگرچه در صورت کاهش تراز آب دریای خزر، خلیج گرگان هم آب خود 

را از دست می دهد، ولی دیگر 70 سانتی متر کاهش تراز نخواهد داشت.

ما مالحظات محیط زیستی را با مقایسه گزینه های مختلف در نظر گرفتیم 

و در نهایت در جلساتی با حضور خانم فرشچی الیروبی کانال آشوراده به 

تایید رسید. 

ما به شکل خاصی الیروبی و دو طرف آن از تراورس های چوبی استفاده 

می کنیم که هماهنگ با محیط زیست باشد. مدل های ما نشان می دهد که 

چگونه موارد رسوب گذاری را به حداقل برسانیم. این دیواره های چوبی هم 

باعث می شود که ما از پسروی آب دریا کامال مصون باشیم.

مهندس سعید شربتی 

)عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان(: 

مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر: 

براساس تقسیم وظایف صورت گرفته توسط کارگروه 

ملی تاالب ها، سازمان بنادر تبادل آب و الیروبی خلیج 

گرگان را برعهده گرفت، اما قرار شد منابع مالی الزم 

از محل اعتبار مدیریت بحران سازمان برنامه و بودجه 

صورت گیرد. ضمن تاکید بر اینکه این طرح در راستای 

مباحث توسعه گردشگری یا تجاری بنادر نیست، 

مطالعات مربوط به الیروبی در سال 1400 شروع شد 
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اوال عبارت نجات یا احیای خلیج گرگان عبارت درستی نیست، زیرا خلیج 

به  گرگان یک تاالب دریایی است که حیات و ممات آن تماما وابسته 

نوسانات آب در دریای خزر است. ثانیا با توجه به پیش بینی های اقلیمی 

ما با کاهش سطح آب دریای خزر طی 80 سال آینده مواجه خواهیم بود، 

بنابراین با توجه به اینکه خلیج گرگان یک تاالب دریایی است و آب آن 

از طریق دریا تامین می شود و سطح آب دریای خزر رو به کاهش است، 

نمی توانیم آینده ای را برای ادامه بقای این اکوسیستم متصور شویم و آینده 

آن مانند خلیج حسنقلی یا تاالب گمیشان در استان گلستان خواهد بود، 

اما مادام که اتصال پایداری بین خلیج گرگان و دریای خزر برقرار شود، 

می توان میزان خدمات اکولوژیکی خلیج گرگان را افزایش داد.

در سال های گذشته، بسیار تالش شد تا یک راه مناسب برای ارتباط بین 

خلیج گرگان و دریای خزر انتخاب شود. تاکنون مطالعات انجام شده فاقد 

آینده نگری بوده، ولی در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که اگر یکی از 

این کانال های سنتی را باز نکنیم با توجه به پیش بینی ها، حداکثر می توانیم 

تا زمستان سال 1402 خورشیدی خلیج گرگان را به طور طبیعی با دریا 

متصل نگهداریم و پس از قطع ارتباط طبیعی خلیج با دریا، خلیج ظرف 3 

یا حداکثر 4 سال خشک خواهد شد.

از آنجا که میزان آب رودخانه های ورودی به خلیج گرگان بسیار اندک است، 

در مجموع ساالنه، 34/9 میلیون مترمکعب آب از طریق رودخانه ها وارد 

خلیج گرگان می شود که این مقدار بسیار کم است و حتی نمی تواند یک 

تاالب 10 کیلومترمربعی با عمق 20 سانتی متر را هم در خلیج گرگان به 

وجود آورد. 

پس وقتی ما می دانیم که سطح آب دریای خزر رو به کاهش است و عدم 

ارتباط خلیج گرگان با دریا منجر به خشک شدن سریع آن خواهد شد و 

تنها شوره زاری باقی خواهد ماند، باید دنبال راهی باشیم که خلیج را با دریا 

مرتبط کند. فراموش نکنیم که الیروبی خلیج گرگان در کانال آشوراده به 

عنوان یک راهکار ضربتی و موقتی مطرح شده و قرار است بعد از الیروبی 

کانال آشوراده یا کانال چپقلی مطالعات گسترده و کالنی انجام شود و در 

آن بحث آینده پژوهی هم وجود داشته باشد تا راه  حل های افزایش طول 

عمر خلیج گرگان در آن مطالعات دیده شود.

مهندس حر منصوری 

)فعال و کنشگر محیط زیست و مؤسس کمیته مشورتی میانکاله(: 

من می توانم مدعی شوم که طی 20 سال گذشته، به دلیل برگزاری تورهای 

بارها  و  پای گذاشتم  میانکاله  تاالب  در  از محیط  بانان  بیش  پرنده نگری، 

و  استادان  با  دارد  منطقه  این  در  میدانی  مطالعات  عنوان کسی که  به 

دانشجویان محیط زیست گفت وگو داشته ام. 

میانکاله اصوال به دلیل مشخصات حیات وحش خود شناخته می شود. 

هیچ ضرورتی ندارد که پشته رسوبی صد هکتاری با ارتفاع 1/5 متر در 

شمال کانال آشوراده ایجاد کنیم. اگر کانال چپقلی را الیروبی کنیم با توجه 

به اینکه کنار ساحل بندر ترکمن است به راحتی این رسوب می تواند از 

سمت شرق به بیرون از منطقه برود و هیچ ضرورتی برای ایجاد پشته 

صد هکتاری در امن ترین قسمت آشوراده نیست، ضمن اینکه می تواند 

به صنایع مختلف و نوعی از کشاورزی مانند کشت هندوانه کمک کند.

یکی از مشکالت این است که برنامه ریز الیروبی خلیج گرگان نگاه باال به 

پایینی داشته و از مشکالت اخیر میانکاله خبر ندارد. یکی از این مشکالت 

ورود بیش از صد شکارچی از بندر ترکمن از طریق کانال چپقلی به تاالب 

میانکاله است. اگر ما کانال چپقلی را با ابزار و هزینه کمتری الیروبی کنیم، 

یک دیواره طبیعی برای جلوگیری از این شکارچی ها ایجاد خواهیم کرد. 

به واسطه کاهش عمق چپقلی وارد میانکاله  در حال حاضر شکارچیان 

می شوند یعنی ما این فرصت را برای شکارچیان غیرقانونی ایجاد کردیم که 

وارد منطقه شوند. از طرف دیگر، یکی از پرتجمع ترین قسمت های آشوراده 

همان اطراف کانال آشوراده است. ما در گذشته، در آشوراده به هیچ وجه 

شاهد تردد ماشین ها نبودیم، اما در هفته های گذشته متاسفانه به دلیل 

لودر شده  و  از کامیون  پر  این منطقه  نامناسب کانال آشوراده،  انتخاب 

که هر کدام که در جایی گیر می کنند، دو، سه کامیون دیگر به کمک آنها 

می آیند و بخش های امنی از آشوراده شبیه به اتوبان شده است.

دکتر خوشروان: ببینید، من اگر روی الیروبی کانال چپقلی تاکید دارم 

مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور 

پویا طرح پارس: اگر منبع اصلی خلیج گرگان یعنی 

دریای خزر قطع شود، 70- سانتی متر افت تراز 

خواهیم داشت. اگر کانال آشوراده را الیروبی 

کنیم، تراز آب دریا با خلیج گرگان یکی می شود 

و اگرچه در صورت کاهش تراز آب دریای خزر، 

خلیج گرگان هم آب خود را از دست می دهد، ولی 

دیگر 70 سانتی متر کاهش تراز نخواهد داشت
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دلیلش این است که ما دو حوزه رسوبی داریم؛ آشوراده و چپقلی. حوزه 

رسوبی آشوراده سرعت رسوب گذاری بسیار باالیی دارد، در حالی که نرخ 

رسوب گذاری در کانال چپقلی بسیار پایین تر است. این خیلی طبیعی است 

که ما به جای اینکه رودخانه ماسه ای الیروبی کنیم کانالی را الیروبی کنیم 

که حجم رسوب گذاری در آن پایین است. ما حتی در دهانه کانال چپقلی 

انباشت رسوبی و ماسه ای نداریم یعنی آنجا کامال پاکیزه است و می شود 

از این فرصت استفاده کرد. 

شما  است.  خزر  دریای  تراز  سطح  من کاهش  برای  نگران کننده  نکته 

می خواهید در جایی کانال بزنید که تا کیلومترها منحنی های توپوگرافی 

از 50 سانتی متر تجاوز نمی کند، پس چطور می خواهید تا عمق 1/5 متر 

حفاری انجام دهید و الیروبی کنید. 

برای من جالب است که گفته می شود ما چیزی به عنوان خلیج گرگان 

نداریم در صورتی که این منطقه براساس مورفولوژی خلیج است و در آن 

بحثی نیست. حتی قوانینی که برای حفظ حریم و بستر خلیج گرگان تدوین 

می کنیم باید برای خلیج باشد و نه تاالب و این موضوع همیشه موضوع 

موردبحث ما در وزارت نیرو بوده است. بنابراین امیدواریم در خصوص 

کاری که قرار است انجام شود ما از اطالعاتی استفاده کنیم که به روز باشد.  

برخی اطالعاتی که عنوان شد مربوط به 8 سال قبل است و از روی آنها 

نمی توان قضاوت مهندسی صحیحی انجام داد. 

دکتر جندقی: در مورد انتخاب کانال آشوراده باید بگویم مهندسان مشاور 

به علت اینکه موظف به دفاع از گزارش خود هستند و مسئولیت های 

بعدی را به عهده دارند، باید برنامه خود را باید با دقت جلو ببرند. اینجا 

مسائلی مطرح می شود که بدیهیات را زیر سؤال می برد. مثال اختالف 70 

سانتی متری خلیج گرگان با دریای خزر. خب مستنداتش کجاست؟! 

ما در خلیج گرگان به اتفاق سازمان بنادر چهار مطالعه انجام دادیم. آخرین 

مطالعه ای که الیروبی براساس آن انجام شده، پایش قسمتی از دریای خزر 

است که در اسفند 1400 تمام شده است، بنابراین به جای اینکه به صورت 

هرازگاهی با خلیج گرگان ارتباط داشته باشیم به صورت مستمر 8 سال 

اندازه گیری، مدلسازی و بحث کردیم. 

ما امروزه 6 روز به 6 روز عکس های ماهواره ای را چک می کنیم، باید با 

مستندات صحبت کنیم. در مورد کانال چپقلی این همه فضای گیاهی 

ایجاد شده نشان دهنده آن است که جریان آبی زیادی وجود ندارد، در حالی 

که ما به جریان آب زیادی نیاز داریم.

ما می خواهیم خلیج گرگان را با دریا هماهنگ کنیم تا اگر دریا 20 سانتیمتر 

پایین رفت، خلیج گرگان هم 20 سانتی متر پایین برود، نه 70 سانتی متر. 

ضمنا بازه زمانی کاری که ما در حال انجام آن هستیم، 3 تا 4 ساله است، 

چون اگر تراز دریای خزر با روند فعلی کاهش پیدا کند، آنقدر مساحت 

خلیج گرگان کوچک می شود که دیگر اصال ارزش ندارد که با الیروبی آن 

را نگه داریم. حتما باید ورودی آن مسدود و آب به داخل آن پمپاژ شود. 

این موضوع هم طراحی شده و وزارت نیرو بر طبق مصوبه کمیته تاالب ها 

موظف به پمپاژ آب شده است. 

منظر  از  چپقلی  و کانال  آشوراده  بین  مقایسه   درباره  منصوری:  دکتر 

در  بگویم  باید  زیستگاهی  ارزش های  و  زیستی  محیط  حساسیت های 

سال های 98 و 99 بیش از 100 هزار پرنده در تاالب میانکاله از بین رفتند که 

به صورت کامال روشنی مشخص شد ورود گسترده رسوب و آالینده های 

کشاورزی و پساب های شهری و روستایی به تاالب و دو سیل فروردین 

و آبان 98 موجب این میزان مرگ ومیر شد. اگر برنامه نجات بخشی تاالب 

میانکاله مطرح است، چرا پیش از هر چیز برای جلوگیری از ورود گسترده 

پساب به تاالب هیچ اقدامی انجام نشده است؟ بزرگ ترین تفاوت الیروبی 

آشوراده مجبور  الیروبی کانال  برای  ما  است که  این  آشوراده  و  چپقلی 

می شویم پوشش های گیاهی تاالب آشوراده را زیر صد هکتار رسوب ببریم، 

اما اگر چپقلی را الیروبی کنیم چنین اتفاقی نمی افتد چون دسترسی به 

بیرون داریم و تمام رسوب با هزینه بسیار کمی به بیرون برده شود. 

اگر سند الیروبی را بررسی کنید، کانالی از اسکله رستوران جزیره آشوراده به 

اسکله بندر ترکمن می رسد و کانالی این دو اسکله را به سمت دریا وصل 

می کند. با این مسیر روشن می شود که برخالف صحبت آقایان، بحث تردد 

قایق ها و توسعه گردشگری مورد نظر بوده است. 

عضو هیئت علمی دانشگاه منابع طبیعی گرگان:

 الیروبی خلیج گرگان در کانال آشوراده به عنوان

 یک راهکار ضربتی و موقتی مطرح شده و قرار است

 بعد از الیروبی کانال آشوراده یا کانال چپقلی 

مطالعات گسترده ای انجام شود و در آن بحث 

آینده پژوهی هم وجود داشته باشد تا راه  حل های 

افزایش طول عمر خلیج گرگان در آن بررسی شود
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می خواهم تاکید کنم کامال مشخص است که ایده اولیه پروژه آن بوده 

که قایق های اسکله بندر ترکمن و جزیره آشوراده به سمت دریا دسترسی 

داشته باشند. 

ضمنا ما شرکت های پرورش ماهی در قفس در قسمت های امن جزیره 

آشوراده و میانکاله داریم که امروزه به دلیل کاهش درآمد خود، درخواست 

از مشکالتی که در حال حاضر  دارند و یکی  فعالیت گردشگری دریایی 

برای دریافت مجوز دارند این است که مسیر دسترسی ندارند و مسیرهای 

جدید به این شرکت های پرورش ماهی در قفس امکان گردشگری دریایی 

می دهد و به این ترتیب، به میانکاله ای که در حال حاضر مشکالت بسیار 

دهد،  سرویس  درستی  به  خود  ذی نفعان  به  نمی تواند  و  دارد  فراوان 

طلبکاران جدیدی را نیز اضافه می کند.

در مورد فشار آب بیشتر در داخل کانال آشوراده هم باید بگویم که این 

کانال بسیار باریک است و دبی که وارد منطقه می شود قطعا تحت تاثیر 

بادها که در زمان های مختلف متفاوت است، باعث می شود که فشار آب 

بیشتر احساس شود، ولی در مواقع دیگر، فشار آبی وجود ندارد، این در 

حالی است که کانال چپقلی عرض بیشتری دارد و میزان بیشتری آب وارد 

تاالب خلیج گرگان و تاالب میانکاله شود ولی این فشار به صورت ویژه 

محسوس نیست. 

از رسوبات  بسیار وسیعی  انجام و حجم  خب حاال الیروبی  خوشروان: 

ماسه ای برداشته شد، اکنون سوال این است که با این رسوبات باید چه 

کرد؟ اگر بخواهیم این رسوبات را در اراضی حاشیه ساحل تخلیه کنیم 

نابود  به طور کامل  را  تاالب های ساحلی  زیستگاه های گیاهی  این کار  با 

می کنیم. اگر هم بخواهیم این ماسه ها را به خشکی منتقل کنیم هزینه 

سرسام آوری دارد و عمال هم با محدودیت تردد دریایی امکان انجام این 

کار را نداریم، بنابراین یکی از مشکالت حاصل از عملیات الیروبی، رسوبات 

حاصل از آن است. 

در طول سال نزدیک به 20 سانتی متر در کانال آشوراده رسوب گذاری مواد 

ماسه ای انجام می شود این خود نگرانی فراتر از کاهش سطح تراز آب دریای 

خزر استبه این معنا که حتی اگر الیروبی هم در این کانال انجام دهیم 

قطعا سرعت رسوب گذاری باالی ماسه ای این کانال می تواند طی 4 یا 5 

سال آینده دوباره کارایی خود را از دست دهد.

باتوجه به بررسی های انجام شده توسط یکی از مهندسان مشاور تخصصی 

در حوزه حفاظت و مهندسی سواحل، در سواحل استرالیا و هلند و بسیاری 

از کشورها که مشکالتی مشابه و همانند ما دارند از روش هایی با استفاده 

از تیوپ های ماسه ای استفاده می کنند که هم بسیار ارزان هستند و سریع 

نصب می شوند و هم با محیط زیست اطراف خود سازگار است 

نکته قابل تامل درباره اجرای طرح الیروبی خلیج گرگان اثرات محیط زیستی 

محیط  می کنیم  نگاه  آشوراده  اطراف کانال  به  ما  وقتی  است.  الیروبی 

فعلی مارش شور است که گیاه غالب سالیکورنیا را دارد. این محیط به 

لحاظ خاک شناسی شامل خاک هایی است که اصطالحا  خاک لوم گفته 

می شود یعنی خاک هایی که درصد مواد  رس و سیلت باالیی دارند و ضمنا 

ماسه هم در درون آنها دیده می شود. وقتی ما ماسه هایی را که از کانال 

آشوراده برداشته می شود، روی سطح لوم بریزیم، نه تنها گیاه سالیکورنیا که 

گیاه بسیار مهمی برای محیط های سالت مارش است از بین می رود، بلکه 

زیستگاه جدیدی به وجود می آوریم که ماسه ای است و دیگر با بذرپاشی 

هم برگرداندن گیاهان غیرممکن است، چون ترکیب فیزیکی خاک که لوم 

و ریزدانه بوده به خاک ماسه ای تبدیل می شود و اگر شرایط مناسب باشد 

تنها گیاهانی می توانند روی آن رشد کنند که ماسه دوست باشند، مثل گیاه 

سازیل یا جانکوس که آن هم باز بسته به این است که شرایط از لحاظ میزان 

رطوبت خاک و آب مورد نیاز در چه سطحی باشد. 

ارائه شده توسط دکتر جندقی و تیم سازمان   در مجموع، در مطالعات 

بنادر، فقدان گزارش ارزیابی تاثیرات زیست محیطی حاصل از فعالیت های 

الیروبی احساس می شود در حالی که باید براساس چنین گزارشی، الیروبی 

انجام می شد، ولی متاسفانه من ندیدم که این کار انجام شود و خواهشم 

این است که هم زمان با اجرای عملیات الیروبی این مطالعات انجام بگیرد. 

این  انجام  اهمیت  به  هم  زیست  محیط  سازمان  اینجاست که  جالب 

مالحظات محیط زیستی طرح الیروبی زیاد توجه نکرده  که یک ایراد جدی 

است که در روند اجرای کار می توان آن را مطرح کرد.

مؤسس کمیته مشورتی میانکاله: هیچ ضرورتی

 ندارد که پشته رسوبی صد هکتاری با ارتفاع  1/5 متر 

در شمال کانال آشوراده ایجاد کنیم. اگر کانال 

چپقلی را الیروبی کنیم، این رسوب  به راحتی می تواند 

از سمت شرق به بیرون از منطقه برود و هیچ 

ضرورتی برای ایجاد پشته صد هکتاری در 

امن ترین قسمت آشوراده نیست
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آیا الیروبی خلیج گرگان را 

به جزیره ای از رسوب تبدیل می کند؟

قضـاوت را 
بـه آیندگـان 
خواهیـم سپـرد

از برگزاری وبینار »هم اندیشی تخصصی نجات خلیج  پس 

گرگان« و درخواست دکتر مجید جندقی، مدیرعامل شرکت 

مهندسین مشاور پویا طرح پارس، در بخش پایانی وبینار از موافقان 

و مخالفان طرح الیروبی کانال آشوراده برای اعالم نکات مورد نظر 

انجمن  به همراه همکاران خود در  خود، دکتر همایون خوشروان 

مبنای  بر  را  پرسش ها  برخی  دریایی  سازه های  و  مهندسی سواحل 

مطالعاتی که به انجام رسانده اند، برای ایشان ارسال کردند تا جامعه 

متخصصان دریایی نسبت به ضرورت انجام آن آگاهی پیدا کنند و در 

واقعیت های  درباره  اطالعات کامل  از  خود  تخصصی  قضاوت های 

موجود برخوردار شوند. آنچه در ادامه می خوانید، پاسخ های دکتر 

جندقی و توضیحات دکتر خوشروان در این خصوص است.

دکتر  همایون خوشروان: ضرورت انجام الیروبی کانال آشوراده در 

ناحیه ساحلی که ساالنه به طور متوسط خط ساحل دریای خزر حدود 70 

 متر عقب نشینی دارد و تراز آب دریای خزر به طور متوسط بیش از 10 

سانتی متر در سال در حال کاهش است، چیست؟

دکتر مجید جندقی: دقیقا الیروبی کانال ها به دلیل پایین رفتن آب 

اتصال  خزر،  دریای  آب  تراز  با کاهش  اینکه  به  نظر  است،  خزر  دریای 

نحو  به  است  الزم  می شود،  قطع  دریا  با  چاپقلی  و  آشوراده  کانال های 

الیروبی کانال  شود.  حفظ  خزر  دریای  با  خلیج گرگان  ارتباط  مناسبی 

آشوراده این اتصال را باقی نگه می دارد.

دکتر خوشروان: اتفاقا این پاسخ نشان می دهد که با وجود عقب نشینی 

خط ساحل به میزان 70 متر در سال تحت تاثیر کاهش سطح تراز آب 

دریای خزر، انتخاب مسیر مناسب برای احداث کانال ایمن و پایدار باید به 

خطوط  ساالنه  تغییرات  نرخ  شود که  انجام  مکانی  در  مهندسی  لحاظ 

برخوردار  قابلیت  این  از  آشوراده  بنابراین  باشد.  میزان  ساحلی کمترین 

نیست و در حالت خوشبینانه، پس از الیروبی که دو سال زمان اجرای طرح 

است، ظرف مدت 6 سال کارایی خودش را از دست می دهد. با توجه به 

اینکه  500 میلیارد تومان برای احیای خلیج گرگان در نظر گرفته شده، حال 

پرسش این است که آیا خدمات اکوسسیتم خلیج گرگان از نظر مهندسی 

ارزش محیط زیستی  به این رقم می رسد؟ و با توجه به هزینه های که انجام 

می شود، اگر بعد  از 6 سال خلیج گرگان را از دست بدهیم این هدر رفت 

سرمایه کالن 500 میلیارد تومانی جوابگوی کدام نیازهای ما خواهد بود؟!

همچنین، با توجه به سرعت باالی رسوب گذاری مواد ماسه ای در کانال 

آشوراده که به طور متوسط حدود 10 تا 70 سانتی متر در سال برآورد شده 
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دکتر خوشروان: به عقیده ما شما این موضوع را در نظر نگرفته اید که 

بیشترین حجم رسوبات ماسه ای وارد شده به کانال آشوراده در زمان وقوع 

طوفان های دریایی و پدیده خیزاب موج و مد طوفان صورت می گیرد. 

و  باز  تاالبی  محیط های  حاشیه  در  خزر  دریای  ماسه ای  رسوبات  ترادف 

مارش شور به خوبی این پدیده را تایید می کند.

با توجه به نیمرخ توپوگرافی بستر دریای خزر در ناحیه آشوراده که فاصله 

منحنی های میزان بسیار زیاد است و شیب بستر دریا در راستای شمال 

به جنوبی و شرق به غرب بسیار مالیم است، چه تضمینی برای تامین 

آب مورد نیاز کانال پس از الیروبی همگام با عقب نشینی آب دریای خزر 

وجود دارد؟

دکتر جندقی: توسعه کانال طراحی شده به حدود 2700 متر در داخل 

دریا و رسیدن به عمق 1/6 متری برای پاسخ به همین نگرانی بوده است، 

بنابراین اگر به طور متوسط، با کاهش ساالنه 20 سانتی متر از تراز سطح آب 

دریای خزر مواجه باشیم، در 5 سال آینده یک متر آب دریا پایین خواهد 

رفت و در آن صورت کانال الیروبی شده به میزان 60 سانتی متر آب خواهد 

داشت که برای تامین شرایط ظروف مرتبطه و تامین آب از دست رفته 

خلیج گرگان به دلیل تبخیر قابل توجه آب، کافی خواهد بود. 

دکتر خوشروان: چرا از روش های بسیار کارامدتر و ارزان تر برای نجات 

انتقال آب دریا به خلیج  خلیج گرگان استفاده نشده است؟ برای مثال 

گرگان از طریق یک خط لوله یا کانال ایمن در ناحیه مرکزی شبه جزیره 

میانکاله که از شرایط مورفولوژی بسیار مناسب تری برخوردار است؟

است چه تضمینی برای پایداری کانال پس از الیروبی وجود دارد؟ نتایج 

گذشته نشان داده که آخرین الیروبی این کانال در دهه 70 شمسی انجام 

گرفت و هم اکنون این کانال در حال انسداد کامل است.

نشان  ساله  چند  فاصله  در  ما  دوره ای  اندازه گیری های  دکتر جندقی: 

می دهد که رسوب گذاری در کانال آشوراده نداریم و کاهش عمق کامال 

مطابق با کاهش تراز آب دریای خزر است )حدود 10 سانتیمتری که در 

اشاره جنابعالی هم هست( دلیل عدم ورود رسوب به کانال آشوراده نیز 

همان پشته حد فاصل کانال و دریا است که در حقیقت در ادامه ساحل 

شمالی میانکاله است. کانال آشوراده تاکنون الیروبی نشده و الیروبی های 

انجام شده در کانال چاپاقلی بوده است.

دکتر خوشروان: اگر در کانال آشوراده جریان رسوبی وجود ندارد، پس 

علت حضور ماسه های حاوی صدف دوکفه ای دریایی دی داکنا و کاردیوم 

در آن چیست؟ این رسوبات از کجا آمده اند؟ و منشأ حجم باالی رسوبات 

ماسه ای مشابه در بخش جنوبی جزیره آشوراده از کجاست؟ به نظر من، 

نتایج اندازه گیری های جنابعالی با واقعیت های میدانی هماهنگ نیست. 

ضمن اینکه کانال مزبور یک بار در دهه 60 الیروبی شده است، پس چه 

عاملی موجب پر شدن آن شده است؟!

جنابعالی به حضور پشته ای ماسه ای در کانال آشوراده اشاره داشتید. اگر 

جریان رسوبی ماسه ای در کانال وجود ندارد، منشأ این پشته که قرار است 

الیروبی شود از کجاست؟ اساسا چه تمهیداتی برای جلوگیری از حجم باالی 

اندیشیده  الیروبی  از  آشوراده پس  در کانال  ماسه ای  مواد  رسوب گذاری 

شده است؟ و برای کاهش پرشتاب سطح تراز آب خزر چه تفکر مهندسی 

پیش بینی شده است؟

دکتر جندقی: مطالعات ما نشان می دهد که گل موج موثر در محدوده 

انتقال  برای  قدرتمندی  مولفه های  چاپاقلی  و  آشوراده  دهانه کانال های 

رسوبات کرانه که بتوان از آن به عنوان حجم باالی رسوب گذاری یاد کرد 

محدوده،  آن  هیدرودینامیک  بودن  پیچیده  به  نظر  حال  این  با  ندارند. 

مدل های شبیه سازی، برای یک سال و سه سال اجرا شد. 

برای انتخاب نهایی چند عامل تعیین کننده مورد توجه قرار گرفتند که از 

جمله مهم ترین آنها می توان به حجم آب تبادلی میان دریا و خلیج گرگان 

تا منفی  در طوفان ها، وجود عمق حداقلی در صورت کاهش آب دریا 

28/5 متر )اشل انزلی( و عدم انسداد کامل کانال الیروبی شده در مدت 4 

سال اشاره کرد. نتایج بررسی ها نشان داد که به طور مشخص انتخاب دهانه 

بازتر ذوزنقه برای اتصال کانال به دریا و همچنین کوبش تراورس های چوبی 

به عنوان دیواره محافظ در برابر رسوب از دو طرف می تواند اطمینان ها را 

برای عملکرد بدون مشکل کانال الیروبی شده تامین کند.

دکتر مجید جندقی: مطالعات ما نشان داد که  گل موج 

موثر در محدوده دهانه کانال های آشوراده و چاپاقلی 

مولفه های قدرتمندی برای انتقال رسوبات  کرانه را  

که بتوان از آن به عنوان حجم باالی رسوب گذاری یاد  

کرد، ندارند و انتخاب دهانه بازتر ذوزنقه برای اتصال 

کانال به دریا و همچنین کوبش تراورس های چوبی 

به عنوان دیواره محافظ در برابر رسوب، عملکرد بدون 

مشکل کانال الیروبی شده تامین می  کند
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ورشکستـگی آبــی

دکتر جندقی: نخست آنکه  باید آسیب های فیزیکی به منطقه حفاظت 

شده شبه جزیره میانکاله به حداقل رساند. بر این اساس در مناسب ترین و 

کوتاه ترین فاصله ممکن میان سواحل خلیج گرگان و دریای خزر، کریدوری 

برای عبور سه خط لوله با قطر حدودی 1 متر در نظر گرفته شده که بعدا 

می تواند با پوشش خاک و گیاه منطقه پنهان شود. دوم محل آبگیری از 

دریا باید در عمقی باشد که در عین جلوگیری از هزینه های هنگفت ناشی 

از رفتن به عمق های باال، در عمق مناسبی قرار گیرند که سیستم انتقال آب 

بتواند حداقل برای 30 سال تامین کننده آب الزم برای خلیج گرگان باشد. 

در پایان موقعیت آب خروجی به گونه ای در نظر گرفته شده تا در عین 

دوری از هرگونه آبشستگی ناشی از دبی باالی آب خروجی، بتواند با توزیع 

مناسب اختالط آب به ارتقای کیفیت آب کمک کند. )طراحی های سیستم 

تغذیه آب به سازمان بنادر تحویل شده است(.

دکتر خوشروان: هرچند شما به عدم آسیب فیزیکی به ساختار محیط 

زیست آشوراده اشاره کردید، اما ما معتقدیم که احداث دایک ها و توزیع 

رسوبات ماسه ای موجود در کانال و دریا روی مارش شور سبب از بین 

رفتن این زیستگاه مهم می شود. 

در پایان تاکید می کنم انجمن مهندسی سواحل و سازه های دریایی معتقد 

است اکتفا به نتایج مطالعات کوتاه مدت و موردی و مدل های پیش بینی 

که با عدم قطعیت همراه است توجیه مناسبی برای اجرای عملیات نیست. 

بنابراین قضاوت را به عهده مخاطبان و زمان خواهیم سپرد تا واقعیت ها 

روشن شود.

دکتر همایون خوشروان: با توجه به سرعت باالی 

رسوب گذاری مواد ماسه ای در کانال آشوراده که به طور 

متوسط حدود 10 تا 70 سانتی متر در سال برآورد شده 

است چه تضمینی برای پایداری کانال پس از الیروبی 

وجود دارد؟ نتایج گذشته نشان داده که آخرین 

الیروبی این کانال در دهه 70 شمسی انجام گرفت 

و اکنون این کانال در حال انسداد کامل است

برگزاری کنوانسیون بین المللی 
حفــاظـت از دریـای خـــزر 

پس از وقفه ۷ ساله

حفاظت  سازمان  تاالب های  و  دریایی  محیط زیست  معاون 

محیط زیست از برگزاری کنوانسیون تهران در باکو به عنوان تنها 

کنوانسیون بین المللی حفاظت از دریای خزر، پس از وقفه 7 

ساله در مهر ماه 1401 خبر داد.

مجتبی ذوالجودی اعالم کرد: »پس از یک وقفه هفت ساله و عدم 

برگزاری جلسات کنوانسیون تهران به منظور حفاظت از دریای خزر با 

رایزنی های صورت گرفته، ششمین اجالس این کنوانسیون از تاریخ 

27 تا 29 مهر ماه امسال به میزبانی آذربایجان برگزار خواهد شد.«

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره 

به همکاری و نقش مهم وزارت خارجه در برگزاری این کنوانسیون، 

بیان داشت: »این اجالس در سطح وزرای محیط زیست کشورهای 

حاشیه خزر برگزار خواهد شد و با برنامه ریزی های انجام شده، تالش 

خواهیم کرد به تمام طرح های به امضا رسیده در خصوص حفاظت 

از دریای خزر جامه عمل بپوشانیم.«

ذوالجودی، رفع آلودگی های دریای خزر، حفاظت از فک خزری و 

حفاظت از ماهیان خاویاری را از جمله مهم ترین مواردی دانست که 

از سوی دولت ایران در ششمین اجالس کنوانسیون تهران به منظور 

حفاظت از محیط زیست دریای خزر مطرح و پیگیری خواهد شد.

و گاز،  نفت  استخراج  و  اکتشاف  فعالیت های  افزایش  دلیل  به 

کاهش منابع آبزی به خصوص ماهی خاویاری که در رده گونه های 

در حال انقراض قرار گرفته بودند و منجر به کاهش خاویار به عنوان 

بود، تخریب زیستگاه ها و همین طور  ارز خارجی شده  یک منبع 

ورود گونه های غیربومی، باعث شد پنج کشور حاشیه دریای خزر به 

فکر همکاری برای رفع این بحران ها باشند. بنابراین در سال 1377 

مجموعه فعالیت هایی انجام شد و در نهایت برنامه محیط زیست 

دریای خزر یا CEP شکل گرفت.

این کنوانسیون در آبان ماه سال 1382 در تهران به امضا رسید و به 

همین سبب به اسم کنوانسیون تهران معروف شد. 
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جنگ علیه محیط زیست؛ قوه قضائیه ورود کند

تاالب ها از بالی دوران در فتنه انسان می سوزند

به نظر می رسد آتش سوزی تاالب های کشور عمدی بوده است و 

بی توجهی به این امر منجر شده تا در سال جاری 5 بار تاالب انزلی 

در شعله های آتش بسوزد و کسی دم برنیاورد.

محمدرضا محبوب فر، کارشناس و پژوهشگر حوزه بحران های محیطی 

در گفت وگو با پایگاه خبری ترابران از قوه قضائیه و دادستان کل کشور 

حریق  به ویژه  تاالب ها  سریالی  آتش سوزی   فاجعه  به  ورود  خواستار 

تاالب انزلی شد و اظهار کرد: »باوجود مشخص بودن افراد پشت پرده 

افراد  این  مجازات  و  بازداشت  در  چرا  اینکه  اما  آتش سوزی ها  این 

کوتاهی می شود جای سوال دارد.«

او با بیان اینکه احکام صادر شده برای متهمان این اتفاق اصال بازدارنده 

نیست، افزود: »در سال جاری برای پنجمین بار آتش به جان تاالب 

آتش  سوزی ها  این  است که  تعجب  باعث  و  افتاده  انزلی  بین المللی 

عالوه بر خشک شدن زمین های تاالب، در نهایت منجر به تغییر کاربری 

اراضی به کشاورزی یا ویالسازی هم می شود.«

این پژوهشگر ضمن انتقاد از نبود هلی کوپترهای آب پاش برای اطفای 

حریق تاالب انزلی، ادامه داد: »اگر جنگی رخ دهد، هزاران هلی کوپتر و 

هواپیما گسیل می شوند اما در آتش سوزی های اخیر تاالب انزلی حتی 

یک آب پاش هم برای خاموش کردن آتش نبود.«

محبوب فر یادآور شد: »افراد بسیاری در کمین زمین های خشک شده 

تاالب انزلی هستند که عده ای از آنها جزء جوامع محلی و برخی هم با 

توهم توسعه و یا به طمع ویالسازی اقدام به این کار می کنند.«

به گفته وی، در ایران جنگ علیه محیط زیست و منابع طبیعی است و 

متاسفانه منشا این قصور و کوتاهی مشخص نیست.

او گفت: »نکته اینجاست که همه تاالب های کشور در حوزه استحفاظی 

سازمان محیط زیست است، اما تخریب منابع طبیعی کشور از طرف این 

سازمان و قوه قضائیه قابل درک نیست.«

محبوب فر بی توجهی متولیان امر و نبود مجازات کافی برای افراد خاطی 

را علت تکرار این فجایع در تاالب ها و منابع طبیعی کشور دانست و 

عنوان کرد: »در سال های اخیر، عالوه بر انزلی در سایر مناطق کشور اعم 

از آشوراده، شادگان، اراضی هامون، سواحل گاوخونی و دریاچه ارومیه 

هم شاهد چنین تخریب ها و آتش سوزی هایی بوده ایم.«

او گفت: »این آتش سوزی ها در استان های خوزستان، گیالن، مازندران 

و آذربایجان شرقی بیش از سایر استان ها است و به نظر می رسد هدف، 

خشک شدن و تخریب منابع طبیعی و آبی کشور است.«

آتش سوزی های  شاهد  شرایطی که  چنین  »در  اظهار کرد:  محبوب فر 

تکراری هستیم، بودجه اطفای حریق اختصاص داده شده به جنگل ها 

و منابع طبیعی فقط 100 میلیارد تومان است.«
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لنگرگــــاه

  غنی در حرف؛ فقیر در سواد!

  از زمیـن تا آسمـان!

  نقش چیـن در تجـارت جـهانی کانتینـری

کسب وکارهای شناور
کمبود نیروی انسانی متخصص دریایی به مرحله بحرانی رسیده و برای برون رفت از 

این مشکل و جذب نیروهای مستعد راهکارهایی می توان پیشنهاد داد.
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کسب وکارهای شناور

عضو هیئت مدیره انجمن کشتیرانی
 از روشن شدن آژیر فقر سواد دریایی می گوید

غنـی در حـرف؛ فقیـر در سـواد!

گـزارش از

سیما ذوکایی نعمتی

مسئوالن کشورمان استعداد عجیبی در توجیه کمبودها و 

کمبود  تحریم ها،  جنس  از  بهانه هایی  دارند؛  مشکالت 

بودجه، محدودیت ارتباطی و هزاران مورد دیگر دستاویز خوبی برای 

شانه خالی کردن از اتهام قصور و کوتاهی است. 

صنعت دریایی هم از قاعده بحران ها و مشکالت دامن گیر صنایع 

این صنعت  معضل  مهم ترین  امروز  البته  و  نیست  مستثنی  دیگر 

کمبود نیروی انسانی متخصص است؛ تا آنجا که بنا بر اعالم انجمن 

کشتیرانی، در حوزه منابع انسانی مورد نیاز بخش دریایی با چالش و 

کمبود حدود 5 هزار دریانورد مواجه هستیم. دست اندرکاران این 

نتوانسته ایم جذابیت های  نیرو  با وجود کمبود  دارند،  اذعان  حوزه 

الزم و کافی را برای بهبود شرایط فراهم کنیم و دلیل این امر را شرایط 

سخت کاری و بهره مند نبودن از شرایط مالی و رفاهی مطلوب کارکنان 

ارگان های  توسط  خلق الساعه  قوانین  وجود  همچنین  و  ایران  در 

متعدد دخیل در صنعت دریایی می دانند.

فرداد فیروز پور، عضو هیئت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با 

اشاره به محدودیت های تحمیل شده بر حوزه دریایی به دلیل تحریم ها ، 

تصریح می کند: »در حال حاضر، کشتیرانی نیاز جدی به سرمایه گذاری در ابعاد 

مختلفی اعم از نیروی انسانی، آموزش، نرم افزارهای کاربردی، سخت افزارها 

و... دارد.«

او نبود سرمایه گذار جدی در حوزه دریایی را یکی از مشکالت اساسی این 

عرصه می داند و می گوید: »هرچند در سال های اخیر سازمان بنادر و دریانوردی 

تالش کرده تا تحریم های اعمال شده را به بهترین روش ممکن مدیریت کند 

و همچنان فعالیت خود را ادامه دهد، اما مواجهه با برخی نواقص اعم از 

مشکالت منابع انسانی و یا سرویس دهی کشتی ها اجتناب ناپذیر بوده است.«

این فعال صنفی معتقد است: »تا زمانی که وضعیت سیاسی کشور مشخص 

به  توجه  با  چراکه  داشت؛  را  خارجی  سرمایه گذار  انتظار  نمی توان  نشود، 

محدودیت های کنونی و تحریم، سرمایه گذاری بسیار پرریسک است.«

فیروزپور با بیان اینکه ما در کشوری زندگی می کنیم که مهد ایجاد قوانین 

خلق الساعه است، یادآور می شود: »از دیگر مشکالت حوزه دریایی، نبود یک 

متولی مشخص یا مدیریت یکپارچه است؛ چراکه در حال حاضر ارگان های 

متعددی در حوزه دریایی ذی نفع هستند، بنابراین بخش خصوصی هم در 

بخشی که متولی مشخصی ندارد و ارگان های ذی نفع در آن، با هم هماهنگ 

نیستند، سرمایه گذاری نمی کند.«
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عضو هیئت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته، می افزاید: »با وجود 

مشکالت ذکر شده در حوزه دریایی، طی سال های اخیر از متقاضیان ورود 

به این صنعت و رشته کاسته شده که ادامه این روند در آینده منجر به افت 

صنعت شده و حتی آموزش هم بی معنا می شود.«

عقب ماندگی بخش دریایی ایران از دانش دنیا

عضو هیئت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، با بیان اینکه 

محدودیت های ارتباطی ناشی از وجود تحریم ها و لغو برجام در ایران تاثیر 

مستقیمی روی کندشدن و عقب افتادن علمی ایران به ویژه در حوزه دریایی 

داشته است، نسبت به بحران فقر سواد دریایی در کشور هشدار می دهد و 

می افزاید: »نقطه شروع فقر سواد جایی است که هر کشور یا مجموعه ای 

بدون توجه به دنیای خارج، به دور از پیشرفت های دنیا و جزیره ای اداره شود 

که این امر گاهی خودخواسته و گاهی تحمیل شده است.« 

فیروزپور ضمن اظهار امیدواری نسبت به احیای برجام و رفع محدودیت های 

جهانی، می گوید: »در سال های گذشته، مجموعه دریایی کشور، دولتی یا 

غیردولتی، به دلیل تحریم ها از علم و دانش روز دنیا عقب مانده و تداوم این 

روند در آینده ای نه چندان دور منجر به بروز بحران جدی می شود.«

او تاکید می کند: »امکان آموزش های به روز خارج از کشور، ارتباط با علم 

دنیا، شرکت در سمینارهای بین المللی برای ایران بسیار سخت و در برخی 

بخش  است که  شده  باعث  عوامل  این  همه  و  شده  غیرممکن  موارد 

دریایی ما به لحاظ سواد، دچار فقر شود.« 

فیروز پور ادامه می دهد: »در بحث حمل ونقل و به طور تخصصی در حوزه 

کشتیرانی  معموال تجربیات و دانش مربوطه سینه به سینه منتقل شده؛ در 

حالی که علم وسیع دریا در دنیا طی دوره های دانشگاهی تدریس می شوند؛ 

اما  دارد،  وجود  دانشگاهی  دوره های  این  از  برخی  هم  ایران  در  هرچند 

کاربردی نبوده و آموزش های موجود در دانشگاه های دریایی، فرسنگ ها با 

واقعیت های بازار دنیا فاصله دارد.«

سیستم بیمار مانع تحقق اهداف سازمانی است

به گفته فیروزپور، علی رغم تالش های سازمان بنادر و دریانوردی که یکی از 

باسوادترین سازمان های ایران است، سیستم بیمار در بسیاری موارد مانع 

تحقق اهداف سازمان شده است و در چنین شرایطی حتی عملکرد بهترین 

و متخصص ترین مدیر هم متاثر از مقاومت سیستم بوده و عمال پیشرفتی 

حاصل نمی شود. 

او با بیان اینکه قبل از بروز تحریم ها و مشکالت دوره های تخصصی و 

به روزی در سازمان بنادر برای کسب صالحیت مدیریتی برگزار می شد، ادامه 

می دهد: »پس از تشدید تحریم ها و چالش های داخلی، مشکالت بسیار 

دیگری اعم از تامین تجهیزات بندری، سرمایه گذاری، چالش های ارزی و 

... هم در سازمان بنادر بروز کرد که باعث شد توجه به مقوله آموزش و 

به روزرسانی آن کمرنگ شده و تقریبا مغفول ماند.«

برای  بسیاری  تالش های  سال ها  این  »طی  می گوید:  صنفی  فعال  این 

برگزاری دوره های تخصصی و به روز توسط انجمن انجام شده، اما علی رغم 

این اقدامات برای جبران عقب ماندگی علمی، در حال حاضر، فاصله علمی 

ایران با دنیا بسیار زیاد شده و با توجه به پیشرفت های تصاعدی علم طی 

8 سال اخیر و سرعت تغییر و تحوالت، ایران به دلیل نداشتن ارتباط موثر 

با جهان، امکان کسب آخرین یافته ها و دستاوردهای علمی را نداشته و با 

گذشت زمان شکاف علمی ایجاد شده بیشتر می شود.«

فیروزپور کشتیرانی را گلوگاه تجارت می داند و می افزاید: »کشتیرانی مثل 

صحنه بازیگری است که بدون بازی درست و علمی بازیگرانش به نتیجه 

مطلوب نمی رسد. متاسفانه برخی روسای سازمان طی سال های گذشته، 

آموزش  به  را  برای حفظ موقعیت خود  روزمره  به مشغله های  رسیدگی 

ترجیح دادند و همین امر وضعیت بحرانی کنونی را رقم زده است.«

از بروز بحران پیشگیری کنید

عضو هیئت مدیره انجمن کشتیرانی با بیان اینکه دنیای امروز با سرعت 

زیادی در مسیر رشد است و ما باید برای رسیدن به علم روز و حضور در 

جوامع  بین المللی تالش کنیم، گفت: »قطعا با ادامه روند کنونی در حوزه 

آموزش و سواد پرسنل در آینده شاهد بروز خسارت ها و بحران های جدی 

خواهیم بود. در حال حاضر، ما شاهد فقر سواد در حوزه دریایی هستیم 

امکان آموزش های به روز خارج از کشور و شرکت 

در سمینارهای بین المللی برای ایران بسیار سخت و

 در برخی موارد غیرممکن شده و بخش دریایی ما را

به لحاظ سواد، دچار فقر کرده است، اما ما در ایران 

از بروز بحران پیشگیری نمی کنیم تا در نهایت مجبور 

شویم با افتخار از تشکیل کمیته بحران بگوییم!
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متخصص، بورسیه کردن کارمندان و متقاضیان ورود به بازار کار توسط 

شرکت های کشتیرانی و دریانوردی است.«

راهکار سازمان بنادر برای کمبود نیروی انسانی متخصص؟ 

در  بنادر  سازمان  مدیرعامل  می شود که  مطرح  حالی  در  این گالیه ها 

اردیبهشت امسال با تاکید بر اینکه هرگونه ممنوعیت و محدودیت برای 

برطرف کردن چالش نیروی انسانی باید با مذاکره رفع شود، تصریح کرده 

بود: »برای ممنوعیت بورسیه رشته های دریایی و دانشجویان دریانوردی 

باید با راهکارهای تازه تری اصالح و تغییر کند.«

علی اکبر صفایی در نشست هیئت اندیشه ورزی جامعه دریایی و بندری، با 

بیان اینکه کمبود نیروی انسانی در صنعت دریانوردی، یک چالش جهانی 

است و بیشتر کشورهای صاحب بندر و کشتیرانی تجاری، برای رفع این 

معضل، راهکارهای اجرایی سازنده ای را برنامه ریزی کرده اند، افزود: »هرگونه 

ممنوعیت و محدودیت برای برطرف کردن چالش نیروی انسانی باید با 

مذاکره برداشته شود و سیاست ممنوعیت بورسیه رشته های دریایی باید 

با راهکارهای تازه تری اصالح شود و تغییر کند.«

اداره کل امور دریانوردان و سازمان های تخصصی  حسن یونسی، معاون 

سازمان بنادر نیز در این نشست، از کمبود 3366 نفری افسران شناورهای 

تجاری- خدماتی و کمبود دو هزار نفری افسران شناورهای صیادی خبر 

داد و گفت: »هم اکنون پنج مرکز آموزش دریانوردی و دریایی، به صورت 

دو دانشگاه دریایی در جزیره خارک و بندر چابهار و سه موسسه آموزشی 

دریایی در تهران، بوشهر و قشم، در کشور فعال هستند.«

او با اشاره به وجود ۵۰ مرکز تربیت افسران دریایی نزدیک به ساحل افزود: 

»از این تعداد ۲۰ مرکز پتانسیل آموزش و تربیت افسران دریایی را دارند و 

باقی، فقط دوره های جانبی را برگزار می کنند.«

دانشجویان  کارورزی  هزینه های  اعتبار  تامین  عدم  یونسی،  گفته  به 

عدم  در کشور؛  دریانوردی  آموزش  باالی  هزینه  دریانوردی؛  رشته های 

توانایی دانشگاه ها در تامین اساتید دروس تخصصی دریانوردی و معضل 

سربازی فارغ التحصیالن رشته های دریانوردی، مهم ترین چالش های تربیت 

دریانوردان افسر در ایران محسوب می شود.

بر  اذعان  با  بنادر  سازمان  اندیشه ورز  هیئت  اعضای  مذکور،  نشست  در 

نامشخص بودن متولی آموزش دریایی در کشور؛ راه اندازی مجدد قانون 

بورسیه برای دانشجویان دریایی؛ هماهنگ سازی حوزه صنعت و بازار کار 

دریایی با دانشگاه های علوم دریانوردی؛ توسعه فرهنگ دریایی از طریق 

رسانه ها و کتاب های درسی و ضرورت حفظ دریانوردان شاغل را مهم ترین 

راهکارهای اجرایی برای رفع این چالش عنوان کردند. 

نقطه شروع فقر سواد جایی است که هر کشور 

یا مجموعه ای بدون توجه به دنیای خارج، 

به دور از پیشرفت های دنیا و جزیره ای اداره شود 

که این امر گاهی خودخواسته و گاهی 

هم تحمیل شده است

و هرچند این فقر هنوز به مرحله خطر نرسیده، اما هشدار برای آینده جدی 

است و باید توجه ویژه ای به این حوزه داشته باشیم.«

او  خاطرنشان می کند: »متاسفانه در ایران نه تنها از بروز بحران پیشگیری 

نمی کنیم، بلکه گاهی به شرایط ایجاد بحران دامن زده می شود تا در نهایت 

با افتخار از تشکیل کمیته بحران بگویند، اما امیدواریم آموزش به چنین 

سرنوشتی دچار نشود.«

فیروزپور معتقد است که رشته های تعریف شده در دانشگاه ها کاربردی 

نیستند و صرفا منجر به ترویج مدرک گرایی در بین افراد شده و حتی برخی 

رشته ها و سرفصل های خوب هم کامال تئوری بوده و با واقعیت جامعه 

فاصله زیادی دارد، به طوری که بیشتر فارغ التحصیالن از لحاظ علمی و 

مهارتی برای ورود به بازار کار آماده نیستند. 

او می گوید: »در جامعه ما، اکنون افراد با مدارک دانشگاهی بسیار زیاد، 

اما تحصیل کرده باسواد و ماهر، اندک است؛ چراکه سیاست  وزارت علوم 

و  بوده  یادگیری مهارت ها  به  توجه  از  فارغ  ارائه مدارک تحصیلی  صرفا 

برای  از مدیریت و تالش  امر منجر شده که سطح وزارت علوم  همین 

ارتقای علمی به صدور مدرک و گواهی نامه تحصیلی تنزل یابد.«

فیروزپور در ادامه با بیان اینکه در سال 98، انجمن کشتیرانی با حضور جمعی 

درسی  موارد  و  بین المللی، سیالبس ها  و  داخلی  برجسته  از متخصصین 

رشته مدیریت بازرگانی دریا را در مقطع کارشناسی ارشد مطابق با آخرین 

ادامه مجوز  »در  تدوین کرد، می افزاید:  و  روز طراحی  پیشرفت های علم 

راه اندازی این رشته را با تضمین دانشجو از دانشگاه آزاد گرفتیم، اما با وجود 

تالش ها و دوندگی ها هنوز هیچ جواب مشخصی از وزارت علوم داده نشده 

و این مصداق بی مسئولیتی این وزارتخانه است.«

او می گوید: »تضمین دانشجو برای تحصیل در رشته ذکر شده به معنای 

انجمن کشتیرانی  توسط  این صنعت  به  ورود  متقاضیان  بورسیه کردن 

است و بی شک یکی از راهکارهای ارتقای علمی و جبران کمبود نیروی 
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محمدرضا مدرس خیابانی به مناسبت هفته دولت، ضمن تشریح 

عملکرد کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، از تدوین و اجرای برنامه 

راهبردی ۵ ساله خبر داد و تصریح کرد: »از سال گذشته که نسخه 

اول سند راهبردی این گروه تدوین شده، همواره سعی بر این بوده 

که برنامه های توسعه ای گروه کشتیرانی به نحوی که قابل اجرا و 

عملیاتی باشد، در سند دیده شود.«

وی با تاکید بر اینکه بر اساس سند چشم انداز ۵ ساله گروه کشتیرانی 

جمهوری اسالمی، چندین پروژه توسعه ای فعال شده است، گفت: »در 

ُبعد ساخت کشتی در داخل کشور، ساخت چهار فروند شناور جهت 

یارد های  در  خزر  دریای  ناوگان کشتیرانی  به  الحاق 

به  درصد   ۴۰ ترتیب،  این  به  شده که  آغاز  داخلی 

ظرفیت حمل کانتینری کشتیرانی ما در دریای خزر 

افزوده خواهد شد و مجموعاً ۲۰۰۰ نفر برای ساخت 

این چهار فروند کشتی به طور مستقیم و غیرمستقیم 

مشغول به کار می شوند.« 

او مهم ترین اولویت در گروه کشتیرانی طی چند سال 

آینده را توسعه ناوگان دانست و تاکید کرد: »در حال 

حاضر میانگین سن ناوگان گروه کشتیرانی جمهوری 

اسالمی ایران هجده سال است و اگرچه میانگین سن ناوگان جهانی نیز 

همین حدود است؛ اما الزم است به موقع و در راستای انجام تعهدات 

ملی، ناوگان به روزرسانی و جوان سازی شود.«

مدرس خیابانی در رابطه با الحاق شرکت کشتی سازی اروندان به گروه 

کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران نیز گفت: »شرکت اروندان قرار است 

فعالیت خود را با ساخت دو فروند شناور خدمات عمومی که مورد 

نیاز شرکت های تابعه گروه کشتیرانی است، شروع کند که با توجه به 

در  نیز  فروند  دو  این  ساخت  قرارداد  برنامه ریزی های صورت گرفته، 

انتهای شهریور منعقد می شود.«

مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی، با بیان اینکه به روزرسانی 

زیرساخت های شرکت اروندان در دست انجام است، تصریح کرد: »با 

توجه به قرار داشتن یارد کشتی سازی اروندان در استان خوزستان مقرر 

شده، تعمیرات سفری ناوگان در این استان به این شرکت منتقل شود.«

از شرکت های  یکی  به کمک  موفق شدیم  بار  اولین  »برای  افزود:  او 

داخلی، حدود هزار TEU کانتینر استاندارد معادل ۵۰۰ دستگاه کانتینر 

۴۰ فوتی را با موفقیت تولید کنیم که بخش اعظم این کانتینر ها تحویل 

شده و مابقی نیز در حال تحویل است؛ ضمن اینکه بخش اعظم این 

کانتینر ها به حوزه کریدور شمال - جنوب و دریای خزر اختصاص پیدا 

ابتدای سال جاری، موفق به ترانزیت ۲۷ هزار و  کرده و در ۴ ماهه 

پانصد TEU کانتینر از طریق کریدور شمال-جنوب شده ایم که حجم 

وزنی این تعداد کانتینر ترانزیتی، 33۷ هزار تن است.«

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی همچنین 

از افزایش ۴۰ هزار TEU به این ناوگان علی رغم 

ساخت  »سفارش  و گفت:  داد  خبر  تحریم ها 

۱۰۰۰ کانتینر ۴۰ فوتی به سازندگان داخلی داده 

شده و قرارداد های مرتبط منعقد شده است.«

نیاز گروه کشتیرانی  به  »با توجه  تاکید کرد:  او 

به کانتینر های نو، با شش شرکت بزرگ داخلی 

تفاهم نامه ساخت کانتینر امضا شده که بخشی 

از این تفاهم نامه ها نیز اجرایی شده است.«

او افزود: »با حذف ۷۰۰ نفر از کارکنان دریایی خارجی، هم اکنون 3۷۰۰ 

می دهند  تشکیل  ایرانی  جوانان  را  ما  ملی  ناوگان  دریایی  از کادر  نفر 

دلیل  به  البته گاهی  شده؛  نزدیک  صفر  به  خارجی  تعداد کارکنان  و 

موضوعاتی مثل بیماری کرونا، ویزا و پاسپورت ممکن است به صورت 

از کارکنان خارجی در سفر های خارجی استفاده شود که این  موقت، 

میزان، حداکثر معادل ۴۰ نفر در بدنه 3۷۰۰ نفری ناوگان است.«

مدرس خیابانی تاکید کرد: »به علت تحریم ها، تامین سوخت از مبادی 

خارجی با دشواری مواجه بود که بر این اساس، با تکیه بر توانمندی های 

داخلی موفق شدیم تا ۱۰۰ درصد از سوخت مورد نیاز ناوگان را از داخل 

تامین کنیم؛ به نحوی که اکنون، کلیه سوخت مورد نیاز شناور هایی که 

به ایران تردد دارند، با همکاری تنگاتنگ با وزارت نفت و پاالیشگاه های 

داخلی، در داخل کشور تامین می شود.«

مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی می گوید ناوگان ملی پشتیبان تجارت خارجی است

ثبت رکورد ترانزیت کانتینری در کریدور شمال - جنوب
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اًخیرا سفیر هند در تهران اعالم کرده که می خواهیم 8۵ میلیون دالر 

در چابهار هزینه کنیم که تاکنون ۲۰ میلیون دالر آن هزینه شده است! 

این در حالی است که چینی ها اعالم کرده بودند ۴6 میلیارد دالر در 

به ۵۴ میلیارد  را  آن  بعدا  پاکستان سرمایه گذاری می کنند که  گوادر 

دالر افزایش دادند. مقایسه همین دو عدد نشان می دهد که ایران برای 

یک مبلغ ناچیز، خود را برای سال ها معطل کشوری کرده که همواره 

وقت کشی و از تحریم های آمریکا تبعیت کرده است. 

چین در قالب مگاپروژه »یک کمربند یک جاده« در نظر دارد خود را 

از طریق شهر زینگجیانگ چین تا بندر گوادر پاکستان برساند، بنابراین 

سرمایه گذاری عظیم ۵۴ میلیارد دالری را برای توسعه زیرساخت های 

کشور پاکستان اختصاص داده که عالوه بر توسعه بندر گوادر شامل 

زیرساخت های ریلی و جاده ای، احداث نیروگاه ها و امکانات مناسب در 

طول مسیر است. این میزان از سرمایه گذاری، بزرگ ترین سرمایه گذاری 

خارجی در پاکستان از زمان استقالل این کشور است. 

چین می خواهد 3۰ میلیارد برای توسعه صنایع پتروشیمی و پاالیشی 

در بندر گوادر هزینه کرده و این بندر را به هاب منطقه ای محصوالت 

پتروشیمی تبدیل کند. این در حالی است که پاکستان دارای ذخایر نفتی 

و گازی نیست! همچنین قرار است ۵ میلیارد دالر برای احداث ۱۱۰۰ 

کیلومتر آزادراه و بزرگراه برای دسترسی سریع و ایمن به بندر گوادر و 6 

میلیارد دالر برای بازسازی ۱8۷۰ کیلومتر از راه آهن پاکستان اختصاص 

یابد که شامل قطارهای مسافری با سرعت ۱6۰ کیلومتر بر ساعت است. 

۲۷ شرکت معتبر چینی نیز بر روی احیای گردشگری در سواحل پاکستان 

و گوادر متمرکز هستند تا توسعه منطقه گوادر، تک بعدی نباشد. 

بیش از ۱۴3 شرکت چینی در لیست ۵۰۰ شرکت بزرگ تجاری دنیا قرار 

دارند که نیمی از آنها در پاکستان فعال هستند. تمامی این پروژه های 

عظیم زیرساختی در حمل ونقل در صعب العبورترین مناطق کوهستانی 

اجرا می شود به گونه ای که بخشی از این مسیر از خونجراب با ارتفاع ۴۷۰۰ 

متر از سطح دریا عبور می کند تا به بندر کراچی و گوادر  برسد. 

چینی ها از سال ۲۰۰۷ فعالیت خود را در پروژه های بندر گوادر در غالب 

پیمانکاران کوچک شروع کردند ولی از سال ۲۰۱3 با جدیت کامل وارد 

تفاوت عملکرد چینی ها در گوادر با هندی ها در چابهار

از زمیـن تا آسمـان!
محمد مونسان؛ عضو گروه توسعه منطقه ای و دریامحور  مجمع تشخیص مصلحت نظام

توسعه زیرساخت های ترانزیتی پاکستان شدند و برای 9۲3 هکتار زمین 

در بندر گوادر، برنامه های دقیق و جامعی اجرا کردند به گونه ای که در 

فاز ۲ توسعه این بندر تا سال ۲۰۲9 چهار اسکله کانتینری، یک ترمینال 

فله، یک ترمینال غالت، یک ترمینال رو-رو، دو ترمینال نفتی، یک 

ترمینال LNG، یک آزادراه شش بانده برای اتصال به سواحل مکران، 

یک فرودگاه بین المللی جدید، کارخانجات شیرین سازی آب دریا، نیروگاه 

3۰۰ مگاواتی و افزایش عمق کانال دسترسی به ۲۰ متر احداث می کنند. 

آنها در نظر دارند ظرفیت فعلی ۱3 میلیون تنی بندر گوادر را در یک 

بازه زمانی ۲۰ ساله به ۴۰۰ میلیون تن و ۱۰۰ اسکله برسانند )ظرفیت 

فعلی بندر چابهار ۵/ 8 میلیون تن است(. جالب اینجاست که   مجلس 

پاکستان در سال ۲۰۱8 نسبت به عقب بودن چینی ها از برنامه اعالم شده 

اولیه اعتراض کرد که باعث شد آنها در تعداد ادوات مهندسی و نحوه 

تخصیص اعتبار خود را تجدیدنظر  کنند. 

این در حالی است که در ایران در ازای مبلغ سرمایه گذاری تحقیرآمیز 8۵ 

میلیون دالری هندی ها و تاخیرهای چندساله و مکرر، دولت و مجلس 

ایران هیچ اقدام جدی در این باره نداشته است. البته بی مباالتی هندی ها 

در انجام تعهدات، نمونه های مکرر دارد که از جمله می توان به توسعه 

میدان نفتی کاشگان قزاقستان اشاره کرد که در نهایت لغو شد. 

ما ایرانی ها به جای پایکوبی برای اقدامات کوچک و محدود هندی ها 

باید عزای عمومی اعالم کنیم، چراکه فرصت تاریخی توسعه همه جانبه 

بندر چابهار و کل نیمه شرقی کشور به دلیل تعلل های مکرر هندی ها و 

تبعیت آنها از تحریم های آمریکا از دست رفته است.
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100 بندر فعال و برتـر جهان  در سال ۲۰۲۱ اعالم شد

نقش مسلم چیـن 
در تجـارت جـهانی 
کانتینـری
میانگین  طور  به   2021 سال  در  فعال کانتینری  بندر   100

رشدی معادل ۷.2 درصد را به ثبت رساندند. کارشناسان و 

از  پس  رشد  میزان  این  به  جهان  معتبر  بنادر  دستیابی  تحلیلگران 

گذشت سال ها را به عنوان دوره بهبودی یاد کرده اند که قرار است 

این رقم در کتاب رکورد دریایی ثبت شود. 

در این فهرست، بنادر چینی یک چهارم از بنادر فعال کانتینری سال 

با  و  داده ا ند  اختصاص  به خود  را  بندر جهان   100 بین  در  را   2021

از تجارت  TEU کانتینر، حدود ۴0 درصد  جابه جایی 2۶۴ میلیون 

کانتینری جهان را در یک سال بر عهده گرفتند.

به گزارش پایگاه خبری کشتیرانی جمهوری اسالمی )مانا( لینتون نایتینگل، 

بنادر کانتینری  تحلیلگر ارشد لویدز لیست در مقاله ای تحلیلی به معرفی 

معتبر و مطرح جهان در سال ۲۰۲۱ پرداخت که از عملکرد و رشد مناسبی 

برخوردار بودند. در این مقاله آمده است اگرچه ۱۰۰ بندر کانتینری جهان هر 

کدام به نحوی عملکرد خود را به نمایش گذاشتند، اما در این سال حمل 

از دوران  ناشی  بنادر سراسر جهان شتاب گرفت و رکو د  از برخی  کانتینر 

کووید ۱9 با افزایش قیمت ها به حداقل رسید.

در این سال بنادر و پایانه ها با تقاضای پایدار و بی سابقه ای برای کاال های 

کانتینری مواجه شدند، اما مشکلی که در اواخر سال ۲۰۲۱ در زمینه ازدحام 

بنادر پیش آمد دوره پربار دوازده ماهه را تاحدودی کمرنگ کرد.

در ادامه این تحلیل آمده است: بنادر عمده کانتینری جهان در سال ۲۰۲۱ 

مشغول بازیابی بوده و با رونق اقتصاد در کشور ها، تجارت از دست رفته 
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کسب وکارهای شناور

برای کاال های کانتینری  تا آنجا که تقاضا  رونق بخشیدند؛  خود را مجدداً 

روز به روز افزایش یافت و بنادر با تقاضای غیر قابل پیش بینی روبه رو شدند 

و در این میان شرکت های بزرگ حمل ونقل کانتینری، نبرد سختی را برای 

کسب درآمد بیشتر، توسعه و سرمایه گذاری و هماهنگ کردن تاسیسات و 

تجهیزات بندری انجام دادند.

بندر شانگهای سلطان بنادر جهان

بندر  بزرگ ترین  عنوان  به  را  خود  ادعای  شانگهای  بندر   ۲۰۲۱ سال  در 

کانتینری جهان برای دواز دهمین بار به اثبات رسانده و سلطان بنادر جهان 

لقب گرفت. این بندر توان عملیاتی خود را در دوازده ماهه سال ۲۰۲۱ به 

۴۷ میلیون TEU افزایش داد که نسبت به سال ۲۰۲۰ حدود 8/۱ درصد 

افزایش نشان می دهد.

از  مجموع  در   ۲۰۲۱ سال  طول  در  شانگهای  فعالیت های  حجم  رشد 

بود، ضمن  بیشتر  اوکلند  و  بندر ساوت همپتون، گدانسک  عملکرد سه 

اینکه توانست فاصله خود را با سنگاپور بیشتر کند.

در عین حال بنادر شانگهای، نینگبو و ژوشان چین بار دیگر بین سه بندر 

با افزایش 8 درصدی فعالیت در سال گذشته  برتر جهان قرار گرفتند و 

میالدی توان عملیاتی را گسترش دادند و عملیات دو بندر نینگبو و ژوشان 

نیز از مرز 3۰ میلیون TEU عبور کرد.

قرار  پنجم  و  چهارم  رتبه های  در  ترتیب  به  هم  چین  و گوانگژو  شنژن 

گرفتند. بر این اساس بنادر چینی در پنج رتبه اول قرار گرفتند و باالترین 

جهش را در تجارت کانتینر به دست آوردند. این اتفاق علی رغم بسته شدن 

یک ماهه پایانه بین المللی کانتینری Yantian در ماه می ۲۰۲۱ صورت 

گرفت. رشد فعالیت در بنادر چین در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ ادامه یافت و 

این بنادر توان عملیاتی را به منظور پاسخگویی به تقاضای فزاینده جهانی 

به خصوص برای صادرات سرعت بخشیدند.

با توجه به اینکه ۷ بندر چین در لیست ۱۰۰ بندر بزرگ جهان و ۱6 بندر در 

فهرست ۵۰ بندر برتر جهان قرار دارند، نقش مسلم چین در تجارت جهانی 

کانتینری و فعالیت های بندری به طور تزلزل ناپذیری ادامه دارد و اگرچه 

افزایش  بنادر جنوب شرقی آسیا در حال  اکثر  دارد که  شواهدی وجود 

فعالیت هستند، اما چین همچنان پیشتاز سایر رقبا است.

 Taicang برخی بنادر چین حتی به رشد دو رقمی دست یافتند مانند بندر

که با جابه جایی هفت میلیون TEU کانتینر نسبت به سال قبل از آن، 

فعالیت های خود را تا 3۵ درصد افزایش داد و رتبه برتر سریع ترین رشد 

بندری را در بین ۱۰۰ بندر جهان از نظر تعداد کانتینر TEU به خود اختصاص 

داد. در واقع تایکانگ به عنوان مرکز اصلی بندر خواهر خود یعنی شانگهای 

عمل می کند. نکته حائز اهمیت دیگر، آن است که در این سال بندر دالیان 

برای دومین سال متوالی با کاهش ۲8 درصدی حجم عملیات روبه رو شد.

بنادر آسیایی با 7 درصد رشد

بنادر آسیایی خارج از چین در سال ۲۰۲۱ به رشد حجم ترکیبی حدود 

هفت درصد دست یافتند. سه بندر بزرگ آسیا مانند سنگاپور، بوسان و 

کالنگ همگی تا حدودی رشدی را برای سال ۲۰۲۱ گزارش کرده اند.

محسوب  میزان  باالترین  درصدی  چهار  حجم  رشد  بوسان  بندر  برای 

می شود، نکته ای که باید به آن اشاره کرد این است که بزرگ ترین بندر برنده 

 CMA CGM بود که خط کشتیرانی  ویتنام   Cai Mep آسیا  منطقه 

حدود ۲۵ درصد سهام در آن دارد و فعالیت های این بندر در سال ۲۰۲۱ 

حدود ۲۲ درصد افزایش یافت. تانجونگ پلپاس مالزی، تانجونگ پریوک 

اندونزی و جواهر لعل نهرو هند، نیز افزایش توان عملیاتی خود را با انتشار 

ارقام و آمار گزارش کرده اند.

سال گذشته میالدی بنادر خاور میانه هم به مسیر رشد خود ادامه دادند 

در این میان رشد بندر جبل علی دوبی تنها حدود دو درصد بود. در بین 

بنادر عربستان سعودی بندر ملک عبداهلل یکی از بنادری است که به سرعت 

در حال پیشرفت در منطقه است. این بندر به عنوان پایگاه خط کشتیرانی 

MSC عمل می کند و رشد 3۰ درصدی نسبت به سال قبل را با رکورد 

سه میلیون TEU کانتینر گزارش کرده است. این بندر پس از بندر تایکانگ 

بنادر  بین  بندری که سریع ترین رشد عملیاتی را دارد در  به عنوان  چین 

خاور میانه از رتبه خوبی برخوردار است.

پورت سعید مصر نیز عملکرد فوق العاده ای به ویژه پس از زمین گیری کشتی 

Ever Given در مارس سال ۲۰۲۱ از خود نشان داد. این بندر در بخش 

پورت سعید مصر نیز عملکرد فوق العاده ای به ویژه 

پس از زمین گیری کشتی Ever Given در مارس سال 

۲۰۲۱ از خود نشان داد. این بندر در بخش جابه جایی 

کشتی های حمل خودرو و کشتی های کانتینری 

عملیات خود را تا ۱۹ درصد افزایش داد 
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جابه جایی کشتی های حمل خودرو و کشتی های کانتینری عملیات خود را 

تا ۱9 درصد افزایش داد و رتبه خوبی را در بین کشتی های خاور میانه برای 

خود دست و پا کرد.

بازگشت بنادر اروپای شمالی به صدر توان عملیاتی

بنادر برتر اروپای شمالی به طور قابل توجهی در سال ۲۰۲۱ به صدر توان 

عملیاتی خود بازگشتند که رشد ترکیبی ۱۰ بندر اصلی اروپای شمالی ۵/۱ 

درصد بود، اما بندر آنتورپ در سال ۲۰۲۱ نتوانست به پیشرفت قابل قبولی 

دست یابد و با افزایش ازدحام در این بندر حجم عملیات آن ثابت بود.

و  بود  شمالی  اروپای  بندر  سه  بین  در  اصلی  برنده  هلند  روتردام  بندر 

بیشترین حجم رشد خود را با 6/6 درصد گزارش کرده و سهم بازار خود را 

در این فرآیند افزایش داد ه و در بین ۱۰ بندر برتر اروپا قرار گرفت. در همین 

حال بندر هامبورگ نیز در بین بنادر اروپا رتبه خوبی را عاید خود کرد و 

 Bremerhaven و Felixstowe  رشد متوسطی را تجربه کرد. بنادر

نیز بیش از پنج درصد رشد داشتند.

در منطقه مدیترانه حمل ونقل کانتینری با اطمینانی که به دست آورد بیش 

از هفت درصد رشد کرد و بندر بزرگ مراکش Tanger Med در منطقه 

مدیترانه موقعیت خود را در سال ۲۰۲۱ تثبیت کرد و یک چهارم از سال 

۲۰۲۱ را به دوران شتاب تبدیل کرد و توانست به رتبه ۲۵ رتبه برتر در بین 

۱۰۰ بندر جهانی برسد که یک دستاورد خارق العاده است. در این میان رشد 

به سال  نسبت  مالتا   Marsaxlokk بندر   ۲۰ درصدی حجم عملیات 

پیش از آن قابل چشم پوشی نیست.

سال ۲۰۲۱ سال نا امیدکننده ای برای بندر پیرائوس یونان بود، زیرا دومین 

میزان  و  رساند  پایان  به  درصدی   ۲/3 حجم  با کاهش  را  متوالی  سال 

عملیات را به ۵/3 میلیون TEU رساند تا از Tanger Med مراکش 

عقب بماند؛ هرچند که شرکت کاسکو مصمم است توان عملیاتی این بندر 

را به ۱۰ میلیون TEU در سال برساند.

جهش فعالیت در بنادر آمریکای شمالی

همه بنادر آمریکای شمالی به جز یکی جهش فعالیت داشتند هرچند که 

سال سختی برای این کشور ها بود. سیل کانتینر ها که از سمت شرق به 

آمریکای شمالی راهی می شد رشد چشمگیری را برای این کشور ها با باال 

رفتن حجم عملیات آمار ی ۱۵/۵ درصد را رقم زدند.

در همین حال که ارقام توان عملیاتی به سطح بی سابقه ای رسید ازدحام 

بنادر افزایش یافت و در واقع همزمان شدن این مشکل با کمبود نیروی 

کار، صبوری حمل کنندگان را در بنادر آمریکا از بین برد. با این وجود سال 

۲۰۲۱، سال رکورد برای بنادر آمریکای شمالی بود. تنها بندری که شاهد 

کاهش آمار در آن بودیم، بندر اوکلند بود.

به هر حال توان عملیاتی اکثر بنادر آمریکا در سال ۲۰۲۱ دو رقمی بود. 

لس آنجلس به عنوان بزرگ ترین بندر آمریکا برای اولین بار توان عملیاتی 

خود را از ۱۰ میلیون TEU عبور داد و به رشد ۱6 درصدی دست یافت که 

همین وضعیت در بندر النگ بیچ نیز تکرار شد در این میان بنادر نیویورک، 

نیوجرسی، ساوانا و سیاتل به ترتیب رشد ۱8/۵ درصدی، 9/  ۱9 درصدی 

و ۱۲/۵ درصدی را گزارش دادند، اما بندر ویرجینیا سریع ترین رشد بندر را 

در آمریکا از آن خود کرد.

توان یابی بنادر آمریکای جنوبی

در آمریکای مرکزی و جنوبی نیز توان فعالیت های کانتینری ۱۲/۲ درصد 

بیشتر از سال ۲۰۲۰ بود. بندر سن آنتونیو در شیلی و کینگستون جامائیکا 

پس از دو سال وقفه به فهرست ۱۰۰ بندر لویدز برگشتند بندر کینگستون 

با توجه به اینکه سرویس های زیادی را پذیرا بود، رشد ۲3 درصدی داشت 

سن آنتونینو پس از آن که تحت اداره DP World قرار گرفت به جهش 

۱۷ درصدی دست یافت و زودتر از بقیه در بین ۱۰۰ بندر برتر جای گرفت 

بنادر کولون و بالبوآ هر دو شاهد افزایش ۱۰ درصدی حجم عملیات بودند.

نویسنده در پایان مقاله تاکید کرده است بنادر کانتینری در مدت 6۰ سالی 

که از بروز و ظهور آنها می گذرد به عصر طالیی خود رسیده اند که آمار 

فعالیت و عملکرد بهینه آنها در سال ۲۰۲۱ گویای موفقیت حمل ونقل و 

بنادر کانتینری است. 

سال گذشته میالدی بنادر خاور میانه به مسیر رشد 

خود ادامه دادند، اما در این میان، رشد بندر جبل علی 

تنها حدود دو درصد بود. در بین بنادر عربستان، بندر 

ملک عبداهلل یکی از بنادری است که به سرعت در حال 

پیشرفت در منطقه است. این بندر به عنوان پایگاه 

خط کشتیرانی MSC عمل می کند و رشد ۳۰ درصدی 

نسبت به سال قبل را گزارش کرده است
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خودرو

هیاهـویبسیاربـرایهیـچ!

نـوشـدارووسهـراب!

كشمكشورودخارجيها
چگونگی واردات خودرو به کشور پس از لغو ممنوعیت آن،  مسئله مبهم و پرمناقشه 

این روزهاست. اخبار متناقض درباره نوع خودروهای وارداتی ، همچنین زمان و شرایط 

ورود آنها منجر به گمانه زنی های بسیار در میان کارشناسان و صاحب نظران شده است. 

در مطالب این بخش، گوشه ای از این دیدگاه ها را خواهید خواند.



w
w

w
.t

a
ra

b
a

ra
n

.c
o

m

شماره 200 128

كشمكشورودخارجيها

گـزارشاز

بابـک وفـایی

سرانجام و پس از یک ماراتن طوالنی، در اواخر مرداد ماه 

بود که آیین نامه واردات خودرو از سوی دولت ابالغ شد، 

آیین نامه ای که پس از کش وقوس های فراوان منتشر می شد و در 

آغاز امیدهای زیادی را برای ورود خودروهای خارجی و کاهش تب 

قیمت ها در بازار ایجاد کرده بود، اما در عمل بیش از آنکه راهگشا 

باشد انتقادبرانگیز و مبهم بود، ابهاماتی که حتی تدوین چهارچوب 

اجرایی آن از سوی وزارت صمت هم نتوانست کمک چندانی به 

شفاف تر شدن آن داشته باشد و البته پیچیدگی هایش باعث شد 

امیدها برای بهبود وضعیت بازار خودرو نیز تا حد زیادی رنگ ببازد 

و عمال هیاهویی که از ابتدای سال جاری برای واردات خودرو آغاز 

شده بود، هیاهویی برای هیچ باشد. 

در مطلب حاضر، نگاهی کوتاه به مهم ترین بندهای این آیین نامه 

و البته ابهامات و مشکالتی که می تواند در عمل و در بازار خودرو 

ایجاد کند، خواهیم داشت.

نگاهی به آیین نامه واردات خودرو

هیاهـوی
 بسیار بـرای هی ـچ!

در تیرماه سال 1397 بود که ممنوعیت واردات خودرو رسما به گمرکات 

کشور اعالم شد، ممنوعیتی که به دنبال بحران ارزی کشور و موج جدید 

تحریم های آمریکا اعمال می شد به این امید که ذخایر ارزی کشور را برای 

مقاصد مهم تری حفظ کند. در آغاز هرچند این ممنوعیت شوکی را به بازار 

وارد کرد، اما همه فکر می کردند دولت خیلی زود راه حل جایگزین را پیدا 

می کند، راه حلی که البته پیدا نشد و همین مسئله به حباب عجیب قیمتی 

خودروهای وارداتی دامن زد تا جایی که قیمت خودروها در طی سه سال 

تا 8 برابر هم رسید.

از آن زمان و به ویژه در دولت رئیسی، در راستای کنترل بازار خودرو در چند 

نوبت زمزمه آزادسازی واردات مطرح شد که البته هیچ گاه رنگ عمل به 

خود نگرفت اما سرانجام با تایید مصوبه واردات خودرو از سوی دولت در 

اردیبهشت ماه، اولین بارقه های امید برای بازگشت این خودروها زده شد. 

البته از همان ابتدا هم مشخص بود که در بحران ارزی کشور و البته عدم 

با قدرت های اقتصاد جهانی، نمی توان امید چندانی برای بازگشت  رابطه 

واردات به روال گذشته داشت اما همین امید نیم بند هم توانست تا حدی 

نوسان بازار را بگیرد.

ادامه کار اما با تاخیرهایی همراه بود و پس از گمانه زنی های متعدد و البته 

تزلزل شدید جایگاه وزیر صمت، سرانجام آیین نامه واردات خودرو در 26 

مرداد ماه به تایید هیئت وزیران رسید، آیین نامه ای که البته نشان داد قرار 

نیست تحول مهمی در واردات خودرو روی دهد.
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خودرو

مصائب گارانتی؛ مشتریان سرگردان و خودروهای بدون قطعه

موضوع خدمات پس از فروش خودرو نه موضوع جدیدی است و نه حتی 

منحصر به خودرو های وارداتی؛ سال ها است که خریداران خودرو در ایران 

درگیر مشکالت مرتبط با خدمات پس از فروش هستند و در همه این 

سال ها هم )با وجود بهبود های نسبی(، عرضه کنندگان خودرو نتوانسته اند 

رضایت خریداران خودرو را جلب کنند و همواره فاصله معناداری میان 

انتظارات خریداران و سطح خدمات ارائه شده وجود داشته است.

غیر از نظرسنجی های سالیانه و شواهدی که به راحتی می توان از مالکان 

خودرو ها دید و شنید، عدم مراجعه مالکان خودرو به شبکه خدمات پس از 

فروش پس از اتمام مدت گارانتی، یکی از نشانه های مهم در زمینه نارضایتی 

از خدمات پس از فروش عرضه کنندگان خودرو است. در دوران گارانتی 

نیز بخش قابل توجهی از مالکان خودرو ها تنها برای حفظ گارانتی خودرو و 

البته با اجباری که برای حضور در نمایندگی ها )چه به صورت دوره ای و چه 

در زمان بروز مشکل و نقص فنی( وجود دارد به شبکه خدمات پس از 

فروش مراجعه می کنند و عمدتا پس از پایان مدت گارانتی، عطای حضور 

در شبکه نمایندگی های رسمی را به لقای آن می بخشند.

این مسئله در زمینه خودرو های وارداتی شکل جدی تری نیز دارد، چراکه 

از یک سو مدت گارانتی این خودرو ها معموال بیشتر از خودرو های داخلی 

است و به عالوه هزینه های تعمیراتی آنها در صورت ابطال گارانتی می تواند 

بیشتر باشد و به همین دلیل نرخ مراجعه مالکین این خودرو ها به شبکه 

نمایندگی های خدمات پس از فروش معموال باالتر است، اما همین نرخ 

مراجعه باالتر باعث انباشت بیشتر مشکالت نیز می شود. محدودیت در 

تعداد و موقعیت فیزیکی نمایندگی ها، عدم تاسیس نمایندگی خدمات 

پس از فروش در برخی از شهر ها و نبود قطعات یدکی و معطلی و خواب 

خودرو ها در نمایندگی از جمله اصلی ترین مشکالت مالکان خودرو های 

وارداتی است و این مسئله در مورد برند هایی که فعالیت های محدودی در 

ایران داشته اند، شکل جدی تری نیز به خود می گیرد.

از سوی دیگر عدم انعقاد قرارداد میان واردکننده داخلی و شرکت مادر نیز 

یکی دیگر از مشکالتی است که بخشی از آن در خدمات پس از فروش 

نمود پیدا می کند. هرچند وزارت صمت در دوره های گذشته، انعقاد قرارداد 

رسمی با تامین کننده خودرو را یکی از شروط ارائه مجوز واردات قرار داده 

بود، اما شاهد بودیم بسیاری از برند ها از طریق واسطه ها و نمایندگی های 

منطقه ای اقدام به ثبت نمایندگی و اخذ مجوز کرده بودند و این مسئله 

عالوه بر عدم امکان سفارش گذاری مستقیم )و مشکالت عجیبی از جنس 

در  نیز  مشکالتی  وارداتی(،  خودروی  امکانات  بودن  پیش بینی  غیرقابل 

خدمات پس از فروش )از مدارک فنی تا تامین قطعات( را ایجاد می کرد.

با همین دیدگاه و در نظر گرفتن حجم انبوه مشکالتی که در خدمات پس 

از فروش خودرو های وارداتی وجود داشت، توجه به این موضوع و تامین 

قطعات یدکی یکی از بخش های اصلی آیین نامه واردات خودرو بود و هر 

دوی این موارد صراحتا در آیین نامه قید شده است.

مرز باریک انحصار و رضایت خریداران

براساس اعالم وزارت صمت و به عنوان چارچوب آیین نامه واردات خودرو، 

واردکنندگان موظف هستند به ازای واردات هر هزار دستگاه خودرو، یک 

نمایندگی خدمات پس از فروش تاسیس کنند و در واردات کمتر از هزار 

دستگاه نیز حداقل یک نمایندگی باید تاسیس شود. شاید در نگاه اول، 

این بند از آیین نامه را بتوان یک نقطه قوت دانست، چراکه سختگیری هایی 

در زمینه مراکز خدمات پس از فروش برای واردات خودرو را تعیین کرده 

است، اما با نگاه دقیق تر به نظر می رسد این بند از چهارچوب آیین نامه 

واردات خودرو بیش از آنکه در راستای رضایت مشتریان باشد، می تواند 

زمینه را برای هدفمند کردن منافع واردات فراهم کند.

برای روشن تر شدن موضوع اجازه بدهید نگاهی به وضعیت نمایندگی های 

ممنوعیت  از  پیش  تا  وارد شده  و خودرو های  فروش  از  خدمات پس 

واردات داشته باشیم. به عنوان نمونه، بررسی آمار واردات دهه 90 شمسی 

نشان می دهد در فاصله سال های 1393 تا 1396 )آخرین سالی که واردات 

خودرو آزادانه جریان داشت(، در مجموع حدود 300 هزار دستگاه خودرو 

وارد کشور شده است. با این حجم از واردات و البته با تطبیق فرمول فعلی 

وزارت صمت برای تعداد نمایندگی به ازای واردات، شبکه خدمات پس 

از فروش برند های وارداتی در این بازه زمانی باید حدود 300 نمایندگی را 

باتوجهبهسقفیکمیلیاردیوروییبرایواردات

خودرووبافرضقیمتمتوسط15هزاریورو،عمال

همهاینسروصداهامنجربهوارداتحدود70

هزاردستگاهخودروخواهدشدکهتاثیریدربازار

ایراننخواهدداشت،ضمنآنکهبازهقیمتیآنهادر

محدودهایاستکهفشاریبهبخشعمده

محصوالتپرتیراژداخلیواردنمیکند.
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قدیمی و در کنار آن خودروسازان داخلی )چه نیمه دولتی و چه خصوصی( 

است. خودروسازان هم اکنون نیز شبکه ای از مراکز خدمات پس از فروش 

را در اختیار دارند و به راحتی و به سرعت می توانند الزامات مربوط به این 

آیین نامه را تامین کنند. البته باید در نظر داشت که آیین نامه فعلی )هرچند 

دلیل سرمایه گذاری  به همین  و  دارد  موقتی  واضح( جنبه  به صورت  نه 

در شرایطی  فروش  از  پس  تاسیس شبکه گسترده خدمات  برای  جدید 

که مشخص نیست سال آینده وضعیت واردات به چه صورت خواهد 

بود چندان مقرون به صرفه نیست و دقیقا به همین دلیل است که  اکنون 

برای  مونتاژکاران(  )و  خودروسازان  مذاکرات  بر  مبنی  زمزمه هایی  نیز 

واردات خودرو ها به گوش می رسد و در این بین واردات از برند های چینی 

اصلی ترین گزینه است تا جایی که هم اکنون تالش های گسترده ای در جاده 

مخصوص کرج برای بازگشت برخی از برند های چینی به ایران، این بار در 

قالب واردات در جریان است.

انتقال فناوری؛ طنز تلخ وزیر مستعجل

یکی از عجیب ترین بند های آیین نامه واردات خودرو که اتفاقا تاکید زیادی 

از سوی تصمیم گیرندگان وزارت صمت بر روی آن وجود داشت، انتقال 

فناوری در فرآیند واردات بود. این بند البته در چهارچوب آیین نامه واردات 

خودرو تغییراتی کرد و به انتقال فناوری »خدمات پس از فروش« محدود 

شد هرچند همچنان یکی از بند های پر ابهام در واردات خودرو همین بند 

است؛ بندی که هم شدنی بودنش زیر سوال است و هم امکان ردگیری 

اجرایی شدنش مورد اختالف.

انتقال فناوری عبارت دهان پرکنی است که مشابه آن را در سال های بعد از 

برجام و روزگاری که از چپ و راست جلسات و نشست ها و قراردادهایی 

با خودروسازان خارجی در جریان بود زیاد می شنیدیم. این مسئله که البته 

در آن مقطع هم تقریبا بدون نتیجه ماند، شاید در زمان قرارداد مستقیم 

با خودروسازان و قطعه سازان جهانی و آن هم برای تولید خودرو در تیراژ 

باال قابل قبول و تا حدی شدنی باشد، اما تاکید بر آن در دوره واردات 

خودرو، آن هم وارداتی که احتماال از طریق واسطه و منابع دست دوم انجام 

می شود، بیشتر رفع تکلیفی از سوی وزارت صمت به شمار می رود.

اگر  )البته  اقتصادی  خودرو های  عرضه  بر  صمت  وزارت  تاکیدی که  با 

بتوان خودروی چند صد میلیون تومانی را اقتصادی دانست( دارد، بحث 

فناوری و انتقال آن بیشتر شبیه به یک لطیفه نه چندان خنده دار از سوی 

وزارتخانه ای به نظر می رسد که وزیرش نمی تواند با اطمینان در مورد آینده 

کاری یک هفته  بعد خود نظر بدهد. یک خودرو 10هزار یورویی در مقیاس 

جهانی خودرویی کوچک است که تنها با هدف کاهش قیمت طراحی و 

یکیازبندهایآییننامهوارداتخودروانتقال

فناوریدرفرآیندوارداتبودکهبعدابهانتقالفناوری

»خدماتپسازفروش«محدودشد.اینحکمشاید

درزمانقراردادمستقیمباخودروسازانجهانی

وآنهمبرایتولیدخودرودرتیراژباال،تاحدودیشدنی

باشد،امادردورهوارداتخودرو،آنهماحتماال

ازطریقواسطهها،صرفاعبارتیدهانپرکناست

در اختیار داشت و این در حالی است که مجموع تعداد نمایندگی های 

خدمات پس از فروش خودرو های وارداتی در کشور هیچ گاه به این عدد 

نزدیک هم نشده و تعداد نمایندگی ها در محدوده کمتر از 100 نمایندگی 

قرار داشته است. 

تعیین تعداد نمایندگی ها در این بند را می توان یک شمشیر دو لبه دانست 

که از یک سو می تواند به نفع خریداران این خودرو ها باشد و از سوی دیگر 

زمینه را برای محدود کردن ورود برخی واردکنندگان فراهم کند. از یک سو 

اطمینان حاصل  بند  این  به  استناد  با  این خودرو ها می توانند  خریداران 

کنند از حداقل های خدمات پس از فروش بهره مند خواهند شد. البته در 

این بین وجود یک نمایندگی خدمات پس از فروش برای واردات خودرو 

به تعداد کمتر از 1000 دستگاه شاید نتواند سطح ایده آلی از خدمات پس 

از فروش را ایجاد کند؛ به ویژه برای کشوری پهناور مانند ایران که فاصله 

شهر های آن گاه بیش از هزار کیلومتر است و به این ترتیب به عنوان مثال 

خریداران خودرو های وارداتی در اصفهان یا تبریز به عنوان بازار های بزرگ 

تهران  در  به حضور  ناچار  فروش  از  دریافت خدمات پس  برای  خودرو، 

هستند که قطعا قابل قبول نیست.

از سوی دیگر برای واردات عمده، با استناد به این بند از آیین نامه، نیاز به 

تاسیس چند نمایندگی است که در کوتاه مدت امکان آن وجود ندارد و 

تامین نیاز های این بند تنها از شرکت هایی برمی آید که هم اکنون شبکه 

خدمات پس از فروش را دایر کرده اند. در روزهایی که برخی از بزرگ ترین 

واردکنندگان خودرو به کشور در شرایط نامناسبی قرار دارند و حتی مدیران 

ارشد آنها در زندان هستند، باید شماری از واردکنندگان قبلی خودرو را از 

این لیست خارج کرد و آنچه باقی می ماند تعداد معدودی از واردکنندگان 
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ساخته شده و معموال فناوری ویژه ای ندارد که بتوان آن را انتقال داد. 

بازار های در  روی پلتفرم های قدیمی و برای  چنین خودرو هایی معموالً 

حال توسعه طراحی و ساخته می شوند و عمدتا فناوری آنها متعلق به 

بیش از یک دهه پیش است و وقتی از مبدا چین یا هند به کشور وارد 

شوند، به این معنا است که همین فناوری یک دهه پیش هم به صورت 

این  است.  مادر حاصل شده  فناوری شرکت  از  و کپی شده  دست دوم 

و  است  بهتر  دالر کمی  یورویی   20 برای خودرو های محدوده  وضعیت 

می توان  باشند(  داشته  واردات  امکان  اگر  )البته  خودرو ها  این  بین  در 

فناوری های جدیدتری را نیز دید اما این تازه آغاز ماجرا است.

حتی در صورت ورود خودرو هایی با فناوری به روزتر، انتظار آنکه خودروساز 

خارجی حاضر باشد جزییات فناوری های خود را در اختیار طرف ایرانی قرار 

دهد )حتی با فرض معامله مستقیم با شرکت( کمی عجیب و دور از ذهن 

به نظر می رسد. شرکت های خودروساز برای یک فناوری جدید )چه طراحی 

و تولید و چه حتی کپی کاری آن( هزینه های زیادی را متقبل شده اند و هیچ 

دلیلی وجود ندارد که به ازای فروش چند هزار خودرو، حاضر باشد فناوری 

را به طرف ایرانی بدهند. به عالوه برخی از فناوری های الکترونیکی پیشرفته 

خودرو های امروزی، تحت مالکیت برند های اروپایی و آمریکایی است و 

خودروسازان دیگر )ازجمله چینی ها( تنها اجازه استفاده از آن را دارند و به 

این ترتیب نه قانونا و نه در عمل امکان انتقال آنها وجود ندارد.

البته این بند از آیین نامه اولیه )احتماال تحت فشار های کارشناسی(، در 

از  پس  در خدمات  فناوری  انتقال  به  و  شد  تلطیف  اجرایی  چهارچوب 

فروش تقلیل پیدا کرد، امری که هرچند شدنی است، اما کمی ناواضح 

به نظر می رسد. اگر منظور از فناوری، مجموعه دستورالعمل های خدمات 

پس از فروش یا ابزار مخصوص تعمیراتی باشد، این اتفاق سال ها است 

رخ می دهد، اما نمی توان از آن به عنوان فناوری نام برد. از سوی دیگر، اگر 

انتظار داشته باشیم شرکت های خارجی جزییات هر بخش از محصول را در 

اختیار طرف ایرانی قرار دهند )تا به عنوان مثال از طریق آن، شریک ایرانی 

به فناوری پشت هر بخش دست پیدا کند( می توان گفت این توقع از هم 

اکنون شکست خورده است.

عرضه در بورس؛ پای دولت در کفش بخش خصوصی

زمزمه عرضه خودرو های داخلی از طریق بورس اصال جدید نیست و در 

یک دهه اخیر، هرگاه شاهد نوسان قیمت خودرو و ایجاد فاصله قیمتی 

ایده عرضه خودرو در  بودیم،  بازار  و قیمت  میان قیمت درب کارخانه 

بورس مطرح می شد. غیر از چند تالش در اواخر دهه 90 که البته چندان 

هم جدی نبود، این سازوکار هیچ گاه به اجرایی شدن نزدیک نشد تا اینکه 

براساسآییننامهواردات،خودروهایوارداتی

دربورسعرضهوبادرنظرگرفتنمیزانیازسودکه

ازسویکارگروهیدولتیتعیینخواهدشد،نرخسود

بازرگانینهاییبراساساختالفقیمتفروشخودروها

وقیمتFOBبهعالوهسود»عادالنه«محاسبهخواهد

شد.اینیعنییکسازوکارکامالدولتیبرایتعیین

میزانعادالنهبودنسودیکفعالبخشخصوصی!

برای  به وزارت صمت  سرانجام در سال جاری و تحت فشار های شدید 

دوران  در  بورس  طریق  از  خودرو  عرضه  خودرو ها،  قرعه کشی  برچیدن 

وزارت فاطمی امین آغاز شد. 

این راهکار هرچند منتقدان جدی دارد و هنوز هم نتوانسته اثربخشی خود 

را برای کنترل بازار نشان دهد، اما به نظر می رسد از سوی وزارت صمت 

به عنوان فرمول جادویی جلوگیری از رانت و کنترل بازار خودرو برگزیده 

شده، چراکه در آیین نامه واردات نیز، عرضه خودرو ها در بورس به عنوان 

تنها رویه فروش مورد تاکید و اجبار قرار گرفته است.

خودروهای  فروش  برای  رویه  این  نبودن  یا  بودن  بخش  اثر  از  جدای 

صمت  وزارت  راهکار  می شود،  موضوع  پیچیدگی  باعث  آنچه  وارداتی، 

برای تعیین سود بازرگانی این خودرو هاست. سود بازرگانی واردات خودرو 

همواره  اما  دیده،  خود  به  را  زیادی  تغییرات  اخیر  سال های  در  هرچند 

عددی ثابت به عنوان سود بازرگانی در نظر گرفته شده و واردکنندگان نیز 

و  اکنون  اما  می دادند؛  انجام  آن  اساس  بر  را  اقتصادی خود  محاسبات 

براساس آیین نامه واردات، در زمان ورود خودرو به کشور، سود بازرگانی 

علی الحسابی از واردکننده اخذ خواهد شد و درصد نهایی سود بازرگانی طی 

فرآیند خاصی محاسبه می شود؛ در واقع، پس از آن ورود خودرو ها به 

کشور، خودرو در بورس عرضه شده و قیمت نهایی آن مشخص می شود 

و بعد از این مرحله، با در نظر گرفتن میزانی از سود که از سوی کارگروهی 

دولتی »عادالنه« است، نرخ سود بازرگانی نهایی بر اساس اختالف قیمت 

فروش خودرو ها و قیمت FOB به عالوه سود عادالنه محاسبه خواهد 
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این مسئله،  از پیچیدگی  اما فراتر  به نظر برسد  شد. شاید کمی پیچیده 

آنچه در پشت همین چند خط پنهان شده، یک سازوکار کامال دولتی برای 

تعیین میزان عادالنه بودن سود یک فعال بخش خصوصی است و هر 

آنچه از این سود عادالنه فراتر باشد، به عنوان سود بازرگانی نصیب دولت 

بلکه حد  است،  خلق الساعه  و  نه تنها عجیب  خواهد شد، ساختاری که 

باالیی از دخالت دولت در فعالیت های بخش خصوصی را نشان می دهد. 

اقتصادی  این سود، فعاالن  بودن میزان  نامشخص  به  با توجه  به عالوه 

عمال در یک محیط کامال تاریک و گنگ در حال تصمیم گیری برای ورود 

به کسب وکار واردات خودرو هستند.

اگر بخواهیم کمی بدبینانه به موضوع نگاه کنیم، به نظر می رسد چنین 

سازوکار مبهمی تنها مناسب ساختار ها )بخوانید خودروسازان( دولتی است 

که سرمایه الزم برای ریسک کردن و قدرت الزم برای اعمال نظر در زمینه 

قوانین و رانت اطالعاتی الزم برای آماده سازی پیش از موعد را دارند و با 

چنین ابهاماتی قرار نیست بخش خصوصی واقعی وارد بازی شود.

همه این ها به کجا می رسد؟

تدوین  چارچوب  و  دوصفحه ای  آیین نامه  همین  از  می توان  همچنان 

شده چند بندی وزارت صمت، مواردی را به عنوان ابهام برشمرد؛ ازجمله 

ابهام در استفاده از رمز ارز ها برای واردات خودرو )در حالی که این روش 

مالی به دلیل مسائل مرتبط با پول شویی هنوز در بسیاری از شرکت ها به 

رسمیت شناخته نشده(، استفاده از ارز حاصل از صادرات )که برای بعضی 

با  را  قطعات خودرو  نیز  از گرو ه های خودرویی خصوصی که هم اکنون 

میتوانازهمینآییننامهدوصفحهای،موارد

متعددیرابهعنوانابهامبرشمرد؛ازجملهابهامدر

استفادهازرمزارزهابرایوارداتخودرو؛درحالیکه

اینروشمالیبهدلیلمسائلمرتبطباپولشویی

هنوزدربسیاریازشرکتهابهرسمیتشناختهنشده

ونیزابهاماتیدرزمینهارائهاسناداستانداردو

هومولوگیشناینخودروهاو...

صادرات مس و آلومینیوم به چین تامین می کنند شبیه به رانت است(، 

یافتن خودروهای 10 هزار یورویی )که عمال بازار را بیش از قبل در اختیار 

چین قرار می دهد(، لزوم حرکت به سمت داخلی سازی خودرو ها )که پس 

از واردت چند هزار دستگاهی عمال ناممکن است و تنها برای خودروسازان 

اسناد  ارائه  ابهامات در زمینه  این ها  بود( و در کنار  بزرگ مقدور خواهد 

استاندارد و هومولوگیشن این خودرو ها و ... 

اما آیا با توجه به همه موارد عنوان شده این طرح می تواند گره ای از بازار 

خودرو کشور باز کند؟ پاسخ به این سوال بسته به زاویه دید به بازار دارد. 

یک خودرو 20 هزار یورویی، با مجموع عوارض واردات و سایر هزینه ها، 

در بازار، قیمتی فراتر از 1 میلیارد تومان خواهد داشت و این قیمت حتی 

برای خودروی 10 هزار یورویی نیز رقمی بیش از 500 میلیون تومان خواهد 

شد و به این ترتیب در هر حال، این خودرو ها به نفع قشر کم درآمد و جزء 

خودرو های اقتصادی نخواهند بود. 

غیر از این، با توجه به سقف یک میلیارد یورویی برای واردات خودرو و 

با فرض قیمت متوسط 15هزار یورو، عمال همه این سر و صداها منجر 

به واردات حدود 70 هزار دستگاه خودرو خواهد شد که تاثیری در بازار 

تشنه ایـران نخواهد داشت، ضمن آنکه بازه قیمتی آنهـا در محدوده ای 

است که فشاری به بخش عمده محصوالت پر تیراژ داخلی وارد نمی کند. 

در کنار اینها البته یافتن خودرویی که با استاندارد های ایران )که مطابق با 

استاندارد های اروپایی است( همخوانی داشته باشد هم یک بخش دیگر 

از معما خواهد بود. در حال حاضر، زمزمه ها از ورود محصوالت چینی و 

هندی و حتی روسی حکایت دارد و تقریبا غیرممکن است پای برند های 

معتبر جهانی به بازار باز شود. 

در میان تعداد معدود برند های قابل ورود به کشور نیز یافتن نمونه ای که با 

استاندارد های سختگیرانه ایران مطابقت داشته باشد دشوار است و با توجه 

به محدودیت در تعداد واردات، بعید است طرف ایرانی یا طرف خارجی 

حاضر به پرداخت هزینه های سنگین استانداردسازی این خودرو ها باشد و 

این هم برگی دیگر از ابهامات این آیین نامه است.

هنوز و در زمان نگارش این مطلب )آخرین روز های شهریور ماه( سرنوشت 

اجرای این آیین نامه مشخص نیست و احتماال در بهترین شرایط، نخستین 

خودرو ها در اوایل زمستان وارد کشور شوند، اما در مجموع به نظر می رسد 

این آیین نامه بیش از آنکه زمینه ساز ورود خودرو ها به کشور باشد، راه حلی 

از سوی وزیری است که برای ماندن روی صندلی وزارت تالش می کند و 

می خواهد به هر شکل ممکن، بازار را اندکی آرام کند، آن هم با آیین نامه ای 

که بیش از شفافیت، ابهام دارد و با نگاهی بدبینانه، بیشتر در راستای منافع 

جمع معدودی )ازجمله خودروسازان( نوشته شده است.
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واردات خودرو چه مشکالتی را حل خواهد کرد؟

نـوشـدارووسهـراب!
گـزارشاز

سیـما ذوکـایـی نعمتی

سال هاست که مردم و کارشناسان از بی کیفیتی خودروهای 

داخلی می گویند و مسئولین هم کمتر می شنوند. به همین 

موضوعی  هم  خودرو  واردات  ضرورت  سر  بر  بحث  همواره  بهانه، 

وارداتی که سرانجام  بوده است.  این صنعت  بین علمای  پرچالش 

مخالفان آن توانستند در سال 97 با تشدید تحریم های علیه ایران و 

تا  بنشانند  به کرسی  را  ارز، حرف خود  از خروج  با شعار جلوگیری 

ممنوعیت آن ابالغ و فروش خودروهای داخلی هم جیره بندی شود. 

اما پس از کشمکش های بسیار، باالخره امسال دولت برآن شد تا 

واردات خودرو را به شرط و شروطی آزاد کند، ترابران در این گزارش 

به  خودرویی کشور  برجسته  از کارشناسان  یکی  با  ضمن گفت وگو 

بررسی تاثیر رفع ممنوعیت واردات و همچنین برجام در وضعیت 

صنعت خودروسازی کشور پرداخته است. 

حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو در گفت وگو با ترابران ، با اشاره به 

تاثیرات تحریم و خروج شرکای خارجی از کشور در صنعت خودروسازی، 

اظهار کرد: »در شرایط تحریم حدود 30 تا 40 درصد توان تولید خودروسازی 

ما از دست رفت و با وجود تالش های بسیار زیاد انجام شده در سال های 

اخیر برای افزایش تولید ساالنه خودرو به بیش از 1 میلیون دستگاه، اما  

از سال 1397 تا 1400 هنوز هیچ توفیقی در این حوزه حاصل نشده و ما 

نتوانستیم ظرفیت از دست رفته را جبران کنیم. دلیل این امر هم بیشتر 

به تحریم و خروج برخی شرکای چینی و اروپایی از کشور مربوط می شود.«

او همچنین تصریح کرد: »در 4 سال گذشته، همواره در عرضه خودرو 

نسبت به تقاضای بازار عقب مانده ایم و دلیل آن کاهش قدرت عرضه 

و همچنین ممنوع بودن واردات بوده است، بنابراین واردات خودرو در 

شرایط کنونی منجر به تقویت عرضه و تعادل بازار می شود؛ به شرط آنکه 

برنامه واردات به درستی و بارویکرد تنظیم گری بازار تدوین شود.«

این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه در زمینه توسعه و پیشرفت 

خودروسازی هم در سایه شوم تحریم ها توفیقی حاصل نشد،  اظهار کرد: 
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»باتوجه به اینکه برای توسعه محصول نیازمند برخورداری از دانش فنی 

پلتفرم های شرکای خارجی  از  استفاده  یا  و  توان طراحی  از  بهره مندی  و 

بودیم، اما این امر با وجود تحریم ها و همچنین استفاده از روش های غلط 

مدیریت در خودروسازی ها هیچ گاه محقق نشد.«

کریمی سنجری افزود: »به طور مرتب اعالم می شود که همه خودروسازان 

دچاز زیان انباشته سنگینی هستند و بابت هزینه های فروششان مدام زیان 

می کنند، شاید راه حل خیلی ها برای خروج از این مشکل صرفا آزادسازی 

از محل  بازار  با تنظیم  توأم  باید  آزادسازی  از نظر من،  اما  باشد،  قیمت 

واردات انجام شود.«

به اعتقاد این کارشناس خودرو، تولید داخل با قیمت رقابتی و واردات با 

قیمت کنترل شده یعنی با استفاده از تعرفه منطقی، می تواند به توقف و 

جبران زیان انباشته خودروسازان منجر شود.

او افزود: »در گذشته برای اینکه منافع شرکت های خودروسازی خودمان 

آسیب نبیند و تولید داخل دچار خدشه نشود، اجازه واردات به خودروهایی 

که در رنج قیمتی خودروهای تولید داخل بود نمی دادیم، اما این برای 

زمان هایی بود که ما ظرفیت تولید باالیی در داخل داشتیم؛ به عنوان مثال 

در سال 1396 بالغ بر یک میلیون و چهارصد هزار خودرو در دو شرکت 

خودروسازی تولید شد، اما امروز وضعیت متفاوت است و در این چند 

سال اخیر نشان دادیم که توانایی تولید داخل بیش از 900 هزار دستگاه 

باید خودروهایی وارد بشوند که صرف نظر از  بنابراین  در سال را نداریم، 

کیفیت و برخورداری از خدمات پس از فروش، به لحاظ سطح قیمتی هم 

در طیفی باشند که سهم زیادی در بازار دارد تا در مدیریت بازار و کنترل 

قیمت ها تاثیرگذار باشد.«

کریمی سنجری توضیح داد: »سازوکار برای اجرای این طرح باید به درستی 

تعرفه های  دارند  پایین تری  به خودروهایی که قیمت  یعنی  انجام شود. 

کمتری برای واردات تعلق گیرد تا اقشاری که قدرت خرید پایین تری دارند، 

بتوانند از آن خودروها استفاده کنند.«

بازارهای جهانی، خودروهای  کریمی سنجری معتقد است: »ما دیگر در 

زیر 5 هزار دالر نداریم و خودروهایی با قیمت بیش از 20 هزار دالر هم 

ضرورتی برای بازار ما ندارند، پس این طیف قیمتی به نظر درست می رسد، 

اما باید با نظام تعرفه، باز هم سازماندهی بهتری شود.«

وی در ادامه تاکید کرد: »با وجود واردات خودرو هم نباید فریب بخوریم 

که مشکالت ما در عرضه بیشتر حل شده است بلکه باید با تولیدات بیشتر 

داخلی به سرعت از دام قرعه کشی و فعالیت هایی که دولت قبلی مسبب 

آن بود فاصله بگیریم، ضمن اینکه حذف خودروهایی مثل تیبا و سمند 

را به زمانی موکول کنیم که بازار از خودرو اشباع شده، لذا به جای حذف 

خودروهای نامبرده باید روی ارتقای کیفیت و استاندارد سازی آنها کار شود، 

چراکه حذف برخی خودروها به دلیل داشتن مشتریان زیاد آنها درست 

نیست و می تواند بازار خودرو را ملتهب کند.«

برجام بدون آموختن روش های توسعه، فایده ای ندارد

و  محصول  توسعه  عموماً  سال گذشته   4 در  به گفته کریمی سنجری؛  

نوآوری صنعت خودروسازی محصور به تغییراتی در حد فیس لیفت آنهم 

از ظرفیت های  با استفاده  بوده؛ در حالی که  پلتفرم های قدیمی  بر روی 

موجود در صنعت خودرو می توانستیم از طریق هم افزایی بین شرکت های 

مختلف پلتفرم های مشترک طراحی کنیم. 

سال های گذشته  طول  در  خودرو  است صنعت  معتقد  این کارشناس 

به دلیل نداشتن استراتژی مشخص هیچ گاه نتوانسته از مزیت هم افزایی 

در طراحی و تولید پلتفرم های مشترک بهره مند شود.

معرفی  و  نوآوری  محصول،  توسعه  حوزه  در  خودروسازی  عملکرد  او 

پلتفرم های جدید را ناموفق دانست و گفت: »بخش عمده ای از مشکالت 

نادرست  تاثیر سیاست گذاری های  اما  بوده،  تحریم ها  از  ناشی  ذکر شده 

هم غیرقابل اغماض است؛ البته با احیای برجام می توان به بهبود شرایط 

خودروسازی کشور اعم از افزایش تولید و عرضه خودرو، ارائه محصوالت 

بدون  اما  شد،  امیدوار   ... و  قیمت ها  تجاری، کنترل  شرکای  از  جدید 

آموختن روش های توسعه در صنعت خودرو، حتی در شرایط غیرتحریمی 

هم تحقق همه اهداف تعریف شده میسر نخواهد بود.«

این کارشناس توضیح داد: »ما در حال حاضر، در صنعت خودروسازی 

و بحث های استراتژیک و اقتصاد کشور آنقدر توسعه یافته و عمیق فکر 

خارجی ها  با  شراکت  و  خارجی  سرمایه  جذب  در  بتوانیم  نمی کنیم که 

بایدخودروهاییواردکشورشوندکهصرفنظراز

کیفیتوبرخورداریازخدماتپسازفروش،

بهلحاظسطحقیمتیهمدرطیفیباشندکه

سهمزیادیدربازاردارندتادرمدیریتبازار

وکنترلقیمتهاتاثیرگذارباشند
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فهیم عمل کنیم؛ همانطور که در دوره برجام شرکت پژو به ایران آمد 

این  نتیجه  اما  کرد،  سرمایه گذاری  کشور  خودروسازی  صنعت  در  و 

آنها  فروش  و  پژو  خودرو  دستگاه  15هزار  مونتاژ  فقط  سرمایه گذاری 

با شرکت  به مردم بود، در حالی که همین پژو وقتی رفت در چین و 

دانگ فنگ شریک شد، چینی ها از این شرکت درخواست کردند که مرکز 

تحقیقات موتور را در چین ایجاد کنند و نحوه طراحی پلتفرم را به آنها 

آموزش دهند.«

صنعت خودرو دولت مداخله گر نمی خواهد 

در  تقاضا  و  عرضه  بین  توازن  نبود  به  توجه  »با  افزود:  کریمی سنجری 

بازار خودرویی طی 4 سال اخیر، استفاده از روش هایی برای کنترل بازار 

ضروری بوده، اما عملکرد وزارت صمت دقیقا برخالف این سیاست بود، 

به طوری که تاکید بر ممنوعیت واردات، پیاده سازی روش قرعه کشی برای 

انتخاب تصادفی متقاضی و میدان دادن بیش از حد به شورای رقابت برای 

سرکوب قیمت خودرو در کارخانه )که بر خالف روند تورم عمومی کشور 

بود( به نابه سامانی بازار خودرو دامن زد.«

این کارشناس صنعت خودرو که پیش تر مدیرعامل شرکت چرخشگر بوده، 

قیمت گذاری دستوری را مهم ترین عامل آسیب زننده به صنعت خودرو 

افزود:  و  دانست  صنعت  این  توسعه ای  پروژه های  در  عقب افتادگی  و 

»یکی از تصمیمات اساسی دولت در صنعت خودرو، باید خروج کامل 

از حوزه تصمیم گیری در سطح عملیات و برعکس، حضور خردمندانه در 

عرصه تدوین استراتژی و فراهم  کردن شرایط سرمایه گذاری خارجی در 

صنعت خودرو باشد؛ با چنین روشی دولت از یک مداخله گر به یک دولت 

توسعه طلب و حامی صنعت تبدیل می شود.«

سنجری با تاکید بر تغییر فلسفه ارتباط دولت با صنعت، اظهار کرد: »دولت 

توسعه طلب بایستی ارتباط صنعت خودرو با حوزه های مالی و بازرگانی 

اعم از بانک ها را طوری تنظیم کند که منابع پولی کشور بیش از آنکه صرف 

روزمر گی شود، در اختیار امور توسعه ای و زیربنایی در این صنعت قرار گیرد 

و این اتفاق حتی در شرایط تحریم هم امکان پذیر است.«

به گفته او، شرکت های چینی آمادگی دارند که حتی در شرایط تحریم کنونی 

از ظرفیت  بهره مندی  لذا  مشارکت کنند؛  ایران  با صنعت خودروی  هم 

خودروسازان چینی بسته به سیاست های ما داشته و سیاست ها هم متاثر 

از نگرش و فلسفه صنعتی کشور و دولت ها هستند. 

مدیریت دولتی به فکر توسعه نیست 

سنجری تاکید کرد: »عملکرد خودروسازهای دولتی و خصوصی بازارمحور 

و مشتری محور نبوده است و من این امر را معلول شرایط ناهنجار حوزه 

اقتصادی می دانم ، یعنی حتی با رفع تحریم ها شاید به لحاظ آماری شاهد  

رشد تولید و تغییر مثبت در شرایط باشیم، اما کماکان در بحث توسعه 

مشکل داریم.«

این کارشناس، یکی دیگر از دالیل نبود توسعه در صنعت خودروسازی 

افزود:  و  کرد  عنوان  کشور  در  خودرویی  غلط  سیاست گذاری های  را 

»نخستین گام برای نوآوری و افزایش تولید، داشتن یک استراتژی مبتنی بر 

سودآورسازی شرکت های تولیدی و صنعت است تا با ایجاد حاشیه سود 

بیشتر برای تولیدات داخلی، بتوان به سمت توسعه پیش رفت.«

او با بیان اینکه سهم زیادی از خودروسازی ما مربوط به مدیریت دولتی 

است، تصریح کرد: »مدیریت دولتی معموال پایدار نبوده و مبتنی بر فعل 

و انفعاالت سیاسی است، لذا مدیر دولتی کمتر به مسائل توسعه ای فکر 

می کند و بیشتر به دنبال برنامه ریزی های کوتاه مدت و اورژانسی است در 

حالی که توسعه در برنامه های بلندمدت میسر می شود.«

به گفته وی، در برنامه های کوتاه مدت صرفا به نمایش های سطحی می توان 

بسنده کرد و باتوجه به عمر کوتاه و محدودیت های مدیریت دولتی، مدیر 

دولتی صرف نظر از اینکه چه کسی باشد، امکان ورود به امر توسعه را ندارد 

که این امر معلول سیاست گذاری های کالن کشور است.

شرکت های خودروسازی مدیر می خواهد نه کارآموز

ابن کارشناس خودرو در ادامه خاطرنشان کرد: »معموال مدیرانی که انتخاب 

باعث  امر  و همین  واقف هستند  اصول شرکت داری  به  می شوند کمتر 

می شود اداره این شرکت ها براساس سعی و خطا انجام شود.«

مادربازارجهانیدیگرخودروزیر5هزاردالرنداریم

وخودروهایباالی20هزاردالرهمضرورتی

برایبازارماندارند،پساینطیفقیمتیبهنظر

درستمیرسد،امابایدبانظامتعرفه،

بازهمسازماندهیبهتریشود
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مدیرعامل سابق شرکت چرخشگر یادآور شد: »سال هاست شرکت های 

تبدیل  بی تجربه  مدیران  تجربه  برای کسب  به محلی  بزرگ خودروسازی 

شده؛ به این معنا که یا مدیر دولتی به امر شرکت داری واقف نیست یا اگر 

در این حوزه تسلطی داشته باشد، به دلیل فشارهای بیرونی کمتر فرصت 

استفاده از تجربه و تسلط خود را پیدا می کند.«

صنعت  برای  تصمیم گیری  از  رقابت  شورای  حذف  کریمی سنجری 

و  قرعه کشی  »تقبیح  اضافه کرد:  و  ارزیابی کرد  مثبتی  اقدام  را  خودرو 

قیمت گذاری دستوری هم نوعی عقب نشینی اصولی دولت از تصدی گری 

در خودروسازی بوده و صرف ظر از جزئیات واردات، رفع ممنوعیت اقدام 

خوبی در ساماندهی صنعت خودروی کشور است.«

او با بیان اینکه شکستن تابوی ممنوعیت واردات خودرو پس از چند سال 

یک گام مهم رو به جلو است، تصریح کرد: »هدف وزارت صمت از واردات 

رقابتی،  فضای  ایجاد  با  تا  باشد  خودرو  بازار  در  تنظیم گری  باید  خودرو 

غیرمستقیم به روند توسعه در صنعت خودرو کمک کند.«

این کارشناس صنعت خودرو، معتقد است که سیاست گذار نباید از طریق 

واردات خودرو  مستقیما به دنبال انتقال تکنولوژی باشد، بلکه با تمرکز 

داخلی  بازار  در  رقابتی  فضای  اقتصادی،  خودروهای  واردات  بر  دولت 

منصفانه تر شده و در این شرایط خودروسازها برای افزایش کیفیت و تنوع 

و کاهش قیمت تمام شده محصوالت خود تالش می کنند تا از بازار رقابتی 

ایجاد شده حذف نشوند. 

کریمی سنجری خاطرنشان کرد: »وزارت صمت می بایست تالش کند تا 

آیین نامه واردات، تسهیل کننده باشد نه اینکه مستقیماً منافع خودروساز 

در نظر گرفته شود، چراکه منافع خودروساز به خودی خود در پس واردات 

نهفته است؛ بنابراین سختگیری و پیچیده سازی آیین نامه با هدف اصلی 

واردات تناقض دارد.« 

این فعال صنعتی، ضمن تاکید بر اینکه برای جبران اشتباه فروش خودرو به 

 روش قرعه کشی، نباید به سمت روش های جایگزین اشتباه رفت؛ معتقد 

است: »اگرچه فروش خودرو از طریق بورس کاال می تواند خودروسازان 

را از زیان دهی خارج کند، اما به  سبب عدم توازن میان عرضه و تقاضا، 

کمکی به مصرف کننده نخواهد کرد و به دلیل فزونی تقاضا نسبت به عرضه 

خودرو، قیمت ها در بورس کاال افزایشی و به ضرر طرف تقاضا خواهد بود 

و آنجاست که رانت جدیدی در خریدهای بورسی خودرو در کنار خریدهای 

کارخانه ای ایجاد می شود، بنابراین کماکان بنده معتقدم آزادسازی واردات، 

عبور از قیمت گذاری دستوری و حذف قرعه کشی بهترین راه ساماندهی 

بازار خودرو خواهد بود.«

گفتنی است آیین نامه واردات خودرو در 26 مردادماه سال جاری از طرف 

واردات  بورس کاال،  در  وارداتی  خودروهای  عرضه  و  شده  ابالغ  دولت 

خودروهای زیر 20 هزار یورو، تعیین سقف یک میلیارد یورویی برای واردات 

از صادرات و سرمایه گذاری  ارز حاصل  از محل  ارزی  و تخصیص منابع 

خارجی و رمزدارایی از جمله شروط این آیین نامه است. 

دردورهبرجامشرکتپژودرصنعتخودروسازی

ماسرمایهگذاریکرد،امانتیجهآنفقطمونتاژ

۱۵هزاردستگاهخودرویپژوبود،درحالیکه

همینشرکتپژودرچین،باشرکتدانگفنگ

شریکوقرارشدمرکزتحقیقاتموتوررادراین

کشورایجادکنندوروشتهیهپلتفرمراآموزشدهند
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سیدمصطفی هاشمی طبا در روزنامه شرق نوشت: سرانجام پس 

از ماه ها بررسی و طی مصوبات مختلف مقرر شده است که یک 

میلیارد دالر خودرو با قیمت حداکثر 20 هزار دالر و با اولویت 

خودروهای زیر 10 هزار دالر به کشور وارد شود و هیچ محدودیتی 

هم در واردات از کشورهای مختلف وجود نداشته باشد. این یعنی 

پاداش به کشورهایی که ما را تحریم کرده اند و ارزهای کشور را 

بلوکه کرده اند. این در حالی  است که همچنان در تحریم هستیم و 

معلوم نیست معاهده برجام به کجا برسد.

می گویند بازار نیاز به 500 هزار اتومبیل دارد تا قیمت ها متعادل شود. 

امکان  مگر  ثانیا  است؟  پایه ای  چه  بر  برآورد  این  نیست  معلوم  اوال 

می خواهیم 50  می گویند  ثالثا  دارد.  وجود  خودرو  هزار   500 واردات 

هزار دستگاه خودرو وارد کنیم. آیا اگر بر فرض این خودروها با قیمت 

متوسط 10 تا 20 هزار دالر وارد شود و به قیمت ارز نیمایی بدون گمرک 

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی توضیحاتی را 

درمورد سرقت از خودروهای وارداتی ارائه کرد.

عبدالمجید اجتهادی در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا، با اشاره به سرقت 

قطعات خودروهای وارداتی که در گمرک و بنادر قرار دارد، اظهار کرد: 

»این خودروها در انبارهایی قرار دارد که در زیرمجموعه سازمان اموال 

تملیکی نیستند.«

مدیرعامل سازمان جمع آوری و اموال تملیکی به این سوال که کدام 

تجهیزات خودروها به سرقت رفته است، پاسخ داد: »در مدت زمانی که 

خودرو در محوطه پارکینگ منطقه بوده است برخی قطعات را خارج 

و کامپوتر خودرو  زاپاس، ضبط صوت  این قطعات شامل  کرده اند. 

می شود و خودروها با این وضع به ما داده شد.«

اگر خودروها زودتر تعیین تکلیف می شدند  تاکید کرد که  اجتهادی 

و سود بازرگانی به قیمت 500 میلیون تومان وارد بازار شود، قیمت ها 

می شکند؟ یقین بدانید مشغول فراهم کردن یک رانت 50 هزار میلیارد 

تومانی در بازار خودرو خواهیم بود.

برای 50 هزار اتومبیل نیاز به یک میلیارد دالر ارز است. از یک طرف 

می گویند امسال 20 میلیارد دالر نیاز ارزی برای مواد غذایی است و 

قیمت مواد غذایی و کشاورزی روزبه روز باال می رود و در بازار جهانی 

یافت نمی شود و کشورها مشغول ذخیره سازی هستند و از طرف دیگر 

به جز وزارت نفت اجازه فروش نفت به برخی نهادها داده شده که ارز آن 

به بانک مرکزی خزانه دولت واریز نمی شود و از سویی می خواهند نیاز 

بازار به خودرو را تامین کنند و طبعا با توجه به مسائل بانکی بین المللی 

قیمت ها باالتر خواهد بود. آیا یک کشور انقالبی، مصرف کننده مواد 

غذایی گران شونده خارجی با داشتن مشکالت ارزی برای واردات دارو و 

کاالهای حیاتی دیگر باید به بهانه های نامعقول خودرو وارد کند؟

و شرایط عرضه یا استرداد فراهم می شد، شاهد این زیان ها نبودیم.

این مقام مسئول در سازمان اموال تملیکی در مورد اینکه در سرقت هایی 

که از کاال در مبادی ورودی صورت می گیرد، آیا سازمانی علیه دیگری 

اعالم جرم خواهد کرد و یا صاحب کاال باید اقدام به شکایت کند؟ گفت: 

»اگر کاال قاچاق باشد و رأی قطعی به نفع دولت صادر شود که صاحب 

آن دولت است؛ اگر رای برائت باشد که به صاحب کاال استرداد می شود. 

همچنین کاال ممکن است امانی باشد، بر این اساس اگر شرایط نگهداری 

نامناسب باعث ضرر شده باشد، قابل جبران است. ما به عنوان نماینده 

دولت مکلف هستیم علیه اشخاصی که به اموال دولت و یا اموال امانی 

مردم در انبارها آسیبی وارد کرده اند و یا به جهت عدم  توجه مسئوالن 

مربوطه و عدم حفاظت الزم، آسیبی وارده شده باشد، شکایت کنیم تا 

مورد رسیدگی قرار گیرد.«

سیدمصطفیهاشمیطبا،معاونرئیسجمهوردردورهاصالحات:

طرح واردات خودرو، یعنی ۵۰ هزارمیلیاردتومان رانت

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 

خودروهای وارداتی را بی زاپاس و ضبط به ما تحویل دادند!
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چمـدان

  گردشـگری در »راه«

  فرودگاه های برتر در سال 2021

شاهراه های گردشگری
گردشگر قرن 21 به  دنبال تجربه رویدادهای تازه است و از دیدن اماکن تاریخی و سفر با هواپیما،  

کشتی و خودرو خسته شده است،  بنابراین هدایت او به سمت سفر با اسب آن هم در راه های 

باستانی که دریچه ای روبه فرهنگ و تمدن کشورها است،  می تواند ایده جذابی باشد.
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گفت وگو از

مونـا روشنـدل

ایرانیان باستان در ساختن راه  پیشرو بودند. گواه این مدعا 

با گذشت هزاران سال همچنان  است که  ابریشم  راه  نیز 

نامش بر زبان ها جاری است. این راه های قدیمی، همان شاهراه هایی 

هستند که شناخت آنها رهاوردهای ارزشمندی را برای ما به ارمغان 

اما  بسازیم  دوباره  نمی توانیم  را  قدیمی  راه های  اینکه  با  می آورد. 

می توانیم با تعریف کاربری تازه مانند گردشگری برای آنها، ثروت هایی 

را که در جای جای کشورمان آرمیده و کم کم گرد فراموشی روی آنها 

نشسته است، بشناسیم، آن را ارج نهیم و برای دیگران به نمایش 

درآوریم. گردشگر قرن 21 که سنگینی تکنولوژی را به دوش می کشد و 

از دیدن آثار تاریخی، مصنوعات بشر و دستاوردهای فناورانه خسته 

این  برای  است.  از سرعت  رهایی  و  طبیعت  با  پیوند  تشنه  است، 

گردشگر، گام گذاشتن در راه های قدیمی و باستانی، آن هم نشسته بر 

گرده اسب رهوار و سپری کردن مسیری که هزاران سال پیش میزبان 

او فقط در  باشد.  بوده است، می تواند جذاب  بسیاری  کاروان های 

چنین مسیری است که می تواند آنچه دیگران شنیده اما ندیده اند را 

ببیند و تجربه کند.

در همین زمینه، ترابران به منظور آشنایی با اهمیت و ارزش راه های 

قدیمی و چگونگی ایجاد کاربری گردشگری برای آنها پای سخنان آقای 

بابک محمدی، نویسنده و کارگردان سینما و تئاتر  که در چندین کشور 

بارها گردشگری با اسب را تجربه کرده، نشست تا به کمک او چراغی 

را در ذهن سرمایه گذاران بخش خصوصی فعال در این حوزه برای 

راه اندازی تورهای گردشگری با اسب در حد استاندارد روشن کند.

راه اندازی تور گردشگری با اسب در راه های قدیمی، 

جان تازه ای به این صنعت می بخشد

گردشـگری در »راه«
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هم خودشان و هم اسب هایشان بتوانند از آن آب ها استفاده کنند. 

پس از جاده ها و راه هایی که با دقت تمام ساخته شده بودند، کاروانسراها 

نیز در زدودن غبار خستگی سفر از روح و جسم مسافران و پیکر اسب ها 

و آمادگی دوباره آنها برای ادامه سفر نقش برجسته ای داشتند. همچنین در 

کاروانسراها محلی هم برای تجارت و دادوستد کاروان های مختلف و حتی 

محلی های آنجا وجود داشت. بهترین نمونه این کاروانسراها را می توان در 

کاروانسرای شاه عباسی دید. 

در نهایت، راهسازی و جاده سازی در ایران به جایی رسیده بود که در دوره 

مختلف  مناطق  در  راه  3900 کیلومتر  حدود  چیزی  صفوی  عباس  شاه 

داشتیم. این راه ها اغلب سنگ فرش بودند. البته در برخی مناطق که بستر 

باتالقی بود، آن قدر روی آنها زغال می ریختند تا راه برای عبور کالسکه و 

اسب آماده شود. از این راه ها تا زمان قاجار هم بهره برداری می شد، اما 

از آن زمان با ورود خودرو، سیستم راهسازی مدرن و جاده های امروزی 

اندک اندک راه های باستانی خلوت شدند و با کشیده شدن خطوط آهن 

و تکمیل جاده های مدرن، دیگر راه های باستانی بدون کاربری ماندند و 

به فراموشی سپرده شدند. تنها جاده  و راه باستانی ایران که هنوز نامش 

معروف است، جاده ابریشم است.

مختلف  عبور کاروان های  به دلیل  باستان  دوران  در  راه ها  دیگر،  بیان  به 

که حامل اخبار و کاالهای به روز بودند، موجب شکل گیری، کاروانسراها، 

روستاها و به دنبال آن شیوه زندگی و قوام فرهنگ اقوام مختلف شده 

به مرور کاروانسراها متروکه  به خاطره ها  راه ها  این  با پیوستن  اما   بودند، 

ترابران: خوب است گفت وگوی خود را با سخن گفتن درباره راه های 

باستانی آ غاز کنیم. این راه ها چه ویژگی های داشتند و تردد در آنها تا 

چه زمانی انجام می شد؟ 

»راه  شاهی«،  »راه  مانند  بسیاری  باستانی  راه های  و  جاده ها  ایران  در 

ابریشم«، راه های منشعب از خراسان، اصفهان و همدان و... وجود دارد که 

از پیشرو بودن ایران در ساخت راه و جاده حکایت می کند، چراکه مثال راه 

بلکه  می شود،  شناخته  ایران  در  راه  نخستین  به عنوان  نه تنها  شاهی 

ویژگی هایی مانند عالمت گذاری در راه ها، ایمن بودن از لشکرکشی دشمن 

ساخت  دقیق،   و  ایمن  پل های  ساخت  شهر،  از  بودن  دور  به دلیل 

کاروانسراهای مختلف به منظور خدمت رسانی،   ساخت برج های خبررسانی 

و... دارد که آن راه را از دیگر راه ها متمایز و تیزهوشی و دانایی ایرانیان را 

اثبات می کند. 

در اصل، یکی از افتخارات شاهان بهره برداری از راه های ساخته شده در 

اینکه رنج سفر را آن هم  بر  باید بگویم که  راه ها عالوه  آنها بود.  دوران 

به سوی تمدن  ،  فرهنگ،  بلکه دری  با اسب و کالسکه هموار می کردند 

محصوالت تازه و حتی اخبار، اطالعات و پیام های حکومتی و... بودند. 

خوب است بدانید که در زمان های باستان نامه رسان هایی به نام »شاطر« 

بودند که توانایی راه رفتن در خواب را هم داشتند و کل مسیر را در طول 

چند شبانه روز به صورت پابرهنه می دویدند. آنها برای در امان ماندن از گزند 

حیوانات وحشی دور کمر خود زنگوله می بستند و از ماست، دوغ، نان و 

خورش های ساده تغذیه می کردند؛ حتی در دوره اسماعیلیه برای رساندن 

پیام های پنهانی، موی سر پیام رسانان را می تراشیدند و پیام را با قلم داغ 

روی سر آنها می نوشتند. زمانی که موی سر اندکی رشد می کرد آنها را عازم 

مقصد می کردند. در مقصد نیز دوباره موی سر آنها را می تراشیدند و پس از 

خواندن پیام آن را پاک می کردند و پاسخ پیام را به همان شیوه می نوشتند.

به راه ها بازگردیم... ساخت راه ها ادامه داشت تا اینکه در دوره شاه عباس 

به یکباره دگرگون  اقتصاد کشور  با ساخت جاده به شیوه جدید،   صفوی 

شد،  بازارهای جدید شکل گرفت و رونق یافت. البته در این زمینه، دو 

موضوع ساخت جاده با ابزارهای موجود در آن زمان و تامین امنیت و 

ایمنی جاده مهم بود. 

آنها عالوه بر مهیا کردن وسایل مورد نیاز و مصالح برای ساخت جاده، 

نیروی کار و شناسایی مسیر به ایجاد امنیت جانی، مالی و خوراکی برای 

افرادی هم که در آن راه ها تردد داشتند، به ویژه لشکریان فکر می کردند ؛ 

مثال پیش از لشکرکشی،  کوزه گرانی را به آن مسیر می فرستادند تا در مناطق 

خالی از آب،  کوزه های بزرگ بسازند،  آنها را از آب پر کنند و پس از بستن در 

کوزه ها، آنها را در زیر خاک دفن کنند تا زمانی که لشکریان به آنجا رسیدند 

راه شاهی نه تنها به عنوان نخستین راه در ایران

 شناخته می شود بلکه ویژگی هایی مانند عالمت گذاری 

در راه ها، ایمن بودن از لشکرکشی دشمن به دلیل 

دور بودن از شهر، ساخت پل های ایمن و دقیق،  ساخت 

کاروانسراهای مختلف به منظور خدمت رسانی،   ساخت 

برج های خبررسانی و... دارد که آن را از دیگر راه ها 

متمایز و تیزهوشی و دانایی ایرانیان را اثبات می کند
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اندک اندک  شدند و روستاها و دهات قابلیت خود را از دست دادند و 

شهرنشینی رونق گرفت. این روند زنگ خطر نابودی اقوام و فرهنگ های 

گوناگون را در ایران که به تنهایی یک پتانسیل ویژه برای گردشگری است، 

به صدا درآورد.

ترابران: آیا این جاده ها اکنون هم وجود دارند؟ از آنها استفاده 

می شود یا خیر؟

شوربختانه بخش زیادی از آن راه ها به دلیل واقع شدن در مناطق کویری 

زیر توده عظیمی از خاک و شن مدفون شده اند. بخشی از آنها به دلیل 

پیشرفت شهرسازی در حاشیه ساخت وسازها قرار گرفته اند مثال در خطه 

شمال ایران گاهی دیده می شود که قسمت هایی از یک مسیر جنگلی یا 

طبیعی سنگفرش است اما وقتی آن سنگفرش ها را دنبال می کنیم به یک 

ادامه  سنگفرش  آن  دوباره  ملک  آن  از  بعد  و  می رسیم  ملک شخصی 

می یابد. این موضوع نشان می دهد که گاهی راه های باستانی و قدیمی تکه 

تکه شده و دیگر کاربری ندارد. با این حال خوشبختانه بخش دیگری از آنها 

در جای جای ایران همچنان باقی مانده اند و فقط باید شناسایی شوند؛ مثال 

بروید،  مسیر  آن  در  اگر  دارد که  وجود  قدیمی  جاده هایی  اردبیل  در 

تانک های بازمانده از جنگ جهانی دوم و قبرهای افسران انگلیسی در آنجا 

دیده می شود. خوشبختانه بخشی از این جاده ها به دلیل اینکه کسی به آنها 

دسترسی نداشته است و آنها را نمی شناسند، موجود هستند، البته هیچ 

نوع استفاده ای از آنها نمی شود. این در حالی است که در کشورهای دیگر 

مانند ایتالیا، اتریش، مجارستان، فرانسه و... جاده های قدیم را با کاربری 

گردشگری برای سوارکاران و ورزشکاران فعال کرده اند. 

در آن کشورها،  گردشگران و مردم می توانند جاده ای را که هزار سال پیش 

افراد توسط آن مسیر از فلورانس به رم می رفتند، با اسب بپیمایند. آنها 

به اندازه ای برای این راه هایشان که فقط هزار سال قدمت دارد، جذابیت 

ایجاد کرده اند که یک گردشگر داخلی و یا خارجی باید 3 ماه در نوبت بماند 

تا بتواند در آن مسیر سوارکاری کند.

در مجارستان گله های هزارتایی اسب وجود دارد و وقتی گردشگر به آنجا 

می رود، گله را جمع می کنند و لباس محلی می پوشند و حرکت های آیینی 

خود را انجام می دهند اما متاسفانه در کشور ما فرهنگ عشایر در حال 

انقراض است و هنوز نفهمیدیم که مشابه لباس هایی که زنان اروپایی در 

جشن های ملکه می پوشیدند چطور بر تن زنان عشایر ایران است، در حالی 

که اگر ارتباط خود را با عشایر و روستاها حفظ می کردیم، هم می توانستیم 

به کمک آنها امنیت کشور را افزایش دهیم و درآمد هم داشته باشیم.

ترابران: می دانیم که شما طرحی را در سر می پرورانید تا در ایران 

هم بتوانیم برای این راه های قدیمی و باستانی، کاربری گردشگری و 

تفریحی تعریف کنیم؛ حتی به دنبال اجرای ایده خود نیز بوده اید. لطفا 

بیشتر درباره آن توضیح دهید.

راه های قدیمی در این عصر می تواند گردشگران را با فرهنگ و اندیشه ای 

خاص به کشور بیاورد و از نظر اقتصادی و فرهنگی کاربرد برجسته ای داشته 

می تواند  اقتصادی  درآمدهای  بر  عالوه  قدیم  جاده های  شناخت  باشد. 

درهای فرهنگ ایران باستان را به روی مردم باز کند؛ بنابراین می توان برای 

این راه ها کاربرد گردشگری با اسب را تعریف کرد. 

آنها  ندیده اند.  دیگران  ببیند که  را  چیزی  دارند  تمایل  امروز  گردشگران 

ممکن است با هواپیما به همه کشورها سفر کنند و هیچ کجا را هم نبینند؛ 

حتی سفر با کشتی هم برای خیلی از افراد خسته کننده است، اما در سفر 

با اسب نه تنها هر گردشگری می تواند تجربه خاص خود را داشته باشد، 

بلکه همان گردشگر در هر بار سفر خود می تواند با برداشت ها و تجربیات 

جدید روبه رو شود. گردشگر امروزی، از دیدن صرف آثار باستانی خسته 

شده است، اما تجربه یک سفر آن هم با فاکتورهای سفر در دوران قدیم 

می تواند برای او جذاب باشد.

همچنین، عالوه بر راه ها و جاده های باستانی بی نظیر که در ایران وجود 

دارد، ما با داشتن اقلیم های متنوع، داشتن 4 فصل در یک زمان، داشتن 

اقوام مختلف با آداب و رسوم متفاوت، غذاها و موسیقی مختلف امکانات 

بسیار ارزنده ای در کشور داریم که نظیر آن در دیگر نقاط جهان کمتر دیده 

می شود. مردم همه کشورهای دیگر عالقه مند هستند که این ثروت بکر را 

ببینند. در ایران هر قسمتی از هر استانی برای خودش کشوری است. هرچه 

راه های قدیمی در این عصر می تواند گردشگران را 

با فرهنگ و اندیشه ای خاص به کشور بیاورد و از نظر 

اقتصادی و فرهنگی کاربرد برجسته ای داشته باشد. 

شناخت جاده های قدیم عالوه بر درآمدهای اقتصادی 

می تواند درهای فرهنگ ایران باستان را به روی 

مردم باز کند؛ بنابراین می توان برای این راه ها 

کاربرد  گردشگری با اسب را تعریف کرد
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از شهر دورتر می شویم اصالت آنها بیشتر می شود. امکان دیدن همه این 

چیزهای بکر و بی نظیر و آشنایی با آنها فقط زمانی مهیا می شود که شما 

بتوانید با اسب سفر کنید. همچنین راه ها و جاده  های قدیمی هستند که 

دریچه آشنایی با آنها را به روی ما می گشاید و آنها را به ما هدیه می دهد. 

گام گذاشتن در این جاده ها و سفر با اسب چیزهایی را به ما نشان می دهد 

و ما را جاهایی می برد که تاکنون ندیده ایم.

این نوع گردشگری حتی برای خود ایرانی ها هم می تواند جالب و جذاب 

یا  ندارند و  افرادی را که توان بدنی  باشد. حتی می توان زنان، کودکان و 

سوارکاری نمی دانند، با کالسکه یا حتی با خودروهایی خاص برد که دیدن 

مناظر اطراف برای آنها لذت بخش باشد.

ترابران: برای عملیاتی شدن این ایده چه زیرساخت هایی نیاز داریم 

و چه اقداماتی باید انجام دهیم؟

اسب های  قدیمی،   این کار،  مسیرهای  برای  الزم  زیرساخت   مهم ترین 

راهور و مدیریت متخصص است. ما زیرساخت اصلی یعنی جاده و راه 

قدیمی را داریم اما از آن غافل هستیم و بهره برداری نمی کنیم. این در حالی 

است که  کشورهای دیگر به دنبال ایجاد تاریخ و گذشته ای درخشان برای 

خود هستند، مثالً اتریشی ها خرابه های رومی نداشتند تا بتوانند گردشگران 

را جذب کنند به همین دلیل، پادشاه اتریش دستور داد تا با بتن و سیمان 

خرابه های رومی بسازند که نشان دهند تمدن تاریخی دارند. 

درباره اسب هم باید بگویم که ما 20 نژاد مختلف اسب داریم که می توانیم 

از برخی از آنها برای این هدف استفاده کنیم. در حوزه مدیریت متخصص 

دارند، گوش  افراد متخصص  برنامه ریزی هایی که  به  امر  اگر مجریان  نیز 

بسپارند می توان کارهای مفیدی انجام داد. باید توجه داشته باشیم که این 

نوع گردشگری به دست مردم عادی حاصل نمی شود بلکه باید برنامه ریزی 

دقیق و تخصصی برای آن داشت.

دارند،  تردد  قابلیت  را که  باستان  دوران  از  بازمانده  راه های  باید  بنابراین 

شناسایی کنیم و در مسیرهای طوالنی و کوتاه دسته بندی کنیم و برای آنها 

کاربری گردشگری - تفریحی تعریف کنیم؛ مثالً جاده تهران به کاشان یا 

نطنز، جاده ای مال رو و اسب رو و بسیار زیبا است. نمونه این جاده ها در 

ایران زیاد است. اگر یک بخشی از این جاده ها ناهموار هم باشد نیازی به 

بازسازی و بهسازی ندارد زیرا می خواهیم با اسب آن جاده را بپیماییم. البته 

فراموش نکنیم که این کار هر چقدر هم کوچک و در مسیر کوتاه باشد، اما 

باید استاندارد داشته باشد. 

سرمایه گذاری کند، سرعت  و  بیاید  بخش خصوصی  اگر  مرحله  این  در 

کار بیشتر می شود، زیرا اسب های مورد نیاز و زین ها خریداری می شود. 

می شود.  درست  استراحت  برای  چادرهایی  برپایی  برای  محوطه هایی 

تربیت  نگهداری و  برای  انسانی  نیروی  نگهداری اسب ها ساخته و  محل 

آنها استخدام می شود. تورهای گردشگری تعریف و لیدرها آموزش داده 

می شوند. حتی می توان کاروانسراها را بازسازی کرد و کاربری های مختلف 

برای آنها تعریف کرد. گاهی در برخی مسیرها می توان رونق دوباره روستا و 

یا دهات واقع شده در آن مسیر را دوباره احیا کرد.

ناگفته نماند که برای جذب بخش خصوصی باید بتوانیم تسهیالتی را برای 

او تعریف کنیم و یا حداقل موانع را از جلوی راهش برداریم.

ترابران: گردشگری با اسب چه مزایایی می تواند داشته باشد که 

هم دولت را در ارائه مجوز تشویق کند و هم برای گردشگر انگیزه 

ایجاد کند؟

گردشگر سوارکار، چون به طبیعت و حیوان احترام می گذارد و به آنها 

وابسته است، به محیط زیست آسیب نمی رساند. هیچ دردسر و آزاری هم 

ندارد، در شهر نمی گردد و کم توقع است. من بارها و بارها به عنوان گردشگر 

سوارکار به کشورهای بسیاری مانند اتریش و مجارستان سفر کرده ام و گاهی 

هم  خاشاک  و  خاک  روی  حتی  سوارکاران  دیگر  همراه  شده ام  مجبور 

بخوابم، زیرا تور سوارکاری یک تور گردشگری طبیعت است که گاه با عناصر 

طبیعی مانند خاک و کارهایی مانند گذر از رودخانه و جنگل و... عجین 

شده است. 

یکی دیگر از مزایای تورهای سوارکاری در جاده ها و راه های باستانی به ویژه 

در کشورهایی که برای گردشگر مسیر و محدوده خاصی مشخص می کنند، 

این است که وقتی با اسب رهسپار مسیری می شوید از دسترس انسان های 

باید راه های بازمانده از دوران باستان را که قابلیت

 تردد دارند، شناسایی و برای آنها کاربری گردشگری و 

تفریحی تعریف کرد؛ مثاًل جاده تهران به کاشان یا نطنز، 

جاده ای مال رو و اسب رو و بسیار زیبا است. نمونه

 این جاده ها در ایران زیاد است. اگر بخشی از چنین 

جاده هایی ناهموار هم باشد نیازی به بهسازی ندارد 

زیرا می خواهیم با اسب آن جاده را بپیماییم
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شهرنشین کنونی خارج می شوید و می توانید همگام با طبیعت به شیوه 

زندگی و ویژگی فرهنگی انسان های قرون گذشته پی برید. مثالً ما در یکی 

زیر  انسان ها  به جایی رسیدیم که  با اسب در مجارستان  از سفرهایمان 

زمین زندگی می کردند. آنها چاله های بسیار بزرگ و وسیعی درست کرده 

بودند و به کمک چند پله پایین می رفتند و از دسترس دیگران به دور 

بودند. آنجا متوجه شدیم که آنها کولی هایی بودند که حاضر نشده بودند 

در شهرها اقامت کنند بنابراین به حومه شهر کوچ کرده و خانه هایی زیر 

زمین ساخته بودند.

فراموشی  به  را  می توانیم هرآنچه  اسب سواری  تور  برگزاری  با  نهایت،  در 

سپرد ه ایم دوباره به دست آوریم و به دیگران هم معرفی کنیم.

ترابران: خود شما هم به خوبی می دانید که ذهنیتی منفی در بین 

مسئوالن گردشگری ایران درباره توریست وجود دارد که موجب شده 

بلکه  نکنند  پشتیبانی  طرح های گردشگری  از  نه تنها  تاکنون  است 

سنگ اندازی هم می کنند، در چنین وضعیتی آیا امکان راه اندازی این 

نوع گردشگری وجود دارد؟ 

می دانید، دولت می خواهد کاری برای گردشگری انجام دهد اما نمی داند 

باید چه کند. بنابراین اگر ما برنامه دقیق و تخصصی داشته باشیم می توانیم 

آنها را هم همراه کنیم. اگر ما در نخستین مرحله بخواهیم دنبال مجوز 

منصوب  این کار  برای  است کارمندی که  ممکن  بدانیم که  باید  برویم، 

می شود، عالقه ای به سوارکاری و طبیعت گردی نداشته باشد، بنابراین بعد 

از یک روز سخت سوارکاری می گوید این کاری بیهوده و خسته کننده است.

امروز،  دنیای  در  حالی که  در  ندارند.  تخصص  امروزی  مدیران  متاسفانه 

تخصص حرف اول را می زند. 

اگر ما در گردشگری پیشرفت نکردیم، به این دلیل است که تخصص و 

دانش این موضوع را نداشتیم و می خواستیم به کمک بینش پیروز شویم 

در حالی که هیچ گاه بینش جای دانش را نخواهد گرفت.

زمان  آن  در  بودم،  ایران  شورای گردشگری  عضو  سال  چند  من  ببینید 

برنامه ریزی های گوناگونی برای رونق گردشگری داشتند اما در آخر هم به 

این نتیجه رسیدند که به این دلیل که پزشکی ایران در زمینه پیوند اعضا 

پیشرفت کرده است، گردشگران کشورهای عربی می توانند برای پیوند عضو 

به ایران سفر کنند! حاال شما تصور کنید که چگونه می شود توسط بخش 

دولتی و با سرمایه دولتی گردشگری با اسب را راه انداخت و رونق بخشید. 

ما باید با چند آژانس مطرح و حرفه ای گردشگری همکاری داشته باشیم تا 

بتوانیم مقدمات کار را آماده کنیم و وقتی زیرساخت و وسایل مهیا باشد 

می توان برای گرفتن مجوز دولت را قانع کرد. زیرا آنها به فکر درآمدزایی 

هستند و وقتی ببینند که از این راه می تواند درآمد خود را افزایش دهند، 

استقبال هم خواهند کرد.

ترابران: آیا گردشگری با اسب یک نوع گردشگری اشرافی و لوکس 

محسوب نخواهد شد؟

نمی توان این نوع گردشگری را با این واژگان سنجید، زیرا مردم معمولی 

هم می توانند با شرایط عادی به این سفر بروند. نیازی نیست که حتماً یک 

هفته یا بیشتر در سفر باشند. آنها می توانند یک مسیر یک روزه را انتخاب 

کنند و حتی غذا و خوراکی خود را ببرند. از طرف دیگر، گردشگرانی هم 

هستند که حتی زین اسب را خودشان به صورت شخصی می آورند در حالی 

نتیجه  در  دارد.  قیمت  تومان  میلیون   150 تا   30 حداقل  زین  یک  که 

یک  می توان  هم  سفر،  روش های  دیگر  مانند  را  اسب  با  گردشگری 

گردشگری سهل الوصول برای همه و هم یک گردشگری لوکس دانست، 

مثل اینکه برخی افراد با تورهای ارزان قیمت سفر می کنند اما عده ای حتی 

هواپیمای شخصی دارند.

ترابران: و سخن آخر...

یکی از اهداف ما این است که چراغی در ذهن بخش خصوصی روشن 

کنیم تا در اینجا سرمایه گذاری کند. البته بدترین اتفاق این است که دولت 

بخواهد آن را در دست خود بگیرد، زیرا با به هم ریختن فلسفه اصلی این 

نوع گردشگری، بازار کار را خراب می کند. این کار جاده و راه قدیمی را خراب 

ایران  در  نوع گردشگری  این  به  نسبت  را  ذهن گردشگر  بلکه  نمی کند 

مخدوش می کند که بازسازی آن ممکن است سال ها زمان ببرد. در نتیجه، 

اهل فن باید این کار را انجام دهند زیرا تخصص دارند. 

متاسفانه مدیران امروزی تخصص ندارند،

 در حالی که در دنیای امروز، تخصص حرف اول را 

می زند. اگر ما در گردشگری پیشرفت نکردیم، 

به این دلیل است که تخصص و دانش این موضوع را 

نداشتیم و می خواستیم به کمک بینش پیروز شویم 

اما هیچ گاه بینش جای دانش را نخواهد گرفت
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می گوید:  ایران  اتاق  لجستیک  و  حمل ونقل  رئیس کمیسیون 

»ایران فرصت گردشگری در ایام جام جهانی را از دست داده است؛ 

فرودگاه های دبی به مراکز ترانزیت مسافر تبدیل شده و قطر از 

امکانات کشورهای حوزه خلیج فارس استفاده می کند.«

علی حسینی گفته است: »تحریم ها باعث شدند که کشور قطر به 

شناورهای ایران اجازه تردد در بنادر خود را ندهد و تجارت بندری 

سنتی با قطر هم به مشکل خورد. سال گذشته شناورهای باری 

ایران از 4 بندرگاه قطر تنها اجازه تردد در یک بندرگاه، آن هم با 

شرایط سختگیرانه داشتند.«

مدت ها بود که فعاالن اقتصادی از فرصت اقتصادی جام جهانی در قطر 

می گفتند تا استان های جنوبی ایران مانند بوشهر و هرمزگان اقتصاد 

رئیس  حاال  اما  کنند.  تقویت  را  خود  دریایی 

کمیسیون حمل ونقل اتاق ایران به خبرگزاری ایلنا 

گفته است: »اساساً ما در کشورمان برنامه ای برای 

گردشگری دریایی نداریم؛ نه در دریای خزر و نه 

بی نظیر  پتانسیل های  علی رغم  خلیج فارس؛  در 

رو  این  از  نشده  تعریف  مناطق، گردشگری  این 

زیرساخت های گردشگری و پذیرش مسافران را 

هم در اختیار نداریم.«

ششمین  در  شرکت  برای  رئیسی،  ابراهیم  بود که  اسفندماه  هشتم 

اجالس سران اوپک گازی راهی دوحه شد و پیراهن شماره 22 را از 

امیر قطر هدیه گرفت؛ هدیه ای نمادین که به خاطر آورد آخرین باری 

که ایران توانسته میزبان یک تورنمنت مهم باشد مربوط به بازی های 

آسیایی 19۷4 بوده است. در این سفر 14 سند همکاری بین دو کشور 

امضا شد و یکی از آنها تقویت گردشگری بین دو کشور بود.

مدتی بعد مسعود پل مه، دبیرکل انجمن کشتیرانی با اشاره به برگزاری 

جام جهانی 2022 در قطر به »اتاق ایران آنالین« گفته در راستای برگزاری 

جام جهانی، ارتباطات خوبی بعد از سفر رئیس جمهور به قطر شکل 

گرفت. از جمله اینکه شناورهای فلزی ایرانی در ظرفیت های زیر 5 هزار 

تن که در منطقه فعالیت چندانی نداشتند بعد از این سفر و توافقات 

انجام شده بین دو کشور فعال شدند؛ به گونه ای که برنامه کاری این 

برای  الزم  قراردادهای  و  آینده مشخص  ماه  تا شش  شناورها  قبیل 

فعالیت آن ها منعقد شده است. 

حاال علی حسینی از فرصت های از دست رفته می گوید و در پاسخ 

کسانی که از مدت ها قبل می گفتند کشتی های کروز بین ایران و قطر 

»کشتی های  می کند:  تاکید  شد،  خواهد  راه اندازی  جام جهانی  ایام  در 

باال می توانند پهلو بگیرند و  با آبخور  کروز در اسکله های مخصوص 

این کشتی های کروز عمدتا در دریای مدیترانه فعال هستند و امکان 

این شهر روی آب در  این رو  از  پذیرش حدود 4 هزار مسافر دارند 

هر بندری پهلو بگیرد، اقتصاد آن شهر بندری تغییر می کند. ولی ما 

در خلیج فارس فرصت طالیی تجارت گردشگری دریایی در بازه زمانی 

جام جهانی را از دست دادیم.«

او معتقد است: »در همان دورانی هم که قطر در 

تنش ایجاد شده با کشورهای عربی، فقط از مسیر 

ایران می توانست استفاده کند، نتوانستیم از این 

فرصت بهره ببریم؛ چراکه در بنادر جنوبی کشور، 

از  عمده  ترانزیت  برای  مناسب  زیرساخت هایی 

کشور های همسایه وجود ندارد.«

به گفته حسینی، برنامه ایران این بود که در ایام 

قشم  و  هتل های کیش  امکانات  از  تماشاگران  سرریز  با  جام جهانی 

استفاده کنند، اما در نهایت درخواست داد که این مناطق به پارکینگ 

هواپیماها تبدیل شوند. باید توجه داشته باشیم که قاعدتاً برنامه ریزی ها 

برای چنین رویدادهای بین المللی در سطح جام جهانی یک الی دو ماه 

قبل از اجرا و شروع رویداد انجام نمی شود.«

ایران نمی ماند؛ فرودگاه های  او می گوید: »قطر منتظر زیرساخت های 

دوبی به مراکز ترانزیت مسافر تبدیل شده و قطر با توجه به پیمان 

همکاری با کشورهای خلیج فارس از امکانات کشورهای مجهز به این 

امکانات استفاده می کند، اما ایران از آنجا که کمترین مسافت را با کشور 

قطر را دارد می توانست بهره برداری های اقتصادی قابل توجهی از ایام 

جام جهانی داشته باشد که این فرصت را از دست دادیم.«

فرصت ایران در تجارت گردشگری دریایی 
جام جهانی از دست رفت
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همه ساله نشریات و رسانه های مختلف به معرفی برترین فرودگاه های جهان می پردازند که در 

این بین کمپانی انگلیسی Sky Trax بیشترین شهرت و اعتبار را دارد؛ به طوری که اسکای 

ترکس را می توان به اسکار دنیای فرودگاه  ها، ایرالین ها و هواپیماها تشبیه کرد. این کمپانی از سال 

1999 به معرفی برترین فرودگاه های جهان طبق نظرسنجی از مسافران می پردازد و این در حالی است 

که در سال 2019، با اتفاقی که برای ترکیش ایرالینز افتاد و رتبه آن به یک شرکت هواپیمایی سه ستاره 

  SkyTrax خارج شد، بسیاری از ناظران، ارزیابی های SkyTrax تنزل یافت و از خدمات حسابرسی

را غیرشفاف و ناقص می دانند و تا آنجا پیش می روند که این شرکت را به کاهش رتبه خطوط هوایی که 

هزینه خدمات حسابرسی آن را پرداخت نمی کنند، متهم می کنند.

اما قبل از اینکه به طور کامل بذر بی اعتمادی و بدبینی را در سیستم رتبه بندی بکاریم، از این فهرست 

به عنوان نقطه آغازین برای ارزیابی برخی از فرودگاه های بین المللی در سراسر جهان استفاده می کنیم که 

اعالم کرده طبق نظر مسافران در سال 2020-2021 یعنی در طول دوره همه گیری، فرودگاه بین المللی 

معماری  نظر  از  فرودگاه  این  شد.  معرفی  سال  جهان  فرودگاه  بهترین  به عنوان  قطر  دوحه  در  حمد 

مهم ترین مجموعه ترمینال جهان و همچنین لوکس ترین آن بوده است.

در این فهرست در میان فرودگاه های آسیایی و اروپایی فرودگاه دوحه حمد در جایگاه اول قرار گرفتند. 

فرودگاه های ونکوور و هیوستون نیز در رتبه  بندی آمریکای شمالی در صدر قرار گرفتند، اما نتوانستند در 

بین 20 فرودگاه برتر دنیا قرار بگیرند.

Skytrax آخرین جوایز فرودگاه جهانی خود را منتشر کرده است

فرودگاه های برتر در سال 2021 

ترجمه و تنظیم

فـریبا کـهن
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رتبه 5: فرودگاه ناریتا توکیو

فرودگاه بین المللی ناریتا که به نام فرودگاه جدید توکیو نیز شناخته می شود 

و در سال 19۸۷ افتتاح شده ، در حدود ۶0 کیلومتری شرق توکیو قرار دارد، 

دومین فرودگاه ژاپنی است که در فهرست 10 فرودگاه های برتر جهان در 

سال 2021 قرار گرفته است.

ناریتا همراه با فرودگاه بین المللی هانه دا دو فرودگاهی هستند که امور 

مربوط به پروازهای داخلی و خارجی توکیو پایتخت ژاپن در آنها انجام 

می شود و و از نظر ترافیک بین المللی مسافران شلوغ ترین فرودگاه ژاپن 

است.  این فرودگاه و سه ترمینال آن به 120 شهر در سراسر جهان با حدود 

100 خط هوایی مختلف خدمات رسانی می کنند. ناریتا از اولین فرودگاه های 

جهان است که ترمینال های خود را براساس فعالیت سه اتحادیه بزرگ 

ایرالین ها تقسیم بندی کرده است.

اتحادیه هواپیمایی اسکای تیم  به  این فرودگاه  بخش شمالی ترمینال 1 

)SkyTeam( اختصاص دارد و ایرالین هایی مثل دلتا ایرالینز، آئروفلوت، 

ایرفرانس و ... از این بخش استفاده می کنند، در حالی که بخش جنوبی 

پروازهای  و   Star Alliance اتحادیه  استفاده  مخصوص   1 ترمینال 

آل نیپون، لوفت هانزا و ... است.

آمریکن ایرالینز،  شرکت  مانند   Oneworld اتحادیه  ایرالین های  پرواز 

بریتیش ایرویز و ژاپن ایرالینز از ترمینال شماره 2 صورت می گیرد و ژاپن 

ایرالینز بیشترین حجم پروازهای این ترمینال را به خود اختصاص داده 

است. ترمینال 3 فرودگاه ناریتا توکیو نیز به پروازهای ارزان قیمت مانند 

جت استار ژاپن و اسپرینگ ژاپن اختصاص داده شده است.

رتبه 4: فرودگاه بین المللی اینچئون سئول

اینچئون که رتبه چهارم خود را در رتبه بندی امسال  بین المللی  فرودگاه 

حفظ کرد، در یک قطعه زمین مصنوعی در غرب مرکز شهر سئول احداث 

شده و دو ترمینال آن میزبان ۸۸ شرکت هواپیمایی با پرواز به 55 کشور 

و 1۷3 شهر هستند.این فرودگاه که قبالً برنده عنوان بهترین فرودگاه سال 

در جوایز فرودگاه جهانی شده بود، در حال حاضر مشغول انجام یک پروژه 

ساخت و ساز چهار فازی با برنامه ریزی برای تبدیل شدن به یک مرکز بزرگ 

است که می تواند 10۶ میلیون مسافر را در سال در خود جای دهد و ۶00 

هزار عملیات پروازی و 3/ ۶ پرواز را انجام دهد. 

فرودگاه بین المللی اینچئون که 11 سال متوالی از سوی انجمن فرودگاه های 

بین المللی، به عنوان بهترین فرودگاه دنیا انتخاب شده بود، دارای امکانات 

استراحت  اتاق های  آسیا،  گلف،  زمین  جمله  از  بی شماری  و  متنوع 

خصوصی، پیست اسکی روی یخ، کازینو، گلخانه و »موزه  فرهنگ کره« 

است. همچنین مراکز خرید duty free فرودگاه اینچئون جزو بهترین ها 

در جهان محسوب می شود.

سرگرم کردن  برای  زیادی  تفریحات  هنگ کنگ  فرودگاه  مانند  اینچئون 

در  فرهنگ کره ای«  »موزه  به جز  است.  نظر گرفته  در  خسته  مسافران 

اینچئون در کجا می توانید همزمان که منتظر سوار شدن هواپیما هستید، 

دست سازه های رتبه بندی شده در میراث جهانی یونسکو را تماشا کنید؟ 

این فرودگاه با نمایشگاه های موقتی در سالن های اصلی مسافران و یک 

باغ کاج معطر، سفرهای بین المللی را برای مسافران مانند نسیمی دلپذیر 

می کند. سالن سینما، پیست اسکیت روی یخ، پیست رانندگی، گلف و 

کنسرت های عمومی رایگان از جمله نکات برجسته در فرودگاه هستند. 

اتاق خواب  و  ترانزیت  برای مسافران  را  رایگان  امکانات حمام  اینچئون 

رایگان نیز ارائه می دهد.

رتبه 3: فرودگاه چانگی سنگاپور

شماره  به عنوان  خود  هشت ساله  سلطنت  به  سنگاپور  چانگی  فرودگاه 

و  تمیزترین  از  یکی  عنوان  به  مداوم  طور  به  فرودگاه  این  داد.  پایان   1

سرگرم کننده ترین فرودگاه های جهان شناخته می شود که میزبان یک سالن 
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سینما و باغ پروانه ها هم هست، اگرچه هر دو به دلیل همه گیری بسته 

هستند. بدون شک یکی از جاذبه های بزرگ این فرودگاه »جواهر چانگی« 

است؛ یک مجموعه تفریحی و خرده فروشی با موضوع طبیعت که در 

محوطه فرودگاه واقع شده است. پروژه جواهر، مقصدی برای ساکنان 

غیرمسافر سنگاپور هم هست.

 در حالی که برخی ممکن است برای خرید به اینجا بیایند، بسیاری از جواهر 

دیدن می کنند تا مرکز آن یعنی گرداب باران را ببینند. این آبشار به عنوان 

بلندترین آبشار سرپوشیده جهان شناخته می شود. 

پروژه جواهر 2۸0 مغازه خرده فروشی و رستوران را در فرودگاه چانگی در 

خود جای داده که به جرئت می توان آن را یکی از زیباترین مراکز خرید 

محصور در فضای سبز نامید که به یک فرودگاه متصل شده است. تا پیش 

از همه گیری کرونا، یک تور رایگان سنگاپور )2/5 ساعته به طور معمول 

هفت بار در روز( برای مسافرانی با توقف های طوالنی وجود داشت. 

فرودگاه چانگی از زمان تاسیس به امروز موفق به دریافت بیش از ۶20 

با عناوین مختلف شده و جالب است بدانید که فرودگاه چانگی  جایزه 

هیچ پرواز داخلی ندارد و تمامی پروازهایی که در این فرودگاه به زمین 

می نشینند یا پرواز می کنند، همگی بین المللی هستند.

رتبه 2: فرودگاه هاندا توکیو

رتبه دوم به یکی دیگر از فرودگاه های توکیو می رسد که دارای سه ترمینال 

است. هاندا که به طور رسمی به نام فرودگاه بین المللی توکیو هم شناخته 

می شود، به عنوان یک فرودگاه بی نقص از نظر نظافت شناخته می شود و در 

هر 3 ترمینال خود سکوهای مشاهده دارد که مناظری عالی از برخاستن و 

فرود هواپیما در چهار باند فرودگاه را به عالقه مندان ارائه می دهد.

نباید ادعا کرد که فرودگاه هاندا بهترین و مدرن ترین تجهیزات فرودگاهی 

جهان را دارد؛ چراکه نمی تواند با استخر سقفی فرودگاه چانگی کره جنوبی 

و باغ پروانه های آن یا ارکیده ها و برکه پر از ماهی آن فرودگاه رقابت کند، 

اما سوال این است که شما هنگام رفتن به سنگاپور و حضور در فرودگاه 

چانگی تا چه اندازه می توانید از این جاذبه ها و امکانات استفاده کنید؟! به 

عبارت بهتر آیا شما آنقدر زمان در اختیار دارید که از این همه جاذبه زیبا 

دیدن کنید؟ آن هم در شرایطی که ارتباطات پرواز در این فرودگاه چنان 

کارآمد و منظم است که مسافران به ندرت فرصتی برای خوردن یک کاسه 

برنج و ماهی سنگاپوری خواهند داشت، زیرا خیلی زود شما را برای سوار 

شدن به هواپیما فرامی خوانند.

در مقایسه با آن، فرودگاه هاندا جاذبه ها و امکانات تفریحی کافی برای 

سرگرم کردن شما به مدت چند ساعت کوتاه را دارد بدون اینکه احساس 

کنید که جاذبه های زیادی را از دست داده و دیگر فرصت دیدن آنها را 

نخواهید یافت. فرودگاه هاندا پنجمین فرودگاه شلوغ جهان است اما 

هیچ گاه در آن احساس شلوغی و عجله نخواهید کرد. جالب تر این که 

علیرغم فضای قابل توجه فرودگاه، هیچگاه بزرگی و وسعت آن شما را 

نمی آزارد و به راحتی می توانید به هر کاری که می خواهید بپردازید، به هر 

چیزی که نیاز دارید دسترسی داشته باشید و هر آنچه را که می خواهید 

یک  دارای  همچنین  بین المللی  هوایی  ترمینال  دیدبانی  عرشه  ببینید. 

درباره  اطالعاتی  می توانند  مهمانان  است که  دیجیتال  نمایش  صفحه 

هواپیما و سایر وسایل نقلیه ویژه روی باند پیدا کنند. 

طبق گزارش FlightConnections.com فرودگاه هاندا به 10۶ مقصد 

در 2۶ کشور جهان خدمات رسانی می کند.

برخی از امکانات رفاهی و تفریحی فرودگاه هاندا توکیو شامل مجهز بودن 

نگهداری  اتاق های  پزشکی، رستوران،  به دستگاه های خودپرداز، کلینیک 

به  اینترنت بی سیم، کامپیوترهای متصل  از کودکان، صرافی،  و پرستاری 

اینترنت، خشکشویی، صندلی های ماساژ و ... است.

شماره 1: فرودگاه بین المللی حمد )دوحه(

در سال 1959 میالدی و زمانی که قدیمی ترین فرودگاه قطر یعنی »دخان« 

نتوانست نیازهای دولت برای جابه جایی مسافر و بار را تأمین کند، فرودگاه 

رسمی  به صورت  مسافر،  میلیون   12 ساالنه  جابه جایی  توانایی  با  دوحه 

راه اندازی شد. در آن زمان، باند این فرودگاه با 45۷0 متر طول، یکی از 

بلندترین باندهای فرودگاه های شهری در جهان محسوب می شد و شرکت 

استفاده  اصلی خود  پایگاه  به عنوان  آن  از  هم  ایرویز«  »قطر  هواپیمایی 

حمل  و  ترافیک کارگو  لحاظ  از  دوحه  فرودگاه   ،2010 سال  در  می کرد. 
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بار، بیست و هفتمین فرودگاه فعال دنیا نام گرفت، اما علی رغم توسعه 

زیرساخت ها، در سال 2014 و زمانی که تعداد مسافران ساالنه این فرودگاه 

به نزدیک 24 میلیون نفر رسید، فرودگاهی بزرگ تر در فاصله 4 کیلومتری 

شرقی فرودگاه دوحه به نام »حمد« راه اندازی شد که اکنون توانسته در 

رتبه بندی سال 2021، با دو پله ارتقا نسبت به سال 2020، رتبه اول بهترین 

فرودگاه را به خود اختصاص دهد و به عنوان فرودگاه رسمی جام جهانی 

2022 قطر شناخته شود.

حمد تنها فرودگاه بین المللی این کشور است که در شش قاره پرواز دارد. 

این فرودگاه به دالیل مختلفی چون تمیزی، راحتی، بوتیک های شیک، آثار 

هنری منحصر به فرد، عملکرد مناسب در دوره همه گیری کرونا و قطار 

داخلی که مسافران را از طریق ترمینال جابه جا می کند، انتخاب شد. این 

فرودگاه در سال 2021 شاهد بیش از 1۶9 هزار پرواز ورودی و خروجی بود 

که رشد 2۸ درصدی را در این بخش نشان می دهد.

اصلی ترین فرودگاه پایتخت قطر، به عنوان »مهم ترین مجموعه پایانه ای از 

نظر معماری در جهان« نیز توصیف شده است. فرودگاه اصلی قطر ایرویز 

به 1۶0  در سال 2021 میزبان 35 شرکت هواپیمایی بود و در مجموع 

مقصد خدمات رسانی می کند که هشت مقصد مسافری جدید در سال 

2021 به آن اضافه شده است. طبق گفته مقامات فرودگاه، شلوغ ترین 

مقاصد آن در سال 2021 داکا، دوبی، کاتماندو و لندن بوده است.

یکی از بهترین ویژگی های فرودگاه حمد، هتل فرودگاهی است. اگر بین 

بین المللی حمد  را در فرودگاه  باید چند ساعتی  ترانزیت خود  پرواز  دو 

 )Oryx( بگذرانید، بهترین راه مراجعه به هتل فرودگاهی به نام اوریکس

است که می توانید یکی از اتاق های آن را برای چندین ساعت رزرو کنید. 

هتل اوریکس یکی از بهترین مکان ها جهت استراحت است. در فرودگاه 

حمد دوحه می توانید از اینترنت وای فای رایگان لذت ببرید، از بیش از ۸0 

فروشگاه بدون مالیات خرید یا از تور دوحه استفاده کنید. 

باندهای پروازی جهان را به خود  فرودگاه دوحه که یکی از طوالنی ترین 

اختصاص داده است، اولین فرودگاهی است که اختصاصا برای پذیرش 

هواپیماهای بزرگ و پهن پیکر ایرباس A3۸0 ساخته و طراحی شده است. 

رستوران های متنوع، محوطه بازی کودکان و استخر سرپوشیده از جمله 

امکانات فرودگاه دوحه هستند.

در همین حال »بدر محمد المیر« مدیر اجرایی در فرودگاه بین المللی حمد 

اعالم کرده است که این فرودگاه از بحران پیش آمده در سال 2021 به علت 

همه گیری کرونا با موفقیت عبور کرده و از آنجا که فرودگاه حمد دوحه، 

می شود، خوشبینی ها  قطر محسوب  جهانی 2022  جام  فرودگاه رسمی 

نسبت به آینده آن افزایش پیدا کرده است. 

مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی از لغو ویزای 

گروهی ایران و روسیه از ابتدای سال 2023 خبر داد.

ایران و  تهران اخیرا میزبان دومین نشست کمیته فنی گردشگری 

روسیه بود که به خواست فدراسیون روسیه تشکیل شد. موضوع 

این نشست که رییس اداره همکاری های بین المللی و رابط فدراسیون 

گردشگری این کشور در آن حضور داشتند، اجرای موافقت نامه لغو 

روادید گروهی شهروندان ایران و روسیه بود. لیال اژدری، مدیرکل 

این  توافق های  درباره  خارجی،  توسعه گردشگری  و  بازاریابی  دفتر 

کمیته، اظهار کرد: »براساس صورتجلسه این کمیته، توافق کردیم از 

اول ماه ژانویه 2023 ویزای گروهی گردشگران ایران و روسیه برای 

سفر به دو کشور، لغو شود و طرفین از تاریخ مشخص شده،  متعهد 

به اجرای آن هستند.«

و  تایید  به  قبال  توافق،  این  اجرای  اینکه شکل  به  اشاره  با  اژدری 

شهروندان  ژانویه،  اول  »از  شد:  یادآور  رسیده،  دو کشور  موافقت 

ایران و روسیه درصورتی که در قالب گروه های گردشگری از 5 تا 50 

نفر بین دو کشور سفر کنند، برای مدت 15 روز اقامت، به ویزا نیاز 

نخواهند داشت البته ویزا یا روادیِد انفرادی برای شهروندان ایرانی و 

روسی لغو نشده و همچنان برای سفر شخصی یا بدون تور به روسیه 

یا ایران، الزم است از طریق سفارتخانه ها اقدام شود.«

او افزود: »موافقت شد 45 روز بعد از تاریخ امضاِی این صورتجلسه، 

ایران چون  در  یکدیگر معرفی شوند.  به  نهادهای هماهنگ کننده 

دولت منع از ورود به امور اجرایی است،   احتماال یکی از شرکت های 

اقماری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان 

نهاد هماهنگ کننده این برنامه اجرایی معرفی شود. 

او اضافه کرد: »محدودیتی در تعداد آژانس هایی که معرفی خواهند 

شد،   وجود ندارد، اما با توجه به این که نخستین بار است با کشوری 

است  الزم  می شود،  گذاشته  اجرا  به  گروهی  روادید  لغو  برنامه 

آژانس هایی که دفتر نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری تایید کرده 

است و در بازار گردشگری روسیه نیز فعال هستند، معرفی شوند.«

لغو ویزای گروهی ایران و روسیه
 از سـال 2023
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چارترینگ، تدارکات کشتی، بارشماری
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164آتا پارسا سیر

152آتیه 

153آرسام بار آریایی

152آرش تیر زرین

162آرمان دریا زمین

166آریا فرین جام

162آسان سیر سبحان

154آلتون راه تندر

156اسکان برودت پارس

152اسرع ترابر

199افرا بار

163اکسون ترابر ابریشم

158الماس ترابر پارس

164الماس راه پیام

153الیت آریا جم

154امید اندیش 

153امین ترابر 

157ایران دهر 

158ایران سریع 

156ایران ترکمن 

154ایران برودت بار 

163ایلیا لجستیک 

164بارایستا توان ترابر 

153باربران ایران 

154باربد 

160بارفرابری آراز 

154بارفرابری راهیان 

157بارفرابری کامیاران 

161بارمان ره تتیس 

156به تام ترابر 

152بی تا ترابر 

159پارسا ترابر پرشیا 

159پارساترابر کاسپین 

159پارس پیشرو دریا گوهر 

162پارس ترابر 

157پارس سما کاال 

157پارس گیتا 

155پارسیان زمین دریا 

156پرشیا سپید ترابر 

166پروا ترابر 

156پل 

165پل وان ترابر 

161پنج اقلیم 

156پیروز رانان جهان 

156پیشرو حمل كاال 

160پیشرو ناوگان سیراف 

152پیشتازان 

163تات فربر ایرانیان 

165ترابر صد راه جم 

166ترابری ایران فن 

181توژال تکرو آسیا 

162تیران 

161تیرکاران 

159تهران تیر 

163تهران راهوار 

156تهران رخش 

158جاده ابریشم 

159جاده ابریشم فرابر 

161جاده پویان جهان 

165جوانه کارگو بار 

163جهان جاده 

158جهان یخچال بار 

172حامد بار 

152خزر ترابر 

152خیام ترابر 

161دریا زمین اروند 

161دریا کاال ران

153دلتا بار 

160دنیا گرد 

160دی ترانس صبا 

165راگا ترابر پاسارگاد 

165راگا ترابر پارسیان 

163رادمان ترابر 

165رادیان دریایی ماهان

157راه گستر فارس 

161راه نیک 

154راه وند 

153روشن تیر 

153رهپاد ابریشم 

160ره تاز 

155رهزاد ترابر 

158زمرد ترابر نوین 

165سان لجستیک 

155سپهرران ترابر 

153سینا صدر 

166سیراف پارت

156سی بن ترابر 

161شامخ فرابر 

164شاهین ترابر 

152شهاب ترابر آریا 

153شهاب ثاقب 

158شیب 

172صحرا ترابر 

160کارگیا نیک نام 

157فراز رانان جهان 

152کاسپین 

154کاال بر 

156کاال تندبر 

162کاال سپید ترابر 

160کهکشان سیر آسیا 

162كیان مهر ترابر 

165گروه شرکت های نیلگون 

162گنج بار تهران 

155الینر ترانسپورت كیش 

؟؟؟مارال ترنس آذر 

157ماکو سیر 

164ماهان ترنس 

155مرسا ترابر پیشرو 

153مژده ترابر 

157مسیر اکسیر 

156ملک ترابر 

157مهان تندر بار 

166مهراد ناوگان

153میهن ترابر 

152نامداران ترابر 

159نصرالرافدین 

153نیك تك 

161نیکان ترابر 

159وفاراه 

154ویسمان 

158هاگ بار 

155هویار ترابر 

165یونیپاک 

حمل و نقل بین المللی آذربایجان شرقی

173آرتا لجستیک 

199ایده آل راه 

173ترنم تبریز 

172ساربان گستر سبالن 

173سرافراز ترابر 

173شهاب سحر آذر 

173کالجار 

173نیرو ترابر 

حمل و نقل بین المللی آذربایجان غربی

173آرنگ نگین 

172شهاب تیر آریا 

172صبوران ترابر 

172صبوررانان 

173مروارید ماکو 

172نیک بر 

حمل و نقل بین المللی استان خراسان

167آبا تمیم گیتی 

168آبانراه طوس 

169ابر ترابر طوس 

169آتا ترابر اطلس 

168اترک بار خراسان 

168آسا برودت طوس 

169آسا ترابر شرق 

168بانی راه توس 

170بیسان ترابر پویا

167پیشتاز ترابر عصر خاوران 

167تانیا باربد تیر پارس 

170توکا ترابر 

167جواهر نگار توس 

168خادم لجستیک 

167ره تاش توس 

167زاد راه 

167زهره شب 

169ستاره یاران زمین 

169سدنا آسیا بار فرابر 

169سلمان ترابر توس 

167کیا مهر ترابر 

167مارال ترابر ایرانیان 

169میچکا ترابر شرق 

168همرهان شب توس 

حمل و نقل بین المللی استان اردبیل

172مانا ترابر

173ماهور کیان سبالن 

حمل و نقل بین المللی سیستان و بلوچستان

199استاد ترابر 

170حنان ترابر شرق 

170صبا ماهان مشهد 

199ستاره سیستان زمین یکتا 

حمل و نقل بین المللی استان کردستان

199ایران ویچ 

حمل و نقل بین المللی استان کرمانشاه

199روانسر ترابر 

حمل و نقل بین المللی استان گیالن

199فاراتیر ترابر 

حمل و نقل بین المللی استان هرمزگان

170روان ترابر امید 

166هژیر راه 

حمل و نقل داخلی کل کشور

170آذر ظریف 

170برهان ترابر چابهار

174تکران سرعت سیراف 

171ترکیب حمل و نقل 

175توکا 

199جاده ترابر توس 

171جاده رانان رفسنجان 

199سروش کارآفرینان 

171سعادت ترابر 

200شباهنگ بروجن 

170صنایع روغن بار گلزا

171فجر جهاد

200طارق

170عدل ترابران توس

199گلشن بار ابهر

171مسلم بار

172ممتاز

حمل و نقل داخلی استان هرمزگان 

174آتشین ترابر هرمزگان

175آتیه گستر همکاران

174آزاده بندر 

174آذر ترابر هرمز

175احسان هرمزگان

175امیر ترابر مهرگان

174بندر پیشتاز

175توحید هرمزگان

175دنیز ترابر خلیج فارس

175دوستان هرمزگان

175رشید بار بندر

174سعادت بندر

200کوثر هرمزگان

175نسیم ترابر بندر

حمل و نقل سنگین و فوق سنگین 

171ستی

171سنگین ترابر 

خدمات لجستیک

159امیر لجستیک 

162سام ران لجستیک 

164سما مروارید آسیا

155گروه لجستیک نسیم اطلس

157هدف مارین

راهنمای شرکت های حمل ونقل داخلی و بین المللی ایران
فهرستی از شرکت های فعال و دست اندرکار حمل ونقل کشور
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حمل ونقل بین المللی تهران

 حمل کاال های صادراتی به کلیه نقاط دنیا 
 )دریایی، زمینی، ریلی، هوایی(

 حمل کاال های وارداتی از اتحادیه اروپا 
و کشورهای ترکیه، چین، امارات متحده 

 عربی به ایران 
 ترانزیت داخلی کاال از کلیه بنادر و مرزهای 

 زمینی کشور به گمرکات داخلی 
 ترانزیت خارجی کاال از کلیه بنادر و مرزهای 

 زمینی به سایر کشورها
 حمل محموالت ترافیکی از اروپا، چین 
و ترکیه به ایران و انجام امور تشریفات 

 ترانزیت در صورت لزوم.
 انجام کلیه امور گمرکی داخل کشور 

 )ترخیص، ترانزیت(
 حمل هوایی کاال از کلیه شهر های چین 

و دبی به ایران
TURKEY OFFICE  
Hardway Logistics tasimacilik A.S 
K.bakkalkoy may,Dudullu Bostanci 
yolu cad, brandium residans, R1 - 
Block, Kat:19 No: 220
Atasehir/Istanbul/Turkey

 (+90216) 4699990
 (+90216) 4699059

CHINA AGENT  
U-ELITE LOGISTICS CO.,LTD 
room#2302, guidu building, 
No.3007 chunfeng Road, luoho 
district, shenzhen city Postcode: 
518000
 +86-755-25889867
EUROPE OFFICE  
HANI TRANS GmbH 
In DenSchützenstraße 11,D- 66953 
Pirmasens

 +49 6331 2281010-11
 +49 6331 2281012
 www.hanitrans.de
 Info@hanitrans.de

 تهران، خیابان احمد قصیر)بخارست(، کوچه 
چهارم) شهید مقدس(، پالک ۲۹ طبقه ۵، واحد۹

شرکت حمل و نقل بین المللی
کریر- فورواردر 

 www.shtarya.com
 ۸۸۵۳۵۷۷۵  ۸۸۵۳۵۷۷۰

نمایندگی انحصاری خطوط:
 نمایندگی خط کانتینری لنسر الین

 نمایندگی خط کشتیرانی سی آیکون

 نمایندگی خط کشتیرانی سان استار

 نمایندـگی شـرکت کشـتیرانی و حمـل  و 
 نقـل بیـن  المللـی دی اند دی سـون 

 نمایندگی شرکت توفکچی

Having Agencies in all ports 
and customs of country

United Emirates / Doris 
Shipping &container owned 

Company

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

دارای نمایندـگی در کلیـه بنادر و 
گمرکات کشور 

و  کشـتیرانی  شـرکت  مالکیـت 
امـارات  در  دوریـس  کانتینـری 

عرـبی متحـده 

 کشتیرانی - حمل و نقل بین المللی 
 کریر- فورواردر 

خدمات گمرکی- ترخیص کاال

Khayyam Tarabar 
Co.LTD 

hipping & International 
transportation  

Carrier - Forwarder 
Customs services  

Customes clearance

 تهران، خیابان وزرا، خیابان 
 سوم، پالک ۲۸، طبقه ۴، واحد ۱۰

کدپستی: ۱۵۱۳۶۳۳۹۳۴

 ۸۸۷۱۵۷۹۴-5 
 ۸۸۷۰۰۲۶۵-۶ / ۸۸۱۰۲۹۱۰-۱۵ 

 ۸۸۷۱۰۴۷۵

 Info@khayyamtarabar.com
 www.khayyamtarabar.com

شرکت خیام ترابر
 حمل کاالهای وارداتی، صادراتی )با مسئولیت محدود(

ترانزیت به کشورهای اروپایی، ترکیه 
 و آسیای میانه و بالعکس 

 انجام کلیه عملیات گمرکی از 
ثبت سفارش تا ترخیص کاال از کلیه 

گمرکات کشور

 تهران، خیابان حافظ، پایین تر از 
امیرکبیر،  دانشگاه  رو   بروی  سمیه، 
کوچه شیرین، پالک ۳۴، طبقه دوم

 ۸۸۸۹۸۲۶۹ 
 ۸۸۹۱۰۵۶۵  ( 5خط )

 Info@atiehtransport.com

شرکت حمل و نقل بین المللی

آتیه

 arashtirzarrin@gmail.com

 تهران، خیابان آیت اهلل کاشانی، 
اول خیابان وفا آذر، بن بست طالقانی، 

ساختمان بانک پاسارگاد، طبقه ۵، واحد ۱۸

کریر - فورواردر
ارائه خدمات ویزا ) عراق و افغانستان(
 حمل فرآورده های نفتی و کاال از ایران به 

عراق و بالعکس
 حمل فرآورده های نفتی و کاال به افغانستان

 حمل کاال به اروپا الخصوص
 )آلمان - ایتالیا - هلند - اتریش( و بالعکس
 دارای ۲۵ کامیون ملکی و چادری ۱۰۰۰ 
دستگاه کامیون تحت کاپوتاژ جهت 

حمل سوخت

  ۴۴۰۱۱۱۰۱ -۶ 

حمل فرآورده های نفتی از
ایران به عراق و بالعکس

 تهران: سعادت آباد، خیابان 
عالمه جنوبی، خیابان ۳۸ غربی، 

پالک ۵۵، طبقه ۳

 info@khazartarabar.com

شرکت خزر ترابر

 88681 133
 88681947

 شرکت حمل و نقل بین المللی 
کریر فورواردر

Khazar Tarabar
International Transport Co. 

P.J.S

 info@bitatarabar.com

 تهران سعادت آباد، خیابان 
عالمه جنوبی، خیابان ۳۸ غربی،

 پالک ۵۵، طبقه ۳

شرکت حمل و نقل بین المللی 
 کریر- فورواردر 

حمل کاال به اقصی نقاط دنیا و 
بالعکس به ویژه اروپا و آسیا و عراق

 88683334  88681133
083-38366872
083-38390053 کرمانشـاه: 
083-42420668 خسـروی: 

بی تا ترابر

 www.bitatarabar.com

 تهران میرزای شـیرازی 
شـمالی، نبش کوچه شهدا، 
پـالک ۲۲۹، طبقـه ۲، واحد ۸

 88616637-9
 88616640

 www.caspian-transport.ir

 شرکت حمل و نقل بین المللی 
کریر فورواردر

 Caspian@caspian-transport.ir sales@namdaranlogistic.com

 021 -96641
 021 -96641001

 کریر- فورواردر 
 هوایی، زمینی، دریایی

مجهز به کامیون های یخچال دار

 www.namdaranlogistic.com

 تهران، خیابان دکتر شریعتی، 
شماره ۲۶۵، طبقه سوم

 ۷۷۶۰۵۰۱۶ - ۷۷۶۰۴۲۴۲ 
 ۷۷۶۰۲۹۲۵ - ۷۷۵۰۲۷۵۲ 

 ۷۷۵۰۹۵۱۵

شرکت حمل و نقل بین المللی

 www.pishtszan.net
 Info@phishtazan.net

 044-34374652 34375607
 88880592-3 044-34374879

 تهران، بلوار آفریقا، باالتر از چهارراه جهان کودک، جنب پارک خشایار، برج 
 افرا، طبقه ۴، واحد ۴۲7

دفتر بازرگان: جاده ترانزیت، نرسیده به گمرک

حمل و نقل بین المللی

اسرع ترابر

 www.asratarabar.com      info@asratarabar.com 
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نشانی حمل ونقل بین المللی تهران

شرکت حمل و نقل بین المللی 

الیت آریا جم 

 تهران، خیابان آیت اله کاشانی، 
جنب پارک یاران، پالک ۲۲۰، برج 

توپاز، طبقه ۹، واحد ۹۰۸

 حمل و نقل بین المللی
 نمایندگی کشتی رانی 

 خدمات بار هوایی 
ترانزیت -ترخیص

 info@elitearia.com
 www.elitearia.com

 58741
دفتر فرودگاه 021-51005271-2

دفتر بندرعباس 076-3386406-7

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 ۳۵ 

طبقه ۵، واحد ۱۰

 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 

 info@safecargo-co.com
 www.safecargo-co.com

 www.arsambarco.com

 No.119, bul.lliyantsi, 1220 Sofia, 
Bulgaria

 +359-877443900
 +359-879207970

حمل و نقل بین المللی و خدمات کشتیرانی

آرسام بار 
آریایی

 8 8 9 8 9 8 7 5 - 7 6
 88 977627 - 2 9 

 حمل هوایی، دریایی، زمینی، ریلی، ترکیبی 
 خدمات گمرکی و ترخیص کاال  مدیریت پروژه های خاص 

خدمات امورنمایشگاهی  انبارداری و توزیع
 مشاوره لجستیک  ترانزیت )داخلی و خارجی( 

حمل و نقل بین المللی  سیستم های یکپارچه لجستیک و تامین 
و کشتیرانی

 تهران، بزرگراه کردستان، باالتر از خیابان مالصدرا،
88877530  خیابان عطار، پالک ۴۸

 88784942076-32247589 بندرعباس 

 www.niktak.com                info@niktak.com

 77686445
 776 12541
 77685168

شرکت حمل و نقل بین المللی و 
نمایندگی کشتیرانی

سیناصدر
 تهران، خیابان سعدی شمالی، 
ساختمان ۲۵۰، طبقه ششم، 

واحد شماره ۵

 sinasadr@neda.net.ir

 88820732/88827092-3
 88820733 

کریر، فورواردر، ترخیص، ترانزیت
 تهران، میدان هفت تیر، خیابان قائم 
مقام فراهانی، کوچه الوند، ساختمان الوند،

پالک ۱۳، طبقه ۵،واحد ۱7

 info@mihan-tarabar.com
 www.mihan-tarabar.com

 45842
 44058957

International Forwarding 
Transport Co.LTD

 info@mojdehtarabar.com
 www.mojdehtarabar.com

مژده ترابر
حمل و نقل بین المللی و کشتیرانی

)با مسئولیت محدود(

 تهران، بلوار آیت اهلل کاشانی، 
برج اداری یاران، طبقه۶، واحد ۶۰۱

 88141841-4
 021 -88806860-2

 021 -88810219

شرکت حمل  و  نقل بین المللی
روشن تیر

زمینی،دریایی، هوایی، 
ترانزیت و ترخیص کاال

کریر- فورواردر

دارای نمایندگی در کلیه بنادر 
مرزها و کشور های اروپایی

 تهران، خیابان سمیه، نرسیده 
به خیابان ایرانشهر، شماره ۱۹۲، 

طبقه ۵، واحد ۱۵

شرکت حمل و نقل بین المللی
رهپاد ابریشم 

فورواردرـ کریر

 حمل انواع کاالهای وارداتی، 
صادراتی و ترانزیتی از کلیه نقاط دنیا
 به ایران و آسیای میانه و بالعکس

 خدمات ترخیص و ترانزیت و 
امور گمرکی در کلیه گمرکات

 تهران، خیابان مطهری، نبش 
سلیمان خاطر، شماره ۱۴۸ طبقه سوم

 88846664-65
 88307585

 ecmelan2003@yahoo.com

Delta Bar Shipping  
Services & International 

Transport Company

دلتابار
شرکت حمل و نقل بین المللی 

و نمایندگی کشتیرانی

 تهران، خیابان مطهری، 
خیابان امیراتابک، شماره ۱۱۶، 

ساختمان دلتا
 ۸۸۸۲۰۱۱۸  ( (12خط

 ۸۸۸۲۰۱۶۲ 
 ۸۸۸۲۰۱۸۳

 www.deltabar.com
 Deltabar@deltabar.com
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حمل ونقل بین المللی تهران

KALAKALA   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 ۱۶۳، طبقه ۴، واحد ۱۸

International Transport 
& Shipping Services 

حمل و نقل بین المللی و 
خدمات کشتیرانی

  شرکتشرکت
کاالبــرکاالبــر

 021-77671156-9 
 021-77602618 

 همراه مدیرعامل: 09121062830
 info@kalabar.net
 www.kalabar.net

گروه شرکت های 
راهیان

حمل و نقل بین المللی و 
RDS صاحب خط کانتینری

 تهران، خیابان مطهری، نبش خیابان 
الرستان،پالک ۴۱۴،طبقه ۵،واحد۲۳

 info@rdsshipping.com
 www.rdsshipping.com

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 خارجی 
CIS 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

 021-88894704 ( 15خط )
 021-88913568

دارای 20 سال سابقه و تجربه 
حمل و نقل بین المللی کاال
هوایی، زمینی و دریایی 

 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 دفتر فرودگاه 
)Door To Door( شرکت 

 انجام امور گمرکی از آدرس اعالم 
شده تا مقصد

 حمل کاالها با شرایط نگهداری در 
دمای خاص، حمل های پروژه ای

international 
Transport Co.Ltd

 88505390-92
 88505389

تلفکس دفتر فرودگاه: 
51005169-70 

 wiseman@wiseman-cargo.org
 www.wiseman-cargo.org

 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 
استاندارد  با  اروپا  کرده ساخت  کار 
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

امید اندیش
شرکت حمل و نقل بین المللی و کشتیرانی

کریر - فوروارد

 تهران، میدان هفتم تیر، خیابان 
بهارمستیان، پالک ۶، طبقه۲، واحد۴

 ۸۸۴۹۴۰۵۱ - ۸۸۳۱۲۴۰۰ 
 ۸۸۳۰۲۰۷۵
 Info@omidandish.com 
 www.omidandish.com

  تهران، خیابان دکتر فاطمی، شماره ۲۲۱،
 طبقه 7، واحد 7۰۲

کریر - فورواردر - ترخیص کاال

متخصص در حمل کاال های فاسد شدنی

 www.ibbitc.com        info@ibbitc.com

شرکت حمل و نقل بین المللی
ایران برودت بار

IRAN BOROUDAT BAR 
INTL TRANSPORT CO. LTD

 021 -88955003     021 -88955004

IRAN.TURKEY Is KONSEYI Iran,Belgium

 info@euroasia.biz.tr     www.barbodea.com     info@barbodea.com
CCI Deutsch-Iranische ECO

 021 -885 26 1 1 1Istanbul: +90 (0) 212 77 77 222

 88895109 / 86037141
 88912711

 Internation Transport &
.Shipping Co

شرکت حمل و نقل بین المللی و 
کشتیرانی

Rahvand

 تهران، خیابان استاد نجات اللهی 
)ویال(، شماره ۲۲7

 Info@rahvand.com
 www.rahvand.com

شرکت حمل  و نقل 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

 +98 21  88962178 
 +98 21  88988542

 info@altunrahtondar.com
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نشانی حمل ونقل بین المللی تهران

 جاده ساوه، شهرک صنعتی 
چهاردانگه، خیابان ۲۱)بلوار ماهر(، 
میدان نصرت، پالک ۲۳، ورودی ۹

 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

شرکت حمل و نقل بین المللی
) سهامی خاص(

 ۰۲۱-۵۵۲۶۴۷۱۲-۱۳ / ۵۵۲۶۴۹۲۲
 ۰۲۱ - ۵۵۲۶۴۷۱۴

بارفرابری پارسیان زمین دریا

 88172100 / 021-45247000
Power Beyond Cargo

Persian Land Sea Forwarding

 www.pls-co.com
 contact@pls-co.com

 تهران، خیابان ولیعصر، مقابل 
پارک ملت، خیابان دریا بندری، 

پالک 66، طبقه چهارم

 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

 info@sepehrun.com

شرکت حمل  و نقل بین المللی 

 22028781-5
 22028780

Atlas Breeze Logistics Group
گروه بین المللی نسیم اطلس

 021 -43068  021 -42498498

 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

 www.atlas-group.co     Info@atlas-group.co

 تهران، خیابان احمد قصیر )بخارست(، کوچه مقدس)چهارم(، پالک ۲۱

شرکت حمل و نقل بین المللی 
و کشتیرانی

الینر ترانسپورت کیش

 www.linertransportkish.com
 Info@linertransportkish

 تهران، اتوبان رسالت، خیابان 
شهید عراقی، نبش گیالن شرقی، 

پالک۲۴، طبقه 5، واحد ۱۰
 ۲۶۳۱ ۱۰۶۱

 بندرعباس، میدان یادبود )شهدا(، 
ساختمان دهقان، طبقه دوم
 ۰۷۶-۳۳۵۵۴۸۷۵

 91005057  
 09122233874

 تهران، خیابان خرمشهر، پالک ۴۰ واحد ۲

 WWW.MOSA-GROUP.com

زمینی / هوایی / دریایی
واردات / صادرات

سوئیچ بار هوایی از اروپا
صادرات گروپاژ به اروپا

شرکت حمل ونقل بین المللی
و خدمات بار هوایی



w
w

w
.t

a
ra

b
a

ra
n

.c
o

m

شماره 200 156

حمل ونقل بین المللی تهران

  تهران، خیابان بهشتی، بعد از چهار 
راه اندیشه، نرسیده به سهروردی، 

پالک ۱۱۲، طبقه اول ، واحد ۳

 info@pishrohaml.com
 www.pishrohaml.com

 جاده ای، دریایی، هوایی و ریلی

پیشرو حمل کاال
شرکت حمل و نقل بین المللی، 
فورواردری و خدمات کشتیرانی

 021-88433870-72
 021-86028252

 تهران، میرداماد، میدان مادر، 
خیابان شاه نظری، کوچه دوم، پالک 

39، طبقه ۴، واحد 7

ایران ترکمن

 Info@iranturkeman.com

شرکت حمل و نقل بین المللی

کریر - فورواردر
حمل کاالهای صادراتی، وارداتی، ترانزیت، 

حمل کاالهای سنگین، ترخیص کاال، 
دارای نمایندگی در کلیه بنادر و مرزها

1547936733 پستی:  کد 
  021 -22922177-8
  021 -22922179

حمل  و  نقل بین المللی
تهران رخش

 تهران، خیابان ولیعصر، خیابان 
شهید عباسپور شمالی )توانیر(، 

کوی هومان، پالک ۲، طبقه ۲

 www.trcl.ir
 info@trclco.com

 حمل و نقل زمینی، هوایی، دریایی، ریلی
 کریر، فورواردر

آژانس هواپیمایی

 021-88878360 
 021-88878366

شرکت حمل و نقل بین المللی
International Transport Co.Ltd

فورواردر - کریر
 تهران، میدان هفت تیر، خیابان 

شهید لطفی )تابنده(، پالک ۱۱،
 طبقه دوم

 ۸۸۸۳۴۶۳۶ 
 ۸۸۸۱۱۱۷۸-۹
 ۸۸۸۳۵۲۱۷  

 y.ebadi@ktb-co.ir

 تهران، میدان آرژانتین، خیابان 
بیهقی، کوچه ۱۲ شرقی، پالک ۱۶، 

طبقه ۳ واحد شرقی
 021-88733167

88733100
 021-88732872

شرکت حمل و نقل بین المللی

 www.persiasepidtarabar.co
 Info@persiasepidtarabar.co

کریر - فورواردر

حمل تخصصی 
کاالهای فاسد شدنی

حمل و نقل بین المللی

 info@skanbp.com

 88422623-4
 88456035

پل

 Info@pol-co.com

شرکت حمل و نقل بین المللی 
نمایندگی خطوط کشتیرانی

کریر - فورواردر
 تهران، خیابان شریعتی، خیابان 

هویزه شرقی، شماره ۱۸، واحد ۱۱
 ۸۸۷۵۸۸۷۷
 ۸۸۷۳۴۴۵۹ 

 www.pol-co.com

 021 -88543134-6
 021 -88755840

 info@piroozranan.com
 www.piroozranan.com

 تهران، خیابان شهید بهشتی، 
خیابان سرافراز، کوچه یکم، پالک ۱۲، 

طبقه اول

پیروزرانان 
جهان

شرکت حمل و نقل بین المللی 
خدمات کشتیرانی

ترانزیت و حمل کاال از اروپا، بنادر 
خلیج فارس و آسیای میانه به 

ایران و بالعکس

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

 021 -88325192       88847642

سی بن ترابر

 تهران، کریمخان زند، خردمند شمالی، پالک 95، 
ساختمان کفرنگ طبقه 7

 www.seabonetarabar.com 
  Info@seabonetarabar.com 

شرکت حمل و نقل بین المللی )سهامی خاص(

ملک ترابر
 حمل پروژه های سنگین ) حمل کاالهای ترافیکی و فوق سنگین(

 ترانزیت داخلی و خارجی و ارائه کلیه امور گمرکی در کلیه گمرکات کشور
 مجهز به بوژی، کمرشکن تریلر، کفی، کشویی، خودرو، یخچالی، لبه دار، چادری 

 خدمات هوایی حمل بار از فرودگاه امام خمینی به تمامی فرودگاه های دنیا و بالعکس
 حمل و نقل زمینی با کامیون های ایرانی و خارجی از مبادی مختلف اروپا و آسیای میانه به ایران و بالعکس

 حمل محموالت دریایی به صورت فله و کانتینری از آمریکای شمالی، اروپا، خاور دور و خاورمیانه به بنادر 
جنوبی ایران و بالعکس  حمل کاال به افغانستان و ترکمنستان  حمل مشتقات نفتی

 www.malektarabar.com                      Info@malektarabar.com

 متخصص در امور روسیه
ترخیص کاال در روسیه

هوایی، دریایی، زمینی کریر - فورواردر

 تهران، خیابان آزادی، بین جیحون 
و آذربایجان، کوی زمانی، شماره ۶، 

طبقه پنجم، واحد 7

 ۶۶۰۱۸۱۸۲  ( 10خط )
 ۶۶۰۱۸۰۱۸۰ 
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نشانی حمل ونقل بین المللی تهران

 تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، 
باالتر از میدان شعاع، نرسیده به 

مطهری، کوچه الوند، پالک ۱۳، طبقه ۱، 
واحد ۵ و۶

شرکت حمل و نقل بین المللی
پارس گیتا
)تاسیس ۱۳۶۰ - تهران(

 88325585-6
 88304032-3 

 88844543
 Info@pargita.com 
 www.parsgita.com

مدیر عامل : آرش نبوی
صادرات و واردات از اروپا و خاور دور ترانزیت 

از ایران به آسیای میانه بلعکس

عضو اتحادیه بین المللی فورواردرها
FIATA

 تهران سعادت آباد، ابتدای بلوار 
دریا، پالک ۹7، طبقه ۳، واحد ۴

 manager@kamyaran.co
 sales2@kamyaran.co

 021-88697600  
 021-88692088

 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

راه گستر فارس
شرکت حمل و نقل بین المللی

)سهامی خاص(
کریر - فورواردر

 www.rgfco.net          Info@rgfco.net 

 تهران، میدان ولیعصر، 
خیابان فیروزه، مجتمع 

اداری ولیعصر، طبقه 
چهارم، واحد 7۲

 ۰۲۱-۸۸۹۴۳۵۶۲  
 ۰۲۱-۸۸۹۴۳۳۴۱

 ۰۲۱-۸۸۹۴۳۵۳۸ 

 تهران، خیابان بهشتی، پالک 
۲۳7، طبقه دوم، واحد ۸

شرکت حمل و نقل بین المللی

)با مسئولیت محدود(

زمینی ، دریایی ، هوایی

 info@parsamakala.com

پارس سما کاال

 88 17 1 150 

 Unit 23, F2, No.42, Saba 
Blv., Africa Blv., Tehran, Iran 

HADAF MARINE
 INT’L LOGISTICS CO.

 info@hbdco.net

 +9821-220 20 108
 +9821-220 20 136
 +98 9128866844

 www.masirex.com

تنها در سال گذشته، بیش از 
۴۰،۰۰۰ تن بار در قالب ۶۰۰ پروژه 

موفق حمل و نقل بین المللی 
هوایی، دریایی و زمینی برای ۱7۰ 

مشتری حمل کرده ایم.

 021 -۸۸۶۶۳۳۱۲- 13

مسیر اکسیر
شرکت حمل  و  نقل بین المللی

 www.mehantondar.com

 تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از پارک ساعی، بن بست گل، 
ساختمان گل، طبقه دوم، واحد ۲۰۱

 • صادرات، واردات، ترانزیت 
 • حمل تركیبی و پروژه

• دارای 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

 021 -۹ ۱۰۰۲۰۱ ۱  /  ۸۸۶۵۲۲۱۹-21
 pricing@mehantondar.com 

 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"

 88907085 ) (8خط
 88927812 / 88904894

ایران دهر
کریر - فورواردر 

صادرات - واردات- ترانزیت

 تهران، خیابان استاد نجات 
اللهی، کوچه برادران شاداب، 

پالک ۵۸، طبقه ۳

حمل و نقل بین المللی

 info@irandahr.com

ماکو 
سیر

حمل و نقل بین المللی
)با مسئولیت محدود( 

 ms_makuseir@yahoo.com

 تهران، خیابان شریعتی، ابتدای 
خیابان بهشتی، پالک ۱9، برج زرین، 

طبقه 6، واحد ۲
۱۵۵۹۶۴۹ کد پستی: ۱۳۷
 ۸۶۳۱۲۰۵ /  ۸۸۷۴۸۵۲۹

۸۸۷۴۷۷۸۳  
 ۸۸۷۴۸۱۰۲

 info@irsadaryayefartak.com

 • 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

 021 -۸۸۵۵۵۳۷۷

 ایرسا دریای فرتاک

نمایندگی خطوط کشتیرانی 
و حمل و نقل بین المللی
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حمل ونقل بین المللی تهران

 تهران، خیابان استاد 
نجات اللهی، خیابان شهید 
کالنتری، پالک 7۸، طبقه۳، 

واحد جنوبی

شرکت حمل  و  نقل بین المللی 

حمل ریلی، دریایی
زمینی و هوایی

جاده ابریشم

 40881 1 1 2
 40881570

 info@silk-roadco.com
 www.silk-roadco.com

شرکت حمل و نقل بین المللی

زمرد ترابر نوین
فورواردر کریر- 

کشتیرانی
 تهران، بزرگراه نواب، نبش 
آذربایجان شرقی، برج گردون، 

واحد ۵۰۲ شمالی

 66383095-7 
 66383098

 www.zomorrodtarabar.com
 info@zomorrodtarabar.com

 www.almastpgroup.com                info@almastpgroup.com

 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، پالک۲، بلوک۱، طبقه سوم، واحد ۱۴

شرکت حمل و نقل بین المللی

گروه الماس ترابر پارس

  02177649637  02177649638

حمل و نقل بین المللی

 info@hbtc.biz
 www.hagbarco.com

 تهران، کیلومتر ۱۲ جاده مخصوص 
کرج، خیابان سپاه اسالم، خیابان 

شهید عباس شفیعی )جالل( 

مجهز به ناوگان یخچال دار، کفی، 
تانکر، کمپرسی، چادری و کشنده بر

داخلی توانمند , 
سراسری بزرگ مقیاس هوشمند،

 نمایندگی کشتیرانی

 44907161 -70 
 44907169

کــریــر- فــورواردر
Iran Sari'e

International transport co.

 ۶۶۴۰۳۳۳۹ / ۶۶۴۶۸۰۶۶
 ۶۶۴۰۷۱۸۷

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 فلسطین بنش بزرگمهر، ساختمان۱۴۱

@ariangmbh.com
 www.iransarie.com  @iransarie.com

حمل  و  نقل بین المللی )سهامی خاص( 

نمایندگی آلمان
کریر- فورواردر 

و نمایندگی کشتیرانی و 
خدمات بار هوایی

شرکت حمل و نقل بین المللی

)با مسئولیت محدود(

 Info@jybco.com

 تهران، خیابان سهروردی جنوبی، 
خیابان شهید برادران نوبخت، 

شماره ۲۹
۱5۷۸۶۶۴۹۳۱  : کدپستی 
 ۸۸۸۳۴۷۸۰ ۸۸۸۳۵۱۳۵
 ۸۸۸۴۴۳۷۵ ۸۸۸۳۱۳۹۱ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 ارسال بار هوایی 
 صادرات و واردات  

 و  کارگو حمل بار به صورت
 فریت بار مسافری

 ترخیص کاال و امور گمرکی
 درمانی  و  احتییس تشکیل تور

         

 حمل ونقل بین المللی  ت کشتیرانی وشرک
    ششییبب      

 ) سهامی خاص(  

 زمینی، دریایی ، هوایی و ریلی
 کریر، فورواردر، لجستیک و ترخیص کاال

 واردات   و صادرات
 ترانزیت کاال از اقصی نقاط دنیا  

              حمل محموالت ترافیکی
 وفوق سنگین و پروژه ای

www.shibshahab.ws                           
info@shibshahab.ws 

 

www.shib.ws                                          
Info@shib.ws 

   شرکت خدمات بار هوایی وگردشگری
    بب  ششههااببییشش    

 محدود( ت ی) مسئول 

 طبقه دوم  -292ساختمان   -تقاطع سپهبد قرنی -خیابان طالقانی -تهران
 88909358/  نمابر:    88851006تلفن ویژه: 
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نشانی حمل ونقل بین المللی تهران

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

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

 info@pasargas.com

 8876461 1
 88767060

 تهران، سهروردی شمالی،هویزه 
غربی، نبش خیابان ویدا، پالک ۱

حمل زمینی، دریایی، 
هوایی و ریلی

 تهران، شهرک راه آهن، میدان 
ساحل، خیابان شمس، خیابان 

نور، ضلع جنوبی ساختمان ستاره 
دریا، طبقه 7، واحد ۱۴، 
  021 -۴۶۱۲۷۷۲۶

جاده ابریشم فرابر
شرکت حمل و نقل بین المللی 

و خدمات کشتیرانی

 www.silkroadfarabar.com
 info@silkroadfarabar.com

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

 88786441-42 
 88786443

 info@pars-pishro.com

 تهران، میدان ونک، خ ونک، 
ساختمان آئینه ونک، شماره ۱۱۰ 

واحد ۵۰۲ اداری

 تهران، خیابان آیت اهلل کاشانی، روبروی 
مسجد نظام مافی، مجتمع تجاری اداری 

اترک، طبقه دوم، واحد ۲۰۵

حمل و نقل بین المللی

وفا راه
فورواردر کریر- 

 حمل کاال از اقصی نقاط دنیا و بالعکس
 ترخیص کاال در کلیه گمرکات کشور

 دارای دفاتر نمایندگی در کشورها CIS اروپا 
و کلیه مبادی ورودی و مراکز شهرستانها
 صدور بارنامه فیاتا و CMR در اروپا و 

CIS کشورهای

 www.vafarah.com
 vafarah_co@yahoo.com

021-46092303-5  46092306
دفتر ازبکستان: 00۹۹۸۹۷۱55۷5۷۱
00۹۹۸۹۷۱55۱۳۱۱

 021 -88545890- 1
 021 -88767060

شرکت حمل و نقل بین المللی
پارسا ترابر کاسپین

 ناوگان تخصصی
 حمل، واردات و صادرات

LPG گاز مایع

 تهران، خیابان سهروردی 
شمالی، خیابان هویزه، نبش 

ویدا، پالک ، طبقه اول

 Info@mahantejaratL.com  Info@amir-logistics.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 ۲۰

 021-۲۶۳۷۸۵۷۱ / ۲۶۳۷۸۵۷2

 تهران،  خیابان کریم خان زند، 
خیابان شهید کالنتری، بین نجات 
الهی و سپهبدقرنی، ساختمان 7۶، 

طبقه ۵، واحد ۲۴

 tehrantir@gmail.com

 شرکت حمل و نقل بین المللی 

تهران تیر 

فورواردر کریر- 
 دریایی - زمینی - هوایی

 صادرات - واردات - ترانزیت
 حمل کاال به صورت مرکب و مستقیم 
 ترخیص کاال از کلیه گمرکات و بنادر 

کشور به صورت موقت و قطعی 
 دارای نمایندگی در کلیه بنادر و مرزهای کشور

 ۸۸۸۴۹02۱-۴
 ۸۸۸۴۹025 



w
w

w
.t

a
ra

b
a

ra
n

.c
o

m

شماره 200 160

حمل ونقل بین المللی تهران

با ۴۱ 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

 021 -44465300  ( 5خط )
 021 -44464818

 09 105940050-51 

D O N YA G A R D

 www.Donyagard.co

 Azad@Donyagard.ir
azaddonyagard@yahoo.com

 ـیــاگــرد د

 arya.forward@gmail.com

 تهران، خیابان سهروردی شمالی، 
باالتر از بهشتی، خیابان شهرتاش، پالک 

7۴، طبقه دوم، واحد 7

شرکت حمل و نقل بین المللی
International Carriage Company
• حمل ترانزیت انواع خودرو از امارات 
و بنادر جنوب به عراق، ترکمنستان، 

ارمنستان و گرجستان • حمل زمینی از 
کلیه مبادی اروپایی و سایر نقاط بوسیله 
کامیون به صورت خرده بار و یا دربست 
• حمل زمینی کاالهای غیر استاندارد و 

پروژه ای بوسیله کامیون های ویژه • حمل 
محموالت سنگین و فوق سنگین از کلیه 

مبادی داخلی و خارجی

بارفرابری 
آراز

 88737873 / 88523686
 86031578  021 -88738165 

شرکت ابتکار ترابر پارسا
خدمات کشتیرانی و حمل و نقل بین المللی

 02 1 -45513 02 1 -88552301   09 123431627

• 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

 www.etpcargo.com                             info@etpcargo.com

 تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از عباس آباد، برج نگین ساعی، طبقه ۴، واحد ۴۰۶

 تهران، خیابان مفتح، پایین تر 
از خیابان مطهری پالک۲۵۸،طبقه 

اول، واحد ۲

esmaeili@daytranssaba.com
 Daytranssaba@gmail.com

 88340501-507
 88340503

 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

 حمل و نقل بین المللی
 دی ترانس صبا

 کریرـ فورواردر
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، 

واحد۴۰۶

 kahkeshanseireasia@gmail.com 

 66432542-  66904955
 66583807 - 66583815 

 حمل کاالهای وارداتی و صادراتی
) به کلیه نقاط دنیا(

زمینی، دریایی، هوایی، ریلی
 بازرگانی و خرید کاال از مبادی 

اروپایی و آسیایی
 ترخیص کاال  امور نمایشگاهی

 تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از زرتشت، 
کوچه نور بخش، پالک ۳، طبقه ۲، واحد ۵

 Rahtaz58584@gmail.com

 88946697-  88941446
 8894317

ر رد ا و ر فو - یر خدمات حمل دریایی ، زمینی ، هوایی کر
 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 ۲۴، واحد ۲

 88172650-  54
 88175275

Intl Transport & Shipping Agency Co.Ltd.
Karkia Nik Nam

شرکت کشتیرانی و حمل و نقل بین المللی
کــارکیا نیـــک نام

 Info@niknamtransport.com
 www.niknamtransport.com
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نشانی حمل ونقل بین المللی تهران

▲سرویس های حمل زمینی، دریایی و هوایی
Door to Door خدمات حمل▲

▲خدمات حمل پروژه ای

 88750353-6  88757881

 تهران، خیابان دکتر بهشتی، نبش میرعماد، 
شماره ۲۸۲، واحد ۲۰۲

 www.5continents.ir  info@5continents.ir 

 86087817 /  86087219
86087258  88645155

 www.shamekh.org
 Info@shamekh.org

 ارائه کلیه خدمات واردات، 
صادرات، ترانزیت، لجستیک و 

ترخیص کاال
 دارای نمایندگی انحصاری از 
شرکت ItalianSped در زمینه 

حمل دریایی

 تهران، بلوار آفریقا، خیابان 
دستگردی، غربی، پالک ۳۵۲، طبقه ۶

1514834417 کدپستی: 
 021 -88527230
 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 ...

 info@arvandsealand.com 
 www.arvandsealand.com

 تهران، میدان آرژانتین، خیابان 
احمد قصیر، خیابان هجدهم، پالک 

۱۰، طبقه ۳، واحد ۶

 تهران، خیابان سمیه، بعد از 
مفتح، پالک ۱۱۰، طبقه ۴، واحد ۱۶ 

 mysam.bazargan@gmail.com

جاده پویان جهان
کریر-فورواردر

 044-34375058
 044-34375056 

JADDEH POUYN - E - JAHAN

شرکت حمل  و  نقل 
بین المللی 

 021 -88847387 
 88313076 

 021 -88328609 
 دفتر بازرگان: بازرگان، پشت بانک 

ملت، ساختمان جاده پویان جهان

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 7۴، طبقه ۲، واحد ۶

 021 -45429

 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

 www.brt-co.com      info@brt-co.com

حمل و نقل بین المللی

بارمان ره تتیس

 تهران، میدان فردوسی، خیابان سمیه، نبش خیابان موسوی، پالک 
۶۸، ساختمان سعید، طبقه دوم، واحد ۳۲

  88847093-4 /  88847496 /  88847538

 Info@nikangroup.ir

 تهران، جردن، خیابان دیدار 
شمالی، نبش کوچه کیش، پالک ۳، 

طبقه اول، واحد ۲
 021-88784076

 88784079
 88784078

با بیش از ۲8 سال سابقه فعالیت 
)کریر فورواردر(

حمل زمینی و دریایی
به اقصی نقاط جهان 
ترانزیت و ترخیص کاال

 www.nikangroup.ir
 info@tirkarantransport.com

 شرکت حمل و نقل بین المللی

متخصص حمل کاال و خرده بار 
 به ارمنستان و اوراسیا 

کامیونت، کامیون، تریلر، 
یخچالدار.

 www.tirkarantransport.com

 66706751
 66725992

 66725932

)با مسئولیت محدود(

دریا کاال ران

 www.daryakalaran.com      info@daryakalaran.com

کریر - فورواردر
)دریایی - زمینی - هوایی - ریلی(

متخصص بسته بندی و حمل اثاث منزل به کانادا، استرالیا و آمریکا

 09 127239006
 021 -88428766 /  88428576

شرکت حمل و نقل بین المللی 

 تهران، خیابان مطهری، بعد از خیابان ترکمنستان، نرسیده 
به خیابان شریعتی، کوچه صبا، پالک ۱، واحد ۲

Darya Kala Ran
 International Transport Co.Ltd
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حمل ونقل بین المللی تهران

 021-88812928 / 88828906  021-88865930

 صادرات پروژه های سوختی با بیش از ۲۰۰ دستگاه تانکر تحت پوشش
 حمل محموالت پروژه ای )فوق سنگین و ترافیکی(
 حمل محصوالت وارداتی از کلیه کشورهای اروپایی

 حمل محموالت صادراتی با کامیون های جدید تحت پوشش

 تهران، میدان هفت تیر، خیابان مازندرانی، پالک ۲۲

کریر- فورواردر

شرکت کشتیرانی/ حمل و نقل بین المللی

کیان مهر ترابر

trans043@nesa.net

• حمل کاالی وارداتی، صادراتی )زمینی، دریایی، هوایی(
• ترانزیت داخلی و خارجی

Cross Stuffing ارائه سرویس •

 88241034-5 86016726-28
 www.tiran-itc.com       sales@tiran-itc.com 

شرکت حمل  و  نقل  بین المللی

تیران

 تهران، مرزداران، خیابان اطاعتی جنوبی، کوچه الله، پالک ۱

 www.aslline.com                            info@aslline.com 

 88507 10 1 -4  /  88546298 /  88 176935
 88174295  09 124205586

 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

عضو انجمن سراسری شرکت های حمل و  دارای نمایندگی فعال در ترکیه و بلغارستان  ارائه خدمات بسته بندی و ارسال لوازم منزل
 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، سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، پالک ۲۴، طبقه ۵، واحد ۹

شرکت حمل و نقل بین المللی 

کاال سپید ترابر
)LTD( International Transport.Co)با مسئولیت محدود(

 kalasepid@gmail.com
 051 -36039890-3  051-36039894 

حمل کاالهای ترانزیتی و صادارتی به افغانستان و 
آسیای میانه و اروپا

 تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه زرتشت، بن بست سروش،
02  پالک۲، طبقه ۲ 1 -8894 1967   09924734977

9186993433  مشهد، پامچال ۵ ، پالک ۲۲، طبقه ۲  کدپستی: 

شرکت حمل و نقل بین المللی و نمایندگی خطوط کشتیرانی 

 info@parstarabar.com

 تهران، بلوار آفریقا، باالتر از جهان کودک، خیابان سپیدار، 
پالک ۱۸، طبقه ۳، واحد ۱۰ 

 88194461-2 /  ۵۴۵۱۳  ( (40خط
 88194456

 021 -۸۸۶۶۰۸۱۵- 17 
 www.samrun.co     info@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

 تهران، بلوار افریقا، باالتر از پل میرداماد، برج اناهیتا، 
طبقه ۱۰، واحد۱۰۰۴

 45674000  88930244

• حمل کاالهای سنگین و پروژه ای صادراتی، وارداتی و ترانزیتی از اقصی 
نقاط دنیا • مجهز به ناوگان کامیونهای چادری، یخچالدار و تانکر تحت 

مالکیت و تحت پوشش • دفاتر و نمایندگی های فعال در کلیه کشورهای 
اروپایی، اسکاندیناوی)آمریکا - کانادا( شرق آسیا و کلیه بنادر چین 

 www.ganjbar.com     info@ganjbar.com 

 تهران، میدان فاطمی، نرسیده به خیابان ولیعصر ، ساختمان شماره 
۱۸، پالک ۱۴، طبقه دوم، واحد سوم
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نشانی حمل ونقل بین المللی تهران

 88802606  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، خیابان ولیعصر، نرسیده به 
سه راه فاطمی، کوچه شهید حمید 

صدر، پالک۴۵ و ۴7، واحد۲

 0210-88914580-2  021-88899689

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

شرکت حمل و نقل بین المللی

جهان جاده

 تهران، خیابان نجات اللهی، خیابان اراک، ساختمان ۶۴، طبقه سوم، واحد۱۲ 

 تهران، سهروردی شمالی، نرسیده به بهشتی، بین اندیشه، یکم و 
دوم، پالک ۴۵۵، برج زیبا، طبقه یازدهم، واحد یازده

 ۰ ۹ ۱۲ ۱۳۵۶۰۰۰ 

مدیرعامل: احد زمانی)کریر و فورواردر(

   021-۸۸۴۷۵۲۹۸ / ۸۶۰۲۶۵۰۴ / ۸۶۰۲۴۸۷۷

کدپستی: 1516745155
 88206340-42  88206339

انجام کلیه خدمات دریایی، فله و کانتینر و حمل  و  نقل کاال های 
سنگین و فوق سنگین به صورت ترانزیت و حمل داخلی

 www.tehranrahvar.net      info@tehranrahvar.net

کریر - فورواردر

تهران راهوار )ب.م.م( شرکت

 تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از توانیر، پالک ۲۳۰7، ساختمان 
آریان، طبقه ۴، واحد ۲۲ 

Tehran Rahvar Co. Ltd
International Freight Forwarders

شرکت حمل و نقل بین المللی 

تات فرابر ایرانیان

 021 -88925844 / 88925841 /  88925839
 88925532  9 128334145 / 9 12 1570776
Alipour@tatfarabar.com  trans_shams

 tatfarabar@yahoo.com   ghasemi@tatfarabar.com

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 ۲۶۹، ساختمان پردیس ویال، طبقه اول، واحد ۱۰۲

 021 -۸۸۹۸۹۸۰۱  /  ۸۸۹۵۳۰۳۶  ۸۸۹۷۷۹۴۰

 ارائه دهنده بهترین سرویس ترانزیت و حمل کاالهای نفت، گاز و پتروشیمی
 دارای نمایندگی در تمامی گمرکات،بنادر و مرزهای خروجی و ورودی ایران

 axontarabar.ir                                   info@axontarabar.ir

 تهران، بلوار کشاورز، ابتدای فلسطین جنوبی، پالک ۴۱۸، واحد ۵فورواردر - ترانزیت
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حمل ونقل بین المللی تهران

 021 -66383007  66387034

کریر - فورواردر

 www.almasrahepayam.com
 info@almasrahepayam.com

شرکت حمل و نقل بین المللی

 تهران، میدان جمهوری، اول نواب ساختمان شهاب ۱، 
طبقه 7، واحد ۱7۱

Shaahin Tarabar
International Transport Co. LTD )با مسوولیت محدود(

شاهین ترابر

حمل کلیه کاالهای نرمال، ترافیکی، وزین، فله و مایعات
انجام کلیه عملیات لجستیکی، تخلیه و بارگیری

حمل کاالهای صادراتی، وارداتی، ترانزیت به وسیله کامیون، واگن و کانتینر
انجام کلیه تشریفات گمرکی و ترخیص کاال

کریر و فورواردر

حمل و نقل بین المللی

Carrier & Forwarder

 www.shaahintrans.com                   Info@www.shaahintrans.com

 تهران، میدان هفت تیر، 
خیابان مفتح جنوبی، خیابان 

ورزنده، پالک ۸، واحد ۴

(خط ویژه( ۸۸۳۲۲۲۹۷ 
 ۸۸۳۲۲۲۹۶

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.COM
 ATAPARSASEIR.COM

 تهران، بلوار کشاورز روبروی بیمارستان ساسان، پالک ۱۰۰، طبقه ۸ 

)خط ویژه( 02۱-5۴۹2 /88980867 / 88980866 
 88977364

« 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

  021 -57643 /  09 128691363
 sales@samatrans.ir
 www.samatrans.ir

خدمات حمل 
هوایی، دریایی، زمینی

شرکت لجستیک بین المللی

سما مروارید آسیا
SAMA Morvarid Asia Int’l.Trans.

 تهران، خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه دهم، پالک۹، واحد۳
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نشانی حمل ونقل بین المللی تهران

Pole One Transپل وان ترابر
International Trans, Co.LTD

شرکت حمل و نقل بین المللی 
)با مسئولیت محدود(

کریر و فورواردر
Carrier & Forwarder

 www.poleone.com                             Info@poleone.com

 ۸۸۳۴۳۷۲۲-۲۳
 ۸۸۳۰۹۱۴۱
 ۸۸۸۳۳۲۷۴
 ۸۸۳۴۳۷۳۳
 ۸۸۸۳۳۳۴۹ 

 ۸۸۸۲۰۸۸۹ 

حمل کلیه کاال های نرمال، ترافیکی، وزین، فله، مایعات
حمل کاال به کشورهای اروپایی و کشورهای مشترک المنافع، ترکیه و بالعکس

حمل کاال های صادراتی، وارداتی، ترانزیت به وسیله کامیون، واگن، کانتینر
انجام کلیه عملیات و تشریفات گمرکی و ترخیص کاال

حمل به شیوه های مختلف)ترانشیپ، مرکب(
انجام کلیه عملیات لجستیکی، تخلیه، بارگیری و بسته بندی

 تهران، میدان هفت تیر، خیابان مفتح جنوبی، خیابان ورزنده، پالک ۸، واحد ۳

 021 -88014529-30  88336668
 0912 1201272

 تهران، خیابان امیر آباد شمالی ، باالتر از جالل آل احمد ، 
نبش خیابان دهم ، ساختمان امیر ، طبقه ششم ، واحد ۶۰۳ 

 www.javanehcargo.com      info@javahehcargo.com

ارائه دهنده کلیه خدمات ترخیص و حمل انواع کاال های
 وارداتی، صادراتی، ترانزیتی و ریلی

 021 -44901480  ۰۲۱ (خط ۷( ۴۴۹۰۳۵۳۵-
 www.unipack.ir      info@unipack.ir

• بسته بندی لوازم منزل و مبلمان • ساخت صندوق های چوبی 
• بسته بندی کاال های نمایشگاهی و ماشین آالت و آثار هنری

• 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

 تهران، کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج، خیابان جهاد جنوبی، 
 پالک ۸، ترمینال یونیپاک

ترابر صدراه جم
شركت حمل و نقل بین المللی و بازرگانی

 A.hosseinzadeh@sadrahjam.ir Info@ sadrahjam.ir 

 66395223 -  66395323
 66395375  09 123254431

• حمل انواع كاالهای وارداتی، صادراتی و ترانزیتی از كلیه 
 نقاط دنیا به ایران و بالعكس

• خدمات ترخیص و ترانزیت و امور گمركی در كلیه گمرکات کشور

 تهران، میدان فتح، بعد از شیر پاستوریزه، خیابان فتح 
A27 سیزدهم، مجتمع اداری پایتخت، طبقه اول، واحد

• حمل کلیه محموالت وارداتی و صادراتی به صورت گروپاژ و خرده بار
• حمل کلیه محموالت وارداتی و صادراتی با کامیون دربست و کانتینر دربست

• خدمات حمل پروژه ای کاالهای سنگین و خدمات حمل کراس استافینگ
Door To Door و انجام کلیه خدمات ترانزیت داخلی و خارجی 

 22551488  22551487

شرکت حمل ونقل بین المللی

 تهران، خیابان پاسداران، برج سفید، طبقه پنجم، واحد ۱۰۵ 

 www.raga-tp.com      info@raga-tp.com

 021 -۸۸۷۸۷۹۲۹ 

 فورواردری

 Shirin@radianshipping.com

 تهران، بلوار نلسون ماندال)جردن(، ساختمان نگین 
آفریقا، پالک ۸۸ ،طبقه ۴، واحد ۴۰۸

شرکت حمل و نقل بین المللی

رادیان دریای ماهان

حمل و نقل بین المللی

سان لجستیک

 A.hosseinzadeh@sadrahjam.ir Info@ sadrahjam.ir 

 Sun.logistic 88458952 -  88456206

• 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 ۸۶، طبقه ۱

شرکت حمل و نقل بین المللی

شرکت حمل ونقل بین المللی
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حمل ونقل بین المللی تهران

شرکت حمل  و  نقل بین المللی

هژیـرراه
 تهران، سعادت آباد، میدان فرهنگ، ۲۴ متری فرهنگ

نبش چهارم شرقی، پالک ۲۹ طبقه ۴، واحد ۴۰۳۴

 076-3209  076-33444203  09 171617828

 www.hazhirrah.com    info@hazhirrah.com

 021 -22123931 /  2212393  09 123877269

 بندرعباس، بلوار پاسداران، نبش خیابان مالک اشتر، 
طبقه دوم کتاب فروشی

 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

 ۸۸۸۰۰۷۷۴ / ۸۸۸۰۷۲۷۸ / ۸۸۹۲۷۴۸۸  ۸۸۸۰۸۱۳۰ 

شرکت حمل و نقل بین المللی

پروا ترابر 

 تهران، میدان ولیعصر، خیابان صف شکن، خیابان طالقانی، پالک 
 ۳۰۴، طبقه اول، واحد ۲

 Parvatarabar ۰۹۳۹۲۱۴۷۵۳۱

ترابری ایران فن )تراف(

 info@traftransport.ir

حمل و نقل بین المللی

شماره ثبت: 200۴۷

 www.traftransport.ir

 تهران، خیابان شریعتی، 
تقاطع طالقانی خیابان خواجه 

نصیرالدین طوسی، شماره ۲۸۸، 
طبقه ۵، واحد ۲۰

 021-77624972
 77624973

 77523669

021  تهران، خیابان سهروردی جنوبی، نبش خیابان  امین الهی، ساختمان ۱۰7، طبقه سوم  88442560

 0992702621 1  / 09927026212 /  09927026215

 operation@sea-rough.com
 sea_rough

 sea-rough.com

 ارائه نرخ رقابتی جهت صادرات انواع کاال به بنادر هند

 ارائه دهنده سریع ترین خدمات حمل و نقل دریایی از / به مقاصد 
حوزه خلیج فارس، چین، کره )اینچون(، مالزی و اروپا

 سریع ترین خدمات حمل هوایی از اروپا، چین، کره، امارات و هند

 ارائه خدمات صادرات، واردات و ترانزیت

شرکت حمل ونقل بین المللی 

سـیـراف پـارت

 www.mehrlogistics.com

 Mehr Rad Navgan
I N T E R N A T I O N A L  T R A N S P O R T A T I O N

ن گا و د نـا ا ر مـهر

  ML Cargo Services L.L.C
International freight forwarder

ن ا ن تهر ا ر کــا مـهر

شرکت حمل و نقل بین المللى مهرراد ناوگان
فعال در بخش فوروادرى

info@mehrrad.org

شرکت حمل و نقل بین المللى مهرکاران تهران
فعال در بخش کریر جاده اى

info@mehrkaran.org

شرکت خدمات کشتیرانى مهردریا   ناوگان
نماینده خط کشتیرانى و ارائه کننده خدمات دریایى

info@mehrdarya.com

شرکت ام ال کارگو لجستیک
خدمات فورواردرى، کراس استاف در کشور امارات

info@mlcargo.ae

ن ا ن تهر ا ر کــا مـهر

شرکت حمل و نقل بین المللى مهرکاران تهران
فعال در بخش کریر جاده اى

شرکت خدمات کشتیرانى مهردریا   ناوگان
نماینده خط کشتیرانى و ارائه کننده خدمات دریایى

شرکت ام ال سى شیپینگ
خدمات فورواردرى و کشتیرانى در کشور امارات

 Mehr Rad Navgan
I N T E R N A T I O N A L  T R A N S P O R T A T I O N

ن گا و د نـا ا ر مـهر

شرکت حمل و نقل بین المللى مهرراد ناوگان
فعال در بخش فوروادرى  Mehr Rad Navgan

 I N T E R N A T I O N A L  T R A N S P O R T A T I O N

  MLC Shipping L.L.C
International freight forwarder & shipping service

ن ا ن تهر ا ر کــا مـهر

شرکت حمل و نقل بین المللى مهرکاران تهران
فعال در بخش کریر جاده اى

شرکت خدمات کشتیرانى مهردریا   ناوگان
نماینده خط کشتیرانى و ارائه کننده خدمات دریایى

شرکت ام ال سى شیپینگ
خدمات فورواردرى و کشتیرانى در کشور امارات

 Mehr Rad Navgan
I N T E R N A T I O N A L  T R A N S P O R T A T I O N

ن گا و د نـا ا ر مـهر

شرکت حمل و نقل بین المللى مهرراد ناوگان
فعال در بخش فوروادرى  Mehr Rad Navgan

 I N T E R N A T I O N A L  T R A N S P O R T A T I O N

  MLC Shipping L.L.C
International freight forwarder & shipping service

We Know The Business,
You Call,

We Move!

۲۸۱، طبقه۳   تهران، خیابان مطهری، پالک 
۰۲۱-۹۱۰۰۶۰۵۰ تلفن: 

info@mehrlogistics.com
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نشانی حمل ونقل بین المللی خراسان

تانیا باربد تیر پارس

 TANIA.BARBOD@GMAIL.COM

شرکت حمل ونقل 
)T.B.T( بین المللی

کریر- فورواردر
) جاده ای، دریایی، ریلی (

صادرات .واردات و ترانزیت به 
کشورهای آسیای میانه ،

افغانستان،اروپا، روسیه وبالعکس 

 051-37268883
    37126284
    09153074840
    09155187728
    09151078593

 www.taniabarbod.com

 مشهد، خیابان کالهدوز ۴7، 
منفرد ۶، پالک ۲۱ طبقه اول

زاد راه

 info@zadrah.com

شرکت حمل  و نقل بین المللی 

 051-37600450
 051-37603232

   37603131

 www.zadrah.com

 مشهد، بلوار خیام، خیام 
جنوبی ١٠ پالك ١٧، ساختمان 

بهزاد، طبقه ٤ واحد ١٥

کیامهر ترابر

  kiamehr@mail.ru

شرکت حمل و نقل بین المللی

« کریر- فورواردر
« حمل کاال های وارداتی، صادراتی و 

ترانزیت به صورت زمینی، دریایی، ریلی 
به کشور های آسیای میانه و بالعکس 
« ترخیص کاال از کلیه گمرکات و بنادر 

کشور ایران و ترکمنستان

 051-38114337
 051-38114280

 www.kiamehrtarabar.com

 مشهد، خیابان امام خمینی، 
سه راه دارایی، ساختمان اداری 

مرمر، طبقه ۱۲، واحد ۳

شرکت حمل  و  نقل بین المللی

 حمل فرآورده های نفتی صادراتی ازمبدا انبارهای شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی و دیگر نقاط عرضه به مقصد افغانستان ،عراق و ترکیه

 حمل کلیه کاالها، محموالت و محصوالت کارخانجات و صنایع بین المللی
 حمل گاز LPG ) گاز مایع( به کشور های عراق، پاکستان، افغانستان و ترکیه

 09153070080      051-37297966 

 pishtaztarabar@yahoo.com

پیشتـاز تـرابـر

 ۰5۱ -338۲۲۴67 -9   /  338۲۲۱۰۱ پیشتاز ترابر: 

 عصر خاوران کریر - فورواردر

مشهد، انتهای بلوار فرودگاه، ابتدای شهرک عسکریه، حاشیه میدان احسان پالک ۵ 

شرکت حمل  و نقل بین المللی 

زهره شب 
 «  حمل کاالهای ترانزیتی به کشورهای CIS و به خصوص افغانستان

 «  حمل کاالهای صادراتی به کلیه 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 

کانتینرهای یخچالی

 www.zohreshab.com    info@zohreshab.com

 051-38546216 / 051-38546232 / 051-38546285
 051-38596528   09155118533  -  09154140412

 مشهد، میدان تقی آباد، مجتمع زیست خاور، طبقه ۵، واحد ۵۱۴

کریر - فورواردر- ترانزیت
جواهر نگار طوس

 دارای نمایندگی های فعال
 در گمرکات مرزی کشور
 فعال در ترانزیت کاال 

به آسیای میانه و افغانستان

 info@javahernegar.com    rahtash@gmail.com   

 051-38444591
   051-38443971

 051-38401246 
بندرعباس 076-33511351-2 
 076-33511278

 مشهد، خیابان کوهسنگی ۳۰، 
شماره ۲۸، طبقه ۳  

کریر - فورواردر
ره تاش توس

کریر - فورواردر
 دارای نمایندگی های فعال

 در گمرکات مرزی کشور
 فعال در ترانزیت کاال 

به آسیای میانه و افغانستان
 مشهد، خیابان کوهسنگی ۳۰، 

شماره ۲۸، طبقه ۲  

شرکت حمل  و نقل 
بین المللی 

شرکت حمل  و نقل 
بین المللی 

 051-38416114
   051-38443080

 051-38429978 
بندرعباس 076-33511351-2 
 076-33511278

دریای آبی متحد
شرکت  نمایندگی کشتیرانی

 abatamim@yahoo.com

« حمل محموالت کانتینری ، یخچالی، LCL و پروژه ای از اقصی 
نقاط جهان به بنادر ایران و بالعکس   « حمل از مبدا تا مقصد  
DOOR TO DOOR SRVICES    « حمل چندوجهی بین المللی 

Multimodal Transport    « ترخیص کاال

 Head Office: 
 (+98) 513 705 4062
 (+98) 915 442 2267 / 901 396 9304

    Bandar Abbas branch: 
 0098  912  047  2267 / 0098 993 211 2907

Shipping & Forwarding Co.

آبا تمیم گیتی
شرکت حمل و نقل و لجستیک بین المللی 

 ublueslogistics@gmail.com

حمل ونقــل اختصاصــی محموالت فله از 
کشــورهای حوزه cis و Russia به بنادر 
شــمالی ایران و ترانزیت از مســیر ایران

 مشهد، بلوار وکیل آباد، صیاد شیرازی، 
نبش صیاد شیرازی ۲، مجتمع اداری و 

تجاری زمرد، طبقه ۳، واحد ۳۰۸

 051-۳۸۹۴25۳۸ / ۳۸۶۹۷۷۶۹
 051-۳۸۶۹۷۷۴۹
 0۹۱5۳۱۶۶۷5۳

Maral.tarabar.iranian1@gmail.com
 Malekabadi1358@gmail.com

شرکت حمل و نقل بین المللی

مارال ترابر ایرانیان
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حمل ونقل بین المللی خراسان

شرکت حمل  و  نقل بین المللی
 با مجوز رسمی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و راه آهن 

جمهوری اسالمی ایران  نماینده قانونی راه آهن ترکمنستان )اکسپدیتور( در 
پرداخت کرایه مسیر ریلی  جستجو و ردیابی واگن های MPS و SPS در منطقه 

CIS و ایران  دارای شعبات در کشورهای ترکمنستان ، ازبکستان ، ترکیه  
دارای نمایندگی در کشورهای امارات ، قزاقستان ، تاجیکستان ، قرقیزستان  

اخذ مجوز و حمل محموالت ترافیکی ، خطرناک  عضو فیاتا

 051 -37664051-6  051 -37664084 

 مشهد، بلوار ملک آباد، بزرگمهر جنوبی، بین بزرگمهر جنوبی ۱۰ و ۱۲/۱، پالک ۴۸

 info@wagonbar.com

واگن بار آسیا

شرکت حمل  و  نقل بین المللی

 مشاوره در امور گمرکی و حمل ونقل  ترانزیت به کشورهای آسیای میانه و 
بالعکس  دارای ناوگان حمل جاده ای ایرانی، ازبکی، تاجیکی ) کفی، چادری، 

کارکریر(  حمل محموله های وارداتی و صادراتی ) زمینی، ریلی(  بهترین نرخ 
کرایه حمل به کشورهایCIS بصورت ریلی و زمینی )ترانزیتی، صادراتی(  حمل و 

تهیه انواع مجوز محموله های خاص ، محموله های ترافیکی و سنگین بار

 051-38338411-13  051-38337582 09018296294 

 مشهد، بلوار هفت تیر، مجتمع تجاری اداری آرمیتاژ گلشن، طبقه ۵، واحد ۵۰۱

 www.atrakbarkhorasan.com    traffic@atrakbarkhorasan.com

کریر - فورواردر

اترک بار خراسان

شرکت حمل  و  نقل بین المللی

 حمل كلیه محموالت از طرق مختلف حمل اعم از جاده ای دریایی ریلی و هوایی
  مشاوره در امور گمركی و حمل و نقل بین المللی  دارای انبار جاده ای مسقف واقع در 
جاده آسیایی  دارای انبار ریلی مجهز به دو انبار سر پوشیده، باسكول و كلیه ماشین 
آالت تخلیه و بارگیری به همراه ٣ خط ریل  ارائه خدمات لجستیكی از قبیل انبارداری 
بسته بندی تخلیه بارگیری كلیه محموالت و نیز صدور كلیه اسناد و مدارك و مجوزهای 

مربوط به محموالت خاص

 051-36044377 / 051-36093219  051-36044839
  ٠٩١٥٥٢٥٢٣٥٧ / ٠٩١٥٥٢٥٢٦٦٥ 

 مشهد، بلوار فردوسی، نبش چهارراه فرامرز عباسی، ساختمان 7۲، طبقه اول، واحد ۱

 hamrahan_toos@yahoo.com

همراهان شب توس
شرکت حمل  و  نقل بین المللی شرکت حمل  و  نقل بین المللی

حمل و ترانزیت گاز LPG باکامیون های 
ملکی و تحت پوشش

حمل و ترانزیت کاال به آسیای میانه و افغانستان
انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کاال از کلیه گمرکات کشور 

 051-37063115-6  051-37252295  09151130843 

 مشهد، میدان ابوطالب، نبش حر عاملی، ۴7 ساختمان پمپ 
بنزین ره پیما، طبقه اول

 www.abanrahtoos.com      bidel@abanrahtoos.com

کریر - فورواردر
آبانراه طوس

khavari@abanrahtoos.com

شرکت حمل  و  نقل بین المللی

 مشاوره و انجام کلیه عملیات حمل پروژه های تخصصی کاالهای یخچالی به کشورهای مستقل مشترک المنافع 
توسط کامیون های یخچالدار تحت مالکیت شرکت  دارنده بزرگترین ناوگان کامیون های یخچالی در استان 

خراسان رضوی  حمل کانتینری کاالهای یخچالی و غیر یخچالی در قالب عملیات واردات، صادرات و ترانزیت از 
کلیه بنادر چین و سایر کشورهای خاور دور و حوزه خلیج فارس به ایران و بالعکس  سرویس منظم از بندر و 
سایر مبادی ترانزیتی و گمرکی کشور به کشورهای مستقل مشترک المنافع، افغانستان و عراق  انجام عملیات 

و تشریفات گمرکی و ترخیص کاالهای یخچالی و غیر یخچالی در تمامی گمرکات و بنادر کشور  دارای دفاتر 
نمایندگی فعال در کشورهای چین، هند، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان

 051 -381 14747 / 051-381 14379  051-381 14748  09 153141875
 مشهد، خیابان امام خمینی، نبش امام خمینی ۲۸، مجتمع مرمر، طبقه ۵ ، واحد ۱۴ 

 info@abtlogistics.ir

آسا برودت طوس
کریر - فورواردر

 14, 5th, floor of Marmar Complex, Imam khomeini 28st, Mashad, Iran. +98915 3141875
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نشانی حمل ونقل بین المللی خراسان

گروه شرکت های حمل و نقل بین المللی

« فورواردر - کریر                                           «جاده ایی - ریلی 
«حمل و نقل جاده ای، ریلی و کانتینری، خدمات ترانزیت کاال و حمل از 

تمامی مبادی ورودی کشور به کشورهای افغانستان، پاکستان، آسیای 
میانه، عراق، آذربایجان و قزاقستان 

 051 -۳۸۴۳۹۹۹۹ /  051 -۳۸۴۷۹۰۶۱ -64  051-۳۸۴۷۹۰۶۵ 

 مشهد، احمد آباد، احمد آباد ۱۳، کوچه ابو نصر، پالک ۵، ساختمان چاری، طبقه ۳

 salmantarabar@yahoo.com

سلمان ترابر توس

Salman Group
International Transport Group

(LPG( خدمات حمل و لجستیک مواد سوختی و گاز مایع

حمل  و  نقل بین المللی

 ارائه خدمات حمل دریایی، زمینی و ریلی  مشاوره و حمل محموله های 
کانتینری، چادری، یخچالی و سوخت  سرویس منظم از بندرعباس به تمامی 
کشورهای CIS، افغانستان، عراق و روسیه  حمل کاالهای خطرناک، یخچالی و 
فسادپذیر، سنگین وزن، ترافیکی و LPG  حمل کاالهای وارداتی، صادراتی و 
ترانزیتی از کلیه بنادر چین و کشورهای حوزه خلیج فارس به ایران و بالعکس 
 دارای دفاتر نمایندگی فعال در کشورهای چین، هند، قزاقستان، تاجیکستان، 

ازبکستان و ترکمنستان

 051-37664131-4  051-37664130 
مشهد، بلوار جانباز، بین جانباز ۲ و ۴، ساختمان هواپیمایی قطر، طبقه ۵، واحد ۲

 www.asatarabar.ir       info@asatarabar.ir

کریر - فورواردر
آسا ترابر شرق

حمل  و  نقل بین المللی

 حمل کاالهای صادراتی و ترانزیتی به کلیه نقاط جهان
 دارای دفاتر فعال در کشورهای امارات - ترکیه - قرقیزستان و آلمان

 دارای ناوگان ایرانی و خارجی جهت حمل کاال
 ترخیص کاال از کلیه گمرکات ایران به همراه انبار نگهداری

 مشاوره رایگان در امور حمل و نقل بین الملل

 09155004564 / 09383066174

 www.abartarabartoos.com

کریر- فورواردر زمینی - دریایی - ریلی

 ابر ترابر طوس

دفتر آلمان: 00491607703936  09 157155034 / 09 12 1 126716

INTERNATIONAL TRANSPORT COMPANY

آقای سجادی )مدیر آسیای میانه مسلط به زبان روسی(

شرکت حمل  و  نقل بین المللی

 حمل کاالی ترانزیتی و صادراتی به کشورهای عراق، ترکیه، پاکستان، 
افغانستان و آسیای میانه، به خصوص تاجیکستان ، قزاقستان، 

قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان و بالعکس  حمل کاال از طریق راه آهن 
به کشورهای CIS  نمایندگی در کلیه بنادر و مرزهای کشور

 051-37239097 / 37239096 /  37298146 /  37293743

 info@michka-mts.com

میچکا ترابر شرق

۰۹۱۵۳۱۴۱۰۵۴  علیرضا فرتاج : 

کریر - فورواردر عضو کنوانسیون تیر

 مشهد، خیابان آبکوه، نبش آبکوه ۵، مجتمع تجاری، سعد آباد، واحد ۱۰۳

  051-37297966 

حمل  و  نقل بین المللی

فعال در ترانزیت کاال به آسیای میانه و افغانستان

 051-38496310 / 38496311 
 مشهد، کوهسنگی ۳۰، پالک ۱۱۶، طبقه ۴، واحد7

  yaranzamin_star@yahoo.com

کریر - فورواردر
خداپرست - فیض محمدی

ستاره یاران زمین

Saramadyaranzamin@yahoo.com
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حمل ونقل بین المللی و داخلی کل کشور

شرکت حمل ونقل بین المللی

صبا ماهان مشهد
شرکت بازرگانی

مروارید تجارت توانا مکران 

Morvarid.tejarat@yahoo.com       Saba.mahan2172@yahoo.com

کریر- فورواردر- ترخیص کاال 
ترانزیت و حمل کاال به پاکستان،افغانستان،

آسیای میانه و بالعکس
زاهدان، خیابان امام خمینی،خیابان هیرمند جنوبی 6

تلفن: 05433223703  /  05433219564  نمابر: 05433226405
همراه:09151418128  /  09151431288

مدیریت
آقای مهاجری

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(

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

 مشهد، میدان شریعتی، مجتمع  تجاری زیست خاور، طبقه 9، واحد 9۰7

حمل انواع محموالت سنگین و ترافیکی در داخل کشور و
به کشورهای آسیای میانه )ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان،

قرقیزستان، تاجیکستان، ارمنستان، آذربایجان، گرجستان( و ترکیه 

 www.bisantarabar.com     info@bisantarabar.com
 051- 13838138-3 

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

عضو فیاتا
مشهد میدان، شریعتی، 

مجتمع زیست خاور، طبقه 5، واحد 510
051-38587581-5

فکس: 38525540- 051

 www.borhaantarabar.com

فریدون برهانزئی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

 چابهار
پایانه بار، کیلومتر۵، غرفه ۱۸

 09147640098
 09151450098

 054 -35333183
 054 -35333184

«  حمل کاال تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی به تمام نقاط کشور
«  ترخیص کاال، مدیریت و مشاوره در امور حمل و نقل

«  با سابقه 2۷ ساله و کامیونهای ملکی و تحت پوشش

شرکت حمل و نقل

برهان ترابر بندر چابهار

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

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
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نشانی حمل ونقل داخلی کل کشور

شرکت حمل  و نقل 
جاده ای داخلی 

)وابسته به صندوق 
 55860457 / 55828044 بازنشستگی كشوری(

55820028    55843056 
 پایانه و دفتر فنی تهران، آیت اهلل سعیدی، کیلومتر ۵ 

جاده ساوه، ابتدای اسماعیل آباد، جنب مترو آزادگان
 www.fajr- jahad.com

فجر جهاد
 بندر امام خمینی، پایانه بار 

بندر، طبقه ۲، غرفه ۲۰
 بندر انزلی،پایانه بار 

بندر انزلی، پالک ۲۴

 تهران، نسیم شهر، پایانه 
استان تهران، غرفه ۲۰۵

 021 -55295893-6
 55295895 

 07633532653 05434286002

 07733445317

 0 1343422499 06152241205
 بندر عباس، پایانه بار، 

غرفه شماره ۲۸
  چابهار، پایانه بار، غرفه 

شماره ۸

  کرمانشاه، پایانه بارکرمانشاه

 بوشهر، پایانه بار بوشهر

 عسلویه، پایانه بار منطقه ویژه

 08337103122

 07731375251-4

 شعبه زنجان
 02433794033

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(

تهران:خیابان مطهری، شماره 227    کد پستی:15876
تلفن: 88514750-021     نمابر:021-88730737

شرکت حمل و نقل بین المللی و مسافرتی)سهامی خاص(

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

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

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
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حمل ونقل بین المللی آذربایجان

 33383030 ( 12 (خط
 33742928

 تهران، خیابان فدائیان اسالم، 
ایستگاه ممتاز

ممتاز 
موسسه حمل و نقل و باربری

قبول حمل کاال به تمام نقاط کشور
)تحت پوشش بیمه(

تلفن غرفه 234 پایانه
55296217 /  55296000-3

 04432759351-4

 infonikbarco@gmail.com

نیــک بــر
شرکت حمل ونقل بین المللی

کریر و فورواردر

URMIA IRAN 

شهاب تیر آریا
« 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  و نقل بین المللی

 ارومیه، بلوار آزادی نرسیده به گمرک، ساختمان شهاب تیر 
آریا، طبقه همکف

 044-۳۲۷۵۶۱۴۶-7 /  ۰۹۱۴۳۴۱۳۹۰۳ 

کریر و فورواردر

 فرشاد حاتمی

شرکت برتر در حمل  و  نقل کشور 
در سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۷

« دارای سامانه هوشمند اختصاصی 
حمل  و نقل   « صدور بارنامه های 

دولتی در سراسر کشور
« ارائه خدمات حمل و نقل در 

سراسر کشور در سریع ترین زمان 
توسط تریلرهای حمل خودرو، کفی، 
اتاقدار و ترانزیت و کلیه کامیون ها

« دارای ترمینال اختصاصی

حامد بار
)بزرگ مقیاس هوشمند(

 info@hamedbar.ir 
 www.hamedbar.ir

شرکت حمل  و  نقل بین المللی سراسری

 تهران، خیابان آزادی، روبروی 
مسجد دانشگاه شریف، شماره 

۴6۰، ساختمان مصطفی
 66049096-9
 66001086

 تبریز، انتهای خیابان رسالت 
مرکز تجاری رسالت ساختمان 
مرکزی، طبقه اول، پالک ۲/۴۴

 041-34468700
 34468701

 041-34457121

ساربان گستر سبالن
شرکت حمل و نقل بین المللی

  sarban.int@gmail.com

با مسئولیت محدود 
کریرـ فورواردر

صبوران ترابر و صبوررانان

 sabooran_transportco@yahoo.com           Sabooran.sabooranan_ truck

« ترانزیت، واردات و صادرات توسط کامیونهای چادری، تانکری، کفی و کمرشکن به 

   آسیای میانه وکشورهای اروپایی و همسایه 

 « حمل انواع فراوردههای نفتی به کشورهای عراق و افغانستان 

 « دارای نمایندگی در کلیه مبادی ورودی و خروجی

« ترخیص و انجام تشریفات گمرکی کاال از بنادر، گمرکات و مناطق آزاد تجاری کشور

 044-32755842-3
 09120259060 / 09144417041 / 09141410411

وارد کننده کامیون های نو و کارکرده اروپائی

 ارومیه، بلوار آزادی جنب گمرك
شرکت حمل و نقل بین المللی

کریرـ فورواردر

)با مسئولیت محدود (

« حق العملکاری، انباری، مشاوره در 
امور گمرکی و ترخیص

« ترانزیت کاال توسط کامیونهای 
کفی، چادری، تانکر، کارکریر، 

کمرشکن، بوژی
« ترخیص کاال هر کلیه بنادر 

گمرکات معتبر

صحرا ترابر

 Info@stcotransport.com 
 www.stcotransport.com

نمایندگی خطوط کشتیرانی

 تهران، خیابان ایرانشهر جنوبی، 
نبش سمیه، شماره ۱۱۴، طبقه 

اول، واحد ۲
 ۸۸۳۱۸۸۵۰-۵۲
 ۸۸۸۴۷۳۷۳

شرکت حمل  و نقل بین المللی

کریر و فورواردر

Shipping & International Transport
SAHRA TARABAR CO.

 شعبه اردبیل
045-۳۳۸۱۶۰۱۰ /  ۳۳۸۱۲۶۶۲

 اردبیل، بزرگراه بسیج، میدان سینا، ساختمان ماهان تیر پالک ۱۱۱

 LPG حمل ونقل تخصصی گاز

  manatarabarparsiyan@gmail.com
 045-33810078    045-33824089

شرکت حمل و نقل بین المللی

تــرابـــر  مــانـــا 
خاورمیانه پارسیان
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نشانی حمل ونقل بین المللی آذربایجان

آرنگ نگین

  www.lbeg.ir              info@lbeg.ir

 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 

شرکت حمل  و نقل بین المللی

 خوی، بلوار ولیعصر، روبروی بانک ملی، کوچه سمندری، پالک ۱، طبقه ۲
 044-36260672-4   09145422616 / 09141612616

)سهامی خاص(

)تنومند(
  latifbeiramy@yahoo.com

 5-32720074-044  ارومیه، کیلومتر ۲ جاده سلماس

ماهور کیان سبالن

  info@mahourkiyan.ir

 حمل محموالت صاداراتی، ترانزیتی به اروپا، آسیا، 
کشور های همجوار و بالعکس

 ارائه کلیه خدمات گمرکی و ترخیص کاال در کلیه گمرکات

شرکت حمل  و نقل بین المللی

 تهران، خیابان سوم وزرا، پالک ۲۶، طبقه سوم، واحد۹ 
 045-۳۳۸۱۱۷۶۶    045-۳۳۸۱۵۸۰۰ 

کریر - فورواردر
به مدیریت سیفی

 اردبیل، شهرک رجایی، کوچه شهید شعاری، پالک۱۱۱، طبقه اول

 ۰۹۱۲۴۶۷۴۹۲۸ / ۰۹۱۴۴۹۱۱۱۹۸ / ۰۹۱۴۳۹۱۶۰۷۴

آرتا لجستیک

 www.artalogistic.com     info@artalogistic.com

« صادرات و وادرات،ترانزیت 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 فورواردینگ بین المللی )حمل و نقل کانتینری و غیر کانتینری(

« سرویس  های منظم از ایران به ترکیه، اتحادیه اروپا و بالعکس

شرکت حمل  و نقل بین المللی

 041-34393000    09144330532

کریر - فورواردر

 تبریز، محله نصف راه، خیابان شهیدآیت اله محالتی، بلوار ۲۲ 
بهمن، مجتمع ستاره باران ، طبقه هفتم ، واحد ۸

سرافراز ترابر

 www.sarafraztarabar.com    info@sarafraztarabar.com

شرکت حمل  و نقل بین المللی

 ۰۴۱-۳۳۳۵۸۳۱۱ / ۳۳۳۵۸۸۱۴ / ۳۳۳۵۸۸۴۱
  ۰۴۱-۳۳۳۵۸۸۱۹

کریر - فورواردر

G تبریز، فلکه دانشگاه برج بلور، طبقه ۱۸، واحد 

ferdousi7005@hotmail.com   ferdousialireza@gmail.com

Sarafraz Tarabar
International Transport Co. LTD.

)با مسئولیت محدود (

  morvaridmaku_transport@yahoo.com

 ۰۴4-34375084-86    ۰۴4-34372740

 ترابری بین المللی  زمینی، هوایی، دریایی  بسته بندی و ترخیص کاال

 جنب درب گمرک بازرگان، مجتمع امیرحسین، طبقه۳، واحد ۵

 Next to the bazargan customs door.Amir Hussein 
Complex. floor3. Unit5

 (+9844) 34375084/ 6    +984434372740 

 Road & airway  Shipping & packing  custom 
clearance& services

)سهامی خاص(

MORVARID MAKU
Int'L Transport Co.P.J.S.

مروارید ماکو
شرکت حمل  و نقل بین المللی

شهاب سحر آذر
حمل  و نقل بین المللی کاال

 041-42025148
 041-42025117-18

   041 -42025145-7
 shahabsaharazar@gmail.com

  جلفا،  خیابان تیمسار فالحی، 
روبروی درب خروج گمرک، پالک ۲۰

کریر - فورواردر

سرویس منظم صادرات و ترانزیت 
کاال به ارمنستان، گرجستان ،تفتان 
پاکستان سرویس منظم واردات 
کاال از ارمنستان ، گرجستان، ترکیه

کـالجـار
شرکت حمل  و نقل بین المللی و 

خدمات بار و مسافرت هوایی

 041-34470512
 041-34450359

   041 -34470445

 www.kaljar.net  www.kaljar.ir

 تبریز، چهارراه راه آهن جنب پمپ 
بنزین، آذر پترول، پالک ۶

)سهامی خاص(

 041-32613313

نمایندگی کلیه ایرالین ها

 International Transport & Air
Cargo Services.co
Carrier - Forwarder

 فرودگاه تبریز، روبه روی سالن مسافری

مدیر عامل ایوب ساعی09141146976

3
3

تلفن: 3- 041-34484871
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حمل ونقل داخلی هرمزگان

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 29 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

۳۳۵۱۱ ۱۴۰  /  076-32212195 تلفن: 

بندرعباس، امیرآباد، بلوار پاسداران، پالک ۸، 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

 بندرعباس ، بلوار پاسداران، روبروی ایستگاه بندر لنگه، نبش کوچه نام آوران 6
دفتر عملیات : پایانه بار قدیم، ساختمان 33 دستگاه

076-39255258 : تلفکس

شرکت حمل و نقل جاده ای 

بندر پیشتاز هرمزگان

 Bandarpishtaz.hormozgan@gmail.com      bandarpishtaz_hormozgan

با کادری مجرب در زمینه حمل و نقل جاده ای 
از مبداء بندرعباس به تمام نقاط کشور 

0913-3454317  امیرکریم الدینی      
0913-3457671 حیدرحسینعلی پور  

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

 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 : 16789

atashin-tarabar. i r                             atashin.co95@yahoo.com

شرکت حمل و نقل داخلی

09129369824          076-32589369

33555761 / 33554297 076  دفتر مرکزی: هرمزگان، بندر عباس، سه راه جهانبار، ساختمان سیستان، طبقه چهارم

 076 33532849 /  33532620

ر 09177631885 آذری پو

ر 09177635042 آذری پو

09179041662 وریمی  کریمی ا

 azartarabarhormoz@yahoo.com

 ترخیص و بارگیری
 استریپ

 حمل و نقل داخلی

 دفتر عملیات: بندر عباس، شهرک حمل و نقل نگین ترابران، خیابان هنگام، هنگام ۳

وریمــی ا ــی  ــل: حســینعلی کریم م ــر عا مدی
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نشانی حمل ونقل داخلی هرمزگان

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

تلفن: 076-32212165 
رحیمی:  مجید  مدیرعامل: 

09176923747 
عملیات: سروش سلطانی:  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

 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

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

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

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

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

 « 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 95
076-91037014     076-33312977 تلفن: 

با مسئولیت محدود

 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
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راهنمای شرکت های کشتیرانی و خدمات دریایی ایران
فهرستی از شرکت های فعال و دست اندرکار کشتیرانی و خدمات دریایی کشور

صفحهخدمات دریایی و كشتیرانی 

180آباد اختر آریامن 

179آبنوس خارک

190آبتین راه خاورمیانه

189آراد راه دریا 

185آرمان راه کوروش 

187آریا بندر سپنتا 

186آرین ترنس

186آرین سپهر اروند  

186آهنگ دریا

160ابتکار ترابر پارسا

184اتحاد دریایی دوستی 

186اسپندان ترابر آتیه

190البرز سیریک

185الماس مارین جنوب کیش 

180امواج دریا

191امواج زرین دریا

186ایران ترابر

183ایرسا دریا لجستیک

157ایرسا دریای فرتاک

183ایرسا مارین

183پاسارگاد الین

182پاشا دریا شرق 

180پردیس اقیانوس سیراف 

181تاجران دریا کاال 

191تاو ساحل اروند 

189تجارت دریای آترین

)TDS( 183ترنگ دریا

189توسعه تجارت روبینا  

187توسعه تجارت کارن مکران  

186توشه بر

178تیام دریا 

178جهان دنیز کاال 

182خط استوا مارین

181خط کرانه دریایی  

188خورشید دریایی آبی  

179داتام دریای اروند  

187دروازه طالئی دریای نور

179دریا پرتوی گیتا

182دریا پیمای امین پارس 

183دریا تجارت سامیار

190دریا سرعت 

179دریا سفیر هرمز  

167دریای آبی متحد

184دریای متحد 

189دریای نیلگون شفق

188دنیز دریا نورد متحد

188دورقی

185رابین مارین 

178راشا تجارت شایگان

179راهیان تجارت مارین

154راهیان دریای سعادت 

186رایکا دریا تجارت  

191روشن دریای پارس  

188ساعی ترابر آرشام 

180ساعی پارس دریا

183سام دریا آسیا  

180سپید بندر مکران  

186ستاره  

 )BSL( 179ستاره آبی دریا

191ستاره تدارک دریا

180ستاره دریای آرام  

181سلین دنیز  

184سالم دریا  

187سها رسا مانا 

189سیراف دریا لیان

181سیما دریای گناوه 

186شاخص صدف دریا 

188فانوس ساحل 

178فرتاک دریای آرام 

187فرشته اقیانوس آبی 

190فرمد 

191فروهر دریای پارس  

189کارا افق گیشان  

184کیان راه ساحل 

188گذرگاه دریا پارس  

185لتکا آبی کیش  

180ماروس ترابر 

188مدیریت بار و دریا  

190مروارید دریایی آرام

187موج مد

166مهر دریا ناوگان

181نیک آریا سیما ایرانیان

187ونوس دریا  

187هفت دریا 

182هالل دریای ایرانیان  

182هماهنگ دریای پارس 

189هنزا ناو دریا  

182یکتا مارین  

خدمات بندری

182آذرپاد

184امیدان ساحل پارسیان 

178پرشین جاوید اروند

187خلیج پژم

184دریای آبی خلیج فارس

190ساحل نمایان بندر

181کسری افق دریا 

178کیش راه آبی

190لنگر دریا جنوب  

تات فرابر ایرانیانتات فرابر ایرانیان

تهران، خیابان ویال، نرسیده به کریم خان، نبش کوچه جرج جرداق، 

پالك 269، ساختمان پردیس ویال، طبقه اول، واحد 102

021 - 88925839 / 88925841 / 88925844

09128334145   

tatfarabar@yahoo.com

شرکت حمل و نقل بین المللی شرکت حمل و نقل بین المللی 

کریر فورواردرکریر فورواردر

حمل و نقل کاال به صورت دربست و گروپاژ از اتحادیه اروپا، 

انگلیس، ترکیه، روسیه، کشورھای CIS، چین و 

خاور دور به صورت دریایی، ھوایی و زمینی
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کشتیرانی و خدمات دریایی

 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

 021 -26404531-6      26422416
 تهران، میرداماد، نفت شمالی، خیابان یکم، پالک 1، واحد 2

شرکت نمایندگی کشتیرانی  راشا تجارت شایگان 

 تهران، بلوار نلسون ماندالخیابان عاطفی 
غربی، پالک ۸1، طبقه اول، واحد 104

 www.rashats.com             info@rashats.com

«  دارای نمایندگی خطوط کشتیرانی 
«  حمل تخصصی کاال و ترابری دریایی, هوایی, زمینی

«  ارائه نرخ های رقابتی جهت صادرات و واردات
«  انجام کلیه امور لجستیک بین المللی 
)WAREHOUSING-CROSS STUFFING(

«  ارائه سریع ترین و ایمن ترین خدمات حمل و نقل
«  مشاور و شریک تجاری شما در امور حمل و نقل  021 -71400988

 تهران، جنت آباد جنوبی، مجتمع اداری تجاری سمرقند، 
طبقه چهارم، واحد 406 

 نمایندگی کشتیرانی با مجوز رسمی از سازمان بنادر و دریانوردی

 شرکت برتر همکار با کشتیرانی دریای خزر و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

 حمل کلیه کاالهای فله، کانتینری، جنرال کارگو در عرصه جهانی و در حوزه ترانزیت 

جنوب به شمال کشوری

  md@Persianjavid.com
 021-44495113-14

شرکت خدمات دریایی و بندری

شرکت پرشین جاوید اروند

 www.kishrahabi.net     Info@Kishrahabi.net

 تهران، جنت آباد، مجتمع اداری سمرقند، طبقه چهارم، واحد 406 

 021-44495113-14
 خرمشهر، کوی آریا ، خیابان تنب بزرگ ، پالک 631 

تامین کننده نیروی متخصص دریایی برای شرکت کشتیرانی 
والفجر، کشتیرانی دریای خزر و شرکت های حوزه خلیج فارس

 061-53532923

شرکت خدمات دریایی و بندری

شرکت کیش راه آبی
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نشانی کشتیرانی و خدمات دریایی

 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

 77522195        77671206 
 ۰۹ ۱۷۳۷۲۲۹۹۰  /   ۰9 17512295 

 www.abnouskharg.com      info@abnouskharg.com

 تهران، شریعتی، سه راه طالقانی، ساختمان گیتی، پالک3، 
طبقه 4، واحد 19

آبنوس خارگ

راهیان تجارت مارین

 ۸۷۷۰۰۲۶۹ ( (30خط

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 
 تهران، بلوار نلسون ماندال ) جردن(، خیابان تابان غربی، پالک 62، طبقه اول، واحد 2  

 ٨٨٠٥٧٧٢١ / ٨٨٠٦٩٨٥٥
 تهران، شیخ بهائی جنوبی، بلوار برزیل غربی، پالك ١٣٤، واحد ٤

کشتیرانی داتام دریای اروند 
)سهامی خاص(

 www.datamsea.com
 info@datamsea.com

 www.dpgshippinglines.com    info@dpgsl.com

دارای شعب در بندرعبـاس، عسلـویه، بوشهر، بنـدر امـام 
خمینی)ره(، خرمشهر و دبی

شرکت کشتیرانی 
دریا پرتوی گیتا

» Regular port calling schedule at 
AEJEA,IRBND,IRASA,IRBIK,IRBUZ,IRKHO

» Feeder operator 
» Stack provider

» Port services 
» Ship agency

 تهران،  میدان آرژانتین، خیابان نوزدهم بخارست، پالک5،
021    طبقه 4، واحد 7  -86046074-9

 daryasafirshipping@gmail.com

حمل كاالی عمومی و فله به حوزه خلیج فارس، دریای عمان و بنادر 
بارج و یدك کش ٢٠٠٠ تنی الی ١٠ هزار تنی جنوبی ایران     

كشتی انبار دار ١٠٠٠ تنی الی ٥٠٠٠ تنی 
سرویس حمل مستقیم بصورت هفتگی توسط لندینگ كرافت خودرو 

و ماشین آالت راه سازی و كاالی صنعتی به بنادر عمان و امارات
مالكیت شناورهای خدماتی و پروژه ای و كاال بر عمومی 

شرکت کشتیرانی

دریا سفیر هرمز

 076-32212587    09171591338 / 09055774136
 بندرعباس، بلوار طالقانی )ساحلی( مجتمع سفیر، طبقه پنجم، واحد 602 

 www.bslshipping.com

BLUE STAR LOGISTICS GROUP

 ۰۲۱ -۴۲۲۸۷  /   ۵۷۸۰۶۰۰۰
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کشتیرانی و خدمات دریایی

 021 -26421280    021 -26421237
 ops@seapersia.com

شرکت کشتیرانی و بارفرابری بین المللی

ساعی پارس دریا
انجام کلیه امورحمل و نقل و ترانزیت و ترخیص
ارائه نرخ های رقابتی جهت صادرات و واردات 

مشاوره حمل  و  نقل

 تهران، میرداماد، میدان مادر)محسنی(، ابتدای خیابان سنجابی 
)بهروز( ساختمان مادر، پالک 3، طبقه 3، واحد 12

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 

 86087870-4
 www.seawaves.net    administration@seawaves.net

 تهران، بزرگراه حقانی غرب، بعد از بزرگراه مدرس، پالک 9

 چابهار، اسکله شهید کالنتری، اسکله شماره 5، واحد شماره یک 
 054-35322638 / 35320249 /  35321370

 09190130513  /   09 151955826  

 کشتیرانی 
سپید بندر مکران 

خدمات کشتیرانی، نمایندگی خطوط کشتیرانی، 
چارترینگ، تدارکات کشتی، بارشماری

 WWW.SEPIDBANDAR.COM
 INFO@SEPIDBANDAR.COM

) SEPID BANDAR MAKRAN ( 

 076-3344 6363-6565-6464 

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
 021 -88791966         021 -88798896-7

• 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، میدان ونک، گاندی جنوبی، کوچه پنجم، پالک 22، طبقه 3، واحد 303

پردیس اقیانوس سیراف

 www.pas-shipping.com
 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 سرویس کراس استافینگ در بندر جبل علی 
  ارائه خدمات گمرکی و ترمینالی در بندر عباس و بندر جبل علی

  ارائه سرویس تخصصی کانتینرهای یخچالی از / به بنادر هند / چین / اروپا به بندر عباس و بالعکس 

 تهران، میدان ونک، خیابان 
مالصدرا، بن بست صدر

پالک 6، واحد 3 
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نشانی کشتیرانی و خدمات دریایی

شركت كسری افق دریا

فعالترین شرکت کشتیرانی در بندر عسلویه

كشتیرانی و بازرگانی

/ ٠٩١٦٣٥٣٩٠٢٦  عسلویه، شهر نخل تقی، كوچه دوم پشت بانك ملت درب اول  ٠٩ ١٢٨٤٥١٥٧٦

 ksh.co.asl@gmail.com

 تامین كلیه شناورهای مربوط به تعمیرات سكوهای نفتی و گازی
 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

 076-33449308     076-33449241

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

 تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پالک 72، طبقه سوم غربی 
  88643400      88771 153  

 بندرعباس، بلوار پاسداران، روبروی دانشگاه پیام نور، دالوران 2۸، پالک ۸، 
   طبقه دوم 

 www.cargoseatradrs.com

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 •

DUBAI به تمام نقاط دنیا Cross Stuffing سرویس •  EX Work حمل کاال به صورت •

CARGO SEA TRADERS Co.Ltd
shipping Agency & Int'L 
FreightForwarder

تاجران دریا کاال
نمایندگی خطوط کشتیرانی

 88670530      88197545
 تهران، بلوار آفریقا، کوچه آناهیتا، پالک 11، طبقه 5، واحد 17

 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

 66952403-7
 66498173

نمایندگی خط کشتیرانی
سیمای دریای گناوه

 info@toojaltakro.com 
 www.toojaltakro.com

 info@sdgshipping.com
 www.sdgshipping.com

 86045270
 86043216 - 86043172

شرکت حمل و نقل بین المللی
توژال تکرو آسیا

 تهران، خیابان بهشتی، پالک 273، طبقه دوم

 0 9 1 2 -3867 1 95    883 17973 
88340 183   /   88303497

 bobehreja@gmail.com

خدمات بیمه ای بوبه رژ

 تهران، خیابان طالقانی، خیابان ایرانشهر، نرسیده به خیابان 
سمیه، پالک 102، طبقه 4، واحد 17

)سهامی خاص(

کد: ۵۱0۶۹نماینده برتر

صدور انواع بیمه  نامه:
باربری و مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی، CMR و ...
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کشتیرانی و خدمات دریایی

 دفتر مرکزی قشم                    دارای شعب در    بوشهر    بندر عباس    خارک

 تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از 
اسفندیار، کوچه عاطفی غربی، پالک 101

تامین کنندگان بزرگ کاال و خدمات فنی کشتی با 
استانداردهای کشتیرانی بین المللی

 021 -72381400
 22054867

 www.apmarineco.com           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

021 -  75992     26705791

هماهنگ دریای پارس

ss@hamahanghdaryaypars.com
 info@hamahanghdaryaypars.com

 تهران، میدان مادر، خیابان بهروز، پالک 20، 
طبقه سوم، واحد 10

 EMKAY Line نمایندگی خطوط کشتیرانی

 تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان الوند، پالک 19، 
ساختمان یونیک، طبقه 10

               83560    86082064
 076-32242312      076-32240721
 077-33535873    077-33535907

HILAL DARYA IRANIAN SHIPPING CO

 info@hilaldarya.com

نمایندگی کشتیرانی
هالل دریا ایرانیان

بندرعباس
بوشهر

حمل کاالهای فله، خشک، فوالدی و کاالهای پروژه ای

شرکت کشتیرانی

خط استوا مارین

 88771945 / 88885876 
 Info@tmlines.com

 تهران، میدان ونک، خیابان ونک، پاساژ ونک، طبقه 
چهارم، واحد 404

 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 

 ۸۸۰۶۸۱۷۴ / ۸۸۰۶۸۱۲۸
 www.fa.yektamarine.ir

شرکت کشتیرانی

یکتا مارین
حمل تخصصی کانتینرهای یخچالی

 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 

 021-88773313   021-88790935-6 / ۸۸۸۸۶۳۶۰( (5خط

 saleh@pashamarine.com

ESTERN SEA PASHA

شرکت کشتیرانی
پـاشا دریـای شـرق

 تـهران ، میدان ونک ، خیابان ونک ، پاساژ ونک ، طبقه چهارم ، واحد 404

شرکت کشتیرانی
دریا پیمای امین پارس

 تهران، خیابان میرداماد، میدان مادر، خیابان سنجابی، 
ساختمان آذر، پالک 20، طبقه 3، واحد ۸

 بندرعباس، چهارراه بلوکی، خیابان موسی صدر شمالی، 
مجتمع مدیا، باالی بانک انصار، طبقه 5، واحد 50۸

 es@daryapeymayeaminpars.com

 26414706 /  021 -75264   26409607

 32253671 /  07632210754



14
01

ه 
ما

هر 
م

183شماره 200

نشانی کشتیرانی و خدمات دریایی

 86124808-10     86124476

• 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

 تهران، خیابان احمد قصیر ، کوچه یکم، پالک 12، طبقه 6

 INFO@OCEAN-POLESTAR.COM

OCEAN POLE STAR
SHIPPING

SAHEL TRADING GROUP

 حمل و نقل دریایی، زمینی، هوایی
خرید - حمل دریایی و ترخیص ماشین االت راهسازی و معدنی

 076-32250321-4

 بندرعباس، میدان یادبود، ساختمان ملکه آسمانها، 
طبقه 9، واحد 910

 www.goodhopeco.com    info@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

 +98 21 8820 5065/    +98 21 4581 2320

مدیریت بر حمل بین المللی دریایی ، زمینی ،هوایی ،
ریلی، سوخت و ترانزیت داخلی و خارجی 

 021 -88839831      021 -88847108
 www.sstrade.ir       Comm2@sstrade-ir.com

دریا تجارت سامیار )سهامی خاص( 

Your Logistic Advisor and Partner

Samyar Sea Trade )PJS(

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

 تهران، فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، پالک 151۸، طبقه 11، واحد 1109

 ارایه کلیه ی خدمات حمل دریایی کانتینری - فله - ترکیبی - چارترینگ کشتی

  انجام مهندسی حمل )کمترین زمان و هزینه و بهترین کیفیت( 

  لجستیک تخصصی کاالهای خطرناک - ایزوتانک - فلکسی تانک 

  لجستیک تخصصی محصوالت پتروشیمی - خودرو - قیر و مشتقات نفتی و مواد شیمیایی

 www.irsalogistics.com     Info@irsalogistics.com

 021-44289548-49-50

کشتیرانی بین الملل 

ایرسا دریا لجستیک

 Irsa.darya.logistics.shipping
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کشتیرانی و خدمات دریایی

دریای متحد

 INFO2@UNITEDSEA.NET

« حمل دریایی کانتینری و فله، حمل هوایی، زمینی

« عملیات جا به جایی محموالت وارداتی و صادراتی از بندر جبل علی و صدور اسناد 

)Cross stuff/Switch BL( جدید

United Sea Shipping and 
Int’l Transport Co. 021-88725582 / 021-88109285-7

دفاتر شرکت در امارات و چین

 تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای مطهری، کوچه منصور، پالک 51

شرکت نمایندگی کشتیرانی
اتحاد دریای دوستی

 info@afsmarine.com
 021 -40222810- 1 1

حمل کاالهای پتروشیمی، محصوالت شیمیایی، 
فرآورده های نفتی و...

Shipping Agency Co.

 www.afsmarine.com

 تهران، پاسداران، خیابان گل نبی، خیابان ناطق نوری، 
میدان قبا، پالک 74، طبقه 2، واحد 7

 021-۲۲۸۷۹۹۵۰-60-70      021-22879980

امیدان ساحل پارسیان
شرکت

 www.ospico.com       info@ospico.com

•  چارترینگ انواع شناورهای ساحلی و فراساحلی 
  Ship to ship خدمات •

• مدیریت خرید و ساخت انواع شناور

شركت دریای آبی خلیج فارس
)خدمات بندری، تخلیه و بارگیری کاال(

 blue_sea_pg@yahoo.com   Shahrokh_Bik@yahoo.com

  عملیات محوطه بندری: )صادرات موادمعدنی، سنگ آهن، کلینگر(
  عملیات تخلیه از كامیون به محوطه، دپو و نگهداری،حمل و بارگیری از 

کشتی      تجهیزات تخلیه و بارگیری )فله، کارگو( شامل: گراپ، لودر، بیل 
مكانیكی، كامیون       رضایتمندی کامل کشتیرانی ها و صاحبان کاال

  تجربه فعال تخلیه و بارگیری بالغ بر 2 میلیون تن )بالغ بر ۱00کشتی( در سال

 06152237324    09 163539359 /  09 16 1514501
)W32( 32 بندر امام خمینی، سایت اداری اسکله 

 www.blueSPG.com

نمایندگی کشتیرانی سالم دریا 

 info@hiseashipping.net

 ارائه سرویس کانتینری دریایی
 دارای مالکیت کانتینر خشک و یخچالی

 سرویس Cross stuff واردات و صادرات    حمل تخصصی محموالت 
هوایی و زمینی    دارای دفاتر نمایندگی در امارات، چین و ترکیه

Hi Sea Shipping Company )Nvocc Services(

 021 -88725582  /   021 -88109285-7

شرکت

 تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای مطهری، کوچه منصور، پالک 51

نمایندگی کشتیرانی

کیان راه ساحل

 www.srkco.Net                                       info@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 بین المللی چند وجهی و حمل و نقل بین المللی، 
خدمات ترانزیت داخلی/خارجی به کشورهای مستقل مشترک المنافع، عراق، ترکیه و اروپا، 

دفتر مرکزی واقع در تهران/ایران و شعب مستقر در بنادر BND، BIK، بوشهر و خرمشهر 
که با استفاده از یک گروه همکاران 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، خیابان سپهبد قرنی، خیابان 
شاداب، پالک 49 طبقه اول

 021-88760173
 ۰۲۱-۸۶۰۳۷۵۰۰  ( (5خط
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نشانی کشتیرانی و خدمات دریایی

 www.arkcotrans.com

)Door To Door( مشاوره خرید، حمل  و نقل و تحویل کاال • 
• حمل دریایی، زمینی، هوایی    • واردات، صادرات، انبارداری و ترخیص کاال

 021-88651241-4

شرکت نمایندگی کشتیرانی

آرمان راه کوروش 
حمل هوایی کلیه محموالت 

به صورت اکسپرس تا ترخیص کاال به هر میزان

 تهران، جردن، خیابان سپر، پالک 22 )ساختمان سپر(، 
طبقه 5، واحد 13

 info@ltkshipping.com
 88100701      ۰۲۱ -۸۸۱۰۰۷۰۱ (داخلی۱۸۱) 

شرکت کشتیرانی لتکا

لتــــــــــــــکا   آبــــــــــــى   کیــــــــــــش

SEPEHR
PARS

آبی کیش

 تهران، خیابان خالد اسالمبولی ) وزرا (، نبش کوچه 
ششم، پالک 2، طبقه 3 ، 4، شرکت لتکا آبی کیش

 almasmarine.kish@gmail.com

 نمایندگی کشتیرانی
 حمل و نقل دریایی    ترخیص کاال

 ارائه خدمات به سکو های نفتی و حفاری

 09 12 199 1842    076-44425755

 هرمزگان، جزیره کیش، بلوار ایران، روبروی بازار پادنا، 
ساختمان ایران، ط اول، واحد 2
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کشتیرانی و خدمات دریایی

 88777894
 88774651

نمایندگی کشتیرانی

 management@raikaseatrade.com
 www.raikaseatrade.com

 تهران، چهارراه جهان کودک، 
نبش خیابان 25 گاندی، 

ساختمان 29 آفریقا، پالک 62
 021 -88769608

   021 -88502863
 021 -88764858

 تهران، خیابان خرمشهر، كوچه 
رهبر، پالك ٤ واحد ٧

نمایندگی كشتیرانی و خدمات بندری
Spandan Tarabar Atieh

m.bahrami@sta-co.com
 info@sta-co.com

دفتر عسلویه

شرکت خدمات دریایی و بندری

 061 -52242229
 061 -52242050

 دفتر مرکزی: بندر امام، ابتدای 
100 دستگاه، بلوار شهید موحد، 

ساختمان سفید 2 طبقه

آهنگ دریا

 ahangdarya@neda.net

نمایندگی خطوط کشتیرانی

 تهران، خیابان وحید دستگردی، 
پالک 259، طبقه 6 واحد 13
 021 -88884201-2
 021 -88665235

 076-32236801
 076-34212712

 077-37265619

دفتر بندر عباس

شعبات: بندر امام خمینی، بندرعباس، 
بندر بوشهر، خرمشهر، چابهار،

 خارک و کیش

زمینه فعالیت:
 نمایندگی خطوط کشتیرانی 

 و چارترینگ 
 نماینده انحصاری خط

Bahri عربستان سعودی 

ستاره
 )با مسئولیت محدود (

 Info@starmarine.net
 www.starmarine.net

 مدیر عامل:
محمدمهدی عسگری بهبهانی

 تهران، خیابان شهید بهشتی، 
بین قائم مقام و میرزای شیرازی، 
پالک 43۶، ساختمان پارسه، طبقه 

سوم، واحد ۱2

 88725758
 88709456-7

Star Marine services Co.LTD.

کد پستی: 1586764648

Mits ui O .S.K.Line (MOL)

شاخص صدف دریا

 INFO@SHAKHESSD.COM

« صادرات و واردات و ترخیص کاال
« ارائه خدمات گمرکی و ترمینالی، کراس استاف در بنادر صحار ) عمان( و جبل علی )امارات(

 « ارائه سرويس فيدر منظم هفتگى بين بندرعباس و جبل على
«  سرويس كانتينرى خشك و يخچالى به بنادر حوزه خليج فارس، درياى عمان، شبه قاره 

هند، بنادر جنوب شرق آسيا و بنادر اصلى چين.

 09 120251358

نمایندگی کشتیرانی و خدمات بازرگانی

 بندرعباس، چهارراه سازمان ،خ امام موسی صدر شمالی، 
ساختمان ثریا، طبقه3، واحد 313

 076-۳۳۳۸۶۴۲۶ / ۳۳۳۸۶۴۲۵

نمایندگی خطوط کشتیرانی
 و حمل و نقل بین المللی

 حمل محموالت کانتینری، یخچالی  و 
پروژه ای از اقصی نقاط جهان  به بنادر 
ایران و بالعکس    دارای نمایندگی 

مشهورترین خطوط کشتیرانی جهان و 
فورواردرهای بین المللی    حمل و نقل 
کاال از طریق جاده از اروپا   ترانزیت 
خارجی و داخلی از طریق ریل و جاده

ایران ترابر

 www.irantarabar.com

 تهران، میدان آرژانتین، خیابان 
شهید احمد قصیر، کوچه چهارده 

غربی پالک 4، واحد 1 و 2
 88172024    88760183 021 -43602 ( 30خط (تا

 88736971

تـوشه بـر
Tushehbar 

shipping & international
 freight forwarders co.

(Tehran-Iran)

 تهران، خیابان خرمشهر، خیابان 
عربعلی، خیابان 15 )نسترن شرقی(، 

پالک 52، ساختمان توشه بر

شرکت کشتیرانی و 
حمل  و  نقل بین المللی

سرویس حمل کاالهای صادراتی و 
وارداتی به اقصی نقاط جهان
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نشانی کشتیرانی و خدمات دریایی

 076-33514416
 076-33524500

 تهران، خیابان خرمشهر)آپادانا(، 
خیابان گلشن، کوچه گلزار، پالک 21

 دفتر مرکزی: بندر عباس، 
منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی

 Info@pejamgulf.com

کشتیرانی بین المللی
آریا بندر سپنتا

 88708003-4 /  88107996
 88703480- 1  /  89775338

 دریایی ، زمینی ، هوایی
 BSPL & ISL نماینده خطوط کشتیرانی 

 ترانزیت از مبادی ورودی
 به گمرکات داخل و خارج کشور  
 دارای نمایندگی فعال در کشورهای

 آسیایی و اروپایی

 info@absshipping.com
 www.absshipping.com

 info@soharasamana.com

 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

 09 1 1 181 1034
 013-44441602

شرکت کشتیرانی

 بندر  انزلی، خیابان رمضانی، كوچه مجید سیری، 
پالك 44، ساختمان آرمین، طبقه سوم، واحد 16

ُسها َرسا مانا

شرکت کشتیرانی

دروازه طالیی
دریای نور

 info@dnshippingco.com
 www.dtdnco.com 

 077-91570855 
    077-91570844

 077-91570866
 09174447157

 • حمل و نقل دریایی )کانتینری، فله(
• نمایندگی کشتیرانی

)Door-to-Doorفورواردینگ، خدمات(  
 • خدمات گمرکی و ترخیص کاال

• ترانزیت و حمل کاالهای صادراتی
    و وارداتی

)Air-Freight( حمل و نقل هوایی • 
 از مبادی مختلف به ایران و بالعکس

شرکت کشتیرانی 
فرشته اقیانوس آبی
 نماینده ۵ خط کشتیرانی در 
حوزه های جغرافیایی مختلف

 دارای سرویس های حمل 
کاالهای صاداراتی و وارداتی 
دریایی به/ از چین، کره، 

سنگاپور، مالزی، هند، ویتنام، 
سریالنکا و بنادر اروپایی

 مجهز به کانتینر های معمولی، 
فلت رک و اپن تاپ

 تهران ،خ سهروردی شمالی 
، کوچه شهرتاش ،پالک 74، 

طبقه 2واحد 5

 Info@fereshtehlineragency.com

 88508351-8
 09308099727

خدمات کشتیرانی
موج مد

 Info@mojmadd.org

Moj Madd 
Shipping services Co. LTD

 ۸۸۷۹۲۷۹۳  ( 10خط )
 ۸۸۷۹۱۹۲۸ - ۸۸۷۹۲۷۹۵

شعب داخلی:
بندرعباس، بوشهر، خرمشهر، 

بندر امام، عسلویه ، چابهار

نمایندگی خط کشتیرانی

حمل کلیه کاالهای کانتینری 
صادراتی و وارداتی

 تهران، خیابان آفریقا، ظفر غربی، 
شماره 265، برج پم، طبقه 11، واحد 3

شرکت کشتیرانی و حمل و نقل 
بین  المللی )با مسئولیت محدود(
Shipping Agency & Int'l  Trans-

portation Co.LTD

نمایندگی انحصاری خط کانتینری
در ایران

 www.sevenseasir.com

 فورواردر 
 ترانزیت داخلی و خارجی 

 حمل پروژه
ISO TANK 

 انجام امور اجنسی و چارترینگ
 تهران، بلوار میرداماد، شماره 169

 General@sevenseasir.com

 ۲۲۲۲۵۳۰۳  ( (12خط
 ۲۲۲۷۰۶۳۸
 دارای شعبه و نمایندگی در:

بندرعباس، بندر امام خمینی، بندر بوشهر، 
بندر چابهار، بندر خرمشهر، بندر انزلی، 

جلفا، سرخس، بازرگان، دوغارون و کلیه 
شهر های ایران
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کشتیرانی و حمل و نقل بین المللی

شعب: بازرگان، جلفا )نوردوز(، 
آستارا، تبریز، بندرانزلی، مشهد، 
بندرعباس، بندر امام، بوشهر، 
دوغارون، چابهار و مراکز شهرها

دورقی

 douraghi@douraghi.com

 تهران، شمال میدان هفت تیر، 
خیابان غفاری، شماره 20، 

ساختمان دورقی

 021-88304418-19
   021-88302066-8

(داخلی۶۱۷) ۰۲۱-۸۸۳۰۲۰۶۶-۸ 

خورشید 
دریای آبی

 info@blueseasun.com

Blue Sea Sun Shipping Service Co.Ltd.

شرکت خدمات کشتیرانی 
)با مسئولیت محدود(

  عضویت در گروه نمایندگی های
Cooperative & Pacific Power Logistic

در کلیه کشورهای جهان   ارائه 
سرویس های منظم و هفتگی کانتینری 

   LCL و FCL وارداتی و صادراتی به صورت
   Door to Door انجام خدمات حمل 

 عملیات انبار داری، بارگیری، صدور مدارک 
و حمل مجدد در بنادر حوزه خلیج فارس 

  اجاره کشتی و قبول نمایندگی 
کشتی های فله بر و تانکری   انجام کلیه 

عملیات ترانزیت زمینی و حمل هوایی

 021-86086714
021-86086748 / 86086729

 021-86086593

 www.BlueSeaSun.com

ANC و SMS
نمایندگی خطوط کشتیرانی

حمل کلیه محموالت کانتینری به 
مقاصد خاور دور،آسیای جنوب 

شرقی، شبه قاره هند، خاورمیانه، 
اروپا و آمریکای شمالی

 22028777-8 
 22028779

 تهران، خ ولیعصر، روبروی پارک 
ملت، خیابان دریا بندری، پ66، 

  C3 ط3و
amini@fanussahel.com 

operation@fanussahel.com

نمایندگی کشتیرانی
) ثبت 642 تاسیس 1361 (
مدیر عامل: خدابخش امینی

 Fanus@fanussahel.com

شرکت فانوس ساحل

 88969814 / 88963049
 88965419

 تهران، میدان فاطمی، ساختمان 
لئون، طبقه 2، واحد 5

 عضو بیمکو   عضو انجمن کشتیرانی 
و خدمات وابسته   ارائه کلیه خدمات 
مربوط به نمایندگی   نمایندگی خطوط 

کشتیرانی و چارترینگ
) کاالی عمومی، فله و نفتی (

 خدمات کانتینری   دارای شعب در 
تمامی بنادر جنوبی کشور

کشتیرانی 
گذرگاه دریای پارس

 gmr@psp-shipping.com 

CFI - TACHYON - AXL  نماینده انحصاری خطوط کشتیرانی 
door to door خدمات حمل 

 ارائه سرویس کانتنیری 20 فوت 40 فوت و یخچالی صادراتی و 
وارداتی از / به بنادر چین ، اروپا، حوزه خلیج فارس، پاکستان، هند 

و جنوب شرق آسیا     حمل کاالهای خطرناک 

 22386054 / 22386078 / 22386046 

 تهران، میدان کاج، کوچه علی اکبر، پالک20، واحد 504

Pars Sea Passage

Sarah.tn@psp-shipping.com

شرکت دنیز دریا نورد متحد
) با مسئولیت محدود(

نمایندگی خطوط کشتیرانی

 دارای شعب فعال در کشورهای امارات و پاکستان
 ارائه سرویس های Cross stuffing و switch BL     ارائه سرویس 

LCL و FCL هاى كانتینرى وارداتى و صادراتى به صورت
 ترانزیت و حمل کاالهای صادراتی و وارداتی از مبادی مختلف به ایران 

 Door-to-Door و بالعکس    خدمات

 021 -۸۸۷۲۷۸۵۴ / 151 کدپستی 1734999

 تهران، خیابان شهیدبهشتی، خیابان ولیعصر، بن بست راماتیا، پالک 2، 
برج اداری شهاب، طبقه 10، واحد 1006

U.A.E. (Dubai) OFFICE:
DENIZ Sea Shipping Lines 
Agents L.L.C. Suite No.4108, 41 
Floor, Churchill Tower,Business 
Bay, Dubai, UAE

Pakistan Office:
Deniz Seafarer Pakistan
Suite #108, 1sf Floor Progres-
sive Center, P.E.C.H.S Block 6
Karachi, Pakistan

 denizseafarer.com  info@denizseafarer.com
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نشانی کشتیرانی و خدمات دریایی

 نمایندگی کشتیرانی 
 حمل و نقل بین المللی

 خدمات تحویل گیری کاال به صورت درب  به  درب

 ۸۸۳۰۳۴۴۲ / ۸۸۸۶۷۰۵۶
 ۸۸۸۶۷۰۵۳

 تهران، مطهری، مفتح شمالی، برج مرجان، پالک 272، 
طبقه 9، واحد 902 

L.mahabadi@asw-shipping.com
 S.kashani@asw-shipping.com

شرکت
توسعه تجارت روبینا

نمایندگی خطوط کشتیرانی

 www.robina-shipping.com

  سرویس حمل مستقیم کانتینری به بنادر کانادا، استرالیا، اروپا، خاور دور، شبه 
قاره هند، حوزه خلیج فارس و آمریکای جنوبی )Import & Export(    سرویس 

Cross Stuffing به کلیه بنادر از جبل علی،  Omanو Antwerp    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 لجستیكی Flexitank با شرایط بارگیری از درب 
كارخانه های تولیدی تا تحویل نهائی به مشتری )تأمین فلكسی، استافینگ، 
بارگیری در محل ریفاینری، تحویل در بندر مقصد( برای محصوالت پتروشیمی

 تهران، بلوار میرداماد، خیابان دکتر مصدق شمالی )نفت سابق(، 
خیابان یکم، پالک 1، واحد 5 

 info@robina-shipping.com
 26401237

نمایندگی كشتیرانی 
خدمات دریایی

دریای نیلگون شفق

 Doc1@dnsship.com

 بندرعباس، خیابان امام 
خمینی، روبروی میدان یادبود، 

پاساژ نصر ساختمان ستاره بندر، 
طبقه3، واحد 17

 076-32212553-4 
 ٠٩١٢٣٧٨٢٧٠٦

daryaynilgoonsh@gmail.com

کارا افق گیشان

 INFO@KOGSHIPPING.COM

LCL-FCL-TRANSIT
BULK HANDLING

CROSS STUFFING IN DUBAI

شرکت کشتیرانی 

خدمات کشتیرانی و حمل  و   نقل دریایی

 076-33386400-401

 www.kogshipping.com

 بندرعباس، سه راه سازمان، 
ساختمان ثریا 

 تهران، تهرانپارس، 192 غربی  
 021-76706948

 مشهد، فرامرز عباسی 1، 
مجتمع بهارستان
 051-36022957
 09128926323

Siraf Darya Lian

شرکت کشتیرانی

 info@sdllogistics.com

سیراف دریا لیان

 077-33333722
 077-33336043

 بوشهر، خیابان دهقان، روبروی گمرک، 
ساختمان جفره، طبقه اول، واحد 1

ارایه دهنده خدمات مطلوب در زمینه های:
 حمل و نقل دریایی  )كانتینر، فله، تانكر(  

 نمایندگی كشتیرانی
)Door-to-Door فورواردینگ، خدمات( 
 خدمات گمرکی، مشاوره ترخیص کاال

 ترانزیت و حمل کاالهای صادراتی، وارداتی 
از مبادی مختلف به ایران و بالعکس

 شرکت تجارت دریاى 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
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البرز سیریک

 md@alborz-sct.com

شرکت کشتیرانی پایانه کاال 

حمل دریایی کلیه کاالهای 
فله، تریلی، یخچالی از 

بندرعباس به امارات و عمان 
به صورت روزانه

 www.alborz-sct.com

 بندرعباس، بلوار پاسداران، 
چهارراه جهان بار، کوچه دکتر 

ابراهیمی 3، پالک 69، طبقه دوم
 076-33511605-7

مروارید دریای آرام

 info@csp-shpg.com

شرکت نمایندگی کشتیرانی  

"CROSS-STUFFING" ارائه ی سرویس 
 دارای نماینده ی ترخیص در امارات

 انبار اختصاصی در منطقه آزاد جبل علی

 www.csp-shpg.com

 تهران، یوسف آباد، خیابان 
سید جمال الدین اسدآبادی، خیابان 

چهل و یکم، ساختمان صدف، 
پالک 367، واحد ۸، طبقه 2
 ٨٨٦٠٩٩٢٦ / ٨٨٦١٥٣٤٠

٨٨٠٦٧١٣٨
 ٨٨٠٦٧١٢٦

خط کانتینری فرمد

 info@farmad.co

حمل دریایی
 کانتینرهای یخچالی و خشک
از بنادر اصلی کشور به  بنادر
قزاقستان، روسیه، هند، دوبی

 www.farmad.co

 021-22028774-5

 sahelnamyanbnd@gmail.com

شرکت خدمات دریایی و بندری
ساحل نمایان بندر

 حمل شهری، تخلیه و بارگیری، بارنویسی، انبار داری   استریپ و استافینگ 
کانتینر    مالکیت ثبت اختراع شماره  82737    ساخت باگت مکانیکی جهت 
تسریع در عملیات بارگیری انواع محموالت فله به کشتی، با حذف نیروی انسانی 
در خن کشتی و دارای انواع و اقسام ماشین آالت و تجهیزات تخلیه و بارگیری

 www.sahelnamabnd.ir

 تهران،  میدان فردوسی، کوچه شاهرود، پالک 10 

 076-33444123   076-33444125
مدیر عامل: 09173610795  

مدیر عملیات: ۰۹۱۷۱۵۹۷۹۷۷  مدیر پایانه ها: ۰۹۱۷۳۶۰۸۴۲۷

 بندر عباس، بلوار پاسداران، روبروی دخانیات، ساختمان بختیاری، 
پالک 114، واحد2 

دفتر عملیات: مجتمع بندری شهید رجایی، اراضی دویست هکتاری، دارای دو 
 A و B  پایانه اختصاصی

شرکت لنگر دریا جنوب

 info@langardarya.com

  خدمات دریایی، بندری، ترخیص کاال،     صادرات، واردات     نمایندگی 
حمل  و نقل بین المللی و کشتیرانی      خدمات حمل زمینی، دریایی، هوایی

 021-89779609    09 16 1504045
0916 1514045 / 09 120228045

 061 -52235531-39 /  061 -52222762 

  بندر امام خمینی )سربندر(، بلوار طالقانی، 12۸ دستگاه، کوچه 
شکوفه 3، پالک 3

South Sea Anchor Co Ltd
sea&port Service Customs Clearnce

 Export / Import

حمل مواد روغنی و شیمیایی با ایزو تانک و فلکسی از 
بنادر عباس، امام، خرمشهر ، بوشهر
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 www.fdp-ag.com                        ceo@fdp-ag.com 

 نمایندگی کشتیرانی و  حمل و نقل بین المللی
 ارائه سرویس حمل و نقل وارداتی و صادراتی )کانتینری و غیرکانتینری(

 ارائه خدمات فورواردری )هوایی -دریایی-زمینی(       خدمات حمل زمینی )ترانزیت( 

 021 -59136 /  88212100      09027212100       021 -88853514

شرکت فروهر دریای پارس

 تهران، میدان فاطمی، کوچه بهرام مصیری، ساختمان فروهر دریای پارس پالک 17
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۱۰ واحد   ،۵ طبقه  آسمان،  ساختمان  پور،  حسن  شھید  کوچه  یادبود،  و  بلوکی  میدان  بین  بندرعباس، 

ترانزیت، صادرات، واردات

ترخیص کاال از کلیه گمرکات ایران

www.nkt-co.com

info@nkt-co.com

۰۷۶-۳۲۲۳۹۳۷۵- ۳۲۲۳۳۸۹۲

۰۹ ۱۲۹۴۵۰۴۴۱ ۰۷۶-۳۲۲۲۷۶۱۹



راهنمای شرکت های بازرگانی،ریلی، لجستیک و خدمات وابسته
فهرستی از شرکت های فعال و دست اندرکار ریلی، لجستیک و خدمات وابسته کشور

صفحهحمل ونقل ریلی 

194آهن ریل کاران 

195پیشتاز راه و شهر

195راه آهن حمل و نقل

194راه آهن کشش 

194سمند ریل  

195سینا ریل پارس 

200نیرو صنعت روزبه

168واگن بار

بازرگاني، ترخيص كاال و امور گمركي 

196آراد ترابر قصر  

198بازرگانی اسالمی

196بازرگانی باقری

196بازرگانی باال زاده

197بازرگانی جعفری منفرد

198بازرگانی قاسمی

197بازرگانی کوثر

196بازرگانی لطفی

196بازرگانی الله رخسار

196بازرگانی وفا

197پارس مارال تجارت

197ترخیص کاران جنوب

198تجارت مبین دریا

197شی بن کو

197سلطان تجارت بازرگان

196گمركي عباس نوري 

199عرفان تجارت آستارا 

159ماهان تجارت لیمارک 

198ماهور تجارت آرام  

170مروارید تجارت توانا مکران 

 آژانس هاي مسافرتي و خدمات بار هوايي

198آماد راه

  )PSP(198پروازبران سپهر پارسا

156تهران رخش

 JSF AIR186

171ستی

198شاهین آسان سیر

189هنزا ناو دریا

Lara Freight155

مسافربري داخلي و بين المللي

200آرام گرد ابهر    

200ايران پيما 

200تعاوني شماره 2 )پی.ام.تی( 

خدمات بيمه 

181بيمه آسيا )بوبه رژ(

صنعت و خدماتصنعت و خدمات

196آفکو

TCIS 186خدمات فنی و بازرسی

Tarabaran Guide

Ario Marine 201

B.S.L Shipping201

Good Hope183

Pole One Trans 201

PSP Express 201

Ocean Ppole Star183

Rahian Tejarat Marine201

Rasha Tejarat Shaygan 201

Safe Cargo153

Shaahin Tarabar201

Torang Darya 201

www.tarabaran.com
آخرین اخبار حمل ونقل کشور را در سایت ترابران دنبال کنید.
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حمل ونقل ریلی 

تلفن: 44794276 - 021

نمابر: 48279329 - 021

info@samandrail.irwww.samandrail.ir

3PL ارائه دهنده خدمات لجستيكي حمل و نقل بصورت  

  مجهز به ناوگان ملكي ريلي و جاده اي

  داراي رتبه نخست در حمل ريلي كانيتنر در كشور

  ارائه خدمات حمل و نقل بين المللي به صورت تركيبي

  امكانات منحصر به فرد درعمليات لجستيكي ) تخليه / بارگيري / استافينگ / فيتينگ و ... (

    و انبارش ) مسقف و روباز( در مجاورت تهران

  تنوع در حمل انواع محموالت ) پتروشيمي ، كانتينر ، انواع ورق آهن،انواع لوله ، خودرو و ...(

سمندريل ، پيشرو در ارائه خدمات لجستيك

شرکت

 راه آهن کشش

 آدرس: تهران، خيابان کارگر شمالی، خيابان نصرت، پالک 73
 تلفن: 66939440 - 66903433 -021

فکس: 66916188 

تعمير و نگهداری و بهره برداری انواع لکوموتيوهای باری، مسافری و مانوری

info@rak.co.irwww.rak.co.ir

« حمل و جابجايی  كليه محموله ها در تمام خطوط ريلی كشور توسط واگن های ۴ محوره با ظرفيت 
۵۵ تن و ۶ محوره با ظرفيت ۸۸ تن

« حمل و جابجايی محموله توسط تريلر و جرثقيل

ark84.co@gmail.com

اهواز، ناحیه صنعتی کارون، شرکت لوله سازی اهواز شرکت آهن ریل کاران
تلفن : ۳۲۲۷۴۵1۵  /  ۳۲۲۷۴۵1۵ - 061 

 شرکت آهن ریل کاران
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نشانی حمل ونقل ریلی 

•  حمل ونقل ريلی مواد معدنی فله نظير سنگ آهن، كنسانتره آهن، گندله، كلينكر و... 

•  حمل ونقل ريلی فرآورده های نفتی و انواع روغن های صنعتی و خوراكی

•  حمل ونقل ريلی مواد شيميايی  )سود و اسيد(

•  حمل ونقل چندوجهی محموالت معدنی و شيميايی 

•  حمل ونقل ريلی بين المللی و فورواردری حمل محموالت صادراتی، وارداتی و ترانزيتی 

مديرعامل: حامد نوروزی

info@srpt .ir

دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه 
شهید ستاری شمال، نبش بلوار فردوس شرق،

پالک۴۴0، ساختمان سینا، طبقه ۳
تلفکس :9 - ۴۶1009۸0

www.srpt .ir

حمل ونقل ريلی داخلی و  بين 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 10۴           کدپستی : 11۸9۶1۴۵33

تلفن : ۵۵۶۶۸۶3۶ و 2-۵۵۶۶33۵0-021        /           نمابر : ۵۵۶۶33۵0-2

)سهامی خاص(

 حمل و نقل داخلی:
خرده بار، خودرو، فورواردی، محموالت كانتينری، تخليه و بارگيری، حمل درب به درب بار و خودرو به صورت ريلی و 

تركيبی با خودرو 

 امكانات لجستيكی:
كانتينر  ناوگان حمل  استيجاری،  كم سرعت  باری  ناوگان  استيجاری،  ناوگان خودروبر   ، ملكی  پرسرعت  باری  ناوگان 
استيجاری، دارای نمايندگی در بيش از ۴0 ايستگاه راه آهن در سراسر شبكه ريلی كشور و بهره برداری انحصاری از 

انبارهای حمل خرده بار ايستگاه 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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بازرگانی، امور گمرکی و خدمات بار هوایی

 مجری پروژه های بازرگانی 
 واردات ، صادرات 

 خدمات ارزی
 اخذ مجوزهای مربوطه 

ترخيص كاال از گمركات كشور

همراه : 091۵2171121
Info@tradingradan.com
www.tradingradan.com 

مشهد، میدان پنج راه، مجتمع تجاری مجلل 
واحد ۲۴۷، بازرگانی وفا

  واردات
  صادرات 

  ثبت سفارش
  مشاوره در انجام كليه 
امور واردات و صادرات

خدمات بازرگانی 

باقــری

تلفن: ۸۶097329 - 021
۸۶097۴21

همراه: 0912300۶331

تهران ، میدان ونک، چهار راه جهان کودک، 
پالک 6۷، طبقه ۳، واحد 10
 تلفن: ۸۸۶77۶۴۵- 021

تلفکس: ۸۸۶77۶۴۶
همراه: 091237۸۶7۸3 

صادرات، واردات، 
ترخيص كاال

و مشاوره در امور گمركی

Lotfi_trade@yahoo.com
www.lotfitrade.com

  مشاوره خريد، ثبت سفارش و ترخيص كاال

 حمل ونقل دريايی و هوايی
 17سال سابقه در زمينه واردات  و صادرات كاال
   دارای دفاتر فعال بازرگانی در چين، هند، 

امارات و تركيه

elaytrade@gmail.com
www.elaytrade.com

خدمات بازرگانی در چين و هند
ترخيص كاال در ايران

China office:  008657985509822

تلفن:     0۴1-333۴2329
واتساپ:    091۴2۵۵۴۴۵0

elaytrade  :اينستاگرام و تلگرام

بازرگانی برادران 

باالزاده

 كرمانشاه، منطقه آزاد تجاری قصر شیرین
 تلفکس: 0۸3-۴2۴23۵27

همراه: 091۸7۵3۶۵۸۸ - 091۸33۵7010

آراد ترابر قصر
شركت تجاری بازرگانی

 مشاور در امور گمركی صادرات - واردات، بازرگانی و ترخيص كاال
 ارائه خدمات تكميلی ترانزيت داخلی و خارجی 

 ارائه خدمات حمل و نقل زمينی
 ارائه خدمات گمركی و ترخيص كاال در كليه گمركات غرب كشور

 دارای نمايندگی فعال در كشور عراق و اقليم كردستان

«  مشاوره بازرگانی، خريد كاال، ثبت سفارش كاال

«  لجستيک در امارات، استاندارد كاال، امور بانكی و ارزی

0919۴۵۶۸۸۵0

021-۴۵9۴3

lrtrading.co

تهران: بلوار میرداماد، روبروی بانک مرکزی، برج رز، طبقه ۷، واحد ۷0۸

بوشهر: خیابان دهقان )گمرک(، روبروی برج اداره بندر، ساختمان عیسوندی، طبقه 1، واحد ۲

دبی: خیابان القوز، روبروی الخیل مال، خیابان ۲۴، نزدیک مستر گپ، انبار شماره 6

 www.LRTrading.co info@LRTrading.co
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نشانی بازرگانی، ترخیص کاال و امور گمرکی

 ترخيص كاال از كليه بنادر و گمركات
 ترخيص كاال از كليه بازارچه های رسمی كشور

 انجام تشريفات بانكی 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 ۴6، واحد ۸

تلفن: 2۸11103۴-021    و   021-22۸۵۵902
همراه: 0912199۵۴0۶

واتساپ: 0912199۵۴0۶ و 093310۸317۶ 

شركت 
سلطان تجارت بازرگان

دفتر مركزی: تهران، میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، کوچه ۲۳، 
 پالک 19، واحد ۳0۳، طبقه سوم    فكس: ۸۸۷۸۳1۵0

تلفن:۸۸۲0۷۲60 - 0۲1-۸۸66۲۲۷۷
همراه: 0912102۵3۵9

www.gtjonoub.com                        gtjonoub@gmail.cm

نمايندگی ها: تهران، خرمشهر، آبادان، بندرعباس، بوشهر ، عسلویه و بازرگان 
نمایندگی هاي برون مرزي: چین، دبی، ترکیه، مالزي

www.tarkhiskar.co

كاالی خود را با اطمينان در مبدا به ما بسپاريد و در مقصد با بهترين 
شرايط بصورت فيكس شده و قانونی تحويل بگيريد.

  قدیمی ترین شرکت ترخیص با ۳۸ 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

ترخيص فوق العاده كليه كاالهای وارداتی مجاز

شماره ثبت: ۵۶۵۵90

علي جعفري منفرد

Alius60@gmail.com

 صادرات   واردات
 ثبت سفارش و ترخيص كاال    خريد كاال از مبدا 

علی جعفري منفرد: 09173122۵۶3   /   محمد جعفري منفرد: 091710۶11۶7

بوشهر، خیابان دهقان، روبروی درب خروج گمرک
ساختمان گرمسیری ۲، واحد ۷ 

بازرگاني

 انجام صفر تا صد امور گمركي و بازرگاني از 
تمامي گمركات جنوب كشور

Jafari.monfared.trading

دارای مجوز از سازمان بنادرو دريانوردی و دارای كارت بازرگانی

 تخليه و بارگيری و بارشماری كشتی ها   حمل ونقل جاده ای داخلی و ترانزيت كاال
 ترخيص كاال                  خدمات تعميرات كشتی

 خدمات آبرسانی و سوخت  رسانی و آذوقه رسانی كشتی ها )شيپ چندل(
 ثبت سفارش و خريد اجناس از حوزه خليج فارس

 واردات، صادرات         انبارداری واستريپ
 دفاتر: قشم، بندرعباس، كيش

شركت بازرگانی 

کـوثـر

صاحب امتياز مهدی دســتا: 093۶02۵7۵7۸     /    09179۵۴۴۶30

از سال 13۵۵طبق اساسنامه های موجود

shibenco@yahoo.com

با مدیریت: فتحعلی درویش

 ترخيص كليه كاالهای توليدی و تجاری از گمركات كشور
 مشاور امور گمركی و بازرگانی 

 عضو اتحاديه كارگزاران گمركی ايران

تهران:خیابان بهشتی،شماره۲۳۷،طبقه۳
تلفن:۸۸۵12۶7۸-۸2     ۸۸73۵023       ۸۸73773۶

فکس:۸۸7۵2۵۶۸

شی بن کو
شرکت کارگزار گمرکی

 با بیش از 30سال سابقه
دارای پروانه كارگزاری گمركی1۵20،سال 13۵7

پارس مارال تجارت آراد

maraltejaratarad@gmail.com

واردات- صادرات -ترخيص كاال
دفتر نمايندگی واقع در تركيه  -  استانبول  /  آلمان - هامبورگ

A3 تبريز، میدان شهید بهشتی، برج ابریشم، طبقه 11، واحد
تلفن:  ۸۵ - 33337۵۸0 - 0۴1

همراه: 09101۸23۸۸9

شركت بازرگانی
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بازرگانی، امور گمرکی و خدمات بار هوایی

 مشهد، بلوار جمهوری. جمهوری 19، نبش مهرزاد ۲
خدمات بار هوایی شاهین آسان سیر. 

 ارسال بار هوايی داخلی و خارجی
 انجام تشريفات گمركی و اخذ مجوزات الزم

بسته بندی تخصصی بار هوايی

خدمات بار هوايی 
شاهین آسان سیر

 تلفن: 33۴9211۵  /  33۴9211۴ / 33۴92113  /  0۵1-33۴92112

باقری همراه: 091۵۴۵۵۵۵19 تلفن: ۸۸۶10۴۵2 / 21-۸۶0۵397۵ 

Info@asanseir.ir

شركت بازرگانی

تجارت مبین دریا

www.mobindarya.ir

  ارائه خدمات ترخيص كاال، واردات و صادرات، حمل 
دريايی و زمينی

  صادرات به عمان و كليه كشورهای حوزه خليج  فارس 

به صورت فله و كانتينر

بندرعباس، سه راه سازمان، بلوار موسی صدر شمالی، ساختمان ثریا، طبقه ۲، واحد ۲1۴
تلفن: 07۶-333۸۶۴23-۴

با مدیریت افشين ابراهيمی رهبر  /  تلفن همراه: 09173۶7۴2۶7

www.ghassemitradeco.com    info@ghassemitradeco.com          

ترخيص كليه كاالهای مجاز، خدمات بازرگانی، داخلی و خارجی به شركت ها و موسسات 

تجاری صنعتی، ثبت سفارش، گشايش اعتبار، اخذ مجوزهای ورود و صدور كاال، گواهی 

های مختلف از قبيل: استاندارد، بهداشت، قرنطينه و غيره، حل اختالفات گمركی و 

بازرگانی، زير نظر متخصصين و كارشناسان ارشد گمرک ايران

تهران: میدان جمهوری، تقاطع خیابان جمهوری و اسکندری، ساختمان زائر، 
طبقه ۵، واحد 606      تلفن: ۶۶913۵00-1 / ۶۶91۵۵10 / ۶۶۵92۸۴1

ارائه خدمات گمركی و ترخيص 
 كاال از تمامی گمركات كشور
ثبت سفارش ، دريافت كليه 
مجوزهای واردات و صادرات

 تلفکس: 021-۸۸۵1۵11۶-1۸
baha.commercial@gmail.com

بازرگانی اسالمی
مشاوره در امور بازرگانی و ترخيص كاال

تهران، خیابان خرمشهر، خیابان صابونچی، 
کوچه ایازی، پالک 6۸، واحد 11

csnoori@gmail.com

 مشاور امور گمركی ، ترانزيت 
صادرات، واردات،كاميون و واگن

عباس نوری
كارشناس و كارگزار رسمی در 

گمرک سرخس

  ثبت سفارش، خريد، حمل، ترخيص و تحويل كاال از كليه كشورهای اروپايی و آسيايی 

  انجام كليه خدمات حمل و نقل از اقصی نقاط جهان به ايران و بالعكس 

  حمل تخصصی محموله های تركيبی و چندوجهی 

  دارای نمايندگی فعال در استانبول، دوبی و لندن جهت ارائه خدمات بازرگانی 

  دارای نماينده رسمی در تمامی گمركات اصلی كشور )بازرگان، شهيد رجايی، شهريار و...(

info@mta-co.net

 شركت بازرگانی بين المللی

تلفن: ۸۶0۵3911-021   /   09- ۸۸0۵93۴۸-021 ماهور تجارت آرام
همراه :   0991۴۴۶۶972

تهران، خیابان یوسف آباد)اسد آبادی(، نبش خیابان شصتم، ساختمان تابان، طبقه ۴، واحد ۴0۲

 ۸۸۷۷۸۶۵۲
 021-۸۸۱۹۰۱۰۳ / ۸۸۱۹۰۱۰۸

 www.amadrah.com          info@amadrah.com

حمل زمینی ، هوایی و دریایی
Right Service on the Right Time

 تهران، خیابان نلسون ماندال، باالتر از ظفر، پالک ۱۳۴، واحد ۲
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نشانی حمل ونقل بین المللی و داخلی کل کشور

setarehsistan@yahoo.com  /  setarehsistan@gmail.com

زاهدان، خیابان شهید بهشتی ۲0، ساختمان مهران، طبقه همکف، واحد 1 

تلفن: 0۵۴3321927۵  /  0۵۴3321927۶ 

* كرير، فورواردر، ترخيص كاال

* ترانزيت كاال به هندوستان، افغانستان، پاكستان و بلعكس

* دارای نمايندگی های فعال در گمركات مرزی

شركت حمل و نقل بين المللي

erfantejarat.astara@gmail.com 
faratirtarabarastara@gmail.com

 ) قبول حمل كاال به تمام كشورهای آسيای ميانه (
 صادرات - واردات - امور گمركی - ترانزيت كاال 

ريلی - زمينی - دريايی 

تلفکس: 013۴۴۸1177۵  /  همراه: 0911707۸7۵0  /  09120۵3۴227

 شركت 

  عرفان تجارت آستارا
 شركت حمل و نقل بين المللی 

فارا تیر ترابر

آستارا، روبروی هالل احمر

sorooshkarafarinan@gmail .com

  خدمات حمل و نقل جاده ای و ريلی 

  خدمات اياب و ذهاب پرسنل 

  انجام پروژه های حمل سرباره ذوب

  انجام پروژه های عمرانی 

شركت حمل و نقل كاالی 

سروش کارآفرینان کویر 

آران و بيدگل، خیابان عباس آباد، بعد از پادگان شهید کبریایی، 
جنب مجتمع فوالد کویر 

تلفن: 031۵۴72190۵     /    031۵۴721973

دفتر مركزی : سنندج خیابان طالقانی 
 کوچه مولوی کرد پالک ۸

 تلفن. 3317777۸ - 0۸7
فکس. 33170101

همراه: 091۸7۸7۴09۸
دفتر تهران : خیابان سپهبد قرنی،خیابان، 

سوسن،شماره ۴ طبقه ۴
تلفن : ۸۸90۶7۶9  

۸۸91۶920/۸۸9110۵9
نمابر : ۸۸۸97۴97

واتس آپ: 0901۶3۶۴3۴3

ایران ویـــچ
کردستان

iranvichco@ yahoo.com

حمل و نقل بين المللی 
 كشتيرانی و امور گمركی

 حمل محموالت صادراتی، ترانزيتی به اروپا، 
آسيا، كشورهای همجوار و بالعكس

 حمل اختصاصی كاال به روسيه بالروس، 
اوكراين و بالعكس

  حمل قير با تانكرهای مخصوص 
  حمل محموالت يخچالی

  ارائه كليه خدمات گمركی و ترخيص كاال در 
كليه گمركات

 شركت حمل و نقل بين  المللی

روانسر ترابر

دفتر تهران: ۸۸۵3۴029   
نمابر: ۸۸7۴۶۵۵0

همراه:091۸3311192
كرمانشاه: 0۸3-3۴2۸2792

نمابر: 0۸3-3۴2۸2793
 سليمانيه:77020۴0)9۶۴770+(
jafarsouri@yahoo.com

حمل كاال به اروپا و آسيا به ويژه عراق

)با مسئوليت محدود(
رئيس هيئت مديره و مدير عامل:

جعفر سوری

شرکتحملونقلبینالمللی

افرا بار

 afrabar2@gmail.com 

 تهران، خیابان طالقانی خیابان 
ایرانشهر جنوبی پالک ۱۲۴ 

مجتمع میالد، طبقه ۲ واحد ۴
 02188847091-2 
 09121126608
 02188845342

  زمینی - دریایی - هوایی 
 دارای نمایندگی در کلیه بنادر 

 مرزها و کشور های اروپایی
کریر - فرواردر

مدیرعامل: علی فخار
مشهد، پایانه بار خبیری، ساختمان 

مرکزی، طبقه سوم، غرفه ۳10

تلفن: 0۵1-339212۵2-3
نمابر: 0۵1-339201۶1
همراه: 091۵2222773

حمل كليه كاالها از مبدا 
مشهد به تمام نقاط كشور

شركت حمل و نقل داخلی كاال

جاده ترابر طوس
استاد ترابر

شرکتحملونقلبینالمللی

« کریر- فورواردر
« حمل کاال های وارداتی، صادراتی و 
ترانزیت « دارای نمایندگی های فعال 

 در گمرکات مرزی کشور
« فعال در ترانزیت کاال به آسیای 

 میانه، افغانستان و قفقاز

 054-33222159
    33264296

 ostadtarabar@gmail.com

 زاهدان، خیابان امام خمینی ۴۲، 
پالک 50
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مسافربری و حمل ونقل داخلی

آدرس باربری ابهر: پايانه بار، غرفه ۵
آدرس مسافربری ابهر: پايانه مسافربری
شماره تماس باربری : 011۵۴11 - 0990
02۴3-۵2۸۴023                         

شماره تماس مسافربری
دفتر امام حسین:۵2733۵7 - 02۴3

دفتر ترمینال: 02۴3-۵21۴03۵
خرم دره: 02۴3-۵۵2۸10۸
مدیر عامل: 09121۴2۵۴11

به مديريت محمد رضا همتی

گلشن بار ابهر
آرام گرد ابهر

شركت حمل و نقل كاال و مسافر

بنيان: 1319

بروجن: جاده مبارکه، روبروی 
دانشگاه آزاد

حمل كاال به تمام نقاط كشور

تلفن: 3۴221۶۵0
 03۸-3۴221۶۴0

همراه: 09132۸۵19۸0
09133۸۴۶300

شرکت حمل و نقل 

شباهنگ بروجن 
)متحده(

www.iranpeyma.info

 اهواز، شهرک حمل و نقل کاال، خیابان اصلی، پالک ۳0
تلفن:  ۸-33۸32۶0۶-0۶1     /    فکس: 0۶1-33۸32۶09

همراه: 09123211۸13      /      09123211۶03
info@tareghtrans.comw w w . t a r e g h t r a n s . c o m 

«  تامين كشنده، تريلر و كمرشكن با امكان پرداخت كرايه حمل به صورت 
 »پس از رسيد« از مبدا اهواز

 «  تحت پوشش كامل بيمه )خيانت در امانت، سرقت جزئی(
 «  حمل محموالت فله شامل گندله سنگ آهن

 «  حمل آهن آالت شامل ورق، شمش، كويل، تيرآهن، ميلگرد، كالف، رول و...
«  حمل محموالت پروژه ای و كيسه ای، قطعات و نگله های سنگين، 

 قطعات كارخانه های فوالدی
 «  ارائه خدمات لجستيک جهت حمل محموالت فوالد صادراتی

«  ارائه گزارشات آماری و پيشرفته پروژه به صاحبان كاال براساس
 متدهای استاندارد

شرکت حمل و نقل

niroosanat.r@gmail .com

  تعمير و نگهداری و بازسازی و بهره برداری جرثقيل های ريلی، چرخ 

الستيكی و سقفی                 تامين قطعات و لوازم مصرفی

  تعمير و نگهداری باالبرها از قبيل ليفتراک ها، هايسترها و كليه وسائط 

نقليه سبک و سنگين 

  ساخت و تامين قطعات ريلی و مهندس مشاور

  اجرای كليه امور خدماتی شستشو و نظافت 

  تعميرات انواع سالن های مسافری و واگن های باری و لوكوموتيو

  راهبری واگن های مسافری و خدمات پشتيبانی

شرکت  مهندسی

نیرو صنعت روزبه
تهران، نارمک، میدان نبوت، کوچه فاطمه الزهرا، پالک ۷، طبقه ۴، واحد ۸

تلفن : 779772۸9-021                فکس: 021-779۴۵1۸3

«  حمل و نقل داخلی با انواع كاميون های اطاقدار، يخچالی، 
كفی، ترانزيت چادری و همچنين انواع كمر شكن دومحور- 

 هفت محور - يازده محور

«  خدمات ترانزيتی كاال بندرعباس به اقصی نقاط كشور در 
دو بخش خشكبار و تره بار

کوثر هرمزگان 
شركت حمل و نقل داخلی

بندرعباس، بلوار پاسداران، رو به روی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی،
 طبقه فوقانی کارواش عارف

تلفن:    ۸-33۴۵۴007-07۶             نمابر:  07۶-33۴۵۴۵۵1
تلفن پايانه:  33۵3277۸-07۶       تلفن تره بار: 07۶-337100۴2
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The international transport and shipping services Co.

Rasha Tejarat 
Shaygan Shipping Co

 www.rashats.com     info@rashats.com

 Unit104, 1st floor, block no. 81, west Atefi 

st. ,Nelson Mandela Blvd, Tehran, Iran

 0982171400988 (30 lines)

RTM

 info@rtmarine.co

Rahian Tejarat Marine Co.
 Unit.2, 1 st floor, Block No.62, West Taban Alley, 
After Mirdamad Bridge, Africa Blv, TEHRAN-IRAN

  +98 21 87700269

Pole One Trans (LTD)
International Trans, Co.

The exact address of goods transportation 
in to the world

 Unit 3, No.8, Varzandeh St., South Mofateh 
Ave., 7th Tir Sq., TEHRAN- IRAN

  (+9821)88820889
 (+9821)88833349 / 88343722-3

 www.poleone.com    Info@poleone.com

Shaahin Tarabar
International Transport Co. LTD

Carrier and Forwarder

 Unit 4, No.8, Varzandeh St., South Mofateh 
Ave., 7th Tir Sq., TEHRAN- IRAN

 (+9821) 88322297   (+9821) 88322296

 www.shaahintrans.com
  Info@shaahintrans.com

 +9821 42034000     +9821 88481532

 Unit 4, No.259, Motahari Ave, Tehran, Iran

 www.torangdarya.com
  Info@torangedarya.com

 www.Ariomarine.com

 021 88720202

 www.bslshipping.com

 021-42278 / 57806000

 Unit 2, First floor, No.161, Motahari 
Ave, Tehran

 www.pspexpress.com
  Info@pspexpress.com

 Building No.5, Neyrizi St., Shahid Beheshti 
   Ave., Tehran, Iran  021 42281

International Express Post



202

ترخیص و بارگیري
استریپ

حمل و نقل داخلی

دفتر مرکزي: هرمزگان، بندر عباس، سه راه جهانبار، ساختمان سیستان، طبقه چهارم

دفتر عملیات: بندر عباس، شهرك حمل و نقل نگین ترابران، خیابان هنگام، هنگام 3

همراه:
07633554297   /   07633555761

07633532849    /   07633532620   /  07633532604

09177631885 آذري پور 
09177635042 آذري پور 

09179041662 کریمی اوریمی

مدیر عامل: حسینعلی کریمی اوریمی
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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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تھران، خیابان شھید بھشتی،  خیابان ولیعصر، بن بست راماتیا، پالک ۲، برج شھاب، 
طبقه ۱۰، واحد ۱۰۰۶       /      تلفن: ۸۸۷۲۷۸۵۴ -۰۲۱

www.denizseafarer.com      

Info@denizseafarer.com

                                  » دارای شعب فعال در کشورھاي امارات و پاکستان

 Switch BL و Cross Stuffing ارائـــه سرویس ھـــای «                           

 LCL و FCL ارائه سرویس ھای کانتینری وارداتی و صادراتی به صورت «                   

                      (اروپا، حوزه خلیج فارس، ھند، کانادا، استرالیا، چین)

      » ترانزیت و حمل کاالھای صادراتی و وارداتی از مبادی مختلف به ایران و بالعکس

 Door-to-Door خدمات «

دنیز دریانورد متحد

نمایندگی خطوط کشتیرانی
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www.hanissc.com۰۷۶ -۹۱۰۱۰۰۷۰
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i n f o @ r a h y a b l o g i s t i c s . c o m

w w w. r a h y a b l o g i s t i c . c o m   /   w w w. m e r a g r o u p c o . c o m

C h o o s e  t h e  b e s t ,  w e  w i l l  d o  t h e  r e s t

تجـارت بیـن المللى

سریع، اما ایمـــن

تکیه بر تجربه، اما نویـــن

تجـارت بیـن المللى

سریع، اما ایمـــن

تکیه بر تجربه، اما نویـــن

کشتیــــــــرانى  /  بـــــــارفرابــــرى / خریــــــد خــارجىکشتیــــــــرانى  /  بـــــــارفرابــــرى / خریــــــد خــارجى

زمینى /  دریایى  /  هوایىزمینى /  دریایى  /  هوایى

گــــروه لجستیـــــک رهیــــــــــــاب 
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EUROPE
is our main Route

First Floor, No. 45 , 47  
Hamid Sadr St., 
Vali - e - Asr Ave., Tehran
Tel : +9821- 8880 2606
www.ritco.co  

BULGARIA

TURKEY

SLOVENIA

GERMANY






