










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



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







بـاال زاده بـرادران 
شرکت بازرگانى

»  حمل ونقل دریایى و هوایى

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

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

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

»  مشاوره خرید - ثبت سفارش و ترخیص کاال

خدمات بازرگانى در چین و هند
ترخیص کاال در ایران

elaytrade@gmail.com

www.elaytrade.com elaytrade

@elaytrade09142554450

041 -33342329

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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۰۹۳۹۱۴۵۴۸۱۶  / ۰۹۱۷۳۶۵۲۴۰۰ شماره تماس جھت کسب اطالعات بیشتر: 

مجری خط کشتیرانی بندرجاسک به عمان

کشتیرانى پاکار 

For more info:+  989391454816  / +989173652400

بندر بارگیری

سرویس روزانه به سویق عمان از بندر جاسک

محموله ھای قابل حملزمان انتقالروزھای بارگیریبندر تخلیه

تریلر یخچالی / تریلر چادری / جنرال کارگو۱۵ ساعتھمه  روزهبندر سویقبندرجاسک

Daily Service from JASK Port to SUWAYQ Port (OMAN)

Loadable ShipmentsTransit TimeLoading DayPODPOL

Ref Trailer / Tent Trailer
General Cargo 

 15 HoursEvery DaySUWAIQJASK

pakar_shipping_agency                 www.pakargroup.co
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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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در راستای فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری و نامگذاری سال 
سوی  از  اشتغال آفرین«  و  دانش بنیان  »تولید،  سال  به عنوان   ۱۴۰۱
مجموعه  زیر  از  یکی  عنوان  به  مایوان،  خودرو  ایشان، شرکت سبالن 
های گروه خودروسازی کارآفرینان مایوان شرکتی پیشرو در زمینه تولید 
خودروهای سنگین و نیمه سنگین تجاری با کاربری شهری و بین شهری 
فعالیت های خود را گسترش داده است. این شرکت با اتکا به دانش و 
فناوری های روز در حوزه خودروسازی به منظور برطرف کردن نیاز کشور 
و خصوصی،  عمومی  بخش  در  نقل  و  حمل  ناوگان  نوسازی  جهت  در 
با ایجاد اشتغال پایدار و کارآفرینی برای نیروهای متخصص در نقاط 

محروم کشور یکی از شرکت های مطرح در ایران می باشد. 
اتوبوس های شهری شرکت دوو باس از  اعم  این شرکت   محصوالت 

) کره جنوبی ( و مینی بوس های GAC و FOTON  بوده که تاکنون به 
شهرهای مختلف ارائه شده و رضایت مشتریان بازار هدف خود را جلب 
نموده است و در ادامه نیز در بخش توسعه محصول و بازار فعالیت های 
خود را گسترده تر خواهد کرد و این مهم دقیقا" هدف و خط مشی کالن 

مدیران وسهام دارن این شرکت می باشد.
شرکت سبالن خودرو مایوان در راستای تحقق شعار "خوب تولید کنیم"  
با برنامه ریزی دقیق و پس از تحمل فشارهای بسیار در دوران تحریم ها 
 و پسا کرونا در نیمه دوم سال 1401 و به جهت تامین نیاز ناوگان
حمل و نقل عمومی و خصوصی، محصول جدید مینی بوس خود را با 

نام تجاری " آرتا پالس" تولید و روانه بازار خواهد کرد. 
باتوجه به اینکه ناوگان حمل و نقل با کمبود خودرو جهت ارائه مطلوب 
ترتیب شرکت  بدین  لذا  است  رو  روبه  به شهروندان  سرویس دهی 
سبالن خودرو برنامه ای کارآمد جهت رفع نیاز ناوگان حمل و نقل در این 

شرایط حساس اندیشیده و در حال اجرایی نمودن آن می باشد. 
به طور کلی مینی بوس آرتا پالس با رعایت استانداردهای 85 گانه مطرح 
شده از سوی سازمان ملی استاندارد، نه تنها نیاز سازمان حمل و نقل 
عمومی و خصوصی را برطرف خواهد کرد، بلکه با رعایت استانداردهای 
الزم گامی موثر در جهت کاهش معضل آلودگی هوا و ارتقای ایمنی 
از جهت زیبایی طراحی و  ناوگان عمومی برداشته و  خودرو و توسعه 

مدرن بودن بدنه، به زیبایی مبلمان شهری نیز کمک شایانی می نماید.

فرسودگی و کمبود ناوگان 
حمل و نقل عمومی 

سبالن خودرو مایوان

نشانی:تهران، کیلومتر ۱7 جاده مخصوص کرج، بلوار داروپخش، خیابان اردیبهشت 2، پالک3

 تلفن:  2-۴۴99۱78۰   /   8-۴۴985257 - ۰2۱                /                 نمابر: ۴۴9863۰8 - ۰2۱

کارخانه:اردبیل، شهرک صنعتی شماره 2، انتهای خیابان ارغوان 

تلفن:  9-٣٣٨٧٣٧٠6 - ۰۴5         /           نمابر: ٣٣٨٧٣٧٠٩ - ۰۴5
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آرتاپالس 
محصول جدید

شرکت سبالن خودرو مایوان

خوب تولید کنیم...

  ▪  با رعایت کلیه الزامات ایمنی و اســتانداردهای 85گانه 
EURO5 EEV موتور کامینز  ▪  
  ▪  قدرت موتور 155 اسب بخار

  ▪  گیربکس 6 ســرعته  ZF آلمان 
EURO5 EEV استاندارد آالیندگی  ▪  

WABCO ESC سیستم ترمز  ▪   
   ▪  کولر ســقفی                 14000

  ▪    تعداد سرنشــین 1+ 20
Kcal

پیکر بندی خودرو می تواند با درخواســت مشتری قابل تغییر  باشد

در راستای فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری و نامگذاری سال 
سوی  از  اشتغال آفرین«  و  دانش بنیان  »تولید،  سال  به عنوان   ۱۴۰۱
مجموعه  زیر  از  یکی  عنوان  به  مایوان،  خودرو  ایشان، شرکت سبالن 
های گروه خودروسازی کارآفرینان مایوان شرکتی پیشرو در زمینه تولید 
خودروهای سنگین و نیمه سنگین تجاری با کاربری شهری و بین شهری 
فعالیت های خود را گسترش داده است. این شرکت با اتکا به دانش و 
فناوری های روز در حوزه خودروسازی به منظور برطرف کردن نیاز کشور 
و خصوصی،  عمومی  بخش  در  نقل  و  حمل  ناوگان  نوسازی  جهت  در 
با ایجاد اشتغال پایدار و کارآفرینی برای نیروهای متخصص در نقاط 

محروم کشور یکی از شرکت های مطرح در ایران می باشد. 
اتوبوس های شهری شرکت دوو باس از  اعم  این شرکت   محصوالت 

) کره جنوبی ( و مینی بوس های GAC و FOTON  بوده که تاکنون به 
شهرهای مختلف ارائه شده و رضایت مشتریان بازار هدف خود را جلب 
نموده است و در ادامه نیز در بخش توسعه محصول و بازار فعالیت های 
خود را گسترده تر خواهد کرد و این مهم دقیقا" هدف و خط مشی کالن 

مدیران وسهام دارن این شرکت می باشد.
شرکت سبالن خودرو مایوان در راستای تحقق شعار "خوب تولید کنیم"  
با برنامه ریزی دقیق و پس از تحمل فشارهای بسیار در دوران تحریم ها 
 و پسا کرونا در نیمه دوم سال 1401 و به جهت تامین نیاز ناوگان
حمل و نقل عمومی و خصوصی، محصول جدید مینی بوس خود را با 

نام تجاری " آرتا پالس" تولید و روانه بازار خواهد کرد. 
باتوجه به اینکه ناوگان حمل و نقل با کمبود خودرو جهت ارائه مطلوب 
ترتیب شرکت  بدین  لذا  است  رو  روبه  به شهروندان  سرویس دهی 
سبالن خودرو برنامه ای کارآمد جهت رفع نیاز ناوگان حمل و نقل در این 

شرایط حساس اندیشیده و در حال اجرایی نمودن آن می باشد. 
به طور کلی مینی بوس آرتا پالس با رعایت استانداردهای 85 گانه مطرح 
شده از سوی سازمان ملی استاندارد، نه تنها نیاز سازمان حمل و نقل 
عمومی و خصوصی را برطرف خواهد کرد، بلکه با رعایت استانداردهای 
الزم گامی موثر در جهت کاهش معضل آلودگی هوا و ارتقای ایمنی 
از جهت زیبایی طراحی و  ناوگان عمومی برداشته و  خودرو و توسعه 

مدرن بودن بدنه، به زیبایی مبلمان شهری نیز کمک شایانی می نماید.

فرسودگی و کمبود ناوگان 
حمل و نقل عمومی 

سبالن خودرو مایوان
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  ▪  با رعایت کلیه الزامات ایمنی و اســتانداردهای 85گانه 
EURO5 EEV موتور کامینز  ▪  
  ▪  قدرت موتور 155 اسب بخار

  ▪  گیربکس 6 ســرعته  ZF آلمان 
EURO5 EEV استاندارد آالیندگی  ▪  

WABCO ESC سیستم ترمز  ▪   
   ▪  کولر ســقفی                 14000

  ▪    تعداد سرنشــین 1+ 20
Kcal

پیکر بندی خودرو می تواند با درخواســت مشتری قابل تغییر  باشد



در راستای فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری و نامگذاری سال 
سوی  از  اشتغال آفرین«  و  دانش بنیان  »تولید،  سال  به عنوان   ۱۴۰۱
مجموعه  زیر  از  یکی  عنوان  به  مایوان،  خودرو  ایشان، شرکت سبالن 
های گروه خودروسازی کارآفرینان مایوان شرکتی پیشرو در زمینه تولید 
خودروهای سنگین و نیمه سنگین تجاری با کاربری شهری و بین شهری 
فعالیت های خود را گسترش داده است. این شرکت با اتکا به دانش و 
فناوری های روز در حوزه خودروسازی به منظور برطرف کردن نیاز کشور 
و خصوصی،  عمومی  بخش  در  نقل  و  حمل  ناوگان  نوسازی  جهت  در 
با ایجاد اشتغال پایدار و کارآفرینی برای نیروهای متخصص در نقاط 

محروم کشور یکی از شرکت های مطرح در ایران می باشد. 
اتوبوس های شهری شرکت دوو باس از  اعم  این شرکت   محصوالت 
) کره جنوبی ( و مینی بوس های GAC و FOTON  بوده که تاکنون به 
شهرهای مختلف ارائه شده و رضایت مشتریان بازار هدف خود را جلب 
نموده است و در ادامه نیز در بخش توسعه محصول و بازار فعالیت های 
خود را گسترده تر خواهد کرد و این مهم دقیقا" هدف و خط مشی کالن 

مدیران وسهام دارن این شرکت می باشد.
شرکت سبالن خودرو مایوان در راستای تحقق شعار "خوب تولید کنیم"  
با برنامه ریزی دقیق و پس از تحمل فشارهای بسیار در دوران تحریم ها 
 و پسا کرونا در نیمه دوم سال 1401 و به جهت تامین نیاز ناوگان
حمل و نقل عمومی و خصوصی، محصول جدید مینی بوس خود را با 

نام تجاری " آرتا پالس" تولید و روانه بازار خواهد کرد. 
باتوجه به اینکه ناوگان حمل و نقل با کمبود خودرو جهت ارائه مطلوب 
ترتیب شرکت  بدین  لذا  است  رو  روبه  به شهروندان  سرویس دهی 
سبالن خودرو برنامه ای کارآمد جهت رفع نیاز ناوگان حمل و نقل در این 

شرایط حساس اندیشیده و در حال اجرایی نمودن آن می باشد. 
به طور کلی مینی بوس آرتا پالس با رعایت استانداردهای 85 گانه مطرح 
شده از سوی سازمان ملی استاندارد، نه تنها نیاز سازمان حمل و نقل 
عمومی و خصوصی را برطرف خواهد کرد، بلکه با رعایت استانداردهای 
الزم گامی موثر در جهت کاهش معضل آلودگی هوا و ارتقای ایمنی 
از جهت زیبایی طراحی و  ناوگان عمومی برداشته و  خودرو و توسعه 

مدرن بودن بدنه، به زیبایی مبلمان شهری نیز کمک شایانی می نماید.

فرسودگی و کمبود ناوگان 
حمل و نقل عمومی 

سبالن خودرو مایوان
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مجموعه  زیر  از  یکی  عنوان  به  مایوان،  خودرو  ایشان، شرکت سبالن 
های گروه خودروسازی کارآفرینان مایوان شرکتی پیشرو در زمینه تولید 
خودروهای سنگین و نیمه سنگین تجاری با کاربری شهری و بین شهری 
فعالیت های خود را گسترش داده است. این شرکت با اتکا به دانش و 
فناوری های روز در حوزه خودروسازی به منظور برطرف کردن نیاز کشور 
و خصوصی،  عمومی  بخش  در  نقل  و  حمل  ناوگان  نوسازی  جهت  در 
با ایجاد اشتغال پایدار و کارآفرینی برای نیروهای متخصص در نقاط 

محروم کشور یکی از شرکت های مطرح در ایران می باشد. 
اتوبوس های شهری شرکت دوو باس از  اعم  این شرکت   محصوالت 
) کره جنوبی ( و مینی بوس های GAC و FOTON  بوده که تاکنون به 
شهرهای مختلف ارائه شده و رضایت مشتریان بازار هدف خود را جلب 
نموده است و در ادامه نیز در بخش توسعه محصول و بازار فعالیت های 
خود را گسترده تر خواهد کرد و این مهم دقیقا" هدف و خط مشی کالن 

مدیران وسهام دارن این شرکت می باشد.
شرکت سبالن خودرو مایوان در راستای تحقق شعار "خوب تولید کنیم"  
با برنامه ریزی دقیق و پس از تحمل فشارهای بسیار در دوران تحریم ها 
 و پسا کرونا در نیمه دوم سال 1401 و به جهت تامین نیاز ناوگان

حمل و نقل عمومی و خصوصی، محصول جدید مینی بوس خود را با 
نام تجاری " آرتا پالس" تولید و روانه بازار خواهد کرد. 

باتوجه به اینکه ناوگان حمل و نقل با کمبود خودرو جهت ارائه مطلوب 
ترتیب شرکت  بدین  لذا  است  رو  روبه  به شهروندان  سرویس دهی 
سبالن خودرو برنامه ای کارآمد جهت رفع نیاز ناوگان حمل و نقل در این 

شرایط حساس اندیشیده و در حال اجرایی نمودن آن می باشد. 
به طور کلی مینی بوس آرتا پالس با رعایت استانداردهای 85 گانه مطرح 
شده از سوی سازمان ملی استاندارد، نه تنها نیاز سازمان حمل و نقل 
عمومی و خصوصی را برطرف خواهد کرد، بلکه با رعایت استانداردهای 
الزم گامی موثر در جهت کاهش معضل آلودگی هوا و ارتقای ایمنی 
از جهت زیبایی طراحی و  ناوگان عمومی برداشته و  خودرو و توسعه 

مدرن بودن بدنه، به زیبایی مبلمان شهری نیز کمک شایانی می نماید.
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البرزبارهرمزگان

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

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

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

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

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

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

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

028-32580205028-32580206Tarkibbar@yahoo.com

جالل بار
 تهران

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

021-55272077
021-55252456-7

021-55254574
021-56678592

Jalalbartehran@yahoo.com

اراک ، خیابان رجائی ، 12متری اسدآبادی جهان تذرو
پالک13

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

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

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

دنیز ترابر 
خلیج فارس

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

طبقه 5، پالک 5، واحد 13

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

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

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

سنگین بار
 زنجان

  زنجان: جنب عوارضی زنجان، قزوین 
پایانه بار غرفه4

024-33794241-4024-33794243esmaeli.sanginbar1@

gmail.com

سنگین ترابر
 باقریان

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

031-37802717
031-37807129

031-37802913sangintarabarebagheryan
@gmail.com

یمیلفکستلفنآدرسنام شرکت ا

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

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

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

سنگین ترابر
 طاهری

  شیراز: بلوار امیرکبیر، چهارراه قالیشویی، 
ساختمان میالد

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

سنگین
 ترابر عدل

  تبریز: دیزل آباد، 
مابین بانک صادرات و ملت

041-34452043041-34455515Adlfar2008@yahoo.com

سنگین
 ترابر کاسپین

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

021-46138751
021-46138872

021-46138872
Rasekh@

caspiantransportation.com

سنگین 
ترابر میفور

تهران: جاده ساوه، کیلومتر 14 
جنب پمپ بنزین پروما، گاراژ میفور
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ساقط!
زوال يک نظام حكومتی با سياست های اسقاطی، به معنی فرارسيدن تاريخ انقضای آنها نيست. 
حكومت ها برخالف خودروها از پيكره های زنده شكل گرفته اند و خاصيت پيكره زنده امكان 
نوزايی، تجديد قوا و ترميم است. حكومت ها می توانند با سايش زنگار عملكرد خود روی ريل 
ترميم و تجديد جايگاه برگردند و ثبات يابند. چيزی كه همه ما اميدواريم برخالف آنچه نگاه به 
جامعه امروز، به اذهان ناظران متبادر می كند، پيش از آنكه دير شود از سوی سياست گذاران جدی 

گرفته شود...

29دوردستازنزديک

بساطخالی
علی رغم وجود قوانين الزام آور متعدد در خصوص نحوه از رده خارج كردن خودروهای فرسوده در 
كشور، در حال حاضر، مراكز اسقاط خودرو روزهای سوت و كوری را پشت سر می گذارند؛ به طوری 
كه به گفته رئيس هيئت مديره انجمن صنفی مراكز اسقاط خودروهای فرسوده با وجود 220 مركز، 
حدود 70 مركز هيچ فعاليتی ندارند  و 150 مركز باقيمانده، با 2 تا 30 درصد ظرفيت خود كار می كنند. 
محمود مشهدی شريف، در گفت وگو با خبرنگار ترابران متذكر می شود كه مانع جدی فعاليت مراكز 

اسقاط عدم اشتياق صاحبان خودروهای فرسوده به تحويل خودروهايشان است. 

ناكامیدراخراجفرسودگان
در سال های اخير، طرح های اسقاط خودروهای فرسوده 
چه در بخش تجاری و چه در بخش سواری تقريبا تعطيل 
شده اند. در اين مطلب كه بر پايه يک گزارش رسمی از 
وضعيت اسقاط خودروهای فرسوده تهيه شده است، به 
سابقه و فرازوفرود طرح های اسقاط خودروهای فرسوده 
در كشور و داليل وضعيت شكست خورده اين طرح در 

حال حاضر می پردازيم.

30گزارشاصلی

37

سیاستهایاسقاطی
ترابران  با  انجمن واردكنندگان خودرو در گفت وگو  دبير 
ضمن گاليه از سياست دولت درباره محول كردن وظيفه خود 
در زمينه اسقاط خودروهای فرسوده بر گردن واردكنندگان و 
مصرف كنندگان می گويد منصفانه نيست كه واردكنندگان به 
ازای يک خودروی وارداتی 4 خودروی فرسوده اسقاط كنند 
اما توليدكنندگان داخلی با توليد ميليونی خودرو، آن هم نه در 

حد استاندارد بين المللی، از اسقاط معاف باشد.

43

ازكارافتاده!
به گفته دبير كارگروه اسقاط اتحاديه صنايع بازيافت در جريان اسقاط خودرو در ايران به دليل 
باال بودن هزينه خريد خودرو و قطعات يدكی، برعكس كشورهای ديگر كه همه قطعات خودرو 
در دستگاه های خردكن غيرقابل استفاده می شوند، اكثر قطعات خودروهای فرسوده به بازار 

برمی گردند و اين زنجيره فرسودگی، ناايمنی و آاليندگی همچنان ادامه می يابد.
گفت وگو با دبير كارگروه اسقاط اتحاديه صنايع بازيافت درباره روش های صحيح اسقاط خودرو 

و ميزان انطباق فعاليت مراكز اسقاط در داخل كشور با معيارهای جهانی است.

47

به بهانه روز جهانی دريانورد مقارن با چهارم تيرماه، به سراغ سفير حسن نيت IMO در 
ايران رفتيم كه عالوه بر پيگيری اهداف كلی اين نهاد، به يكی از آرمان های سازمان 
جهانی دريانوردی در خصوص فرهنگ سازی برای حضور بانوان در اين حرفه نيز 
توجه ويژه دارد. او در گفت گو با ما، به تالش برای اختصاص بورسيه به دريانوردان 
اشاره و اعالم كرد كه انجمن صنفی كارگری دريانوردان تجاری به دنبال تعريف و 

برگزاری دوره های آموزش اخالق حرفه ای و دريانوردی است.

18 خرداد امسال 14 مسافر قطار مشهد- يزد، جان خود را در سانحه ريلی ديگری از 
دست دادند؛ آن هم ظاهرا در اثر برخورد قطار با بيل مكانيكی. 

ترابران برای كندوكاو درباره چرايی اين حادثه، به علل ثانويه ای مانند داليل حضور بيل 
مكانيكی روی خط، عدم هوشياری اين و آن، دليل سرعت قطار، طوفان شن و ... 
نمی پردازد، بلكه به سراغ نماينده شركت های بهره بردار از شبكه ريلی می رود تا درباره 

اشكاالت ساختاری كه در نهايت به وقوع سانحه منجر می شود، پرس وجو كند.

طبيعتا كاهش آاليندگی خودروها يكی از مهم ترين 
مزيت های جايگزينی خودروهای فرسوده است، اما 
كشورهای پيشرفته در صنعت خودروسازی در چند 
دهه ای كه ايده اسقاط خودروهای فرسوده را از 
طريق وضع قوانين سخت گيرانه دنبال می كنند به 

مزيت های بسيار بيشتری در اين زمينه رسيده اند.

وقتیهیچچیزمابههمنمیآيد!
آمايش سرزمين را می توان ارزيابی نظام مند عوامل طبيعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی 
و… به منظور يافتن راهی برای تشويق به جامعه بهره برداران در انتخاب گزينه هايی مناسب 

برای افزايش و پايداری توان سرزمينی تعريف كرد. 
ماه گذشته، به منظور گفت وگو با يكی ديگر از پيشكسوتان عرصه راهسازی، به سراغ 
مهندس علی آزاد رفتيم، اما او بيش و پيش از هر چيز مايل بود درباره عواقب فراگير و 

دامنگير عدم اجرای آمايش سرزمين بگويد و هشدار دهد. 

دربارهكشتینشستگان
با توجه به در پيش بودن روز جهانی دريانورد، برای 
آگاهی از وضعيت دريادالن فعال روی ناوگان ايرانی و 
اقداماتی كه برای فرهنگ سازی و تسهيلگری حرفه 
دريانوردی و ارتقای ايمنی آنها انجام شده، با معاون امور 
دريايی سازمان بنادر و دريانوردی گفت وگو كرديم تا 

روايتگر شرايط جزر و مدی اين حرفه باشد. 

زيرساختها

ترابریدريايی
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70

تطهیرترال؟!
مركز پژوهش های مجلس در اظهارنظری درباره نحوه 
ساماندهی صيد ترال در آب های جنوب كشور، عالوه 
بر مقصر دانستن شيالت در ماجرای صيد بی رويه 
فانوس ماهيان، مدعی شده كه اگر درست عمل شود، 
صيد ترال نه دارای صيد ضمنی و ناخواسته خواهد بود، 
نه بر بستر دريا لطمه وارد می سازد و نه به حريم صيادان 

سنتی منطقه تداخل و تجاوز می كند! 

فهرستسوانحريلیدرسال1401
ساعت 5:30 صبح روز 18 خرداد ماه، قطار مسافربري 
مشهد - يزد در نزديكي ايستگاه عباس آباد و كيلومتر 
85 طبس از ريل خارج شد. هرچند اين حادثه با 14 
كشته، مرگبارترين حادثه حمل ونقلي كشور از ابتداي 
سال تاكنون بوده، اما در اين بازه زمانی حوادث ريز و 
درشت بسياري در بخش حمل ونقل ريلي اتفاق افتاده 

كه فهرست اين حوادث در اين مطلب آمده است.

توانمندسازی؛فرهنگسازی؛جنسیتزدايی

سیستمرادرياب،بیلمکانیکیبهانهاست!
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منطقهدرصفگسترشتجارتبااسرائیل
اخبار منتشر شده در نيمه نخست سال 2022، نشان از 
تحرک جدی اسرائيل در گسترش روابط اقتصادی با 
كشورهای گوناگون دارد؛ از روابط رو به گسترش با 
امارات كه به امضای توافق تجارت آزاد نيز انجاميده تا 
مذاكرات جدی با مصر برای گرما بخشيدن به روابطی 

كه دهه ها رونق چندانی نداشت      ...

درمسیرهمواركردندستاندازها
سال گذشته، شركت فرودگاه ها برای اولين بار دوره 
آموزش ضمن خدمت را به صورت مجازی برگزار كرد 
تا كاركنان حوزه تسهيالت فرودگاهی آشنايی كامل تر 
و دقيق تری با امكانات و الزامات مورد نياز معلوالن 
پيدا كنند. به همين بهانه نشستی با دست اندركاران اين 

آموزش ها داشتيم. 

چوتختهپارهبرموج!
ترابران با انتشار خبری مبنی بر راه اندازی نخستن شناور شبه كروز از عيد فطر در آب های 
ايران كه البته آن هم همچنان اجرايی نشده، به سراغ مالک كشتی ميرزاكوچک خان كه اكنون 
در قامت يک شناور نوستالژيک در زمينه گردشگری دريايی به چشم می آيد، رفت تا به اين 
بهانه، از آخرين وضعيت اين كشتی آگاه شود. او می گويد كه بر اثر ناهماهنگی ارگان های 
مختلف دخيل در اين ماجرا اكنون ميرزا كوچک خان با آن قامت افراشته تفاوتی با يک 

تخته پاره رها بر دريا ندارد. 

تحوالتبازرگانی
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صنعتگردشگری
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ساقط!
زوال يک نظام حكومتی با سياست های اسقاطی، به معنی فرارسيدن تاريخ انقضای آنها نيست. 
حكومت ها برخالف خودروها از پيكره های زنده شكل گرفته اند و خاصيت پيكره زنده امكان 
نوزايی، تجديد قوا و ترميم است. حكومت ها می توانند با سايش زنگار عملكرد خود روی ريل 
ترميم و تجديد جايگاه برگردند و ثبات يابند. چيزی كه همه ما اميدواريم برخالف آنچه نگاه به 
جامعه امروز، به اذهان ناظران متبادر می كند، پيش از آنكه دير شود از سوی سياست گذاران جدی 

گرفته شود...

29دوردستازنزديک

بساطخالی
علی رغم وجود قوانين الزام آور متعدد در خصوص نحوه از رده خارج كردن خودروهای فرسوده در 
كشور، در حال حاضر، مراكز اسقاط خودرو روزهای سوت و كوری را پشت سر می گذارند؛ به طوری 
كه به گفته رئيس هيئت مديره انجمن صنفی مراكز اسقاط خودروهای فرسوده با وجود 220 مركز، 
حدود 70 مركز هيچ فعاليتی ندارند  و 150 مركز باقيمانده، با 2 تا 30 درصد ظرفيت خود كار می كنند. 
محمود مشهدی شريف، در گفت وگو با خبرنگار ترابران متذكر می شود كه مانع جدی فعاليت مراكز 

اسقاط عدم اشتياق صاحبان خودروهای فرسوده به تحويل خودروهايشان است. 

ناكامیدراخراجفرسودگان
در سال های اخير، طرح های اسقاط خودروهای فرسوده 
چه در بخش تجاری و چه در بخش سواری تقريبا تعطيل 
شده اند. در اين مطلب كه بر پايه يک گزارش رسمی از 
وضعيت اسقاط خودروهای فرسوده تهيه شده است، به 
سابقه و فرازوفرود طرح های اسقاط خودروهای فرسوده 
در كشور و داليل وضعيت شكست خورده اين طرح در 

حال حاضر می پردازيم.

30گزارشاصلی
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سیاستهایاسقاطی
ترابران  با  انجمن واردكنندگان خودرو در گفت وگو  دبير 
ضمن گاليه از سياست دولت درباره محول كردن وظيفه خود 
در زمينه اسقاط خودروهای فرسوده بر گردن واردكنندگان و 
مصرف كنندگان می گويد منصفانه نيست كه واردكنندگان به 
ازای يک خودروی وارداتی 4 خودروی فرسوده اسقاط كنند 
اما توليدكنندگان داخلی با توليد ميليونی خودرو، آن هم نه در 

حد استاندارد بين المللی، از اسقاط معاف باشد.

43

ازكارافتاده!
به گفته دبير كارگروه اسقاط اتحاديه صنايع بازيافت در جريان اسقاط خودرو در ايران به دليل 
باال بودن هزينه خريد خودرو و قطعات يدكی، برعكس كشورهای ديگر كه همه قطعات خودرو 
در دستگاه های خردكن غيرقابل استفاده می شوند، اكثر قطعات خودروهای فرسوده به بازار 

برمی گردند و اين زنجيره فرسودگی، ناايمنی و آاليندگی همچنان ادامه می يابد.
گفت وگو با دبير كارگروه اسقاط اتحاديه صنايع بازيافت درباره روش های صحيح اسقاط خودرو 

و ميزان انطباق فعاليت مراكز اسقاط در داخل كشور با معيارهای جهانی است.

47

به بهانه روز جهانی دريانورد مقارن با چهارم تيرماه، به سراغ سفير حسن نيت IMO در 
ايران رفتيم كه عالوه بر پيگيری اهداف كلی اين نهاد، به يكی از آرمان های سازمان 
جهانی دريانوردی در خصوص فرهنگ سازی برای حضور بانوان در اين حرفه نيز 
توجه ويژه دارد. او در گفت گو با ما، به تالش برای اختصاص بورسيه به دريانوردان 
اشاره و اعالم كرد كه انجمن صنفی كارگری دريانوردان تجاری به دنبال تعريف و 

برگزاری دوره های آموزش اخالق حرفه ای و دريانوردی است.

18 خرداد امسال 14 مسافر قطار مشهد- يزد، جان خود را در سانحه ريلی ديگری از 
دست دادند؛ آن هم ظاهرا در اثر برخورد قطار با بيل مكانيكی. 

ترابران برای كندوكاو درباره چرايی اين حادثه، به علل ثانويه ای مانند داليل حضور بيل 
مكانيكی روی خط، عدم هوشياری اين و آن، دليل سرعت قطار، طوفان شن و ... 
نمی پردازد، بلكه به سراغ نماينده شركت های بهره بردار از شبكه ريلی می رود تا درباره 

اشكاالت ساختاری كه در نهايت به وقوع سانحه منجر می شود، پرس وجو كند.

طبيعتا كاهش آاليندگی خودروها يكی از مهم ترين 
مزيت های جايگزينی خودروهای فرسوده است، اما 
كشورهای پيشرفته در صنعت خودروسازی در چند 
دهه ای كه ايده اسقاط خودروهای فرسوده را از 
طريق وضع قوانين سخت گيرانه دنبال می كنند به 

مزيت های بسيار بيشتری در اين زمينه رسيده اند.

وقتیهیچچیزمابههمنمیآيد!
آمايش سرزمين را می توان ارزيابی نظام مند عوامل طبيعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی 
و… به منظور يافتن راهی برای تشويق به جامعه بهره برداران در انتخاب گزينه هايی مناسب 

برای افزايش و پايداری توان سرزمينی تعريف كرد. 
ماه گذشته، به منظور گفت وگو با يكی ديگر از پيشكسوتان عرصه راهسازی، به سراغ 
مهندس علی آزاد رفتيم، اما او بيش و پيش از هر چيز مايل بود درباره عواقب فراگير و 

دامنگير عدم اجرای آمايش سرزمين بگويد و هشدار دهد. 

دربارهكشتینشستگان
با توجه به در پيش بودن روز جهانی دريانورد، برای 
آگاهی از وضعيت دريادالن فعال روی ناوگان ايرانی و 
اقداماتی كه برای فرهنگ سازی و تسهيلگری حرفه 
دريانوردی و ارتقای ايمنی آنها انجام شده، با معاون امور 
دريايی سازمان بنادر و دريانوردی گفت وگو كرديم تا 

روايتگر شرايط جزر و مدی اين حرفه باشد. 

زيرساختها

ترابریدريايی
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تطهیرترال؟!
مركز پژوهش های مجلس در اظهارنظری درباره نحوه 
ساماندهی صيد ترال در آب های جنوب كشور، عالوه 
بر مقصر دانستن شيالت در ماجرای صيد بی رويه 
فانوس ماهيان، مدعی شده كه اگر درست عمل شود، 
صيد ترال نه دارای صيد ضمنی و ناخواسته خواهد بود، 
نه بر بستر دريا لطمه وارد می سازد و نه به حريم صيادان 

سنتی منطقه تداخل و تجاوز می كند! 

فهرستسوانحريلیدرسال1401
ساعت 5:30 صبح روز 18 خرداد ماه، قطار مسافربري 
مشهد - يزد در نزديكي ايستگاه عباس آباد و كيلومتر 
85 طبس از ريل خارج شد. هرچند اين حادثه با 14 
كشته، مرگبارترين حادثه حمل ونقلي كشور از ابتداي 
سال تاكنون بوده، اما در اين بازه زمانی حوادث ريز و 
درشت بسياري در بخش حمل ونقل ريلي اتفاق افتاده 

كه فهرست اين حوادث در اين مطلب آمده است.

توانمندسازی؛فرهنگسازی؛جنسیتزدايی

سیستمرادرياب،بیلمکانیکیبهانهاست!
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منطقهدرصفگسترشتجارتبااسرائیل
اخبار منتشر شده در نيمه نخست سال 2022، نشان از 
تحرک جدی اسرائيل در گسترش روابط اقتصادی با 
كشورهای گوناگون دارد؛ از روابط رو به گسترش با 
امارات كه به امضای توافق تجارت آزاد نيز انجاميده تا 
مذاكرات جدی با مصر برای گرما بخشيدن به روابطی 

كه دهه ها رونق چندانی نداشت      ...

درمسیرهمواركردندستاندازها
سال گذشته، شركت فرودگاه ها برای اولين بار دوره 
آموزش ضمن خدمت را به صورت مجازی برگزار كرد 
تا كاركنان حوزه تسهيالت فرودگاهی آشنايی كامل تر 
و دقيق تری با امكانات و الزامات مورد نياز معلوالن 
پيدا كنند. به همين بهانه نشستی با دست اندركاران اين 

آموزش ها داشتيم. 

چوتختهپارهبرموج!
ترابران با انتشار خبری مبنی بر راه اندازی نخستن شناور شبه كروز از عيد فطر در آب های 
ايران كه البته آن هم همچنان اجرايی نشده، به سراغ مالک كشتی ميرزاكوچک خان كه اكنون 
در قامت يک شناور نوستالژيک در زمينه گردشگری دريايی به چشم می آيد، رفت تا به اين 
بهانه، از آخرين وضعيت اين كشتی آگاه شود. او می گويد كه بر اثر ناهماهنگی ارگان های 
مختلف دخيل در اين ماجرا اكنون ميرزا كوچک خان با آن قامت افراشته تفاوتی با يک 

تخته پاره رها بر دريا ندارد. 
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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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يکاطالقنادرستاسمیدرادبیاتصنعتیايرانوجوددارد:اسقاط!بهمعنیسقطكردنودورانداختنو
مرادآناستكهوسیلهایكهنهرادوربیندازند.عاملیتمستتردركاربرداينفعلمتعدیبهمالکبرمیگردد.
اسقاطخودروهایفرسودهبیشترينكاربردتركیبیاينفعلمتعدیاستوچنینمتبادرمیكندكهمثالمالک
يکپیکانمدل54خودرویخودرابازنشستهمیكندودورمیاندازد.نادرستبودنايناطالقازآنجاست
كهنقشخودخودرورادربازنشستگیپسازموعددرارادهصاحبآنپنهانمیكند.حداقلدراقتصاد
بههمريختهايران،بسیاریازخودروهاپیشازاسقاطتوسطمالکانآنهاساقطشدهاند،اماپیشازاسقاطشدن
رسمی،بازهمراهمیروندورویدستصاحبخوديااقتصادملیهزينهمیگذارند؛مثلآدمفرتوتیكهتا

هشتادسالگیسختكاربکندوپسازسکتهاوراهمچنانباداروودستگاهوهزينهزندهنگهدارند.
اينالبتهفقطدربارهدستگاههایبیروحوجانمثلاتومبیلصدقنمیكند.سیستمهایسیاسینیزمیتوانند
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راحاكممیكند.درانقالبهایموسومبهبهارعربیدريکدههواندیاخیر،شعارغالبمردمدركوچهو
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آنکهديرشودازسویسیاستگذارانجدیگرفتهشود.ماهمدركنارهبهنظارهمینشینیم!
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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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واکاوی دالیل و عواقب توقف طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده

ناکامی در اخراج فرسودگان!
در سال های اخیر شمار روزهایی که شهرهای بزرگ کشور به دلیل آلودگی هوا تعطیل یا نیمه تعطیل 
شده اند تقریبا به طور مرتب رو به افزایش بوده و این در حالی است که در میان متهمان متعدد این آلودگی، 
معموال انگشت اتهام بیش از همه به سوی خودروهای فرسوده و آالینده می رود، خودروهایی که شاید باید 
سال ها قبل از چرخه حمل ونقل خارج می شدند، اما با ترکیبی از سیاست های نادرست، محدودیت های مالی 

دولت و قوانین ناکارآمد، همچنان در شهرها و جاده ها تردد می کنند.
در میانه های دهه 80 بود که توجه مسئوالن به خودروهای فرسوده جلب و باعث شد از رده خارج کردن آنها در 
قالب طرح های بزرگ اسقاط خودروهای فرسوده آغاز شود. این طرح در آن دوران و در روزهایی که پول های 
انبوه نفت می توانست خیلی از مشکالت را حل کند، کم و بیش به اجرا درآمد و همراه با رونق واردات خودرو و 
قوانینی که آن را منوط به اسقاط خودروهای فرسوده می کرد، به خروج این خودروها سرعت داد، اما در سال های 
البته خزانه ای که وجوه اندکش را باید برای تامین کاالهای  اخیر، با محدود و سپس حذف شدن واردات و 
اساسی خرج کرد، عمال طرح های اسقاط خودروهای فرسوده چه در بخش تجاری و چه در بخش سواری تقریبا 

تعطیل و  باعث تردد خودروهایی با مصرف سوخت باال و البته ایمنی پایین در کشور شده است.
در مطلب حاضر که بر پایه یک گزارش رسمی از وضعیت اسقاط خودروهای فرسوده تهیه شده و همچنین 
سلسله گفت وگوهای انجام شده با دست اندرکاران اسقاط خودروهای فرسوده، به فراز و نشیب های این طرح و 

دالیل وضعیت شکست خورده آن در حال حاضر می پردازیم.

آلودگـي هـوا طـي سـال های اخيـر يكـي از 
جدي تريـن معضـالت كالن شـهرهاي كشـور 
به ويژه تهران بـوده و تبعات جدي در حوزه هاي 
سـالمت عمومي و اقتصـادي به همراه داشـته؛ 
به طوری كـه خسـارت آلودگـي هـوا در بخش 
سـالمت را با سـه رويكرد ديه، ارزش يک سال 
زندگـي و ارزش آمـاري زندگي به ترتيب 991، 

216 و 9500 ميليون دالر برآورد می شود.
بـرای حل اين معضل نيـز راهكارهاي متعددي 
پيشـنهاد شـده كـه از آن جملـه می تـوان بـه 
پيشنهادهای گزارش بانک جهاني در سال 2018 
اشـاره كـرد. در گزارش اين نهاد، ضمـن برآورد 
خسـارت سـاالنه 2/6 ميليارد دالري به سالمت 
عمومي شـهروندان به دليل آلودگي هوا، اسقاط 
نـاوگان حمل  ونقـل سـنگين، تجهيـز نـاوگان 
سنگين به فيلتر دوده، توسـعه محدوده LEZ و 
بهبود سـامانه نظارت و اجرا، جزء راهكارهاي با 

اولويت اول معرفي شده است.
ايـن مطالعـه همچنيـن يـک اولويت بنـدي و 
رتبه بنـدي بيـن راهكارهـاي موثـر بـر مبنـاي 
هزينه هـاي اجـرا و ميـزان اثرگـذاري آنهـا در 
كاهـش آلودگي هوا موسـوم به تحليل هزينه - 
فايـده انجام داد كه نشـان می داد اسـقاط ناوگان 
فرسـوده، بهترين راهكار خواهد بـود و تاثير 30 
درصدي در كاهش ذرات معلق خواهد داشـت؛ 
ضمن اينكه براساس محاسبات صورت گرفته، 
جايگزيني خودروهاي فرسـوده بـا خودروهای 
نـو موجـب كاهش مصـرف 5 ليتـري بنزين به 
ازای هـر 100 كيلومتر مي شـود كه با احتسـاب 
مسـافت 20 هـزار كيلومتـري طي شـده در هر 
سـال براي هر خودرو، جايگزيني هر خودروي 
فرسـوده موجب كاهش مصرف سوخت 1000 
ليتـري بنزين در هر سـال شـده و در عين حال، 
با احتسـاب قيمت هر ليتر بنزين 0/6 دالر، تردد 
هر خودروي فرسـوده ساليانه موجب خسارت 
600 دالری در حـوزه سـوخت خواهـد شـد. 
عـالوه بـر ايـن، اسـقاط هـر خـودرو به طـور 
متوسـط موجـب بازيافـت 450 كيلوگـرم آهن 
خالـص خواهد شـد كـه مي تواند فـوالد مورد 
نيـاز بـراي سـاخت 3 ميليـون مترمربـع واحـد 
مسـكوني را تاميـن كنـد كـه معـادل سـاخت 

50هزار واحد مسكوني 60 متري است. 
اما بـا همه اين اوصاف بررسـی وضعيت فعلی 
كشـور در زمينـه اسـقاط خودروهای فرسـوده، 

نشـان دهنده رونـد كنـد از رده خـارج كـردن 
وسـايل نقليه فرسـوده و انباشـت وسايل نقليه 
فرسـوده در كشور اسـت؛ به طوری  كه براساس 
گزارش حسابرسي محيط زيسـتي نحوه اجراي 
قانـون هـواي پـاك ديـوان محاسـبات كشـور، 
10.429.553 وسـيله نقليه در مرز فرسودگي در 
كشـور تـردد می كنند كـه جزييات آن به شـرح 

زير است:
7.663 دستگاه سواري دولتي

650.092 دستگاه سواري شخصي 
131.899 دستگاه تاكسي 

517.721 دستگاه وانت
9.487 دستگاه اتوبوس درون شهري

65.606 دستگاه ميني بوس
44.891 دستگاه كشنده 

189.649 دستگاه كاميون
15.609 دستگاه كاميونت

8.782.256 دستگاه موتورسيكلت

پیشینه قانونی خروج خودروهای 
فرسوده از چرخه حمل ونقل

در قوانين كشـور، سه موضوع نحوه تعيين سن 
فرسودگي وسـايل نقليه، سـازوكارهاي اسقاط 
وسـايل نقليه و اعمال محدوديت ها بر وسـايل 
نقليه فرسوده مدنظر قرار گرفته و در خصوص 
تعيين سـن فرسـودگي نيز دو معيار عدم امكان 
دريافـت معاينـه فني و سـن كمي مـورد توجه 

بوده است.
اولين بار در تبصره 13 قانون بودجه سـال 1386 
موضوع نوسـازي ناوگان عمومي و از رده خارج 
كردن خودروهاي فرسـوده مطرح شـد و سپس 
براسـاس در قانون توسعه حمل ونقل عمومي و 
مديريت مصرف سوخت )مصوب 18/ 9/ 86( 
دولت موظف شـد نسبت به بهينه سازی عرضه 
خدمـات حمل ونقـل از طريـق از رده خـارج 
كـردن خودروهای فرسـوده سـبک و سـنگين 
مسـافری و باری درون و برون شهری حداكثر از 

ابتداي سال 1391 اقدام كند.
در ادامـه، بر اسـاس ماده 4 تصويب نامه مصوب 
1387/6/7، دو معيـار عدم امكان دريافت معاينه 
فني و سـن كمي مـورد توجه گرفت و سـپس 
در سـال 1388 آيين نامـه از رده خـارج كـردن 
خودروهاي فرسـوده تهيه شـد كه بر اساس آن، 
سـتاد مديريـت حمل ونقل و سـوخت به عنوان 

بانك جهاني در سال
 2018  طی گزارشی،
ضمن برآورد خسارت 

ساالنه 2/6 ميليارد 
دالري به سالمت 
عمومي شهروندان
در شهرهای بزرگ 

ایران، به دليل آلودگي 
هوا، اسقاط ناوگان 
حمل  ونقل سنگين را

به عنوان اولویت اول 
در زمينه مبارزه با این 

معضل معرفي کرد

بررسی وضعيت فعلی 
کشور در زمينه اسقاط 

خودروهای فرسوده، 
نشان دهنده روند کند 
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واکاوی دالیل و عواقب توقف طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده

ناکامی در اخراج فرسودگان!
در سال های اخیر شمار روزهایی که شهرهای بزرگ کشور به دلیل آلودگی هوا تعطیل یا نیمه تعطیل 
شده اند تقریبا به طور مرتب رو به افزایش بوده و این در حالی است که در میان متهمان متعدد این آلودگی، 
معموال انگشت اتهام بیش از همه به سوی خودروهای فرسوده و آالینده می رود، خودروهایی که شاید باید 
سال ها قبل از چرخه حمل ونقل خارج می شدند، اما با ترکیبی از سیاست های نادرست، محدودیت های مالی 

دولت و قوانین ناکارآمد، همچنان در شهرها و جاده ها تردد می کنند.
در میانه های دهه 80 بود که توجه مسئوالن به خودروهای فرسوده جلب و باعث شد از رده خارج کردن آنها در 
قالب طرح های بزرگ اسقاط خودروهای فرسوده آغاز شود. این طرح در آن دوران و در روزهایی که پول های 
انبوه نفت می توانست خیلی از مشکالت را حل کند، کم و بیش به اجرا درآمد و همراه با رونق واردات خودرو و 
قوانینی که آن را منوط به اسقاط خودروهای فرسوده می کرد، به خروج این خودروها سرعت داد، اما در سال های 
البته خزانه ای که وجوه اندکش را باید برای تامین کاالهای  اخیر، با محدود و سپس حذف شدن واردات و 
اساسی خرج کرد، عمال طرح های اسقاط خودروهای فرسوده چه در بخش تجاری و چه در بخش سواری تقریبا 

تعطیل و  باعث تردد خودروهایی با مصرف سوخت باال و البته ایمنی پایین در کشور شده است.
در مطلب حاضر که بر پایه یک گزارش رسمی از وضعیت اسقاط خودروهای فرسوده تهیه شده و همچنین 
سلسله گفت وگوهای انجام شده با دست اندرکاران اسقاط خودروهای فرسوده، به فراز و نشیب های این طرح و 

دالیل وضعیت شکست خورده آن در حال حاضر می پردازیم.

آلودگـي هـوا طـي سـال های اخيـر يكـي از 
جدي تريـن معضـالت كالن شـهرهاي كشـور 
به ويژه تهران بـوده و تبعات جدي در حوزه هاي 
سـالمت عمومي و اقتصـادي به همراه داشـته؛ 
به طوری كـه خسـارت آلودگـي هـوا در بخش 
سـالمت را با سـه رويكرد ديه، ارزش يک سال 
زندگـي و ارزش آمـاري زندگي به ترتيب 991، 

216 و 9500 ميليون دالر برآورد می شود.
بـرای حل اين معضل نيـز راهكارهاي متعددي 
پيشـنهاد شـده كـه از آن جملـه می تـوان بـه 
پيشنهادهای گزارش بانک جهاني در سال 2018 
اشـاره كـرد. در گزارش اين نهاد، ضمـن برآورد 
خسـارت سـاالنه 2/6 ميليارد دالري به سالمت 
عمومي شـهروندان به دليل آلودگي هوا، اسقاط 
نـاوگان حمل  ونقـل سـنگين، تجهيـز نـاوگان 
سنگين به فيلتر دوده، توسـعه محدوده LEZ و 
بهبود سـامانه نظارت و اجرا، جزء راهكارهاي با 

اولويت اول معرفي شده است.
ايـن مطالعـه همچنيـن يـک اولويت بنـدي و 
رتبه بنـدي بيـن راهكارهـاي موثـر بـر مبنـاي 
هزينه هـاي اجـرا و ميـزان اثرگـذاري آنهـا در 
كاهـش آلودگي هوا موسـوم به تحليل هزينه - 
فايـده انجام داد كه نشـان می داد اسـقاط ناوگان 
فرسـوده، بهترين راهكار خواهد بـود و تاثير 30 
درصدي در كاهش ذرات معلق خواهد داشـت؛ 
ضمن اينكه براساس محاسبات صورت گرفته، 
جايگزيني خودروهاي فرسـوده بـا خودروهای 
نـو موجـب كاهش مصـرف 5 ليتـري بنزين به 
ازای هـر 100 كيلومتر مي شـود كه با احتسـاب 
مسـافت 20 هـزار كيلومتـري طي شـده در هر 
سـال براي هر خودرو، جايگزيني هر خودروي 
فرسـوده موجب كاهش مصرف سوخت 1000 
ليتـري بنزين در هر سـال شـده و در عين حال، 
با احتسـاب قيمت هر ليتر بنزين 0/6 دالر، تردد 
هر خودروي فرسـوده ساليانه موجب خسارت 
600 دالری در حـوزه سـوخت خواهـد شـد. 
عـالوه بـر ايـن، اسـقاط هـر خـودرو به طـور 
متوسـط موجـب بازيافـت 450 كيلوگـرم آهن 
خالـص خواهد شـد كـه مي تواند فـوالد مورد 
نيـاز بـراي سـاخت 3 ميليـون مترمربـع واحـد 
مسـكوني را تاميـن كنـد كـه معـادل سـاخت 

50هزار واحد مسكوني 60 متري است. 
اما بـا همه اين اوصاف بررسـی وضعيت فعلی 
كشـور در زمينـه اسـقاط خودروهای فرسـوده، 

نشـان دهنده رونـد كنـد از رده خـارج كـردن 
وسـايل نقليه فرسـوده و انباشـت وسايل نقليه 
فرسـوده در كشور اسـت؛ به طوری  كه براساس 
گزارش حسابرسي محيط زيسـتي نحوه اجراي 
قانـون هـواي پـاك ديـوان محاسـبات كشـور، 
10.429.553 وسـيله نقليه در مرز فرسودگي در 
كشـور تـردد می كنند كـه جزييات آن به شـرح 

زير است:
7.663 دستگاه سواري دولتي

650.092 دستگاه سواري شخصي 
131.899 دستگاه تاكسي 

517.721 دستگاه وانت
9.487 دستگاه اتوبوس درون شهري

65.606 دستگاه ميني بوس
44.891 دستگاه كشنده 

189.649 دستگاه كاميون
15.609 دستگاه كاميونت

8.782.256 دستگاه موتورسيكلت

پیشینه قانونی خروج خودروهای 
فرسوده از چرخه حمل ونقل

در قوانين كشـور، سه موضوع نحوه تعيين سن 
فرسودگي وسـايل نقليه، سـازوكارهاي اسقاط 
وسـايل نقليه و اعمال محدوديت ها بر وسـايل 
نقليه فرسوده مدنظر قرار گرفته و در خصوص 
تعيين سـن فرسـودگي نيز دو معيار عدم امكان 
دريافـت معاينـه فني و سـن كمي مـورد توجه 

بوده است.
اولين بار در تبصره 13 قانون بودجه سـال 1386 
موضوع نوسـازي ناوگان عمومي و از رده خارج 
كردن خودروهاي فرسـوده مطرح شـد و سپس 
براسـاس در قانون توسعه حمل ونقل عمومي و 
مديريت مصرف سوخت )مصوب 18/ 9/ 86( 
دولت موظف شـد نسبت به بهينه سازی عرضه 
خدمـات حمل ونقـل از طريـق از رده خـارج 
كـردن خودروهای فرسـوده سـبک و سـنگين 
مسـافری و باری درون و برون شهری حداكثر از 

ابتداي سال 1391 اقدام كند.
در ادامـه، بر اسـاس ماده 4 تصويب نامه مصوب 
1387/6/7، دو معيـار عدم امكان دريافت معاينه 
فني و سـن كمي مـورد توجه گرفت و سـپس 
در سـال 1388 آيين نامـه از رده خـارج كـردن 
خودروهاي فرسـوده تهيه شـد كه بر اساس آن، 
سـتاد مديريـت حمل ونقل و سـوخت به عنوان 

بانك جهاني در سال
 2018  طی گزارشی،
ضمن برآورد خسارت 

ساالنه 2/6 ميليارد 
دالري به سالمت 
عمومي شهروندان
در شهرهای بزرگ 

ایران، به دليل آلودگي 
هوا، اسقاط ناوگان 
حمل  ونقل سنگين را

به عنوان اولویت اول 
در زمينه مبارزه با این 

معضل معرفي کرد

بررسی وضعيت فعلی 
کشور در زمينه اسقاط 
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است؛ به طوری  که طبق 
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بر اساس محاسبات 
انجام شده، جایگزیني 
خودروهاي فرسوده با 
خودروهای نو، کاهش 
مصرف 5 ليتري سوخت 
به ازای هر 100 کيلومتر 
پيمایش را در پی دارد
 که با احتساب مسافت
 20 هزار کيلومتري طي
 شده در هر سال توسط 
هر خودرو، جایگزیني
 خودروي فرسوده

 موجب کاهش مصرف 
سوخت 1000 ليتري

 بنزین در هر سال 
خواهد شد

مرجع نظـارت عالي، نيـروي انتظامـي به عنوان 
مسـئول احراز اصالت خودرو در مراكز اسقاط و 
انتقـال داده هـاي مركز شـماره گذاري به سـتاد و 
ابطال نهايي اسـناد و مـدارك خودروهـا پس از 
اسـقاط، خودروسـازان و واردكننـدگان به عنوان 
مسئول اسـقاط و مراكز اسـقاط به عنوان عوامل 
اجرايي تعيين شـدند. طبق مـاده 7 اين آيين نامه 
نيز خودروسازان و موتورسيكلت سازان موظف 
شـدند از ابتداي سـال 1388 حداقل معـادل 30 
درصـد توليـد ماهيانـه خـود گواهي اسـقاط به 

ستاد تحويل دهند.
در سـال 1396، قانـون احـكام دائمـي برنامـه 
توسـعه كشـور و آيين نامه اجرايي مـاده 30 آن، 
سـن كمي 25 سـال را براي فرسـودگي كاميون 
تعيين كرد و واردات هر دستگاه كاميون را منوط 
به اسـقاط حداقل يک دسـتگاه كاميون دانسـت 
كه از زمان سـاخت آن بيش از 25 سـال گذشته 
باشـد. همچنين مقرر شـد بـه ازای اسـقاط هر 
كاميون موضوع اين ماده، سـود بازرگاني كاميون 

وارداتي 25 درصد كاهش يابد.
در ادامـه، در ماده 8 قانون هواي پاك )21/ 6/ 97( 
ضمن تعيين سـن كمي فرسـودگي خودروها، 
اعمال محدوديت بر خودروهاي فرسـوده مورد 
تاكيـد قرار گرفـت و كليه اشـخاص حقيقي و 
حقوقـي مالک وسـايل نقليه موتـوري مكلف 
شـدند وسـايل نقليه خود را پس از رسـيدن به 
سن فرسودگي از رده خارج و مسئوليت خود را 
از ايـن جهـت، نـزد يكـي از مؤسسـات بيمـه 
داخلي تحت نظارت بيمه مركزي بيمه كنند. به 
فاصلـه كمـی، آيين نامه فنـي در زمينـه كنترل و 
كاهـش آلودگي ها )موضوع مـاده 2 قانون هواي 

پـاك( نيـز تدويـن و شـماره گذاري هـر سـه 
دسـتگاه خودروهـاي ديزلـي نـو بـا اسـتاندارد 
آاليندگـي يـورو 5 منوط به اسـقاط يک يا چند 
دسـتگاه خـودروي ديزلـي با مجمـوع ظرفيت 

گواهي اسقاط مشابه شد.
بـا وجود همـه اين تمهيـدات قانونی، در سـال 
1399 آيين نامه اجرايی مـاده 8 قانون هوای پاك 
به موجـب اعتراض يكي از شـهروندان و با راي 
هيئـت عمومـي ديـوان عدالـت اداري و با نظر 
فقهـاي شـوراي نگهبان ابطال شـد و سـپس بر 
اسـاس آيين نامـه اصالحـي )9/ 3 / 1400( عـدم 
امـكان دريافـت معاينـه فنـي به عنـوان معيـار 
تشـخيص وسايل نقليه فرسـوده تعيين و معيار 
كمي سن وسـايل نقليه حذف شد. در آيين نامه 
اصـالح شـده، از مفهوم »سـن مرز فرسـودگي« 
رونمايـی و در تعريف »وسـيله نقليـه موتوري 
فرسـوده« بازنگـری صـورت گرفتـه و بـر اين 
اسـاس وسـايل نقليه موتـوري كه در سـن مرز 
فرسـودگي قـرار مي گيرنـد، مشـمول افزايـش 

دفعات ساليانه معاينه فني شده اند.

به عرق نشستن تب تند 
بررسـي تعداد خودروهاي اسقاط شـده در دهه 
اخيـر در كشـور بيانگر فراز و نشـيب هايي بوده 
است. سـال هاي 1391 و 1392 افت محسوسي 
در روند اسـقاط خودروهاي فرسـوده رخ داد كه 
اين مسـئله را مي توان به شـوك قيمتـي افزايش 
دالر و كاهش واردات خودرو نسـبت داد. اين در 
حالـی اسـت كه دولـت در ابتـداي سـال 1393 
تصميم به تقويت سياسـت حمايتـي گرفت و 
الزامات واردكنندگان خـودرو براي تهيه گواهي 

برآورد اقتصادی صرفه جویی ساليانه سوخت در اثر اسقاط وسایل نقليه فرسوده در كشور

نوع وسيله نقليه
تعداد فرسوده 
)مرز فرسودگی(

صرفه جویی ساليانه سوخت
 در هر خودرو )ليتر(

صرفه جویی ساليانه كل 
)ميليون دالر(

صرفه جویی پنج ساله
)ميليون دالر(

1.877.34810003751875خودروي شخصي )سواري، استيشن، سواري كار(

82.84710001785خودروي عمومي )تاكسي، استيشن، سواري كار(

189.1864500170850كاميون، كاميونت و كشنده

15.7302000630ميني بوس

6.7684500630اتوبوس
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اسقاط دو برابر شد.
عـالوه بـر ايـن تـا پيـش از سـال 1393 سـتاد 
مديريـت حمل ونقـل و سـوخت بـا اعطـاي 
كمک هـاي بالعـوض طرح هـاي از رده خارج 
كـردن خودروهاي فرسـوده را اجـرا مي كرد، اما 
بـه دليـل نبود منابع مالـي، از سـال 1393 هيئت 
دولـت تصميـم گرفت تـا تحت هر شـرايطي 
به جـای دريافـت وجه نقد، گواهي اسـقاط را از 
واردكننـدگان طلب كنـد و اين موضـوع باعث 
رونق چشـمگيري در حوزه صنعت اسقاط شد؛ 
چراكـه از اين پس واردكننـدگان خودرو به جای 
پرداخت بهای خودرو اسـقاط شـده، موظف به 
ارائه گواهی اسـقاط خودرو فرسـوده بودند. اين 
تصميم رشد چشـمگير بازار عرضه و تقاضاي 
گواهي ها نسـبت به مدت مشابه سـال قبل را به 
همـراه داشـت، به طوری  كه آمـار اسـقاط از 71 
هزار گواهي در سـال 1392 به 337 هزار گواهي 

در سال 1393 افزايش يافت. 
در سـال 1396 با وجود سياست  سخت گيرانه تر 
دولـت بـراي ارائـه گواهـي اسـقاط از طـرف 
واردكنندگان، معافيـت خودروسـازان داخلي از 
گواهي اسـقاط از يک سـو و ممنوعيت واردات 
خودرو از سـوی ديگر، به كاهش چشـمگير 70 
درصد اسـقاط خودرو در سـال 1397 منجر شد 

كـه ايـن رونـد در سـال هاي 1398 و 1399 نيـز 
به شـدت ادامه پيدا كرد و تعطيلي مراكز بازيافت 
و اسـقاط خودروهـاي فرسـوده را بـه همـراه 
داشـت؛ به گونه اي كه طي سـه سـال اخير بيش 
از 85 درصـد ايـن مراكز تعطيل شـده اند و بقيه 
ايـن مراكـز نيز معمـوال بـا 30 درصـد ظرفيت 

خودشان مشغول به كار هستند. 
البتـه در 8 ماهـه ابتدايي سـال گذشـته، 17059 
دسـتگاه انواع وسـيله نقليه از رده خارج شده كه 
اين تعداد نسـبت به سـال گذشـته كـه 13846 

دستگاه بوده، بيانگر افزايش تدريجي است. 

چرایی وضعیت فعلی 
اسقاط خودروهای فرسوده

1- عـدم انگيزه كافـی در بازار عرضه و تقاضای 
اسـقاط: طبق تجربيات جهاني اسـقاط وسـايل 
نقليـه مسـتلزم ايجاد و توسـعه چرخه اسـقاط 
خودرو اسـت. ايجاد چرخه اسـقاط نيز نيازمند 
عرضـه و تقاضـاي پايـدار گواهـي اسـقاط در 

كشور است. 
در بخش تقاضا، براساس مقررات پيشين كشور، 
واردكنندگان و توليدكنندگان خـودرو خريداران 
اصلـي گواهـي اسـقاط بوده اند، اما طي سـاليان 
اخير معافيـت خودروسـازان داخلـي از گواهي 

اسقاط هر دستگاه 
خودرو به طور متوسط 
موجب بازیافت 450 
کيلوگرم آهن خالص 
می شود. این ميزان 
آهن می تواند فوالد
الزم براي ساخت

۳ ميليون مترمربع 
واحد مسكوني را 

تامين کند که معادل 
ساخت 50 هزار 

واحد مسكوني 60 
مترمربعي است

وسيله نقليه
سواری

مينی بوستاكسی
اتوبوس

موتورسيکلتوانتكاميون وكشنده
برون شهریدرون شهریدولتیشخصی

251510151015251510سن فرسودگی

جدول 2- شرایط شماره گذاری خودروهای وارداتی و توليد داخل براساس تعداد اسقاط و عوارض گمركی

مصرف در 100 كيلومتر چرخه تركيبینوع
شرایط شماره گذاری

پرداخت عوارض برای خودروهای بنزین سوزتعداد اسقاط خودروهای فرسوده

سواری و وانت وارداتی

0 دستگاهکمتر از 5 لیتر

10 درصد ارزش گمرکی

2 دستگاه5 لیتر و بین 5 تا 6 لیتر

4 دستگاه6 لیتر و بین 6 تا 7 لیتر

6 دستگاه7  لیتر و بین 7 تا 8 لیتر

8 دستگاه8  لیتر و بیشتر

سواری توليد داخل
1 دستگاه )اجرا از 1397/1/1(8  لیتر و بین 8 تا 5/ 8  لیتر

معاف
51/ 8  لیتر و بیشتر
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بر اساس محاسبات 
انجام شده، جایگزیني 
خودروهاي فرسوده با 
خودروهای نو، کاهش 
مصرف 5 ليتري سوخت 
به ازای هر 100 کيلومتر 
پيمایش را در پی دارد
 که با احتساب مسافت
 20 هزار کيلومتري طي
 شده در هر سال توسط 
هر خودرو، جایگزیني
 خودروي فرسوده
 موجب کاهش مصرف 
سوخت 1000 ليتري
 بنزین در هر سال 
خواهد شد

مرجع نظـارت عالي، نيـروي انتظامـي به عنوان 
مسـئول احراز اصالت خودرو در مراكز اسقاط و 
انتقـال داده هـاي مركز شـماره گذاري به سـتاد و 
ابطال نهايي اسـناد و مـدارك خودروهـا پس از 
اسـقاط، خودروسـازان و واردكننـدگان به عنوان 
مسئول اسـقاط و مراكز اسـقاط به عنوان عوامل 
اجرايي تعيين شـدند. طبق مـاده 7 اين آيين نامه 
نيز خودروسازان و موتورسيكلت سازان موظف 
شـدند از ابتداي سـال 1388 حداقل معـادل 30 
درصـد توليـد ماهيانـه خـود گواهي اسـقاط به 

ستاد تحويل دهند.
در سـال 1396، قانـون احـكام دائمـي برنامـه 
توسـعه كشـور و آيين نامه اجرايي مـاده 30 آن، 
سـن كمي 25 سـال را براي فرسـودگي كاميون 
تعيين كرد و واردات هر دستگاه كاميون را منوط 
به اسـقاط حداقل يک دسـتگاه كاميون دانسـت 
كه از زمان سـاخت آن بيش از 25 سـال گذشته 
باشـد. همچنين مقرر شـد بـه ازای اسـقاط هر 
كاميون موضوع اين ماده، سـود بازرگاني كاميون 

وارداتي 25 درصد كاهش يابد.
در ادامـه، در ماده 8 قانون هواي پاك )21/ 6/ 97( 
ضمن تعيين سـن كمي فرسـودگي خودروها، 
اعمال محدوديت بر خودروهاي فرسـوده مورد 
تاكيـد قرار گرفـت و كليه اشـخاص حقيقي و 
حقوقـي مالک وسـايل نقليه موتـوري مكلف 
شـدند وسـايل نقليه خود را پس از رسـيدن به 
سن فرسودگي از رده خارج و مسئوليت خود را 
از ايـن جهـت، نـزد يكـي از مؤسسـات بيمـه 
داخلي تحت نظارت بيمه مركزي بيمه كنند. به 
فاصلـه كمـی، آيين نامه فنـي در زمينـه كنترل و 
كاهـش آلودگي ها )موضوع مـاده 2 قانون هواي 

پـاك( نيـز تدويـن و شـماره گذاري هـر سـه 
دسـتگاه خودروهـاي ديزلـي نـو بـا اسـتاندارد 
آاليندگـي يـورو 5 منوط به اسـقاط يک يا چند 
دسـتگاه خـودروي ديزلـي با مجمـوع ظرفيت 

گواهي اسقاط مشابه شد.
بـا وجود همـه اين تمهيـدات قانونی، در سـال 
1399 آيين نامه اجرايی مـاده 8 قانون هوای پاك 
به موجـب اعتراض يكي از شـهروندان و با راي 
هيئـت عمومـي ديـوان عدالـت اداري و با نظر 
فقهـاي شـوراي نگهبان ابطال شـد و سـپس بر 
اسـاس آيين نامـه اصالحـي )9/ 3 / 1400( عـدم 
امـكان دريافـت معاينـه فنـي به عنـوان معيـار 
تشـخيص وسايل نقليه فرسـوده تعيين و معيار 
كمي سن وسـايل نقليه حذف شد. در آيين نامه 
اصـالح شـده، از مفهوم »سـن مرز فرسـودگي« 
رونمايـی و در تعريف »وسـيله نقليـه موتوري 
فرسـوده« بازنگـری صـورت گرفتـه و بـر اين 
اسـاس وسـايل نقليه موتـوري كه در سـن مرز 
فرسـودگي قـرار مي گيرنـد، مشـمول افزايـش 

دفعات ساليانه معاينه فني شده اند.

به عرق نشستن تب تند 
بررسـي تعداد خودروهاي اسقاط شـده در دهه 
اخيـر در كشـور بيانگر فراز و نشـيب هايي بوده 
است. سـال هاي 1391 و 1392 افت محسوسي 
در روند اسـقاط خودروهاي فرسـوده رخ داد كه 
اين مسـئله را مي توان به شـوك قيمتـي افزايش 
دالر و كاهش واردات خودرو نسـبت داد. اين در 
حالـی اسـت كه دولـت در ابتـداي سـال 1393 
تصميم به تقويت سياسـت حمايتـي گرفت و 
الزامات واردكنندگان خـودرو براي تهيه گواهي 

برآورد اقتصادی صرفه جویی ساليانه سوخت در اثر اسقاط وسایل نقليه فرسوده در كشور

نوع وسيله نقليه
تعداد فرسوده 
)مرز فرسودگی(

صرفه جویی ساليانه سوخت
 در هر خودرو )ليتر(

صرفه جویی ساليانه كل 
)ميليون دالر(

صرفه جویی پنج ساله
)ميليون دالر(

1.877.34810003751875خودروي شخصي )سواري، استيشن، سواري كار(

82.84710001785خودروي عمومي )تاكسي، استيشن، سواري كار(

189.1864500170850كاميون، كاميونت و كشنده

15.7302000630ميني بوس

6.7684500630اتوبوس
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اسقاط دو برابر شد.
عـالوه بـر ايـن تـا پيـش از سـال 1393 سـتاد 
مديريـت حمل ونقـل و سـوخت بـا اعطـاي 
كمک هـاي بالعـوض طرح هـاي از رده خارج 
كـردن خودروهاي فرسـوده را اجـرا مي كرد، اما 
بـه دليـل نبود منابع مالـي، از سـال 1393 هيئت 
دولـت تصميـم گرفت تـا تحت هر شـرايطي 
به جـای دريافـت وجه نقد، گواهي اسـقاط را از 
واردكننـدگان طلب كنـد و اين موضـوع باعث 
رونق چشـمگيري در حوزه صنعت اسقاط شد؛ 
چراكـه از اين پس واردكننـدگان خودرو به جای 
پرداخت بهای خودرو اسـقاط شـده، موظف به 
ارائه گواهی اسـقاط خودرو فرسـوده بودند. اين 
تصميم رشد چشـمگير بازار عرضه و تقاضاي 
گواهي ها نسـبت به مدت مشابه سـال قبل را به 
همـراه داشـت، به طوری  كه آمـار اسـقاط از 71 
هزار گواهي در سـال 1392 به 337 هزار گواهي 

در سال 1393 افزايش يافت. 
در سـال 1396 با وجود سياست  سخت گيرانه تر 
دولـت بـراي ارائـه گواهـي اسـقاط از طـرف 
واردكنندگان، معافيـت خودروسـازان داخلي از 
گواهي اسـقاط از يک سـو و ممنوعيت واردات 
خودرو از سـوی ديگر، به كاهش چشـمگير 70 
درصد اسـقاط خودرو در سـال 1397 منجر شد 

كـه ايـن رونـد در سـال هاي 1398 و 1399 نيـز 
به شـدت ادامه پيدا كرد و تعطيلي مراكز بازيافت 
و اسـقاط خودروهـاي فرسـوده را بـه همـراه 
داشـت؛ به گونه اي كه طي سـه سـال اخير بيش 
از 85 درصـد ايـن مراكز تعطيل شـده اند و بقيه 
ايـن مراكـز نيز معمـوال بـا 30 درصـد ظرفيت 

خودشان مشغول به كار هستند. 
البتـه در 8 ماهـه ابتدايي سـال گذشـته، 17059 
دسـتگاه انواع وسـيله نقليه از رده خارج شده كه 
اين تعداد نسـبت به سـال گذشـته كـه 13846 

دستگاه بوده، بيانگر افزايش تدريجي است. 

چرایی وضعیت فعلی 
اسقاط خودروهای فرسوده

1- عـدم انگيزه كافـی در بازار عرضه و تقاضای 
اسـقاط: طبق تجربيات جهاني اسـقاط وسـايل 
نقليـه مسـتلزم ايجاد و توسـعه چرخه اسـقاط 
خودرو اسـت. ايجاد چرخه اسـقاط نيز نيازمند 
عرضـه و تقاضـاي پايـدار گواهـي اسـقاط در 

كشور است. 
در بخش تقاضا، براساس مقررات پيشين كشور، 
واردكنندگان و توليدكنندگان خـودرو خريداران 
اصلـي گواهـي اسـقاط بوده اند، اما طي سـاليان 
اخير معافيـت خودروسـازان داخلـي از گواهي 

اسقاط هر دستگاه 
خودرو به طور متوسط 
موجب بازیافت 450 
کيلوگرم آهن خالص 
می شود. این ميزان 
آهن می تواند فوالد
الزم براي ساخت

۳ ميليون مترمربع 
واحد مسكوني را 

تامين کند که معادل 
ساخت 50 هزار 

واحد مسكوني 60 
مترمربعي است

وسيله نقليه
سواری

مينی بوستاكسی
اتوبوس

موتورسيکلتوانتكاميون وكشنده
برون شهریدرون شهریدولتیشخصی

251510151015251510سن فرسودگی

جدول 2- شرایط شماره گذاری خودروهای وارداتی و توليد داخل براساس تعداد اسقاط و عوارض گمركی

مصرف در 100 كيلومتر چرخه تركيبینوع
شرایط شماره گذاری

پرداخت عوارض برای خودروهای بنزین سوزتعداد اسقاط خودروهای فرسوده

سواری و وانت وارداتی

0 دستگاهکمتر از 5 لیتر

10 درصد ارزش گمرکی

2 دستگاه5 لیتر و بین 5 تا 6 لیتر

4 دستگاه6 لیتر و بین 6 تا 7 لیتر

6 دستگاه7  لیتر و بین 7 تا 8 لیتر

8 دستگاه8  لیتر و بیشتر

سواری توليد داخل
1 دستگاه )اجرا از 1397/1/1(8  لیتر و بین 8 تا 5/ 8  لیتر

معاف
51/ 8  لیتر و بیشتر
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سن فرسودگی انواع خودرو

سن فرسودگینوع وسيله نقليه، سوخت و مشخصات فنی

20خودروی شخصی شامل سواری، استيشن )ون(، سواری كار

خودروی عمومی شامل سواری تاكسی،

 استيشن )ون(، سواری كار

10بنزینی و دوگانه سوز

12پایه گازسوز

برقی، هیبریدی و تاکسی هایی که با تایید سازمان حفاظت محیط زیست 
و سازمان استاندارد کماکان کیفیت ارائه خدمات مناسب را دارند

15

وانت
15پایه گازسوز

14بنزینی، دوگانه سوز و دیزلی

اتوبوس درون شهری
10دیزلی

12پایه گازسوز

مينی بوس و ميدل باس درون و برون شهری
10دیزلی

12پایه گازسوز

15اتوبوس برون شهری

22كشنده، كاميون و كاميونت

موتورسيکلت

6بنزینی کاربراتوری

8بنزینی انژکتوری

12برقی

15سواری دولتی

اسـقاط و ممنوعيـت واردات خـودرو، كاهـش 
تقاضاي چشمگير گواهي اسـقاط و انباشت 80 
هزار گواهي را در مراكز اسـقاط در سال 1397 را 
به همراه داشـته و در سال هاي 1398 و 1399 نيز 
باعـث توقـف ايـن فرآيند شـده تـا در اثـر اين 
اتفاق سـرمايه گذاران بخش خصوصي در حوزه 
اسـقاط و بازيافت خودروهاي فرسـوده اقدام به 

خروج از اين بازار كنند.
در بخـش بـازار عرضـه نيز بايـد از يک طرف با 
افزايـش بهـای عمومـی خودروها در بـازار و به 
دنبـال آن افزايـش نسـبی بهـای خودروهايی با 
سـن بـاال، ارزش گواهي اسـقاط جذابيت مالي 
الزم را براي صاحبان خودروي فرسـوده داشـته 
باشـد و از طرف ديگر سازوكارهاي سلبي توان 
الزم را بـراي ايجـاد محدوديت بر اين خودروها 
داشـته باشند؛ در حالی كه طي ساليان اخير به دو 
دليل ذيـل انگيزه الزم در عرضه گواهي اسـقاط 

وجود نداشته است:
الف( لغو معيار کمي سـن فرسـودگي: طبق 
آيين نامه جديد مـاده 8 قانون هواي پاك، مالكان 
وسـايل نقليـه موتـوري موظـف نيسـتند كـه 
خـودروي خـود را پـس از رسـيدن بـه سـن 
فرسـودگي از رده خـارج كنند و فقط بايد تعداد 
معاينـه فنـی را افزايـش دهنـد. ايـن آيين نامـه 
موجب تقريبا صفر شـدن مشموالن فرسودگي 
شـده و كاهش تمايل شـهروندان را براي اسقاط 
وسـايل نقليه فرسـوده به همـراه داشـته؛ اين در 
حالـی اسـت كه بـا توجه بـه زيرسـاخت هاي 
موجـود در كشـور در حـوزه معاينـه فني، نظير 
عدم كنترل اصالت خودروها، مي تـوان ادعا كرد 
كـه اين آيين نامه بازدارندگي الزم را بـراي از رده 
خـارج خودروهـاي فرسـوده نخواهد داشـت. 
عـالوه بـر ايـن، مراكـز معاينـه فني صرفـا قادر 
هستند ميزان آاليندگي خودروها را بررسي كنند 

اگرچه خودروسازان
 اصلي ترین خریدار 
گواهي اسقاط هستند

اما با توجه به معافيت 
توليدکنندگان خودروی
داخلي و نيز ممنوعيت 
واردات آن، مي توان 
بازار مصرف جایگزیني
 را براي گواهي اسقاط
 فراهم کرد. تبدیل این
گواهي به اوراق بهادار 
مي تواند گسترده تر 
شدن موارد مصرف آن 
را در پی داشته باشد
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برآورد كاهش خسارت سالمت انسانی ناشی از اسقاط وسایل نقليه فرسوده

كارایی حذف 

PM )درصد(

كاهش خسارت ناشی از كاهش انتشار ذرات معلق وسایل نقليه فرسوده )میلیون دالر(

رویکرد ارزش آماری زندگیرویکرد ارزش یک سال زندگیرویکرد پرداخت دیه

11/3212/978/11361/67اسقاط موتورسيکلت

6/187/0442/64197/45اسقاط اتوبوس بين شهري

1/992/2713/7363/58اسقاط ميني بوس

3/443/9223/73109/91اسقاط اتوبوس شهري

1/571/7910/8350/16اسقاط تاكسي

1/561/7810/7649/84اسقاط خودروي سواري

2/52/8517/2579/87اسقاط وانت بار

5/286/0236/43168/69اسقاط كاميون

38/57233/491081/19مجموع )ميليون دالر(

و بسـياری از فاكتورهـای ايمنـي و البتـه ميزان 
مصرف سوخت ارزيابي نمي شود.

ب( عـدم افزایش قيمت گواهي اسـقاط طي 
دهه اخيـر: علي رغم تـورم چشـمگير در دهه 
اخير، قيمت گواهي اسـقاط تقريبا ثابـت بوده و 
عمـال انگيـزه الزم بـراي مالـكان وسـايل نقليه 

فرسوده از بين رفته است.
در اين زمينه، گسترده كردن بازار مصرف كنندگان 
گواهی اسـقاط می تواند راهكار موثری باشد. در 
واقع، اگرچه تجربيات جهاني نشـان مي دهد كه 
خودروسازان اصلي ترين خريدار گواهي اسقاط 
هسـتند، اما بـا توجه به معافيـت توليدكنندگان 
وسـايل نقليـه داخلـي و ممنوعيـت واردات 
خـودرو، مي تـوان بـازار مصرف جايگزينـي را 

براي گواهي اسقاط فراهم كرد.
تبديل گواهي اسـقاط بـه اوراق بهـادار مي تواند 
موجب گسـترده تر شـدن موارد مصرف گواهي 
اسـقاط شـود كه در اين باره مي توان به اسـتفاده 
از گواهي اسـقاط در جرائم محيط زيستي، در 
جرائـم شـهري و پاركينـگ،  جرائـم رانندگي،  
بخشـودگي مالياتـي، مجازات هاي مختلف قوه 
قضائيـه، ارائه مجوزهای كشـاورزي، تخفيفات 

گمركي و ... اشاره كرد
حتی واردكنندگان قطعات خودرو نيز بر اسـاس 
مبلـغ دالري و محاسـبات مشـخص می توانند 

مشمول دريافت گواهي اسقاط شوند.
يكـی ديگر از راهكارهای تشـويقی، قـرار دادن 

صاحبـان خودروي فرسـوده در اولويت تحويل 
فـروش خودرو توسـط خودروسـازان داخلي و 

پيش ثبت نام از محل گواهي اسقاط است.
در عيـن حـال، لغـو معافيـت گواهـی اسـقاط 
توليدكنندگان داخلی نيز بايد مدنظـر قرار گيرد 
)حداقل به شـكل پلكانـی(، چراكه بـا توجه به 
شـرايط اقتصادي و سياست گذاری كشور شايد 
در سـال هاي آينـده نتوان بـه واردات خـودروي 
سـواري به عنـوان يک بـازار فعـال در خريداري 
گواهي هاي اسـقاط نگاه كـرد. بنابراين معافيت 
توليدكنندگان داخلي از دريافت گواهي اسـقاط 
در طوالني مدت موجب انباشـت وسـايل نقليه 
فرسـوده در كشـور می شـود. عـالوه بـر ايـن، 
بررسـي هاي اقتصـادي نشـان مي دهـد كـه بـر 
اسـاس مقررات موجـود، الـزام به ارائـه گواهي 
اسـقاط حداكثر 0/5 درصد باعث افزايش قيمت 

خودروهاي توليدي خواهد شد.
2- نبـود سـازوکار جامع قانونـی: هرچند از 
سـال 1387 قوانين و مصوبات گوناگوني با سه 
محـور اعمال محدوديـت بر تـردد خودروهاي 
فرسـوده، چگونگـي تعييـن سـن فرسـودگي 
وسـايل نقليه و سـازوكار اسـقاط وسـايل نقليه 
فرسـوده مـورد تصويـب قـرار گرفتـه، ولـی 
همچنـان خأل وجـود يـک آيين نامـه جامع كه 
دربرگيرنده وجوه مختلف و سازوكارهاي سلبي 
و ايجابـي بـا در نظرگرفتـن همه ذي نفعـان اين 
حوزه باشـد حس مي شـود. ماده 8 قانون هواي 

در لغو معافيت گواهی
 اسقاط توليدکنندگان 
داخلی باید تجدیدنظر 
شود )حداقل به شكل 

پلكانی( چراکه با توجه 
به شرایط اقتصادي و 
سياست گذاری کشور 

شاید نتوان در سال هاي 
آینده چندان به واردات 

خودرو به عنوان یك 
بازار فعال در خریداري 

گواهي های اسقاط 
اطمينان کرد
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سن فرسودگی انواع خودرو

سن فرسودگینوع وسيله نقليه، سوخت و مشخصات فنی

20خودروی شخصی شامل سواری، استيشن )ون(، سواری كار

خودروی عمومی شامل سواری تاكسی،

 استيشن )ون(، سواری كار

10بنزینی و دوگانه سوز

12پایه گازسوز

برقی، هیبریدی و تاکسی هایی که با تایید سازمان حفاظت محیط زیست 
و سازمان استاندارد کماکان کیفیت ارائه خدمات مناسب را دارند

15

وانت
15پایه گازسوز

14بنزینی، دوگانه سوز و دیزلی

اتوبوس درون شهری
10دیزلی

12پایه گازسوز

مينی بوس و ميدل باس درون و برون شهری
10دیزلی

12پایه گازسوز

15اتوبوس برون شهری

22كشنده، كاميون و كاميونت

موتورسيکلت

6بنزینی کاربراتوری

8بنزینی انژکتوری

12برقی

15سواری دولتی

اسـقاط و ممنوعيـت واردات خـودرو، كاهـش 
تقاضاي چشمگير گواهي اسـقاط و انباشت 80 
هزار گواهي را در مراكز اسـقاط در سال 1397 را 
به همراه داشـته و در سال هاي 1398 و 1399 نيز 
باعـث توقـف ايـن فرآيند شـده تـا در اثـر اين 
اتفاق سـرمايه گذاران بخش خصوصي در حوزه 
اسـقاط و بازيافت خودروهاي فرسـوده اقدام به 

خروج از اين بازار كنند.
در بخـش بـازار عرضـه نيز بايـد از يک طرف با 
افزايـش بهـای عمومـی خودروها در بـازار و به 
دنبـال آن افزايـش نسـبی بهـای خودروهايی با 
سـن بـاال، ارزش گواهي اسـقاط جذابيت مالي 
الزم را براي صاحبان خودروي فرسـوده داشـته 
باشـد و از طرف ديگر سازوكارهاي سلبي توان 
الزم را بـراي ايجـاد محدوديت بر اين خودروها 
داشـته باشند؛ در حالی كه طي ساليان اخير به دو 
دليل ذيـل انگيزه الزم در عرضه گواهي اسـقاط 

وجود نداشته است:
الف( لغو معيار کمي سـن فرسـودگي: طبق 
آيين نامه جديد مـاده 8 قانون هواي پاك، مالكان 
وسـايل نقليـه موتـوري موظـف نيسـتند كـه 
خـودروي خـود را پـس از رسـيدن بـه سـن 
فرسـودگي از رده خـارج كنند و فقط بايد تعداد 
معاينـه فنـی را افزايـش دهنـد. ايـن آيين نامـه 
موجب تقريبا صفر شـدن مشموالن فرسودگي 
شـده و كاهش تمايل شـهروندان را براي اسقاط 
وسـايل نقليه فرسـوده به همـراه داشـته؛ اين در 
حالـی اسـت كه بـا توجه بـه زيرسـاخت هاي 
موجـود در كشـور در حـوزه معاينـه فني، نظير 
عدم كنترل اصالت خودروها، مي تـوان ادعا كرد 
كـه اين آيين نامه بازدارندگي الزم را بـراي از رده 
خـارج خودروهـاي فرسـوده نخواهد داشـت. 
عـالوه بـر ايـن، مراكـز معاينـه فني صرفـا قادر 
هستند ميزان آاليندگي خودروها را بررسي كنند 

اگرچه خودروسازان
 اصلي ترین خریدار 
گواهي اسقاط هستند
اما با توجه به معافيت 
توليدکنندگان خودروی

داخلي و نيز ممنوعيت 
واردات آن، مي توان 
بازار مصرف جایگزیني
 را براي گواهي اسقاط
 فراهم کرد. تبدیل این
گواهي به اوراق بهادار 
مي تواند گسترده تر 
شدن موارد مصرف آن 
را در پی داشته باشد
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برآورد كاهش خسارت سالمت انسانی ناشی از اسقاط وسایل نقليه فرسوده

كارایی حذف 

PM )درصد(

كاهش خسارت ناشی از كاهش انتشار ذرات معلق وسایل نقليه فرسوده )میلیون دالر(

رویکرد ارزش آماری زندگیرویکرد ارزش یک سال زندگیرویکرد پرداخت دیه

11/3212/978/11361/67اسقاط موتورسيکلت

6/187/0442/64197/45اسقاط اتوبوس بين شهري

1/992/2713/7363/58اسقاط ميني بوس

3/443/9223/73109/91اسقاط اتوبوس شهري

1/571/7910/8350/16اسقاط تاكسي

1/561/7810/7649/84اسقاط خودروي سواري

2/52/8517/2579/87اسقاط وانت بار

5/286/0236/43168/69اسقاط كاميون

38/57233/491081/19مجموع )ميليون دالر(

و بسـياری از فاكتورهـای ايمنـي و البتـه ميزان 
مصرف سوخت ارزيابي نمي شود.

ب( عـدم افزایش قيمت گواهي اسـقاط طي 
دهه اخيـر: علي رغم تـورم چشـمگير در دهه 
اخير، قيمت گواهي اسـقاط تقريبا ثابـت بوده و 
عمـال انگيـزه الزم بـراي مالـكان وسـايل نقليه 

فرسوده از بين رفته است.
در اين زمينه، گسترده كردن بازار مصرف كنندگان 
گواهی اسـقاط می تواند راهكار موثری باشد. در 
واقع، اگرچه تجربيات جهاني نشـان مي دهد كه 
خودروسازان اصلي ترين خريدار گواهي اسقاط 
هسـتند، اما بـا توجه به معافيـت توليدكنندگان 
وسـايل نقليـه داخلـي و ممنوعيـت واردات 
خـودرو، مي تـوان بـازار مصرف جايگزينـي را 

براي گواهي اسقاط فراهم كرد.
تبديل گواهي اسـقاط بـه اوراق بهـادار مي تواند 
موجب گسـترده تر شـدن موارد مصرف گواهي 
اسـقاط شـود كه در اين باره مي توان به اسـتفاده 
از گواهي اسـقاط در جرائم محيط زيستي، در 
جرائـم شـهري و پاركينـگ،  جرائـم رانندگي،  
بخشـودگي مالياتـي، مجازات هاي مختلف قوه 
قضائيـه، ارائه مجوزهای كشـاورزي، تخفيفات 

گمركي و ... اشاره كرد
حتی واردكنندگان قطعات خودرو نيز بر اسـاس 
مبلـغ دالري و محاسـبات مشـخص می توانند 

مشمول دريافت گواهي اسقاط شوند.
يكـی ديگر از راهكارهای تشـويقی، قـرار دادن 

صاحبـان خودروي فرسـوده در اولويت تحويل 
فـروش خودرو توسـط خودروسـازان داخلي و 

پيش ثبت نام از محل گواهي اسقاط است.
در عيـن حـال، لغـو معافيـت گواهـی اسـقاط 
توليدكنندگان داخلی نيز بايد مدنظـر قرار گيرد 
)حداقل به شـكل پلكانـی(، چراكه بـا توجه به 
شـرايط اقتصادي و سياست گذاری كشور شايد 
در سـال هاي آينـده نتوان بـه واردات خـودروي 
سـواري به عنـوان يک بـازار فعـال در خريداري 
گواهي هاي اسـقاط نگاه كـرد. بنابراين معافيت 
توليدكنندگان داخلي از دريافت گواهي اسـقاط 
در طوالني مدت موجب انباشـت وسـايل نقليه 
فرسـوده در كشـور می شـود. عـالوه بـر ايـن، 
بررسـي هاي اقتصـادي نشـان مي دهـد كـه بـر 
اسـاس مقررات موجـود، الـزام به ارائـه گواهي 
اسـقاط حداكثر 0/5 درصد باعث افزايش قيمت 

خودروهاي توليدي خواهد شد.
2- نبـود سـازوکار جامع قانونـی: هرچند از 
سـال 1387 قوانين و مصوبات گوناگوني با سه 
محـور اعمال محدوديـت بر تـردد خودروهاي 
فرسـوده، چگونگـي تعييـن سـن فرسـودگي 
وسـايل نقليه و سـازوكار اسـقاط وسـايل نقليه 
فرسـوده مـورد تصويـب قـرار گرفتـه، ولـی 
همچنـان خأل وجـود يـک آيين نامـه جامع كه 
دربرگيرنده وجوه مختلف و سازوكارهاي سلبي 
و ايجابـي بـا در نظرگرفتـن همه ذي نفعـان اين 
حوزه باشـد حس مي شـود. ماده 8 قانون هواي 

در لغو معافيت گواهی
 اسقاط توليدکنندگان 
داخلی باید تجدیدنظر 
شود )حداقل به شكل 

پلكانی( چراکه با توجه 
به شرایط اقتصادي و 
سياست گذاری کشور 

شاید نتوان در سال هاي 
آینده چندان به واردات 

خودرو به عنوان یك 
بازار فعال در خریداري 

گواهي های اسقاط 
اطمينان کرد
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قانـون احكام دائمي برنامه هاي توسـعه كشـور، 
واردات هريک دسـتگاه كاميون منوط به اسقاط 
حداقل يک دسـتگاه كاميون اسـت كـه از زمان 
سـاخت آن بيـش از 25 سـال گذشـته باشـد و 
ظرفيـت آن حداكثر سـه تـن كمتـر از ظرفيت 
كاميـون وارداتـي باشـد. اين در حالی اسـت كه 
كاميون هـاي وارداتـي داراي ظرفيـت 44 تـن 
هسـتند و اغلب كاميون هاي موجود در كشـور 
مشـمول اين قانون نخواهند شـد. عالوه بر اين، 
ايـن آيين نامـه بـر ضـرورت فعـال بـودن و نيز 
داشـتن معاينه فني معتبـر براي ناوگان فرسـوده 
اشـاره كـرده كـه عمـال فرآينـد خروج نـاوگان 

فرسوده را بسيار دشوار كرده است.
- تبصره 1 ماده 4 آيين نامه اجرايي بند »ث« ماده 
30 قانـون احـكام دائمـي برنامه هـاي توسـعه 
كشور، شرط اسقاط كاميون را داشتن معاينه فني 
معتبر در زمان اسـقاط اعالم كـرده، به اين معنی 
كه تنها كاميونی را می توان برای اسـقاط انتخاب 
كرد كه سالمت و اسـتانداردهای الزم مورد نظر 
مراكـز معاينه فنی را اخذ كند و طبيعی اسـت با 
قيمت هـای حـال حاضـر خودروهـای تجاری 
سـنگين، مالک چنين كاميونـی ترجيح می دهد 
آن را در شـبكه حمل و نقل به كار گيرد. بديهی 
اسـت ايـن كاميـون با چنين مشـخصاتی قطعا 
قيمتـی باالتـر از ارزش گواهـی اسـقاط دارد و 
همين مسئله هزينه اسقاط كاميون و كشنده های 

فرسوده را باالتر برده است.
- طبق دسـتورالعمل تاسيس، فعاليت، نظارت و 
لغو پروانه مراكز اسـقاط و بازيافت وسايل نقليه 
فرسـوده، هر وسـيله نقليه فرسـوده بايـد برش 
خورده و سـپس كامال پرس شـود؛ امـا اين الزام 
از طرفي در تناقض با رويكرد اقتصادي بازيافت 
اسـت و از طـرف ديگر موجـب كاهش درصد 

فوالد در وسيله نقليه پرس شده می شود.
5- عدم تخصيص تسـهيالت بـرای مالكان 
وسـایل نقليه فرسـوده: با توجه به اينكه غالب 
مالـكان وسـايل نقليه فرسـوده اقشـار ضعيف 
جامعه هستند اجراي طرح هاي نوسـازي بدون 
در نظـر گرفتن سـازوكارهاي تشـويقي عملي 
نخواهد بود. اسـتفاده از ظرفيت تبصـره 2 ماده 
8 قانـون هـواي پاك براي تعييـن رديف بودجه 
سـاليانه جهت اعطاي تسـهيالت ارزان قيمت با 
بازپرداخت ده سـاله مي تواند در تسريع سازوكار 

اسقاط كمک كننده باشد.

پاك نيز هرچند به مسـئله وسايل نقليه فرسوده 
ورود كرده، ولی سـازوكاري جامع براي اسـقاط 
وسـايل نقليه فرسـوده و ايجاد چرخه اسقاط در 

اين ماده و آيين نامه آن تعبيه نشده است.
بنابراين ضرورت تنظيم  اليحه اي جهت اصالح 
اين ماده با هدف تعيين سـازوكار اسقاط، تعيين 
متولـي اجـراي آن و تعييـن منابع مالـي مربوطه 

بيش از پيش اهميت می يابد، 
عـالوه بـر ايـن، با توجـه به حذف معيـار كمي 
سـن براي تعييـن خودروهاي فرسـوده، بايد در 
كنار انجام آزمون هاي معاينه فني، سـازوكارهاي 
سـلبي تكميلي بر وسـايل نقليه مرز فرسودگي 
نظيـر افزايـش هزينه هـاي نرخ بيمـه، كاهش و 
حذف سهميه سـوخت، ممنوعيت نقل وانتقال 

در كالن شهرها نيز اعمال شود.
3- عدم تناسب ماهيت نظارتی ستاد مدیریت 
حمل ونقل و سـوخت با سـاختار فعلی: طبق 
قوانيـن موجـود سـتاد مديريـت حمل ونقـل و 
سـوخت به عنوان مرجع نظـارت عالي عمليات 
اسـقاط تعيين شده اسـت. اين ستاد تا سـال 94 
از نظـر سـاختاري ذيل نهاد رياسـت جمهوري 
فعاليـت مي كـرد، امـا از ايـن تاريـخ بـا مصوبه 
هيئت وزيران از نهاد رياست جمهوري جدا شده 
و به يكي از زيرمجموعه های سـازمان راهداري 
و حمل ونقل جاده اي كشـور كـه خود معاونتي 
در وزارت راه اسـت منتقـل شـد، در حالـی كـه 
وظايف اين ستاد ماهيت نظارتي و بين دستگاهی 
داشـته و نيازمند هماهنگي بيـن وزارتخانه هاي 
راه، صمـت، نفـت، كشـور، نيـروي انتظامـي و 

سازمان حفاظت محيط زيست است. 
4- تناقضات سازوکارهای قانونی موجود: در 
برخـي از قوانيـن و مصوبـات موجـود كشـور 
تناقضاتـي وجود دارد كه موجب پيچيده شـدن 
فرايند اسـقاط وسـايل نقليه شـده اسـت كه در 

ادامه به برخي از آن ها اشاره می شود:
- جايگزينـي سـن كمـي فرسـودگي بـا معيار 
معاينـه فنـي جهـت تشـخيص وسـايل نقليه 
فرسـوده در آيين نامه اجرايي ماده 8 قانون هواي 
پـاك به جـاي بـاال بـردن هزينه هـاي تـردد يک 
خودروي فرسـوده )بـا افزايش نـرخ بيمه، عدم 
سهميه سوخت، تعداد دفعات بيشتر معاينه فني 
در سـال(، هزينه از رده خارج كردن خودروهاي 

فرسوده را افزايش داده است.
- طبق ماده 4 آيين نامه اجرايي بنـد »ث« ماده 30 

جایگزیني سن کمي 
فرسودگي با معيار معاینه

 فني در آیين نامه اجرایي 
ماده 8 قانون هواي پاك، 
به جاي افزایش هزینه
 تردد خودروهاي فرسوده

 )مثال با افزایش نرخ بيمه 
یا عدم اختصاص سهميه 
سوخت و ... ( بر هزینه
از رده خارج کردن چنين 
خودروهایی می افزاید

براساس دستورالعمل 
تاسيس، نظارت و لغو 
پروانه مراکز اسقاط و 
بازیافت، هر خودروی
 فرسوده باید برش 
خورده و سپس به طور 
کامل پرس شود. این
 الزام نه فقط در تناقض

 با رویكرد های اقتصادي 
بازیافت است، بلكه 
موجب کاهش درصد

فوالد در وسائط نقليه 
پرس شده می شود
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اغلب مراکز اسقاط خودروهای فرسوده 
با 10 درصد ظرفيت کار می کنند 

بساط خالی
بهاره بوذری

علی رغم وجود قوانین الزام آور متعدد در خصوص نحوه از رده خارج 
کردن خودروهای فرسوده در کشور، در حال حاضر، مراکز اسقاط خودرو 
روزهای سوت و کوری را پشت سر می گذارند؛ به طوری که به گفته رئیس 
هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده با وجود 220 
مرکز، حدود 70 مرکز هیچ فعالیتی ندارند  و 150 مرکز باقیمانده، با 2 تا 30 

درصد ظرفیت خود کار می کنند.
محمود مشهدی شریف، در گفت وگو با ترابران می گوید: »از سال 96 که 
واردات خودروی خارجی ممنوع و عمال موضوع الزام اسقاط خودروهای 
فرسوده برای شماره گذاری خودروهای وارداتی نو منتفی شد، ما سال های 
خوبی را در مراکز اقساط نگذرانده ایم. خوب است بدانید که در گذشته 
حدود 7 درصد از ضایعات آهن از اسقاط خودرو تامین می شد، اما امروزه 
چون دیگر خودرویی اسقاط نمی شود، ضایعات آهن هم تقریبا در مراکز 

اسقاط وجود ندارد.«
او امیدوار است که با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو و آزاد شدن 
واردات خودرو، موارد مصرف گواهی اسقاط افزایش یابد، اما در عین حال 
متذکر می شود که مانع جدی فعالیت مراکز اسقاط عدم اشتیاق صاحبان 

خودروهای فرسوده به تحویل خودروهایشان است. 
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قانـون احكام دائمي برنامه هاي توسـعه كشـور، 
واردات هريک دسـتگاه كاميون منوط به اسقاط 
حداقل يک دسـتگاه كاميون اسـت كـه از زمان 
سـاخت آن بيـش از 25 سـال گذشـته باشـد و 
ظرفيـت آن حداكثر سـه تـن كمتـر از ظرفيت 
كاميـون وارداتـي باشـد. اين در حالی اسـت كه 
كاميون هـاي وارداتـي داراي ظرفيـت 44 تـن 
هسـتند و اغلب كاميون هاي موجود در كشـور 
مشـمول اين قانون نخواهند شـد. عالوه بر اين، 
ايـن آيين نامـه بـر ضـرورت فعـال بـودن و نيز 
داشـتن معاينه فني معتبـر براي ناوگان فرسـوده 
اشـاره كـرده كـه عمـال فرآينـد خروج نـاوگان 

فرسوده را بسيار دشوار كرده است.
- تبصره 1 ماده 4 آيين نامه اجرايي بند »ث« ماده 
30 قانـون احـكام دائمـي برنامه هـاي توسـعه 
كشور، شرط اسقاط كاميون را داشتن معاينه فني 
معتبر در زمان اسـقاط اعالم كـرده، به اين معنی 
كه تنها كاميونی را می توان برای اسـقاط انتخاب 
كرد كه سالمت و اسـتانداردهای الزم مورد نظر 
مراكـز معاينه فنی را اخذ كند و طبيعی اسـت با 
قيمت هـای حـال حاضـر خودروهـای تجاری 
سـنگين، مالک چنين كاميونـی ترجيح می دهد 
آن را در شـبكه حمل و نقل به كار گيرد. بديهی 
اسـت ايـن كاميـون با چنين مشـخصاتی قطعا 
قيمتـی باالتـر از ارزش گواهـی اسـقاط دارد و 
همين مسئله هزينه اسقاط كاميون و كشنده های 

فرسوده را باالتر برده است.
- طبق دسـتورالعمل تاسيس، فعاليت، نظارت و 
لغو پروانه مراكز اسـقاط و بازيافت وسايل نقليه 
فرسـوده، هر وسـيله نقليه فرسـوده بايـد برش 
خورده و سـپس كامال پرس شـود؛ امـا اين الزام 
از طرفي در تناقض با رويكرد اقتصادي بازيافت 
اسـت و از طـرف ديگر موجـب كاهش درصد 

فوالد در وسيله نقليه پرس شده می شود.
5- عدم تخصيص تسـهيالت بـرای مالكان 
وسـایل نقليه فرسـوده: با توجه به اينكه غالب 
مالـكان وسـايل نقليه فرسـوده اقشـار ضعيف 
جامعه هستند اجراي طرح هاي نوسـازي بدون 
در نظـر گرفتن سـازوكارهاي تشـويقي عملي 
نخواهد بود. اسـتفاده از ظرفيت تبصـره 2 ماده 
8 قانـون هـواي پاك براي تعييـن رديف بودجه 
سـاليانه جهت اعطاي تسـهيالت ارزان قيمت با 
بازپرداخت ده سـاله مي تواند در تسريع سازوكار 

اسقاط كمک كننده باشد.

پاك نيز هرچند به مسـئله وسايل نقليه فرسوده 
ورود كرده، ولی سـازوكاري جامع براي اسـقاط 
وسـايل نقليه فرسـوده و ايجاد چرخه اسقاط در 

اين ماده و آيين نامه آن تعبيه نشده است.
بنابراين ضرورت تنظيم  اليحه اي جهت اصالح 
اين ماده با هدف تعيين سـازوكار اسقاط، تعيين 
متولـي اجـراي آن و تعييـن منابع مالـي مربوطه 

بيش از پيش اهميت می يابد، 
عـالوه بـر ايـن، با توجـه به حذف معيـار كمي 
سـن براي تعييـن خودروهاي فرسـوده، بايد در 
كنار انجام آزمون هاي معاينه فني، سـازوكارهاي 
سـلبي تكميلي بر وسـايل نقليه مرز فرسودگي 
نظيـر افزايـش هزينه هـاي نرخ بيمـه، كاهش و 
حذف سهميه سـوخت، ممنوعيت نقل وانتقال 

در كالن شهرها نيز اعمال شود.
3- عدم تناسب ماهيت نظارتی ستاد مدیریت 
حمل ونقل و سـوخت با سـاختار فعلی: طبق 
قوانيـن موجـود سـتاد مديريـت حمل ونقـل و 
سـوخت به عنوان مرجع نظـارت عالي عمليات 
اسـقاط تعيين شده اسـت. اين ستاد تا سـال 94 
از نظـر سـاختاري ذيل نهاد رياسـت جمهوري 
فعاليـت مي كـرد، امـا از ايـن تاريـخ بـا مصوبه 
هيئت وزيران از نهاد رياست جمهوري جدا شده 
و به يكي از زيرمجموعه های سـازمان راهداري 
و حمل ونقل جاده اي كشـور كـه خود معاونتي 
در وزارت راه اسـت منتقـل شـد، در حالـی كـه 
وظايف اين ستاد ماهيت نظارتي و بين دستگاهی 
داشـته و نيازمند هماهنگي بيـن وزارتخانه هاي 
راه، صمـت، نفـت، كشـور، نيـروي انتظامـي و 

سازمان حفاظت محيط زيست است. 
4- تناقضات سازوکارهای قانونی موجود: در 
برخـي از قوانيـن و مصوبـات موجـود كشـور 
تناقضاتـي وجود دارد كه موجب پيچيده شـدن 
فرايند اسـقاط وسـايل نقليه شـده اسـت كه در 

ادامه به برخي از آن ها اشاره می شود:
- جايگزينـي سـن كمـي فرسـودگي بـا معيار 
معاينـه فنـي جهـت تشـخيص وسـايل نقليه 
فرسـوده در آيين نامه اجرايي ماده 8 قانون هواي 
پـاك به جـاي بـاال بـردن هزينه هـاي تـردد يک 
خودروي فرسـوده )بـا افزايش نـرخ بيمه، عدم 
سهميه سوخت، تعداد دفعات بيشتر معاينه فني 
در سـال(، هزينه از رده خارج كردن خودروهاي 

فرسوده را افزايش داده است.
- طبق ماده 4 آيين نامه اجرايي بنـد »ث« ماده 30 

جایگزیني سن کمي 
فرسودگي با معيار معاینه
 فني در آیين نامه اجرایي 
ماده 8 قانون هواي پاك، 
به جاي افزایش هزینه
 تردد خودروهاي فرسوده
 )مثال با افزایش نرخ بيمه 
یا عدم اختصاص سهميه 
سوخت و ... ( بر هزینه

از رده خارج کردن چنين 
خودروهایی می افزاید

براساس دستورالعمل 
تاسيس، نظارت و لغو 
پروانه مراکز اسقاط و 
بازیافت، هر خودروی
 فرسوده باید برش 
خورده و سپس به طور 
کامل پرس شود. این
 الزام نه فقط در تناقض
 با رویكرد های اقتصادي 
بازیافت است، بلكه 
موجب کاهش درصد
فوالد در وسائط نقليه 
پرس شده می شود
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اغلب مراکز اسقاط خودروهای فرسوده 
با 10 درصد ظرفيت کار می کنند 

بساط خالی
بهاره بوذری

علی رغم وجود قوانین الزام آور متعدد در خصوص نحوه از رده خارج 
کردن خودروهای فرسوده در کشور، در حال حاضر، مراکز اسقاط خودرو 
روزهای سوت و کوری را پشت سر می گذارند؛ به طوری که به گفته رئیس 
هیئت مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده با وجود 220 
مرکز، حدود 70 مرکز هیچ فعالیتی ندارند  و 150 مرکز باقیمانده، با 2 تا 30 

درصد ظرفیت خود کار می کنند.
محمود مشهدی شریف، در گفت وگو با ترابران می گوید: »از سال 96 که 
واردات خودروی خارجی ممنوع و عمال موضوع الزام اسقاط خودروهای 
فرسوده برای شماره گذاری خودروهای وارداتی نو منتفی شد، ما سال های 
خوبی را در مراکز اقساط نگذرانده ایم. خوب است بدانید که در گذشته 
حدود 7 درصد از ضایعات آهن از اسقاط خودرو تامین می شد، اما امروزه 
چون دیگر خودرویی اسقاط نمی شود، ضایعات آهن هم تقریبا در مراکز 

اسقاط وجود ندارد.«
او امیدوار است که با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو و آزاد شدن 
واردات خودرو، موارد مصرف گواهی اسقاط افزایش یابد، اما در عین حال 
متذکر می شود که مانع جدی فعالیت مراکز اسقاط عدم اشتیاق صاحبان 

خودروهای فرسوده به تحویل خودروهایشان است. 
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سال 96 ممنوع و عمال ديگر خودروی خارجی 
وارد بازار نشـد، مگر تعداد محدودی كه پيش تر 

در گمركات دپو شده بودند.
البته همانطور كـه می دانيد اخيرا مجلس قانونی 
را به نام »سـاماندهی صنعت خـودرو« تصويب 
كرده كه مـاده 4 آن مربوط بـه واردات خودروی 
خارجی اسـت. در ادامه، شـورای نگهبان به بند 
مربوط بـه واردات خـودرو ايـرادی نگرفت، اما 
كارگـروه تطبيـق سياسـت های كلـی نظـام بـا 
مصوبات مجلس در مجمع تشخيص مصلحت 
نظـام، ايراداتـی مطرح كـرد و از آنجا كه مجلس 
بـر مصوبه خودش پافشـاری كـرد، ايـن قانون 
مجـددا به شـورای نگهبان و مجمع تشـخيص 
مصلحـت رفـت تا در نهايـت و بـا رايزنی های 
صورت گرفته، مجمع تشخيص مصلحت نظام 
هـم موافقـت كنـد كه مشـروط بـه »صـادرات 

خودرو« واردات آن هم انجام شود.
ايـن در حالی اسـت كه ممنوعيت زمانی هم كه 
سـران سـه قـوه در زمينـه واردات خودروهـای 
خارجی در نظر گرفته بودند تا پايان ارديبهشت 
مـاه تمـام شـده اسـت و عمـال در سـال 1401 
شاهد واردات خودروهای خارجی خواهيم بود، 

البته نه با حجم زياد.
بحـث دوم، دربـاره خودروهـای سـواری توليد 
داخل اسـت. در سـال 88 ما مصوبه ای در هيئت 

دولـت داشـتيم كـه خودروسـازان را موظـف 
می كرد بـرای شـماره گذاری، 30 درصد اسـقاط 
داشـته باشـند كه ايـن مصوبـه از سـال 1388 تا 
امروز اجرا نشـده اسـت. اين در حالی اسـت كه 
براسـاس ماده 8 طرح »سـاماندهی بازار خودرو« 
كـه حـدودا سـه سـال پيـش و در دوره قبلـی 
مجلـس تصويـب شـد، بايـد بـه ازای توليدات 
كارخانجـات خودروسـازی سـاالنه 25 درصـد 
اسـقاط خودرو داشـته باشـيم؛ يعنی اگر در سال 
1401 يـک ميليون و دويسـت دسـتگاه خودرو 
توليـد كنيم بايد 300 هزار دسـتگاه خـودرو هم 
اسـقاط شـود، امـا از آنجـا كـه مـاده 4 طـرح 
خودروهـای  بحـث  در  خـودرو  سـاماندهی 
خارجـی به مشـكل خـورد و هنوز اجرا نشـده ، 

ماده 8 مكرر هم مسكوت مانده است.
البتـه به نظـر می آيد اگـر موانـع واردات خودرو 
مرتفـع شـود، مـاده 8 مكرر هـم بدون اشـكال 
خواهـد بود و در نهايت اجرا می شـود، منتها در 
مصوبـه دولـت، اسـقاط 30 درصدی پيش بينی 
شـده بود، ولی اينكه در مجلس تصويب شـده، 

25 درصد است.
بحث سـوم، به شـماره گذاری موتورسيكلت ها 
مربـوط می شـود. طبق قانـون از 27 بهمن سـال 
98، برای شـماره گذاری هر موتورسـيكلت بايد 
يـک موتـور هـم اسـقاط شـود و شـركت های 
توليدكننـده موتورسـيكلت ، بايـد 10 درصـد 
توليـدات خـود را بـه موتورسـيكلت های برقی 
اختصاص بدهند و اگر نتوانند ايـن 10 درصد را 
توليـد كننـد ، بايد سـه دسـتگاه موتورسـيكلت 
معمولـی را اسـقاط كننـد. در حال حاضـر، 250 
هـزار دسـتگاه موتورسـيكلت در كشـور توليد 
می شـود، پس نيـاز موتورسيكلت سـازان حدود 
300 هزار گواهی اسـقاط موتورسـيكلت است. 
اين الزام در حال انجام اسـت و اكثر مشـتريان ما 

را آنها تشكيل می دهند.
بحث چهارم، راجع به كاميون هـا و خودروهای 
ديزلـی اسـت كـه از 27 بهمـن مـاه سـال 98 
توليدكننـدگان موظفند بـه جای توليد هر سـه 
دستگاه خودروی ديزلی، يک دستگاه خودروی 
ديزلـی را از رده خـارج كننـد، امـا مشـكل ايـن 
اسـت كه توليدات شـركت های داخلی ما اندك 
اسـت و به تبع اين عدد اسـقاط هم چشـمگير 
نيسـت. البتـه در سـال 1400 مـا شـاهد توليـد 
قابل مالحظـه خودروهـای ديزلی 6 تـن و از 10 

ترابران: پيش از هـر چيز، از آخرین وضعيت 
مراکز اسـقاط خودرو برایمان بگویيد.

220 مركـز اسـقاط و بازيافـت خودروهـای 
فرسوده در سراسر كشور دارای كد فعال هستند 
كـه از ايـن 220 مركـز، حـدود 70 مركـز هيـچ 
فعاليتی ندارند  و 150 مركز باقی مانده، با 2 تا 30 
درصـد ظرفيت خود كار می كنند؛ يعنی در حال 
حاضـر بـه طـور ميانگيـن حـدود 10 درصـد 

ظرفيت كل مراكز اسقاط فعال است. 
براسـاس آمار ، در سـال 98، بالغ بر 7700 دستگاه 
خودرو )سـبک و سـنگين(، در سـال 99، حدود 
13 هزار دسـتگاه و در سـال گذشـته، حدود 35 
هزار دسـتگاه خودرو اسقاط شده و بدين ترتيب، 
در مقايسـه بـا سـال های پررونق ايـن صنف كه 
سـاالنه حدود 330 هزار دسـتگاه اسقاط می شد، 
در سـال 1400 كه بهترين سال در سال های اخير 
بـوده، حـدود 10 درصـد سـال های 93 و 94 كار 

اسقاط انجام شده است.
در عيـن حـال، اگـر بخواهيـم ايـن آمـار را بـا 
ظرفيـت كاری مراكـز اسـقاط مقايسـه كنيم كه 
توانايـی اسـقاط حـدودا يک ميليون دسـتگاه را 
دارند، متوجه خواهيم شـد وضعيت اسـتفاده از 
ظرفيت های مراكز اسـقاط ابدا مناسـب نيست. 
در دوره ای اين مراكز 6 هزار كارگر مستقيم و 30 
هزار كارگر غيرمسـتقيم داشـتند، امـا االن تعداد 
نيروهـای مراكز اسـقاط به كمتر از هـزار كارگر 
مسـتقيم و حدود 3 تا 4 هزار كارگر غيرمستقيم 
رسـيده ، ضمن اينكه نيروهای فعلـی اين مراكز 

هم بيشتر وظيفه نگهبانی و دفتری دارند.
خالصه اينكه؛ از سـال 96 كه واردات خودروی 
خارجـی ممنـوع شـد و عمـال موضـوع الـزام 
اسقاط خودروهای فرسـوده برای شماره گذاری 
خودروهای وارداتی نو منتفی شـد، ما سـال های 
خوبـی را در مراكـز اقسـاط نگذرانده ايم. خوب 
اسـت بدانيـد كه در گذشـته حـدود 7 درصد از 
ضايعات آهن از اسـقاط خودرو تامين می شـد، 
امـا در حـال حاضـر، چـون ديگـر خودرويـی 
اسـقاط نمی شـود، ضايعات آهن هـم تقريبا در 

مراكز اسقاط وجود ندارد.
ترابران: محل اسـتفاده از گواهی اسـقاط، غير 

از واردات در چـه موارد دیگری اسـت؟
مـا دربـاره ضـرورت خودروهای فرسـوده 5 
الـزام داريم. يكـی واردات خودروهای سـواری 
خارجی اسـت كه همان طور كه اشـاره كردم در 

فرض کنيم خودرویی 
بتواند سختگيرانه ترین 

استانداردها را هم پشت سر 
بگذارد، اما آیا ميزان مصرف 

سوختش هم کاهش 
می یابد؟! وقتی قانون گذار 
می خواست به جای شرط 

سنی برای اسقاط،
 شرط معاینه فنی را تصویب 

کند، باید به این موضوع 
توجه می داشت، اما متاسفانه 

هيچ توجهی نكرده است
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تـن تـا 26 تـن بوده ايـم كه بـه طـور طبيعی به 
گواهی اسقاط هم نياز دارند.

بحـث پنجـم ، هم درباره كاميون های سـه سـال 
كاركرد اسـت. طبق بند 3 ماده 30 قانون توسـعه 
دائمـی كشـور، واردكننـدگان كاميـون موظـف 
هسـتند بـه ازای هـر يـک كاميونـی كـه وارد 
می كنند، كاميونی هم اسـقاط كنند. به اين ترتيب، 
اگر يک كشـنده 44 تنی وارد كشـور می شود، با 
3 تن تخفيف، بايد 41 تن كاميون اسـقاط شـود 
كه از سـال 99، چنين كاميون هايـی از مبدا اروپا 

يا ژاپن و كره وارد كشور شده اند.
ترابـران: آیـا مراکـز اسـقاط خـودرو بـرای 
خودروهای سـواری و سـنگين مجزا هستند؟
بلـه، مـا دو نـوع مركز اسـقاط داريـم. برخی 
مراكـز فقـط می توانند خودروهای سـبک مانند 
خودروهای سواری شخصی، تاكسی و وانت ها 
را اسـقاط كننـد و برخـی مراكـز ديگر قـادر به 
اسـقاط خودروهـای سـبک و سـنگين ماننـد 
خودروهای ديزلی، كشـنده، كاميـون، اتوبوس و 

مينی بوس هستند. 
ترابـران: ارزش خودروهـای فرسـوده چگونه 
تعييـن می شـود و براسـاس چـه معيارهایی 
اسـت؟ آیا امكان دارد که ایـن ارزش در مراکز 

مختلف، متفاوت باشـد؟ 
ارزش خودروهـای فرسـوده به ميـزان ارزش 
قطعات قابل فـروش و ضايعات آن و همچنين 
وزن خـودرو اسـت. ضمن اينكه فاصله خودرو 

از مراكز نيز در قيمت گذاری موثر است. 
ترابـران: ارزش خودروهای پالک عمومی مثل 

تاکسـی ها با پالک سـواری متفاوت است؟ 
بلـه؛ بـا توجـه بـه آنكـه سـن فرسـودگی در 
خودروهـای عمومـی پايين تـر از خودروهـای 
شـخصی اسـت، ارزش الشـه ايـن خودروها و 

تعداد گواهی آنها بيشتر است.
ترابـران: به نظر می رسـد در سـال های اخير با 
افزایش قيمت خـودرو در بـازار، خودروهای 
قدیمی دهـه 70 هم افزایش قيمت داشـته اند 
و بـا توجه بـه اینكه دولت مشـوقی مانند وام 
خرید خودرو هـم در نظر نگرفته، انگيزه برای 

اسـقاط این خودروها وجود نـدارد...
مسـئله اصلی مراكز اسقاط دقيقا همين است. 
بـا گران شـدن خـودروی نو، طبيعتا خـودروی 
فرسـوده هـم گـران خواهـد شـد. طبعـا وقتی 
قيمـت پرايد نـو بـه 200 ميليون تومان برسـد، 

كسـی پرايد 15ساله خود را با قيمت 15 ميليون 
نمی فروشـد و سـعی می كند از همـان پرايد به 
هـر نحوی كه شـده اسـتفاده كند. به ويـژه آنكه 
معموال صاحبان خودروهای فرسـوده از اقشـار 
ضعيف جامعه هستند و برای امرار معاش خود 
با اين خودروها مسافركشـی می كننـد، بنابراين 
عمال بـا اين مبالـغ حاضر نيسـتند خودروهای 

خود را تحويل بدهند.
پـس يكـی از مشـكالت اصلی صنف مـا، نبود 
مشـوق های الزم بـرای صاحبـان خودروهـای 
فرسـوده جهت ترغيب به اسـقاط آنهاسـت. به 
نظر من، اگر دولت بخواهد مشـوقی ارائه بدهد، 
چنـد راهـكار پيـش رو دارد: يكی اينكـه ميزان 

صرفه جويی سوخت را محاسبه كند. 
براسـاس مـاده 12 قانـون رفـع موانـع توليـد، 
صرفه جويی هـای انـرژی قابل محاسـبه اسـت. 
فـرض كنيد يک پيكان فرسـوده در پيمايش هر 
100 كيلومتر 16 ليتر بنزيـن مصرف می كند، در 
حالـی  كـه مصرف يـک خـودروی نو بـه زير 8 
ليتر می رسـد. ما محاسـبه كرديم كه اگر به طور 
ميانگين همه خودروهای ما يک پيمايش داشـته 
باشـند، يـک خـودروی فرسـوده در روز به طور 
ميانگين 13/  4 ليتر بيشتر بنزين مصرف می كند. 
حـاال اگر قيمت بنزين به نرخ فوب خليج فارس 
را در نظـر بگيريـد كـه حـدود 65 تا 70 سـنت 
اسـت، تفـاوت قيمت ايـن دو بنزين حـدود 17 
هزار تومان )بسـته بـه قيمـت دالر( خواهد بود. 
اگـر اين 13/  4 ليتـر را در 17 هـزار تومان ضرب 
كنيد، حـدود 70 هزار تومان در روز صرفه جويی 
در بنزيـن خواهند داشـت كـه اگر ايـن 70 هزار 
تومـان را در 365 روز سـال ضـرب كنيـد، يـک 
خودروی فرسوده ساالنه 25 ميليون تومان بيشتر 

بنزين مصرف می كند.
اگـر دولت همين 25 ميليون تومـان را به نحوی 
در بـورس بـه صاحبـان خودروهـای فرسـوده 
عرضـه كند، جمع اين مبلغ بـا حدود 15 ميليون 
تومانـی كـه از مراكـز اسـقاط دريافت می شـود، 
رغبتـی ايجـاد می كنـد كـه مالـكان خودروهای 
فرسـوده، خـودروی خـود را تبديـل به احسـن 
كنند. اگر دولت عزم جدی داشـته باشد می تواند 
مبلغ صرفه جويی ساالنه بنزين از محل اسقاط و 
نوسـازی ناوگان را به خود صاحبان خودروهای 
فرسـوده بدهـد تـا انگيـزه ای بـرای تحويـل 

خودروهای فرسوده ايجاد  شود.

در مقایسه با سال های 
پررونق این صنف که 

ساالنه حدود ۳۳0 هزار 
دستگاه اسقاط می شد
در سال گذشته که از

این نظر بهترین سال 
طی سال های اخير 

بوده، حدود 10 درصد 
سال های 9۳ و 94
کار اسقاط انجام 

شده است

با گران شدن خودروی
نو، طبيعی است که 
خودروهای فرسوده 

هم گران تر خواهد شد. 
وقتی قيمت پراید نو 

به 200 ميليون تومان 
برسد، معلوم است که 

کسی پراید 15ساله 
خود را 15 ميليون

تومان نمی فروشد 
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سال 96 ممنوع و عمال ديگر خودروی خارجی 
وارد بازار نشـد، مگر تعداد محدودی كه پيش تر 

در گمركات دپو شده بودند.
البته همانطور كـه می دانيد اخيرا مجلس قانونی 
را به نام »سـاماندهی صنعت خـودرو« تصويب 
كرده كه مـاده 4 آن مربوط بـه واردات خودروی 
خارجی اسـت. در ادامه، شـورای نگهبان به بند 
مربوط بـه واردات خـودرو ايـرادی نگرفت، اما 
كارگـروه تطبيـق سياسـت های كلـی نظـام بـا 
مصوبات مجلس در مجمع تشخيص مصلحت 
نظـام، ايراداتـی مطرح كـرد و از آنجا كه مجلس 
بـر مصوبه خودش پافشـاری كـرد، ايـن قانون 
مجـددا به شـورای نگهبان و مجمع تشـخيص 
مصلحـت رفـت تا در نهايـت و بـا رايزنی های 
صورت گرفته، مجمع تشخيص مصلحت نظام 
هـم موافقـت كنـد كه مشـروط بـه »صـادرات 

خودرو« واردات آن هم انجام شود.
ايـن در حالی اسـت كه ممنوعيت زمانی هم كه 
سـران سـه قـوه در زمينـه واردات خودروهـای 
خارجی در نظر گرفته بودند تا پايان ارديبهشت 
مـاه تمـام شـده اسـت و عمـال در سـال 1401 
شاهد واردات خودروهای خارجی خواهيم بود، 

البته نه با حجم زياد.
بحـث دوم، دربـاره خودروهـای سـواری توليد 
داخل اسـت. در سـال 88 ما مصوبه ای در هيئت 

دولـت داشـتيم كـه خودروسـازان را موظـف 
می كرد بـرای شـماره گذاری، 30 درصد اسـقاط 
داشـته باشـند كه ايـن مصوبـه از سـال 1388 تا 
امروز اجرا نشـده اسـت. اين در حالی اسـت كه 
براسـاس ماده 8 طرح »سـاماندهی بازار خودرو« 
كـه حـدودا سـه سـال پيـش و در دوره قبلـی 
مجلـس تصويـب شـد، بايـد بـه ازای توليدات 
كارخانجـات خودروسـازی سـاالنه 25 درصـد 
اسـقاط خودرو داشـته باشـيم؛ يعنی اگر در سال 
1401 يـک ميليون و دويسـت دسـتگاه خودرو 
توليـد كنيم بايد 300 هزار دسـتگاه خـودرو هم 
اسـقاط شـود، امـا از آنجـا كـه مـاده 4 طـرح 
خودروهـای  بحـث  در  خـودرو  سـاماندهی 
خارجـی به مشـكل خـورد و هنوز اجرا نشـده ، 

ماده 8 مكرر هم مسكوت مانده است.
البتـه به نظـر می آيد اگـر موانـع واردات خودرو 
مرتفـع شـود، مـاده 8 مكرر هـم بدون اشـكال 
خواهـد بود و در نهايت اجرا می شـود، منتها در 
مصوبـه دولـت، اسـقاط 30 درصدی پيش بينی 
شـده بود، ولی اينكه در مجلس تصويب شـده، 

25 درصد است.
بحث سـوم، به شـماره گذاری موتورسيكلت ها 
مربـوط می شـود. طبق قانـون از 27 بهمن سـال 
98، برای شـماره گذاری هر موتورسـيكلت بايد 
يـک موتـور هـم اسـقاط شـود و شـركت های 
توليدكننـده موتورسـيكلت ، بايـد 10 درصـد 
توليـدات خـود را بـه موتورسـيكلت های برقی 
اختصاص بدهند و اگر نتوانند ايـن 10 درصد را 
توليـد كننـد ، بايد سـه دسـتگاه موتورسـيكلت 
معمولـی را اسـقاط كننـد. در حال حاضـر، 250 
هـزار دسـتگاه موتورسـيكلت در كشـور توليد 
می شـود، پس نيـاز موتورسيكلت سـازان حدود 
300 هزار گواهی اسـقاط موتورسـيكلت است. 
اين الزام در حال انجام اسـت و اكثر مشـتريان ما 

را آنها تشكيل می دهند.
بحث چهارم، راجع به كاميون هـا و خودروهای 
ديزلـی اسـت كـه از 27 بهمـن مـاه سـال 98 
توليدكننـدگان موظفند بـه جای توليد هر سـه 
دستگاه خودروی ديزلی، يک دستگاه خودروی 
ديزلـی را از رده خـارج كننـد، امـا مشـكل ايـن 
اسـت كه توليدات شـركت های داخلی ما اندك 
اسـت و به تبع اين عدد اسـقاط هم چشـمگير 
نيسـت. البتـه در سـال 1400 مـا شـاهد توليـد 
قابل مالحظـه خودروهـای ديزلی 6 تـن و از 10 

ترابران: پيش از هـر چيز، از آخرین وضعيت 
مراکز اسـقاط خودرو برایمان بگویيد.

220 مركـز اسـقاط و بازيافـت خودروهـای 
فرسوده در سراسر كشور دارای كد فعال هستند 
كـه از ايـن 220 مركـز، حـدود 70 مركـز هيـچ 
فعاليتی ندارند  و 150 مركز باقی مانده، با 2 تا 30 
درصـد ظرفيت خود كار می كنند؛ يعنی در حال 
حاضـر بـه طـور ميانگيـن حـدود 10 درصـد 

ظرفيت كل مراكز اسقاط فعال است. 
براسـاس آمار ، در سـال 98، بالغ بر 7700 دستگاه 
خودرو )سـبک و سـنگين(، در سـال 99، حدود 
13 هزار دسـتگاه و در سـال گذشـته، حدود 35 
هزار دسـتگاه خودرو اسقاط شده و بدين ترتيب، 
در مقايسـه بـا سـال های پررونق ايـن صنف كه 
سـاالنه حدود 330 هزار دسـتگاه اسقاط می شد، 
در سـال 1400 كه بهترين سال در سال های اخير 
بـوده، حـدود 10 درصـد سـال های 93 و 94 كار 

اسقاط انجام شده است.
در عيـن حـال، اگـر بخواهيـم ايـن آمـار را بـا 
ظرفيـت كاری مراكـز اسـقاط مقايسـه كنيم كه 
توانايـی اسـقاط حـدودا يک ميليون دسـتگاه را 
دارند، متوجه خواهيم شـد وضعيت اسـتفاده از 
ظرفيت های مراكز اسـقاط ابدا مناسـب نيست. 
در دوره ای اين مراكز 6 هزار كارگر مستقيم و 30 
هزار كارگر غيرمسـتقيم داشـتند، امـا االن تعداد 
نيروهـای مراكز اسـقاط به كمتر از هـزار كارگر 
مسـتقيم و حدود 3 تا 4 هزار كارگر غيرمستقيم 
رسـيده ، ضمن اينكه نيروهای فعلـی اين مراكز 

هم بيشتر وظيفه نگهبانی و دفتری دارند.
خالصه اينكه؛ از سـال 96 كه واردات خودروی 
خارجـی ممنـوع شـد و عمـال موضـوع الـزام 
اسقاط خودروهای فرسـوده برای شماره گذاری 
خودروهای وارداتی نو منتفی شـد، ما سـال های 
خوبـی را در مراكـز اقسـاط نگذرانده ايم. خوب 
اسـت بدانيـد كه در گذشـته حـدود 7 درصد از 
ضايعات آهن از اسـقاط خودرو تامين می شـد، 
امـا در حـال حاضـر، چـون ديگـر خودرويـی 
اسـقاط نمی شـود، ضايعات آهن هـم تقريبا در 

مراكز اسقاط وجود ندارد.
ترابران: محل اسـتفاده از گواهی اسـقاط، غير 

از واردات در چـه موارد دیگری اسـت؟
مـا دربـاره ضـرورت خودروهای فرسـوده 5 
الـزام داريم. يكـی واردات خودروهای سـواری 
خارجی اسـت كه همان طور كه اشـاره كردم در 

فرض کنيم خودرویی 
بتواند سختگيرانه ترین 

استانداردها را هم پشت سر 
بگذارد، اما آیا ميزان مصرف 

سوختش هم کاهش 
می یابد؟! وقتی قانون گذار 
می خواست به جای شرط 

سنی برای اسقاط،
 شرط معاینه فنی را تصویب 

کند، باید به این موضوع 
توجه می داشت، اما متاسفانه 

هيچ توجهی نكرده است
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تـن تـا 26 تـن بوده ايـم كه بـه طـور طبيعی به 
گواهی اسقاط هم نياز دارند.

بحـث پنجـم ، هم درباره كاميون های سـه سـال 
كاركرد اسـت. طبق بند 3 ماده 30 قانون توسـعه 
دائمـی كشـور، واردكننـدگان كاميـون موظـف 
هسـتند بـه ازای هـر يـک كاميونـی كـه وارد 
می كنند، كاميونی هم اسـقاط كنند. به اين ترتيب، 
اگر يک كشـنده 44 تنی وارد كشـور می شود، با 
3 تن تخفيف، بايد 41 تن كاميون اسـقاط شـود 
كه از سـال 99، چنين كاميون هايـی از مبدا اروپا 

يا ژاپن و كره وارد كشور شده اند.
ترابـران: آیـا مراکـز اسـقاط خـودرو بـرای 
خودروهای سـواری و سـنگين مجزا هستند؟
بلـه، مـا دو نـوع مركز اسـقاط داريـم. برخی 
مراكـز فقـط می توانند خودروهای سـبک مانند 
خودروهای سواری شخصی، تاكسی و وانت ها 
را اسـقاط كننـد و برخـی مراكـز ديگر قـادر به 
اسـقاط خودروهـای سـبک و سـنگين ماننـد 
خودروهای ديزلی، كشـنده، كاميـون، اتوبوس و 

مينی بوس هستند. 
ترابـران: ارزش خودروهـای فرسـوده چگونه 
تعييـن می شـود و براسـاس چـه معيارهایی 
اسـت؟ آیا امكان دارد که ایـن ارزش در مراکز 

مختلف، متفاوت باشـد؟ 
ارزش خودروهـای فرسـوده به ميـزان ارزش 
قطعات قابل فـروش و ضايعات آن و همچنين 
وزن خـودرو اسـت. ضمن اينكه فاصله خودرو 

از مراكز نيز در قيمت گذاری موثر است. 
ترابـران: ارزش خودروهای پالک عمومی مثل 

تاکسـی ها با پالک سـواری متفاوت است؟ 
بلـه؛ بـا توجـه بـه آنكـه سـن فرسـودگی در 
خودروهـای عمومـی پايين تـر از خودروهـای 
شـخصی اسـت، ارزش الشـه ايـن خودروها و 

تعداد گواهی آنها بيشتر است.
ترابـران: به نظر می رسـد در سـال های اخير با 
افزایش قيمت خـودرو در بـازار، خودروهای 
قدیمی دهـه 70 هم افزایش قيمت داشـته اند 
و بـا توجه بـه اینكه دولت مشـوقی مانند وام 
خرید خودرو هـم در نظر نگرفته، انگيزه برای 

اسـقاط این خودروها وجود نـدارد...
مسـئله اصلی مراكز اسقاط دقيقا همين است. 
بـا گران شـدن خـودروی نو، طبيعتا خـودروی 
فرسـوده هـم گـران خواهـد شـد. طبعـا وقتی 
قيمـت پرايد نـو بـه 200 ميليون تومان برسـد، 

كسـی پرايد 15ساله خود را با قيمت 15 ميليون 
نمی فروشـد و سـعی می كند از همـان پرايد به 
هـر نحوی كه شـده اسـتفاده كند. به ويـژه آنكه 
معموال صاحبان خودروهای فرسـوده از اقشـار 
ضعيف جامعه هستند و برای امرار معاش خود 
با اين خودروها مسافركشـی می كننـد، بنابراين 
عمال بـا اين مبالـغ حاضر نيسـتند خودروهای 

خود را تحويل بدهند.
پـس يكـی از مشـكالت اصلی صنف مـا، نبود 
مشـوق های الزم بـرای صاحبـان خودروهـای 
فرسـوده جهت ترغيب به اسـقاط آنهاسـت. به 
نظر من، اگر دولت بخواهد مشـوقی ارائه بدهد، 
چنـد راهـكار پيـش رو دارد: يكی اينكـه ميزان 

صرفه جويی سوخت را محاسبه كند. 
براسـاس مـاده 12 قانـون رفـع موانـع توليـد، 
صرفه جويی هـای انـرژی قابل محاسـبه اسـت. 
فـرض كنيد يک پيكان فرسـوده در پيمايش هر 
100 كيلومتر 16 ليتر بنزيـن مصرف می كند، در 
حالـی  كـه مصرف يـک خـودروی نو بـه زير 8 
ليتر می رسـد. ما محاسـبه كرديم كه اگر به طور 
ميانگين همه خودروهای ما يک پيمايش داشـته 
باشـند، يـک خـودروی فرسـوده در روز به طور 
ميانگين 13/  4 ليتر بيشتر بنزين مصرف می كند. 
حـاال اگر قيمت بنزين به نرخ فوب خليج فارس 
را در نظـر بگيريـد كـه حـدود 65 تا 70 سـنت 
اسـت، تفـاوت قيمت ايـن دو بنزين حـدود 17 
هزار تومان )بسـته بـه قيمـت دالر( خواهد بود. 
اگـر اين 13/  4 ليتـر را در 17 هـزار تومان ضرب 
كنيد، حـدود 70 هزار تومان در روز صرفه جويی 
در بنزيـن خواهند داشـت كـه اگر ايـن 70 هزار 
تومـان را در 365 روز سـال ضـرب كنيـد، يـک 
خودروی فرسوده ساالنه 25 ميليون تومان بيشتر 

بنزين مصرف می كند.
اگـر دولت همين 25 ميليون تومـان را به نحوی 
در بـورس بـه صاحبـان خودروهـای فرسـوده 
عرضـه كند، جمع اين مبلغ بـا حدود 15 ميليون 
تومانـی كـه از مراكـز اسـقاط دريافت می شـود، 
رغبتـی ايجـاد می كنـد كـه مالـكان خودروهای 
فرسـوده، خـودروی خـود را تبديـل به احسـن 
كنند. اگر دولت عزم جدی داشـته باشد می تواند 
مبلغ صرفه جويی ساالنه بنزين از محل اسقاط و 
نوسـازی ناوگان را به خود صاحبان خودروهای 
فرسـوده بدهـد تـا انگيـزه ای بـرای تحويـل 

خودروهای فرسوده ايجاد  شود.

در مقایسه با سال های 
پررونق این صنف که 

ساالنه حدود ۳۳0 هزار 
دستگاه اسقاط می شد
در سال گذشته که از

این نظر بهترین سال 
طی سال های اخير 

بوده، حدود 10 درصد 
سال های 9۳ و 94
کار اسقاط انجام 

شده است

با گران شدن خودروی
نو، طبيعی است که 
خودروهای فرسوده 

هم گران تر خواهد شد. 
وقتی قيمت پراید نو 

به 200 ميليون تومان 
برسد، معلوم است که 

کسی پراید 15ساله 
خود را 15 ميليون

تومان نمی فروشد 
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پيشـنهاد ديگر اين اسـت كـه همان طور كـه در 
بودجه 1401 تصويب شـد، در قرعه كشـی های 
خودروسـازان 10 درصـد خودروهـا به صاحبان 
خودروهای فرسـوده اختصاص پيدا كند. به  اين 
 ترتيب، صاحبان خودروهای فرسوده با توجه به 
احتمـال برنـده  شـدن در قرعه كشـی و تفـاوت 
قيمـت كارخانـه و بـازار، انگيـزه جـدی بـرای 

تحويل خودروهای فرسوده پيدا می كنند.
سـومين راهـكار تغييـر قيمـت گواهی اسـقاط 
اسـت. از سال 87، براساس مصوبه هيئت دولت 
قيمت گواهی اسـقاط 1 ميليون تومان اسـت، در 
صورتـی  كه ايـن رقم بعد از 14 سـال حتما بايد 
تغييـر كند و حداقل بيـن 15 تا 20 ميليون تومان 
باشـد. در ايـن صـورت، صاحبـان خودروهـای 
فرسوده با وجود الشـه خودرو و گواهی اسقاط، 
در مجموع رقم مناسبی در اختيار خواهند داشت 

تا به فكر تحويل خودروی فرسوده بيفتند.
ترابران: آیا گواهی اسـقاط خودروها همچنان 

خریدوفروش می شود؟
بلـه خريدوفـروش گواهی اسـقاط به صورت 
محـدود در چند مورد اتفاق می افتـد: يكی برای 
واردات خودروهـای خارجـی كه اكنون به تعداد 
كـم در گمـركات دپو شـده اند و يكی هـم برای 
خودروهـای »نـو شـماره« ماننـد خودروهـای 
سـفارتی با پالك سياسـی كه اكنون می خواهند 
شـماره ملی بگيرند، اما تعداد ايـن خودروها هم 

بسيار كم است. 
فعـال تنها بخشـی كـه بيشـترين خريدوفروش 
گواهی اسـقاط در آن انجام می شـود،  مربوط به 
موتورسيكلت سـازان اسـت كه حدود 280 هزار 
تا 300 هزار گواهی اسـقاط در سـال نياز دارند و 
هر گواهی اسـقاط سـواری شـخصی برابـر با 7 
گواهی اسقاط موتورسيكلت اسـت كه اگر 280 
هزار را تقسـيم بر 7 كنيم، حدود 40 هزار گواهی 
اسـقاط خـودروی شـخصی می شـود؛ بنابراين، 
مشـتری جـدی مراكز اسـقاط در دو سـال اخير 

موتورسيكلت سازان بوده و هستند. 
مشتری جدی ديگر مراكز اسقاط، كاميون سازانی 
هستند كه در سـال 1400 به صورت محدود وارد 
بازار شـدند. مشـتری ديگر مراكـز، واردكنندگان 
كاميون هـای سـه سـال كاركرد اسـت كـه برای 
شماره گذاری كاميون های سه سـال كاركرد وارد 

شده نياز به مجوز اسقاط دارند. 
ترابران: اکنون متوسـط قيمـت خریدوفروش 

گواهی اسـقاط چقدر اسـت؟ 
قيمت گواهی اسقاط تا بهمن ماه سـال 1400، 
حـدود 5/  4 ميليـون تومـان بـود، اما بـا توجه به 
اينكه توليـد گواهی ها كم شـده و قيمت خريد 
خودروی فرسـوده بسـيار افزايـش يافته، عمال 
تهيـه گواهی اسـقاط با مشـكل مواجه شـده و 

قيمت آن به بيش از 10 ميليون رسيده است. 
ترابـران: آیـا شـما به طورکلـی با تعيين سـن 
فرسـودگی بـرای خـودرو )بـدون توجـه به 

سـالمت فنـی خـودرو( موافق هسـتيد؟
می دانيد كه در سـال 99 آيين نامه ماده 8 قانون 
هـوای پـاك كـه دربـاره سـن فرسـودگی انواع 
وسـايل نقليه بود، بنابر رأی ديوان عدالت اداری 
بر اسـاس استفتاء از شـورای نگهبان ابطال شد. 
علـت ايـن ابطـال شـكايت فـردی بـود كـه بر 
اسـاس ايـن آيين نامـه بايـد خـودروی تويوتـا 
لندكـروز 20 سـاله خود را اسـقاط می كـرد و به 
دليـل ممانعـت از ايـن موضوع، عليـه آيين نامه 
مـاده 8 قانون هوای پاك به ديـوان عدالت اداری 
شـكايت كـرده بود. ديـوان عدالـت اداری هم از 
شـورای نگهبـان در اين بـاره اسـتعالم گرفت و 
سـپس اعالم كردند كه تعيين سـن فرسـودگی 
بـرای وسـائل نقليه خـالف شـرع اسـت چون 
نمی تـوان بـا در نظـر گرفتن حقـوق عامه حق 

مالكيت افراد را سلب كرد. 
بـه همين دليـل آيين نامـه اجرايی مـاده 8 قانون 
هـوای پـاك لغـو و سـن فرسـودگی خـودرو 
حـذف شـد و دولـت قبلـی در خرداد ماه سـال 
گذشـته سن مرز فرسودگی را جايگزين آن كرد 
و خودروهای مشـمول ملزم بـه افزايش دفعات 

ساالنه معاينه فنی شدند؛ به عنوان نمونه:
بـرای خودروهـای  - سـن مـرز فرسـودگی 
شخصی شامل سـواری و سـواری كار 15 سال 
و تعـداد دفعـات معاينـه فنی پس از رسـيدن به 

سن مرز فرسودگی، هر 6 ماه يكبار است.
- سـن مـرز فرسـودگی بـرای وسـائط نقليـه 
عمومی شـامل تاكسـی بنزينی و دوگانه سـوز و 
پايـه گازسـوز بـه ترتيـب 8 و 10 سـال و تعداد 
دفعـات معاينه فنی پس از رسـيدن به سـن مرز 

فرسودگی، 4 مرتبه و 3 مرتبه در سال است.
- مرز فرسودگی برای اتوبوس های درون شهری 
ديزلی، پايه گازسـوز به ترتيب 10 و 20 سـال و 
تعـداد دفعات معاينه فنی پس از رسـيدن به اين 
سـن، برای اتوبوس هـای ديزلی و پايه گازسـوز 

پيشنهاد ما این است که 
همان طور که در بودجه

سال 1401 تصویب شد، 
در قرعه کشی  خودروسازان  
10 درصد فروش نيز به 
مالكان خودروهای فرسوده 
اختصاص یابد تا انگيزه 
جدی برای تحویل چنين 
خودروهایی ایجاد  شود

قيمت گواهی اسقاط
 تا بهمن ماه سال 1400

 حدود 4/5 ميليون تومان 
بود، اما از آنجا که توليد
گواهی کم شده و قيمت

 خرید خودروی فرسوده 
بسيار افزایش یافته، 
تهيه گواهی اسقاط با
 مشكل مواجه شده و 
قيمت آن به بيش از
 10 ميليون رسيده است
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چهار مرتبه )سه ماه يكبار( در سال است.
- سـن مرز فرسودگی برای اتوبوس برون شهری 
و كشنده، كاميون و كاميونت، به ترتيب 10 و 16 
سـال و تعـداد معاينه فنی پس از رسـيدن به اين 
سـن برای هريـک از آنها سـه مرتبه )چهـار ماه 

يک بار( در سال است.
به اين ترتيب، اگرچه مثال سـن مرز فرسـودگی 
برای خودروهای شـخصی 15 سـال تعيين شده 
اسـت، امـا اگر مالک خودروی 15سـاله نخواهد 
خودروی خود را اسـقاط كند، می تواند دو معاينه 
فنـی پی درپی  6 ماهه بگيرد و خـودروی خود را 
اسـقاط نكند؛ اين در حالی اسـت كه همه مراكز 
معاينـه فنی ما دقيق و صحيح العمل نيسـتند كه 
ايـن باعـث می شـود مصوبـه دولت به درسـتی 
اجرا نشـود؛ بنابراين  اگر كسـی بخواهـد به تردد 
خودروی فرسـوده خـود ادامه دهـد، می تواند از 

اين مراكز استفاده كند و معاينه فنی بگيرد. 

عـالوه بـر ايـن، بايـد اسـتانداردهای مربـوط به 
خودروهـای در مـرز فرسـودگی ارتقا پيدا كنند، 
زيـرا با اسـتانداردهای 15 سـال پيـش نمی توان 

به درستی عمل كرد و تصميم گيری داشت. 
از طـرف ديگر، فرض كنيم خودرويی توانسـت 
سختگيرانه ترين استانداردها را پشت سر بگذارد، 
آيا ميزان مصرف سـوختش هم كاهش می يابد؟! 
واقعيـت اين اسـت كـه كاميون های ديـزل ما در 
پيمايش 100 كيلومتر بين 60 تا 70 ليتر گازوئيل 
مصـرف می كننـد، در حالـی كـه كاميون هـای 
جديد در پيمايش 100 كيلومتر، بدون بار 18 ليتر 
و در صـورت حمل بار 28 ليتر گازوئيل مصرف 
می كننـد. ايـن دو رقـم اصال قابل مقايسـه با هم 
نيسـت. آيا خودروی در سـن مرز فرسودگی كه 
معاينه فنی هم گرفتـه، گازوئيل كمتری مصرف 
می كنـد يـا همان 65 ليتـر مصرف خواهـد كرد. 
قانون گـذار بايـد به ايـن موضوع توجـه می كرد 

اکنون تنها بخشی که 
بيشترین خریدوفروش

گواهی اسقاط در آن 
انجام می شود، مربوط به 

موتورسيكلت سازان است 
که حدود 280 هزار تا

۳00 هزار گواهی اسقاط 
در سال نياز دارند و هر 
گواهی اسقاط سواری 

شخصی معادل 7 گواهی 
اسقاط موتورسيكلت است 

 سن فرسودگی وسایل نقليه موتوری

تعداد دفعات معاینه فنی پس از رسيدن به سن مرزسن مرز فرسودگینوع وسيله نقليه، سوخت و مشخصات فنی

2 مرتبه )6 ماه یک بار(15خودروی شخصی: شامل سواری، استيشن )ون(، سواری كار

خودروی عمومی شامل 
تاكسی سواری، ون،

 سواری كار

4 مرتبه )سه ماه یک بار(8بنزینی و دوگانه سوز

3 مرتبع )4 ماه یک بار(10پایه گازسوز

3 مرتبه )4 ماه یک بار(13بنزینی، دوگانه سوز و دیزلی

وانت
3 مرتبه)4 ماه یک بار(14پایه گازسوز

3 مرتبه)4 ماه یک بار(13بنزینی، دوگانه سوز و دیزلی

اتوبوس درون شهری
4 مرتبه )3 ماه یک بار(8دیزلی

4 مرتبه )3 ماه یک بار(10پایه گازسوز

مينی بوس و ميدل باس 
درون و برون شهری

3 مرتبه )4 ماه یک بار(8دیزلی

3 مرتبه )4 ماه یک بار(10پایه گازسوز

3 مرتبه )4 ماه یک بار(10اتوبوس برون شهری

3 مرتبه )4 ماه یک بار(16كشنده،كاميون و كاميونت

موتورسيکلت

2 مرتبه )6 ماه یکبار(5بنزینی کاربراتوری

2 مرتبه )6 ماه یکبار(6بنزینی انژکتوری

2 مرتبه )6 ماه یکبار(12برقی

3 مرتبه )4 ماه یک بار(13سواری دولتی

ی
صل

ش ا
زار

گ
w

w
w

.t
ar

ab
ar

an
.c

om
14

01
ه / 

 ما
تیر

  / 
19

7 
اره

شم

41



پيشـنهاد ديگر اين اسـت كـه همان طور كـه در 
بودجه 1401 تصويب شـد، در قرعه كشـی های 
خودروسـازان 10 درصـد خودروهـا به صاحبان 
خودروهای فرسـوده اختصاص پيدا كند. به  اين 
 ترتيب، صاحبان خودروهای فرسوده با توجه به 
احتمـال برنـده  شـدن در قرعه كشـی و تفـاوت 
قيمـت كارخانـه و بـازار، انگيـزه جـدی بـرای 

تحويل خودروهای فرسوده پيدا می كنند.
سـومين راهـكار تغييـر قيمـت گواهی اسـقاط 
اسـت. از سال 87، براساس مصوبه هيئت دولت 
قيمت گواهی اسـقاط 1 ميليون تومان اسـت، در 
صورتـی  كه ايـن رقم بعد از 14 سـال حتما بايد 
تغييـر كند و حداقل بيـن 15 تا 20 ميليون تومان 
باشـد. در ايـن صـورت، صاحبـان خودروهـای 
فرسوده با وجود الشـه خودرو و گواهی اسقاط، 
در مجموع رقم مناسبی در اختيار خواهند داشت 

تا به فكر تحويل خودروی فرسوده بيفتند.
ترابران: آیا گواهی اسـقاط خودروها همچنان 

خریدوفروش می شود؟
بلـه خريدوفـروش گواهی اسـقاط به صورت 
محـدود در چند مورد اتفاق می افتـد: يكی برای 
واردات خودروهـای خارجـی كه اكنون به تعداد 
كـم در گمـركات دپو شـده اند و يكی هـم برای 
خودروهـای »نـو شـماره« ماننـد خودروهـای 
سـفارتی با پالك سياسـی كه اكنون می خواهند 
شـماره ملی بگيرند، اما تعداد ايـن خودروها هم 

بسيار كم است. 
فعـال تنها بخشـی كـه بيشـترين خريدوفروش 
گواهی اسـقاط در آن انجام می شـود،  مربوط به 
موتورسيكلت سـازان اسـت كه حدود 280 هزار 
تا 300 هزار گواهی اسـقاط در سـال نياز دارند و 
هر گواهی اسـقاط سـواری شـخصی برابـر با 7 
گواهی اسقاط موتورسيكلت اسـت كه اگر 280 
هزار را تقسـيم بر 7 كنيم، حدود 40 هزار گواهی 
اسـقاط خـودروی شـخصی می شـود؛ بنابراين، 
مشـتری جـدی مراكز اسـقاط در دو سـال اخير 

موتورسيكلت سازان بوده و هستند. 
مشتری جدی ديگر مراكز اسقاط، كاميون سازانی 
هستند كه در سـال 1400 به صورت محدود وارد 
بازار شـدند. مشـتری ديگر مراكـز، واردكنندگان 
كاميون هـای سـه سـال كاركرد اسـت كـه برای 
شماره گذاری كاميون های سه سـال كاركرد وارد 

شده نياز به مجوز اسقاط دارند. 
ترابران: اکنون متوسـط قيمـت خریدوفروش 

گواهی اسـقاط چقدر اسـت؟ 
قيمت گواهی اسقاط تا بهمن ماه سـال 1400، 
حـدود 5/  4 ميليـون تومـان بـود، اما بـا توجه به 
اينكه توليـد گواهی ها كم شـده و قيمت خريد 
خودروی فرسـوده بسـيار افزايـش يافته، عمال 
تهيـه گواهی اسـقاط با مشـكل مواجه شـده و 

قيمت آن به بيش از 10 ميليون رسيده است. 
ترابـران: آیـا شـما به طورکلـی با تعيين سـن 
فرسـودگی بـرای خـودرو )بـدون توجـه به 

سـالمت فنـی خـودرو( موافق هسـتيد؟
می دانيد كه در سـال 99 آيين نامه ماده 8 قانون 
هـوای پـاك كـه دربـاره سـن فرسـودگی انواع 
وسـايل نقليه بود، بنابر رأی ديوان عدالت اداری 
بر اسـاس استفتاء از شـورای نگهبان ابطال شد. 
علـت ايـن ابطـال شـكايت فـردی بـود كـه بر 
اسـاس ايـن آيين نامـه بايـد خـودروی تويوتـا 
لندكـروز 20 سـاله خود را اسـقاط می كـرد و به 
دليـل ممانعـت از ايـن موضوع، عليـه آيين نامه 
مـاده 8 قانون هوای پاك به ديـوان عدالت اداری 
شـكايت كـرده بود. ديـوان عدالـت اداری هم از 
شـورای نگهبـان در اين بـاره اسـتعالم گرفت و 
سـپس اعالم كردند كه تعيين سـن فرسـودگی 
بـرای وسـائل نقليه خـالف شـرع اسـت چون 
نمی تـوان بـا در نظـر گرفتن حقـوق عامه حق 

مالكيت افراد را سلب كرد. 
بـه همين دليـل آيين نامـه اجرايی مـاده 8 قانون 
هـوای پـاك لغـو و سـن فرسـودگی خـودرو 
حـذف شـد و دولـت قبلـی در خرداد ماه سـال 
گذشـته سن مرز فرسودگی را جايگزين آن كرد 
و خودروهای مشـمول ملزم بـه افزايش دفعات 

ساالنه معاينه فنی شدند؛ به عنوان نمونه:
بـرای خودروهـای  - سـن مـرز فرسـودگی 
شخصی شامل سـواری و سـواری كار 15 سال 
و تعـداد دفعـات معاينـه فنی پس از رسـيدن به 

سن مرز فرسودگی، هر 6 ماه يكبار است.
- سـن مـرز فرسـودگی بـرای وسـائط نقليـه 
عمومی شـامل تاكسـی بنزينی و دوگانه سـوز و 
پايـه گازسـوز بـه ترتيـب 8 و 10 سـال و تعداد 
دفعـات معاينه فنی پس از رسـيدن به سـن مرز 

فرسودگی، 4 مرتبه و 3 مرتبه در سال است.
- مرز فرسودگی برای اتوبوس های درون شهری 
ديزلی، پايه گازسـوز به ترتيب 10 و 20 سـال و 
تعـداد دفعات معاينه فنی پس از رسـيدن به اين 
سـن، برای اتوبوس هـای ديزلی و پايه گازسـوز 

پيشنهاد ما این است که 
همان طور که در بودجه

سال 1401 تصویب شد، 
در قرعه کشی  خودروسازان  
10 درصد فروش نيز به 
مالكان خودروهای فرسوده 
اختصاص یابد تا انگيزه 
جدی برای تحویل چنين 
خودروهایی ایجاد  شود

قيمت گواهی اسقاط
 تا بهمن ماه سال 1400
 حدود 4/5 ميليون تومان 
بود، اما از آنجا که توليد
گواهی کم شده و قيمت
 خرید خودروی فرسوده 
بسيار افزایش یافته، 
تهيه گواهی اسقاط با
 مشكل مواجه شده و 
قيمت آن به بيش از
 10 ميليون رسيده است
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چهار مرتبه )سه ماه يكبار( در سال است.
- سـن مرز فرسودگی برای اتوبوس برون شهری 
و كشنده، كاميون و كاميونت، به ترتيب 10 و 16 
سـال و تعـداد معاينه فنی پس از رسـيدن به اين 
سـن برای هريـک از آنها سـه مرتبه )چهـار ماه 

يک بار( در سال است.
به اين ترتيب، اگرچه مثال سـن مرز فرسـودگی 
برای خودروهای شـخصی 15 سـال تعيين شده 
اسـت، امـا اگر مالک خودروی 15سـاله نخواهد 
خودروی خود را اسـقاط كند، می تواند دو معاينه 
فنـی پی درپی  6 ماهه بگيرد و خـودروی خود را 
اسـقاط نكند؛ اين در حالی اسـت كه همه مراكز 
معاينـه فنی ما دقيق و صحيح العمل نيسـتند كه 
ايـن باعـث می شـود مصوبـه دولت به درسـتی 
اجرا نشـود؛ بنابراين  اگر كسـی بخواهـد به تردد 
خودروی فرسـوده خـود ادامه دهـد، می تواند از 

اين مراكز استفاده كند و معاينه فنی بگيرد. 

عـالوه بـر ايـن، بايـد اسـتانداردهای مربـوط به 
خودروهـای در مـرز فرسـودگی ارتقا پيدا كنند، 
زيـرا با اسـتانداردهای 15 سـال پيـش نمی توان 

به درستی عمل كرد و تصميم گيری داشت. 
از طـرف ديگر، فرض كنيم خودرويی توانسـت 
سختگيرانه ترين استانداردها را پشت سر بگذارد، 
آيا ميزان مصرف سـوختش هم كاهش می يابد؟! 
واقعيـت اين اسـت كـه كاميون های ديـزل ما در 
پيمايش 100 كيلومتر بين 60 تا 70 ليتر گازوئيل 
مصـرف می كننـد، در حالـی كـه كاميون هـای 
جديد در پيمايش 100 كيلومتر، بدون بار 18 ليتر 
و در صـورت حمل بار 28 ليتر گازوئيل مصرف 
می كننـد. ايـن دو رقـم اصال قابل مقايسـه با هم 
نيسـت. آيا خودروی در سـن مرز فرسودگی كه 
معاينه فنی هم گرفتـه، گازوئيل كمتری مصرف 
می كنـد يـا همان 65 ليتـر مصرف خواهـد كرد. 
قانون گـذار بايـد به ايـن موضوع توجـه می كرد 

اکنون تنها بخشی که 
بيشترین خریدوفروش

گواهی اسقاط در آن 
انجام می شود، مربوط به 

موتورسيكلت سازان است 
که حدود 280 هزار تا

۳00 هزار گواهی اسقاط 
در سال نياز دارند و هر 
گواهی اسقاط سواری 

شخصی معادل 7 گواهی 
اسقاط موتورسيكلت است 

 سن فرسودگی وسایل نقليه موتوری

تعداد دفعات معاینه فنی پس از رسيدن به سن مرزسن مرز فرسودگینوع وسيله نقليه، سوخت و مشخصات فنی

2 مرتبه )6 ماه یک بار(15خودروی شخصی: شامل سواری، استيشن )ون(، سواری كار

خودروی عمومی شامل 
تاكسی سواری، ون،

 سواری كار

4 مرتبه )سه ماه یک بار(8بنزینی و دوگانه سوز

3 مرتبع )4 ماه یک بار(10پایه گازسوز

3 مرتبه )4 ماه یک بار(13بنزینی، دوگانه سوز و دیزلی

وانت
3 مرتبه)4 ماه یک بار(14پایه گازسوز

3 مرتبه)4 ماه یک بار(13بنزینی، دوگانه سوز و دیزلی

اتوبوس درون شهری
4 مرتبه )3 ماه یک بار(8دیزلی

4 مرتبه )3 ماه یک بار(10پایه گازسوز

مينی بوس و ميدل باس 
درون و برون شهری

3 مرتبه )4 ماه یک بار(8دیزلی

3 مرتبه )4 ماه یک بار(10پایه گازسوز

3 مرتبه )4 ماه یک بار(10اتوبوس برون شهری

3 مرتبه )4 ماه یک بار(16كشنده،كاميون و كاميونت

موتورسيکلت

2 مرتبه )6 ماه یکبار(5بنزینی کاربراتوری

2 مرتبه )6 ماه یکبار(6بنزینی انژکتوری

2 مرتبه )6 ماه یکبار(12برقی

3 مرتبه )4 ماه یک بار(13سواری دولتی
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كه متاسفانه نكرده است.
در حوزه سيسـتم های ايمنی هم همين وضعيت 
وجـود دارد؛ آيـا خودرويـی كـه 30 سـال پيش 
سـاخته شـده از لحاظ ايمنی، ترمز، ايربـگ و ... 
اسـتانداردهای الزم را دارد؟ آيا شـلنگ های ترمز 
يک كاميون سی سـال كاركـرد می تواند به خوبی 
عمل كند؟ اگر در زمان مناسـب سيسـتم ترمز يا 
ايربگ خودرو درست عمل نكند، نهايتا فاجعه ای 
ماننـد حادثـه دانشـگاه آزاد رخ خواهـد داد. آن 
اتوبـوس معاينه فنی هم داشـت، اما آيا اين كافی 
بـود؟ به نظر می آيـد مقداری سـاده لوحانه با اين 
موضـوع برخـورد می شـود. البته ممكن اسـت 
بشـود خودروهای قديمی  و به اصطالح تاريخی 
را مسـتثنی كرد كـه آن هم قانون خـاص خود را 
دارد؛ مثال ماشين 80ساله را می توان در نمايشگاه 
نمايـش داد، ولی كسـی حق تردد بـا آن را ندارد، 
ايـن موارد را كه نبايد به شـكل قانون عام، به بقيه 

هم تعميم داد. 
ترابران: سيسـتم اسـقاط خودرو در کشورهای 
پيشرفته یا کشـورهای همسایه چگونه است؟
پرسـش خوبی مطـرح كرديد. در كشـورهای 
ديگر خودروسـازان سرمايه های ملی را به راحتی 
از بين نمی برند. يكی از مواردی كه شـايد به نظر 
بـا اهميـت نباشـد، پيـچ چـرخ اسـت كـه آلياژ 
خاصی دارد. آيا وقتی ما در حين عمليات اسقاط 
در ايـران ايـن پيـچ را از بين می بريـم، در جهت 
حفـظ سـرمايه های كشـور حركـت كرده ايم يا 
نابـود كردن آن؟! در كشـورهای ديگر همين پيچ 
را كمی تغيير داده و در خودروهای جديد استفاده 
می كنند. گاهی هم سـن فرسـودگی را به 5 سال 
می رسـانند و قطعـات خـودروی خـود را بـه 
كشـورهايی كه سـن فرسـودگی آنها هنوز به 5 

سال نرسيده  و مثال 10سال است می فروشند. 
اين روش صحيح اسـتفاده از سرمايه های كشور 
اسـت؛ آنهـا بـا كاهش سـن فرسـودگی، عمال 
اجـازه صادرات به كشـورهای ديگـر را داده اند؛ 
بنابراين چيزی به عنوان گواهی اسقاط يا گواهی 
صرفه جويـی انـرژی وجود نـدارد؛ ضمن اينكه 
سـوخت آنقدر گران اسـت كه كسـی عالقه ای 
بـه اسـتفاده از خودروهـای پرمصـرف نخواهد 
داشـت. حتـی هزينه هـای بيمـه خـودرو هـم 
متناسـب با باال رفتن سـن آن افزايش می يابد؛ تا 
آنجـا كـه نگهـداری آن ديگر صرفـه اقتصادی 

نخواهد داشت. 

از سـوی ديگـر، خودروسـازان خارجـی بـرای 
اينكه بـرای خريد خـودرو اشـتياق ايجاد كنند ، 
خـودروی فرسـوده را از صاحبـان آنهـا تحويل 
می گيرنـد و بـا كمـک تسـهيالت )ليزينـگ( 
خـودروی نو در اختيار مشـتريان قـرار می دهد. 
مـا با اين شـرايط اختالف بسـياری داريـم. اگر 
بخواهيم به اين مرحله برسيم بايد خودروسازان، 
شـركت های بيمه، مراكز معاينه فنی و سـازمان 
اسـتاندارد دست به دسـت هـم دهنـد تا اسـقاط 
خـودرو به عنوان يک نياز ضـروری برای امنيت 

جانی و مالی مردم موردتوجه قرار گيرد. 
ترابـران: با ادامه وضعيت فعلـی، آینده مراکز 
اسـقاط خودرو را چگونه پيش بينی می کنيد؟ 
آیا ممكن اسـت شاهد بسته شـدن این مراکز 

با ادامه روند فعلی باشـيم؟
اگر قانون ساماندهی صنعت خودرو تصويب 
شـود، موارد مصـرف گواهی اسـقاط به يكباره 
افزايـش پيـدا می كنـد و اگر جمـع گواهی های 
اسـقاط موردنياز برای توليد خودروهای داخلی، 
واردات خـودرو، توليد موتورسـيكلت ها، توليد 
كاميون هـا و واردات كاميون هـای سـه سـال 
كاركـرد را در نظـر بگيريد، جمع اينها می شـود 
حدود 700 هزار دسـتگاه كه عدد بزرگی اسـت، 
اما مانع جدی فعاليت مراكز اسـقاط عدم اشتياق 
بـه تحويـل  صاحبـان خودروهـای فرسـوده 
خودروهايشـان اسـت كه بايد بـرای آن تدبيری 
انديشـيده شـود. مثال همانطور كه گفتم، هزينه 
بيمه به صورت پلكانی افزايش يابد و تسهيالت 
جـدی برای نوسـازی نـاوگان اختصـاص پيدا 
كنـد. به هرحال، من زمينـه كار را در سـال 1401 
مهيا می بينم، مشـروط به اينكه پيشنهادهايی كه 

به آنها اشاره كردم اجرا شود.
يـادآوری می كنـم كـه زمانی رئيس قـوه قضائيه 
گفـت هوای پاك جزو حقوق عامه مردم اسـت، 
اكنـون كه او رئيـس قوه مجريه اسـت، ما انتظار 
داريم همان طور كه در مسـند رئيس قوه قضائيه 
خواهـان اجـرای قانون هـوای پاك بـود، مجری 
اين قانون شـود؛ نه اينكه سـاالنه 13 هزار نفر اثر 
آلودگـی هـوا از بين برونـد. اميدواريم بـه هوای 
پـاك به عنـوان حق تـوده مـردم توجه شـود و از 
ايـن وضعيتی كه امسـال تهران در برخـی روزها 
آلوده ترين شـهر جهان بود يا در سال 1400 فقط 
دو يـا سـه روز هـوای پـاك داشـتيم، فاصلـه 

بگيريم، چون زيبنده كشور ما نيست.

در حال حاضر اگرچه 
سن مرز فرسودگی برای 
خودروهای شخصی 15 
سال تعيين شده، اما اگر

 مالك خودروی 15ساله 
نخواهد خودروی خود را 
اسقاط کند، می تواند 
دو معاینه فنی پی درپی
 6 ماهه بگيرد و خودروی 
خود را اسقاط نكند؛ این
 در حالی است که همه 
مراکز معاینه فنی، دقيق 
و صحيح العمل نيستند 

خودروساز خارجی برای 
اینكه برای خرید خودرو 
اشتياق ایجاد کند ، خودروی 
فرسوده را از صاحبان آنها 
تحویل می گيرد و با کمك 
تسهيالت )ليزینگ( خودروی 
نو در اختيارش قرار می دهد
 اما ما با این شرایط فاصله 
بسيار داریم. اگر بخواهيم 
به این مرحله برسيم، باید 
شرکت های خودروساز، 
بيمه، مراکز معاینه فنی 
و سازمان ملی استاندارد 
دست به دست هم دهند

دولت با شانه  خالی کردن از وظيفه خود، بار مالی اسقاط 
ناوگان فرسوده را به دوش مصرف کنندگان می اندازد

سیاست های اسقاطی
مونا روشندل

چند سالی است که رنج فرسودگی در چهره خودروهای سواری فراگیر شده، 
زیرا از یک طرف واردات خودرو ممنوع است و از طرف دیگر خودروسازان داخلی با 
تکیه بر البی قدرتمند خود در دولت مجوز معافیت از اسقاط را به دست گرفته اند، 
بنابراین اکنون بالغ بر 10 میلیون دستگاه خودروی فرسوده در کشور تردد می کنند 

که فرسودگی بیشتر و آلودگی افزون تر را برای شهر و کشور رقم زده ا ند. 
از آنجا که از نخستین ماه های امسال، زمزمه هایی درباره آزادسازی واردات خودرو به 
گوش می رسید و اکنون نیز ظاهرا منع قانونی آن برطرف شده، برای آگاهی از نقش 
واردکنندگان خودرو در این حوزه و پیش بینی آینده بازار اسقاط کشور، پای سخنان 

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نشستیم.
او با اظهار گالیه از دولت نسبت به محول کردن وظیفه خود در اسقاط خودروهای 
فرسوده بر گردن واردکنندگان و مصرف کنندگان گفت که خودروسازان داخلی هم 
باید به اسقاط خودروهای فرسوده ملزم شوند، زیرا منصفانه نیست که واردکننده به 
ازای یک خودروی وارداتی 4 خودروی فرسوده اسقاط کند اما تولیدکننده داخلی با 
تولید میلیونی خودرو آن هم نه در حد استاندارد بین المللی و سازگار با محیط زیست 

از اسقاط معاف باشد.

مهـدی دادفر، دبير انجمن واردكننـدگان خودرو 
در ابتـدا دربـاره ايـده واردات خـودرو در ازای 
اسـقاط خودروهای فرسوده گفت: »اين موضوع 
در سـال 77 به تصويب رسـيد، اما تا سال 88 و 
تصويـب آيين نامه اجرايـی آن در مجلس، هيچ 
اقدامـی به منظـور اجـرای از رده خـارج كـردن 
خودروهـای فرسـوده انجام نشـد. در آن سـال، 
براسـاس آيين نامـه مجلـس، عمـر خـودروی 
فرسوده سـواری شخصی 35 سـال تعيين و در 
ماده 5 آن مقرر شد واردكنندگان خودرو در ازای 
هر دستگاه اسقاط خودرو از تخفيفات ترجيحی 

در سود بازرگانی برخوردار شوند.«
دادفر يادآور شـد: »در همان سـال مقرر شـد كه 
واردكننـدگان خودروهـای سـواری، ون و وانت 
وارداتـی، در صـورت واردات خودروهايـی بـا 
مصرف كمتر از 6 ليتر بنزين در هر 100 كيلومتر 
پيمايـش، يـک دسـتگاه و در صـورت مصرف 
بنزين بين 6 تا 10 ليتر، 2 دسـتگاه و در شـرايط 
مصرف بنزين باالی 10 ليتر 3 دستگاه خودروی 

فرسوده را اسقاط كنند.«
او بـا تاكيـد بر اينكـه اين اسـقاط فقط مختص 
واردات نبـود، بلكه توليد را هم شـامل می شـد،  
گفـت: »در ماده 6 اين آيين نامه، خودروسـازان و 
سـازندگان موتورسيكلت هم موظف شدند كه 
از ابتدای سـال 88 معـادل 30 درصد توليد خود، 
گواهی اسـقاط به ستاد سـوخت تحويل دهند. 
ضمن اينكـه در صورت توليد خـودروی دارای 
مصرف باالی 10 ليتر در 100 كيلومتر پيمايش، 
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كه متاسفانه نكرده است.
در حوزه سيسـتم های ايمنی هم همين وضعيت 
وجـود دارد؛ آيـا خودرويـی كـه 30 سـال پيش 
سـاخته شـده از لحاظ ايمنی، ترمز، ايربـگ و ... 
اسـتانداردهای الزم را دارد؟ آيا شـلنگ های ترمز 
يک كاميون سی سـال كاركـرد می تواند به خوبی 
عمل كند؟ اگر در زمان مناسـب سيسـتم ترمز يا 
ايربگ خودرو درست عمل نكند، نهايتا فاجعه ای 
ماننـد حادثـه دانشـگاه آزاد رخ خواهـد داد. آن 
اتوبـوس معاينه فنی هم داشـت، اما آيا اين كافی 
بـود؟ به نظر می آيـد مقداری سـاده لوحانه با اين 
موضـوع برخـورد می شـود. البته ممكن اسـت 
بشـود خودروهای قديمی  و به اصطالح تاريخی 
را مسـتثنی كرد كـه آن هم قانون خـاص خود را 
دارد؛ مثال ماشين 80ساله را می توان در نمايشگاه 
نمايـش داد، ولی كسـی حق تردد بـا آن را ندارد، 
ايـن موارد را كه نبايد به شـكل قانون عام، به بقيه 

هم تعميم داد. 
ترابران: سيسـتم اسـقاط خودرو در کشورهای 
پيشرفته یا کشـورهای همسایه چگونه است؟
پرسـش خوبی مطـرح كرديد. در كشـورهای 
ديگر خودروسـازان سرمايه های ملی را به راحتی 
از بين نمی برند. يكی از مواردی كه شـايد به نظر 
بـا اهميـت نباشـد، پيـچ چـرخ اسـت كـه آلياژ 
خاصی دارد. آيا وقتی ما در حين عمليات اسقاط 
در ايـران ايـن پيـچ را از بين می بريـم، در جهت 
حفـظ سـرمايه های كشـور حركـت كرده ايم يا 
نابـود كردن آن؟! در كشـورهای ديگر همين پيچ 
را كمی تغيير داده و در خودروهای جديد استفاده 
می كنند. گاهی هم سـن فرسـودگی را به 5 سال 
می رسـانند و قطعـات خـودروی خـود را بـه 
كشـورهايی كه سـن فرسـودگی آنها هنوز به 5 

سال نرسيده  و مثال 10سال است می فروشند. 
اين روش صحيح اسـتفاده از سرمايه های كشور 
اسـت؛ آنهـا بـا كاهش سـن فرسـودگی، عمال 
اجـازه صادرات به كشـورهای ديگـر را داده اند؛ 
بنابراين چيزی به عنوان گواهی اسقاط يا گواهی 
صرفه جويـی انـرژی وجود نـدارد؛ ضمن اينكه 
سـوخت آنقدر گران اسـت كه كسـی عالقه ای 
بـه اسـتفاده از خودروهـای پرمصـرف نخواهد 
داشـت. حتـی هزينه هـای بيمـه خـودرو هـم 
متناسـب با باال رفتن سـن آن افزايش می يابد؛ تا 
آنجـا كـه نگهـداری آن ديگر صرفـه اقتصادی 

نخواهد داشت. 

از سـوی ديگـر، خودروسـازان خارجـی بـرای 
اينكه بـرای خريد خـودرو اشـتياق ايجاد كنند ، 
خـودروی فرسـوده را از صاحبـان آنهـا تحويل 
می گيرنـد و بـا كمـک تسـهيالت )ليزينـگ( 
خـودروی نو در اختيار مشـتريان قـرار می دهد. 
مـا با اين شـرايط اختالف بسـياری داريـم. اگر 
بخواهيم به اين مرحله برسيم بايد خودروسازان، 
شـركت های بيمه، مراكز معاينه فنی و سـازمان 
اسـتاندارد دست به دسـت هـم دهنـد تا اسـقاط 
خـودرو به عنوان يک نياز ضـروری برای امنيت 

جانی و مالی مردم موردتوجه قرار گيرد. 
ترابـران: با ادامه وضعيت فعلـی، آینده مراکز 
اسـقاط خودرو را چگونه پيش بينی می کنيد؟ 
آیا ممكن اسـت شاهد بسته شـدن این مراکز 

با ادامه روند فعلی باشـيم؟
اگر قانون ساماندهی صنعت خودرو تصويب 
شـود، موارد مصـرف گواهی اسـقاط به يكباره 
افزايـش پيـدا می كنـد و اگر جمـع گواهی های 
اسـقاط موردنياز برای توليد خودروهای داخلی، 
واردات خـودرو، توليد موتورسـيكلت ها، توليد 
كاميون هـا و واردات كاميون هـای سـه سـال 
كاركـرد را در نظـر بگيريد، جمع اينها می شـود 
حدود 700 هزار دسـتگاه كه عدد بزرگی اسـت، 
اما مانع جدی فعاليت مراكز اسـقاط عدم اشتياق 
بـه تحويـل  صاحبـان خودروهـای فرسـوده 
خودروهايشـان اسـت كه بايد بـرای آن تدبيری 
انديشـيده شـود. مثال همانطور كه گفتم، هزينه 
بيمه به صورت پلكانی افزايش يابد و تسهيالت 
جـدی برای نوسـازی نـاوگان اختصـاص پيدا 
كنـد. به هرحال، من زمينـه كار را در سـال 1401 
مهيا می بينم، مشـروط به اينكه پيشنهادهايی كه 

به آنها اشاره كردم اجرا شود.
يـادآوری می كنـم كـه زمانی رئيس قـوه قضائيه 
گفـت هوای پاك جزو حقوق عامه مردم اسـت، 
اكنـون كه او رئيـس قوه مجريه اسـت، ما انتظار 
داريم همان طور كه در مسـند رئيس قوه قضائيه 
خواهـان اجـرای قانون هـوای پاك بـود، مجری 
اين قانون شـود؛ نه اينكه سـاالنه 13 هزار نفر اثر 
آلودگـی هـوا از بين برونـد. اميدواريم بـه هوای 
پـاك به عنـوان حق تـوده مـردم توجه شـود و از 
ايـن وضعيتی كه امسـال تهران در برخـی روزها 
آلوده ترين شـهر جهان بود يا در سال 1400 فقط 
دو يـا سـه روز هـوای پـاك داشـتيم، فاصلـه 

بگيريم، چون زيبنده كشور ما نيست.

در حال حاضر اگرچه 
سن مرز فرسودگی برای 
خودروهای شخصی 15 
سال تعيين شده، اما اگر

 مالك خودروی 15ساله 
نخواهد خودروی خود را 
اسقاط کند، می تواند 
دو معاینه فنی پی درپی
 6 ماهه بگيرد و خودروی 
خود را اسقاط نكند؛ این

 در حالی است که همه 
مراکز معاینه فنی، دقيق 
و صحيح العمل نيستند 

خودروساز خارجی برای 
اینكه برای خرید خودرو 
اشتياق ایجاد کند ، خودروی 
فرسوده را از صاحبان آنها 
تحویل می گيرد و با کمك 
تسهيالت )ليزینگ( خودروی 
نو در اختيارش قرار می دهد
 اما ما با این شرایط فاصله 
بسيار داریم. اگر بخواهيم 
به این مرحله برسيم، باید 
شرکت های خودروساز، 
بيمه، مراکز معاینه فنی 
و سازمان ملی استاندارد 
دست به دست هم دهند

دولت با شانه  خالی کردن از وظيفه خود، بار مالی اسقاط 
ناوگان فرسوده را به دوش مصرف کنندگان می اندازد

سیاست های اسقاطی
مونا روشندل

چند سالی است که رنج فرسودگی در چهره خودروهای سواری فراگیر شده، 
زیرا از یک طرف واردات خودرو ممنوع است و از طرف دیگر خودروسازان داخلی با 
تکیه بر البی قدرتمند خود در دولت مجوز معافیت از اسقاط را به دست گرفته اند، 
بنابراین اکنون بالغ بر 10 میلیون دستگاه خودروی فرسوده در کشور تردد می کنند 

که فرسودگی بیشتر و آلودگی افزون تر را برای شهر و کشور رقم زده ا ند. 
از آنجا که از نخستین ماه های امسال، زمزمه هایی درباره آزادسازی واردات خودرو به 
گوش می رسید و اکنون نیز ظاهرا منع قانونی آن برطرف شده، برای آگاهی از نقش 
واردکنندگان خودرو در این حوزه و پیش بینی آینده بازار اسقاط کشور، پای سخنان 

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نشستیم.
او با اظهار گالیه از دولت نسبت به محول کردن وظیفه خود در اسقاط خودروهای 
فرسوده بر گردن واردکنندگان و مصرف کنندگان گفت که خودروسازان داخلی هم 
باید به اسقاط خودروهای فرسوده ملزم شوند، زیرا منصفانه نیست که واردکننده به 
ازای یک خودروی وارداتی 4 خودروی فرسوده اسقاط کند اما تولیدکننده داخلی با 
تولید میلیونی خودرو آن هم نه در حد استاندارد بین المللی و سازگار با محیط زیست 

از اسقاط معاف باشد.

مهـدی دادفر، دبير انجمن واردكننـدگان خودرو 
در ابتـدا دربـاره ايـده واردات خـودرو در ازای 
اسـقاط خودروهای فرسوده گفت: »اين موضوع 
در سـال 77 به تصويب رسـيد، اما تا سال 88 و 
تصويـب آيين نامه اجرايـی آن در مجلس، هيچ 
اقدامـی به منظـور اجـرای از رده خـارج كـردن 
خودروهـای فرسـوده انجام نشـد. در آن سـال، 
براسـاس آيين نامـه مجلـس، عمـر خـودروی 
فرسوده سـواری شخصی 35 سـال تعيين و در 
ماده 5 آن مقرر شد واردكنندگان خودرو در ازای 
هر دستگاه اسقاط خودرو از تخفيفات ترجيحی 

در سود بازرگانی برخوردار شوند.«
دادفر يادآور شـد: »در همان سـال مقرر شـد كه 
واردكننـدگان خودروهـای سـواری، ون و وانت 
وارداتـی، در صـورت واردات خودروهايـی بـا 
مصرف كمتر از 6 ليتر بنزين در هر 100 كيلومتر 
پيمايـش، يـک دسـتگاه و در صـورت مصرف 
بنزين بين 6 تا 10 ليتر، 2 دسـتگاه و در شـرايط 
مصرف بنزين باالی 10 ليتر 3 دستگاه خودروی 

فرسوده را اسقاط كنند.«
او بـا تاكيـد بر اينكـه اين اسـقاط فقط مختص 
واردات نبـود، بلكه توليد را هم شـامل می شـد،  
گفـت: »در ماده 6 اين آيين نامه، خودروسـازان و 
سـازندگان موتورسيكلت هم موظف شدند كه 
از ابتدای سـال 88 معـادل 30 درصد توليد خود، 
گواهی اسـقاط به ستاد سـوخت تحويل دهند. 
ضمن اينكـه در صورت توليد خـودروی دارای 
مصرف باالی 10 ليتر در 100 كيلومتر پيمايش، 
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بايد يک دستگاه خودرو اسقاط می كردند.«

پشتگرمی خودروسازان 
به البی با دولت

دبيـر انجمـن واردكنندگان خـودرو با اشـاره به 
اينكـه ايـن موضـوع در قانـون هوای پـاك هم 
تصريـح شـده بـود، تاكيـد كـرد: »اما متاسـفانه 
خودروسـازان با تكيـه بر البی خود بـا دولت از 
انجام اين مهم شـانه خالی كردند و در نهايت به 
درخواسـت محمـد شـريعتمداری، وزير وقت 
صمـت بـه بهانـه جلوگيـری از افزايش قيمت 
خـودرو، از اسـقاط خـودروی فرسـوده در ازای 
توليـد خودرو معاف شـدند، در حالی  كه ادعای 
افزايـش قيمت خـودرو بـه دليل اجـرای قانون 
اسـقاط كـذب محض بـود و نشـان مـی داد كه 

منافعی در پس پرده وجود دارد.«
دادفـر توضيـح داد: »در ايـران انجـام عمليـات 
اسـقاط بـه مراكـز خاصـی محـول شـده كه به 
نمايندگی از واردكنندگان اقدامات الزم را جهت 
خريـد، شناسـايی، اصالت سـنجی و... انجـام 
می دهند و درآخر واردكنندگان گواهی اسقاط را 
از اين مراكز خريداری می كنند، اما در كشورهای 
پيشـرفته مانند انگليـس، ژاپن، كره جنوبـی و ... 
وظيفـه اسـقاط خودروهـای فرسـوده برعهـده 
شـركت های خودروسازی اسـت؛ چون وظيفه 
آنهاسـت كـه بـا ارائـه برنامه هـا و تخفيف های 
ويژه، مالكان خودروهای فرسـوده را به تعويض 

خودرو ترغيب كنند.«

بار مالی اسقاط بر گردن واردکننده
دادفـر با يـادآوری اينكـه دولت با محـول كردن 
وظيفـه خود در اسـقاط خودروهای فرسـوده بر 
گردن واردكنندگان و مصرف كننـدگان، بار مالی 
اين طرح را به دوش آنها انداخته اسـت، تصريح 
كـرد: »رسـم دولت هـا هميشـه ايـن بـوده كـه 
وظايـف خودشـان را بـه شـيوه غيرمنطقـی به 
ديگـران واگذار كنند كه درباره اسـقاط خودروی 
فرسوده اين مسئله تاثير بسـيار زيادی بر افزايش 
قيمت خودرو داشـت و گرانی آن را رقم زد؛ زيرا 
در حـال حاضر هر خودروی اسـقاط حداقل 20 
ميليون تومان قيمـت دارد و برای شـماره گذاری 
خـودروی وارداتـی نيز 4 تا 8 دسـتگاه خودروی 
فرسـوده بايد اسقاط شود و اين هزينه، بر قيمت 

تمام شده خودرو تاثير مستقيم دارد.«

او درباره روند كار اسـقاط خودروهای فرسـوده 
در زمـان آزاد بـودن واردات خـودرو اظهار كرد: 
»تاكنـون بالـغ بـر 2 ميليون دسـتگاه خـودروی 
فرسـوده از رده خارج و تبديل به اسـقاط شـده 
اسـت و بالـغ بر 10 ميليون دسـتگاه خـودروی 
فرسـوده نيز در كشـور داريم كه چنانچه با روند 
اسـقاط فعلی پيش برويم؛ 100 سـال ديگر زمان 
الزم اسـت تـا ايـن خودروهـا تبديل به اسـقاط 
شـوند. البتـه اگـر بر اسـاس قانـون سـال 1388 
خودروسـازان 30 درصد ميزان توليـد خودرو را 
صـرف اسـقاط خودروهـای فرسـوده كننـد و 
همچنين شـماره گذاری خودروهای توليد ملی 
هم به اسـقاط خودروهای فرسـوده منوط باشد، 

اين روند بدون شک سرعت می يابد.«
دادفـر در پاسـخ بـه پرسشـی مبنـی بـر تعـداد 
گواهـی اسـقاط مورد نيـاز بـرای واردات گفت: 
»در حـال حاضـر، بـرای خودروهـای تـا 1500 
سی سـی 4 برگـه اسـقاط، بـرای خودروهـای 
1500 تا 2000 سی سـی 6 برگه اسـقاط و برای 
خودروهای 2000 تا 2500 سی سـی هم 8 برگه 
اسـقاط خودرو الزم اسـت كه اين تعـداد كامال 
غيركارشناسـانه و غيرمنطقی اسـت، زيرا تعداد 
خودروهايـی كـه وارد می شـود بايـد بـا تعـداد 
خودروهای از رده خارج شده مطابقت و تناسب 
داشـته باشـد. وقتـی واردات به انـدازه 100 هزار 
دسـتگاه خودرو است، منطقی نيست كه به ازای 
آن 400 تا 800 هزار دسـتگاه خودرو از سيسـتم 
خـارج شـود، زيرا اين ميـزان خروج خـودرو از 

سيستم می تواند شوك آور باشد.«
او افـزود: »در حالـی كـه خودروسـازان داخلـی 
حدود يک ميليون دسـتگاه خـودرو - آن هم نه 
در حـد اسـتانداردهای بين المللـی و سـازگار با 
محيط زيسـت - توليد كرده و حتی يک دستگاه 
خـودرو هم اسـقاط نمی كنند، واردكننـده ای كه 
می خواهـد يـک خـودروی خارجی اسـتاندارد 
وارد كنـد بايـد حداقـل 4 دسـتگاه خـودروی 
فرسـوده را اسـقاط كنـد! پـس همان گونـه كـه 
می بينيد هيچ هماهنگی و تناسـبی بيـن اين دو 

موضوع وجود ندارد.«
 دبيـر انجمن واردكنندگان خـودرو با بيان اينكه 
مـا تاكنـون چنديـن بـار پيشـنهاد داده ايـم كـه 
خودروسـازان داخلی هم به اسقاط خودروهای 
فرسـوده ملزم شـوند، تاكيد كرد: »می تـوان برای 
اينكه پذيرش اين سياسـت برای خودروسـازان 

خودروسازان با تكيه بر 
البی خود با دولت و به 
بهانه جلوگيری از افزایش 
قيمت خودرو، از اسقاط 
خودروی فرسوده در ازای 
توليد خودرو معاف شده اند 
در حالی  که ادعای افزایش 
قيمت خودرو به دليل 
اجرای قانون اسقاط 
کذب محض بود و نشان 
می داد که منافعی در 
پس پرده وجود دارد

با آزاد شدن احتمالی 
واردات، حفظ سيستم 
قبلی اسقاط مشكل آفرین 
خواهد شد، زیرا اکنون 
ارزش گواهی اسقاط با 
توجه به نرخ تورم بالغ بر

 20 تا ۳0 ميليون تومان 
است، بنابراین اسقاط 4 
تا 8 دستگاه خودروی
 فرسوده می تواند تورم

 بيشتری را روی قيمت 
تمام شده خودروهای 
وارداتی تحميل کند
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آسـان تر باشـد، در ابتـدا بـه ازای توليـد هر چند 
دسـتگاه خودرو، آنها را به اسقاط يک دستگاه  و 
همچنين توليد خودرو با فناوری باالتر، سـازگار 
با محيط زيست و مصرف بهينه سوخت ملزم و 
مقرر كرد هر چقدر مصرف سـوخت خودروی 
توليدی آنها پايين تر باشـد سهمشـان در اسقاط 
كمتر می شـود. به اين ترتيب، می توان به اسـقاط 
زودتـر خودروهـای فرسـوده، آلودگـی هـوای 
كمتر، رونق كار مراكز اسـقاط و توليد خودرو با 

فناوری روز اميدوار بود.«
دادفر درباره آمار تعداد خودروهای اسـقاط شده 
بيـان كرد: »بر اسـاس آمارهای گمرك، در سـال 
1390 به ازای 37 هزار و 765 دسـتگاه خودروی 
وارداتـی، 219 هزار و 494 خـودرو از رده خارج 
شـد، اما در سـال 1391 با وجود افزايش واردات 
خـودرو بـه 45 هزار و 99 دسـتگاه، تعـداد 148 
هزار و 377 دسـتگاه خودرو اسقاط شد. در سال 
1393 بـه دليـل پيشـنهاد سـتاد حمل ونقـل و 
سـوخت بـرای افزايش تعداد برگه های اسـقاط 
خودروهـای فرسـوده براسـاس ميـزان مصرف 
سـوخت خودروهای وارداتی، بيشترين افزايش 
اسـقاط خـودرو را داشـتيم و 336 هـزار گواهی 
اسـقاط خودرو بـرای واردات 103 هـزار و 217 

دستگاه خودروی سواری صادر شد.«
او تاكيد كرد: »در سـال 94 بـا واردات 51 هزار و 
161 دسـتگاه خـودرو و كاهـش 50 درصـدی 
واردات، گواهـی اسـقاط نيز بـه 170 هزار برگه 
كاهـش يافت، امـا در سـال 95 اين آمـار دوباره 
روند افزايشـی به خـود گرفت و بـرای واردات 
75 هـزار دسـتگاه خـودرو، 360 هـزار گواهـی 
اسـقاط صادر شـد. در سـال 96 نيز بـا ورود 70 
هزار دسـتگاه خـودرو، 320 هـزار برگه گواهی 
اسـقاط صادر و بعد از آن با ممنوع شدن واردات 

خودرو، پرونده اسقاط نيز بسته شد.«

تغییرات بی قاعده در رویه اسقاط
دادفـر در پاسـخ بـه پرسشـی مبنی بر اينكـه در 
مـدت آزاد بودن واردات خودرو آيا تغيير ويژه ای 
در رويه هـای مربـوط به اسـقاط خـودرو ايجاد 
شـد، گفـت: »بلـه تغييـرات بسـيار زيـادی در 
رويه های اسـقاط خودرو پديـد آمد كه موجب 
درگيـری بين مراكـز اسـقاط و واردكنندگان هم 
شـد. بايـد توجـه داشـت كـه تغييـرات بايد بر 
اسـاس يـک قاعده و اصـول صورت گيـرد، اما 
متاسفانه تغييراتی كه در رويه اسـقاط خودرو از 
جمله افزايش قيمت خودروی فرسوده و ارزش 

منوط کردن واردات به 
صادرات محصوالت داخلی، 

آدرس دقيق رانت دولتی 
را به مشتری می دهد. 

البته ناگفته نماند که همه 
ما - چه واردکننده و چه 

توليدکننده داخلی- 
عالقه مند داشتن رانت 

هستيم، اما مهم این
است که کدام طرف

قدرت و ارزش بيشتری 
برای همسو کردن 

حاکميت با خود دارد

جمع كل دولتی تاكسی انواع كاميون اتوبوس مينی بوس وانت سواری سال

179.296 0 13534 0 0 0 31619 134143 1385

202.241 0 5260 0 0 0 48948 14833 1386

94.106 0 15538 0 0 0 5575 78993 1387

268.215 5702 40479 110 0 67 35643 186214 1388

208.585 4945 12514 4 0 24 28584 162514 1389

152.229 8668 31661 133 0 1872 9760 100135 1390

142.826 6217 1024 780 7 2192 26558 106048 1391

66.429 4212 7 181 23 766 12077 49163 1392

337.383 1105 7268 192 0 16 67997 260805 1393

118.759 1484 2832 7279 3661 5628 32512 65363 1394

171.443 1870 47854 6858 5055 3227 25826 80753 1395

199.453 1396 25213 7170 2210 2759 59901 100804 1396

62.536 1235 5551 1704 278 431 10843 42494 1397

5.385 527 680 177 129 77 571 3224 1398

2.208.886 37361 209415 24588 11363 17059 396414 1512686 مجموع

آمار خودروهای اسقاط شده به تفکيک كاربری )خاص- بدون معدل سازی(  
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بايد يک دستگاه خودرو اسقاط می كردند.«

پشتگرمی خودروسازان 
به البی با دولت

دبيـر انجمـن واردكنندگان خـودرو با اشـاره به 
اينكـه ايـن موضـوع در قانـون هوای پـاك هم 
تصريـح شـده بـود، تاكيـد كـرد: »اما متاسـفانه 
خودروسـازان با تكيـه بر البی خود بـا دولت از 
انجام اين مهم شـانه خالی كردند و در نهايت به 
درخواسـت محمـد شـريعتمداری، وزير وقت 
صمـت بـه بهانـه جلوگيـری از افزايش قيمت 
خـودرو، از اسـقاط خـودروی فرسـوده در ازای 
توليـد خودرو معاف شـدند، در حالی  كه ادعای 
افزايـش قيمت خـودرو بـه دليل اجـرای قانون 
اسـقاط كـذب محض بـود و نشـان مـی داد كه 

منافعی در پس پرده وجود دارد.«
دادفـر توضيـح داد: »در ايـران انجـام عمليـات 
اسـقاط بـه مراكـز خاصـی محـول شـده كه به 
نمايندگی از واردكنندگان اقدامات الزم را جهت 
خريـد، شناسـايی، اصالت سـنجی و... انجـام 
می دهند و درآخر واردكنندگان گواهی اسقاط را 
از اين مراكز خريداری می كنند، اما در كشورهای 
پيشـرفته مانند انگليـس، ژاپن، كره جنوبـی و ... 
وظيفـه اسـقاط خودروهـای فرسـوده برعهـده 
شـركت های خودروسازی اسـت؛ چون وظيفه 
آنهاسـت كـه بـا ارائـه برنامه هـا و تخفيف های 
ويژه، مالكان خودروهای فرسـوده را به تعويض 

خودرو ترغيب كنند.«

بار مالی اسقاط بر گردن واردکننده
دادفـر با يـادآوری اينكـه دولت با محـول كردن 
وظيفـه خود در اسـقاط خودروهای فرسـوده بر 
گردن واردكنندگان و مصرف كننـدگان، بار مالی 
اين طرح را به دوش آنها انداخته اسـت، تصريح 
كـرد: »رسـم دولت هـا هميشـه ايـن بـوده كـه 
وظايـف خودشـان را بـه شـيوه غيرمنطقـی به 
ديگـران واگذار كنند كه درباره اسـقاط خودروی 
فرسوده اين مسئله تاثير بسـيار زيادی بر افزايش 
قيمت خودرو داشـت و گرانی آن را رقم زد؛ زيرا 
در حـال حاضر هر خودروی اسـقاط حداقل 20 
ميليون تومان قيمـت دارد و برای شـماره گذاری 
خـودروی وارداتـی نيز 4 تا 8 دسـتگاه خودروی 
فرسـوده بايد اسقاط شود و اين هزينه، بر قيمت 

تمام شده خودرو تاثير مستقيم دارد.«

او درباره روند كار اسـقاط خودروهای فرسـوده 
در زمـان آزاد بـودن واردات خـودرو اظهار كرد: 
»تاكنـون بالـغ بـر 2 ميليون دسـتگاه خـودروی 
فرسـوده از رده خارج و تبديل به اسـقاط شـده 
اسـت و بالـغ بر 10 ميليون دسـتگاه خـودروی 
فرسـوده نيز در كشـور داريم كه چنانچه با روند 
اسـقاط فعلی پيش برويم؛ 100 سـال ديگر زمان 
الزم اسـت تـا ايـن خودروهـا تبديل به اسـقاط 
شـوند. البتـه اگـر بر اسـاس قانـون سـال 1388 
خودروسـازان 30 درصد ميزان توليـد خودرو را 
صـرف اسـقاط خودروهـای فرسـوده كننـد و 
همچنين شـماره گذاری خودروهای توليد ملی 
هم به اسـقاط خودروهای فرسـوده منوط باشد، 

اين روند بدون شک سرعت می يابد.«
دادفـر در پاسـخ بـه پرسشـی مبنـی بـر تعـداد 
گواهـی اسـقاط مورد نيـاز بـرای واردات گفت: 
»در حـال حاضـر، بـرای خودروهـای تـا 1500 
سی سـی 4 برگـه اسـقاط، بـرای خودروهـای 
1500 تا 2000 سی سـی 6 برگه اسـقاط و برای 
خودروهای 2000 تا 2500 سی سـی هم 8 برگه 
اسـقاط خودرو الزم اسـت كه اين تعـداد كامال 
غيركارشناسـانه و غيرمنطقی اسـت، زيرا تعداد 
خودروهايـی كـه وارد می شـود بايـد بـا تعـداد 
خودروهای از رده خارج شده مطابقت و تناسب 
داشـته باشـد. وقتـی واردات به انـدازه 100 هزار 
دسـتگاه خودرو است، منطقی نيست كه به ازای 
آن 400 تا 800 هزار دسـتگاه خودرو از سيسـتم 
خـارج شـود، زيرا اين ميـزان خروج خـودرو از 

سيستم می تواند شوك آور باشد.«
او افـزود: »در حالـی كـه خودروسـازان داخلـی 
حدود يک ميليون دسـتگاه خـودرو - آن هم نه 
در حـد اسـتانداردهای بين المللـی و سـازگار با 
محيط زيسـت - توليد كرده و حتی يک دستگاه 
خـودرو هم اسـقاط نمی كنند، واردكننـده ای كه 
می خواهـد يـک خـودروی خارجی اسـتاندارد 
وارد كنـد بايـد حداقـل 4 دسـتگاه خـودروی 
فرسـوده را اسـقاط كنـد! پـس همان گونـه كـه 
می بينيد هيچ هماهنگی و تناسـبی بيـن اين دو 

موضوع وجود ندارد.«
 دبيـر انجمن واردكنندگان خـودرو با بيان اينكه 
مـا تاكنـون چنديـن بـار پيشـنهاد داده ايـم كـه 
خودروسـازان داخلی هم به اسقاط خودروهای 
فرسـوده ملزم شـوند، تاكيد كرد: »می تـوان برای 
اينكه پذيرش اين سياسـت برای خودروسـازان 

خودروسازان با تكيه بر 
البی خود با دولت و به 
بهانه جلوگيری از افزایش 
قيمت خودرو، از اسقاط 
خودروی فرسوده در ازای 
توليد خودرو معاف شده اند 
در حالی  که ادعای افزایش 
قيمت خودرو به دليل 
اجرای قانون اسقاط 
کذب محض بود و نشان 
می داد که منافعی در 
پس پرده وجود دارد

با آزاد شدن احتمالی 
واردات، حفظ سيستم 
قبلی اسقاط مشكل آفرین 
خواهد شد، زیرا اکنون 
ارزش گواهی اسقاط با 
توجه به نرخ تورم بالغ بر
 20 تا ۳0 ميليون تومان 
است، بنابراین اسقاط 4 
تا 8 دستگاه خودروی
 فرسوده می تواند تورم
 بيشتری را روی قيمت 
تمام شده خودروهای 
وارداتی تحميل کند
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آسـان تر باشـد، در ابتـدا بـه ازای توليـد هر چند 
دسـتگاه خودرو، آنها را به اسقاط يک دستگاه  و 
همچنين توليد خودرو با فناوری باالتر، سـازگار 
با محيط زيست و مصرف بهينه سوخت ملزم و 
مقرر كرد هر چقدر مصرف سـوخت خودروی 
توليدی آنها پايين تر باشـد سهمشـان در اسقاط 
كمتر می شـود. به اين ترتيب، می توان به اسـقاط 
زودتـر خودروهـای فرسـوده، آلودگـی هـوای 
كمتر، رونق كار مراكز اسـقاط و توليد خودرو با 

فناوری روز اميدوار بود.«
دادفر درباره آمار تعداد خودروهای اسـقاط شده 
بيـان كرد: »بر اسـاس آمارهای گمرك، در سـال 
1390 به ازای 37 هزار و 765 دسـتگاه خودروی 
وارداتـی، 219 هزار و 494 خـودرو از رده خارج 
شـد، اما در سـال 1391 با وجود افزايش واردات 
خـودرو بـه 45 هزار و 99 دسـتگاه، تعـداد 148 
هزار و 377 دسـتگاه خودرو اسقاط شد. در سال 
1393 بـه دليـل پيشـنهاد سـتاد حمل ونقـل و 
سـوخت بـرای افزايش تعداد برگه های اسـقاط 
خودروهـای فرسـوده براسـاس ميـزان مصرف 
سـوخت خودروهای وارداتی، بيشترين افزايش 
اسـقاط خـودرو را داشـتيم و 336 هـزار گواهی 
اسـقاط خودرو بـرای واردات 103 هـزار و 217 

دستگاه خودروی سواری صادر شد.«
او تاكيد كرد: »در سـال 94 بـا واردات 51 هزار و 
161 دسـتگاه خـودرو و كاهـش 50 درصـدی 
واردات، گواهـی اسـقاط نيز بـه 170 هزار برگه 
كاهـش يافت، امـا در سـال 95 اين آمـار دوباره 
روند افزايشـی به خـود گرفت و بـرای واردات 
75 هـزار دسـتگاه خـودرو، 360 هـزار گواهـی 
اسـقاط صادر شـد. در سـال 96 نيز بـا ورود 70 
هزار دسـتگاه خـودرو، 320 هـزار برگه گواهی 
اسـقاط صادر و بعد از آن با ممنوع شدن واردات 

خودرو، پرونده اسقاط نيز بسته شد.«

تغییرات بی قاعده در رویه اسقاط
دادفـر در پاسـخ بـه پرسشـی مبنی بر اينكـه در 
مـدت آزاد بودن واردات خودرو آيا تغيير ويژه ای 
در رويه هـای مربـوط به اسـقاط خـودرو ايجاد 
شـد، گفـت: »بلـه تغييـرات بسـيار زيـادی در 
رويه های اسـقاط خودرو پديـد آمد كه موجب 
درگيـری بين مراكـز اسـقاط و واردكنندگان هم 
شـد. بايـد توجـه داشـت كـه تغييـرات بايد بر 
اسـاس يـک قاعده و اصـول صورت گيـرد، اما 
متاسفانه تغييراتی كه در رويه اسـقاط خودرو از 
جمله افزايش قيمت خودروی فرسوده و ارزش 

منوط کردن واردات به 
صادرات محصوالت داخلی، 

آدرس دقيق رانت دولتی 
را به مشتری می دهد. 

البته ناگفته نماند که همه 
ما - چه واردکننده و چه 

توليدکننده داخلی- 
عالقه مند داشتن رانت 

هستيم، اما مهم این
است که کدام طرف

قدرت و ارزش بيشتری 
برای همسو کردن 

حاکميت با خود دارد

جمع كل دولتی تاكسی انواع كاميون اتوبوس مينی بوس وانت سواری سال

179.296 0 13534 0 0 0 31619 134143 1385

202.241 0 5260 0 0 0 48948 14833 1386

94.106 0 15538 0 0 0 5575 78993 1387

268.215 5702 40479 110 0 67 35643 186214 1388

208.585 4945 12514 4 0 24 28584 162514 1389

152.229 8668 31661 133 0 1872 9760 100135 1390

142.826 6217 1024 780 7 2192 26558 106048 1391

66.429 4212 7 181 23 766 12077 49163 1392

337.383 1105 7268 192 0 16 67997 260805 1393

118.759 1484 2832 7279 3661 5628 32512 65363 1394

171.443 1870 47854 6858 5055 3227 25826 80753 1395

199.453 1396 25213 7170 2210 2759 59901 100804 1396

62.536 1235 5551 1704 278 431 10843 42494 1397

5.385 527 680 177 129 77 571 3224 1398

2.208.886 37361 209415 24588 11363 17059 396414 1512686 مجموع

آمار خودروهای اسقاط شده به تفکيک كاربری )خاص- بدون معدل سازی(  
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آیا اساسا منطقی است که 
شرکت های خودروساز داخلی 
حدود یك ميليون دستگاه 
خودرو - آن هم نه در حد 
استاندارد بين المللی و 
سازگار با محيط زیست-

 توليد و حتی یك دستگاه 
خودرو هم اسقاط نكنند،

 اما فردی که می خواهد 
خودروی خارجی استاندارد 
وارد کند، مجبور باشد 
حداقل 4 دستگاه خودروی 
فرسوده را اسقاط کند؟!

در ابتدا باید خودروسازان 
را به ازای توليد هر چند 
دستگاه خودرو، به اسقاط

 یك دستگاه ملزم کرد 
و سپس برحسب ميزان
 مصرف سوخت خودروی 
توليدی آنها، سهمشان 
را در اسقاط کمتر کرد

الشـه خـودروی اسـقاطی ايجـاد شـده بـود، از 
قاعـده خاصی تبعيت نمی كرد، بـه همين دليل 
ما مخالف آنها بوديم و همين مخالفت، موجب 

درگيری بين دو تشكل شد.« 
بـه گفتـه دادفر؛ هميشـه به محـض اينكـه قرار 
می شـود خودرو به كشـور وارد و يا از گمركات 
ترخيص شـود، مراكز اسـقاط عرضه اسـقاط را 
كـم می كنند. البته حرف های ايـن همكاران، هم 
شنيدنی و هم بعضا منطقی است كه در آخرين 
مرتبه سـتاد سـوخت كشـور توانسـت با ايجاد 

يک روند منطقی، كار را اصالح كند.
او دربـاره ميـزان تزريـق پول به مراكز اسـقاط از 
طريق واردكننـدگان گفت: »اساسـا رونق مراكز 
اسـقاط توسـط واردات خـودرو بـوده؛ چراكـه 
تاكنون به غير از واردكنندگان، هيچ مسـئول، نهاد 
يا سـازمان ديگـری در موضوع اسـقاط خودرو 
فعـال نبـوده اسـت. تنهـا وظيفـه و زحمتی كه 
دسـتگاه ها و افراد ديگر متحمل شـدند باال بردن 
قيمت اسـقاط يا پيچيده تر كـردن فرمول ها بوده 
اسـت؛ در شرايطی كه نهادهايی مانند شهرداری 
و وزارت صمـت هـم بايـد در ايـن زمينه فعال 
باشـند، امـا همگـی تـالش می كننـد تا بـه  هر 
طريقـی از اين كار شـانه خالی كننـد و بارش را 

روی دوش واردكننده بيندازند.«

حفظ سیستم قبلی اسقاط 
مشکل آفرین است

دادفر با اشـاره بـه امكان واردات مجـدد خودرو 
به كشـور گفت: »با آزاد شـدن احتمالی واردات، 
حفظ سيستم قبلی اسقاط مشكل آفرين خواهد 
شـد، زيرا اكنـون ارزش گواهی اسـقاط با توجه 
بـه نرخ تـورم بالـغ بر 20 تـا 30 ميليـون تومان 
اسـت، بنابراين اسـقاط 4 تا 8 دستگاه خودروی 
فرسـوده می تواند تورم بيشـتری را روی قيمت 
تمام شـده خودروی وارداتی تحميل كند. زمانی 
كـه اين تبصـره اجرايی شـد، مثـال ارزش پرايد 
حـدود 30 ميليـون تومـان بـود كـه خـودروی 
اسـقاطی آن را 3 ميليـون تومـان می خريدند، اما 
اكنون كه قيمت پرايد 200 ميليون تومان اسـت، 
پس نبايد انتظار داشـت كه خودروی اسقاطی 3 

ميليون تومان باشد.«
دبير انجمـن واردكنندگان خـودرو با بيان اينكه 
اغلـب مالـكان خودروهـای فرسـوده از طريـق 
خـودروی خـود ارتـزاق می كننـد، پـس بايد به 

قيمتی آن را بفروشـند كه تـوان خريد خودروی 
ديگـر را داشـته باشـند، افـرود: »بنابرايـن تعداد 
گواهـی خـودروی اسـقاطی بـرای واردات بايد 
كاهـش يابد، ارزش آن به روز محاسـبه شـود و 
وظيفه اسـقاط فقط بـر عهده واردكننده نباشـد، 
بلكـه به همـان انـدازه كـه خودروهـای داخلی 
سـوخت مصـرف می كننـد، خودروسـازان هم 

خودروی فرسوده را اسقاط كنند.«
دادفـر بـا بيـان اينكـه هزينـه اسـقاط،  نوعـی 
سـرمايه گذاری اجتماعی برای آيندگان است كه 
خودروسـاز هم بايد هزينـه آن را پرداخت كند، 
افزود: »بايد بدانيم كه صرف داشـتن معاينه فنی 
نمی توانـد يـک خـودرو را از فرسـوده بـودن 
نجـات دهـد، زيـرا اگر معاينه فنی هـم دريافت 
كنـد، باعث افزايش آاليندگی می شـود و ايمنی 

كامل نخواهد داشت.«

رانت ارزشمند خودروسازان
دادفر درباره داليل پشـت پرده مخالفت چندين 
سـاله دولـت بـا واردات خـودرو و آزادسـازی 
مشـروط آن اعـالم كـرد: »يكـی از داليل اصلی، 
عـدم آگاهـی و بينش محدود مسـئوالن اسـت. 
عـالوه بـر آن منوط كـردن واردات بـه صادرات 
محصوالت داخلـی، آدرس دقيق رانت دولتی را 
به مشـتری می دهد. البته ناگفته نماند كه همه ما 
- چـه واردكننـده و چـه توليدكننـده داخلـی- 
عالقه منـد بـه داشـتن رانت هسـتيم، امـا اينكه 
كـدام طرف قدرت بيشـتری دارد و حاكميت با 

آن همسو می شود، مهم است.«
او تاكيـد كرد: »همان گونه كه تاكنون ديده شـده، 
حاكميـت برای رانت خودروسـازان ارزش قائل 
می شـود و در برهه ای از زمـان واردات را ممنوع 
و در برهـه ای ديگـر آزاد شـدن آن را به صادرات 
مشروط می كند، در حالی كه دولت و حاكميت 
بايد جوابگوی نياز مردم باشـد و به خودروسـاز 
داخلـی بگويد مردم به A دسـتگاه خـودرو نياز 
دارنـد، اگـر شـما توانايی سـاخت داريـد   توليد 
كنيـد و اگـر توانايی نداريـد، نياز مـردم از محل 
واردات تامين می شود؛ اما متاسفانه تاكنون چنين 
رفتـاری از دولت هـا و حاكميـت ديده نشـده و 
هميـن نشـان از آن دارد كـه انتفاع اصلـی از اين 
رانـت بـرای خـود دولـت اسـت، زيـرا مالک و 
سـهامدار اصلی خودروسـازی ها اسـت و به هر 

طريقی اين رانت را حفظ می كند.«
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دبير کارگروه اسقاط اتحادیه صنایع بازیافت می گوید طرح اسقاط 
خودروهای فرسوده دیگر کار نمی کند

از کار افتاده!
در سال های اخیر، افزایش قیمت خودروی نو و گرانی لوازم یدکی در کشور، به قدری دارندگان 
خودروهای فرسوده را در مخمصه انداخته که عده زیادی تا جایی که بتوانند از خودروهای خسته خود 
کار می کشند و تا زمانی که کامال از حیز انتفاع خارج نشود، از آن دست نمی کشند؛ این در حالی است 
که به گفته دبیر کارگروه اسقاط اتحادیه صنایع بازیافت، در جریان اسقاط خودرو در ایران به دلیل باال 
در  خودرو  قطعات  همه  که  دیگر  کشورهای  برعکس  یدکی،  قطعات  و  خودرو  خرید  هزینه  بودن 
دستگاه های خردکن غیرقابل استفاده می شوند، اکثر قریب به اتفاق قطعات خودروهای فرسوده به 

بازار برمی گردند و این زنجیره فرسودگی، ناایمنی و آالیندگی همچنان ادامه می یابد.
محمدمهدی ابراهیمی می گوید:»وقتی قیمت خودرو از 8 میلیون در سال 87، اکنون به 200 میلیون 
تومان رسیده و به تبع آن قیمت قطعات هم بسیار افزایش یابد، طبیعی است که در مراکز اسقاط، 

لنت دست دوم خرید وفروش شود.«
درباره روش های صحیح  ایران  بازیافت  اتحادیه صنایع  اسقاط  کارگروه  دبیر  با  ترابران  گفت وگوی 
با  کشور  داخل  در  اسقاط  مراکز  فعالیت  انطباق  میزان  روند،  این  پیچیدگی های  خودرو،  اسقاط 
معیارهای جهانی و پیشنهادهای این کارگروه برای بهبود شرایط اسقاط در کشور حاوی نکات جالب 

و در عین حال تاسف باری است.
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آیا اساسا منطقی است که 
شرکت های خودروساز داخلی 
حدود یك ميليون دستگاه 
خودرو - آن هم نه در حد 
استاندارد بين المللی و 
سازگار با محيط زیست-
 توليد و حتی یك دستگاه 
خودرو هم اسقاط نكنند،
 اما فردی که می خواهد 
خودروی خارجی استاندارد 
وارد کند، مجبور باشد 
حداقل 4 دستگاه خودروی 
فرسوده را اسقاط کند؟!

در ابتدا باید خودروسازان 
را به ازای توليد هر چند 
دستگاه خودرو، به اسقاط
 یك دستگاه ملزم کرد 
و سپس برحسب ميزان

 مصرف سوخت خودروی 
توليدی آنها، سهمشان 
را در اسقاط کمتر کرد

الشـه خـودروی اسـقاطی ايجـاد شـده بـود، از 
قاعـده خاصی تبعيت نمی كرد، بـه همين دليل 
ما مخالف آنها بوديم و همين مخالفت، موجب 

درگيری بين دو تشكل شد.« 
بـه گفتـه دادفر؛ هميشـه به محـض اينكـه قرار 
می شـود خودرو به كشـور وارد و يا از گمركات 
ترخيص شـود، مراكز اسـقاط عرضه اسـقاط را 
كـم می كنند. البته حرف های ايـن همكاران، هم 
شنيدنی و هم بعضا منطقی است كه در آخرين 
مرتبه سـتاد سـوخت كشـور توانسـت با ايجاد 

يک روند منطقی، كار را اصالح كند.
او دربـاره ميـزان تزريـق پول به مراكز اسـقاط از 
طريق واردكننـدگان گفت: »اساسـا رونق مراكز 
اسـقاط توسـط واردات خـودرو بـوده؛ چراكـه 
تاكنون به غير از واردكنندگان، هيچ مسـئول، نهاد 
يا سـازمان ديگـری در موضوع اسـقاط خودرو 
فعـال نبـوده اسـت. تنهـا وظيفـه و زحمتی كه 
دسـتگاه ها و افراد ديگر متحمل شـدند باال بردن 
قيمت اسـقاط يا پيچيده تر كـردن فرمول ها بوده 
اسـت؛ در شرايطی كه نهادهايی مانند شهرداری 
و وزارت صمـت هـم بايـد در ايـن زمينه فعال 
باشـند، امـا همگـی تـالش می كننـد تا بـه  هر 
طريقـی از اين كار شـانه خالی كننـد و بارش را 

روی دوش واردكننده بيندازند.«

حفظ سیستم قبلی اسقاط 
مشکل آفرین است

دادفر با اشـاره بـه امكان واردات مجـدد خودرو 
به كشـور گفت: »با آزاد شـدن احتمالی واردات، 
حفظ سيستم قبلی اسقاط مشكل آفرين خواهد 
شـد، زيرا اكنـون ارزش گواهی اسـقاط با توجه 
بـه نرخ تـورم بالـغ بر 20 تـا 30 ميليـون تومان 
اسـت، بنابراين اسـقاط 4 تا 8 دستگاه خودروی 
فرسـوده می تواند تورم بيشـتری را روی قيمت 
تمام شـده خودروی وارداتی تحميل كند. زمانی 
كـه اين تبصـره اجرايی شـد، مثـال ارزش پرايد 
حـدود 30 ميليـون تومـان بـود كـه خـودروی 
اسـقاطی آن را 3 ميليـون تومـان می خريدند، اما 
اكنون كه قيمت پرايد 200 ميليون تومان اسـت، 
پس نبايد انتظار داشـت كه خودروی اسقاطی 3 

ميليون تومان باشد.«
دبير انجمـن واردكنندگان خـودرو با بيان اينكه 
اغلـب مالـكان خودروهـای فرسـوده از طريـق 
خـودروی خـود ارتـزاق می كننـد، پـس بايد به 

قيمتی آن را بفروشـند كه تـوان خريد خودروی 
ديگـر را داشـته باشـند، افـرود: »بنابرايـن تعداد 
گواهـی خـودروی اسـقاطی بـرای واردات بايد 
كاهـش يابد، ارزش آن به روز محاسـبه شـود و 
وظيفه اسـقاط فقط بـر عهده واردكننده نباشـد، 
بلكـه به همـان انـدازه كـه خودروهـای داخلی 
سـوخت مصـرف می كننـد، خودروسـازان هم 

خودروی فرسوده را اسقاط كنند.«
دادفـر بـا بيـان اينكـه هزينـه اسـقاط،  نوعـی 
سـرمايه گذاری اجتماعی برای آيندگان است كه 
خودروسـاز هم بايد هزينـه آن را پرداخت كند، 
افزود: »بايد بدانيم كه صرف داشـتن معاينه فنی 
نمی توانـد يـک خـودرو را از فرسـوده بـودن 
نجـات دهـد، زيـرا اگر معاينه فنی هـم دريافت 
كنـد، باعث افزايش آاليندگی می شـود و ايمنی 

كامل نخواهد داشت.«

رانت ارزشمند خودروسازان
دادفر درباره داليل پشـت پرده مخالفت چندين 
سـاله دولـت بـا واردات خـودرو و آزادسـازی 
مشـروط آن اعـالم كـرد: »يكـی از داليل اصلی، 
عـدم آگاهـی و بينش محدود مسـئوالن اسـت. 
عـالوه بـر آن منوط كـردن واردات بـه صادرات 
محصوالت داخلـی، آدرس دقيق رانت دولتی را 
به مشـتری می دهد. البته ناگفته نماند كه همه ما 
- چـه واردكننـده و چـه توليدكننـده داخلـی- 
عالقه منـد بـه داشـتن رانت هسـتيم، امـا اينكه 
كـدام طرف قدرت بيشـتری دارد و حاكميت با 

آن همسو می شود، مهم است.«
او تاكيـد كرد: »همان گونه كه تاكنون ديده شـده، 
حاكميـت برای رانت خودروسـازان ارزش قائل 
می شـود و در برهه ای از زمـان واردات را ممنوع 
و در برهـه ای ديگـر آزاد شـدن آن را به صادرات 
مشروط می كند، در حالی كه دولت و حاكميت 
بايد جوابگوی نياز مردم باشـد و به خودروسـاز 
داخلـی بگويد مردم به A دسـتگاه خـودرو نياز 
دارنـد، اگـر شـما توانايی سـاخت داريـد   توليد 
كنيـد و اگـر توانايی نداريـد، نياز مـردم از محل 
واردات تامين می شود؛ اما متاسفانه تاكنون چنين 
رفتـاری از دولت هـا و حاكميـت ديده نشـده و 
هميـن نشـان از آن دارد كـه انتفاع اصلـی از اين 
رانـت بـرای خـود دولـت اسـت، زيـرا مالک و 
سـهامدار اصلی خودروسـازی ها اسـت و به هر 

طريقی اين رانت را حفظ می كند.«
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دبير کارگروه اسقاط اتحادیه صنایع بازیافت می گوید طرح اسقاط 
خودروهای فرسوده دیگر کار نمی کند

از کار افتاده!
در سال های اخیر، افزایش قیمت خودروی نو و گرانی لوازم یدکی در کشور، به قدری دارندگان 
خودروهای فرسوده را در مخمصه انداخته که عده زیادی تا جایی که بتوانند از خودروهای خسته خود 
کار می کشند و تا زمانی که کامال از حیز انتفاع خارج نشود، از آن دست نمی کشند؛ این در حالی است 
که به گفته دبیر کارگروه اسقاط اتحادیه صنایع بازیافت، در جریان اسقاط خودرو در ایران به دلیل باال 
در  خودرو  قطعات  همه  که  دیگر  کشورهای  برعکس  یدکی،  قطعات  و  خودرو  خرید  هزینه  بودن 
دستگاه های خردکن غیرقابل استفاده می شوند، اکثر قریب به اتفاق قطعات خودروهای فرسوده به 

بازار برمی گردند و این زنجیره فرسودگی، ناایمنی و آالیندگی همچنان ادامه می یابد.
محمدمهدی ابراهیمی می گوید:»وقتی قیمت خودرو از 8 میلیون در سال 87، اکنون به 200 میلیون 
تومان رسیده و به تبع آن قیمت قطعات هم بسیار افزایش یابد، طبیعی است که در مراکز اسقاط، 

لنت دست دوم خرید وفروش شود.«
درباره روش های صحیح  ایران  بازیافت  اتحادیه صنایع  اسقاط  کارگروه  دبیر  با  ترابران  گفت وگوی 
با  کشور  داخل  در  اسقاط  مراکز  فعالیت  انطباق  میزان  روند،  این  پیچیدگی های  خودرو،  اسقاط 
معیارهای جهانی و پیشنهادهای این کارگروه برای بهبود شرایط اسقاط در کشور حاوی نکات جالب 

و در عین حال تاسف باری است.
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قبـال مرسـوم بـود كـه لنت هـا هـر سـه مـاه 
تعويض شوند. 

الزم به توضيح اسـت در كشـورهای اروپايی و 
آمريكايی رِنت )اجـاره( لوازم و قطعات خودرو 
امری رايج اسـت، اما مالكان خودرويی كه بابت 
اسـقاط و از رده خـارج كـردن، از دولـت يارانـه 
دريافـت می كنند )اين يارانـه در اروپا به صورت 
كمک هزينه سـوخت مصرفـی يا كمک هزينه 
پاركينگ در كالن شـهرها اسـت( به هيچ عنوان 
مجـاز به مصرف مجـدد قطعات قابل اسـتفاده 

خودروی خود نيستند.
عالوه بر اين، شـركت های معظم خودروسازی 
در برنامه هـای جديـد خـود از بخشـی بـه نـام 
»مهندسـی تخريب« بهره می برند؛ بدين ترتيب 
كـه خودرو پـس از پايان عمر مفيـد خود )مثال 
10 سـال( با خرابی قطعات روبه رو می شـود كه 
همين امر اسـتفاده از اين خودرو را غيراقتصادی 
كـرده و مالـک را بـه فكر جايگزينی خـودروی 

جديد می اندازد.
ترابـران: مراکـز اسـقاط طبق چـه ضوابطی 
مجوز می گيرنـد و آیا اتحادیـه بازیافت روی 

عملكرد این مراکز نظارت و بازرسی دارد؟
در حـال حاضر، يک دسـتورالعمل تاسـيس، 

بهره برداری و تعليـق پروانه بهره برداری مصوب 
كارگروه ماده 17 شامل نمايندگان قانونی وزارت 
راه و شهرسـازی، وزارت صمـت، پليس راهور 
ناجا، سـازمان محيط زيسـت و ... وجود دارد كه 
در آن كليه مشـخصات مراكز اسـقاط ذكر شده 
اسـت، امـا از آنجـا كه دو نـوع مركز اسـقاط در 
كشور )سبک و سنگين( تعريف شده است، اما 
مـا در اتحاديـه به دنبال آن هسـتيم كـه برای هر 
كـدام از اين مراكز دسـتورالعمل مجزايی تدوين 
و مشـخص شـود كه هر يـک از ايـن مراكز، به 
چـه متـراژ زمين، چه تعـداد سـاختمان اداری و 
چه تمهيـدات ايمنی نيـاز دارند يا اينكـه مراكز 
اسـقاط قايق و شـناور حتما بايد در اسـتان های 
سـاحلی مسـتقر باشـند و ... تاكنـون چنيـن 
چهارچوبی نداشـتيم، ولی اكنون با توجه به ارائه 
پيشـنهاد رسـمی بـه وزارت صمـت در حـال 

پيگيری سازوكارهای اجرايی آنها هستيم. 
ترابـران: پس فعال نظارتی بـر فعاليت مراکز 

اسقاط وجود ندارد؟
بحـث رتبه بنـدی نزديـک به يک دهه اسـت 
كـه توسـط تشـكل های زيرمجموعـه صنعت 
بـزرگ اسـقاط و بازيافت وسـائط نقليه كشـور 
پيگيری می شـود، اما از آنجا كه مراكز اسـقاط از 
سـال 94 دچـار بحـران شـدند و اكنـون از 220 
مركـز اسـقاط فعـال، كمتـر از 40 مركـز باقـی 
مانده انـد، عمـال انگيـزه ای برای تخلـف وجود 
نـدارد و بر همين اسـاس هم نظارت ها ضعيف 
شده است. البته اضافه كنم كه بررسی تخلفات 
بـر عهـده پليـس راهـور ناجـا اسـت و مـا در 
تشكل های زيرمجموعه اين صنعت سازوكاری 
برای بازرسـی نداريم، فقط يک كميته انضباطی 
ذيـل سـتاد مديريـت حمل ونقـل و سـوخت 
پيش بينی شـده كـه در صورت شـكايت پليس 
راهـور يا مالكان خـودرو، تخلفـات آن مركز در 

اين كميته مورد رسيدگی قرار می گيرد. 
خالصه اينكه اگر افسر مربوطه در پليس راهوار، 
وظيفه شناس باشد، تخلفات بررسـی می شود و 
در غيـر اين صورت، با هماهنگی مراكز متخلف 
اسقاط با پرسنل متخلف پليس، فعاليت مجرمانه 

ادامه پيدا می كند.
بـد نيسـت در اينجـا اشـاره كوتاهی بـه فرآيند 
اسـقاط خودرو داشته باشم. ببينيد! پليس راهور 
ناجا منشـا تولد و مرگ وسـائط نقليه در كشور 

ترابران: بهتر اسـت با این پرسـش شروع کنيم 
که آیا نحوه اسـقاط خودرو در مراکز اسـقاط 
ایران طبق روش های اصولی و اسـتانداردهای 

بين المللی انجام می شود؟
اوال بايـد بگويـم كـه تـا قبـل از سـال 1385 
وضعيـت از رده خـارج كـردن خودروهـا بـه 
صـورت غيرشـفاف، غيرقانونـی و بـه شـيوه 
اوراق فروشـی، عمدتـا در منطقـه ميدان شـوش 
اسـتان تهران صـورت می گرفت، اما از سـال 85 
بـا تصويب تبصـره 13 قانـون بودجه آن سـال، 
برای اولين بار قوانين جامع و سازوكارهای متقن 
در زمينه توسـعه و نوسـازی حمل ونقل عمومی 
براسـاس استانداردهای كشـورهای تراز اول دنيا 
تدويـن شـد و ما توانسـتيم اين فعاليت هـا را از 

حالت صنفی به شكل صنعتی دربياوريم. 
اما نكته اينجاست كه ما همچنان در سطح همان 
قانون ها باقی مانده ايم. در عين حال، فعاليت های 
ما هيچوقت منطبق بر اسـتانداردهای بين المللی 
هـم نبـوده، زيـرا اسـتاندارد روز دنيـا مبتنـی بر 
دريافـت و دمونتاژ خودروی فرسـوده اسـت، تا 
آنجا كـه همه قطعات خـودرو در دسـتگاه های 
خردكـن، خرد و غيرقابل اسـتفاده می شـوند، در 
حالـی كـه در ايران بـه دليل اينكـه هزينه خريد 
خودرو و قطعات يدكی باالسـت، اكثر قريب به 
اتفاق قطعات خودروهای فرسـوده از رده خارج 
نمی شـوند. فقط اتاق خـودرو پرس می شـود و 
قطعات تـا جای ممكن بـه بازار برمی گـردد كه 
اين موضـوع باعث ضربه های شـديد اقتصادی 
بـه زنجيره ارزش خودرو شـامل خودروسـازان، 

قطعه فروشان، استوك فروشان و ... می شود.
البتـه اينهـا قطعـات خطرناكـی مانند موتـور و 
گيربكس نيسـتند، ولـی قطعاتی ماننـد دينام و 
باتـری به چرخه بـازار برمی گـردد. در حالی كه 
در اروپا حتی سـر سـوزنی از خودرو اوراق شده 
باقی نمی ماند؛ مثال شـركت تويوتا كليه قطعات 
را امحـا می كنـد تـا بتوانـد بـازار لـوازم يدكـی 
خودروهـای خـود را بـه روز و پررونق نگهدارد، 
امـا در ايـران وقتی قيمـت خـودرو از 8 ميليون 
تومان در سـال 87، اكنـون به 200 ميليون تومان 
رسـيده و بـه تبـع آن قيمت قطعات هم بسـيار 
افزايش يافته، طبيعی اسـت كه در مراكز اسقاط، 
لنت دسـت دوم خريد وفروش شود، در صورتی 
كه اين كار از نظر ايمنی اصال درسـت نيسـت و 

از سال 1۳85 با تصویب 
تبصره 1۳ قانون بودجه

آن سال، برای اولين بار قوانين 
جامع و سازوکارهای متقن

در زمينه توسعه و نوسازی 
حمل ونقل عمومی طبق 

استانداردهای کشورهای تراز 
اول دنيا تدوین شد 

و ما توانستيم این فعاليت ها
 را از حالت صنفی به شكل 
صنعتی دربياوریم، اما نكته 
اینجاست که همچنان در 

سطح همان قانون ها 
باقی مانده ایم

ران
ی ای

رابر
د ت

صا
 اقت

مه
هنا

ما
Tr

an
sp

or
ta

ti
on

 M
ag

az
in

e
14

01
ه / 

 ما
تیر

  / 
19

7 
اره

شم

48

اسـت مانند سـازمان ثبت احـوال بـرای تولد و 
مـرگ افـراد حقيقـی. بـه عبـارت ديگـر، وقتی 
خودرويـی توليد می شـود پليـس راهـور آن را 
پـالك )شناسـنامه دار( می كنـد و وقتـی هم كه 
قـرار اسـت از رده خـارج شـود، فـک پـالك يا 

صدور گواهی فوت را انجام می دهد.
در فرآينـد اسـقاط خـودرو هـم چندين مرحله 
بازديـد به شـكل حضـوری و آناليـن صـورت 
می گيـرد كـه دو مرحلـه از آن توسـط افسـران 
ارشـد پليس راهور ناجاست. مرحله اول توسط 
يكی از افسـران پليـس و در محـل از رده خارج 
كردن خـودرو )مراكز اسـقاط( انجـام و اصالت 
وسيله نقليه )شناسايی و تطابق شماره شاسی و 
شماره موتور با اسـناد ارائه شده( احراز می شود؛ 
چـون اين امكان وجـود دارد در برخی از اوقات 
موتور يا شاسـی خـودرو بـدون دريافت مجوز 
تغييـر پيـدا می كنـد كـه از نظـر قوانيـن جاری 

كشور جرم تلقی می گردد.
اگـر مـدارك ارائه شـده تاييـد شـود، در مرحله 
بعدی بايد در حضور افسـر ارشـد پليس راهور، 
خـودرو فرسـوده پـس از امحای شـماره بدنه و 
موتـور و سـوراخ كـردن گيربكس و موتـور )به 
دليـل عدم بازگشـت ايـن قطعـات در چرخه(، 
داخـل دسـتگاه پـرس قـرار گرفتـه و تبديل به 
بلـوك پرسـی جهـت فـروش و ارسـال بـرای 

ذی نفعان مختلف می شود.
در عيـن حـال، از ابتـدای سـال 1400 مطابـق با 
آيين نامـه ابـالغ شـده پليـس راهـور ناجـا و به 
جهت جلوگيری از تخلفات احتمالی در فرآيند 
اسـقاط و بازيافت خودروهای فرسـوده، افسران 
ناظـر پليس راهور، موظف هسـتند تـا در حين 
انجام كليه مراحل اسـقاط وسائط نقليه فرسوده 
از دوربين هـای پرتابل، كه به پيراهنشـان الصاق 
می شود استفاده كرده و از كل فرآيند فيلمبرداری 
كننـد، عالوه بـر اين، مراكـز اسـقاط و بازيافت 
خودروهـای فرسـوده هـم بايـد از رونـد از رده 
خارج شـدن هر خودروی فرسـوده فيلمبرداری 
كرده و اسـناد آن را تا 10 سـال در بايگانی خود 
نگهـداری كننـد، چون هر لحظه ممكن اسـت 
پليس مسـتندات يک خـودروی فرسـوده را كه 

در آن مركز اسقاط شده، مطالبه كند.
ترابـران: شـما در گفت  وگویـی بـه این نكته 
اشـاره کرده بودید که ناظر عالی بحث اسـقاط 

خودروها ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت 
اسـت که اهرم هـای اجرایی الزم را نـدارد و و 
بـه همين دليـل، ضعيف عمـل می کند، لطفا 

درباره این مشكل بيشتر توضيح دهيد.
ببينيد! در سال 85، به قدری قوانين مناسب در 
زمينه اسـقاط خودرو تدوين شد كه االن اتحاديه 
صنايع بازيافت كشـور با وزارت داخله عراق در 
حال همكاری اسـت تا همان قوانينـی را كه 15 
سـال پيـش در ايـران وضـع شـده، در عـراق 
پياده سـازی و تدوين كند. منظورم اين اسـت كه 
قوانين ما بسـيار مترقی بود و می توانسـت باعث 
رونـق صنعـت و توسـعه حمل ونقـل عمومی 
شـود. آن زمان، رئيس ستاد مديريت حمل  ونقل 
و سـوخت، نماينده ويژه رئيس جمهور هم بود، 
يعنی سـتاد سـوخت جايگاهی فراوزارتخانه ای 
داشـت و حتـی می توانسـت بانـک مركـزی را 
موظـف كند كـه خط اعتبـاری ويـژه ای را برای 
تسهيالت نوسازی ناوگان اختصاص بدهد و يا 
ايران خـودرو را موظـف بـه اجـرای طرح هـای 
جايگزينـی خودروهای فرسـوده با محصوالت 

توليدی خودش كند.
امـا در دولت هـای يازدهـم و دوازدهـم به دليـل 
برخوردهای سياسی، جايگاه ستاد تنزل پيدا كرد 
و ستادی كه روزی رئيس آن كنار رئيس جمهور 
می نشسـت، در جلسـات هيئت دولت شركت 
می كـرد و می توانسـت در حـوزه حمل ونقـل، 
آلودگی هوا و محيط زيسـت سياست گذار باشد ، 
بـه مركـزی زيرمجموعـه معاونـت وزارت راه 
تبديل شـد، در حدی كه رئيس آن برای مالقات 
با رئيس سـازمان راهداری هم بايد از چند هفته 

قبل اقدام نمايد.
همين مسـئله و تبديل جايگاه سـتاد مذكـور از 
سياسـت گذاری در حـوزه حمل ونقـل بـه يک 
مركز بـدون اختيارات در حـوزه حمل ونقل، در 
وهلـه اول باعـث كوچ تعـداد قابـل توجهی از 
مديـران بـا انگيـزه و جهـادی و در ادامـه باعث 
بی انگيزگی روسـا، مديـران و كارشناسـان باقی 
مانده در اين سـتاد شـد كه نتيجه ای جز غفلت 
از وظايـف تعريف شـده را به دنبال نداشـت، در 
حالـی كـه كمـاكان در سـطح وزارتخانه هـا و 
سـازمان ها و نهادهـای كشـور، متولـی اصلـی 
كاهـش آلودگی هوا، كاهش و مديريت مصرف 
سـوخت، كاهـش تصادفـات جـاده ای در اثـر 

ما در تمام ابعاد اسقاط 
خودرو، طرح هایی را ارائه 

داده ایم، اما گویا در این 
مرزوبوم انسان هایی 

بر سر کارند که نفع و 
سودشان در عقب مانده 

نگه داشتن کشور است. 
واقعا دیگر توانی برای 

جنگيدن برای منافع
ایران برایمان باقی

نمانده است 

خودروسازان بزرگ جهان 
در برنامه های جدید خود 

از بخشی به نام مهندسی 
تخریب در قطعات خودرو 

بهره می برند، به این ترتيب
که خودرو پس از پایان 

عمر مفيد خود )به طور مثال 
10 سال( با خرابی قطعات 

روبه رو می شود که همين 
امر، استفاده از این خودرو 

را غيراقتصادی می کند
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قبـال مرسـوم بـود كـه لنت هـا هـر سـه مـاه 
تعويض شوند. 

الزم به توضيح اسـت در كشـورهای اروپايی و 
آمريكايی رِنت )اجـاره( لوازم و قطعات خودرو 
امری رايج اسـت، اما مالكان خودرويی كه بابت 
اسـقاط و از رده خـارج كـردن، از دولـت يارانـه 
دريافـت می كنند )اين يارانـه در اروپا به صورت 
كمک هزينه سـوخت مصرفـی يا كمک هزينه 
پاركينگ در كالن شـهرها اسـت( به هيچ عنوان 
مجـاز به مصرف مجـدد قطعات قابل اسـتفاده 

خودروی خود نيستند.
عالوه بر اين، شـركت های معظم خودروسازی 
در برنامه هـای جديـد خـود از بخشـی بـه نـام 
»مهندسـی تخريب« بهره می برند؛ بدين ترتيب 
كـه خودرو پـس از پايان عمر مفيـد خود )مثال 
10 سـال( با خرابی قطعات روبه رو می شـود كه 
همين امر اسـتفاده از اين خودرو را غيراقتصادی 
كـرده و مالـک را بـه فكر جايگزينی خـودروی 

جديد می اندازد.
ترابـران: مراکـز اسـقاط طبق چـه ضوابطی 
مجوز می گيرنـد و آیا اتحادیـه بازیافت روی 

عملكرد این مراکز نظارت و بازرسی دارد؟
در حـال حاضر، يک دسـتورالعمل تاسـيس، 

بهره برداری و تعليـق پروانه بهره برداری مصوب 
كارگروه ماده 17 شامل نمايندگان قانونی وزارت 
راه و شهرسـازی، وزارت صمـت، پليس راهور 
ناجا، سـازمان محيط زيسـت و ... وجود دارد كه 
در آن كليه مشـخصات مراكز اسـقاط ذكر شده 
اسـت، امـا از آنجـا كه دو نـوع مركز اسـقاط در 
كشور )سبک و سنگين( تعريف شده است، اما 
مـا در اتحاديـه به دنبال آن هسـتيم كـه برای هر 
كـدام از اين مراكز دسـتورالعمل مجزايی تدوين 
و مشـخص شـود كه هر يـک از ايـن مراكز، به 
چـه متـراژ زمين، چه تعـداد سـاختمان اداری و 
چه تمهيـدات ايمنی نيـاز دارند يا اينكـه مراكز 
اسـقاط قايق و شـناور حتما بايد در اسـتان های 
سـاحلی مسـتقر باشـند و ... تاكنـون چنيـن 
چهارچوبی نداشـتيم، ولی اكنون با توجه به ارائه 
پيشـنهاد رسـمی بـه وزارت صمـت در حـال 

پيگيری سازوكارهای اجرايی آنها هستيم. 
ترابـران: پس فعال نظارتی بـر فعاليت مراکز 

اسقاط وجود ندارد؟
بحـث رتبه بنـدی نزديـک به يک دهه اسـت 
كـه توسـط تشـكل های زيرمجموعـه صنعت 
بـزرگ اسـقاط و بازيافت وسـائط نقليه كشـور 
پيگيری می شـود، اما از آنجا كه مراكز اسـقاط از 
سـال 94 دچـار بحـران شـدند و اكنـون از 220 
مركـز اسـقاط فعـال، كمتـر از 40 مركـز باقـی 
مانده انـد، عمـال انگيـزه ای برای تخلـف وجود 
نـدارد و بر همين اسـاس هم نظارت ها ضعيف 
شده است. البته اضافه كنم كه بررسی تخلفات 
بـر عهـده پليـس راهـور ناجـا اسـت و مـا در 
تشكل های زيرمجموعه اين صنعت سازوكاری 
برای بازرسـی نداريم، فقط يک كميته انضباطی 
ذيـل سـتاد مديريـت حمل ونقـل و سـوخت 
پيش بينی شـده كـه در صورت شـكايت پليس 
راهـور يا مالكان خـودرو، تخلفـات آن مركز در 

اين كميته مورد رسيدگی قرار می گيرد. 
خالصه اينكه اگر افسر مربوطه در پليس راهوار، 
وظيفه شناس باشد، تخلفات بررسـی می شود و 
در غيـر اين صورت، با هماهنگی مراكز متخلف 
اسقاط با پرسنل متخلف پليس، فعاليت مجرمانه 

ادامه پيدا می كند.
بـد نيسـت در اينجـا اشـاره كوتاهی بـه فرآيند 
اسـقاط خودرو داشته باشم. ببينيد! پليس راهور 
ناجا منشـا تولد و مرگ وسـائط نقليه در كشور 

ترابران: بهتر اسـت با این پرسـش شروع کنيم 
که آیا نحوه اسـقاط خودرو در مراکز اسـقاط 
ایران طبق روش های اصولی و اسـتانداردهای 

بين المللی انجام می شود؟
اوال بايـد بگويـم كـه تـا قبـل از سـال 1385 
وضعيـت از رده خـارج كـردن خودروهـا بـه 
صـورت غيرشـفاف، غيرقانونـی و بـه شـيوه 
اوراق فروشـی، عمدتـا در منطقـه ميدان شـوش 
اسـتان تهران صـورت می گرفت، اما از سـال 85 
بـا تصويب تبصـره 13 قانـون بودجه آن سـال، 
برای اولين بار قوانين جامع و سازوكارهای متقن 
در زمينه توسـعه و نوسـازی حمل ونقل عمومی 
براسـاس استانداردهای كشـورهای تراز اول دنيا 
تدويـن شـد و ما توانسـتيم اين فعاليت هـا را از 

حالت صنفی به شكل صنعتی دربياوريم. 
اما نكته اينجاست كه ما همچنان در سطح همان 
قانون ها باقی مانده ايم. در عين حال، فعاليت های 
ما هيچوقت منطبق بر اسـتانداردهای بين المللی 
هـم نبـوده، زيـرا اسـتاندارد روز دنيـا مبتنـی بر 
دريافـت و دمونتاژ خودروی فرسـوده اسـت، تا 
آنجا كـه همه قطعات خـودرو در دسـتگاه های 
خردكـن، خرد و غيرقابل اسـتفاده می شـوند، در 
حالـی كـه در ايران بـه دليل اينكـه هزينه خريد 
خودرو و قطعات يدكی باالسـت، اكثر قريب به 
اتفاق قطعات خودروهای فرسـوده از رده خارج 
نمی شـوند. فقط اتاق خـودرو پرس می شـود و 
قطعات تـا جای ممكن بـه بازار برمی گـردد كه 
اين موضـوع باعث ضربه های شـديد اقتصادی 
بـه زنجيره ارزش خودرو شـامل خودروسـازان، 

قطعه فروشان، استوك فروشان و ... می شود.
البتـه اينهـا قطعـات خطرناكـی مانند موتـور و 
گيربكس نيسـتند، ولـی قطعاتی ماننـد دينام و 
باتـری به چرخه بـازار برمی گـردد. در حالی كه 
در اروپا حتی سـر سـوزنی از خودرو اوراق شده 
باقی نمی ماند؛ مثال شـركت تويوتا كليه قطعات 
را امحـا می كنـد تـا بتوانـد بـازار لـوازم يدكـی 
خودروهـای خـود را بـه روز و پررونق نگهدارد، 
امـا در ايـران وقتی قيمـت خـودرو از 8 ميليون 
تومان در سـال 87، اكنـون به 200 ميليون تومان 
رسـيده و بـه تبـع آن قيمت قطعات هم بسـيار 
افزايش يافته، طبيعی اسـت كه در مراكز اسقاط، 
لنت دسـت دوم خريد وفروش شود، در صورتی 
كه اين كار از نظر ايمنی اصال درسـت نيسـت و 

از سال 1۳85 با تصویب 
تبصره 1۳ قانون بودجه

آن سال، برای اولين بار قوانين 
جامع و سازوکارهای متقن

در زمينه توسعه و نوسازی 
حمل ونقل عمومی طبق 

استانداردهای کشورهای تراز 
اول دنيا تدوین شد 

و ما توانستيم این فعاليت ها
 را از حالت صنفی به شكل 
صنعتی دربياوریم، اما نكته 
اینجاست که همچنان در 

سطح همان قانون ها 
باقی مانده ایم
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اسـت مانند سـازمان ثبت احـوال بـرای تولد و 
مـرگ افـراد حقيقـی. بـه عبـارت ديگـر، وقتی 
خودرويـی توليد می شـود پليـس راهـور آن را 
پـالك )شناسـنامه دار( می كنـد و وقتـی هم كه 
قـرار اسـت از رده خـارج شـود، فـک پـالك يا 

صدور گواهی فوت را انجام می دهد.
در فرآينـد اسـقاط خـودرو هـم چندين مرحله 
بازديـد به شـكل حضـوری و آناليـن صـورت 
می گيـرد كـه دو مرحلـه از آن توسـط افسـران 
ارشـد پليس راهور ناجاست. مرحله اول توسط 
يكی از افسـران پليـس و در محـل از رده خارج 
كردن خـودرو )مراكز اسـقاط( انجـام و اصالت 
وسيله نقليه )شناسايی و تطابق شماره شاسی و 
شماره موتور با اسـناد ارائه شده( احراز می شود؛ 
چـون اين امكان وجـود دارد در برخی از اوقات 
موتور يا شاسـی خـودرو بـدون دريافت مجوز 
تغييـر پيـدا می كنـد كـه از نظـر قوانيـن جاری 

كشور جرم تلقی می گردد.
اگـر مـدارك ارائه شـده تاييـد شـود، در مرحله 
بعدی بايد در حضور افسـر ارشـد پليس راهور، 
خـودرو فرسـوده پـس از امحای شـماره بدنه و 
موتـور و سـوراخ كـردن گيربكس و موتـور )به 
دليـل عدم بازگشـت ايـن قطعـات در چرخه(، 
داخـل دسـتگاه پـرس قـرار گرفتـه و تبديل به 
بلـوك پرسـی جهـت فـروش و ارسـال بـرای 

ذی نفعان مختلف می شود.
در عيـن حـال، از ابتـدای سـال 1400 مطابـق با 
آيين نامـه ابـالغ شـده پليـس راهـور ناجـا و به 
جهت جلوگيری از تخلفات احتمالی در فرآيند 
اسـقاط و بازيافت خودروهای فرسـوده، افسران 
ناظـر پليس راهور، موظف هسـتند تـا در حين 
انجام كليه مراحل اسـقاط وسائط نقليه فرسوده 
از دوربين هـای پرتابل، كه به پيراهنشـان الصاق 
می شود استفاده كرده و از كل فرآيند فيلمبرداری 
كننـد، عالوه بـر اين، مراكـز اسـقاط و بازيافت 
خودروهـای فرسـوده هـم بايـد از رونـد از رده 
خارج شـدن هر خودروی فرسـوده فيلمبرداری 
كرده و اسـناد آن را تا 10 سـال در بايگانی خود 
نگهـداری كننـد، چون هر لحظه ممكن اسـت 
پليس مسـتندات يک خـودروی فرسـوده را كه 

در آن مركز اسقاط شده، مطالبه كند.
ترابـران: شـما در گفت  وگویـی بـه این نكته 
اشـاره کرده بودید که ناظر عالی بحث اسـقاط 

خودروها ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت 
اسـت که اهرم هـای اجرایی الزم را نـدارد و و 
بـه همين دليـل، ضعيف عمـل می کند، لطفا 

درباره این مشكل بيشتر توضيح دهيد.
ببينيد! در سال 85، به قدری قوانين مناسب در 
زمينه اسـقاط خودرو تدوين شد كه االن اتحاديه 
صنايع بازيافت كشـور با وزارت داخله عراق در 
حال همكاری اسـت تا همان قوانينـی را كه 15 
سـال پيـش در ايـران وضـع شـده، در عـراق 
پياده سـازی و تدوين كند. منظورم اين اسـت كه 
قوانين ما بسـيار مترقی بود و می توانسـت باعث 
رونـق صنعـت و توسـعه حمل ونقـل عمومی 
شـود. آن زمان، رئيس ستاد مديريت حمل  ونقل 
و سـوخت، نماينده ويژه رئيس جمهور هم بود، 
يعنی سـتاد سـوخت جايگاهی فراوزارتخانه ای 
داشـت و حتـی می توانسـت بانـک مركـزی را 
موظـف كند كـه خط اعتبـاری ويـژه ای را برای 
تسهيالت نوسازی ناوگان اختصاص بدهد و يا 
ايران خـودرو را موظـف بـه اجـرای طرح هـای 
جايگزينـی خودروهای فرسـوده با محصوالت 

توليدی خودش كند.
امـا در دولت هـای يازدهـم و دوازدهـم به دليـل 
برخوردهای سياسی، جايگاه ستاد تنزل پيدا كرد 
و ستادی كه روزی رئيس آن كنار رئيس جمهور 
می نشسـت، در جلسـات هيئت دولت شركت 
می كـرد و می توانسـت در حـوزه حمل ونقـل، 
آلودگی هوا و محيط زيسـت سياست گذار باشد ، 
بـه مركـزی زيرمجموعـه معاونـت وزارت راه 
تبديل شـد، در حدی كه رئيس آن برای مالقات 
با رئيس سـازمان راهداری هم بايد از چند هفته 

قبل اقدام نمايد.
همين مسـئله و تبديل جايگاه سـتاد مذكـور از 
سياسـت گذاری در حـوزه حمل ونقـل بـه يک 
مركز بـدون اختيارات در حـوزه حمل ونقل، در 
وهلـه اول باعـث كوچ تعـداد قابـل توجهی از 
مديـران بـا انگيـزه و جهـادی و در ادامـه باعث 
بی انگيزگی روسـا، مديـران و كارشناسـان باقی 
مانده در اين سـتاد شـد كه نتيجه ای جز غفلت 
از وظايـف تعريف شـده را به دنبال نداشـت، در 
حالـی كـه كمـاكان در سـطح وزارتخانه هـا و 
سـازمان ها و نهادهـای كشـور، متولـی اصلـی 
كاهـش آلودگی هوا، كاهش و مديريت مصرف 
سـوخت، كاهـش تصادفـات جـاده ای در اثـر 

ما در تمام ابعاد اسقاط 
خودرو، طرح هایی را ارائه 

داده ایم، اما گویا در این 
مرزوبوم انسان هایی 

بر سر کارند که نفع و 
سودشان در عقب مانده 

نگه داشتن کشور است. 
واقعا دیگر توانی برای 

جنگيدن برای منافع
ایران برایمان باقی

نمانده است 

خودروسازان بزرگ جهان 
در برنامه های جدید خود 

از بخشی به نام مهندسی 
تخریب در قطعات خودرو 

بهره می برند، به این ترتيب
که خودرو پس از پایان 

عمر مفيد خود )به طور مثال 
10 سال( با خرابی قطعات 

روبه رو می شود که همين 
امر، استفاده از این خودرو 

را غيراقتصادی می کند
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فرسـودگی نـاوگان، كاهش مرگ ومير ناشـی از 
آلودگـی هـوا، بهبود وضعيت و توسـعه ناوگان 
حمل ونقـل به خصـوص نـاوگان حمل و نقـل 
عمومی مانند اتوبوس و تاكسـی و ... هم همين 
سـتاد اسـت و ما نهاد ديگری برای از رده خارج 
كردن خودروهای فرسـوده نداريم، اما متاسـفانه 
دسـت و پايش قطع شـده و عمـال كاری از اين 

ستاد برنمی آيد.
در حـال حاضر، پنجمين حكم رياسـت هم در 
دورانی كه اين سـتاد به يكی از زيرمجموعه های 
وزارت راه تبديـل شـده، امضا شـده، امـا دريغ از 
ارائـه يک برنامـه ميان مدت و حتـی كوتاه مدت، 
در تمام مدتی كه اين ستاد به عنوان زيرمجموعه 
سـازمان راهـداری و حمل ونقل جاده ای كشـور 
فعاليت كرده است، حتی يک طرح 10 يا 5 هزار 
دسـتگاهی برای جايگزينی خودروهای فرسوده 
نيـز اجرايـی نشـده، زيـرا انگيـزه ای در مديـران 
معرفی شـده توسـط وزارت راه و شهرسـازی و 

سازمان راهداری  وجود نداشته است.
شـما وضعيت فعلی را مقايسه كنيد با زمانی نه 
چندان دور كه سـتاد مديريت سـوخت جايگاه 
مناسـبی داشـت؛ در آن مقاطع، گاهـی 17 طرح 
جايگزينـی ارائه می شـد، مثل طـرح جايگزينی 
دوچرخـه، طـرح تعويض موتورسـيكلت های 
بنزينـی با برقـی، طـرح نوسـازی مينی بوس ها، 
طرح جايگزينی تاكسـی ها و ... اما در سـال های 
اخيـر هيچ طرح جديدی اجرايی نشـده اسـت، 
صرفا طرح نوسـازی تاكسـی های فرسوده كليد 
خـورده كه آن هم شـهرداری برحسـب وظيفه، 
متولـی آن بـوده و نوسـازی نـاوگان خـودش را 
راسـا انجـام می دهـد و اغلـب اوقـات هـم با 

ستاد هماهنگ نمی كند.
طرح نوسازی ناوگان تجاری )سنگين( از طريق 
جايگزينـی كاميون هـای وارداتـی سـه سـال 
ساخت نيز با پيشـنهاد وزارت صمت و مصوبه 
هيـات وزيـران در دولـت قبلی كليد خـورده و 
اجـرای آن بـه دليل نواقص اساسـی و بی شـمار 
تاكنون ادامه داشـته كه سرشـار از بروز تخلفات 
در سـطح ارگان هـای اجراكننده بـوده و مدارك 
برخی از آنها نيز به سـازمان بازرسـی و سـازمان 

راهداری ارائه شده است.
نكتـه حائز اهميت در خصـوص همين طرح ها 
آن اسـت كه وزارت راه ، سازمان راهداری و ستاد 

مديريـت حمل ونقل و سـوخت، كوچک ترين 
تالشـی را در خصـوص دريافت اعتبـارات و يا 
تدوين فرآيندها و شيوه نامه های اجرايی آن انجام 
نداده انـد و صرفا به دليل وجود پلتفرم و سـامانه 
نوسـازی نـاوگان در سـتاد، ذی نفعـان مجبور به 
ثبت و ادامه فرآيند بر روی اين سامانه هستند كه 
همين اجرای نيم بند نيز اعتراضات گسـترده ای 
را در زمينـه نحـوه اجـرا از سـمت راننـدگان 
كاميون هـای فرسـوده، مراكز اسـقاط و بازيافت، 

واردكنندگان و ... به همراه داشته است!
ترابـران: کارگروه اسـقاط چه پيشـنهادهایی 
بـرای بهبود این وضعيـت و اجرای طرح های 

بر زمين مانده دارد؟
مـا 21 پيشـنهاد را مطرح كرديم كه براسـاس 
موافقت معاون اول رياسـت جمهـوری و وزير 
صمـت برخی از اين طرح ها در حال پيشـرفت 
اسـت. طـرح واردات هـم از سـال 1398 بـا 
هزينه كـرد ارز بـا منشـا خارجـی، از طرح هـای 
پيگيری شـده ايـن اتحاديه بـوده كـه اميدواريم 
وزارت صمـت در تدويـن و ابالغ آيين نامه آن از 

پيشنهادهای بخش خصوصی كمک بگيرد. 
يكـی از برنامه هايـی كـه نه فقـط كشـورهای 
توسـعه يافته بلكه حتی تركيه و پاكسـتان هم به 
آن روی آورده انـد، اجـرای طـرح EPR يا همان 
 Extended producer responsibility
اسـت، ايـن يعنـی پاسـخگويی ممتـد و جامع 
توليدكننده كه بايد در قبال بازيافت زباله حاصل 

از توليد خود پاسخگو باشد.
البتـه اين مسـئوليت، نـه هزينه كه منافع بسـيار 
برای توليدكننده به همراه خواهد داشـت؛ چون 
خودروسـاز داخلـی اگر مانند شـركت تويوتا و 
جنـرال موتـورز بگويـد در ازای از رده خـارج 
كردن خودروی فرسـوده حاضر است خودروی 
نـو بـا تسـهيالت بدهد، هـم فـروش خـود را 
تضميـن می كنـد و هم می توانـد كل قطعه ها را 
امحـا كرده و بـازار لوازم يدكی و قطعه فروشـی 
خود را توسـعه دهد. همانطور كه پيش تر گفتم، 
ايـن طـرح حتی در كشـور پاكسـتان كه شـايد 
زيرسـاخت هايش يک دهم كشـور ما هم نباشد 

در حال اجراست. 
مـورد بعـدی هـم بحث بيمـه عمـر خودروها 
اسـت. ما بارها تاكيـد كرده ايم كه بيمه عمر بايد 
بـرای خودروهـا هم اجرا شـود، بديـن صورت 

بحث رتبه بندی حدود
 یك دهه است که توسط 
تشكل های زیرمجموعه 
صنعت بزرگ اسقاط و 
بازیافت وسائط نقليه 
کشور پيگيری می شود
اما از آنجا که اکنون از

 220 مرکز اسقاط فعال، 
کمتر از 40 مرکز باقی

 مانده، عمال انگيزه ای 
برای تخلف باقی نمانده 
و بر همين اساس نيز 
نظارت ها ضعيف
 شده است

بررسی تخلفات مراکز
 اسقاط بر عهده پليس 
راهور ناجا است که اگر 
آن افسر، وظيفه شناس

 باشد، تخلفات بررسی 
می شود و در غير این 
صورت، با هماهنگی 
مراکز متخلف با پرسنل

 متخلف پليس، فعاليت 
مجرمانه کماکان
 ادامه پيدا می کند
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كه در زمان پرداخت بيمه شـخص ثالث، 0/5 تا 
2 درصـد آن را به عنوان بيمه عمر كنار بگذارند 
و بـه آن سـود هـم اختصاص دهند تـا وقتی كه 
خـودرو به سـن فرسـودگی رسـيد، مالـک آن 
بتوانـد با چنين ذخيـره مالی، خـودروی قبلی را 
جايگزين كند. اكنون با قيمت هايی كه هر سـاله 
افزايـش می يابـد، مالـكان خودروهای فرسـوده 
واقعـا تـوان جايگزينـی خودروهـای خـود را 
ندارنـد. در اين زمينه ما بـا بانک كارآفرينی اميد 
مذاكـره كرده ايـم و اين بانک قبول كـرده كه اگر 
ايـن منابع مالی از طرف بيمـه در اختيار آنها قرار 
گيرد )حسـاب كارگزار بيمه در اين بانک باشد( 
پس از گذشـت 20 سـال، حاضر هسـتند كه آن 
رقـم را ضربـدر در دو كـرده و پرداخـت كننـد؛ 
بدين ترتيب، اگر مثال طی 20 سـال، 50 ميليون 
حـق بيمه نامه عمر پرداخت شـده باشـد ، بانک 
هم 100 ميليـون وام كم كارمزد پرداخت می كند 
كـه بـا احتسـاب قيمـت فـروش خـودروی 
فرسـوده، می تواند به جايگزينی يـک خودروی 

مناسب منتهی شود.
امـا شـايد همـه پيشـنهادهای قبلـی، در مقابل 
پيشـنهادی كه االن خدمت شما عرض می كنم، 
شـبيه شـوخی باشـد. همانطـور كـه می دانيـد، 
براسـاس ماده 12 قانون رفع موانع تحريم كه در 
سـال 1396 مصـوب و ابـالغ شـده و همچنين 
تبصـره 1 مـاده 8 قانون هـوای پاك كه در سـال 
1398 مصـوب و ابـالغ شـده، هـر شـخص 
حقيقـی يا حقوقـی، ايرانی يـا خارجـی، اگر در 
زمينه هايـی كه بـرای كشـور منفعـت دارد مثل 
كاهـش آلودگی هوا يا كاهش مصـرف انرژی و 
مصـرف سـوخت سـرمايه گذاری كنـد، بايد به 
ميزان اين صرفه جويـی، از همان ماده يعنی مثال 
گازوئيل يا بنزين را به قيمـت 2 درصد زير نرخ 

فوب خليج فارس دريافت كند.
به عنـوان مثـال، اگر همين امـروز من بـه عنوان 
سـرمايه گذار يـک خـودروی پيـكان را از رده 
خـارج و يک سـمند جايگزين آن كنـم، از آنجا 
كـه پيكان در هر 100 كيلومتـر، حدود 16 ليتر و 
سمند در هر 100 كيلومتر حدود 8 ليتر مصرف 
می كنـد، در پيمايش سـاالنه كه حـدود 30 هزار 
كيلومتر اسـت، 2700 ليتـر صرفه جويی خواهد 
شـد )اگـر خـودروی جايگزين هم خريـداری 
نشـود، ميـزان صرفه جويی سـوخت 5400 ليتر 

اسـت( حـاال اگر قيمـت هر ليتر بنزيـن به نرخ 
فـوب خليج فـارس را بيش از يـک دالر در نظر 
بگيريم، صرفه جويی سـاالنه از رده خارج كردن 
يـک خودروی فرسـوده 5400 دالر اسـت كه با 
احتسـاب دالر 25 تـا 30 هزار تومانی، هر سـاله 
60 تـا 70 ميليـون تومان صرفه جويی می شـود. 
طرحـی كـه مـا پيگيـر آن هسـتيم »گواهـی 
صرفه جويـی خودرو« نـام دارد كـه وزارت راه و 
وزارت صمـت بـا آن موافقـت كرده انـد، ولـی 
سـازمان بورس كاال و چند سـازمان ديگر هنوز 

اظهارنظری در اين باره نداشته اند.
قصـد مـا اين اسـت كـه بـا اجـرای ايـن طرح 
وابسـتگی خود را به بودجه كشور كاهش دهيم. 
مـن مطمئـن هسـتم كـه اگـر هميـن مـاده 12 
مصوبـه شـورای اقتصاد اجرايی شـود، سـاالنه 
حداقـل 800 تا900 هـزار خودروی فرسـوده از 
رده خـارج خواهـد شـد و هيچ فشـاری هم به 

هيچ نهادی وارد نمی شود. 
طبـق گفته معاون برنامه ريـزی وزارت نفت، هر 
ليتـر بنزين 14 هـزار تومـان برای پااليشـگاه ها 
هزينه دارد، بنابراين اگر فرضا هر ليتر بنزين را 3 
هـزار تومان بفروشـيم، هـر ليتری كـه مصرف 
نشـود 11 هزار تومان سود خواهد داشت، يعنی 
هـم در يارانه پنهـان صرفه جويی می كنيم و هم 
می توانيـم سـوخت باقی مانده را صـادر كنيم. ما 
نـه پـول می خواهيـم و نه سـرمايه در گـردش، 
فقـط می گوييم طبـق قانـون اگـر صرفه جويی 
سوخت كرديم، اين سـوخت را يا وزارت نفت 
بـه مـا تحويـل دهد كـه بتوانيـم صـادر كنيم يا 
اينكـه مبلغ ريالی يـا دالر آن را بـه ما بدهد؛ ولی 
انگار برخی مديران پشـت ميز قـرار گرفته اند تا 
اجازه توسـعه و پيشرفت را به اين كشور ندهند 

و سنگ اندازی كنند.
مـا 11 هـزار نفـر اشـتغال زايی در مراكز اسـقاط 
داشـتيم كـه اكنون به كمتـر از 1000 نفر رسـيده 
است. از طرف ديگر، ارزان ترين و اقتصادی ترين 
راه بـرای كاهـش آلودگـی، از رده خـارج كـردن 
خودروهای فرسوده و به ويژه موتورسيكلت های 
فرسـوده اسـت. در يک برنامه تلويزيونی رئيس 
مركز لرزه نگاری اعالم كرده بود كه در سـال 97، 
شـب هايی كه مـردم از تـرس زلزله تـا صبح در 
خودروهايشـان ماندنـد، تعـداد مرگ و ميـر در 
بهشـت زهرای تهران و كرج دو برابر شـده بود، 

از آنجا که خودروسازان 
داخلی مدعی هستند که 40 
ميليون روی خودروهایشان 

ضرر می دهند، پيشنهاد 
کردیم خودروها را 25 

تا ۳0 درصد باالتر از قيمت 
کارخانه - با ضوابط خاص
 اما بدون قرعه کشی - به 

مالكان خودروهای فرسوده 
بفروشند. در این صورت 
دیگر سازمان حمایت از 
مصرف کننده هم ایرادی 

نمی گرفت، اما باز هم
 آنها نمی خواهند این 

کار را انجام دهند 

در حال حاضر،  پنجمين 
حكم ریاست هم در 

دورانی که ستاد مدیریت 
حمل  و نقل و سوخت به 

یكی از زیرمجموعه های 
وزارت راه تبدیل شده،
 امضا شده است، اما 

دریغ از ارائه یك برنامه 
ميان مدت یا کوتاه مدت
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فرسـودگی نـاوگان، كاهش مرگ ومير ناشـی از 
آلودگـی هـوا، بهبود وضعيت و توسـعه ناوگان 
حمل ونقـل به خصـوص نـاوگان حمل و نقـل 
عمومی مانند اتوبوس و تاكسـی و ... هم همين 
سـتاد اسـت و ما نهاد ديگری برای از رده خارج 
كردن خودروهای فرسـوده نداريم، اما متاسـفانه 
دسـت و پايش قطع شـده و عمـال كاری از اين 

ستاد برنمی آيد.
در حـال حاضر، پنجمين حكم رياسـت هم در 
دورانی كه اين سـتاد به يكی از زيرمجموعه های 
وزارت راه تبديـل شـده، امضا شـده، امـا دريغ از 
ارائـه يک برنامـه ميان مدت و حتـی كوتاه مدت، 
در تمام مدتی كه اين ستاد به عنوان زيرمجموعه 
سـازمان راهـداری و حمل ونقل جاده ای كشـور 
فعاليت كرده است، حتی يک طرح 10 يا 5 هزار 
دسـتگاهی برای جايگزينی خودروهای فرسوده 
نيـز اجرايـی نشـده، زيـرا انگيـزه ای در مديـران 
معرفی شـده توسـط وزارت راه و شهرسـازی و 

سازمان راهداری  وجود نداشته است.
شـما وضعيت فعلی را مقايسه كنيد با زمانی نه 
چندان دور كه سـتاد مديريت سـوخت جايگاه 
مناسـبی داشـت؛ در آن مقاطع، گاهـی 17 طرح 
جايگزينـی ارائه می شـد، مثل طـرح جايگزينی 
دوچرخـه، طـرح تعويض موتورسـيكلت های 
بنزينـی با برقـی، طـرح نوسـازی مينی بوس ها، 
طرح جايگزينی تاكسـی ها و ... اما در سـال های 
اخيـر هيچ طرح جديدی اجرايی نشـده اسـت، 
صرفا طرح نوسـازی تاكسـی های فرسوده كليد 
خـورده كه آن هم شـهرداری برحسـب وظيفه، 
متولـی آن بـوده و نوسـازی نـاوگان خـودش را 
راسـا انجـام می دهـد و اغلـب اوقـات هـم با 

ستاد هماهنگ نمی كند.
طرح نوسازی ناوگان تجاری )سنگين( از طريق 
جايگزينـی كاميون هـای وارداتـی سـه سـال 
ساخت نيز با پيشـنهاد وزارت صمت و مصوبه 
هيـات وزيـران در دولـت قبلی كليد خـورده و 
اجـرای آن بـه دليل نواقص اساسـی و بی شـمار 
تاكنون ادامه داشـته كه سرشـار از بروز تخلفات 
در سـطح ارگان هـای اجراكننده بـوده و مدارك 
برخی از آنها نيز به سـازمان بازرسـی و سـازمان 

راهداری ارائه شده است.
نكتـه حائز اهميت در خصـوص همين طرح ها 
آن اسـت كه وزارت راه ، سازمان راهداری و ستاد 

مديريـت حمل ونقل و سـوخت، كوچک ترين 
تالشـی را در خصـوص دريافت اعتبـارات و يا 
تدوين فرآيندها و شيوه نامه های اجرايی آن انجام 
نداده انـد و صرفا به دليل وجود پلتفرم و سـامانه 
نوسـازی نـاوگان در سـتاد، ذی نفعـان مجبور به 
ثبت و ادامه فرآيند بر روی اين سامانه هستند كه 
همين اجرای نيم بند نيز اعتراضات گسـترده ای 
را در زمينـه نحـوه اجـرا از سـمت راننـدگان 
كاميون هـای فرسـوده، مراكز اسـقاط و بازيافت، 

واردكنندگان و ... به همراه داشته است!
ترابـران: کارگروه اسـقاط چه پيشـنهادهایی 
بـرای بهبود این وضعيـت و اجرای طرح های 

بر زمين مانده دارد؟
مـا 21 پيشـنهاد را مطرح كرديم كه براسـاس 
موافقت معاون اول رياسـت جمهـوری و وزير 
صمـت برخی از اين طرح ها در حال پيشـرفت 
اسـت. طـرح واردات هـم از سـال 1398 بـا 
هزينه كـرد ارز بـا منشـا خارجـی، از طرح هـای 
پيگيری شـده ايـن اتحاديه بـوده كـه اميدواريم 
وزارت صمـت در تدويـن و ابالغ آيين نامه آن از 

پيشنهادهای بخش خصوصی كمک بگيرد. 
يكـی از برنامه هايـی كـه نه فقـط كشـورهای 
توسـعه يافته بلكه حتی تركيه و پاكسـتان هم به 
آن روی آورده انـد، اجـرای طـرح EPR يا همان 
 Extended producer responsibility
اسـت، ايـن يعنـی پاسـخگويی ممتـد و جامع 
توليدكننده كه بايد در قبال بازيافت زباله حاصل 

از توليد خود پاسخگو باشد.
البتـه اين مسـئوليت، نـه هزينه كه منافع بسـيار 
برای توليدكننده به همراه خواهد داشـت؛ چون 
خودروسـاز داخلـی اگر مانند شـركت تويوتا و 
جنـرال موتـورز بگويـد در ازای از رده خـارج 
كردن خودروی فرسـوده حاضر است خودروی 
نـو بـا تسـهيالت بدهد، هـم فـروش خـود را 
تضميـن می كنـد و هم می توانـد كل قطعه ها را 
امحـا كرده و بـازار لوازم يدكی و قطعه فروشـی 
خود را توسـعه دهد. همانطور كه پيش تر گفتم، 
ايـن طـرح حتی در كشـور پاكسـتان كه شـايد 
زيرسـاخت هايش يک دهم كشـور ما هم نباشد 

در حال اجراست. 
مـورد بعـدی هـم بحث بيمـه عمـر خودروها 
اسـت. ما بارها تاكيـد كرده ايم كه بيمه عمر بايد 
بـرای خودروهـا هم اجرا شـود، بديـن صورت 

بحث رتبه بندی حدود
 یك دهه است که توسط 
تشكل های زیرمجموعه 
صنعت بزرگ اسقاط و 
بازیافت وسائط نقليه 
کشور پيگيری می شود
اما از آنجا که اکنون از
 220 مرکز اسقاط فعال، 
کمتر از 40 مرکز باقی

 مانده، عمال انگيزه ای 
برای تخلف باقی نمانده 
و بر همين اساس نيز 
نظارت ها ضعيف
 شده است

بررسی تخلفات مراکز
 اسقاط بر عهده پليس 
راهور ناجا است که اگر 
آن افسر، وظيفه شناس
 باشد، تخلفات بررسی 
می شود و در غير این 
صورت، با هماهنگی 
مراکز متخلف با پرسنل
 متخلف پليس، فعاليت 
مجرمانه کماکان
 ادامه پيدا می کند
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كه در زمان پرداخت بيمه شـخص ثالث، 0/5 تا 
2 درصـد آن را به عنوان بيمه عمر كنار بگذارند 
و بـه آن سـود هـم اختصاص دهند تـا وقتی كه 
خـودرو به سـن فرسـودگی رسـيد، مالـک آن 
بتوانـد با چنين ذخيـره مالی، خـودروی قبلی را 
جايگزين كند. اكنون با قيمت هايی كه هر سـاله 
افزايـش می يابـد، مالـكان خودروهای فرسـوده 
واقعـا تـوان جايگزينـی خودروهـای خـود را 
ندارنـد. در اين زمينه ما بـا بانک كارآفرينی اميد 
مذاكـره كرده ايـم و اين بانک قبول كـرده كه اگر 
ايـن منابع مالی از طرف بيمـه در اختيار آنها قرار 
گيرد )حسـاب كارگزار بيمه در اين بانک باشد( 
پس از گذشـت 20 سـال، حاضر هسـتند كه آن 
رقـم را ضربـدر در دو كـرده و پرداخـت كننـد؛ 
بدين ترتيب، اگر مثال طی 20 سـال، 50 ميليون 
حـق بيمه نامه عمر پرداخت شـده باشـد ، بانک 
هم 100 ميليـون وام كم كارمزد پرداخت می كند 
كـه بـا احتسـاب قيمـت فـروش خـودروی 
فرسـوده، می تواند به جايگزينی يـک خودروی 

مناسب منتهی شود.
امـا شـايد همـه پيشـنهادهای قبلـی، در مقابل 
پيشـنهادی كه االن خدمت شما عرض می كنم، 
شـبيه شـوخی باشـد. همانطـور كـه می دانيـد، 
براسـاس ماده 12 قانون رفع موانع تحريم كه در 
سـال 1396 مصـوب و ابـالغ شـده و همچنين 
تبصـره 1 مـاده 8 قانون هـوای پاك كه در سـال 
1398 مصـوب و ابـالغ شـده، هـر شـخص 
حقيقـی يا حقوقـی، ايرانی يـا خارجـی، اگر در 
زمينه هايـی كه بـرای كشـور منفعـت دارد مثل 
كاهـش آلودگی هوا يا كاهش مصـرف انرژی و 
مصـرف سـوخت سـرمايه گذاری كنـد، بايد به 
ميزان اين صرفه جويـی، از همان ماده يعنی مثال 
گازوئيل يا بنزين را به قيمـت 2 درصد زير نرخ 

فوب خليج فارس دريافت كند.
به عنـوان مثـال، اگر همين امـروز من بـه عنوان 
سـرمايه گذار يـک خـودروی پيـكان را از رده 
خـارج و يک سـمند جايگزين آن كنـم، از آنجا 
كـه پيكان در هر 100 كيلومتـر، حدود 16 ليتر و 
سمند در هر 100 كيلومتر حدود 8 ليتر مصرف 
می كنـد، در پيمايش سـاالنه كه حـدود 30 هزار 
كيلومتر اسـت، 2700 ليتـر صرفه جويی خواهد 
شـد )اگـر خـودروی جايگزين هم خريـداری 
نشـود، ميـزان صرفه جويی سـوخت 5400 ليتر 

اسـت( حـاال اگر قيمـت هر ليتر بنزيـن به نرخ 
فـوب خليج فـارس را بيش از يـک دالر در نظر 
بگيريم، صرفه جويی سـاالنه از رده خارج كردن 
يـک خودروی فرسـوده 5400 دالر اسـت كه با 
احتسـاب دالر 25 تـا 30 هزار تومانی، هر سـاله 
60 تـا 70 ميليـون تومان صرفه جويی می شـود. 
طرحـی كـه مـا پيگيـر آن هسـتيم »گواهـی 
صرفه جويـی خودرو« نـام دارد كـه وزارت راه و 
وزارت صمـت بـا آن موافقـت كرده انـد، ولـی 
سـازمان بورس كاال و چند سـازمان ديگر هنوز 

اظهارنظری در اين باره نداشته اند.
قصـد مـا اين اسـت كـه بـا اجـرای ايـن طرح 
وابسـتگی خود را به بودجه كشور كاهش دهيم. 
مـن مطمئـن هسـتم كـه اگـر هميـن مـاده 12 
مصوبـه شـورای اقتصاد اجرايی شـود، سـاالنه 
حداقـل 800 تا900 هـزار خودروی فرسـوده از 
رده خـارج خواهـد شـد و هيچ فشـاری هم به 

هيچ نهادی وارد نمی شود. 
طبـق گفته معاون برنامه ريـزی وزارت نفت، هر 
ليتـر بنزين 14 هـزار تومـان برای پااليشـگاه ها 
هزينه دارد، بنابراين اگر فرضا هر ليتر بنزين را 3 
هـزار تومان بفروشـيم، هـر ليتری كـه مصرف 
نشـود 11 هزار تومان سود خواهد داشت، يعنی 
هـم در يارانه پنهـان صرفه جويی می كنيم و هم 
می توانيـم سـوخت باقی مانده را صـادر كنيم. ما 
نـه پـول می خواهيـم و نه سـرمايه در گـردش، 
فقـط می گوييم طبـق قانـون اگـر صرفه جويی 
سوخت كرديم، اين سـوخت را يا وزارت نفت 
بـه مـا تحويـل دهد كـه بتوانيـم صـادر كنيم يا 
اينكـه مبلغ ريالی يـا دالر آن را بـه ما بدهد؛ ولی 
انگار برخی مديران پشـت ميز قـرار گرفته اند تا 
اجازه توسـعه و پيشرفت را به اين كشور ندهند 

و سنگ اندازی كنند.
مـا 11 هـزار نفـر اشـتغال زايی در مراكز اسـقاط 
داشـتيم كـه اكنون به كمتـر از 1000 نفر رسـيده 
است. از طرف ديگر، ارزان ترين و اقتصادی ترين 
راه بـرای كاهـش آلودگـی، از رده خـارج كـردن 
خودروهای فرسوده و به ويژه موتورسيكلت های 
فرسـوده اسـت. در يک برنامه تلويزيونی رئيس 
مركز لرزه نگاری اعالم كرده بود كه در سـال 97، 
شـب هايی كه مـردم از تـرس زلزله تـا صبح در 
خودروهايشـان ماندنـد، تعـداد مرگ و ميـر در 
بهشـت زهرای تهران و كرج دو برابر شـده بود، 

از آنجا که خودروسازان 
داخلی مدعی هستند که 40 
ميليون روی خودروهایشان 

ضرر می دهند، پيشنهاد 
کردیم خودروها را 25 

تا ۳0 درصد باالتر از قيمت 
کارخانه - با ضوابط خاص
 اما بدون قرعه کشی - به 

مالكان خودروهای فرسوده 
بفروشند. در این صورت 
دیگر سازمان حمایت از 
مصرف کننده هم ایرادی 

نمی گرفت، اما باز هم
 آنها نمی خواهند این 

کار را انجام دهند 

در حال حاضر،  پنجمين 
حكم ریاست هم در 

دورانی که ستاد مدیریت 
حمل  و نقل و سوخت به 

یكی از زیرمجموعه های 
وزارت راه تبدیل شده،
 امضا شده است، اما 

دریغ از ارائه یك برنامه 
ميان مدت یا کوتاه مدت
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يعنـی دليـل بسـياری از سـكته های قلبـی در 
شـهرهای صنعتی، آلودگی هواسـت، ولی اعالم 
نمی شـود. در حال حاضر با دانشگاه اراك قرارداد 
امضـا كرده ايم كـه روی اين مـوارد تحقيق كنند. 
می خواهيـم ثابـت كنيـم كـه بيـش از نيمـی از 
سكته های قلبی منجر به مرگ در كالنشهرهايی 
مانند تهـران، تبريز، مشـهد و اراك بر اثر آلودگی 

هواست، ولی اطالع رسانی نمی شود.
مـا با سـازمان راهداری هم جلسـاتی داشـتيم و 
نتيجـه مطالعاتمـان را با آنهـا در ميان گذاشـتيم. 
تحقيقـات مـا نشـان می دهـد كـه اگـر 5 هـزار 
خودروی سنگين و تجاری فرسوده را جايگزين 
كننـد، تقريبـا 2/5 ميليـون دالر بـه درآمدهـای 
ترانزيتی ما افزوده می شـود كه پول كمی نيست. 
ايـران نزديـک به 100 ميليـون تن ظرفيت بالقوه 
بـرای ترانزيـت دارد، در حالی كه اكنون ترانزيت 
ما در سـال كمتر از 10 ميليون تن است. چرا اين 
كاالهـای ترانزيت وارد كشـور ما نمی شـوند و 
صاحبان كاال حاضر هسـتند بارشـان را از طريق 
تنگه بسـفر تركيه و تنگه جبل الطارق، آب های 
خليج فارس و دريای عمان به پاكستان بفرستند 
ولـی از ايران عبور ندهند؟ يكـی از داليل اصلی 

به فرسودگی ناوگان مربوط می شود. 
ترابران: گویا دو شـرکت خودروسازی بزرگ 
کشـور بـا اتحادیـه در اجرای قانون اسـقاط 

خودرو همكاری نمی کنند...
بله. در شورای گفت وگوی بخش خصوصی 
و دولـت كه در اتاق ايران برگزار می شـد و تمام 
ذی نفعان صنعت در آن حضور داشـتند، يكی از 
مـوارد مصوب اين بـود كه به افـرادی كه مالک 
خودروهای فرسـوده هسـتند، بدون قرعه كشی 
خودروی نو اختصاص دهند، اما خودروسـازان 
معتقـد بودند تشـخيص مالـكان خودروهای 

فرسوده واقعی ممكن نيست. 
گفتيـم شـرطی بگذاريم تا هر كسـی نتواند جز 
افراد واجد شـرايط باشـد يعنی افرادی باشند كه 
حداقـل يـک سـال از تاريخ پالكشـان گذشـته 
باشـد تـا معلوم  شـود قبـل از اجـرای اين طرح 
خـودروی خـود را خريـداری كرده انـد؛ اما بعد 
گفتند سـازمان های نظارتی از ما ايراد می گيرند، 
بنابرايـن ما از طريق دو تن از نمايندگان مجلس 
شورای اسالمی تضمين كرديم و تاييديه گرفتيم 
كـه اگـر آنهـا بـه مالـكان خودروهای فرسـوده 

بـدون قرعه كشـی خـودرو بدهند، هيـچ يک از 
ارگان هـای نظارتی اعتراضی نداشـته باشـد، اما 

همچنان همكاری نكردند. 
از آنجـا كـه مدعـی بودنـد 40 ميليـون روی 
خودروهايشـان ضرر می دهند، پيشـنهاد كرديم 
خودروهـا را 25 تـا 30 درصـد باالتـر از قيمت 
كارخانه - با ضوابط خاص اما بدون قرعه كشـی 
- بـه مالكان خودروهای فرسـوده بفروشـند. در 
اين حالت سـازمان حمايت از مصرف كننده هم 
ايـرادی نمی گرفـت چون مالكان هم خودشـان 
راضـی بودند و می توانسـتند بدون قرعه كشـی 
ماشـينی بگيرند كه كماكان 20 تـا 30 ميليون از 
بـازار آزاد ارزان تـر بـود، امـا بـاز هـم فايـده ای 
نداشـت. آنها نمی خواهند اين كار را انجام دهند 

و من هنوز دليل مخالفت ها را نمی دانم.
همانطـور كه می دانيد، يكـی از وعده های دولت 
اين اسـت كه سـالی يک ميليون مسكن بسازد، 
امـا نكتـه جالـب ايـن اسـت كـه مـاده اوليـه 
ساختمان سـازی چه در قالب ميلگـرد و چه در 
قالب تيرآهن، فوالد اسـت كه بايد از خارج وارد 
شـده يـا از سـنگ آهن اسـتخراج شـود. هزينه 
اسـتخراج هـر تـن فـوالد و آهن از سـنگ آهن 
هـم نزديک به 120 دالر اسـت، در حالی كه اگر 
اين آهن را از طريق اسـقاط خودروهای فرسوده 
تامين كنيم، هم معادن برای نسـل های بعد باقی 

می ماند و هم ارزبری ما كاهش می يابد. 
ما در نامه ای به وزير راه پيشـنهاد داديم كه از رده 
خـارج كـردن هر خـودروی سـواری 450 كيلو 
آهـن و فـوالد خالـص توليـد می كنـد و هـر 
مترمربع مسكن 45 كيلوگرم آهن يا ميلگرد نياز 
دارد. اگر 450 هزار دسـتگاه خودرو از رده خارج 
شـود، می تـوان فـوالد مـورد نياز برای سـاخت 
4/5 ميليون مترمربع مسكن را تامين كرد و عمال 
ارز بـری بـرای واردات فـوالد از چيـن يا سـاير 

كشورها را كاهش خواهيم داد.
خالصه اينكـه، ما در تمام ابعاد اسـقاط خودرو، 
طرح هايـی را ارائه داده ايم كه در شـرايط عادی و 
در يـک دنيـای ايـده آل بايد مدال هـای افتخاری 
دريافـت می كرديـم و از ما تقدير می شـد، اما در 
اين مرزوبوم گويی انسـان هايی بر سـر كارند كه 
نفـع و سودشـان در عقـب مانـده نگـه داشـتن 
كشـور اسـت. واقعا ديگر توانـی برای جنگيدن 

برای منافع ايران برايمان باقی نمانده است. 

در کشورهای اروپایی و 
آمریكایی اجاره لوازم

و قطعات خودرو امری 
رایج است، اما مالكان 
خودرویی که بابت اسقاط 
از دولت یارانه دریافت 
می کنند، به هيچ عنوان 
مجاز به مصرف مجدد 
قطعات قابل استفاده 
خودروی خود نيستند

خودروسازان بزرگ جهان 
در برنامه های جدید خود 
از بخشی به نام مهندسی 
تخریب در قطعات خودرو 
بهره می برند، به این ترتيب

که خودرو پس از پایان 
عمر مفيد خود )به طور مثال 
10 سال( با خرابی قطعات 
روبه رو می شود که همين 
امر استفاده از این خودرو 
را غيراقتصادی می کند
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اسقاط به قاعده خودروها به معنای توليد دارايی
 و ايمنی محيط زیست است

صنعت پولساز
بابک وفایی

در سال های اخیر، تقریبا روزی نبوده که به دنبال آلودگی هوای شهرهای بزرگ، 
صحبت از لزوم اسقاط و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده به میان نیاید. طبیعتا 
کاهش آالیندگی خودروها به دنبال از رده خارج کردن خودروهای فرسوده قطعا یکی 
از مهم ترین مزیت های طرح جایگزینی خودروهای فرسوده است، اما این همه ماجرا 
نیست، چراکه کشورهای پیشرفته در صنعت خودرو در چند دهه ای که ایده اسقاط 
خودروهای فرسوده را با استفاده از قوانین سخت گیرانه دنبال می کنند به مزیت های 
بسیار بیشتری در زمینه اسقاط خودروهای فرسوده رسیده اند، مزیت های آشکار و 

پنهانی که لزوم توجه بیشتر به اسقاط خودروهای فرسوده را ایجاب می کند. 

برای كسـانی كه در جريان پروسه توليد خودرو 
هستند، بی  شـک يكی از عينی ترين مزيت های 
اسـقاط خودروهای فرسـوده، بازيافت فلزات و 
ساير مواد مورد اسـتفاده در خودرو اسقاط شده 
بـرای توليـد خـودرو جديـد اسـت، امـری كه 
مزيت های بسـياری به ويـژه در زمينـه مصرف 

انرژی و آاليندگی محيط  زيست دارد.
فـوالد اصلی تريـن ماده تشـكيل دهنده خـودرو 
)شـامل بدنه و شاسی و موتور( است و بازيافت 
آن می توانـد تاثيـرات زيـادی در حفاظـت از 
محيط  زيسـت داشته باشد؛ مطالعات  انجام شده 
نشـان می دهـد كـه  بازيافـت هـر تـن فـوالد، 
صرفه جويـی 1/1 تنـی در سـنگ آهن و حـدود 
600 كيلوگرمی در زغال سـنگ را به دنبـال دارد.
امـا  ايـن همه ماجرا نيسـت؛ چرا كه اسـتخراج 
سـنگ آهن و زغال سـنگ فرآيندهايـی آالينـده 
بـوده و كاهـش نياز به مصـرف  آنها بـه معنای 

محيط  زيست پاك تر است. 



يعنـی دليـل بسـياری از سـكته های قلبـی در 
شـهرهای صنعتی، آلودگی هواسـت، ولی اعالم 
نمی شـود. در حال حاضر با دانشگاه اراك قرارداد 
امضـا كرده ايم كـه روی اين مـوارد تحقيق كنند. 
می خواهيـم ثابـت كنيـم كـه بيـش از نيمـی از 
سكته های قلبی منجر به مرگ در كالنشهرهايی 
مانند تهـران، تبريز، مشـهد و اراك بر اثر آلودگی 

هواست، ولی اطالع رسانی نمی شود.
مـا با سـازمان راهداری هم جلسـاتی داشـتيم و 
نتيجـه مطالعاتمـان را با آنهـا در ميان گذاشـتيم. 
تحقيقـات مـا نشـان می دهـد كـه اگـر 5 هـزار 
خودروی سنگين و تجاری فرسوده را جايگزين 
كننـد، تقريبـا 2/5 ميليـون دالر بـه درآمدهـای 
ترانزيتی ما افزوده می شـود كه پول كمی نيست. 
ايـران نزديـک به 100 ميليـون تن ظرفيت بالقوه 
بـرای ترانزيـت دارد، در حالی كه اكنون ترانزيت 
ما در سـال كمتر از 10 ميليون تن است. چرا اين 
كاالهـای ترانزيت وارد كشـور ما نمی شـوند و 
صاحبان كاال حاضر هسـتند بارشـان را از طريق 
تنگه بسـفر تركيه و تنگه جبل الطارق، آب های 
خليج فارس و دريای عمان به پاكستان بفرستند 
ولـی از ايران عبور ندهند؟ يكـی از داليل اصلی 

به فرسودگی ناوگان مربوط می شود. 
ترابران: گویا دو شـرکت خودروسازی بزرگ 
کشـور بـا اتحادیـه در اجرای قانون اسـقاط 

خودرو همكاری نمی کنند...
بله. در شورای گفت وگوی بخش خصوصی 
و دولـت كه در اتاق ايران برگزار می شـد و تمام 
ذی نفعان صنعت در آن حضور داشـتند، يكی از 
مـوارد مصوب اين بـود كه به افـرادی كه مالک 
خودروهای فرسـوده هسـتند، بدون قرعه كشی 
خودروی نو اختصاص دهند، اما خودروسـازان 
معتقـد بودند تشـخيص مالـكان خودروهای 

فرسوده واقعی ممكن نيست. 
گفتيـم شـرطی بگذاريم تا هر كسـی نتواند جز 
افراد واجد شـرايط باشـد يعنی افرادی باشند كه 
حداقـل يـک سـال از تاريخ پالكشـان گذشـته 
باشـد تـا معلوم  شـود قبـل از اجـرای اين طرح 
خـودروی خـود را خريـداری كرده انـد؛ اما بعد 
گفتند سـازمان های نظارتی از ما ايراد می گيرند، 
بنابرايـن ما از طريق دو تن از نمايندگان مجلس 
شورای اسالمی تضمين كرديم و تاييديه گرفتيم 
كـه اگـر آنهـا بـه مالـكان خودروهای فرسـوده 

بـدون قرعه كشـی خـودرو بدهند، هيـچ يک از 
ارگان هـای نظارتی اعتراضی نداشـته باشـد، اما 

همچنان همكاری نكردند. 
از آنجـا كـه مدعـی بودنـد 40 ميليـون روی 
خودروهايشـان ضرر می دهند، پيشـنهاد كرديم 
خودروهـا را 25 تـا 30 درصـد باالتـر از قيمت 
كارخانه - با ضوابط خاص اما بدون قرعه كشـی 
- بـه مالكان خودروهای فرسـوده بفروشـند. در 
اين حالت سـازمان حمايت از مصرف كننده هم 
ايـرادی نمی گرفـت چون مالكان هم خودشـان 
راضـی بودند و می توانسـتند بدون قرعه كشـی 
ماشـينی بگيرند كه كماكان 20 تـا 30 ميليون از 
بـازار آزاد ارزان تـر بـود، امـا بـاز هـم فايـده ای 
نداشـت. آنها نمی خواهند اين كار را انجام دهند 

و من هنوز دليل مخالفت ها را نمی دانم.
همانطـور كه می دانيد، يكـی از وعده های دولت 
اين اسـت كه سـالی يک ميليون مسكن بسازد، 
امـا نكتـه جالـب ايـن اسـت كـه مـاده اوليـه 
ساختمان سـازی چه در قالب ميلگـرد و چه در 
قالب تيرآهن، فوالد اسـت كه بايد از خارج وارد 
شـده يـا از سـنگ آهن اسـتخراج شـود. هزينه 
اسـتخراج هـر تـن فـوالد و آهن از سـنگ آهن 
هـم نزديک به 120 دالر اسـت، در حالی كه اگر 
اين آهن را از طريق اسـقاط خودروهای فرسوده 
تامين كنيم، هم معادن برای نسـل های بعد باقی 

می ماند و هم ارزبری ما كاهش می يابد. 
ما در نامه ای به وزير راه پيشـنهاد داديم كه از رده 
خـارج كـردن هر خـودروی سـواری 450 كيلو 
آهـن و فـوالد خالـص توليـد می كنـد و هـر 
مترمربع مسكن 45 كيلوگرم آهن يا ميلگرد نياز 
دارد. اگر 450 هزار دسـتگاه خودرو از رده خارج 
شـود، می تـوان فـوالد مـورد نياز برای سـاخت 
4/5 ميليون مترمربع مسكن را تامين كرد و عمال 
ارز بـری بـرای واردات فـوالد از چيـن يا سـاير 

كشورها را كاهش خواهيم داد.
خالصه اينكـه، ما در تمام ابعاد اسـقاط خودرو، 
طرح هايـی را ارائه داده ايم كه در شـرايط عادی و 
در يـک دنيـای ايـده آل بايد مدال هـای افتخاری 
دريافـت می كرديـم و از ما تقدير می شـد، اما در 
اين مرزوبوم گويی انسـان هايی بر سـر كارند كه 
نفـع و سودشـان در عقـب مانـده نگـه داشـتن 
كشـور اسـت. واقعا ديگر توانـی برای جنگيدن 

برای منافع ايران برايمان باقی نمانده است. 

در کشورهای اروپایی و 
آمریكایی اجاره لوازم
و قطعات خودرو امری 
رایج است، اما مالكان 
خودرویی که بابت اسقاط 
از دولت یارانه دریافت 
می کنند، به هيچ عنوان 
مجاز به مصرف مجدد 
قطعات قابل استفاده 
خودروی خود نيستند

خودروسازان بزرگ جهان 
در برنامه های جدید خود 
از بخشی به نام مهندسی 
تخریب در قطعات خودرو 
بهره می برند، به این ترتيب
که خودرو پس از پایان 
عمر مفيد خود )به طور مثال 
10 سال( با خرابی قطعات 
روبه رو می شود که همين 
امر استفاده از این خودرو 
را غيراقتصادی می کند
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اسقاط به قاعده خودروها به معنای توليد دارايی
 و ايمنی محيط زیست است

صنعت پولساز
بابک وفایی

در سال های اخیر، تقریبا روزی نبوده که به دنبال آلودگی هوای شهرهای بزرگ، 
صحبت از لزوم اسقاط و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده به میان نیاید. طبیعتا 
کاهش آالیندگی خودروها به دنبال از رده خارج کردن خودروهای فرسوده قطعا یکی 
از مهم ترین مزیت های طرح جایگزینی خودروهای فرسوده است، اما این همه ماجرا 
نیست، چراکه کشورهای پیشرفته در صنعت خودرو در چند دهه ای که ایده اسقاط 
خودروهای فرسوده را با استفاده از قوانین سخت گیرانه دنبال می کنند به مزیت های 
بسیار بیشتری در زمینه اسقاط خودروهای فرسوده رسیده اند، مزیت های آشکار و 

پنهانی که لزوم توجه بیشتر به اسقاط خودروهای فرسوده را ایجاب می کند. 

برای كسـانی كه در جريان پروسه توليد خودرو 
هستند، بی  شـک يكی از عينی ترين مزيت های 
اسـقاط خودروهای فرسـوده، بازيافت فلزات و 
ساير مواد مورد اسـتفاده در خودرو اسقاط شده 
بـرای توليـد خـودرو جديـد اسـت، امـری كه 
مزيت های بسـياری به ويـژه در زمينـه مصرف 

انرژی و آاليندگی محيط  زيست دارد.
فـوالد اصلی تريـن ماده تشـكيل دهنده خـودرو 
)شـامل بدنه و شاسی و موتور( است و بازيافت 
آن می توانـد تاثيـرات زيـادی در حفاظـت از 
محيط  زيسـت داشته باشد؛ مطالعات  انجام شده 
نشـان می دهـد كـه  بازيافـت هـر تـن فـوالد، 
صرفه جويـی 1/1 تنـی در سـنگ آهن و حـدود 
600 كيلوگرمی در زغال سـنگ را به دنبـال دارد.
امـا  ايـن همه ماجرا نيسـت؛ چرا كه اسـتخراج 
سـنگ آهن و زغال سـنگ فرآيندهايـی آالينـده 
بـوده و كاهـش نياز به مصـرف  آنها بـه معنای 

محيط  زيست پاك تر است. 



مهم تـر از اين، بايـد به مصرف انـرژی مورد نياز 
برای اسـتخراج اين مواد معدنی اشاره كرد كه در 
صـورت بازيافت فـوالد می تـوان در مصرف آن 
صرفه جويـی كـرد؛ زيرا توليد فـوالد از مواد خام 
فرآينـدی بسـيار انرژی بر اسـت، به گونـه ای كه 
توليد هر تن شـمش فوالد در روش كوره قوس 
الكتريكی )به عنوان پرمصرف ترين روش توليد( 
بيـش از 420 مترمكعـب گاز طبيعـی و بيش از 
1100 كيلووات ساعت انرژی الكتريكی مصرف 
می كنـد و در روش توليـد كـوره بلنـد )به عنوان 
روش توليـدی با بهينه ترين مصرف انـرژی( اين 

اعداد به ترتيب 27 و 530 است. 
تحقيقـات انجـام گرفتـه از جمله بررسـی های 
دانشـگاه Yale آمريكا نشان می دهد كه بازيافت 
فـوالد می توانـد حـدود 33 درصد صرفه جويی 
در مصـرف انـرژی و 32 درصـد كاهـش توليد 
CO2 به دنبال داشـته باشـد. البته اين اعـداد در 
شـرايطی است كه به دليل محدوديت در عرضه 
قراضـه فـوالد، امـكان اسـتفاده كامـل از فـوالد 
بازيافتی وجود نداشته باشد )وضعيتی كه عمدتا 
در بـازار فوالد آمريكا برقرار اسـت( اما اگر بتوان 
بـرای توليد فوالد جديـد به طور كامـل از فوالد 
بازيافتی اسـتفاده كرد اين اعداد بـه ترتيب 67 و 
70 درصـد خواهـد شـد كـه صرفه جويـی و 
كاهش آاليندگی بسـيار بزرگی نسبت به توليد 

فوالد از سنگ آهن است.
در عيـن حـال، بازيافت خودروها تنها مربوط به 
فلـزات و به ويـژه فـوالد نيسـت و بخش هـای 
السـتيكی و پالسـتيكی را نيز شامل می شود كه 
هـر يک به نوبـه خود باعث كاهش نيـاز به مواد 
اوليـه و مصـرف انـرژی و آاليندگـی زيسـت 
محيطی شـود ضمن آنكـه بازيافت بخش های 
مختلف خـودرو مانـع از پراكنده شـدن آنها در 

محيط  زيست می شود.

استانداردهای آالیندگی؛ 
برگ برنده خودروهای جدید

از ديد عمومی شـايد اگر تنهـا به دنبال يک دليل 
برای لـزوم جايگزينـی خودروهای كاركـرده با 
خودروهای نو باشيم، آن دليل كاهش محسوس 
آاليندگـی خودروهـا در سـال های اخير اسـت، 
هرچنـد قطعا نمی تـوان از خودروسـازها انتظار 
داشـت به صورت خود خواسته به دنبال كاهش 
آلودگـی خودروهـا باشـند، بلكه ايـن قوانين و 

مقررات سـخت گيرانه اسـت كه آنهـا را مجبور 
بـه ايجـاد تغييـرات در خودروهای هر نسـل و 

توليد خودروهای پاك تر می كند.
در ايـن زمينـه می توان به سـری اسـتانداردهای 
آاليندگی EURO به عنوان يكی از مشهورترين 
و فراگيرترين استانداردهای آاليندگی اشاره كرد. 
اين سـری از اسـتانداردها )كه در ايران نيز مورد 
اسـتناد قرار می گيـرد( از سـال 1992 در اتحاديه 
اروپـا برقرار شـده و اكنون خودروهـای اين قاره 
طبـق ششـمين سـری از ايـن اسـتاندارد مـورد 
ارزيابـی قـرار می گيرنـد و در آينـده نزديـک 
هفتميـن سـری از ايـن اسـتاندارد نيـز اجرايـی 
خواهد شـد. اين اسـتاندارد، چند آاليندگی مهم 
خـودرو را مـورد ارزيابـی قرار می دهـد و در هر 
نوبت برايشـان محدوده  مجاز سخت گيرانه تری 
را معيـن می كند و بـه اين ترتيـب خودروها در 
هـر سـری از اسـتاندارد، پاك تـر از خودروهای 

توليد شده براساس سطح قبلی هستند.
به عنوان نمونه، ميزان آاليندگی مجاز مونواكسيد 
كربن خودروهای بنزينی توليد شـده بر اسـاس 
اسـتاندارد يورو  6 )كه هم اكنون در اتحاديه اروپا 
در جريـان اسـت( معادل 1 گـرم در هر كيلومتر 
اسـت و اين در حالی اسـت كه خودروی توليد 
شـده بر اسـاس اسـتاندارد يورو 1 )كـه در نيمه 
نخسـت دهه 90 توليـد می شـد(، 2/72 گرم در 
هر كيلومتـر آاليندگی مونواكسـيد كربن توليد 
می كنـد. ايـن مسـئله در سـاير شـاخص های 
آاليندگـی مـورد ارزيابـی در ايـن اسـتاندارد نيز 
برقرار اسـت و همـواره معيارهای مدنظر در اين 
اسـتاندارد، در هر نوبت سخت گيرانه تر می شود 
تـا به ايـن ترتيـب بتـوان با اطمينـان ادعـا كرد 
خودروهـای توليـد شـده همـواره بـه سـمت 

پاك تر شدن حركت می كنند.
اين روند در مورد سـاير استانداردهای آاليندگی 
در سـطح جهان از جمله استانداردهای آمريكا و 
ژاپـن نيز برقرار اسـت. به عنوان نمونه براسـاس 
بررسـی های Arthur van Benthem، استاد 
اقتصاد و انرژی در دانشـگاه پنسيلوانيا، وضعيت 
آلودگی هوا در 50 سـال اخير، به طور پيوسته در 
آمريكا رو به بهبود بوده و سـطح آاليندگی هايی 
همچـون ازون و اكسـيدهای نيتـروژن و ذرات 
معلق نسـبت به سـال 1970 حـدود 80 درصد 

كاهش داشته است.
او در اين زمينه به كاهش آاليندگی 99 درصدی 

فوالد اصلی ترین ماده در 
ساخت خودروهاست و 
بازیافت آن )به جای توليد 
از سنگ آهن ( می تواند 
تاثير زیادی در حفاظت
 از محيط  زیست داشته

 باشد؛ چراکه بازیافت 
 هر تن فوالد باعث 
صرفه جویی 1/1 تنی 
در سنگ آهن و  حدود
 600 کيلوگرمی در

 زغال سنگ می شود 

توليد فوالد از مواد خام 
فرآیندی بسيار انرژی بر
 است، به گونه ای که توليد

 هر تن شمش فوالد در 
روش کوره قوس بيش از 
420 مترمكعب گاز طبيعی 
و بيش از 1100 کيلووات 
ساعت انرژی الكتریكی 
مصرف می کند که در 
روش توليد کوره بلند 
این اعداد به ترتيب
 27 و 5۳0 است

ران
ی ای

رابر
د ت

صا
 اقت

مه
هنا

ما
Tr

an
sp

or
ta

ti
on

 M
ag

az
in

e

خودروهـا نسـبت بـه سـال 1968 )زمانـی كـه 
قوانيـن آاليندگی در آمريكا آغاز شـد( اشـاره و 
اضافـه می كنـد كـه خودروهـا بـا افزايش سـن 
آالينده تر می شـوند و به اين ترتيب در كشـوری 
مانند آمريكا، تعداد كمـی از خودروهای قديمی 

مسئول حجم زيادی از آاليندگی هستند.

مصرف سوخت کمتر، 
کلید موفقیت خودروهای جدید

پاك تـر بـودن خودروهـای جديـد البتـه دليـل 
ديگـری هـم دارد و آن كمتـر بـودن مصـرف 
سوخت خودروهای جديد نسبت به نمونه های 
پيشـين اسـت؛ به عنـوان نمونـه، خودرويـی بـا 
مصرف سـوختی در حـدود 8/ 5 ليتر در يكصد 
كيلومتر پيمايش را در نظر بگيريد، يعنی عددی 
كـه ايـن روزهـا برای نسـل جديـد خودروهای 
خانوادگـی عـددی رايـج اسـت. حـاال اگـر اين 
خودرو را با نمونه ای قديمی تر مقايسـه كنيم كه 
مصرف سـوختی در محـدوده 8/  7 ليتر داشـت 
)چيـزی كـه در حـدود يـک دهه پيـش، عددی 
مناسـب برای خودروهـای خانوادگی بود( حتی 
در فنـاوری و سـطح آاليندگـی مشـابه، خودرو 
قديمی تـر با كاركـرد حـدود 15هزار مايـل )24 
هزار كيلومتر( در هرسـال كـه در آمريكا كاركرد 
متوسـط عمـده خودروها اسـت، در يک سـال 
35 / 4 تـن دی اكسـيد كربن وارد محيط زيسـت 
می كنـد، در حالی  كـه اين ميـزان در خودروهای 
جديدتـر معادل 3/25 تن اسـت. حاال اگر همين 
اختالف را در 10 سـال كاركرد خودرو قديمی تر 
ضـرب كنيـم شـاهد اختـالف محسـوس دو 

خودرو خواهيم بود.
بـه اين ترتيب، تركيبی از قوانيـن دولتی، افزايش 
قيمت سوخت، سخت گيری ها و البته حساسيت 
عمومی بر روی آاليندگی و جدال با خودروهای 
برقی باعث شده تمامی شركت های خودروساز 
جهانی به طور پيوسـته به دنبـال راهكارهايی در 
زمينـه كاهـش مصـرف سـوخت خودروهـای 
توليـدی خـود باشـند به گونـه ای كه می تـوان با 
اطمينـان گفـت يک خـودرو جديـد تحت هر 
شـرايط نسـبت به يـک خـودروی قديمی تر در 
كالس بدنـه و حجـم موتـور برابـر، مصـرف 

سوخت پايين تری دارد.
اصلی تريـن دليـل فنـی ايـن كاهـش مصـرف 
سـوخت، فناوری هـای جديـدی اسـت كـه در 

موتور خودروها مورد اسـتفاده قـرار می گيرد كه 
از آن جمله می توان به سيستم تزريق سوخت و 
احتراق اشاره كرد. مسئله مهم در اينجا آزاد كردن 
بيشـترين ميـزان انـرژی از حجم برابر سـوخت 
اسـت تا بـه اين ترتيب بتـوان كارآيی سـوخت 

)بنزين يا گازوييل( مصرفی را باالتر برد. 
در زمـان تبديـل موتورهـا از كاربراتـوری بـه 
انژكتـوری شـاهد يک تحول مهـم در اين زمينه 
بوديـم، چراكـه موتورهـای انژكتـوری و به ويژه 
انواع انژكتوری با كنترل الكترونيكی می توانستند 
سـوخت را دقيق تر از سيستم های كاربراتوری به 
موتور خودرو برسانند. تحول بعدی در اين زمينه 
استفاده از فناوری تزريق مستقيم سوخت بود كه 
با توجه به فشـار باالی پاشـش سوخت و انتقال 
مسـتقيم آن به محفظه احتراق در زمان درسـت، 
كارآيی بسـيار بااليی از سوخت را حاصل كرد تا 
بـه اين ترتيـب موتورهـای جديدتـر و به عنوان 
مثـال موتورهای توليد شـده تا حـدود يک دهه 
پيـش، بتواننـد در حجم برابر مصرف سـوخت 

كمتر و قدرت بيشتری توليد كنند. 
اين روند با گسـترش كوچک سـازی موتورها و 
بهره گيـری از توربوشـارژر بـرای افزايـش توان، 
شـكل بهينه تـری بـه خـود گرفت تـا جايی كه 
اكنون يک موتور 1/6 ليتری توربوشارژ به راحتی 
می توانـد قدرتـی نزديـک بـه 200 اسـب بخار 
توليـد كنـد، قدرتـی كه تـا دو دهه پيـش از يک 
موتـور 3 ليتـری اسـتخراج می شـد، در حالی كه 
مصرف سـوخت موتور جديد معمـوال كمتر از 

موتور قديمی است.
در اين زمينه، يک وب سايت دولتی در آمريكا به 
نـام Fueleconomy.gov می تواند اطالعات 
مناسـبی برای مقايسـه در اختيار قرار دهـد. اين 
وبسايت اطالعات مصرف سوخت خودروهای 
مختلف را برای بيش از سـه دهه در اختيـار دارد 
و می تواند مبنای مقايسـه مناسـبی برای مقايسه 
مصرف سوخت خودروها باشد؛ به عنوان نمونه 
تويوتـا كـروال را به عنوان يكـی از محبوب ترين 
خودروهـای بازار آمريـكا و جهان )كه همچنان 
نيـز توليـد می شـود( در نظـر می گيريـم؛ ايـن 
خـودرو در سـال 1990 با موتور 6/ 1 ليتری خود 
مصرف سوخت متوسط )شـهر/  جاده( حدود 9 
ليتـر را ارائـه می كرد و جالب تر آنكـه در آن زمان 
جـزو خودروهای كم مصرف در بـازار آمريكا به 
شـمار می رفـت، امـا كـروال هم اكنـون بـا مدل 
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مهم تـر از اين، بايـد به مصرف انـرژی مورد نياز 
برای اسـتخراج اين مواد معدنی اشاره كرد كه در 
صـورت بازيافت فـوالد می تـوان در مصرف آن 
صرفه جويـی كـرد؛ زيرا توليد فـوالد از مواد خام 
فرآينـدی بسـيار انرژی بر اسـت، به گونـه ای كه 
توليد هر تن شـمش فوالد در روش كوره قوس 
الكتريكی )به عنوان پرمصرف ترين روش توليد( 
بيـش از 420 مترمكعـب گاز طبيعـی و بيش از 
1100 كيلووات ساعت انرژی الكتريكی مصرف 
می كنـد و در روش توليـد كـوره بلنـد )به عنوان 
روش توليـدی با بهينه ترين مصرف انـرژی( اين 

اعداد به ترتيب 27 و 530 است. 
تحقيقـات انجـام گرفتـه از جمله بررسـی های 
دانشـگاه Yale آمريكا نشان می دهد كه بازيافت 
فـوالد می توانـد حـدود 33 درصد صرفه جويی 
در مصـرف انـرژی و 32 درصـد كاهـش توليد 
CO2 به دنبال داشـته باشـد. البته اين اعـداد در 
شـرايطی است كه به دليل محدوديت در عرضه 
قراضـه فـوالد، امـكان اسـتفاده كامـل از فـوالد 
بازيافتی وجود نداشته باشد )وضعيتی كه عمدتا 
در بـازار فوالد آمريكا برقرار اسـت( اما اگر بتوان 
بـرای توليد فوالد جديـد به طور كامـل از فوالد 
بازيافتی اسـتفاده كرد اين اعداد بـه ترتيب 67 و 
70 درصـد خواهـد شـد كـه صرفه جويـی و 
كاهش آاليندگی بسـيار بزرگی نسبت به توليد 

فوالد از سنگ آهن است.
در عيـن حـال، بازيافت خودروها تنها مربوط به 
فلـزات و به ويـژه فـوالد نيسـت و بخش هـای 
السـتيكی و پالسـتيكی را نيز شامل می شود كه 
هـر يک به نوبـه خود باعث كاهش نيـاز به مواد 
اوليـه و مصـرف انـرژی و آاليندگـی زيسـت 
محيطی شـود ضمن آنكـه بازيافت بخش های 
مختلف خـودرو مانـع از پراكنده شـدن آنها در 

محيط  زيست می شود.

استانداردهای آالیندگی؛ 
برگ برنده خودروهای جدید

از ديد عمومی شـايد اگر تنهـا به دنبال يک دليل 
برای لـزوم جايگزينـی خودروهای كاركـرده با 
خودروهای نو باشيم، آن دليل كاهش محسوس 
آاليندگـی خودروهـا در سـال های اخير اسـت، 
هرچنـد قطعا نمی تـوان از خودروسـازها انتظار 
داشـت به صورت خود خواسته به دنبال كاهش 
آلودگـی خودروهـا باشـند، بلكه ايـن قوانين و 

مقررات سـخت گيرانه اسـت كه آنهـا را مجبور 
بـه ايجـاد تغييـرات در خودروهای هر نسـل و 

توليد خودروهای پاك تر می كند.
در ايـن زمينـه می توان به سـری اسـتانداردهای 
آاليندگی EURO به عنوان يكی از مشهورترين 
و فراگيرترين استانداردهای آاليندگی اشاره كرد. 
اين سـری از اسـتانداردها )كه در ايران نيز مورد 
اسـتناد قرار می گيـرد( از سـال 1992 در اتحاديه 
اروپـا برقرار شـده و اكنون خودروهـای اين قاره 
طبـق ششـمين سـری از ايـن اسـتاندارد مـورد 
ارزيابـی قـرار می گيرنـد و در آينـده نزديـک 
هفتميـن سـری از ايـن اسـتاندارد نيـز اجرايـی 
خواهد شـد. اين اسـتاندارد، چند آاليندگی مهم 
خـودرو را مـورد ارزيابـی قرار می دهـد و در هر 
نوبت برايشـان محدوده  مجاز سخت گيرانه تری 
را معيـن می كند و بـه اين ترتيـب خودروها در 
هـر سـری از اسـتاندارد، پاك تـر از خودروهای 

توليد شده براساس سطح قبلی هستند.
به عنوان نمونه، ميزان آاليندگی مجاز مونواكسيد 
كربن خودروهای بنزينی توليد شـده بر اسـاس 
اسـتاندارد يورو  6 )كه هم اكنون در اتحاديه اروپا 
در جريـان اسـت( معادل 1 گـرم در هر كيلومتر 
اسـت و اين در حالی اسـت كه خودروی توليد 
شـده بر اسـاس اسـتاندارد يورو 1 )كـه در نيمه 
نخسـت دهه 90 توليـد می شـد(، 2/72 گرم در 
هر كيلومتـر آاليندگی مونواكسـيد كربن توليد 
می كنـد. ايـن مسـئله در سـاير شـاخص های 
آاليندگـی مـورد ارزيابـی در ايـن اسـتاندارد نيز 
برقرار اسـت و همـواره معيارهای مدنظر در اين 
اسـتاندارد، در هر نوبت سخت گيرانه تر می شود 
تـا به ايـن ترتيـب بتـوان با اطمينـان ادعـا كرد 
خودروهـای توليـد شـده همـواره بـه سـمت 

پاك تر شدن حركت می كنند.
اين روند در مورد سـاير استانداردهای آاليندگی 
در سـطح جهان از جمله استانداردهای آمريكا و 
ژاپـن نيز برقرار اسـت. به عنوان نمونه براسـاس 
بررسـی های Arthur van Benthem، استاد 
اقتصاد و انرژی در دانشـگاه پنسيلوانيا، وضعيت 
آلودگی هوا در 50 سـال اخير، به طور پيوسته در 
آمريكا رو به بهبود بوده و سـطح آاليندگی هايی 
همچـون ازون و اكسـيدهای نيتـروژن و ذرات 
معلق نسـبت به سـال 1970 حـدود 80 درصد 

كاهش داشته است.
او در اين زمينه به كاهش آاليندگی 99 درصدی 

فوالد اصلی ترین ماده در 
ساخت خودروهاست و 
بازیافت آن )به جای توليد 
از سنگ آهن ( می تواند 
تاثير زیادی در حفاظت
 از محيط  زیست داشته
 باشد؛ چراکه بازیافت 
 هر تن فوالد باعث 
صرفه جویی 1/1 تنی 
در سنگ آهن و  حدود
 600 کيلوگرمی در
 زغال سنگ می شود 

توليد فوالد از مواد خام 
فرآیندی بسيار انرژی بر
 است، به گونه ای که توليد

 هر تن شمش فوالد در 
روش کوره قوس بيش از 
420 مترمكعب گاز طبيعی 
و بيش از 1100 کيلووات 
ساعت انرژی الكتریكی 
مصرف می کند که در 
روش توليد کوره بلند 
این اعداد به ترتيب
 27 و 5۳0 است
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خودروهـا نسـبت بـه سـال 1968 )زمانـی كـه 
قوانيـن آاليندگی در آمريكا آغاز شـد( اشـاره و 
اضافـه می كنـد كـه خودروهـا بـا افزايش سـن 
آالينده تر می شـوند و به اين ترتيب در كشـوری 
مانند آمريكا، تعداد كمـی از خودروهای قديمی 

مسئول حجم زيادی از آاليندگی هستند.

مصرف سوخت کمتر، 
کلید موفقیت خودروهای جدید

پاك تـر بـودن خودروهـای جديـد البتـه دليـل 
ديگـری هـم دارد و آن كمتـر بـودن مصـرف 
سوخت خودروهای جديد نسبت به نمونه های 
پيشـين اسـت؛ به عنـوان نمونـه، خودرويـی بـا 
مصرف سـوختی در حـدود 8/ 5 ليتر در يكصد 
كيلومتر پيمايش را در نظر بگيريد، يعنی عددی 
كـه ايـن روزهـا برای نسـل جديـد خودروهای 
خانوادگـی عـددی رايـج اسـت. حـاال اگـر اين 
خودرو را با نمونه ای قديمی تر مقايسـه كنيم كه 
مصرف سـوختی در محـدوده 8/  7 ليتر داشـت 
)چيـزی كـه در حـدود يـک دهه پيـش، عددی 
مناسـب برای خودروهـای خانوادگی بود( حتی 
در فنـاوری و سـطح آاليندگـی مشـابه، خودرو 
قديمی تـر با كاركـرد حـدود 15هزار مايـل )24 
هزار كيلومتر( در هرسـال كـه در آمريكا كاركرد 
متوسـط عمـده خودروها اسـت، در يک سـال 
35 / 4 تـن دی اكسـيد كربن وارد محيط زيسـت 
می كنـد، در حالی  كـه اين ميـزان در خودروهای 
جديدتـر معادل 3/25 تن اسـت. حاال اگر همين 
اختالف را در 10 سـال كاركرد خودرو قديمی تر 
ضـرب كنيـم شـاهد اختـالف محسـوس دو 

خودرو خواهيم بود.
بـه اين ترتيب، تركيبی از قوانيـن دولتی، افزايش 
قيمت سوخت، سخت گيری ها و البته حساسيت 
عمومی بر روی آاليندگی و جدال با خودروهای 
برقی باعث شده تمامی شركت های خودروساز 
جهانی به طور پيوسـته به دنبـال راهكارهايی در 
زمينـه كاهـش مصـرف سـوخت خودروهـای 
توليـدی خـود باشـند به گونـه ای كه می تـوان با 
اطمينـان گفـت يک خـودرو جديـد تحت هر 
شـرايط نسـبت به يـک خـودروی قديمی تر در 
كالس بدنـه و حجـم موتـور برابـر، مصـرف 

سوخت پايين تری دارد.
اصلی تريـن دليـل فنـی ايـن كاهـش مصـرف 
سـوخت، فناوری هـای جديـدی اسـت كـه در 

موتور خودروها مورد اسـتفاده قـرار می گيرد كه 
از آن جمله می توان به سيستم تزريق سوخت و 
احتراق اشاره كرد. مسئله مهم در اينجا آزاد كردن 
بيشـترين ميـزان انـرژی از حجم برابر سـوخت 
اسـت تا بـه اين ترتيب بتـوان كارآيی سـوخت 

)بنزين يا گازوييل( مصرفی را باالتر برد. 
در زمـان تبديـل موتورهـا از كاربراتـوری بـه 
انژكتـوری شـاهد يک تحول مهـم در اين زمينه 
بوديـم، چراكـه موتورهـای انژكتـوری و به ويژه 
انواع انژكتوری با كنترل الكترونيكی می توانستند 
سـوخت را دقيق تر از سيستم های كاربراتوری به 
موتور خودرو برسانند. تحول بعدی در اين زمينه 
استفاده از فناوری تزريق مستقيم سوخت بود كه 
با توجه به فشـار باالی پاشـش سوخت و انتقال 
مسـتقيم آن به محفظه احتراق در زمان درسـت، 
كارآيی بسـيار بااليی از سوخت را حاصل كرد تا 
بـه اين ترتيـب موتورهـای جديدتـر و به عنوان 
مثـال موتورهای توليد شـده تا حـدود يک دهه 
پيـش، بتواننـد در حجم برابر مصرف سـوخت 

كمتر و قدرت بيشتری توليد كنند. 
اين روند با گسـترش كوچک سـازی موتورها و 
بهره گيـری از توربوشـارژر بـرای افزايـش توان، 
شـكل بهينه تـری بـه خـود گرفت تـا جايی كه 
اكنون يک موتور 1/6 ليتری توربوشارژ به راحتی 
می توانـد قدرتـی نزديـک بـه 200 اسـب بخار 
توليـد كنـد، قدرتـی كه تـا دو دهه پيـش از يک 
موتـور 3 ليتـری اسـتخراج می شـد، در حالی كه 
مصرف سـوخت موتور جديد معمـوال كمتر از 

موتور قديمی است.
در اين زمينه، يک وب سايت دولتی در آمريكا به 
نـام Fueleconomy.gov می تواند اطالعات 
مناسـبی برای مقايسـه در اختيار قرار دهـد. اين 
وبسايت اطالعات مصرف سوخت خودروهای 
مختلف را برای بيش از سـه دهه در اختيـار دارد 
و می تواند مبنای مقايسـه مناسـبی برای مقايسه 
مصرف سوخت خودروها باشد؛ به عنوان نمونه 
تويوتـا كـروال را به عنوان يكـی از محبوب ترين 
خودروهـای بازار آمريـكا و جهان )كه همچنان 
نيـز توليـد می شـود( در نظـر می گيريـم؛ ايـن 
خـودرو در سـال 1990 با موتور 6/ 1 ليتری خود 
مصرف سوخت متوسط )شـهر/  جاده( حدود 9 
ليتـر را ارائـه می كرد و جالب تر آنكـه در آن زمان 
جـزو خودروهای كم مصرف در بـازار آمريكا به 
شـمار می رفـت، امـا كـروال هم اكنـون بـا مدل 

 Yale بررسی دانشگاه
آمریكا نشان می دهد که 
بازیافت فوالد می تواند 

۳۳درصد صرفه جویی
در مصرف انرژی و ۳2 

درصد کاهش توليد 
CO2 به دنبال داشته 

باشد که اگر بتوان برای
توليد فوالد جدید به طور 

کامل از فوالد بازیافتی
استفاده کرد این اعداد 

به ترتيب 67 و 70 
درصد خواهد شد 

ميزان آالیندگی مجاز
CO خودروهای بنزینی

توليد شده بر اساس
استاندارد یورو 6 معادل

1 گرم در هر کيلومتر
است، اما خودروی توليد
شده براساس استاندارد

یورو 1 حدود 2/72 گرم 
در هر کيلومتر آالیندگی 

مونواکسيد کربن 
توليد می کند
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2022 و با موتور 1/6 ليتری تنفس طبيعی نيز در 
برخـی بازارهـای جهانـی عرضـه می شـود؛ در 
حالی كه متوسـط مصرف سـوخت آن با موتور 
6/ 1 ليتـری هـم اكنـون حدود 3/  5 ليتر اسـت و 
ايـن در حالـی اسـت كه قـدرت موتـور جديد 
حـدود 20 درصـد بيشـتر اسـت و در پيمايـش 
20هزار كيلومتری سـاليانه، اين اختالف مصرف 
بـه معنـای حـدود 800 ليتـر مصرف سـوخت 

كمتر خواهد بود. 
تويوتـا يكـی از شـركت های پيشـرو در زمينـه 
فنـاوری هيبريد اسـت و اگـر اين مقايسـه را با 
نمونه هـای هيبريد اين برنـد ادامه دهيم به نتايج 
جالب تـری می رسـيم؛ چراكـه مثـال نمونه های 
هيبريدی تويوتا كروال با وجـود موتور بزرگ تر 
)1/8 ليتر( مصرف سوخت متوسطی معادل 4/5 
ليتـر دارد. ايـن اختـالف مصـرف سـوخت در 
مدل هـای باالتـر كـروال هـم ادامـه داشـته و 
به عنـوان مثـال مدل هـای كـروال سـال 2000 با 
موتور 1/8 ليتری، مصرف سوخت متوسط 4/  8 
ليتـری را در هر يک صد كيلومتر ارائه می كنند و 
ايـن در حالی اسـت كـه موتورهـای 1/8 ليتری 
مدل هـای 2022 همين خودرو ميانگين مصرف 

سوخت 7/1 ليتر دارند.
بـا توجـه بـه رونـد كوچک سـازی موتـور در 
بعضـی برندهـا، ايـن مقايسـه را می تـوان بيـن 
موتورهـای با توان برابر در سـال های مختلف از 
يـک برنـد نيـز ادامـه داد، جايـی كـه امـروزه 
موتورهای كوچک تـر و كم مصرف تر می توانند 
قدرتـی معـادل موتورهای حجيم تر نسـل های 
قبـل ارائه كنند. به عنـوان نمونه موتـور 2 ليتری 
فولكس واگـن گلـف در سـال 2000 بـا قدرت 
حدود 115 اسـب بخار، مصرف سوختی معادل 
8/  9 ليتر در 100 كيلومتر داشـت و اين در حالی 
اسـت كه امروزه فولكس واگن همين قدرت را 
از موتـور 1 ليتـری توربوشـارژر و بـا مصـرف 
سـوختی حدود 7/  4 ليتـر در 100 كيلومتر برای 

گلف 2022 استخراج می كند.
اين مقايسـه ها را می توان بسـيار بيش از اين ادامه 
داد، امـا درنهايـت مشـخص اسـت خودروهای 
جديدتر )عالوه بر پيشـرفت های محسـوس در 
بخـش راحتـی و ايمنـی و آاليندگـی( در زمينه 
مصرف سوخت عملكرد بسيار بهتری نسبت به 
همتايان قديمی تـر دارند، امری كـه در نهايت به 
منابع محدود سـوخت های فسيلی جهان كمک 

می كند، سـوخت هايی كه نه تنها سوختنشان در 
موتور خـودرو آالينده اسـت، بلكه حتی فرآيند 
توليد و حمل آنها نيز آاليندگی زيسـت  محيطی 

قابل توجهی را ايجاد می كند.

آالیندگی تولید؛ زوایای پنهان 
يكـی از اصلی تريـن مسـائلی كـه در زمينـه 
جايگزينـی خودروهـای جديد بـا خودروهای 
كاركـرده مطـرح می شـود، وجـود حجـم قابل 
توجهی از آاليندگی به ويـژه آاليندگی كربنی در 
پروسـه توليـد يـک خـودرو جديد اسـت. اين 
آاليندگی ها منشـا مختلفی دارد كـه اصلی ترين 
آنهـا آاليندگی ناشـی از توليـد فوالد بـرای بدنه 
خـودرو جديـد اسـت. در جهان بررسـی های 
دقيقی در اين زمينه انجام گرفته و ميزان آاليندگی 
كربن در پروسه توليد و حتی حمل يک خودرو 
تـا بازارهای مقصد بررسـی شـده تا مشـخص 
شـود بـا توجـه به حجـم قابل توجـه آاليندگی 
پروسـه توليـد يـک خـودرو جديـد، آيـا واقعا 
جايگزينـی خودرو كاركـرده با نمونه هـای نو از 
نظر ميـزان آاليندگـی و اثرات زيسـت محيطی 
انتخاب درسـتی اسـت يا بيـش از آنكه واقعيتی 

علمی باشد، يک تحليل ذهنی است.
ريشـه های متعـددی بـرای آاليندگـی )و به طور 
مشـخص آاليندگی كربنی( در فرآيند توليد يک 
خـودرو جديـد وجـود دارد كـه عمـده آنهـا در 
آاليندگـی ناشـی از مصـرف انرژی بـرای توليد 
فوالد اسـت. توليد فوالد و ساير فلزات مورد نياز 
در خودرو اصال فرآيند پاكی نيسـت و بر اساس 
برآوردها، صنعت توليد فوالد جزو سـه صنعت 

آالينده در جهان است. 
همانگونـه كه گفته شـد، اين صنعت به شـدت 
انرژی بـر اسـت و بخش زيـادی از انـرژی مورد 
نياز از سـوخت های فسـيلی و البته زغال سنگ 
تامين می شـود كه سـوختن هر دو بسيار آالينده 
اسـت. اين مسـئله حتی در ميان توليدكنندگانی 
كـه از نيـروی بـرق بـرای توليـد فوالد اسـتفاده 
می كننـد هم چنـدان بهتر نيسـت؛ چراكه توليد 
بـرق بـرای ايـن صنايع هـم معموال وابسـته به 
سـوخت های فسـيلی و زغال سـنگ اسـت و 
انرژی های پاك از جمله سـوخت های هسته ای 
)اگر بتوان آن را انرژی  پاك دانسـت( سهم كمی 

در تامين انرژی مورد نياز دارند.
در كنار اينها حتی پروسـه حمل سـنگ معدن از 

در حال حاضر، یك موتور
 1/6 ليتری توربوشارژ 
به راحتی می تواند قدرتی 
نزدیك به 200 اسب بخار 
توليد کند، قدرتی که تا 
دو دهه پيش، از یك موتور
 ۳ ليتری استخراج می شد
در حالی که مصرف سوخت 
موتور جدید معموال کمتر 
از موتور قدیمی است

بخش زیادی از انرژی الزم 
برای صنعت خودروسازی 
از سوخت فسيلی و البته 
زغال سنگ تامين می شود

 که سوختن هر دو بسيار 
آالینده است. این مسئله

 حتی بين توليدکنندگانی 
هم که از نيروی برق 
برای توليد فوالد استفاده
 می کنند تفاوت چندانی
ایجاد نمی کند
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كشـورهای دارای ذخايـر معدنی به كشـورهای 
توليدكننده اصلی فوالد هم با مصرف سـوخت  
فسـيلی )در حمل دريايی يا ريلی( همراه اسـت 
كه خود از منابع آاليندگی محيط زيسـتی است. 
وقتـی به همـه اينها انرژی مورد نيـاز برای توليد 
فلزات ديگر مورد نياز در توليد خودرو از جمله 
مـس و آلومينيوم و البته انرژی و آاليندگی توليد 
السـتيک و پالستيک های خودرو را اضافه كنيم 
مشـخص می شـود فرآينـد توليد يک خـودرو 
جديـد اصال فرآينـد پاكی برای محيط  زيسـت 
نيسـت، اما آيـا با همه اينها، جايگزينـی خودرو 
كاركـرده بـا خـودروی جديد ايده خوبـی برای 

محيط  زيست است؟
بررسـی ها نشـان می دهـد كـه بـا وجـود همـه 
آاليندگی های محيط زيسـتی فرآيند توليد )حتی 
حمـل مـواد اوليـه و حمـل خـودرو تـا بـازار 
مصـرف(، همچنـان ايـده اسـقاط خودروهـای 
قديمـی با خـودرو صفـر كيلومتر ايده مناسـبی 
برای محيط  زيسـت است. بر اساس تحقيقی كه 
در سال 2000 از سوی آزمايشگاه انرژی دانشگاه 
MIT آمريـكا انجام شـده، در طول چرخه عمر 
يـک خـودرو، 75 درصـد از آاليندگی ها مربوط 
به سوختن سـوخت های فسيلی توسط خودرو 
است و به اين ترتيب تنها 25 درصد از آاليندگی 

از منابعی غير از آاليندگی مسـتقيم خودرو ايجاد 
می شـود و جالب تر آنكه از ايـن 25 درصد، تنها 
6 درصـد آاليندگی يک خـودرو در چرخه عمر 

آن، مستقيما به توليد خودرو بازمی گردد.
البته مبنـای اين گزارش، بازار آمريكا اسـت و دو 
دهـه پيـش انجـام شـده و با توجه به پيشـرفت 
چشـمگير خودروها در ميـزان كاهش آاليندگی 
توليـدی در زمـان حركـت، ايـن اعـداد نيـاز به 
بازنگـری دارنـد؛ چراكـه به عنـوان مثال بـرآورد 
فولكـس واگـن در سـال 2014 )بـا توجـه بـه 
كاهش بسـيار زياد ميزان آاليندگـی خودروها در 
طول دوره اسـتفاده( نشـان از نسـبت حـدود 20 

درصدی آاليندگی پروسه توليد دارند.
اين نسـبت البته در كشـورهايی كه سـهل گيری 
بيشـتری در قوانين محيط زيستی دارند )از جمله 
ايـران( می توانـد متفـاوت باشـد، امـا درنهايـت 
می توان با اطمينان مناسبی گفت سهم آاليندگی 
توليد يـک خودرو جديد نسـبت بـه آاليندگی 
خودرو در چرخه اسـتفاده به شـكل محسوسی 
كمتـر اسـت و بـه هميـن دليـل قطعـا اسـقاط 
خودروهـای قديمـی و جايگزينی يـک خودرو 
جديـد بـا وجـود همـه آاليندگی هايـی كـه در 
پروسـه توليد آن وجود دارد ايده ای مناسب برای 

محيط  زيست به شمار می رود.

براساس تحقيقی که در 
آمریكا انجام شده، در 
طول چرخه عمر یك 

خودرو، تنها 25 درصد 
از آالیندگی از منابعی

غير از آالیندگی مستقيم 
آن ایجاد می شود و از 
این 25 درصد، تنها 6 

درصد، مستقيما به توليد 
خودرو بازمی گردد، 

پس سهم آالیندگی 
توليد یك خودرو جدید 

نسبت به آالیندگی 
خودروهای در چرخه

استفاده، به شكل 
محسوسی کمتر است 

برنامه اسقاط وسایل نقليه فرسوده در كشورهای مختلف

سياست های تکميلیميانگين تقریبی یارانه ارائه شدهوسایل نقليه هدفبرنامه اسقاط

به روزرساني اجباريدالر به ازاي هر ماشینانواع مختلفآمریکا )كاليفرنيا( - برنامه كارل مویر
 وسایل نقلیه با آالیندگي باال

آمریکا - برنامه كمک به مصرف كننده براي 
ندارد3500- 4500 دالروسایل نقلیه سبکبازیافت و صرفه جویي

ندارد9400 دالر براي هر وسیلهوسایل نقلیه سنگینآمریکا - كمپين ملي دیزل پاک

مناطق کم انتشار3500 دالروسایل نقلیه سبکآلمان - پاداش اسقاط

محدودیت سني خودروبین 980 تا 2940 دالروسایل نقلیه سبک و سنگینچين - برنامه ملي اسقاط

410 – 2410 دالر براي خودروی سبک و وسایل نقلیه سبک و سنگینچين - برنامه محلي اسقاط
1330 تا 2100 براي خودروی سنگین

محدودیت سني خودرو و مناطق 
کم انتشار

نداردتا 15 درصد قیمت خودروي جایگزینوسایل نقلیه سنگینمکزیک - نوسازي حمل ونقل جاده اي

مکزیک - )مکزیکوسيتی( برنامه جایگزیني 
نداردتا 7700 دالراتوبوس هاي شهريميني بوس ها با اتوبوس هاي جدید

اجراي ناقص در مناطق کم انتشار8000 تا 24000 دالرکامیون هاي سنگینشيلي - تعویض كاميون
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2022 و با موتور 1/6 ليتری تنفس طبيعی نيز در 
برخـی بازارهـای جهانـی عرضـه می شـود؛ در 
حالی كه متوسـط مصرف سـوخت آن با موتور 
6/ 1 ليتـری هـم اكنـون حدود 3/  5 ليتر اسـت و 
ايـن در حالـی اسـت كه قـدرت موتـور جديد 
حـدود 20 درصـد بيشـتر اسـت و در پيمايـش 
20هزار كيلومتری سـاليانه، اين اختالف مصرف 
بـه معنـای حـدود 800 ليتـر مصرف سـوخت 

كمتر خواهد بود. 
تويوتـا يكـی از شـركت های پيشـرو در زمينـه 
فنـاوری هيبريد اسـت و اگـر اين مقايسـه را با 
نمونه هـای هيبريد اين برنـد ادامه دهيم به نتايج 
جالب تـری می رسـيم؛ چراكـه مثـال نمونه های 
هيبريدی تويوتا كروال با وجـود موتور بزرگ تر 
)1/8 ليتر( مصرف سوخت متوسطی معادل 4/5 
ليتـر دارد. ايـن اختـالف مصـرف سـوخت در 
مدل هـای باالتـر كـروال هـم ادامـه داشـته و 
به عنـوان مثـال مدل هـای كـروال سـال 2000 با 
موتور 1/8 ليتری، مصرف سوخت متوسط 4/  8 
ليتـری را در هر يک صد كيلومتر ارائه می كنند و 
ايـن در حالی اسـت كـه موتورهـای 1/8 ليتری 
مدل هـای 2022 همين خودرو ميانگين مصرف 

سوخت 7/1 ليتر دارند.
بـا توجـه بـه رونـد كوچک سـازی موتـور در 
بعضـی برندهـا، ايـن مقايسـه را می تـوان بيـن 
موتورهـای با توان برابر در سـال های مختلف از 
يـک برنـد نيـز ادامـه داد، جايـی كـه امـروزه 
موتورهای كوچک تـر و كم مصرف تر می توانند 
قدرتـی معـادل موتورهای حجيم تر نسـل های 
قبـل ارائه كنند. به عنـوان نمونه موتـور 2 ليتری 
فولكس واگـن گلـف در سـال 2000 بـا قدرت 
حدود 115 اسـب بخار، مصرف سوختی معادل 
8/  9 ليتر در 100 كيلومتر داشـت و اين در حالی 
اسـت كه امروزه فولكس واگن همين قدرت را 
از موتـور 1 ليتـری توربوشـارژر و بـا مصـرف 
سـوختی حدود 7/  4 ليتـر در 100 كيلومتر برای 

گلف 2022 استخراج می كند.
اين مقايسـه ها را می توان بسـيار بيش از اين ادامه 
داد، امـا درنهايـت مشـخص اسـت خودروهای 
جديدتر )عالوه بر پيشـرفت های محسـوس در 
بخـش راحتـی و ايمنـی و آاليندگـی( در زمينه 
مصرف سوخت عملكرد بسيار بهتری نسبت به 
همتايان قديمی تـر دارند، امری كـه در نهايت به 
منابع محدود سـوخت های فسيلی جهان كمک 

می كند، سـوخت هايی كه نه تنها سوختنشان در 
موتور خـودرو آالينده اسـت، بلكه حتی فرآيند 
توليد و حمل آنها نيز آاليندگی زيسـت  محيطی 

قابل توجهی را ايجاد می كند.

آالیندگی تولید؛ زوایای پنهان 
يكـی از اصلی تريـن مسـائلی كـه در زمينـه 
جايگزينـی خودروهـای جديد بـا خودروهای 
كاركـرده مطـرح می شـود، وجـود حجـم قابل 
توجهی از آاليندگی به ويـژه آاليندگی كربنی در 
پروسـه توليـد يـک خـودرو جديد اسـت. اين 
آاليندگی ها منشـا مختلفی دارد كـه اصلی ترين 
آنهـا آاليندگی ناشـی از توليـد فوالد بـرای بدنه 
خـودرو جديـد اسـت. در جهان بررسـی های 
دقيقی در اين زمينه انجام گرفته و ميزان آاليندگی 
كربن در پروسه توليد و حتی حمل يک خودرو 
تـا بازارهای مقصد بررسـی شـده تا مشـخص 
شـود بـا توجـه به حجـم قابل توجـه آاليندگی 
پروسـه توليـد يـک خـودرو جديـد، آيـا واقعا 
جايگزينـی خودرو كاركـرده با نمونه هـای نو از 
نظر ميـزان آاليندگـی و اثرات زيسـت محيطی 
انتخاب درسـتی اسـت يا بيـش از آنكه واقعيتی 

علمی باشد، يک تحليل ذهنی است.
ريشـه های متعـددی بـرای آاليندگـی )و به طور 
مشـخص آاليندگی كربنی( در فرآيند توليد يک 
خـودرو جديـد وجـود دارد كـه عمـده آنهـا در 
آاليندگـی ناشـی از مصـرف انرژی بـرای توليد 
فوالد اسـت. توليد فوالد و ساير فلزات مورد نياز 
در خودرو اصال فرآيند پاكی نيسـت و بر اساس 
برآوردها، صنعت توليد فوالد جزو سـه صنعت 

آالينده در جهان است. 
همانگونـه كه گفته شـد، اين صنعت به شـدت 
انرژی بـر اسـت و بخش زيـادی از انـرژی مورد 
نياز از سـوخت های فسـيلی و البته زغال سنگ 
تامين می شـود كه سـوختن هر دو بسيار آالينده 
اسـت. اين مسـئله حتی در ميان توليدكنندگانی 
كـه از نيـروی بـرق بـرای توليـد فوالد اسـتفاده 
می كننـد هم چنـدان بهتر نيسـت؛ چراكه توليد 
بـرق بـرای ايـن صنايع هـم معموال وابسـته به 
سـوخت های فسـيلی و زغال سـنگ اسـت و 
انرژی های پاك از جمله سـوخت های هسته ای 
)اگر بتوان آن را انرژی  پاك دانسـت( سهم كمی 

در تامين انرژی مورد نياز دارند.
در كنار اينها حتی پروسـه حمل سـنگ معدن از 

در حال حاضر، یك موتور
 1/6 ليتری توربوشارژ 
به راحتی می تواند قدرتی 
نزدیك به 200 اسب بخار 
توليد کند، قدرتی که تا 
دو دهه پيش، از یك موتور
 ۳ ليتری استخراج می شد

در حالی که مصرف سوخت 
موتور جدید معموال کمتر 
از موتور قدیمی است

بخش زیادی از انرژی الزم 
برای صنعت خودروسازی 
از سوخت فسيلی و البته 
زغال سنگ تامين می شود

 که سوختن هر دو بسيار 
آالینده است. این مسئله
 حتی بين توليدکنندگانی 
هم که از نيروی برق 
برای توليد فوالد استفاده
 می کنند تفاوت چندانی
ایجاد نمی کند

ران
ی ای

رابر
د ت

صا
 اقت

مه
هنا

ما
Tr

an
sp

or
ta

ti
on

 M
ag

az
in

e
14

01
ه / 

 ما
تیر

  / 
19

7 
اره

شم

56

كشـورهای دارای ذخايـر معدنی به كشـورهای 
توليدكننده اصلی فوالد هم با مصرف سـوخت  
فسـيلی )در حمل دريايی يا ريلی( همراه اسـت 
كه خود از منابع آاليندگی محيط زيسـتی است. 
وقتـی به همـه اينها انرژی مورد نيـاز برای توليد 
فلزات ديگر مورد نياز در توليد خودرو از جمله 
مـس و آلومينيوم و البته انرژی و آاليندگی توليد 
السـتيک و پالستيک های خودرو را اضافه كنيم 
مشـخص می شـود فرآينـد توليد يک خـودرو 
جديـد اصال فرآينـد پاكی برای محيط  زيسـت 
نيسـت، اما آيـا با همه اينها، جايگزينـی خودرو 
كاركـرده بـا خـودروی جديد ايده خوبـی برای 

محيط  زيست است؟
بررسـی ها نشـان می دهـد كـه بـا وجـود همـه 
آاليندگی های محيط زيسـتی فرآيند توليد )حتی 
حمـل مـواد اوليـه و حمـل خـودرو تـا بـازار 
مصـرف(، همچنـان ايـده اسـقاط خودروهـای 
قديمـی با خـودرو صفـر كيلومتر ايده مناسـبی 
برای محيط  زيسـت است. بر اساس تحقيقی كه 
در سال 2000 از سوی آزمايشگاه انرژی دانشگاه 
MIT آمريـكا انجام شـده، در طول چرخه عمر 
يـک خـودرو، 75 درصـد از آاليندگی ها مربوط 
به سوختن سـوخت های فسيلی توسط خودرو 
است و به اين ترتيب تنها 25 درصد از آاليندگی 

از منابعی غير از آاليندگی مسـتقيم خودرو ايجاد 
می شـود و جالب تر آنكه از ايـن 25 درصد، تنها 
6 درصـد آاليندگی يک خـودرو در چرخه عمر 

آن، مستقيما به توليد خودرو بازمی گردد.
البته مبنـای اين گزارش، بازار آمريكا اسـت و دو 
دهـه پيـش انجـام شـده و با توجه به پيشـرفت 
چشـمگير خودروها در ميـزان كاهش آاليندگی 
توليـدی در زمـان حركـت، ايـن اعـداد نيـاز به 
بازنگـری دارنـد؛ چراكـه به عنـوان مثال بـرآورد 
فولكـس واگـن در سـال 2014 )بـا توجـه بـه 
كاهش بسـيار زياد ميزان آاليندگـی خودروها در 
طول دوره اسـتفاده( نشـان از نسـبت حـدود 20 

درصدی آاليندگی پروسه توليد دارند.
اين نسـبت البته در كشـورهايی كه سـهل گيری 
بيشـتری در قوانين محيط زيستی دارند )از جمله 
ايـران( می توانـد متفـاوت باشـد، امـا درنهايـت 
می توان با اطمينان مناسبی گفت سهم آاليندگی 
توليد يـک خودرو جديد نسـبت بـه آاليندگی 
خودرو در چرخه اسـتفاده به شـكل محسوسی 
كمتـر اسـت و بـه هميـن دليـل قطعـا اسـقاط 
خودروهـای قديمـی و جايگزينی يـک خودرو 
جديـد بـا وجـود همـه آاليندگی هايـی كـه در 
پروسـه توليد آن وجود دارد ايده ای مناسب برای 

محيط  زيست به شمار می رود.

براساس تحقيقی که در 
آمریكا انجام شده، در 
طول چرخه عمر یك 

خودرو، تنها 25 درصد 
از آالیندگی از منابعی

غير از آالیندگی مستقيم 
آن ایجاد می شود و از 
این 25 درصد، تنها 6 

درصد، مستقيما به توليد 
خودرو بازمی گردد، 

پس سهم آالیندگی 
توليد یك خودرو جدید 

نسبت به آالیندگی 
خودروهای در چرخه

استفاده، به شكل 
محسوسی کمتر است 

برنامه اسقاط وسایل نقليه فرسوده در كشورهای مختلف

سياست های تکميلیميانگين تقریبی یارانه ارائه شدهوسایل نقليه هدفبرنامه اسقاط

به روزرساني اجباريدالر به ازاي هر ماشینانواع مختلفآمریکا )كاليفرنيا( - برنامه كارل مویر
 وسایل نقلیه با آالیندگي باال

آمریکا - برنامه كمک به مصرف كننده براي 
ندارد3500- 4500 دالروسایل نقلیه سبکبازیافت و صرفه جویي

ندارد9400 دالر براي هر وسیلهوسایل نقلیه سنگینآمریکا - كمپين ملي دیزل پاک

مناطق کم انتشار3500 دالروسایل نقلیه سبکآلمان - پاداش اسقاط

محدودیت سني خودروبین 980 تا 2940 دالروسایل نقلیه سبک و سنگینچين - برنامه ملي اسقاط

410 – 2410 دالر براي خودروی سبک و وسایل نقلیه سبک و سنگینچين - برنامه محلي اسقاط
1330 تا 2100 براي خودروی سنگین

محدودیت سني خودرو و مناطق 
کم انتشار

نداردتا 15 درصد قیمت خودروي جایگزینوسایل نقلیه سنگینمکزیک - نوسازي حمل ونقل جاده اي

مکزیک - )مکزیکوسيتی( برنامه جایگزیني 
نداردتا 7700 دالراتوبوس هاي شهريميني بوس ها با اتوبوس هاي جدید

اجراي ناقص در مناطق کم انتشار8000 تا 24000 دالرکامیون هاي سنگینشيلي - تعویض كاميون
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تيتر این تریبون، قسمت کوتاهی است، از شعری که سيمين غانم خوانده است. کاش از لحاظ 
زمانی، برخورد می کرد با فوت مرحوم دعایی که یكی از »کریمان« بود.

این »اسقاط وسایل نقليه فرسوده« در گزارش اصلی صفحات پيش، محدود به بازیافت ارزان تر و 
موثر به جهت حفاظت از محيط زیست نيست؛ با این حال، این »صنعت پولساز« اما »از کار افتاده« 
در ایران، ذهنم را برد به اواخر دهه 60 و اینكه »سياست های اسقاطی« با »تكيه بر البی« خودروسازان 

داخلی، موضوع تازه ای نيست.
کامال تصادفی و بی ارتباط به کاری که در لندن داشتم، مرتبط با حرفه اصلی خود، با مدیری از یک 
شرکتی، به طور کامال )بازهم( تصادفی روبه رو شدم که وقتی فهميد ایرانی هستم، موضوعی را 
مطرح کرد: کارشان توليد ماشين آالتی بود که وسایل نقليه )شامل موتورسيكلت( اسقاطی را از یک 
طرف وارد خط توليد خود می کردند و از طرف دیگر، نه فقط فوالد که الستيک و پالستيک و مس 
و طال و ... را تفكيک شده، در طول خط توليد، تحویل می گرفتند. این شرکت انگليسی آماده بود 
تا به هزینه خود، این خودروهای اسقاطی را از )مثال( محوطه ای که شهرداری هر منطقه مشخص 
می کند تحویل گرفته، آنها را به جزیره قشم منتقل کنند )و با استفاده از آنچه از خطوط توليد که با 
خود به همراه می آوردند( ضایعات )؟!( آن را جدا کنند و در ازای آن، اگر اشتباه نكنم، مثال یک 

تویوتای )حداکثر 3 ساله کارکرده و تميز!( تحویل صاحب خودروی اسقاطی بدهند.
البته اضافه بر آن هزینه آموزش تعمير طبيعی، تویوتاهای تحویلی را هم خود پرداخت می کردند.

چون کار اصلی من این نبود، حتی موضوع را برای دکتر علی شمس اردکانی که فكر کنم مدیرمنطقه 
آزاد قشم بود در آن زمان از طرف دولت، مطرح نكردم.

به جلسه هفتگی  بود  ایران خودرو آمده  )باز هم( مدیرعامل وقت  به طور تصادفی  تا روزی، 
کارشناسان مرتبط با حوزه حمل ونقل در ماهنامه »صنعت حمل و نقل« آن موقع و من هم به یاد آن 
پيشنهاد در لندن افتادم و ماجرا را تعریف کردم. موضع مدیرعامل مذکور )البته به شوخی( این بود 
که »خيانت به صنعت خودروسازی داخلی؟« و من راستش وحشت زده )چریک نبودم!( بحث را 

با همكاری بقيه عوض کردیم.
االن هم در کشوری که انگار چيزی حدود 10 ميليون دستگاه خودرو فرسوده دارد و گرفتار 
ماجراهایی مثل »متروپل« و »سرقت هاليوودی صندوق های امانت« است، قصدی برای ارائه راه حل 

در زمينه »بساط خالی اسقاط« و ... ندارم. مرحمت شما هم رو به تزاید!

مهرداد خواجه نوری

»با کریمان راه ها دشوار نيست«
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در ایران، ذهنم را برد به اواخر دهه 60 و اینكه »سياست های اسقاطی« با »تكيه بر البی« خودروسازان 

داخلی، موضوع تازه ای نيست.
کامال تصادفی و بی ارتباط به کاری که در لندن داشتم، مرتبط با حرفه اصلی خود، با مدیری از یک 
شرکتی، به طور کامال )بازهم( تصادفی روبه رو شدم که وقتی فهميد ایرانی هستم، موضوعی را 
مطرح کرد: کارشان توليد ماشين آالتی بود که وسایل نقليه )شامل موتورسيكلت( اسقاطی را از یک 
طرف وارد خط توليد خود می کردند و از طرف دیگر، نه فقط فوالد که الستيک و پالستيک و مس 
و طال و ... را تفكيک شده، در طول خط توليد، تحویل می گرفتند. این شرکت انگليسی آماده بود 
تا به هزینه خود، این خودروهای اسقاطی را از )مثال( محوطه ای که شهرداری هر منطقه مشخص 
می کند تحویل گرفته، آنها را به جزیره قشم منتقل کنند )و با استفاده از آنچه از خطوط توليد که با 
خود به همراه می آوردند( ضایعات )؟!( آن را جدا کنند و در ازای آن، اگر اشتباه نكنم، مثال یک 

تویوتای )حداکثر 3 ساله کارکرده و تميز!( تحویل صاحب خودروی اسقاطی بدهند.
البته اضافه بر آن هزینه آموزش تعمير طبيعی، تویوتاهای تحویلی را هم خود پرداخت می کردند.

چون کار اصلی من این نبود، حتی موضوع را برای دکتر علی شمس اردکانی که فكر کنم مدیرمنطقه 
آزاد قشم بود در آن زمان از طرف دولت، مطرح نكردم.

به جلسه هفتگی  بود  ایران خودرو آمده  )باز هم( مدیرعامل وقت  به طور تصادفی  تا روزی، 
کارشناسان مرتبط با حوزه حمل ونقل در ماهنامه »صنعت حمل و نقل« آن موقع و من هم به یاد آن 
پيشنهاد در لندن افتادم و ماجرا را تعریف کردم. موضع مدیرعامل مذکور )البته به شوخی( این بود 
که »خيانت به صنعت خودروسازی داخلی؟« و من راستش وحشت زده )چریک نبودم!( بحث را 

با همكاری بقيه عوض کردیم.
االن هم در کشوری که انگار چيزی حدود 10 ميليون دستگاه خودرو فرسوده دارد و گرفتار 
ماجراهایی مثل »متروپل« و »سرقت هاليوودی صندوق های امانت« است، قصدی برای ارائه راه حل 

در زمينه »بساط خالی اسقاط« و ... ندارم. مرحمت شما هم رو به تزاید!

مهرداد خواجه نوری

»با کریمان راه ها دشوار نيست«
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همه بی خیال ضرورتی به نام آمایش سرزمینی هستند!

وقتی هیچ  چیز ما 
به هم نمی آید!

»... بی توجهی به طرح آمایش سرزمین موجب شده که 
90 درصد بودجه عمومی کشور صرف اقالم هزینه ای شود و 
سهم بودجه های عمرانی آنچنان تقلیل یابد که دولت ناچار به 
اتخاد تصمیمات غیرکارشناسی شده و به تبادل نفت در برابر 
کار و کاال تن بدهد...« این بخشی از نامه  هشدارآمیزی است 
که اسفند ماه سال گذشته  ، علی آزاد، دبیر انجمن شرکت های 
راهسازی ایران خطاب به رئیس جمهور نوشت و رونوشت آن 

را برای رؤسای قوه مقننه و قضاییه نیز ارسال کرد.
آمایش سرزمین را می توان ارزیابی نظام مند عوامل طبیعی، 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... به منظور یافتن راهی برای 
تشویق به جامعه بهره برداران در انتخاب گزینه هایی مناسب 
برای افزایش و پایداری توان سرزمینی تعریف کرد، موضوع  
سرنوشت سازی که در گردباد کارهای بر زمین مانده کشور به 

دست فراموشی سپرده شده است. 
ماه گذشته، به منظور گفت وگو با یکی دیگر از پیشکسوتان 
او  اما  به سراغ مهندس علی آزاد رفتیم،  عرصه راهسازی، 
و  فراگیر  عواقب  درباره  بود  مایل  چیز  هر  از  پیش  و  بیش 
دامنگیر عدم اجرای آمایش سرزمین بگوید و اخطار دهد. 
این دلنگرانی ها را در این شماره تقدیم شما خواهیم کرد تا 
در شماره بعد، شرح زندگی و تجربیات ایشان را که پشتوانه 
علمی و عملی دغدغه های امروز اوست، از زبان خودش مرور 

کنیم.

مـا موضوع مهمی به نام »آمایش سـرزمین« در کشـور داریم که به 
آن بی توجهـی شـده اسـت. هـدف آمایـش سـرزمین، ترسـیم 
پایدارتریـن آرایش و توزیع متـوازن، هماهنگ و کلیه فعالیت های 
اقتصادی  و اجتماعی در پهنه سـرزمین نسـبت به قابلیت ها  ، منابع 
طبیعـی و نیـروی انسـانی اسـت کـه الزم اسـت برنامه ریـزی و 
سـاماندهی دربـاره اشـتغال،  فعالیت هـا و عوامـل گوناگـون نظام 
اقتصادی و اجتماعی کشـور براسـاس آن انجام شـود، اما متاسفانه 
تاکنون مدیران جمهوری اسـامی فارغ از این مسـئله در مملکت 
کار کرده اند و تمام مشـکاتی که ایجاد شـده ناشـی از عدم توجه 

یکی از جنبه های مهم 
طرح آمایش سرزمین
ایجاد ارتباط منطقی 

بین کار و مسکن است. 
دولتمردان ما به اشتباه
فکر می کنند که مسکن

اولویت اصلی کشور
است در حالی که

موضوع مهم، تولید 
کار در استان های 

محروم است

اگر بخواهم به ساده ترین 
شکل توضیح بدهم که

آمایش سرزمین چگونه 
می تواند تکالیف ما را 

مشخص  کند ، باید بگویم 
آمایش سرزمین اجازه 

نمی دهد که شرکتی 
مثل فوالد مبارکه در 

شهر اصفهان و در کنار 
زاینده رود احداث شود

ساده اسـت. فقط و فقط باید براساس اطاعات 
طرح آمایش سرزمین عمل کنیم و الغیر. 

خطاهای محاسباتی نابخشودنی
اگر بخواهم مثالی بزنم از اینکه آمایش سرزمین 
چگونـه تکالیـف ما را مشـخص می کنـد ، باید 
بگویـم آمایـش سـرزمین اجـازه نمی دهـد که 
شـرکت فوالد مبارکه در کنار زاینـده رود احداث 
آب  می کردنـد  فکـر  زمـان  آن  شـاید  شـود. 
زاینـده رود کفایت می کنـد، در حالی کـه اگر به 
مسـائل مربـوط بـه آمایـش سـرزمین توجـه 
می داشـتند، باید چنین کارخانجاتی در سواحل 
خلیج فارس احداث می شـد. جالب اینجاسـت 
در بندرعبـاس هـم فوندانسـیون احـداث ایـن 
کارخانـه را سـاختند، ولی بعد طـرح مذکور به 

اصفهان منتقل شد. 
نباید دولت اجازه تاسـیس هیچ کارخانه ای را در 
شـمال ایران با تخریب محیط زیست بدهد. هر 
کـس می خواهـد کارخانه ای تاسـیس کنـد، در 
اسـتان های محـروم مسـتقر شـود و دولـت هم 
حمایت کنـد. اکنـون حـدود 50 کارخانه تولید 
فـوالد کـه همـه بایـد در جنـوب ایران سـاخته 
می شـد و بـه دنبـال آن اشـتغال زایی صـورت 
می گرفـت و مشـکل مسـکن حـل می شـد، از 
بسـتر زاینده رود تا رفسنجان و در مناطق کم آب 
احداث شـده اند که از آب زاینده رود با لوله کشـی 

تغذیه می شوند. 
می بینیـد که نتیجـه ایـن کار، فقط فرونشسـت 
زمیـن و افزایـش جمعیـت اسـت، در حالی که 
زیرسـاخت های اسـتان اصفهـان کشـش تامین 
نیازهـای ایـن تعـداد جمعیـت را نـدارد. شـاید 
کسـانی که می  گویند جمعیت ایـران می تواند به 
150 میلیون نفر هم برسـد ، حق داشـته باشـند، 
ولـی ایـن گزاره فقـط در شـرایطی امکان تحقق 
خواهـد داشـت کـه آمایـش سـرزمین صورت 
گیـرد، در غیـر ایـن صـورت، فقـط مشـکات 

پیچیده تر می شود. 
مـا اگـر در کنـار سـواحل خلیج فـارس تمـام 
کارخانه هـای فـوالد و پتروشـیمی را تاسـیس 
می کردیـم، می  توانسـتیم حـدود 50 میلیون نفر 
جمعیـت را در آن نواحی سـاکن کنیـم که کار و 

مسکن مناسب هم داشته باشند.
برایتـان یک مثال بزنـم ، چند پیمانکار راهسـاز 
خواسـتند که یک کارخانه سیمان احداث کنند. 

به همین موضوع است.
یکـی از جنبه هـای مهم آمایـش، ایجـاد ارتباط 
منطقی بین کار و مسـکن اسـت. در عین حال، 
این کار اسـت که باید مسکن را به وجود بیاورد؛ 
در غیـر این صـورت، ایجاد مثا »مسـکن مهر« 
در اینجـا و آنجـای مملکـت، جز شـیوع پدیده 
حاشیه نشینی دستاوردی نخواهد داشت؛ چراکه 
برخاف ایده های آمایش سـرزمین، خوا ه ناخواه 
مـردم از نواحـی که ما بـه آنها توجـه نداریم، به 

مراکزی که به آن توجه شده کوچ می کنند.

تبدیل روستاییان مولد
 به حاشیه نشنیان مصرف کننده

اشـتباه بزرگ دولت این اسـت که فکر می کنند 
مسـکن یکـی از اولویت هـای اصلـی مملکت 
است در حالی که موضوع مهم کشور تولید کار 

در استان های محروم است.
تـا پیش از انقاب ، 75 درصد مردم در روسـتاها 
و 25 درصد در شـهرها سـاکن بودنـد، ولی االن 
دقیقا برعکس شـده است  ، 75 درصد شهرنشین 
و 25 درصد روستانشـین هسـتند. در عین حال، 
در گذشـته آن 75 درصد جمعیت روستانشین، 
کاما خودکفا بودند. من زمانـی راهی را در کنار 
قله دنا می سـاختم. روسـتایی به نـام »میمند« در 
آن ناحیـه وجـود داشـت و مـن زندگـی مـردم 
روسـتا را از سـاعت 5 صبح تا شـب از نزدیک 
می دیـدم. مردان و زنان روسـتا در عین سـادگی 
تمام نیازهای خود را خودشـان تامین می کردند 
و هیـچ نیـازی بـه کمـک و یارانـه دولـت هـم 
نداشـتند، امـا با آمـدن بـرق و گاز به روسـتاها، 
اهالـی کم کم احشـام خود را فروختنـد و آنها را 
تبدیـل بـه کولـر، یخچـال و تلویزیـون کردند، 
به تدریـج کشـاورزی و دامپـروری هم کم رنگ 
شـد، مردهـای بیـکار شـده بـه شـهرها هجوم 
آوردنـد، موتـور و پرایـد دسـت دوم خریدند و 

مشغول مسافرکشی شدند. 
شـما شاهد هستید که در این 40 سال ، جمعیت 
تهـران 8 برابر، اما جمعیت مثا اسـتان ایام 3 
برابـر شـده اسـت. همیـن آمارها نشـان دهنده 
کوچ انسـان ها از مناطق کم برخـوردار به نواحی 

برخوردارتر است.
برنامـه مـا برای توسـعه مناطـق محرومی مانند 
بلوچسـتان، مکـران، بندرعباس، بوشـهر، ایام، 
خوزستان، خراسان جنوبی و کردستان چیست؟ 
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همه بی خیال ضرورتی به نام آمایش سرزمینی هستند!

وقتی هیچ  چیز ما 
به هم نمی آید!

»... بی توجهی به طرح آمایش سرزمین موجب شده که 
90 درصد بودجه عمومی کشور صرف اقالم هزینه ای شود و 
سهم بودجه های عمرانی آنچنان تقلیل یابد که دولت ناچار به 
اتخاد تصمیمات غیرکارشناسی شده و به تبادل نفت در برابر 
کار و کاال تن بدهد...« این بخشی از نامه  هشدارآمیزی است 
که اسفند ماه سال گذشته  ، علی آزاد، دبیر انجمن شرکت های 
راهسازی ایران خطاب به رئیس جمهور نوشت و رونوشت آن 

را برای رؤسای قوه مقننه و قضاییه نیز ارسال کرد.
آمایش سرزمین را می توان ارزیابی نظام مند عوامل طبیعی، 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... به منظور یافتن راهی برای 
تشویق به جامعه بهره برداران در انتخاب گزینه هایی مناسب 
برای افزایش و پایداری توان سرزمینی تعریف کرد، موضوع  
سرنوشت سازی که در گردباد کارهای بر زمین مانده کشور به 

دست فراموشی سپرده شده است. 
ماه گذشته، به منظور گفت وگو با یکی دیگر از پیشکسوتان 
او  اما  به سراغ مهندس علی آزاد رفتیم،  عرصه راهسازی، 
و  فراگیر  عواقب  درباره  بود  مایل  چیز  هر  از  پیش  و  بیش 
دامنگیر عدم اجرای آمایش سرزمین بگوید و اخطار دهد. 
این دلنگرانی ها را در این شماره تقدیم شما خواهیم کرد تا 
در شماره بعد، شرح زندگی و تجربیات ایشان را که پشتوانه 
علمی و عملی دغدغه های امروز اوست، از زبان خودش مرور 

کنیم.

مـا موضوع مهمی به نام »آمایش سـرزمین« در کشـور داریم که به 
آن بی توجهـی شـده اسـت. هـدف آمایـش سـرزمین، ترسـیم 
پایدارتریـن آرایش و توزیع متـوازن، هماهنگ و کلیه فعالیت های 
اقتصادی  و اجتماعی در پهنه سـرزمین نسـبت به قابلیت ها  ، منابع 
طبیعـی و نیـروی انسـانی اسـت کـه الزم اسـت برنامه ریـزی و 
سـاماندهی دربـاره اشـتغال،  فعالیت هـا و عوامـل گوناگـون نظام 
اقتصادی و اجتماعی کشـور براسـاس آن انجام شـود، اما متاسفانه 
تاکنون مدیران جمهوری اسـامی فارغ از این مسـئله در مملکت 
کار کرده اند و تمام مشـکاتی که ایجاد شـده ناشـی از عدم توجه 

یکی از جنبه های مهم 
طرح آمایش سرزمین
ایجاد ارتباط منطقی 

بین کار و مسکن است. 
دولتمردان ما به اشتباه
فکر می کنند که مسکن

اولویت اصلی کشور
است در حالی که

موضوع مهم، تولید 
کار در استان های 

محروم است

اگر بخواهم به ساده ترین 
شکل توضیح بدهم که

آمایش سرزمین چگونه 
می تواند تکالیف ما را 

مشخص  کند ، باید بگویم 
آمایش سرزمین اجازه 

نمی دهد که شرکتی 
مثل فوالد مبارکه در 

شهر اصفهان و در کنار 
زاینده رود احداث شود

ساده اسـت. فقط و فقط باید براساس اطاعات 
طرح آمایش سرزمین عمل کنیم و الغیر. 

خطاهای محاسباتی نابخشودنی
اگر بخواهم مثالی بزنم از اینکه آمایش سرزمین 
چگونـه تکالیـف ما را مشـخص می کنـد ، باید 
بگویـم آمایـش سـرزمین اجـازه نمی دهـد که 
شـرکت فوالد مبارکه در کنار زاینـده رود احداث 
آب  می کردنـد  فکـر  زمـان  آن  شـاید  شـود. 
زاینـده رود کفایت می کنـد، در حالی کـه اگر به 
مسـائل مربـوط بـه آمایـش سـرزمین توجـه 
می داشـتند، باید چنین کارخانجاتی در سواحل 
خلیج فارس احداث می شـد. جالب اینجاسـت 
در بندرعبـاس هـم فوندانسـیون احـداث ایـن 
کارخانـه را سـاختند، ولی بعد طـرح مذکور به 

اصفهان منتقل شد. 
نباید دولت اجازه تاسـیس هیچ کارخانه ای را در 
شـمال ایران با تخریب محیط زیست بدهد. هر 
کـس می خواهـد کارخانه ای تاسـیس کنـد، در 
اسـتان های محـروم مسـتقر شـود و دولـت هم 
حمایت کنـد. اکنـون حـدود 50 کارخانه تولید 
فـوالد کـه همـه بایـد در جنـوب ایران سـاخته 
می شـد و بـه دنبـال آن اشـتغال زایی صـورت 
می گرفـت و مشـکل مسـکن حـل می شـد، از 
بسـتر زاینده رود تا رفسنجان و در مناطق کم آب 
احداث شـده اند که از آب زاینده رود با لوله کشـی 

تغذیه می شوند. 
می بینیـد که نتیجـه ایـن کار، فقط فرونشسـت 
زمیـن و افزایـش جمعیـت اسـت، در حالی که 
زیرسـاخت های اسـتان اصفهـان کشـش تامین 
نیازهـای ایـن تعـداد جمعیـت را نـدارد. شـاید 
کسـانی که می  گویند جمعیت ایـران می تواند به 
150 میلیون نفر هم برسـد ، حق داشـته باشـند، 
ولـی ایـن گزاره فقـط در شـرایطی امکان تحقق 
خواهـد داشـت کـه آمایـش سـرزمین صورت 
گیـرد، در غیـر ایـن صـورت، فقـط مشـکات 

پیچیده تر می شود. 
مـا اگـر در کنـار سـواحل خلیج فـارس تمـام 
کارخانه هـای فـوالد و پتروشـیمی را تاسـیس 
می کردیـم، می  توانسـتیم حـدود 50 میلیون نفر 
جمعیـت را در آن نواحی سـاکن کنیـم که کار و 

مسکن مناسب هم داشته باشند.
برایتـان یک مثال بزنـم ، چند پیمانکار راهسـاز 
خواسـتند که یک کارخانه سیمان احداث کنند. 

به همین موضوع است.
یکـی از جنبه هـای مهم آمایـش، ایجـاد ارتباط 
منطقی بین کار و مسـکن اسـت. در عین حال، 
این کار اسـت که باید مسکن را به وجود بیاورد؛ 
در غیـر این صـورت، ایجاد مثا »مسـکن مهر« 
در اینجـا و آنجـای مملکـت، جز شـیوع پدیده 
حاشیه نشینی دستاوردی نخواهد داشت؛ چراکه 
برخاف ایده های آمایش سـرزمین، خوا ه ناخواه 
مـردم از نواحـی که ما بـه آنها توجـه نداریم، به 

مراکزی که به آن توجه شده کوچ می کنند.

تبدیل روستاییان مولد
 به حاشیه نشنیان مصرف کننده

اشـتباه بزرگ دولت این اسـت که فکر می کنند 
مسـکن یکـی از اولویت هـای اصلـی مملکت 
است در حالی که موضوع مهم کشور تولید کار 

در استان های محروم است.
تـا پیش از انقاب ، 75 درصد مردم در روسـتاها 
و 25 درصد در شـهرها سـاکن بودنـد، ولی االن 
دقیقا برعکس شـده است  ، 75 درصد شهرنشین 
و 25 درصد روستانشـین هسـتند. در عین حال، 
در گذشـته آن 75 درصد جمعیت روستانشین، 
کاما خودکفا بودند. من زمانـی راهی را در کنار 
قله دنا می سـاختم. روسـتایی به نـام »میمند« در 
آن ناحیـه وجـود داشـت و مـن زندگـی مـردم 
روسـتا را از سـاعت 5 صبح تا شـب از نزدیک 
می دیـدم. مردان و زنان روسـتا در عین سـادگی 
تمام نیازهای خود را خودشـان تامین می کردند 
و هیـچ نیـازی بـه کمـک و یارانـه دولـت هـم 
نداشـتند، امـا با آمـدن بـرق و گاز به روسـتاها، 
اهالـی کم کم احشـام خود را فروختنـد و آنها را 
تبدیـل بـه کولـر، یخچـال و تلویزیـون کردند، 
به تدریـج کشـاورزی و دامپـروری هم کم رنگ 
شـد، مردهـای بیـکار شـده بـه شـهرها هجوم 
آوردنـد، موتـور و پرایـد دسـت دوم خریدند و 

مشغول مسافرکشی شدند. 
شـما شاهد هستید که در این 40 سال ، جمعیت 
تهـران 8 برابر، اما جمعیت مثا اسـتان ایام 3 
برابـر شـده اسـت. همیـن آمارها نشـان دهنده 
کوچ انسـان ها از مناطق کم برخـوردار به نواحی 

برخوردارتر است.
برنامـه مـا برای توسـعه مناطـق محرومی مانند 
بلوچسـتان، مکـران، بندرعباس، بوشـهر، ایام، 
خوزستان، خراسان جنوبی و کردستان چیست؟ 
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دولت سیزدهم در ابتدای 
فعالیت خود وعده داد

 که در 4 سال، 4 میلیون 
مسکن خواهد ساخت و

 اکنون وزیر راه نمی داند 
که چه کند،   در حالی که

 وظیفه دولت اصال 
ساخت مسکن نیست
باید شغل ایجاد کند
 تا مسکن هم خودبه خود
 در پی آن ایجاد شود 

وام شـرکت و پس انداز از حقوقشـان برای خود 
خانه های بسیار ساده ساخته اند. 

یکـی از مشـکاتی کـه عـدم توجـه آمایـش 
سـرزمین ایجـاد می کنـد و من به عنـوان عضو 
جمعیـت طرفداران ایمنـی راه ها می توانـم به آن 
اشـاره کنم این است که متاسـفانه طی سال های 
اخیـر ما در هر سـال ، حدود 18 هزار نفر کشـته، 
18 هـزار نفر قطع نخائی و حـدود 300 هزار نفر 
مجروح داشـتیم. از تعداد کل کشته ها 5 هزار نفر 
موتورسوار بودند که اغلب در استان های شمالی 
و تهـران متمرکـز و بـه کارهـای غیرتولیـدی و 
خدماتـی مشـغول شـده اند. در تهـران هـم 50 
درصد آمار کشته شدگان مربوط به موتورسواران 
اسـت. بنابراین بخشـی از تصادفـات مربوط به 
پدیده ای اسـت که موتورسواران با بی قانونی های 

خود در شهرها ایجاد کرده اند.
این پدیده قبا در شـهرهای بزرگ به این شدت 
نبـود، ولی بـه علت اینکـه در شهرسـتان ها کار 
نیست ، روستاییان به شـهرهای بزرگ مهاجرت 
می کننـد و اغلب به مشـاغل کاذب و جابه جایی 
مشـغول می شـوند. بنابراین می توان گفت که ما 
با عـدم رعایـت موازین آمایش سـرزمین عامل 

مرگ این موتورسواران هستیم.

زنگ خطر برای امنیت مرزها
افتخـار مـا این اسـت کـه وقتی عـراق بـه ایران 
حملـه کرد ، مـردم خرمشـهر و آبـادان جانانه از 

مرزهای کشـور دفاع کردند تـا نیروهای نظامی 
خود را به منطقه برسانند. آن زمان همه مردم کار 
داشـتند و در محل تولدشان سـاکن بودند، ولی 
وقتـی ما مثا اهالی بلوچسـتان را بـه دلیل عدم 
تامیـن نیازهایشـان از محـل سکونتشـان دور 
 می کنیـم، اگـر فـردا روزی از طرف کشـورهای 
همسـایه بـه ایران حمله شـد، دیگر چه کسـی 
باقـی خواهـد مانـد تـا در صـورت لـزوم، از 

مرزهای کشور دفاع کند؟!
گویی آمایش سـرزمین مفهوم خود را در کشور 
از دسـت داده اسـت. دولت سـیزدهم در ابتدای 
فعالیـت خود وعـده داد که در 4 سـال 4 میلیون 
مسـکن خواهـد سـاخت و اکنـون وزیـر راه و 
شهرسـازی سـرگردان شـده و مـدام وعده های 
بیهـوده ای می دهـد،   در حالـی که وظیفـه دولت 
ساخت مسکن نیسـت ، باید شغل ایجاد کند تا 
مسـکن هم خودبه خود در پی آن ایجاد شود. ما 
شـاید فرصـت کمی داشـته باشـیم کـه اوضاع 
نابه سـامان مملکت را اصاح کنیم، اما  هر زمان 

جلوی ضرر را بگیرید منفعت است.
امیدوارم دولت به مسائل حیاتی آمایش سرزمین 
توجـه کند تا بار مسـئولیت هایی چون مسـکن 
مهـر و مسـکن ملی که احـداث آنهـا برخاف 
منافـع ملـی کشـور و همـه در تضـاد بـا طرح 
آمایش سـرزمین و موجب تمرکز بیشترمردم در 
تهـران و شـهرهای مهـم شـده اسـت، از دوش 

دولت برداشته  شود.

من چون سـال ها در کناره های سـاحل مکران و 
بلوچسـتان کار کرده و راه سـاخته بودم، توصیه 
کـردم که کارخانه خود را در اسـتان های محروم 
تاسـیس کنند تا اشـتغال زایی هم صورت گیرد. 
آنهـا هـم پذیرفتنـد و در شهرسـتان راسـک 
بلوچستان کارخانه سیمان تاسیس کردند. بعدها 
پرسـیدم برای 500 نفر اشـتغالی که با تأسـیس 
ایـن کارخانـه ایجـاد شـده وضعیـت مسـکن 
چگونه اسـت؟ گفتند در 5 کیلومتـری کارخانه 
شـهرکی مسـکونی به وجود آمده یعنی مردم با 

خدایار خاشع درباره عوارض آزادراه ها با اشاره به اینکه بعد از گذشت 25 سال، نرخ 
عوارض اولین آزادراه غیردولتی و مشارکتی، تنها 15 برابر شده، در حالی که فهرست بهای 
احداث آزادراه 500 برابر شده است، اظهار کرد: »در سال 1400 عوارض آزادراهی تغییری 
نکرد، اما قرار است به زودی نرخ جدید عبور از آزادراه ها اباغ شود؛ پیشنهاد شرکت های 
آزادراه های غیردولتی افزایش 20 درصدی نرخ عوارضی ها بود که با موافقت وزیر راه 
روبه رو شده است. البته اعدادی که ما محاسبه کرده ایم، بسیار بیشتر از این 20 درصد است، 
اما اگر نرخ عوارض بیش از این 20 درصد رشد کند، مردم استقبال نکرده و از محورهای 

جایگزین تردد می کنند.«
او درباره عوارضی های الکترونیکی بیان کرد: »هنوز زیرساخت های الکترونیکی شدن 
عوارضی ها فراهم نیست. این در حالی است که بر اساس قانون بودجه امسال وزارت راه 

مکلف به الکترونیکی کردن همه عوارضی ها تا پایان خرداد امسال شده است.«
خاشع افزود: »بر اساس قانون بودجه سال جاری، باید پلیس راهور فراجا با همکاری 
شرکت های بیمه، اخذ مفاصاحساب از پرداخت عوارض آزادراه ها را هنگام تعویض پاک 
الزامی کنند اما نه راهور و نه بیمه گرها زیرساخت های مربوطه را ایجاد نکرده اند و قانون 

عوارضی الکترونیکی به خرداد امسال نمی رسد.«

عوارض آزادراه ها
به زودی ۲۰ درصد 
افزایش می یابد
به گفته دبیر کمیته شرکت های سرمایه گذار در 
آزادراه ها، افزایش ۲0 درصدی عوارض عبور از 
آزادراه ها به تایید وزارت راه رسیده و نرخ های 

جدید به زودی ابالغ می شود.
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به گزارش روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان 
راهداری و حمل ونقل جاده ای ، با بیان اینکه تصمیم هیئت مقررات زدایی در خصوص مرجع 
صدور مجوز مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی خاف قوانین و مقررات باال دستی و 
موجب سرگردانی متقاضیان این حوزه شده است، گفت: »این هیئت صاحیت اصاح قوانین 
را ندارد و مرجع اصاح قوانین همان مرجع تصویب کننده آن است؛ چراکه قانون گذار مرجع 
واحد صدور مجوز مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی را سازمان راهداری و حمل ونقل 
جاده ای تعیین کرده و این سازمان نیز بر مبنای تکلیف قانونی مذکور از سال 77 ضوابط و 
دستورالعمل های مربوط را تهیه و بر مبنای آن برای ٩3٩ واحد مجتمع مجوز صادر کرده است 
که احداث و بهره برداری شده اند و برای حدود 544 واحد نیز مجوز صادر شده که عملیات 

احداث آنها در دست اقدام است.«
بنی اسدی با بیان اینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در پاسخ به استعام به عمل آمده 
به کرات تصریح کرده که اختیار صدور مجوز مجتمع های بین راهی براساس قانون صرفا برعهده 
سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای است، اظهار کرد: »هر نوع تغییر در مرجع و متولی قانونی 

صدور مجوز نیازمند تقدیم الیحه از سوی دولت و تصویب آن در مجلس است.«
او گفت: »به موجب قوانین و مقررات ایمنی راه ها در راستای حفظ ایمنی مردم در جاده ها و 
کاهش تعداد دسترسی ها به جاده ها، احداث تاسیسات خدمات جاده ای به صورت منفرد ممنوع 

است و صرفا در قالب مجتمع های خدماتی رفاهی امکانپذیر است.«
بنی اسدی اعام کرد: »وزارت راه و شهرسازی پیگیر اصاح و لغو مصوبه هیئت مقررات زدایی 
است و اخیرا نیز به دنبال اعتراض مردم و متقاضیان نسبت به باتکلیفی به وجود آمده، این 

موضوع در دستور کار پیگیری مجلس شورای اسامی نیز قرار گرفته است.«
الزم به توضیح است در اواخر خرداد ماه، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی در نشستی اعام کرد: »براساس مصوبه جلسه پنجاه و پنجم هیئت مقررات زدایی 
و بهبود فضای کسب وکار، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مرجع واحد برای 

صدور مجوز مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی و تیرپارک ها تعیین شده است.«

متقاضیان مجتمع های 
خدماتی رفاهی 
سرگردانند!

عباسعلی بنی اسدی، معاونت توسعه مدیریت 
و منابع سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 
از سرگردانی متقاضیان درپی تصمیم هیئت 
مقررات زدایی درخصوص مرجع صدور مجوز 

مجتمع های خدماتی رفاهی خبر داد.

داراى نمایندگى از شــش خط کشــتیرانى معتبر بــا در اختیار 

داشــتن کانتینر هاى خشک و یخچالى با قابلیت سرویس دهى 

منظــم از بندرعباس به بنــادر حوزه خلیج فارس، شــبه قاره 
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دولت سیزدهم در ابتدای 
فعالیت خود وعده داد
 که در 4 سال، 4 میلیون 
مسکن خواهد ساخت و
 اکنون وزیر راه نمی داند 
که چه کند،   در حالی که
 وظیفه دولت اصال 
ساخت مسکن نیست
باید شغل ایجاد کند
 تا مسکن هم خودبه خود
 در پی آن ایجاد شود 

وام شـرکت و پس انداز از حقوقشـان برای خود 
خانه های بسیار ساده ساخته اند. 

یکـی از مشـکاتی کـه عـدم توجـه آمایـش 
سـرزمین ایجـاد می کنـد و من به عنـوان عضو 
جمعیـت طرفداران ایمنـی راه ها می توانـم به آن 
اشـاره کنم این است که متاسـفانه طی سال های 
اخیـر ما در هر سـال ، حدود 18 هزار نفر کشـته، 
18 هـزار نفر قطع نخائی و حـدود 300 هزار نفر 
مجروح داشـتیم. از تعداد کل کشته ها 5 هزار نفر 
موتورسوار بودند که اغلب در استان های شمالی 
و تهـران متمرکـز و بـه کارهـای غیرتولیـدی و 
خدماتـی مشـغول شـده اند. در تهـران هـم 50 
درصد آمار کشته شدگان مربوط به موتورسواران 
اسـت. بنابراین بخشـی از تصادفـات مربوط به 
پدیده ای اسـت که موتورسواران با بی قانونی های 

خود در شهرها ایجاد کرده اند.
این پدیده قبا در شـهرهای بزرگ به این شدت 
نبـود، ولی بـه علت اینکـه در شهرسـتان ها کار 
نیست ، روستاییان به شـهرهای بزرگ مهاجرت 
می کننـد و اغلب به مشـاغل کاذب و جابه جایی 
مشـغول می شـوند. بنابراین می توان گفت که ما 
با عـدم رعایـت موازین آمایش سـرزمین عامل 

مرگ این موتورسواران هستیم.

زنگ خطر برای امنیت مرزها
افتخـار مـا این اسـت کـه وقتی عـراق بـه ایران 
حملـه کرد ، مـردم خرمشـهر و آبـادان جانانه از 

مرزهای کشـور دفاع کردند تـا نیروهای نظامی 
خود را به منطقه برسانند. آن زمان همه مردم کار 
داشـتند و در محل تولدشان سـاکن بودند، ولی 
وقتـی ما مثا اهالی بلوچسـتان را بـه دلیل عدم 
تامیـن نیازهایشـان از محـل سکونتشـان دور 
 می کنیـم، اگـر فـردا روزی از طرف کشـورهای 
همسـایه بـه ایران حمله شـد، دیگر چه کسـی 
باقـی خواهـد مانـد تـا در صـورت لـزوم، از 

مرزهای کشور دفاع کند؟!
گویی آمایش سـرزمین مفهوم خود را در کشور 
از دسـت داده اسـت. دولت سـیزدهم در ابتدای 
فعالیـت خود وعـده داد که در 4 سـال 4 میلیون 
مسـکن خواهـد سـاخت و اکنـون وزیـر راه و 
شهرسـازی سـرگردان شـده و مـدام وعده های 
بیهـوده ای می دهـد،   در حالـی که وظیفـه دولت 
ساخت مسکن نیسـت ، باید شغل ایجاد کند تا 
مسـکن هم خودبه خود در پی آن ایجاد شود. ما 
شـاید فرصـت کمی داشـته باشـیم کـه اوضاع 
نابه سـامان مملکت را اصاح کنیم، اما  هر زمان 

جلوی ضرر را بگیرید منفعت است.
امیدوارم دولت به مسائل حیاتی آمایش سرزمین 
توجـه کند تا بار مسـئولیت هایی چون مسـکن 
مهـر و مسـکن ملی که احـداث آنهـا برخاف 
منافـع ملـی کشـور و همـه در تضـاد بـا طرح 
آمایش سـرزمین و موجب تمرکز بیشترمردم در 
تهـران و شـهرهای مهـم شـده اسـت، از دوش 

دولت برداشته  شود.

من چون سـال ها در کناره های سـاحل مکران و 
بلوچسـتان کار کرده و راه سـاخته بودم، توصیه 
کـردم که کارخانه خود را در اسـتان های محروم 
تاسـیس کنند تا اشـتغال زایی هم صورت گیرد. 
آنهـا هـم پذیرفتنـد و در شهرسـتان راسـک 
بلوچستان کارخانه سیمان تاسیس کردند. بعدها 
پرسـیدم برای 500 نفر اشـتغالی که با تأسـیس 
ایـن کارخانـه ایجـاد شـده وضعیـت مسـکن 
چگونه اسـت؟ گفتند در 5 کیلومتـری کارخانه 
شـهرکی مسـکونی به وجود آمده یعنی مردم با 

خدایار خاشع درباره عوارض آزادراه ها با اشاره به اینکه بعد از گذشت 25 سال، نرخ 
عوارض اولین آزادراه غیردولتی و مشارکتی، تنها 15 برابر شده، در حالی که فهرست بهای 
احداث آزادراه 500 برابر شده است، اظهار کرد: »در سال 1400 عوارض آزادراهی تغییری 
نکرد، اما قرار است به زودی نرخ جدید عبور از آزادراه ها اباغ شود؛ پیشنهاد شرکت های 
آزادراه های غیردولتی افزایش 20 درصدی نرخ عوارضی ها بود که با موافقت وزیر راه 
روبه رو شده است. البته اعدادی که ما محاسبه کرده ایم، بسیار بیشتر از این 20 درصد است، 
اما اگر نرخ عوارض بیش از این 20 درصد رشد کند، مردم استقبال نکرده و از محورهای 

جایگزین تردد می کنند.«
او درباره عوارضی های الکترونیکی بیان کرد: »هنوز زیرساخت های الکترونیکی شدن 
عوارضی ها فراهم نیست. این در حالی است که بر اساس قانون بودجه امسال وزارت راه 

مکلف به الکترونیکی کردن همه عوارضی ها تا پایان خرداد امسال شده است.«
خاشع افزود: »بر اساس قانون بودجه سال جاری، باید پلیس راهور فراجا با همکاری 
شرکت های بیمه، اخذ مفاصاحساب از پرداخت عوارض آزادراه ها را هنگام تعویض پاک 
الزامی کنند اما نه راهور و نه بیمه گرها زیرساخت های مربوطه را ایجاد نکرده اند و قانون 

عوارضی الکترونیکی به خرداد امسال نمی رسد.«

عوارض آزادراه ها
به زودی ۲۰ درصد 
افزایش می یابد
به گفته دبیر کمیته شرکت های سرمایه گذار در 
آزادراه ها، افزایش ۲0 درصدی عوارض عبور از 
آزادراه ها به تایید وزارت راه رسیده و نرخ های 

جدید به زودی ابالغ می شود.
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به گزارش روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان 
راهداری و حمل ونقل جاده ای ، با بیان اینکه تصمیم هیئت مقررات زدایی در خصوص مرجع 
صدور مجوز مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی خاف قوانین و مقررات باال دستی و 
موجب سرگردانی متقاضیان این حوزه شده است، گفت: »این هیئت صاحیت اصاح قوانین 
را ندارد و مرجع اصاح قوانین همان مرجع تصویب کننده آن است؛ چراکه قانون گذار مرجع 
واحد صدور مجوز مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی را سازمان راهداری و حمل ونقل 
جاده ای تعیین کرده و این سازمان نیز بر مبنای تکلیف قانونی مذکور از سال 77 ضوابط و 
دستورالعمل های مربوط را تهیه و بر مبنای آن برای ٩3٩ واحد مجتمع مجوز صادر کرده است 
که احداث و بهره برداری شده اند و برای حدود 544 واحد نیز مجوز صادر شده که عملیات 

احداث آنها در دست اقدام است.«
بنی اسدی با بیان اینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در پاسخ به استعام به عمل آمده 
به کرات تصریح کرده که اختیار صدور مجوز مجتمع های بین راهی براساس قانون صرفا برعهده 
سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای است، اظهار کرد: »هر نوع تغییر در مرجع و متولی قانونی 

صدور مجوز نیازمند تقدیم الیحه از سوی دولت و تصویب آن در مجلس است.«
او گفت: »به موجب قوانین و مقررات ایمنی راه ها در راستای حفظ ایمنی مردم در جاده ها و 
کاهش تعداد دسترسی ها به جاده ها، احداث تاسیسات خدمات جاده ای به صورت منفرد ممنوع 

است و صرفا در قالب مجتمع های خدماتی رفاهی امکانپذیر است.«
بنی اسدی اعام کرد: »وزارت راه و شهرسازی پیگیر اصاح و لغو مصوبه هیئت مقررات زدایی 
است و اخیرا نیز به دنبال اعتراض مردم و متقاضیان نسبت به باتکلیفی به وجود آمده، این 

موضوع در دستور کار پیگیری مجلس شورای اسامی نیز قرار گرفته است.«
الزم به توضیح است در اواخر خرداد ماه، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی در نشستی اعام کرد: »براساس مصوبه جلسه پنجاه و پنجم هیئت مقررات زدایی 
و بهبود فضای کسب وکار، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مرجع واحد برای 

صدور مجوز مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی و تیرپارک ها تعیین شده است.«

متقاضیان مجتمع های 
خدماتی رفاهی 
سرگردانند!

عباسعلی بنی اسدی، معاونت توسعه مدیریت 
و منابع سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 
از سرگردانی متقاضیان درپی تصمیم هیئت 
مقررات زدایی درخصوص مرجع صدور مجوز 

مجتمع های خدماتی رفاهی خبر داد.
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منظــم از بندرعباس به بنــادر حوزه خلیج فارس، شــبه قاره 
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کندوکاو در علل حادثه ریلی قطار مشهد- یزد

سیستم را دریاب،
 بیل مکانیکی بهانه است!
سیما ذوکایی نعمتی

18 خرداد امسال و 6 سال بعد از آخرین سانحه ریلی مرگبار در 
ایران که گفته شد در اثر سهل انگاری کنترل کننده خط رخ داده، بنا بر 
آخرین اعالم، 14 مسافر قطار مشهد- یزد، جان خود را در سانحه ریلی 
دیگری از دست دادند؛ آن هم ظاهرا در اثر برخورد قطار با بیل مکانیکی. 
توسط  چگونه  می کرد،  چه  خط  روی  مکانیکی  بیل  اینکه  درباره 
لوکوموتیوران دیده نشد، شدت حادثه و اینکه خروج واگن ها ناشی از 
چه عواملی بوده و ... طی روزهای نخست اخبار ضد و نقیض بسیاری 

انتشار یافت که البته در کشور ما به امری عادی تبدیل شده است.
وقتی در مورد ساده ترین اطالعات از جمله تعداد مسافران که قاعدتا 
براساس بلیت های فروخته شده، نباید تردیدی درباره آن وجود داشته 
باشد، اجماع نظری وجود ندارد، طبیعی است که مردم هم عادت می کنند 
که تفسیر خود را از علل حوادث مختلفی که در گوشه و کنار این کشور 
رخ می دهد، داشته باشند و پرس وجو درباره چنین موضوعاتی از کانال 
نهادهای رسمی، هیچ کس از جمله اهالی رسانه را به عنوان نمایندگان 
افکار عمومی راضی و توجیه نکند، به ویژه آنکه این نهادها همواره در 
برخورد با سوانح، به دم دست ترین توجیه یعنی خطای انسانی متوسل 
می شوند؛ در حالی که حتی خطاهای انسانی هم اغلب حاصل اشکال در 

سیستم های پشتیبان است. 
علل  به  حادثه،  این  چرایی  درباره  کندوکاو  برای  ترابران  رو،  این  از 
ثانویه ای مانند دالیل حضور بیل مکانیکی روی خط، عدم هوشیاری این 
و آن، دلیل سرعت قطار، طوفان شن و ... نمی پردازد، بلکه برای پرس وجو 
درباره اشکاالت ساختاری که در نهایت به بروز چنین سوانحی منجر 
می شود، به سراغ تشکلی می رود که نمایندگی شرکت های بهره بردار از 

شبکه ریلی را برعهده دارد.

بالتکلیفی سازمانی از 
دالیل اساسی بروز این 

فاجعه در حوزه ریلی
است. بدنه راه آهن در 
بسیاری از موارد دچار

این مشکل است و در 
موارد مختلف، اختیار 
الزم و کافی را برای 

تصمیم گیری ندارد که 
دلیل این امر، نبود

جریان تفویض  اختیار
از باال به پایین است

بی اعتمادی در سازمان 
راه آهن موج می زند 
در حالی که سازمان

پویا و فعالی مانند
راه آهن نیازمند ارتباط
لحظه ای بین اجزای 

مختلف است و این
امر جز با اعتماد و 

تفویض اختیار 
محقق نمی شود

بـه گفتـه دبیر انجمـن شـرکت های حمل ونقل 
ریلی، طرح سواالت درست و سلسله مراتبی از 
علـل ماجـرا و از سـطوح بـاالی مدیریتـی تـا 
نیروهای اجرایی از جمله رویکردهای صحیح و 

موثر در فرآیند ریشه یابی سانحه است.

گسست سازمانی؛ بهترین تعبیر 
برای وضعیت راه آهن 

نظـری با بیـان اینکـه راه آهن سـازمان پیچیده و 
بزرگی اسـت و پرسـنل مسـتقیم و غیرمستقیم 
زیـادی دارد، می افزاید: »در چنین سـازمان عمیق 
و پیچیده ای راس سـازمان در سـاماندهی امور و 

عملکرد، نقش اصلی را ایفا می کند.«
او بالتکلیفی سازمانی را از دالیل مهم و اساسی 
بـروز ایـن فاجعـه در حـوزه ریلـی می دانـد و 
می گویـد: »بدنـه راه آهـن در بسـیاری از مـوارد 
دچـار بالتکلیفـی بـوده و در مواضـع مختلف 
اختیـار الزم و کافی برای تصمیم گیری را ندارند 
کـه دلیل این امر، نبود جریـان تفویض اختیار از 

باال به پایین است.«
نظـری بـا بیـان اینکـه بی اعتمـادی در سـازمان 
راه آهـن مـوج می زند، یادآور می شـود: »سـازمان 
پویـا و فعالـی ماننـد راه آهـن نیازمنـد ارتبـاط 
لحظـه ای بین اجـزای مختلف اسـت  که جز با 
اعتماد و تفویض اختیار محقق نمی شـود. در هر 
سـازمان، به ویـژه در سـازمان های بـزرگ، مدیـر 
ارشـد باید به معاونان و مدیـران بالفصل خود و 
آنها نیز به کارکنان زیردسـت خـود اعتماد کافی 
داشـته باشـند و سـپس با تفویض اختیار به این 
اشـخاص معتمـد، سـرعت تصمیم سـازی و 

تصمیم گیری سازمان را باال ببرند.«
او ادامـه می دهد: »بدیهی اسـت که این به معنای 
نفی برقراری نظام نظارتی در سـازمان ها نیسـت 
و این نظام در مواضع مختلف باید وجود داشته 
باشـد، اما موضوع حیاتی تر از نظارت این است 
کـه اگـر مدیر بـه کارکنان خـود اعتماد نداشـته 
باشـد، موظف اسـت در اسـرع وقت جایگزین 
قابـل اعتمـادی بـرای آنهـا برگزینـد و سـپس 
تفویـض اختیار کافی به وی انجـام دهد؛ در غیر 
این صـورت قطعـا شـاهد سسـتی و رکـود در 
شـئون و فرآیندهـای مختلف سـازمان خواهیم 
بـود که طبعا این صفـت می تواند ضمن کاهش 
عملکرد سـازمان و دور شـدنش از اهـداف، در 

برخی ابعاد نیز خطرآفرین باشد.«

دکتـر سـبحان نظـری، دبیـر انجمـن صنفـی 
شـرکت های حمل ونقل ریلی و خدمات وابسته 
بـرای ریشـه یابی حادثه ریلی اخیر معتقد اسـت 
کـه نباید به توقف در الیه های سـطحی بسـنده 
کـرد، بلکـه بررسـی عمیـق ایـن ماجرا نیـاز به 
صـرف زمـان و دقت بسـیار دارد تا همه جوانب 

پیدا و پنهان آن شناسایی شود.
او ضمـن تاکید بر تفاوت نـوع مواجهه با حمل 
ریلی مسـافر و بـار می گوید: »هرچنـد توجه به 
حمل بار بسیار ضروری است اما حساسیت های 
ایمنی در حمل بار معموال کمتر از حمل مسـافر 
است؛ چراکه حضور مسـافران در صحنه حادثه 
منجـر بـه بحرانی تـر شـدن اوضـاع و بـه خطر 
افتـادن جـان آنها می شـود؛ در حالی که در حمل 
بـار، به دلیل نبود صاحبان بـار در صحنه، برخی 

حساسیت ها کمتر است.« 
نظری می افزاید: »یکـی از علل بروز حادثه اخیر 
هـم رعایـت نکردن همیـن حساسـیت ها بوده 
اسـت. پیش از قطار مسافری یک دیزل منفرد و 
یـک قطـار بـاری از آن محـل عبـور کرده اند و 
علی رغـم آگاهـی از وجـود ایسـتگاه موقـت و 
همچنین بیل مکانیکی، متاسفانه به نظر می رسد 
که بـه قطار مسـافری اجـازه عبور پرسـرعت 

داده شده است.«
دبیـر انجمن شـرکت های حمل ونقل ریلـی، با 
بیان اینکه به احتمال زیاد لکوموتیـوران با فرض 
بـاز بـودن خط آهـن بـا سـرعت بیـش از 100 
کیلومتر بر سـاعت در حال حرکت بوده اسـت، 
می گویـد: »سـرعت قطـار بـه قـدری بـوده که 
راننـده بیـل مکانیکـی وحشـت کـرده  و بدون 
جابه جایی بیل فرار می کند و در نهایت قسـمت 
جلویـی قطار با بوم بیل مکانیکی برخـورد کرده 
و این برخورد منجر به چرخـش بازو و برخورد 

بدنه بیل با واگن های قطار می شود.«
او اذعـان می کنـد: »هرچنـد کـه تسـت مثبـت 
هوشـیاری راننده بیل مکانیکی به عنوان یکی از 
علل بـروز حادثه مطرح شـده، امـا قطعا فرآیند 
علت یابی نباید در همین سـطح متوقف شود و 
البتـه بـا توجه بـه اینکـه ناظر همـه بخش های 
ریلـی خـود راه آهن اسـت، این پرسـش مطرح 
می شـود کـه چرا به چنین فـردی اجـازه کار در 
چنین نقطه ای داده شـده اسـت؟ آیا مسئوالن به 
طور کلی دغدغه هوشیاری و کار دقیق کارکنان 

را دارند یا خیر؟«
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کندوکاو در علل حادثه ریلی قطار مشهد- یزد

سیستم را دریاب،
 بیل مکانیکی بهانه است!
سیما ذوکایی نعمتی

18 خرداد امسال و 6 سال بعد از آخرین سانحه ریلی مرگبار در 
ایران که گفته شد در اثر سهل انگاری کنترل کننده خط رخ داده، بنا بر 
آخرین اعالم، 14 مسافر قطار مشهد- یزد، جان خود را در سانحه ریلی 
دیگری از دست دادند؛ آن هم ظاهرا در اثر برخورد قطار با بیل مکانیکی. 
توسط  چگونه  می کرد،  چه  خط  روی  مکانیکی  بیل  اینکه  درباره 
لوکوموتیوران دیده نشد، شدت حادثه و اینکه خروج واگن ها ناشی از 
چه عواملی بوده و ... طی روزهای نخست اخبار ضد و نقیض بسیاری 

انتشار یافت که البته در کشور ما به امری عادی تبدیل شده است.
وقتی در مورد ساده ترین اطالعات از جمله تعداد مسافران که قاعدتا 
براساس بلیت های فروخته شده، نباید تردیدی درباره آن وجود داشته 
باشد، اجماع نظری وجود ندارد، طبیعی است که مردم هم عادت می کنند 
که تفسیر خود را از علل حوادث مختلفی که در گوشه و کنار این کشور 
رخ می دهد، داشته باشند و پرس وجو درباره چنین موضوعاتی از کانال 
نهادهای رسمی، هیچ کس از جمله اهالی رسانه را به عنوان نمایندگان 
افکار عمومی راضی و توجیه نکند، به ویژه آنکه این نهادها همواره در 
برخورد با سوانح، به دم دست ترین توجیه یعنی خطای انسانی متوسل 
می شوند؛ در حالی که حتی خطاهای انسانی هم اغلب حاصل اشکال در 

سیستم های پشتیبان است. 
علل  به  حادثه،  این  چرایی  درباره  کندوکاو  برای  ترابران  رو،  این  از 
ثانویه ای مانند دالیل حضور بیل مکانیکی روی خط، عدم هوشیاری این 
و آن، دلیل سرعت قطار، طوفان شن و ... نمی پردازد، بلکه برای پرس وجو 
درباره اشکاالت ساختاری که در نهایت به بروز چنین سوانحی منجر 
می شود، به سراغ تشکلی می رود که نمایندگی شرکت های بهره بردار از 

شبکه ریلی را برعهده دارد.

بالتکلیفی سازمانی از 
دالیل اساسی بروز این 

فاجعه در حوزه ریلی
است. بدنه راه آهن در 
بسیاری از موارد دچار

این مشکل است و در 
موارد مختلف، اختیار 
الزم و کافی را برای 

تصمیم گیری ندارد که 
دلیل این امر، نبود

جریان تفویض  اختیار
از باال به پایین است

بی اعتمادی در سازمان 
راه آهن موج می زند 
در حالی که سازمان

پویا و فعالی مانند
راه آهن نیازمند ارتباط
لحظه ای بین اجزای 

مختلف است و این
امر جز با اعتماد و 

تفویض اختیار 
محقق نمی شود

بـه گفتـه دبیر انجمـن شـرکت های حمل ونقل 
ریلی، طرح سواالت درست و سلسله مراتبی از 
علـل ماجـرا و از سـطوح بـاالی مدیریتـی تـا 
نیروهای اجرایی از جمله رویکردهای صحیح و 

موثر در فرآیند ریشه یابی سانحه است.

گسست سازمانی؛ بهترین تعبیر 
برای وضعیت راه آهن 

نظـری با بیـان اینکـه راه آهن سـازمان پیچیده و 
بزرگی اسـت و پرسـنل مسـتقیم و غیرمستقیم 
زیـادی دارد، می افزاید: »در چنین سـازمان عمیق 
و پیچیده ای راس سـازمان در سـاماندهی امور و 

عملکرد، نقش اصلی را ایفا می کند.«
او بالتکلیفی سازمانی را از دالیل مهم و اساسی 
بـروز ایـن فاجعـه در حـوزه ریلـی می دانـد و 
می گویـد: »بدنـه راه آهـن در بسـیاری از مـوارد 
دچـار بالتکلیفـی بـوده و در مواضـع مختلف 
اختیـار الزم و کافی برای تصمیم گیری را ندارند 
کـه دلیل این امر، نبود جریـان تفویض اختیار از 

باال به پایین است.«
نظـری بـا بیـان اینکـه بی اعتمـادی در سـازمان 
راه آهـن مـوج می زند، یادآور می شـود: »سـازمان 
پویـا و فعالـی ماننـد راه آهـن نیازمنـد ارتبـاط 
لحظـه ای بین اجـزای مختلف اسـت  که جز با 
اعتماد و تفویض اختیار محقق نمی شـود. در هر 
سـازمان، به ویـژه در سـازمان های بـزرگ، مدیـر 
ارشـد باید به معاونان و مدیـران بالفصل خود و 
آنها نیز به کارکنان زیردسـت خـود اعتماد کافی 
داشـته باشـند و سـپس با تفویض اختیار به این 
اشـخاص معتمـد، سـرعت تصمیم سـازی و 

تصمیم گیری سازمان را باال ببرند.«
او ادامـه می دهد: »بدیهی اسـت که این به معنای 
نفی برقراری نظام نظارتی در سـازمان ها نیسـت 
و این نظام در مواضع مختلف باید وجود داشته 
باشـد، اما موضوع حیاتی تر از نظارت این است 
کـه اگـر مدیر بـه کارکنان خـود اعتماد نداشـته 
باشـد، موظف اسـت در اسـرع وقت جایگزین 
قابـل اعتمـادی بـرای آنهـا برگزینـد و سـپس 
تفویـض اختیار کافی به وی انجـام دهد؛ در غیر 
این صـورت قطعـا شـاهد سسـتی و رکـود در 
شـئون و فرآیندهـای مختلف سـازمان خواهیم 
بـود که طبعا این صفـت می تواند ضمن کاهش 
عملکرد سـازمان و دور شـدنش از اهـداف، در 

برخی ابعاد نیز خطرآفرین باشد.«

دکتـر سـبحان نظـری، دبیـر انجمـن صنفـی 
شـرکت های حمل ونقل ریلی و خدمات وابسته 
بـرای ریشـه یابی حادثه ریلی اخیر معتقد اسـت 
کـه نباید به توقف در الیه های سـطحی بسـنده 
کـرد، بلکـه بررسـی عمیـق ایـن ماجرا نیـاز به 
صـرف زمـان و دقت بسـیار دارد تا همه جوانب 

پیدا و پنهان آن شناسایی شود.
او ضمـن تاکید بر تفاوت نـوع مواجهه با حمل 
ریلی مسـافر و بـار می گوید: »هرچنـد توجه به 
حمل بار بسیار ضروری است اما حساسیت های 
ایمنی در حمل بار معموال کمتر از حمل مسـافر 
است؛ چراکه حضور مسـافران در صحنه حادثه 
منجـر بـه بحرانی تـر شـدن اوضـاع و بـه خطر 
افتـادن جـان آنها می شـود؛ در حالی که در حمل 
بـار، به دلیل نبود صاحبان بـار در صحنه، برخی 

حساسیت ها کمتر است.« 
نظری می افزاید: »یکـی از علل بروز حادثه اخیر 
هـم رعایـت نکردن همیـن حساسـیت ها بوده 
اسـت. پیش از قطار مسافری یک دیزل منفرد و 
یـک قطـار بـاری از آن محـل عبـور کرده اند و 
علی رغـم آگاهـی از وجـود ایسـتگاه موقـت و 
همچنین بیل مکانیکی، متاسفانه به نظر می رسد 
که بـه قطار مسـافری اجـازه عبور پرسـرعت 

داده شده است.«
دبیـر انجمن شـرکت های حمل ونقل ریلـی، با 
بیان اینکه به احتمال زیاد لکوموتیـوران با فرض 
بـاز بـودن خط آهـن بـا سـرعت بیـش از 100 
کیلومتر بر سـاعت در حال حرکت بوده اسـت، 
می گویـد: »سـرعت قطـار بـه قـدری بـوده که 
راننـده بیـل مکانیکـی وحشـت کـرده  و بدون 
جابه جایی بیل فرار می کند و در نهایت قسـمت 
جلویـی قطار با بوم بیل مکانیکی برخـورد کرده 
و این برخورد منجر به چرخـش بازو و برخورد 

بدنه بیل با واگن های قطار می شود.«
او اذعـان می کنـد: »هرچنـد کـه تسـت مثبـت 
هوشـیاری راننده بیل مکانیکی به عنوان یکی از 
علل بـروز حادثه مطرح شـده، امـا قطعا فرآیند 
علت یابی نباید در همین سـطح متوقف شود و 
البتـه بـا توجه بـه اینکـه ناظر همـه بخش های 
ریلـی خـود راه آهن اسـت، این پرسـش مطرح 
می شـود کـه چرا به چنین فـردی اجـازه کار در 
چنین نقطه ای داده شـده اسـت؟ آیا مسئوالن به 
طور کلی دغدغه هوشیاری و کار دقیق کارکنان 

را دارند یا خیر؟«
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از هم گسیختگی روال  
سازمانی، شاید بهترین
 تعبیر برای وضعیت  فعلی
راه آهن باشد. اکنون انرژی

 و تخصص بسیاری از 
افراد  فعال در بدنه این 
سازمان هدر  می رود که 
شاید نبود ارتباط موثر 
مدیریت ارشد با بدنه 
دلسوز و متخصص و 
مجرب مهم ترین 
علت این امر باشد

او معتقـد اسـت: »از هـم گسـیختگی روال های 
سـازمانی، شـاید بهتریـن تعبیر بـرای وضعیت 
راه آهـن باشـد و در حـال حاضـر، انـرژی و 
تخصـص بسـیاری از افـراد فعـال در بدنـه این 
سـازمان هدر  می رود که شـاید نبود ارتباط موثر 
مدیریـت ارشـد بـا بدنـه دلسـوز، متخصص و 

مجرب مهم ترین علت این امر باشد.«
نظـری ضمن انتقـاد از عملکرد مدیریـت در دو 
دوره اخیـر شـرکت راه آهـن، می افزاید: » ضعف 
موجـود در ارتبـاط بیـن بخش هـای مختلـف 
راه آهن با مدیریت آن به ویژه در یک سـال اخیر 
باعث کاهش بهره وری حمل ونقل ریلی شـده و 
بدیهـی اسـت کـه ایـن رویکـرد ناصحیـح و 
غیرحرفه ای، به طور غیرمسـتقیم بر بروز سوانح 

اثرگذار بوده است.«

قطره قطره جمع گردد
 وانگهی دریا شود 

نگاهـی گـذرا به آمار حـوادث ریلـی در ایران و 
جهان، حاکی از باالبودن آمار سـوانح نسـبت به 
میانگین جهانی اسـت. این در حالی است که به 
دلیـل پایین بـودن تراکم خطوط ریلـی در ایران، 
حدود 10 مرکز اسـتان در کشـور هنوز خارج از 

شبکه ریلی هستند. 
نظری از افزایش سـوانح ریلی در یک سال اخیر 
خبـر می دهـد و می افزایـد: »هرچند کـه راه آهن 
آمـار دقیقـی از سـوانح ارائه نمی دهـد، اما اخبار 
این حوزه نشـان از رشـد حوادثی مثل: خروج از 
ریـل، تصادف با وسـایل نقلیـه جـاده ای و عابر 
پیاده، آتش گرفتن بخشی از قطار و ... داشته، لذا 
بـروز ایـن حـوادث ریـز و درشـت از وضعیت 

نابه سامان ریلی حکایت دارد.«
بـه گفتـه او، رشـد سـوانح کوچـک هشـداری 
جـدی برای بـروز سـوانح بزرگ تر اسـت، کما 
اینکـه بی توجهـی به همیـن روند افزایشـی در 
حادثه هـای جزئـی منجـر بـه جـان باختـن و 
مصدومیـت تعـداد زیـادی از هموطنانمـان در 

حادثه قطار مشهد - یزد شد. 
نظری درباره شـاخص حـوادث، چنین توضیح 
سـوانح  تعـداد  آمـاری،  حـوزه  »در  می دهـد: 
به تنهایی نشان دهنده رتبه و یا وضعیت کشورها 
نیسـت بلکه بـا تعریـف شـاخص هایی، تعداد 
سـوانح را بـه نسـبت طـول خطوط ریلـی یا به 
نسـبت مجمـوع تن کیلومتـر بـار و نفرکیلومتر 

مسافر محاسبه می کنند.«
او ادامـه می دهـد: »آخریـن آمـار سـوانح ریلـی 
منتشر شـده از جانب UIC در سال 2020 نشان 
می دهد که از منظر شـاخص نسـبت سـوانح به 
طـول خطوط ریلـی، ایران با عدد 6/64 سـانحه 
به ازای هر هزار کیلومتر از شـبکه خطوط ریلی، 
پس از روسیه، لهستان، ایاالت متحده و سوئیس 
بیشـترین سـانحه ریلی را دارد. درست است که 
روسـیه در ایـن شـاخص رتبـه اول را دارد، ولی 
بایـد بـه این نکته نیز توجه کـرد که حمل ریلی 
بار در این کشـور حدودا 100 برابر و جابه جایی 

ریلی مسافر حدود 22 برابر ایران است.«
نظـری بـا بیان اینکه شـاخص مهم دیگـر برای 
سـنجش حوادث ریلی، نسبت سـوانح به ازای 
مجمـوع تن کیلومتـر و نفرکیلومتر حمل شـده 
اسـت، می افزایـد: »مجمـوع تن کیلومتـر و نفـر 
کیلومتر حمل شـده، تحت عنـوان واحد حمل 
شـناخته می شود. از منظر شاخص نسبت تعداد 
ازای واحـد حمـل، راه آهن هـای  بـه  سـوانح 
توسـعه یافته  تر وضعیت مطلوب تری نسبت به 
ایران دارند. شـبکه ریلی ایران در سـال 2020 به 
ازای هـر یـک میلیـارد واحـد حمـل نیـز 2/33 
سـانحه ریلی داشـته و بدین ترتیب، در جایگاه 
سـوم جهـان قـرار می گیـرد؛ در حالـی  کـه این 
عـدد برای کشـورهای ایـاالت متحده، روسـیه، 
ژاپن و انگلسـتان به ترتیـب برابـر 0/78، 0/66، 

0/37 و 0/30 بود.« 
دبیر انجمن شرکت های حمل ونقل ریلی درباره 
ایمنی حمل ریلی در ایران معتقد است: »هرچند 
کـه اکنون وضعیت ایران از لحاظ شـاخص های 
ایمنی حمل ونقل ریلی در سطح متوسط جهانی 
قـرار داد، امـا تمـام حساسـیت کارشناسـان و 
صاحب نظران در زمینه بهبود خطوط، مدیریت، 
نیروی انسانی و همچنین واگن ها، جلوگیری از 
تنـزل وضعیت کنونی و قرارگیری در شـرایط 

بحرانی است.«
هر معلولی، گاهی یک و گاهی چند علت دارد. 
حادثه قطار مشهد - یزد هم شاید چندین علت 
اعـم از ناپایـداری ریـل، حضـور بیل مکانیکی، 
هوشـیار نبـودن راننـده بیل مکانیکی، سـرعت 
بـاالی قطـار، اطـالع نـدادن تقلیـل سـرعت به 
لکوموتیوران و ... داشته و شناسایی هرچه بیشتر 

این عوامل الزم است؛ اما کافی نیست.
دبیـر انجمن شـرکت های حمل ونقـل ریلی در 

ضعف موجود در ارتباط 
بین بخش های مختلف 
راه آهن با مدیریت آن 
به ویژه در یک سال اخیر 
باعث کاهش بهره وری 
حمل ونقل ریلی شده و 
بدیهی است که این 
رویکرد ناصحیح و 
غیرحرفه ای، به طور 
غیرمستقیم بر بروز
 سوانح اثرگذار است
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پاسـخ به سـوال خبرنگار ترابـران مبنی بر علت 
اصلی مشـکالت کنونـی در راه آهـن، می گوید: 
»برخی افراد شـرایط اقتصادی کشور و تحریم ها 
را در وضعیـت کنونـی مهم تریـن علـت موثـر 
می داننـد امـا به اعتقـاد مـن، تحریم ها و فشـار 
بیرونی سـهم اندکی در عقب ماندگی این بخش 
دارنـد و وضعیت نامطلوب کنونـی، بیش از هر 
چیز، زاده مدیریت اشتباه درون سازمانی و پس از 
آن ناشی از تعاریف غلط در اقتصاد حمل ونقل 

از سوی حاکمیت است.«
نظری افزود: »هرچند در اسـناد باالدسـتی مانند 
سـند چشـم انداز 20 سـاله، سیاسـت های کلی 
بخش حمل ونقل و قوانین مربوط به برنامه های 
توسـعه 5 سـاله، تاکید زیادی بر توسـعه بخش 
ریلی شـده، اما متاسـفانه در عمل و هنگام اجرا، 
وضعیـت بـر خالف ایـن قوانین اسـت چرا که 
نه تنهـا حمل ونقـل ریلـی در اولویـت انتخابـی 
صاحبـان بـار و مسـافران نیسـت، بلکـه گاهی 

انتخاب آخر است.«
او معتقـد اسـت کـه حاکمیـت به حـوزه ریلی 
صرفا نگاه شـعاری داشـته و اقدام موثـری برای 

رشد و رونق این حوزه انجام نشده است.
دکتر نظری، شـاهد این مدعا را در عدم حمایت 
دولتـی به ویـژه در زمینه حذف تدریجـی یارانه 
سـوخت و توسـعه بخـش ریلـی می دانـد و 
تصریح می کند: »شـبکه ریلی باید دائما در حال 
کار باشـد و از ایـن روی اساسـا بهسـازی و 
بازسازی خطوط را هرگز نباید متوقف کرد چرا 
که به تعویق افتادن این مهم شاید در کوتاه مدت 
محسـوس نباشـد امـا بـه تدریـح در بلندمدت 
منجـر بـه کاهـش ایمنـی و بـروز حـوادث و 

خسارات جبران ناپذیری می شود.«

در اهمیت درس آموزی از سوانح
دبیـر انجمـن صنفـی شـرکت های حمل ونقل 
ریلـی ، درس آموزی را مهم تریـن و اصلی ترین 
راه پیشـگیری از بـروز سـوانح بـزرگ ریلی در 
آینـده عنوان می کنـد و می افزایـد: »درس آموزی 
از ایـن سـوانح به این معنا اسـت که با بررسـی 
عمیـق حـوادث ریلی اتفـاق افتاده در گذشـته، 
ابعاد و زوایای پیدا و پنهان آنها شناسـایی شود و 
با تحلیل کارشناسـان ایـن حـوزه، راهکارهایی 

برای پیشگیری از بروز سوانح ارائه گردد.«
ایـن فعـال صنفی معتقد اسـت که پیـش قراول 

اصلی درس آموزی سـوانح، خود راه آهن اسـت 
و بایـد بـه حرمـت جان هـای از دسـت رفتـه 
به گونـه ای علـل این حادثـه و حـوادث قبلی را 
ریشـه یابی و بررسـی کنـد تـا تمـام خألهـای 
سازمانی، مدیریتی و فنی شناسایی شوند و پس 
از آن تصمیمـات جدی برای برخورد و مقابله با 

این نواقص اتخاذ شود.
دکتـر نظـری حضـور نهادهـای دانشـگاهی، 
متخصصان ریلـی، نمایندگان و سـرمایه گذاران 
بخـش خصوصـی را در فرآینـد درس آمـوزی 
راه آهن ضروری دانسـت و افـزود: »حضور این 
افراد در یک کمیته بررسـی سوانح، ناظری است 
کـه می توانـد ضمـن شناسـایی سـاختارهای 
موجـود بـرای علت یابـی حـوادث، چگونگی 
فرآینـد را ارزیابـی کـرده و بر عملکـرد راه آهن 

نظارت جدی داشته باشد.«
او دربـاره روند پیگیـری حادثه اخیر، بیـان کرد: 
»باتوجـه بـه اینکـه در حـوزه حمل ونقـل مـا 
سازمانی تحت عنوان سازمان تنظیم گر مقررات 
نداریـم و وظایف تصدی گری و تنظیم گری هر 
دو برعهـده یک سـازمان یعنی شـرکت راه آهن 
اسـت، در پرونده های سـوانح و از جمله سانحه 
ریلـی اخیر نیـز تمام نقش هـای شـاکی، متهم، 
وکیـل، کارشـناس و قاضـی بـر عهده سـازمان  
راه آهن گذاشـته شـده و در چنین شرایطی مدیر 
راه آهـن به موازات کمیسـیون عالی سـوانح که 
باید با اسـتقالل رای، سـوانح را بررسـی کند؛ در 
رسـانه ملی انگشـت اتهام خود را به سوی همه 
اعـم از مدیران قبلـی، راننده لوکوموتیـو، راننده 
بیل مکانیکی، مالک مرحوم شـرکت تراورس و 

... گرفته و خود را تبرئه می کند.«

انتصابات اتوبوسی 
نظری در ادامه ضمن انتقاد از انتصابات ناصحیح 
اظهار کرد: »یکی از مشکالت گریبانگیر راه آهن 
در بعضی دوره ها، انتصاب ناصحیح و سیاسـی 
افـراد اسـت؛ دولت هـا عمومـا تمـام مدیـران و 
مسـئوالن دولت قبـل را غیرخـودی می دانند و 
افـراد جدیـد خـودی را بدون توجه بـه تجربه، 
تخصص، سـواد و حتـی مهارت های عمومی و 
بـه  مدیریـت،  بـرای  کافـی  و  ارتباطـی الزم 

سمت های مختلفی منصوب می کنند.«
به گفته او، چنین انتصاباتـی در راه آهن، ارمغانی 
جـز افت عملکرد سـازمان، کاهـش جابه جایی 

آخرین آمار سوانح ریلی 
 UIC منتشر شده از سوی
نشان می دهد که در سال 

2020 ایران از منظر 
شاخص نسبت سوانح 

به طول خطوط ریلی، 
پس از روسیه، لهستان، 

ایاالت متحده و سوئیس، 
بیشترین سانحه ریلی 

را داشته و از نظر تعداد 
سوانح ریلی به ازای 
هر یک میلیارد واحد 
حمل هم در جایگاه 

سوم جهان قرار دارد

هرچند اکنون وضعیت
ایران از نظر شاخص های 

ایمنی حمل ونقل ریلی 
در سطح متوسط جهانی 
قرار داد، اما همه دغدغه 

کارشناسان مبنی بر بهبود 
خطوط، مدیریت، نیروی 

انسانی و نیز واگن ها، 
جلوگیری از تنزل شرایط 

کنونی و قرارگیری در 
شرایط بحرانی است
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از هم گسیختگی روال  
سازمانی، شاید بهترین
 تعبیر برای وضعیت  فعلی
راه آهن باشد. اکنون انرژی
 و تخصص بسیاری از 
افراد  فعال در بدنه این 
سازمان هدر  می رود که 
شاید نبود ارتباط موثر 
مدیریت ارشد با بدنه 
دلسوز و متخصص و 
مجرب مهم ترین 
علت این امر باشد

او معتقـد اسـت: »از هـم گسـیختگی روال های 
سـازمانی، شـاید بهتریـن تعبیر بـرای وضعیت 
راه آهـن باشـد و در حـال حاضـر، انـرژی و 
تخصـص بسـیاری از افـراد فعـال در بدنـه این 
سـازمان هدر  می رود که شـاید نبود ارتباط موثر 
مدیریـت ارشـد بـا بدنـه دلسـوز، متخصص و 

مجرب مهم ترین علت این امر باشد.«
نظـری ضمن انتقـاد از عملکرد مدیریـت در دو 
دوره اخیـر شـرکت راه آهـن، می افزاید: » ضعف 
موجـود در ارتبـاط بیـن بخش هـای مختلـف 
راه آهن با مدیریت آن به ویژه در یک سـال اخیر 
باعث کاهش بهره وری حمل ونقل ریلی شـده و 
بدیهـی اسـت کـه ایـن رویکـرد ناصحیـح و 
غیرحرفه ای، به طور غیرمسـتقیم بر بروز سوانح 

اثرگذار بوده است.«

قطره قطره جمع گردد
 وانگهی دریا شود 

نگاهـی گـذرا به آمار حـوادث ریلـی در ایران و 
جهان، حاکی از باالبودن آمار سـوانح نسـبت به 
میانگین جهانی اسـت. این در حالی است که به 
دلیـل پایین بـودن تراکم خطوط ریلـی در ایران، 
حدود 10 مرکز اسـتان در کشـور هنوز خارج از 

شبکه ریلی هستند. 
نظری از افزایش سـوانح ریلی در یک سال اخیر 
خبـر می دهـد و می افزایـد: »هرچند کـه راه آهن 
آمـار دقیقـی از سـوانح ارائه نمی دهـد، اما اخبار 
این حوزه نشـان از رشـد حوادثی مثل: خروج از 
ریـل، تصادف با وسـایل نقلیـه جـاده ای و عابر 
پیاده، آتش گرفتن بخشی از قطار و ... داشته، لذا 
بـروز ایـن حـوادث ریـز و درشـت از وضعیت 

نابه سامان ریلی حکایت دارد.«
بـه گفتـه او، رشـد سـوانح کوچـک هشـداری 
جـدی برای بـروز سـوانح بزرگ تر اسـت، کما 
اینکـه بی توجهـی به همیـن روند افزایشـی در 
حادثه هـای جزئـی منجـر بـه جـان باختـن و 
مصدومیـت تعـداد زیـادی از هموطنانمـان در 

حادثه قطار مشهد - یزد شد. 
نظری درباره شـاخص حـوادث، چنین توضیح 
سـوانح  تعـداد  آمـاری،  حـوزه  »در  می دهـد: 
به تنهایی نشان دهنده رتبه و یا وضعیت کشورها 
نیسـت بلکه بـا تعریـف شـاخص هایی، تعداد 
سـوانح را بـه نسـبت طـول خطوط ریلـی یا به 
نسـبت مجمـوع تن کیلومتـر بـار و نفرکیلومتر 

مسافر محاسبه می کنند.«
او ادامـه می دهـد: »آخریـن آمـار سـوانح ریلـی 
منتشر شـده از جانب UIC در سال 2020 نشان 
می دهد که از منظر شـاخص نسـبت سـوانح به 
طـول خطوط ریلـی، ایران با عدد 6/64 سـانحه 
به ازای هر هزار کیلومتر از شـبکه خطوط ریلی، 
پس از روسیه، لهستان، ایاالت متحده و سوئیس 
بیشـترین سـانحه ریلی را دارد. درست است که 
روسـیه در ایـن شـاخص رتبـه اول را دارد، ولی 
بایـد بـه این نکته نیز توجه کـرد که حمل ریلی 
بار در این کشـور حدودا 100 برابر و جابه جایی 

ریلی مسافر حدود 22 برابر ایران است.«
نظـری بـا بیان اینکه شـاخص مهم دیگـر برای 
سـنجش حوادث ریلی، نسبت سـوانح به ازای 
مجمـوع تن کیلومتـر و نفرکیلومتر حمل شـده 
اسـت، می افزایـد: »مجمـوع تن کیلومتـر و نفـر 
کیلومتر حمل شـده، تحت عنـوان واحد حمل 
شـناخته می شود. از منظر شاخص نسبت تعداد 
ازای واحـد حمـل، راه آهن هـای  بـه  سـوانح 
توسـعه یافته  تر وضعیت مطلوب تری نسبت به 
ایران دارند. شـبکه ریلی ایران در سـال 2020 به 
ازای هـر یـک میلیـارد واحـد حمـل نیـز 2/33 
سـانحه ریلی داشـته و بدین ترتیب، در جایگاه 
سـوم جهـان قـرار می گیـرد؛ در حالـی  کـه این 
عـدد برای کشـورهای ایـاالت متحده، روسـیه، 
ژاپن و انگلسـتان به ترتیـب برابـر 0/78، 0/66، 

0/37 و 0/30 بود.« 
دبیر انجمن شرکت های حمل ونقل ریلی درباره 
ایمنی حمل ریلی در ایران معتقد است: »هرچند 
کـه اکنون وضعیت ایران از لحاظ شـاخص های 
ایمنی حمل ونقل ریلی در سطح متوسط جهانی 
قـرار داد، امـا تمـام حساسـیت کارشناسـان و 
صاحب نظران در زمینه بهبود خطوط، مدیریت، 
نیروی انسانی و همچنین واگن ها، جلوگیری از 
تنـزل وضعیت کنونی و قرارگیری در شـرایط 

بحرانی است.«
هر معلولی، گاهی یک و گاهی چند علت دارد. 
حادثه قطار مشهد - یزد هم شاید چندین علت 
اعـم از ناپایـداری ریـل، حضـور بیل مکانیکی، 
هوشـیار نبـودن راننـده بیل مکانیکی، سـرعت 
بـاالی قطـار، اطـالع نـدادن تقلیـل سـرعت به 
لکوموتیوران و ... داشته و شناسایی هرچه بیشتر 

این عوامل الزم است؛ اما کافی نیست.
دبیـر انجمن شـرکت های حمل ونقـل ریلی در 

ضعف موجود در ارتباط 
بین بخش های مختلف 
راه آهن با مدیریت آن 
به ویژه در یک سال اخیر 
باعث کاهش بهره وری 
حمل ونقل ریلی شده و 
بدیهی است که این 
رویکرد ناصحیح و 
غیرحرفه ای، به طور 
غیرمستقیم بر بروز
 سوانح اثرگذار است
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پاسـخ به سـوال خبرنگار ترابـران مبنی بر علت 
اصلی مشـکالت کنونـی در راه آهـن، می گوید: 
»برخی افراد شـرایط اقتصادی کشور و تحریم ها 
را در وضعیـت کنونـی مهم تریـن علـت موثـر 
می داننـد امـا به اعتقـاد مـن، تحریم ها و فشـار 
بیرونی سـهم اندکی در عقب ماندگی این بخش 
دارنـد و وضعیت نامطلوب کنونـی، بیش از هر 
چیز، زاده مدیریت اشتباه درون سازمانی و پس از 
آن ناشی از تعاریف غلط در اقتصاد حمل ونقل 

از سوی حاکمیت است.«
نظری افزود: »هرچند در اسـناد باالدسـتی مانند 
سـند چشـم انداز 20 سـاله، سیاسـت های کلی 
بخش حمل ونقل و قوانین مربوط به برنامه های 
توسـعه 5 سـاله، تاکید زیادی بر توسـعه بخش 
ریلی شـده، اما متاسـفانه در عمل و هنگام اجرا، 
وضعیـت بـر خالف ایـن قوانین اسـت چرا که 
نه تنهـا حمل ونقـل ریلـی در اولویـت انتخابـی 
صاحبـان بـار و مسـافران نیسـت، بلکـه گاهی 

انتخاب آخر است.«
او معتقـد اسـت کـه حاکمیـت به حـوزه ریلی 
صرفا نگاه شـعاری داشـته و اقدام موثـری برای 

رشد و رونق این حوزه انجام نشده است.
دکتر نظری، شـاهد این مدعا را در عدم حمایت 
دولتـی به ویـژه در زمینه حذف تدریجـی یارانه 
سـوخت و توسـعه بخـش ریلـی می دانـد و 
تصریح می کند: »شـبکه ریلی باید دائما در حال 
کار باشـد و از ایـن روی اساسـا بهسـازی و 
بازسازی خطوط را هرگز نباید متوقف کرد چرا 
که به تعویق افتادن این مهم شاید در کوتاه مدت 
محسـوس نباشـد امـا بـه تدریـح در بلندمدت 
منجـر بـه کاهـش ایمنـی و بـروز حـوادث و 

خسارات جبران ناپذیری می شود.«

در اهمیت درس آموزی از سوانح
دبیـر انجمـن صنفـی شـرکت های حمل ونقل 
ریلـی ، درس آموزی را مهم تریـن و اصلی ترین 
راه پیشـگیری از بـروز سـوانح بـزرگ ریلی در 
آینـده عنوان می کنـد و می افزایـد: »درس آموزی 
از ایـن سـوانح به این معنا اسـت که با بررسـی 
عمیـق حـوادث ریلی اتفـاق افتاده در گذشـته، 
ابعاد و زوایای پیدا و پنهان آنها شناسـایی شود و 
با تحلیل کارشناسـان ایـن حـوزه، راهکارهایی 

برای پیشگیری از بروز سوانح ارائه گردد.«
ایـن فعـال صنفی معتقد اسـت که پیـش قراول 

اصلی درس آموزی سـوانح، خود راه آهن اسـت 
و بایـد بـه حرمـت جان هـای از دسـت رفتـه 
به گونـه ای علـل این حادثـه و حـوادث قبلی را 
ریشـه یابی و بررسـی کنـد تـا تمـام خألهـای 
سازمانی، مدیریتی و فنی شناسایی شوند و پس 
از آن تصمیمـات جدی برای برخورد و مقابله با 

این نواقص اتخاذ شود.
دکتـر نظـری حضـور نهادهـای دانشـگاهی، 
متخصصان ریلـی، نمایندگان و سـرمایه گذاران 
بخـش خصوصـی را در فرآینـد درس آمـوزی 
راه آهن ضروری دانسـت و افـزود: »حضور این 
افراد در یک کمیته بررسـی سوانح، ناظری است 
کـه می توانـد ضمـن شناسـایی سـاختارهای 
موجـود بـرای علت یابـی حـوادث، چگونگی 
فرآینـد را ارزیابـی کـرده و بر عملکـرد راه آهن 

نظارت جدی داشته باشد.«
او دربـاره روند پیگیـری حادثه اخیر، بیـان کرد: 
»باتوجـه بـه اینکـه در حـوزه حمل ونقـل مـا 
سازمانی تحت عنوان سازمان تنظیم گر مقررات 
نداریـم و وظایف تصدی گری و تنظیم گری هر 
دو برعهـده یک سـازمان یعنی شـرکت راه آهن 
اسـت، در پرونده های سـوانح و از جمله سانحه 
ریلـی اخیر نیـز تمام نقش هـای شـاکی، متهم، 
وکیـل، کارشـناس و قاضـی بـر عهده سـازمان  
راه آهن گذاشـته شـده و در چنین شرایطی مدیر 
راه آهـن به موازات کمیسـیون عالی سـوانح که 
باید با اسـتقالل رای، سـوانح را بررسـی کند؛ در 
رسـانه ملی انگشـت اتهام خود را به سوی همه 
اعـم از مدیران قبلـی، راننده لوکوموتیـو، راننده 
بیل مکانیکی، مالک مرحوم شـرکت تراورس و 

... گرفته و خود را تبرئه می کند.«

انتصابات اتوبوسی 
نظری در ادامه ضمن انتقاد از انتصابات ناصحیح 
اظهار کرد: »یکی از مشکالت گریبانگیر راه آهن 
در بعضی دوره ها، انتصاب ناصحیح و سیاسـی 
افـراد اسـت؛ دولت هـا عمومـا تمـام مدیـران و 
مسـئوالن دولت قبـل را غیرخـودی می دانند و 
افـراد جدیـد خـودی را بدون توجه بـه تجربه، 
تخصص، سـواد و حتـی مهارت های عمومی و 
بـه  مدیریـت،  بـرای  کافـی  و  ارتباطـی الزم 

سمت های مختلفی منصوب می کنند.«
به گفته او، چنین انتصاباتـی در راه آهن، ارمغانی 
جـز افت عملکرد سـازمان، کاهـش جابه جایی 

آخرین آمار سوانح ریلی 
 UIC منتشر شده از سوی
نشان می دهد که در سال 

2020 ایران از منظر 
شاخص نسبت سوانح 

به طول خطوط ریلی، 
پس از روسیه، لهستان، 

ایاالت متحده و سوئیس، 
بیشترین سانحه ریلی 

را داشته و از نظر تعداد 
سوانح ریلی به ازای 
هر یک میلیارد واحد 
حمل هم در جایگاه 

سوم جهان قرار دارد

هرچند اکنون وضعیت
ایران از نظر شاخص های 

ایمنی حمل ونقل ریلی 
در سطح متوسط جهانی 
قرار داد، اما همه دغدغه 

کارشناسان مبنی بر بهبود 
خطوط، مدیریت، نیروی 

انسانی و نیز واگن ها، 
جلوگیری از تنزل شرایط 

کنونی و قرارگیری در 
شرایط بحرانی است
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بـار و مسـافر و حتـی افـت ایمنـی و افزایـش 
احتمال بروز سـوانح ندارد و متاسـفانه در چنین 
شـرایطی، حتی درس آموزی از سوانح و انباشت 
دانـش سـازمانی ناشـی از بحران هـا نیـز توقـع 

بی جایی خواهد بود. 
نظـری دربـاره کاهـش جابه جایـی حمـل بار، 
یـادآور می شـود: »هرچنـد کـه براسـاس گفتـه 
مدیرعامـل راه آهن در بخـش ترانزیتی حمل بار 
رکـورد زدیـم، اما کاهش محسوسـی در بخش 
حمـل بـار داخلـی داشـتیم و باتوجه بـه اینکه 
عمـده حمل بـار ریلی داخلی اسـت، بنابراین به 
طور کلی در سـال 1400 شاهد افت عملکرد در 

مجموع حمل بار ریلی بودیم.«
دبیـر انجمـن شـرکت های حمل ونقـل ریلی و 
خدمـات وابسـته با تاکید بـر ضـرورت اصالح 
اساسـنامه راه آهن، خاطرنشـان می کنـد: »اصالح 
اساسـنامه راه آهـن به ویـژه از منظـر چگونگـی 
انتصاب مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره، یکی 
از اقدامـات ضـروری اسـت تـا از ایـن پـس بـا 
کمک مدیران ارشـدی کـه از تجربه و تخصص 
کافی برخوردار هستند، شاهد توسعه این بخش 
استراتژیک باشیم. برای مثال می توان اساسنامه را 
این گونه اصالح کرد که برای انتخاب مدیرعامل 
راه آهـن، جمعی 10 الی 15 نفره از مدیران ارشـد 
فعلـی و سـابق راه آهـن و وزارت راه، فعـاالن و 
سرمایه گذاران تشـکل های مرتبط غیردولتی و 
نخبگان دانشگاهی و امثال ایشان، سه گزینه را به 
وزیـر راه معرفـی کنند و او یک گزینـه را از میان 

این فهرست انتخاب نماید.«

گل به دروازه خودی 
دبیـر انجمـن شـرکت های حمل ونقـل ریلی و 
خدمات وابسـته، با اشـاره بـه موضع گیری های 
مدیرعامـل راه آهـن در روزهـای اخیر، تصریح 

می کنـد: »متاسـفانه انعـکاس نظرات ایشـان در 
روزهای پس از سـانحه در رسـانه های مختلف، 
خسـارتی عمیق در بخش ریلی خواهد داشت، 
چراکه برخی صحبت های او منجر به سـوختن 

سرمایه های اجتماعی کشور است.«
او در ادامـه اضافه می کند: »تهمت زدن به بخش 
خصوصـی و فاسـد خواندن ایـن بخش، حتی 
اگـر در برخـی مـوارد درسـت باشـد، امـا در 
بسـیاری مـوارد به ناحق بـوده و نتیجـه این امر 
بـه  نسـبت  بخـش خصوصـی  بی اعتمـادی 
به کارگیری سـرمایه خود در این حـوزه خواهد 
بـود، پـس باید مراقبت کنیم که تحلیـل زوایای 
مختلف سـانحه، منجر به سـلب اعتماد بخش 

خصوصی نشود.«
نظـری با بیـان اینکـه جـذب سـرمایه از طرف 
بخـش خصوصی در حـوزه ریلی تاکنون هم به 
سختی انجام شده، می افزاید: »نباید با حرف های 
نابه جـا باعث فراری شـدن بخـش خصوصی و 
کاهش سـرمایه گذاری در این حوزه شد؛ چراکه 
کم رنگ شـدن نقش بخش خصوصی، منجر به 
آسـیب دیـدن حمل ونقـل ریلـی و در نهایـت 

اقتصاد کشور می شود.«

پایان باز ...
خالصـه اینکه؛ بعـد از هر حادثـه، ای کاش ها و 
اگرهـا جـای چراهـا و چگونه هـا را در ادبیـات 
مسئوالن گرفته و پس از چند روز، نه فقط خود 
اتفـاق بلکه حتـی حرمـت جان های از دسـت 
رفته هم به فراموشـی سـپرده می شود تا سانحه 

بعدی و ...
امـا چگونه باید این چرخـه را متوقف کرد؟ چه 
زمانی مسـئوالن ما مسـئولیت پذیری را خواهند 
آموخـت؟ و بسـیاری چـرا و چگونـه دیگر که 

سال هاست بی جواب مانده و می مانند ...

به اعتقاد من، تحریم ها 
و فشار بیرونی، سهم 
اندکی در عقب ماندگی
 بخش ریلی کشور دارد 
و وضعیت نامطلوب 
کنونی بیش از هر چیز 
زاده مدیریت اشتباه 
درون سازمانی و پس از 
آن، ناشی از تعاریف 
غلط در اقتصاد حمل ونقل
 از سوی حاکمیت است

در پرونده های سوانح و
 از جمله سانحه ریلی اخیر 
تمام نقش های شاکی، 
متهم، وکیل، کارشناس 
و قاضی بر عهده راه آهن 
گذاشته شده، بنابراین 
مدیر راه آهن انگشت

 اتهام را به سوی همه 
اعم از مدیران قبلی، 
راننده لوکوموتیو، راننده

 بیل  مکانیکی، مالک 
مرحوم شرکت تراورس
 و ... گرفته و خود را
 تبرئه می کند
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22 خرداد 1401- یک قطار باری در مسیر مشهد - سرخس روز 22 خرداد از ریل خارج 
شد. مسیر ریلی مشهد - سرخس به دلیل خروج این قطار باری دچار آسیب شد و تا ساعاتی 

تردد قطارهای مسافربری در این مسیر لغو شد.
18 خرداد 1401- ساعت 5:30 صبح قطار مسافربری طبس - یزد در حال حرکت در مسیر 

خود بود که در نزدیکی ایستگاه عباس آباد و کیلومتر 85 طبس از ریل خارج شد.
18 خرداد 1401- دو واگن باری در بالک مرزداران رباط شرف از خط خارج شد.

1 خرداد 1401- خروج از خط چهار واگن مسقف در ورودی ایستگاه تنگ منجر به 
مسدودی خط آهن جنوب از ساعت 10 شب تا 6 صبح روز دوم خرداد شد و بر همین اساس 

چهار قطار مسافری این محور مجموعا 22 ساعت تاخیر داشتند.
22 اردیبهشت 1401- پنج واگن فله بر قبل از سوزن ورودی ایستگاه زرین دشت ناحیه شمال 

از خط خارج شدند و این مسیر را مسدود کردند.
7 اردیبهشت 1401- ساعت 3 صبح به علت برنداشتن کفش خط، یک واگن از قطار بازی 
در ایستگاه آبگرم در محور خراسان از خط خارج و منجر به تاخیر 25 قطار مسافری و 

مجموعا توقف بیش از 70 ساعته قطار شد.
6 اردیبهشت 1401- دو حادثه شدید در ششم اردیبهشت ماه رخ داد. یکی برخورد شدید 
لوکوموتیو در ایستگاه اردکان به سپر انتهایی که عالوه بر خروج از خط منجر به آسیب دیدگی 
شدید سپر و شاسی لکوموتیو شد. همچنین بریدگی سر محور واگن مخزن دار در بالک چاه تر 

به تزرج منجر به خروج از خط و مسدودی بالک زوج در ناحیه هرمزگان شد.
4 اردیبهشت1401- فرار چهار لوکوموتیو به علت خرابی ترمز لوکوموتیو اول از ایستگاه عقدا 

به سمت ایستگاه ارژنگ که پس از طی مسافت نزدیک 70 کیلومتر متوقف شدند.
24 فروردین 1401- ساعت 5 صبح روز چهارشنبه، 24 فروردین پس از واگذاری ریل باس 
به سکوی مسافری، موتور راهنمای ریل باس آتش گرفت، اما خوشبختانه پس از 40 دقیقه با 

تالش ماموران خاموش شد.
22 فروردین 1401- لوکوموتیو قطار مسافری زاهدان- تهران در بالک رودشور به شورگز 

در ساعت 16 از خط خارج شد.
20 فروردین 1401- خروج از خط یک واگن باالست در ایستگاه رباط پشت بادام در ساعت 
یک بامداد منجر به مسدودی تا ساعت 5 صبح و توقف قطارهای مسافری از جمله مسافری 

مشهد - بندر و قطارهای باری شد.
12 فروردین 1401- بریدن سر محور واگن لبه بلند در ساعت 23 در خروجی ایستگاه دورود 

منجر به مسدودی خط راه آهن جنوب شد.
هفتم فروردین1401- دو دستگاه لوکوموتیو 1520 و 1607 با دو دستگاه لوکوموتیو 1537 و 
1628 در تقاطع سوزن ورودی ایستگاه مشهد برخورد کردند که منجر به خسارت جدی به 

دو لوکوموتیو و خسارت به بدنه دو لوکوموتیو دیگر شد.
چهارم فرودین ماه 1401- تعدادی واگن در بالک میرجاوه به زاهدان از خط خارج شدند.
در این حادثه 6 واگن به طور کامل و یک بوژی از پنج واگن از قطار حامل برنج وارداتی در 

مسیر میرجاوه به زاهدان از خط خارج شد.

فهرست سوانح ریلی 
از ابتدای سال 
تا 24 خرداد 1401

قطار  ماه،  خرداد   18 روز  صبح   5:۳۰ ساعت 
ایستگاه  نزدیکی  در  یزد   - مشهد  مسافربری 
عباس آباد و کیلومتر 85 طبس از ریل خارج شد. 
هرچند این حادثه با 14 کشته مرگبارترین حادثه 
ابتدای سال تاکنون بوده،  از  حمل ونقلی کشور 
اما از ابتدای سال تاکنون حوادث ریز و درشت 
بسیاری در بخش حمل ونقل ریلی اتفاق افتاده که 
فهرست این حوادث به نقل از تین نیوز در ادامه 
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بـار و مسـافر و حتـی افـت ایمنـی و افزایـش 
احتمال بروز سـوانح ندارد و متاسـفانه در چنین 
شـرایطی، حتی درس آموزی از سوانح و انباشت 
دانـش سـازمانی ناشـی از بحران هـا نیـز توقـع 

بی جایی خواهد بود. 
نظـری دربـاره کاهـش جابه جایـی حمـل بار، 
یـادآور می شـود: »هرچنـد کـه براسـاس گفتـه 
مدیرعامـل راه آهن در بخـش ترانزیتی حمل بار 
رکـورد زدیـم، اما کاهش محسوسـی در بخش 
حمـل بـار داخلـی داشـتیم و باتوجه بـه اینکه 
عمـده حمل بـار ریلی داخلی اسـت، بنابراین به 
طور کلی در سـال 1400 شاهد افت عملکرد در 

مجموع حمل بار ریلی بودیم.«
دبیـر انجمـن شـرکت های حمل ونقـل ریلی و 
خدمـات وابسـته با تاکید بـر ضـرورت اصالح 
اساسـنامه راه آهن، خاطرنشـان می کنـد: »اصالح 
اساسـنامه راه آهـن به ویـژه از منظـر چگونگـی 
انتصاب مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره، یکی 
از اقدامـات ضـروری اسـت تـا از ایـن پـس بـا 
کمک مدیران ارشـدی کـه از تجربه و تخصص 
کافی برخوردار هستند، شاهد توسعه این بخش 
استراتژیک باشیم. برای مثال می توان اساسنامه را 
این گونه اصالح کرد که برای انتخاب مدیرعامل 
راه آهـن، جمعی 10 الی 15 نفره از مدیران ارشـد 
فعلـی و سـابق راه آهـن و وزارت راه، فعـاالن و 
سرمایه گذاران تشـکل های مرتبط غیردولتی و 
نخبگان دانشگاهی و امثال ایشان، سه گزینه را به 
وزیـر راه معرفـی کنند و او یک گزینـه را از میان 

این فهرست انتخاب نماید.«

گل به دروازه خودی 
دبیـر انجمـن شـرکت های حمل ونقـل ریلی و 
خدمات وابسـته، با اشـاره بـه موضع گیری های 
مدیرعامـل راه آهـن در روزهـای اخیر، تصریح 

می کنـد: »متاسـفانه انعـکاس نظرات ایشـان در 
روزهای پس از سـانحه در رسـانه های مختلف، 
خسـارتی عمیق در بخش ریلی خواهد داشت، 
چراکه برخی صحبت های او منجر به سـوختن 

سرمایه های اجتماعی کشور است.«
او در ادامـه اضافه می کند: »تهمت زدن به بخش 
خصوصـی و فاسـد خواندن ایـن بخش، حتی 
اگـر در برخـی مـوارد درسـت باشـد، امـا در 
بسـیاری مـوارد به ناحق بـوده و نتیجـه این امر 
بـه  نسـبت  بخـش خصوصـی  بی اعتمـادی 
به کارگیری سـرمایه خود در این حـوزه خواهد 
بـود، پـس باید مراقبت کنیم که تحلیـل زوایای 
مختلف سـانحه، منجر به سـلب اعتماد بخش 

خصوصی نشود.«
نظـری با بیـان اینکـه جـذب سـرمایه از طرف 
بخـش خصوصی در حـوزه ریلی تاکنون هم به 
سختی انجام شده، می افزاید: »نباید با حرف های 
نابه جـا باعث فراری شـدن بخـش خصوصی و 
کاهش سـرمایه گذاری در این حوزه شد؛ چراکه 
کم رنگ شـدن نقش بخش خصوصی، منجر به 
آسـیب دیـدن حمل ونقـل ریلـی و در نهایـت 

اقتصاد کشور می شود.«

پایان باز ...
خالصـه اینکه؛ بعـد از هر حادثـه، ای کاش ها و 
اگرهـا جـای چراهـا و چگونه هـا را در ادبیـات 
مسئوالن گرفته و پس از چند روز، نه فقط خود 
اتفـاق بلکه حتـی حرمـت جان های از دسـت 
رفته هم به فراموشـی سـپرده می شود تا سانحه 

بعدی و ...
امـا چگونه باید این چرخـه را متوقف کرد؟ چه 
زمانی مسـئوالن ما مسـئولیت پذیری را خواهند 
آموخـت؟ و بسـیاری چـرا و چگونـه دیگر که 

سال هاست بی جواب مانده و می مانند ...

به اعتقاد من، تحریم ها 
و فشار بیرونی، سهم 
اندکی در عقب ماندگی
 بخش ریلی کشور دارد 
و وضعیت نامطلوب 
کنونی بیش از هر چیز 
زاده مدیریت اشتباه 
درون سازمانی و پس از 
آن، ناشی از تعاریف 
غلط در اقتصاد حمل ونقل
 از سوی حاکمیت است

در پرونده های سوانح و
 از جمله سانحه ریلی اخیر 
تمام نقش های شاکی، 
متهم، وکیل، کارشناس 
و قاضی بر عهده راه آهن 
گذاشته شده، بنابراین 
مدیر راه آهن انگشت
 اتهام را به سوی همه 
اعم از مدیران قبلی، 
راننده لوکوموتیو، راننده
 بیل  مکانیکی، مالک 
مرحوم شرکت تراورس
 و ... گرفته و خود را
 تبرئه می کند
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22 خرداد 1401- یک قطار باری در مسیر مشهد - سرخس روز 22 خرداد از ریل خارج 
شد. مسیر ریلی مشهد - سرخس به دلیل خروج این قطار باری دچار آسیب شد و تا ساعاتی 

تردد قطارهای مسافربری در این مسیر لغو شد.
18 خرداد 1401- ساعت 5:30 صبح قطار مسافربری طبس - یزد در حال حرکت در مسیر 

خود بود که در نزدیکی ایستگاه عباس آباد و کیلومتر 85 طبس از ریل خارج شد.
18 خرداد 1401- دو واگن باری در بالک مرزداران رباط شرف از خط خارج شد.

1 خرداد 1401- خروج از خط چهار واگن مسقف در ورودی ایستگاه تنگ منجر به 
مسدودی خط آهن جنوب از ساعت 10 شب تا 6 صبح روز دوم خرداد شد و بر همین اساس 

چهار قطار مسافری این محور مجموعا 22 ساعت تاخیر داشتند.
22 اردیبهشت 1401- پنج واگن فله بر قبل از سوزن ورودی ایستگاه زرین دشت ناحیه شمال 

از خط خارج شدند و این مسیر را مسدود کردند.
7 اردیبهشت 1401- ساعت 3 صبح به علت برنداشتن کفش خط، یک واگن از قطار بازی 
در ایستگاه آبگرم در محور خراسان از خط خارج و منجر به تاخیر 25 قطار مسافری و 

مجموعا توقف بیش از 70 ساعته قطار شد.
6 اردیبهشت 1401- دو حادثه شدید در ششم اردیبهشت ماه رخ داد. یکی برخورد شدید 
لوکوموتیو در ایستگاه اردکان به سپر انتهایی که عالوه بر خروج از خط منجر به آسیب دیدگی 
شدید سپر و شاسی لکوموتیو شد. همچنین بریدگی سر محور واگن مخزن دار در بالک چاه تر 

به تزرج منجر به خروج از خط و مسدودی بالک زوج در ناحیه هرمزگان شد.
4 اردیبهشت1401- فرار چهار لوکوموتیو به علت خرابی ترمز لوکوموتیو اول از ایستگاه عقدا 

به سمت ایستگاه ارژنگ که پس از طی مسافت نزدیک 70 کیلومتر متوقف شدند.
24 فروردین 1401- ساعت 5 صبح روز چهارشنبه، 24 فروردین پس از واگذاری ریل باس 
به سکوی مسافری، موتور راهنمای ریل باس آتش گرفت، اما خوشبختانه پس از 40 دقیقه با 

تالش ماموران خاموش شد.
22 فروردین 1401- لوکوموتیو قطار مسافری زاهدان- تهران در بالک رودشور به شورگز 

در ساعت 16 از خط خارج شد.
20 فروردین 1401- خروج از خط یک واگن باالست در ایستگاه رباط پشت بادام در ساعت 
یک بامداد منجر به مسدودی تا ساعت 5 صبح و توقف قطارهای مسافری از جمله مسافری 

مشهد - بندر و قطارهای باری شد.
12 فروردین 1401- بریدن سر محور واگن لبه بلند در ساعت 23 در خروجی ایستگاه دورود 

منجر به مسدودی خط راه آهن جنوب شد.
هفتم فروردین1401- دو دستگاه لوکوموتیو 1520 و 1607 با دو دستگاه لوکوموتیو 1537 و 
1628 در تقاطع سوزن ورودی ایستگاه مشهد برخورد کردند که منجر به خسارت جدی به 

دو لوکوموتیو و خسارت به بدنه دو لوکوموتیو دیگر شد.
چهارم فرودین ماه 1401- تعدادی واگن در بالک میرجاوه به زاهدان از خط خارج شدند.
در این حادثه 6 واگن به طور کامل و یک بوژی از پنج واگن از قطار حامل برنج وارداتی در 

مسیر میرجاوه به زاهدان از خط خارج شد.

فهرست سوانح ریلی 
از ابتدای سال 
تا 24 خرداد 1401

قطار  ماه،  خرداد   18 روز  صبح   5:۳۰ ساعت 
ایستگاه  نزدیکی  در  یزد   - مشهد  مسافربری 
عباس آباد و کیلومتر 85 طبس از ریل خارج شد. 
هرچند این حادثه با 14 کشته مرگبارترین حادثه 
ابتدای سال تاکنون بوده،  از  حمل ونقلی کشور 
اما از ابتدای سال تاکنون حوادث ریز و درشت 
بسیاری در بخش حمل ونقل ریلی اتفاق افتاده که 
فهرست این حوادث به نقل از تین نیوز در ادامه 
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گفت گو با معاون امور دریایی سازمان بنادر
 به مناسبت گرامیداشت روز جهانی دریانورد

 درباره کشتی نشستگان 
25 ژوئن برابر با 4 تیر ماه »روز جهانی دریانورد« نام گذاری شده است. آنان که بالغ بر 
85 درصد کاالهای تجاری را چه در جعبه های فلزی و چه به صورت فله و نگله با کشتی از 
کشوری به کشور دیگر به ارمغان می برند و نقش برجسته ای را در زنجیره تامین دهکده 
جهانی به عهده دارند؛ با جمعیتی کمتر از 2 میلیون نفر در جهان و حدود 125 هزار نفر در 

ایران که درصدی از آنها هم با مشکل بیکاری مواجه هستند.
از  آگاهی  برای  تا  نظر داشت  ترابران در  روز جهانی دریانورد،  بودن  به در پیش  توجه  با 
وضعیت دریادالن فعال روی ناوگان ایرانی و اقداماتی که سازمان بنادر برای فرهنگ سازی و 
تسهیل گری حرفه دریانوردی و ارتقای ایمنی آنها انجام داده، گوش به سخنان معاون امور 
دریایی سازمان بنادر و دریانوردی بسپارد و روایتگر شرایط جزر و مدی این حرفه باشد 
که متاسفانه به دلیل کمبود وقت، با وجود تالش های انجام شده، مجبور شدیم به دریافت 

پاسخ های مکتوب از دکتر مجید علی نازی اکتفا کنیم. 

معاون امور دریایی سـازمان بنادر و دریانوردی با 
بیان اینکه دریا، کشتی و بندر سه مفهوم و ضلع 
اصلـی حمل و نقل دریایـی و دریانوردان هسـته 
مرکزی این فعالیت هسـتند، گفت: »همان گونه 
که می دانید کشـتی و کشتیرانی بدون دریانوردان 
ماهر و شایسته، از ملوان گرفته تا افسران و نهایتا 
کاپیتـان، اساسـا معنایـی نـدارد، بنابرایـن وقتی 
می گوییـم حرفـه دریانوردی، فـرق نمی کند که 
آنهـا روی چـه نوع کشـتی فعالیت می کننـد؛ از 
کشتی های تجاری، خدماتی، مسافری، پشتیبانی 
و اکتشـافی- تحقیقاتـی گرفته تا حتـی ناوهای 
نظامـی که وظیفـه تامین امنیـت دریانـوردی و 
مقابلـه با دزدان دریایـی را دارند و یا حافظ منابع 

دریایی ملی هستند.«
مجیـد علی نـازی دربـاره حمایت های مـادی و 
معنوی سـازمان بنادر از دریانوردان خاطرنشـان 
کـرد: »عالوه بر حمایت های قانونی منـدرج در 
قانون کار ایران که شـامل دریانوردان نیز می شود 
و رعایـت حداقل هـای الزم در انعقاد قـرارداد و 
شرایط کار در مقاوله نامه کار دریایی، پیش بینی هایی 
دربـاره رعایـت الزامات و توصیه های مقـرر در 
ایـن مقاوله نامه نیـز در نظر گرفته شـده، چراکه 
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اخیرا نمونه قرارداد کار 
دریانوردان که دربردارنده 

حداقل شرایط این گونه 
قراردادهای کار طبق

قانون کار و مقاوله نامه 
کار دریایی است، پس 

از برگزاری جلسات 
کارشناسی متعدد با 

طرف های ذی نفع 
توسط وزارت کار تهیه

و ابالغ شده است

با توجه به ظرفیت های 
خوبی که با حمایت 

سازمان بنادر توسط 
بخش خصوصی ایجاد 
شده، اکنون تعداد 58 
مرکز آموزشی در رده  

سفرهای نزدیک به 
ساحل و نامحدود 

در 7 استان کشور 
مستقر شده اند 

در این کمیته حضور فعال دارد.«
او افـزود: »خروجـی جلسـات ایـن کمیته هـا 
به صورت مسـتمر پایش شده و تغییرات آنها در 
قوانیـن آموزشـی دریانـوردان اعمـال و به همه 
ذی نفعـان ابالغ می شـود و همـه این مطالب نیز 
هر 5 سـال یکبار توسـط IMO ممیزی شـده و 
خوشـبختانه ایران در 20 سـال گذشـته همواره 

جزء لیست سفید IMO بوده است.«

اشتغال دریانوردان ایرانی روی 
کشتی های خارجی

معاون امور دریایی سـازمان بنـادر در خصوص 
خودکفایـی در تامیـن نیـروی انسـانی نـاوگان 
دریایـی کشـور گفت: »با توجـه به ظرفیت های 
خوبـی کـه بـا حمایـت سـازمان بنادر توسـط 
بخـش خصوصی ایجـاد شـده، در حال حاضر 
تعـداد 58 مرکز آموزشـی در رده های سـفرهای 
نزدیک به سـاحل و نامحدود در کشـور و در 7 
استان مستقر هستند که پتانسیل بسیار باالیی در 

تربیت نیروی انسانی دریانورد دارند.«
علی نـازی خاطرنشـان کـرد: »در حـال حاضـر 
میـزان پـرورش نیـروی انسـانی دریانـورد همه 
نیازهای کشـور را پوشـش داده است، بنابراین با 
توجه به کمبود افسـر دریانورد در دنیا، سـازمان 
بنـادر به دنبال اشـتغال دریانـوردان ایرانـی روی 
نـاوگان خارجـی و به دنبـال آن ارزآوری بـرای 
کشـور اسـت و به همین منظـور تاکنـون با 22 
شناسـایی  زمینـه  در  تفاهم نامه هایـی  کشـور 
گواهینامه هـای دریانـوردی منعقد کـرده و با 10 

کشور نیز در حال رایزنی هستیم.«

همه اقدامات سازمان بنادر
 برای ایمنی دریانوردی

معـاون امـور دریایی سـازمان بنـادر با اشـاره به 
اهمیـت ارتقای ایمنی دریانـوردی تصریح کرد: 
»یکی از برنامه های سـازمان برای ارتقای سـطح 
ایمنی دریانـوردی در آبراه های تحت حاکمیت، 
اسـتقرار و اجـرای طـرح ناوبـری الکترونیکـی 

)E-Navigation( است.«
علی نـازی افـزود: »ایـن طرح، امکاناتـی از قبیل 
یکپارچه سـازی سـامانه های رهگیـری، تجمیع 
اطالعات ثبتی شناورها، یکپارچه سازی نقشه ها 
و داده هـای دریایـی، گزارش دهـی اتوماتیـک و 

کشـتی محـل کار و زندگی دریانوردان اسـت و 
بنابراین حفظ ایمنی و شـرایط عادالنه کار روی 
کشتی، حمایت بهداشتی، مراقبت درمانی، تدابیر 
رفاهـی و دیگـر انـواع حمایت هـای اجتماعی، 

ضرورتی بیش از پیش می یابد.«
او با اشـاره به اینکـه ایران از تاریـخ 21/  4/  1394 
بـه مقاوله نامـه کار دریایـی مصـوب سـازمان 
بین المللی کار ملحق شـده، توضیـح داد: »اخیرا 
نمونـه قـرارداد کار دریانـوردان کـه دربردارنـده 
حداقل شـرایط این گونـه قراردادهـای کار طبق 
قانون کار و مقاوله نامه کار دریایی اسـت، پس از 
برگزاری جلسات کارشناسی متعدد با همکاری 
این سـازمان، شـرکت های کشـتیرانی، انجمن 
صنفـی کارگـری دریانـوردان تجـاری ایـران و 
اتحادیـه مالـکان کشـتی ایـران، توسـط وزارت 
تعـاون کار ورفاه اجتماعی تهیه و بـه ادارات کل 
تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان ها و سـایر 

مراجع ذی ربط ابالغ شده است.«
معـاون امور دریایی سـازمان بنـادر و دریانوردی 
گفت: »مطالعات، بررسی ها و اقدامات الزم برای 
آیین نامـه تفکیک وظایف ناشـی از قانون الحاق 
به مقاوله نامه کار دریایی توسـط سازمان بنادر در 
دو بخش پیشـنهاد و تهیه پیش نویـس قوانین و 
مقـررات ملی موردنیاز به منظور تسـهیل اجرای 
مقـررات مقاوله نامه کار دریایی و نیز امور جاری 
اجـرای این مقاوله نامـه در زمینه های مختلف از 
قبیل بررسی شکایت دریانوردان هنگام کار روی 
کشـتی های )مشـمول مقاوله نامه( وارده به بنادر 
تجاری کشور، از طریق افسران کنترل و بازرسی 
کشـتی ها و انجام پیگیری ها و نیز مکاتبات الزم 
با مراجع مربوطه توسـط گروه MLC سازمان و 
نیـز انجام سـایر امـور مربـوط از جمله پیگیری 
موضوع دریانوردان رها شـده، بیمـه و ... مدنظر 

قرار گرفته است.«
علی نازی با اعالم عضویت ایران در کنوانسـیون 
اسـتاندارد آمـوزش، گواهینامه هـا و نگهبانـی 
)STCW( به برگزاری همه دوره های آموزشـی، 
آزمون هـای شایسـتگی دریانـوردی و صـدور 
اسـناد بـر اسـاس مطابق بـا اصول کنوانسـیون 
STCW اشـاره و اظهار کرد: »هر ساله در کمیته 
فرعی عامل انسـانی، آموزش و نگهبانی سازمان 
بین المللی دریانوردی، موضوعات روز مرتبط با 
آمـوزش دریانوردان مطرح می شـود که ایران نیز 
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گفت گو با معاون امور دریایی سازمان بنادر
 به مناسبت گرامیداشت روز جهانی دریانورد

 درباره کشتی نشستگان 
25 ژوئن برابر با 4 تیر ماه »روز جهانی دریانورد« نام گذاری شده است. آنان که بالغ بر 
85 درصد کاالهای تجاری را چه در جعبه های فلزی و چه به صورت فله و نگله با کشتی از 
کشوری به کشور دیگر به ارمغان می برند و نقش برجسته ای را در زنجیره تامین دهکده 
جهانی به عهده دارند؛ با جمعیتی کمتر از 2 میلیون نفر در جهان و حدود 125 هزار نفر در 

ایران که درصدی از آنها هم با مشکل بیکاری مواجه هستند.
از  آگاهی  برای  تا  نظر داشت  ترابران در  روز جهانی دریانورد،  بودن  به در پیش  توجه  با 
وضعیت دریادالن فعال روی ناوگان ایرانی و اقداماتی که سازمان بنادر برای فرهنگ سازی و 
تسهیل گری حرفه دریانوردی و ارتقای ایمنی آنها انجام داده، گوش به سخنان معاون امور 
دریایی سازمان بنادر و دریانوردی بسپارد و روایتگر شرایط جزر و مدی این حرفه باشد 
که متاسفانه به دلیل کمبود وقت، با وجود تالش های انجام شده، مجبور شدیم به دریافت 

پاسخ های مکتوب از دکتر مجید علی نازی اکتفا کنیم. 

معاون امور دریایی سـازمان بنادر و دریانوردی با 
بیان اینکه دریا، کشتی و بندر سه مفهوم و ضلع 
اصلـی حمل و نقل دریایـی و دریانوردان هسـته 
مرکزی این فعالیت هسـتند، گفت: »همان گونه 
که می دانید کشـتی و کشتیرانی بدون دریانوردان 
ماهر و شایسته، از ملوان گرفته تا افسران و نهایتا 
کاپیتـان، اساسـا معنایـی نـدارد، بنابرایـن وقتی 
می گوییـم حرفـه دریانوردی، فـرق نمی کند که 
آنهـا روی چـه نوع کشـتی فعالیت می کننـد؛ از 
کشتی های تجاری، خدماتی، مسافری، پشتیبانی 
و اکتشـافی- تحقیقاتـی گرفته تا حتـی ناوهای 
نظامـی که وظیفـه تامین امنیـت دریانـوردی و 
مقابلـه با دزدان دریایـی را دارند و یا حافظ منابع 

دریایی ملی هستند.«
مجیـد علی نـازی دربـاره حمایت های مـادی و 
معنوی سـازمان بنادر از دریانوردان خاطرنشـان 
کـرد: »عالوه بر حمایت های قانونی منـدرج در 
قانون کار ایران که شـامل دریانوردان نیز می شود 
و رعایـت حداقل هـای الزم در انعقاد قـرارداد و 
شرایط کار در مقاوله نامه کار دریایی، پیش بینی هایی 
دربـاره رعایـت الزامات و توصیه های مقـرر در 
ایـن مقاوله نامه نیـز در نظر گرفته شـده، چراکه 
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اخیرا نمونه قرارداد کار 
دریانوردان که دربردارنده 

حداقل شرایط این گونه 
قراردادهای کار طبق

قانون کار و مقاوله نامه 
کار دریایی است، پس 

از برگزاری جلسات 
کارشناسی متعدد با 

طرف های ذی نفع 
توسط وزارت کار تهیه

و ابالغ شده است

با توجه به ظرفیت های 
خوبی که با حمایت 

سازمان بنادر توسط 
بخش خصوصی ایجاد 
شده، اکنون تعداد 58 
مرکز آموزشی در رده  

سفرهای نزدیک به 
ساحل و نامحدود 

در 7 استان کشور 
مستقر شده اند 

در این کمیته حضور فعال دارد.«
او افـزود: »خروجـی جلسـات ایـن کمیته هـا 
به صورت مسـتمر پایش شده و تغییرات آنها در 
قوانیـن آموزشـی دریانـوردان اعمـال و به همه 
ذی نفعـان ابالغ می شـود و همـه این مطالب نیز 
هر 5 سـال یکبار توسـط IMO ممیزی شـده و 
خوشـبختانه ایران در 20 سـال گذشـته همواره 

جزء لیست سفید IMO بوده است.«

اشتغال دریانوردان ایرانی روی 
کشتی های خارجی

معاون امور دریایی سـازمان بنـادر در خصوص 
خودکفایـی در تامیـن نیـروی انسـانی نـاوگان 
دریایـی کشـور گفت: »با توجـه به ظرفیت های 
خوبـی کـه بـا حمایـت سـازمان بنادر توسـط 
بخـش خصوصی ایجـاد شـده، در حال حاضر 
تعـداد 58 مرکز آموزشـی در رده های سـفرهای 
نزدیک به سـاحل و نامحدود در کشـور و در 7 
استان مستقر هستند که پتانسیل بسیار باالیی در 

تربیت نیروی انسانی دریانورد دارند.«
علی نـازی خاطرنشـان کـرد: »در حـال حاضـر 
میـزان پـرورش نیـروی انسـانی دریانـورد همه 
نیازهای کشـور را پوشـش داده است، بنابراین با 
توجه به کمبود افسـر دریانورد در دنیا، سـازمان 
بنـادر به دنبال اشـتغال دریانـوردان ایرانـی روی 
نـاوگان خارجـی و به دنبـال آن ارزآوری بـرای 
کشـور اسـت و به همین منظـور تاکنـون با 22 
شناسـایی  زمینـه  در  تفاهم نامه هایـی  کشـور 
گواهینامه هـای دریانـوردی منعقد کـرده و با 10 

کشور نیز در حال رایزنی هستیم.«

همه اقدامات سازمان بنادر
 برای ایمنی دریانوردی

معـاون امـور دریایی سـازمان بنـادر با اشـاره به 
اهمیـت ارتقای ایمنی دریانـوردی تصریح کرد: 
»یکی از برنامه های سـازمان برای ارتقای سـطح 
ایمنی دریانـوردی در آبراه های تحت حاکمیت، 
اسـتقرار و اجـرای طـرح ناوبـری الکترونیکـی 

)E-Navigation( است.«
علی نـازی افـزود: »ایـن طرح، امکاناتـی از قبیل 
یکپارچه سـازی سـامانه های رهگیـری، تجمیع 
اطالعات ثبتی شناورها، یکپارچه سازی نقشه ها 
و داده هـای دریایـی، گزارش دهـی اتوماتیـک و 

کشـتی محـل کار و زندگی دریانوردان اسـت و 
بنابراین حفظ ایمنی و شـرایط عادالنه کار روی 
کشتی، حمایت بهداشتی، مراقبت درمانی، تدابیر 
رفاهـی و دیگـر انـواع حمایت هـای اجتماعی، 

ضرورتی بیش از پیش می یابد.«
او با اشـاره به اینکـه ایران از تاریـخ 21/  4/  1394 
بـه مقاوله نامـه کار دریایـی مصـوب سـازمان 
بین المللی کار ملحق شـده، توضیـح داد: »اخیرا 
نمونـه قـرارداد کار دریانـوردان کـه دربردارنـده 
حداقل شـرایط این گونـه قراردادهـای کار طبق 
قانون کار و مقاوله نامه کار دریایی اسـت، پس از 
برگزاری جلسات کارشناسی متعدد با همکاری 
این سـازمان، شـرکت های کشـتیرانی، انجمن 
صنفـی کارگـری دریانـوردان تجـاری ایـران و 
اتحادیـه مالـکان کشـتی ایـران، توسـط وزارت 
تعـاون کار ورفاه اجتماعی تهیه و بـه ادارات کل 
تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان ها و سـایر 

مراجع ذی ربط ابالغ شده است.«
معـاون امور دریایی سـازمان بنـادر و دریانوردی 
گفت: »مطالعات، بررسی ها و اقدامات الزم برای 
آیین نامـه تفکیک وظایف ناشـی از قانون الحاق 
به مقاوله نامه کار دریایی توسـط سازمان بنادر در 
دو بخش پیشـنهاد و تهیه پیش نویـس قوانین و 
مقـررات ملی موردنیاز به منظور تسـهیل اجرای 
مقـررات مقاوله نامه کار دریایی و نیز امور جاری 
اجـرای این مقاوله نامـه در زمینه های مختلف از 
قبیل بررسی شکایت دریانوردان هنگام کار روی 
کشـتی های )مشـمول مقاوله نامه( وارده به بنادر 
تجاری کشور، از طریق افسران کنترل و بازرسی 
کشـتی ها و انجام پیگیری ها و نیز مکاتبات الزم 
با مراجع مربوطه توسـط گروه MLC سازمان و 
نیـز انجام سـایر امـور مربـوط از جمله پیگیری 
موضوع دریانوردان رها شـده، بیمـه و ... مدنظر 

قرار گرفته است.«
علی نازی با اعالم عضویت ایران در کنوانسـیون 
اسـتاندارد آمـوزش، گواهینامه هـا و نگهبانـی 
)STCW( به برگزاری همه دوره های آموزشـی، 
آزمون هـای شایسـتگی دریانـوردی و صـدور 
اسـناد بـر اسـاس مطابق بـا اصول کنوانسـیون 
STCW اشـاره و اظهار کرد: »هر ساله در کمیته 
فرعی عامل انسـانی، آموزش و نگهبانی سازمان 
بین المللی دریانوردی، موضوعات روز مرتبط با 
آمـوزش دریانوردان مطرح می شـود که ایران نیز 
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سازمان بنادر با توجه 
به کمبود افسر دریانورد 
در دنیا، به دنبال اشتغال 
دریانوردان ایرانی روی

 ناوگان خارجی است و 
به  این منظور تاکنون با
 22 کشور تفاهم نامه 
شناسایی گواهینامه های 
دریانوردی منعقد کرده

 و با 10 کشور نیز در 
حال رایزنی است

برخط، صحت سـنجی و مانیتورینگ، استفاده از 
هوش مصنوعی و مهندسی داده ها را دربرمی گیرد 
که با اسـتفاده از این امکانات، می توان به اهدافی 
ماننـد ناوبری ایمن به کمـک اطالعات حاصل 
از هیدروگرافـی، هواشناسـی و تـردد در آبراه ها، 
بازرسـی و نظـارت بـر ترافیک دریایـی، تامین 
ارتباطـات و انتقـال اطالعات بر بسـتر قابل اتکا، 
بهینه سـازی عملیـات جسـت وجو و نجـات 
دریایی و تجمیع و ترکیب سامانه ها در شناورها 

و بنادر دست یافت.«
علی نـازی افزود: »همچنین برای ارتقای سـطح 
ایمنی دریانوردی سازمان بنادر اقدامات متعددی 
را مستمرا و براسـاس شرح وظایف قانونی اعم 
از نظـارت کامـل بر انطباق تجهیـزات و مدارک 
کشـتی ها با الزامـات قوانین ملـی و بین المللی، 
کنترل و بازرسـی کشـتی های متردد در آب های 
تحت حاکمیـت ایران، ارتقای نظـارت بر مراکز 
کنتـرل ترافیـک دریایی بـا تامیـن و به کارگیری 
تجهیـزات جدید و بـه روز از قبیـل ECDIS و 
رادار آریـا، خرید تجهیزات دریایی مدرن شـامل 
یدک کش و هوشمند سـازی پالک شـناورها به 
جهت کنترل و پایش، سـطح بندی کارخانجات 
و کارگاه های ساخت شناور و ارتقای سطح آنها 
بـه اسـتانداردهای ملـی و بین المللـی، تدویـن 
آیین نامه هـای مربوط به شـناورهای صیـادی و 
غیرکنوانسـیونی، تکمیـل پوشـش رادیویـی و 
راداری بـرای سـواحل و برقـراری محدوده های 
ویـژه تـردد بـرای ترافیـک دریایـی در مناطـق 

پرتردد انجام می دهد.«
او بـا اشـاره بـه شـعار سـال  جـاری و کمک به 
شکوفایی تولید و صنایع داخلی گفت: »سازمان 
در سـال های اخیـر تـالش کـرده تا نیاز خـود و 
صنایع دریایی را در زمینه های مختلف فناوری و 
صنعتی از مجرای شـرکت ها و سازمان های زبده 
داخلی تامین کند. از این رو، با تکیه بر پتانسـیل 
چشمگیر شرکت های دانش بنیان و دانشگاه های 
مرتبـط بـا ایـن صنایـع، طرح هـای تحقیقاتی و 
نظارتـی خـود و نیز طراحی و تولیـد امکانات و 
تجهیزات مورد نیاز بخش های مختلف دریایی و 
بنـدری را بـه مجموعه هـای داخلـی سـپرده  تا 
نقشـی در تحقـق ایـن اهـداف ایفا کنـد؛ مثال با 
حمایت سـازمان، محصول یکی از شرکت های 
دانش بنیـان را برای مدیریت آب توازن کشـتی ها 

به سـازمان بین المللی دریانـوردی معرفی کردیم 
که اکنون این سـازمان در حال بررسـی های فنی 

و ارائه تاییدیه بین المللی است.«
علی نازی بیان کرد: »با توجه به سـواحل طوالنی 
کشـور و وجـود نیروهای مسـتعد در شـمال و 
جنوب کـه در محرومیت هسـتند، فعالیت های 
دریایـی کمک بسـیار بزرگی به جمعیت مناطق 
مذکور می کند بنابراین با ترغیب سـرمایه گذاران 
به ایـن حوزه می تـوان عالوه بر اشـتغال زایی در 
ایـن مناطـق، محرومیت ها را کاهـش داد؛ ضمن 
اینکـه با توجـه به سیاسـت های کشـور، قطب 

دریایی منطقه و حتی بین المللی ایجاد کرد.«
او افزود: »اسـتخدام و به کارگیری نیروهای بومی 
در بنـادر، حمایـت مالـی از کارگاه های مرتبط با 
صنایع دریایی در اسـتان های سـاحلی، کمک به 
دانش آمـوزان مسـتعد و عالقه منـد بـه صنعت 
دریایـی در بنادر از طریق بورسـیه و یا پرداخت 
کمـک هزینه های آموزشـی آنها از اهـم مواردی 
اسـت کـه به عـزم ملـی و حمایت همـه جانبه 

دولت نیاز دارد.«

صدور گواهینامه های الکترونیک
 برای دریانوردان

معاون امور دریایی سـازمان بنـادر در خصوص 
برنامه هـای آتـی سـازمان، بـه پـروژه گواهینامه 
شایستگی و مهارت الکترونیک برای دریانوردان 
اشـاره و اظهـار کـرد: »پیـرو مطالعه انجام شـده 
دربـاره صـدور گواهینامه هـای الکترونیک برای 
دریانـوردان و تامیـن تجهیـزات سـخت افزاری 
مـورد نیـاز در آینـده نزدیـک و پـس از تهیـه 
زیرسـاخت های نرم افزاری، همه گواهینامه های 
کاغذی دریانوردان به صورت الکترونیکی صادر 
خواهـد شـد. ایـن پـروژه در حـال حاضـر در 
مرحله مطالعه اسـناد بین المللی و ملی قرار دارد 
و براسـاس یافته هـا برنامه ریـزی مناسـب برای 

اجرای آن انجام خواهد شد.«
علی نـازی تصریح کـرد: »با توجه به پیشـرفت 
فناوری های الکترونیکی و نیاز جامعه دریانوردان، 
ارائـه همه خدمات حـوزه دریانـوردان عالوه بر 
وب سـایت موجود، بر بسـتر اپلیکیشن موبایل 

نیز جزء برنامه های آتی سازمان است.«
او گفـت: »راهبردهـای حـوزه امور دریانـوردان 
براسـاس نقشـه راه آمـوزش دریانوردی کشـور 

پیرو مطالعه انجام شده
 درباره صدور گواهینامه 
الکترونیک برای دریانوردان

کشور و تامین تجهیزات 
سخت افزاری موردنیاز، 
در آینده نزدیک و پس

 از تهیه زیرساخت های 
نرم افزاری، اقدام به
 صدور گواهینامه های

الکترونیک به جای 
کاغذی خواهیم کرد
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اعم از توانمندسـازی مراکز آموزش دریانوردی، 
استفاده متقابل از پتانسیل سایرکشورهای دریایی، 
هوشمندسـازی فرآیندهـای حرفه دریانـوردی، 
ترغیب و تربیت نیروی متخصص دریایی ستاد 
و بنادر، تربیت نیروی انسـانی دریانورد براساس 
تقاضای بازار اسـت و باید بـرای هر کدام از آنها 

برنامه هایی تهیه و تدوین شود.«
معـاون امور دریایی سـازمان بنـادر و دریانوردی 
اظهار کـرد: »یکی دیگـر از راهبردهای ضروری 
بـرای بخش دریایی کشـور، مطابق با پیشـرفت 
فنـاوری و حرکت سـایر بخش هـای صنعتی و 
اجتماعی، هوشمندسازی فعالیت های دریایی و 
بندری، از قبیل موارد مرتبط با ایمنی دریانوردی 

اسـت تـا امـکان نظـارت و مدیریـت یکپارچه 
اقدامـات و فعالیت هـا میسـر شـود. همچنیـن 
راهبـرد مقتضی دیگر در بخش دریایی کشـور، 
نوسـازی و به روزرسانی تجهیزات و شناورهای 
موجود در حیطه وظایف مرجع دریایی کشـور 
اسـت کـه در این خصوص، می تـوان به ناوگان 
الیروبـی و عالئـم کمک ناوبـری، تجهیـزات و 
واحدهـای جسـت وجو و نجـات دریایی و نیز 

مقابله با آلودگی دریایی اشاره کرد.«
علی نازی یادآورشـد: »بدیهی است که همکاری 
و هماهنگـی بـا جامعـه جهانـی دریانـوردی 
به عنـوان یـک راهبـرد ضـروری همیشـگی در 

دستورکار این سازمان قرار دارد.«

با حمایت سازمان بنادر و 
دریانوردی، محصول یکی

از شرکت های دانش بنیان 
در زمینه مدیریت آب توازن 

کشتی ها را به سازمان 
بین المللی دریانوردی 

معرفی کردیم که اکنون
این سازمان در حال 

بررسی های فنی و ارائه 
تاییدیه بین المللی است

شاخص عملکرد بندر کانتینری بر اساس زمان سپری شده از هنگامی که یک کشتی به بندر 
می رسد تا خروج از اسکله پس از تکمیل مبادله بار تعریف می شود. بنادر شورای همکاری 
خلیج فارس چهار رتبه از پنج رتبه برتر را در ارزیابی تازه شاخص جهانی عملکرد بنادر 

کانتینری )CPPI( که توسط بانک جهانی منتشرشده است، به خود اختصاص دادند.
در تازه ترین رده بندی، بندر ملک عبداهلل عربستان سعودی، بندر صالله در عمان، بندر حمد 
در قطر و بندر خلیفه در ابوظبی در صدر رتبه بندی قرار دارند. بندر جده عربستان نیز در 
جایگاه هشتم قرار گرفت. کارشناسان بانک جهانی سرمایه گذاری های سنگین کشورهای 
شورای همکاری خلیج فارس در زیرساخت ها و فناوری بندر کانتینری را عاملی کلیدی در 
توفیق آنان می دانند. بیش از 80 درصد حجم تجارت جهانی کاال از طریق دریا انجام 
می شود. از این میان، تقریبا 35 درصد از کل حجم کاالی مبادله شده و بیش از ۶0 درصد 

ارزش تجاری کاالهای مبادله شده، در کانتینرها حمل می شود.
در حالی شاهد موفقیت چشمگیر کشورهای حوزه خلیج فارس هستیم که تقریبا تمامی 
سواحل شمالی خلیج فارس در اختیار ایران است و کشور از موقعیت بی نظیری در منطقه 
برخوردار است، اما ارزیابی های مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران حاکی از آن است 
که تحریم و توسعه نیافتگی زیرساخت های بنادر کشور باعث شده تا نامی از بنادر ایران به 
میان نیاید. فاصله ایران در چنین زیرساخت هایی نه با جهان که با منطقه هم به شدت در حال 

افزایش است.

معرفی برترین 
بنادر کانتینری جهان 
گزارش جدید شاخص عملکرد بنادر کانتینری 
بانک جهانی نشان می دهد که بنادر کشور های 
جنوب خلیج فارس بهترین واکنش را به رشد 
حجم مبادالت و نیز نوسانات ناشی از تاثیرات 

همه گیری جهانی کرونا نشان دادند. 
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سازمان بنادر با توجه 
به کمبود افسر دریانورد 
در دنیا، به دنبال اشتغال 
دریانوردان ایرانی روی
 ناوگان خارجی است و 
به  این منظور تاکنون با

 22 کشور تفاهم نامه 
شناسایی گواهینامه های 
دریانوردی منعقد کرده
 و با 10 کشور نیز در 
حال رایزنی است

برخط، صحت سـنجی و مانیتورینگ، استفاده از 
هوش مصنوعی و مهندسی داده ها را دربرمی گیرد 
که با اسـتفاده از این امکانات، می توان به اهدافی 
ماننـد ناوبری ایمن به کمـک اطالعات حاصل 
از هیدروگرافـی، هواشناسـی و تـردد در آبراه ها، 
بازرسـی و نظـارت بـر ترافیک دریایـی، تامین 
ارتباطـات و انتقـال اطالعات بر بسـتر قابل اتکا، 
بهینه سـازی عملیـات جسـت وجو و نجـات 
دریایی و تجمیع و ترکیب سامانه ها در شناورها 

و بنادر دست یافت.«
علی نـازی افزود: »همچنین برای ارتقای سـطح 
ایمنی دریانوردی سازمان بنادر اقدامات متعددی 
را مستمرا و براسـاس شرح وظایف قانونی اعم 
از نظـارت کامـل بر انطباق تجهیـزات و مدارک 
کشـتی ها با الزامـات قوانین ملـی و بین المللی، 
کنترل و بازرسـی کشـتی های متردد در آب های 
تحت حاکمیـت ایران، ارتقای نظـارت بر مراکز 
کنتـرل ترافیـک دریایی بـا تامیـن و به کارگیری 
تجهیـزات جدید و بـه روز از قبیـل ECDIS و 
رادار آریـا، خرید تجهیزات دریایی مدرن شـامل 
یدک کش و هوشمند سـازی پالک شـناورها به 
جهت کنترل و پایش، سـطح بندی کارخانجات 
و کارگاه های ساخت شناور و ارتقای سطح آنها 
بـه اسـتانداردهای ملـی و بین المللـی، تدویـن 
آیین نامه هـای مربوط به شـناورهای صیـادی و 
غیرکنوانسـیونی، تکمیـل پوشـش رادیویـی و 
راداری بـرای سـواحل و برقـراری محدوده های 
ویـژه تـردد بـرای ترافیـک دریایـی در مناطـق 

پرتردد انجام می دهد.«
او بـا اشـاره بـه شـعار سـال  جـاری و کمک به 
شکوفایی تولید و صنایع داخلی گفت: »سازمان 
در سـال های اخیـر تـالش کـرده تا نیاز خـود و 
صنایع دریایی را در زمینه های مختلف فناوری و 
صنعتی از مجرای شـرکت ها و سازمان های زبده 
داخلی تامین کند. از این رو، با تکیه بر پتانسـیل 
چشمگیر شرکت های دانش بنیان و دانشگاه های 
مرتبـط بـا ایـن صنایـع، طرح هـای تحقیقاتی و 
نظارتـی خـود و نیز طراحی و تولیـد امکانات و 
تجهیزات مورد نیاز بخش های مختلف دریایی و 
بنـدری را بـه مجموعه هـای داخلـی سـپرده  تا 
نقشـی در تحقـق ایـن اهـداف ایفا کنـد؛ مثال با 
حمایت سـازمان، محصول یکی از شرکت های 
دانش بنیـان را برای مدیریت آب توازن کشـتی ها 

به سـازمان بین المللی دریانـوردی معرفی کردیم 
که اکنون این سـازمان در حال بررسـی های فنی 

و ارائه تاییدیه بین المللی است.«
علی نازی بیان کرد: »با توجه به سـواحل طوالنی 
کشـور و وجـود نیروهای مسـتعد در شـمال و 
جنوب کـه در محرومیت هسـتند، فعالیت های 
دریایـی کمک بسـیار بزرگی به جمعیت مناطق 
مذکور می کند بنابراین با ترغیب سـرمایه گذاران 
به ایـن حوزه می تـوان عالوه بر اشـتغال زایی در 
ایـن مناطـق، محرومیت ها را کاهـش داد؛ ضمن 
اینکـه با توجـه به سیاسـت های کشـور، قطب 

دریایی منطقه و حتی بین المللی ایجاد کرد.«
او افزود: »اسـتخدام و به کارگیری نیروهای بومی 
در بنـادر، حمایـت مالـی از کارگاه های مرتبط با 
صنایع دریایی در اسـتان های سـاحلی، کمک به 
دانش آمـوزان مسـتعد و عالقه منـد بـه صنعت 
دریایـی در بنادر از طریق بورسـیه و یا پرداخت 
کمـک هزینه های آموزشـی آنها از اهـم مواردی 
اسـت کـه به عـزم ملـی و حمایت همـه جانبه 

دولت نیاز دارد.«

صدور گواهینامه های الکترونیک
 برای دریانوردان

معاون امور دریایی سـازمان بنـادر در خصوص 
برنامه هـای آتـی سـازمان، بـه پـروژه گواهینامه 
شایستگی و مهارت الکترونیک برای دریانوردان 
اشـاره و اظهـار کـرد: »پیـرو مطالعه انجام شـده 
دربـاره صـدور گواهینامه هـای الکترونیک برای 
دریانـوردان و تامیـن تجهیـزات سـخت افزاری 
مـورد نیـاز در آینـده نزدیـک و پـس از تهیـه 
زیرسـاخت های نرم افزاری، همه گواهینامه های 
کاغذی دریانوردان به صورت الکترونیکی صادر 
خواهـد شـد. ایـن پـروژه در حـال حاضـر در 
مرحله مطالعه اسـناد بین المللی و ملی قرار دارد 
و براسـاس یافته هـا برنامه ریـزی مناسـب برای 

اجرای آن انجام خواهد شد.«
علی نـازی تصریح کـرد: »با توجه به پیشـرفت 
فناوری های الکترونیکی و نیاز جامعه دریانوردان، 
ارائـه همه خدمات حـوزه دریانـوردان عالوه بر 
وب سـایت موجود، بر بسـتر اپلیکیشن موبایل 

نیز جزء برنامه های آتی سازمان است.«
او گفـت: »راهبردهـای حـوزه امور دریانـوردان 
براسـاس نقشـه راه آمـوزش دریانوردی کشـور 

پیرو مطالعه انجام شده
 درباره صدور گواهینامه 
الکترونیک برای دریانوردان
کشور و تامین تجهیزات 
سخت افزاری موردنیاز، 
در آینده نزدیک و پس
 از تهیه زیرساخت های 
نرم افزاری، اقدام به
 صدور گواهینامه های
الکترونیک به جای 
کاغذی خواهیم کرد
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اعم از توانمندسـازی مراکز آموزش دریانوردی، 
استفاده متقابل از پتانسیل سایرکشورهای دریایی، 
هوشمندسـازی فرآیندهـای حرفه دریانـوردی، 
ترغیب و تربیت نیروی متخصص دریایی ستاد 
و بنادر، تربیت نیروی انسـانی دریانورد براساس 
تقاضای بازار اسـت و باید بـرای هر کدام از آنها 

برنامه هایی تهیه و تدوین شود.«
معـاون امور دریایی سـازمان بنـادر و دریانوردی 
اظهار کـرد: »یکی دیگـر از راهبردهای ضروری 
بـرای بخش دریایی کشـور، مطابق با پیشـرفت 
فنـاوری و حرکت سـایر بخش هـای صنعتی و 
اجتماعی، هوشمندسازی فعالیت های دریایی و 
بندری، از قبیل موارد مرتبط با ایمنی دریانوردی 

اسـت تـا امـکان نظـارت و مدیریـت یکپارچه 
اقدامـات و فعالیت هـا میسـر شـود. همچنیـن 
راهبـرد مقتضی دیگر در بخش دریایی کشـور، 
نوسـازی و به روزرسانی تجهیزات و شناورهای 
موجود در حیطه وظایف مرجع دریایی کشـور 
اسـت کـه در این خصوص، می تـوان به ناوگان 
الیروبـی و عالئـم کمک ناوبـری، تجهیـزات و 
واحدهـای جسـت وجو و نجـات دریایی و نیز 

مقابله با آلودگی دریایی اشاره کرد.«
علی نازی یادآورشـد: »بدیهی است که همکاری 
و هماهنگـی بـا جامعـه جهانـی دریانـوردی 
به عنـوان یـک راهبـرد ضـروری همیشـگی در 

دستورکار این سازمان قرار دارد.«

با حمایت سازمان بنادر و 
دریانوردی، محصول یکی

از شرکت های دانش بنیان 
در زمینه مدیریت آب توازن 

کشتی ها را به سازمان 
بین المللی دریانوردی 

معرفی کردیم که اکنون
این سازمان در حال 

بررسی های فنی و ارائه 
تاییدیه بین المللی است

شاخص عملکرد بندر کانتینری بر اساس زمان سپری شده از هنگامی که یک کشتی به بندر 
می رسد تا خروج از اسکله پس از تکمیل مبادله بار تعریف می شود. بنادر شورای همکاری 
خلیج فارس چهار رتبه از پنج رتبه برتر را در ارزیابی تازه شاخص جهانی عملکرد بنادر 

کانتینری )CPPI( که توسط بانک جهانی منتشرشده است، به خود اختصاص دادند.
در تازه ترین رده بندی، بندر ملک عبداهلل عربستان سعودی، بندر صالله در عمان، بندر حمد 
در قطر و بندر خلیفه در ابوظبی در صدر رتبه بندی قرار دارند. بندر جده عربستان نیز در 
جایگاه هشتم قرار گرفت. کارشناسان بانک جهانی سرمایه گذاری های سنگین کشورهای 
شورای همکاری خلیج فارس در زیرساخت ها و فناوری بندر کانتینری را عاملی کلیدی در 
توفیق آنان می دانند. بیش از 80 درصد حجم تجارت جهانی کاال از طریق دریا انجام 
می شود. از این میان، تقریبا 35 درصد از کل حجم کاالی مبادله شده و بیش از ۶0 درصد 

ارزش تجاری کاالهای مبادله شده، در کانتینرها حمل می شود.
در حالی شاهد موفقیت چشمگیر کشورهای حوزه خلیج فارس هستیم که تقریبا تمامی 
سواحل شمالی خلیج فارس در اختیار ایران است و کشور از موقعیت بی نظیری در منطقه 
برخوردار است، اما ارزیابی های مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران حاکی از آن است 
که تحریم و توسعه نیافتگی زیرساخت های بنادر کشور باعث شده تا نامی از بنادر ایران به 
میان نیاید. فاصله ایران در چنین زیرساخت هایی نه با جهان که با منطقه هم به شدت در حال 

افزایش است.

معرفی برترین 
بنادر کانتینری جهان 
گزارش جدید شاخص عملکرد بنادر کانتینری 
بانک جهانی نشان می دهد که بنادر کشور های 
جنوب خلیج فارس بهترین واکنش را به رشد 
حجم مبادالت و نیز نوسانات ناشی از تاثیرات 

همه گیری جهانی کرونا نشان دادند. 
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سخن از سفیر حسن نیت IMO و وظایف او در زمینه فرهنگ سازی، ارتقای مشاغل دریایی 
و اطالع رسانی درباره مزایا و جاذبه های دریانوردی است. کسی که شور و شوق و اشتیاق خود را به 
دنیای بیکران دریا با هدف الهام بخشی به جوانان و جذب آنها به گستره عمیق مشاغل دریایی 
به ویژه دریانوردی به اشتراک می گذارد تا با ایجاد انگیزه در جوانان از کاهش تعداد دریانوردان 

پیشگیری کند.
به بهانه روز جهانی دریانورد مقارن با چهارم تیرماه، به سراغ دکتر یسری حویزاوی، سفیر حسن نیت 
IMO در ایران رفتیم که عالوه بر پیگیری اهداف کلی این نهاد، به یکی از آرمان های سازمان جهانی 

دریانوردی در خصوص فرهنگ سازی برای حضور بانوان در این حرفه نیز توجه ویژه دارد. 
فناوری  مهندس  تجاری،  دریانوردان  کارگری  انجمن صنفی  دریانورد  بانوان  کمیته  رئیس  که  او 
اطالعات و دارای دکترای مدیریت راهبردی است و مدیریت شرکت دانش بنیان کشتیرانی اطلس 
راهبر دریا را نیز برعهده دارد، در گفت گو با ترابران به تالش برای اختصاص بورسیه به دریانوردان 
اشاره و اعالم کرد که با کمک انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری به دنبال برگزاری دوره های 
آموزش اخالق حرفه ای و دریانوردی است ، زیرا نه تنها اغلب دریانوردان ما با تکنولوژی های روز 
دنیا برای مدیریت کشتی بیگانه هستند؛ بلکه هنوز برخی از آنها از نظر آشنایی و مهارت در زبان 

انگلیسی تخصصی دریانوردی ضعیف و به اخالق حرفه ای این حوزه آگاه نیستند.

درباره مسئولیت ها و تکالیف سفرای حسن نیت 
سازمان جهانی دریانوردی

توانمندسازی؛ 
فرهنگ سازی؛ جنسیت زدایی 
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 IMO ، 2013 از سال
تصمیم گرفت به منظور 

اشاعه فرهنگ دریایی و 
رساندن پیام دریا به 

عموم مردم به ویژه 
جوانان، در کشورهای 

مختلف، سفیری به 
نام سفیر حسن نیت

با هدف آشنایی جامعه
با مشاغل دریایی و

شیوه ورود جوانان به
این حرفه داشته باشد

سازمان جهانی دریانوردی 
به منظور رفع نابرابری 

جنسیتی در مشاغل 
دریایی »توانمندسازی

زنان در جامعه دریایی« 
را به عنوان شعار اصلی

خود انتخاب کرد تا 
فرصتی برای برجسته

کردن حضور زنان 
در مشاغل دریایی 

فراهم شود

تا آنها برای رفع این مشـکالت و تسهیلگری در 
حرفه دریانوردی چاره جویی کنند. 

بایـد اضافه کنم که کمبود حضور بانـوان در این 
صنعت و مردانه بودن مشاغل دریایی در شرایطی 
اتفـاق می افتـد که ما هیچ گونه منـع قانونی برای 
حضور و فعالیـت بانوان دریانـورد در این حرفه 
نداریم، بلکه متاسـفانه به صورت جهانی به خأل 

فرهنگی دچار هستیم. 
همچنیـن از آنجا که ترغیب جوانان به مشـاغل 
دریایـی به ویـژه دریانـوردی باید مطابـق با ترند 
روز باشـد، اکنون سـفیر حسـن نیت عـالوه بر 
داشـتن وب سـایت بایـد در اینسـتاگرام نیز پیج 
اختصاصی داشته باشد و یک سری فعالیت های 
متنوع انجـام دهـد. اکنـون دریانـوردان از طریق 
همان صفحه اینستاگرامی با ما در ارتباط هستند 

و دغدغه های خود را اعالم می کنند.
الزم بـه توضیح اسـت که یکـی از اقدامات مهم 
کمیته بانوان دریانورد انجمن کارگری دریانوردان 
تجـاری ایران در چند سـال گذشـته، اختصاص 
بورسـیه تحصیلی به ویژه برای بانوان بـود. برای 
ایـن مهـم بـا همـکاری و تالش هـای انجمـن 
صنفـی دریانـوردان تجـاری ایـران مکاتباتـی با 
IMO و ITF داشـتیم تـا برای آنهـا این امکان و 
ظرفیـت را ایجـاد کنیم که بتوانند بـا دلگرمی به 

تحصیل در رشته مورد عالقه بپردازند. 
یکی دیگـر از اقداماتی که سـفیر IMO در ایران 
انجـام می دهـد تعریـف و برگـزاری دوره هـای 
آمـوزش اخالق حرفه ای و دریانوردی در آکادمی 
اطلس اسـت ، زیرا هنوز برخی از دریانوردان ما از 
نظر آشنایی و مهارت در زبان انگلیسی تخصصی 
دریانـوردی ضعیـف و بـه اخالق حرفـه ای این 
حوزه آگاه نیستند. ضمن اینکه از تکنولوژی های 
روز دنیا هم دور افتاده اند؛ این در حالی  اسـت که 
اغلب کشـورهای پیشـرفته در ایـن صنعت، به 
دانـش و تکنولـوژی روز مجهزند. متاسـفانه در 
کشور ما و چند کشور خاورمیانه ای دیگر آن قدر 
فقر فرهنگی وجـود دارد که هنوز دریانـوردان از 
کاغـذ و خـودکار بـرای برنامه ریـزی و عملیات 
کشتی استفاده می کنند در حالی  که در کشورهای 
دیگر از سیسـتم های اتوپایلوت استفاده می شود 
کـه هم در هزینه و هم در نیروی انسـانی و زمان 
صرفه جویی می کنـد و درصد خطـا را کاهش 
می دهـد. بـه  همین  دلیـل کمیته بانـوان انجمن 

ترابران: با توجه به اینکـه روز جهانی دریانورد 
را در پیـش داریـم، می خواهیم که بـا اقدامات 
IMO و همچنین سفیر حسن نیت این سازمان 
و اقداماتی که برای تسـهیل حرفه دریانوردی و 
فرهنگ سـازی در ایـن حوزه انجام می شـود، 

آشنا شویم. 
از سـال IMO ، 2013 مصمم شـد که به منظور 
اشـاعه فرهنـگ دریایی و رسـاندن پیـام دریا به 
عمـوم مـردم به ویـژه جوانـان، در کشـورهای 
مختلف، سـفیری به نام سفیر حسن نیت داشته 
باشـد که وظیفه اش الهام بخشی به عموم جامعه 
درباره دریا، مشـاغل دریایی و شیوه ورود جوانان 

به این صنعت است. 
یکـی از رسـالت هایی که این سـفیر در کشـور 
خـودش به عهده دارد، فرهنگ سـازی اسـت. در 
ایـن زمینه او تالش هایی بـرای ترغیب و جذب 
جوانان به رشـته های دریایی به ویـژه دریانوردی، 
معرفـی فرهنگ دریایی در سـطح جامعه، تعادل 
جنسیتی در این حرفه، حمایت از بانوان دریانورد، 
ارائه مشـاوره بـه خانواده های دریانـوردان و رفع 

مشکالت آنها و... انجام می دهد.
از سـوی دیگـر، در سـال 2019 بـا کاهش تعداد 
دریانـوردان فعـال در جهـان بـه دالیـل مختلف 
مانند دوری از خانواده، IMO به این نتیجه رسید 
کـه می تواند از پتانسـیل بانوان عالقه منـد، برای 
جبـران این کمبود و همچنیـن افزایش انگیزه در 
بین جوانان برای ورود به این حرفه اسـتفاده کند، 
به همین  منظور »توانمندسـازی زنـان در جامعه 
دریایـی« را به عنوان شـعار اصلی خـود انتخاب 
کرد تا فرصتی برای برجسـته کردن حضور زنان 
در مشـاغل دریایی فراهم شـود. در همین راستا، 
همه سفیران حسن نیت این سازمان نیز موظف 
بودند که اقدامات فرهنگی مناسبی همگام با این 

شعار انجام دهند. 
این فرهنگ سـازی و ارتباط یـا از طریق فعالیت 
در شبکه های اجتماعی و مجازی،  فعالیت مراکز 
و موسسـات آموزشی و  فعالیت شرکت ها انجام 
می شـود یا اینکه سـفیر حسـن نیت مستقیما با 
یـک سـری از مراکـز آموزشـی و شـرکت ها در 
ارتبـاط قـرار می گیـرد و به صـورت دوره ای بـا 
دریانـوردان و ملوانان گفت وگو کرده و دغدغه ها 
و مشـکالت آنهـا را در اختیـار سـازمان بنـادر و 
دریانـوردی یا حتی سـازمان IMO قرار می دهد 
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سخن از سفیر حسن نیت IMO و وظایف او در زمینه فرهنگ سازی، ارتقای مشاغل دریایی 
و اطالع رسانی درباره مزایا و جاذبه های دریانوردی است. کسی که شور و شوق و اشتیاق خود را به 
دنیای بیکران دریا با هدف الهام بخشی به جوانان و جذب آنها به گستره عمیق مشاغل دریایی 
به ویژه دریانوردی به اشتراک می گذارد تا با ایجاد انگیزه در جوانان از کاهش تعداد دریانوردان 

پیشگیری کند.
به بهانه روز جهانی دریانورد مقارن با چهارم تیرماه، به سراغ دکتر یسری حویزاوی، سفیر حسن نیت 
IMO در ایران رفتیم که عالوه بر پیگیری اهداف کلی این نهاد، به یکی از آرمان های سازمان جهانی 

دریانوردی در خصوص فرهنگ سازی برای حضور بانوان در این حرفه نیز توجه ویژه دارد. 
فناوری  مهندس  تجاری،  دریانوردان  کارگری  انجمن صنفی  دریانورد  بانوان  کمیته  رئیس  که  او 
اطالعات و دارای دکترای مدیریت راهبردی است و مدیریت شرکت دانش بنیان کشتیرانی اطلس 
راهبر دریا را نیز برعهده دارد، در گفت گو با ترابران به تالش برای اختصاص بورسیه به دریانوردان 
اشاره و اعالم کرد که با کمک انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری به دنبال برگزاری دوره های 
آموزش اخالق حرفه ای و دریانوردی است ، زیرا نه تنها اغلب دریانوردان ما با تکنولوژی های روز 
دنیا برای مدیریت کشتی بیگانه هستند؛ بلکه هنوز برخی از آنها از نظر آشنایی و مهارت در زبان 

انگلیسی تخصصی دریانوردی ضعیف و به اخالق حرفه ای این حوزه آگاه نیستند.

درباره مسئولیت ها و تکالیف سفرای حسن نیت 
سازمان جهانی دریانوردی

توانمندسازی؛ 
فرهنگ سازی؛ جنسیت زدایی 
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 IMO ، 2013 از سال
تصمیم گرفت به منظور 

اشاعه فرهنگ دریایی و 
رساندن پیام دریا به 

عموم مردم به ویژه 
جوانان، در کشورهای 

مختلف، سفیری به 
نام سفیر حسن نیت

با هدف آشنایی جامعه
با مشاغل دریایی و

شیوه ورود جوانان به
این حرفه داشته باشد

سازمان جهانی دریانوردی 
به منظور رفع نابرابری 

جنسیتی در مشاغل 
دریایی »توانمندسازی

زنان در جامعه دریایی« 
را به عنوان شعار اصلی

خود انتخاب کرد تا 
فرصتی برای برجسته

کردن حضور زنان 
در مشاغل دریایی 

فراهم شود

تا آنها برای رفع این مشـکالت و تسهیلگری در 
حرفه دریانوردی چاره جویی کنند. 

بایـد اضافه کنم که کمبود حضور بانـوان در این 
صنعت و مردانه بودن مشاغل دریایی در شرایطی 
اتفـاق می افتـد که ما هیچ گونه منـع قانونی برای 
حضور و فعالیـت بانوان دریانـورد در این حرفه 
نداریم، بلکه متاسـفانه به صورت جهانی به خأل 

فرهنگی دچار هستیم. 
همچنیـن از آنجا که ترغیب جوانان به مشـاغل 
دریایـی به ویـژه دریانـوردی باید مطابـق با ترند 
روز باشـد، اکنون سـفیر حسـن نیت عـالوه بر 
داشـتن وب سـایت بایـد در اینسـتاگرام نیز پیج 
اختصاصی داشته باشد و یک سری فعالیت های 
متنوع انجـام دهـد. اکنـون دریانـوردان از طریق 
همان صفحه اینستاگرامی با ما در ارتباط هستند 

و دغدغه های خود را اعالم می کنند.
الزم بـه توضیح اسـت که یکـی از اقدامات مهم 
کمیته بانوان دریانورد انجمن کارگری دریانوردان 
تجـاری ایران در چند سـال گذشـته، اختصاص 
بورسـیه تحصیلی به ویژه برای بانوان بـود. برای 
ایـن مهـم بـا همـکاری و تالش هـای انجمـن 
صنفـی دریانـوردان تجـاری ایـران مکاتباتـی با 
IMO و ITF داشـتیم تـا برای آنهـا این امکان و 
ظرفیـت را ایجـاد کنیم که بتوانند بـا دلگرمی به 

تحصیل در رشته مورد عالقه بپردازند. 
یکی دیگـر از اقداماتی که سـفیر IMO در ایران 
انجـام می دهـد تعریـف و برگـزاری دوره هـای 
آمـوزش اخالق حرفه ای و دریانوردی در آکادمی 
اطلس اسـت ، زیرا هنوز برخی از دریانوردان ما از 
نظر آشنایی و مهارت در زبان انگلیسی تخصصی 
دریانـوردی ضعیـف و بـه اخالق حرفـه ای این 
حوزه آگاه نیستند. ضمن اینکه از تکنولوژی های 
روز دنیا هم دور افتاده اند؛ این در حالی  اسـت که 
اغلب کشـورهای پیشـرفته در ایـن صنعت، به 
دانـش و تکنولـوژی روز مجهزند. متاسـفانه در 
کشور ما و چند کشور خاورمیانه ای دیگر آن قدر 
فقر فرهنگی وجـود دارد که هنوز دریانـوردان از 
کاغـذ و خـودکار بـرای برنامه ریـزی و عملیات 
کشتی استفاده می کنند در حالی  که در کشورهای 
دیگر از سیسـتم های اتوپایلوت استفاده می شود 
کـه هم در هزینه و هم در نیروی انسـانی و زمان 
صرفه جویی می کنـد و درصد خطـا را کاهش 
می دهـد. بـه  همین  دلیـل کمیته بانـوان انجمن 

ترابران: با توجه به اینکـه روز جهانی دریانورد 
را در پیـش داریـم، می خواهیم که بـا اقدامات 
IMO و همچنین سفیر حسن نیت این سازمان 
و اقداماتی که برای تسـهیل حرفه دریانوردی و 
فرهنگ سـازی در ایـن حوزه انجام می شـود، 

آشنا شویم. 
از سـال IMO ، 2013 مصمم شـد که به منظور 
اشـاعه فرهنـگ دریایی و رسـاندن پیـام دریا به 
عمـوم مـردم به ویـژه جوانـان، در کشـورهای 
مختلف، سـفیری به نام سفیر حسن نیت داشته 
باشـد که وظیفه اش الهام بخشی به عموم جامعه 
درباره دریا، مشـاغل دریایی و شیوه ورود جوانان 

به این صنعت است. 
یکـی از رسـالت هایی که این سـفیر در کشـور 
خـودش به عهده دارد، فرهنگ سـازی اسـت. در 
ایـن زمینه او تالش هایی بـرای ترغیب و جذب 
جوانان به رشـته های دریایی به ویـژه دریانوردی، 
معرفـی فرهنگ دریایی در سـطح جامعه، تعادل 
جنسیتی در این حرفه، حمایت از بانوان دریانورد، 
ارائه مشـاوره بـه خانواده های دریانـوردان و رفع 

مشکالت آنها و... انجام می دهد.
از سـوی دیگـر، در سـال 2019 بـا کاهش تعداد 
دریانـوردان فعـال در جهـان بـه دالیـل مختلف 
مانند دوری از خانواده، IMO به این نتیجه رسید 
کـه می تواند از پتانسـیل بانوان عالقه منـد، برای 
جبـران این کمبود و همچنیـن افزایش انگیزه در 
بین جوانان برای ورود به این حرفه اسـتفاده کند، 
به همین  منظور »توانمندسـازی زنـان در جامعه 
دریایـی« را به عنوان شـعار اصلی خـود انتخاب 
کرد تا فرصتی برای برجسـته کردن حضور زنان 
در مشـاغل دریایی فراهم شـود. در همین راستا، 
همه سفیران حسن نیت این سازمان نیز موظف 
بودند که اقدامات فرهنگی مناسبی همگام با این 

شعار انجام دهند. 
این فرهنگ سـازی و ارتباط یـا از طریق فعالیت 
در شبکه های اجتماعی و مجازی،  فعالیت مراکز 
و موسسـات آموزشی و  فعالیت شرکت ها انجام 
می شـود یا اینکه سـفیر حسـن نیت مستقیما با 
یـک سـری از مراکـز آموزشـی و شـرکت ها در 
ارتبـاط قـرار می گیـرد و به صـورت دوره ای بـا 
دریانـوردان و ملوانان گفت وگو کرده و دغدغه ها 
و مشـکالت آنهـا را در اختیـار سـازمان بنـادر و 
دریانـوردی یا حتی سـازمان IMO قرار می دهد 
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در حالی شاهد کمبود 
حضور زنان در این 
صنعت و مردانه بودن 
مشاغل دریایی هستیم
 که ما هیچ منع قانونی
 برای حضور و فعالیت

 بانوان دریانورد در 
این حرفه نداریم، اما
 متاسفانه به صورت
 جهانی دچار چنین 
خأل فرهنگی هستیم

صنفی کارگری دریانوردان تجـاری ایران در نظر 
دارنـد کـه بـرای ایـن حـوزه اطالع رسـانی و 
فرهنگ سـازی کرده و دوره های آموزشی اخالق 
حرفـه ای و آشـنایی بـا تکنولـوژی روز را بـرای 
دریانـوردان اجرا کننـد؛ اما در عین حال معتقدیم 
کـه چـون سیاسـت شـرکت های کشـتیرانی با 
یکدیگر متفاوت است، اگر برگزاری این دوره ها 
از طرف سـازمان بنـادر و دریانوردی برنامه ریزی 
و گذرانـدن آنها توسـط دریانـوردان قانون مند و 
الزامـی شـود،  می تـوان در آینده بـه نتایج بهتری 

دست یافت.
از سـوی دیگر، ما در شـرکت دانش بنیان اطلس 
راهبر دریا، نخسـتین سیستم یکپارچه مدیریت 
کشـتی SEA MASTER را هم طراحی کرده 
و بـه مرحله بهره برداری رسـانده ایم که به کمک 
آن می توان به راحتی عملیات کشـتی را مدیریت 
کـرد. ایـن نرم افزار کـه دارای تاییدیه از موسسـه 
رده بنـدی DNV-  GL هسـت، هیچ کمبودی 
نسـبت به نرم افزارهـای خارجی نـدارد، اما هنوز 
خیلی از مالکان کشـتی ها در ایـران از آن بی خبر 
هستند؛ هرچند اکنون بیش از 100 کشتی ایرانی 

و هندی از این نرم افزار استفاده می کنند.
ترابـران: به موضوع بورسـیه به عنـوان یکی از 
اقدامـات اخیر اشـاره کردید، امـا تا جایی که 
ما می دانیم از گذشـته نیز برخی شـرکت های 
کشـتیرانی، دانشـگاه ها و مراکز و موسسـات 
آموزشـی برای دریانـوردان دوره های بورسـیه 

برگزار می کردند ...
بـا توجـه بـه اینکه صنعـت دریانـوردی یک 
صنعـت بین المللی اسـت، نیاز به کسـب دانش 
در کشورهای دیگر حائز اهمیت است، بنابراین 
مـا در تـالش برای کسـب سـهمیه بورسـیه در 
سایر کشـورهای توسعه یافته هسـتیم تا مجددا 
انتقـال دانش بین المللـی در این حـوزه به داخل 
کشـور اتفـاق بیفتـد؛ البتـه تـا 15 سـال پیـش، 
شـرکت های کشـتیرانی برتـر، بورسـیه هایی به 
خارج از کشـور داشـتند،  امـا از آن زمان تاکنون 
ایـن سـهمیه حـذف شـده بـود کـه امیدواریم 

دوباره باب شود. 
 عالوه بر مقوله بورسـیه، در حـوزه آموزش باید 
بگویم که اکنون موسسـات آموزشـی بـرای رده 
افسـری و دریانـوردی، نمی تواننـد بـه شـکل 
نامحـدود در زمینه پذیرش زنـان اقدام کنند و در 

دانشگاه ها نیز امکان و ظرفیت تحصیل در درجه 
عالـی بـرای بانـوان وجـود نـدارد و زنـان اگـر 
بخواهندکاپیتان شوند، شرایط آموزشی برای آنها 
مهیا نیست و این خأل جلوی توانمندی و عالقه 

آنها را به تحصیل در این رشته سد می کند. 
متاسفانه اکنون بسیاری از شرکت های کشتیرانی 
و مالکان کشـتی همین مـدارک ملوانی و افسـر 
دومـی بانـوان را هـم نمی پذیرنـد و ایـن حرفه 
نه فقـط در ایران که در جهان، مردمحور اسـت و 

این تفکر از قدیم هم وجود داشته است.
ترابـران: در حال حاضر چند درصد دریانوردان 
را زنان تشـکیل می دهند؟ آیا حضـور آنها در 
عرصـه دریا به کشـتی و فعالیـت دریانوردی 
محدود می شـود یا اینکه می توانند در مشاغل 

خدماتی و  بندری هم حضور داشته باشند؟
اکنـون کمتر از 2 درصد جمعیـت دریانورد را  ا
در جهـان بانـوان تشـکیل می دهند و حتـی 40 
درصد جمعیت جامعه دریایی، زنان هستند.  

ایـن در حالـی اسـت که رشـته های تحصیلی و 
مشـاغل دریایـی بسـیاری اعـم از مخابـرات و 
الکترونیـک، کشتی سـازی، مهندسـی کشـتی، 
لجسـتیک و مدیریت زنجیـره تامین،  بازرسـی 
بنـدری، بازرسـی کشـتی، مدیریـت عملیـات، 
گردشـگری دریایی، شـیالت و... در این حرفه و 
صنعـت وجـود دارد کـه کامـال می توانـد برای 
حضور زنان مناسب باشد و آنها می توانند در این 
زمینه هـا نقش موثـری را ایفا کنند، اما متاسـفانه 
هنوز در این زمینه فرهنگ سـازی نشـده و کسی 
بـه ایـن نکته توجـه نـدارد کـه کار در دریا فقط 
منحصر بـه دریانـوردی و حضور روی کشـتی 
نیسـت. مشـاغل دریایی شـامل حیطه شـغلی 
بزرگـی هسـتند کـه خانم هـا می توانند ابتـدا از 
طریق این مشاغل وارد حرفه موردنظرشان شده،  
فرهنگ سـازی کنند،  نگاه حاکم مردانه را کاهش 
دهنـد و پـس از آن، جایـگاه خود را حتـی روی 

کشتی و سفرهای اقیانوس پیما باز کنند. 
ایـن در حالـی اسـت کـه،  فرهنگ سـازی برای 
حضور بانوان در آن رشـته ها آسـان تر نیز هست. 
خالصـه اینکه همانطور که پیش تر گفتـم، زنان 
بایـد بداننـد که حرفـه دریایی فقـط منحصر به 

دریانوردی، ملوانی و کاپیتانی نیست.
ترابـران: IMO چـه اقداماتی را برای سـفیران 
خود تکلیف کرده اسـت؟ چه پشتیبانی های از 

اکنون موسسات آموزشی 
داخلی نمی توانند برای

 رده افسری و دریانوردی، 
به شکل نامحدود در زمینه 
پذیرش زنان اقدام کنند 
و در دانشگاه های ما نیز

 امکان و ظرفیت تحصیل 
در درجه عالی برای

 بانوان وجود ندارد 

تا چندی پیش فقط
10 بانوی دریانورد
در انجمن دریانوردان 
تجاری عضو بودند که 
االن تعداد آنها کمتر 
هم شده، زیرا چند نفر 
عضویت خود را تمدید 
نکردند و چند نفر هم 
مهاجرت کردند
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آنهـا دارد؟ آیا خود شـما تاکنون مشـکالت و 
خواسـته های دریانوردان را بـه IMO یا حتی 
سـازمان بنـادر و دریانـوردی یا شـرکت های 

کشتیرانی منعکس کرده اید؟ 
اکنـون سـه موضوعـی کـه IMO به صورت 
دقیـق روی آنهـا کار می کنـد دعـوت کـردن و 
ترغیب جوانـان و نوجوانان به دریانـوردی، رفع 
موانع کار بانوان دریانورد و اسـتفاده از تکنولوژی 
اسـت. همچنین کمپین های مختلفـی در زمینه 
اشـتراک گذاری عکس هـا ، تجربیـات و اتفاقات 
مهیـج دریانـوردان و اقداماتـی را کـه برای حفظ 
محیط زیسـت انجـام می دهند، برگـزار می کنیم 
کـه متاسـفانه چنـدان دربـاره آنها اطالع رسـانی 
همگانی نمی شـود، به همین دلیل خواسـته ما از 
سـازمان بنـادر و دریانوردی این اسـت که توجه 
بیشـتر به اطالع رسـانی درباره این گونـه اقدامات 

داشته باشند. 
ما مسـتقیما با IMO از طریق سـایت رسمی آن 
در ارتبـاط هسـتیم و همه کارهایمـان را با آنها از 
طریـق مکاتبـه بـر بسـتر همیـن سـایت انجام 
می دهیـم. اجرا و اطالع رسـانی درباره قطعنامه ها 
و مصوبه ها نیز توسـط خانم منصوریان، نماینده 

ایران در IMO انجام می شود.
البتـه پشـتیبانی های IMO صرفا در 
چهارچـوب تعریف و تعیین شـعار 
سال،  انتشـار عکس ها و نوشته ها در 
وب سایت و یا حساب های اینترنتی 
ایـن سـازمان و ... اسـت؛ بـه عبارت 
دیگر، سیاسـت گذاری ها بـا IMO و 
انتخـاب شـیوه اجـرا برعهـده خود 

کشورهاست. 
ترابران: شـما در بخشی از صحبت  
خـود به این نکته هم اشـاره کردید 
که به صـورت دوره ای با دریانوردان 
گفت وگـو می کنید و پای سـخنان 
آنها می نشـینید ، در گفت وگوهایی 
که تاکنون داشـته اید دریانـوردان به 

چه مشکالتی اشاره می کنند؟ 
بیشـتر مشـکالتی کـه مـا از زبان 
دریانـوردان می شـنویم دربـاره دوره 
کارورزی و کارآمـوزی روی کشـتی 
اسـت که الزم است سـازمان بنادر و 
دریانـوردی یـک برنامه ریـزی جامع 

داشته باشد تا مالکان براسـاس آن از کارورزان نیز 
روی کشتی های خود استفاده کنند.  

ایـن معضل دربـاره بانـوان پررنگ تر اسـت، 
بـه همین دلیل ما روی کشـتی های در شـرکت 
اطلس راهبر دریا به منظور فرهنگ سـازی، بانوان 
زیـادی را پذیـرش کردیـم، امـا همین کـه دوره 
آموزشـی خانم ها روی شـناور ما تمام می شود و 
می خواهند جای دیگری کار کنند هیچ شـرکت 
دیگـری آنها را قبول نمی کنـد، زیرا همانطور که 
گفتـم، ایـن حرفه همچنـان مردمحور اسـت و 
مـردان تـاب نمی آورنـد که مثـال با خانم هـا در 
یک سـطح کار کنند، بنابراین بـه نظر من،  صرفا 
در صورتی که از طرف سـازمان بنادر، شرکت ها 
ملزم شـوند که از بانوان اسـتفاده کنند، می توان به 
ایـن افزایـش نقـش بانـوان در ایـن حرفـه 

امیدوار شد.
پس از این، بیشترین مشکل دریانوردان به همان 
تـرم آموزشـی دریانوردان مـرد برمی گـردد، زیرا 
آنهـا مایلنـد کـه در ایـن دوره های آموزشـی هم 
مشمول پرداخت حقوق باشند، اما متاسفانه اکثر 
شـرکت ها برای دوره آموزشـی روی کشـتی، به 
دریانـوردان حقـوق نمی دهنـد؛ بـا اینکـه هیـچ 
قانونـی و مقرراتی مبنی بر تعلق نگرفتن حقوق 

اکثر قریب به اتفاق 
شرکت های کشتیرانی
و مالکان کشتی هنوز
هم مدارک ملوانی و 

افسر دومی بانوان
را قبول ندارند و 
حتی نمی پذیرند

که خانم ها دوره های
آموزشی خود را 

نزد آنها  طی کنند

به دریانوردان در دوره های آموزشـی وجود ندارد. 
آنهـا این مسـئله را با مـا در میان گذاشـته اند و ما 

هم در حال پیگیری هستیم. 
در نهایـت، یکی دیگر از مشـکالت 
ایـن حرفـه، دوری از خانواده اسـت 
که چنین مشکالتی با ارائه جلسات 

مشاوره ای مرتفع خواهد شد.
ترابـران: آیا سـازمان بنـادر و حتی 
ITF می توانند چهارچوبی را برای 
قراردادهـای دریانـوردان تعریـف 
کنند کـه در دوره آموزشـی هم به 
آنهـا حقوق تعلق گیرد و شـرکت 

ملزم به پرداخت حقوق شود؟
در ایـن زمینه می توانـم بگویم که 
اگـر دریانـوردان در انجمـن صنفـی 
دریانـوردان تجاری ایـران عضویت 
داشـته باشـند می تواننـد از خدمات 
مشاوره ای حقوقی و قضایی انجمن 
برخوردار شـوند.  این در حالی است 
که هنوز بسـیاری از افـراد در جامعه 
دریایـی مـا از فعالیت ایـن انجمن و 
کمیته های آن آگاه نیستند و نمی دانند 
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در حالی شاهد کمبود 
حضور زنان در این 
صنعت و مردانه بودن 
مشاغل دریایی هستیم
 که ما هیچ منع قانونی
 برای حضور و فعالیت
 بانوان دریانورد در 
این حرفه نداریم، اما
 متاسفانه به صورت
 جهانی دچار چنین 
خأل فرهنگی هستیم

صنفی کارگری دریانوردان تجـاری ایران در نظر 
دارنـد کـه بـرای ایـن حـوزه اطالع رسـانی و 
فرهنگ سـازی کرده و دوره های آموزشی اخالق 
حرفـه ای و آشـنایی بـا تکنولـوژی روز را بـرای 
دریانـوردان اجرا کننـد؛ اما در عین حال معتقدیم 
کـه چـون سیاسـت شـرکت های کشـتیرانی با 
یکدیگر متفاوت است، اگر برگزاری این دوره ها 
از طرف سـازمان بنـادر و دریانوردی برنامه ریزی 
و گذرانـدن آنها توسـط دریانـوردان قانون مند و 
الزامـی شـود،  می تـوان در آینده بـه نتایج بهتری 

دست یافت.
از سـوی دیگر، ما در شـرکت دانش بنیان اطلس 
راهبر دریا، نخسـتین سیستم یکپارچه مدیریت 
کشـتی SEA MASTER را هم طراحی کرده 
و بـه مرحله بهره برداری رسـانده ایم که به کمک 
آن می توان به راحتی عملیات کشـتی را مدیریت 
کـرد. ایـن نرم افزار کـه دارای تاییدیه از موسسـه 
رده بنـدی DNV-  GL هسـت، هیچ کمبودی 
نسـبت به نرم افزارهـای خارجی نـدارد، اما هنوز 
خیلی از مالکان کشـتی ها در ایـران از آن بی خبر 
هستند؛ هرچند اکنون بیش از 100 کشتی ایرانی 

و هندی از این نرم افزار استفاده می کنند.
ترابـران: به موضوع بورسـیه به عنـوان یکی از 
اقدامـات اخیر اشـاره کردید، امـا تا جایی که 
ما می دانیم از گذشـته نیز برخی شـرکت های 
کشـتیرانی، دانشـگاه ها و مراکز و موسسـات 
آموزشـی برای دریانـوردان دوره های بورسـیه 

برگزار می کردند ...
بـا توجـه بـه اینکه صنعـت دریانـوردی یک 
صنعـت بین المللی اسـت، نیاز به کسـب دانش 
در کشورهای دیگر حائز اهمیت است، بنابراین 
مـا در تـالش برای کسـب سـهمیه بورسـیه در 
سایر کشـورهای توسعه یافته هسـتیم تا مجددا 
انتقـال دانش بین المللـی در این حـوزه به داخل 
کشـور اتفـاق بیفتـد؛ البتـه تـا 15 سـال پیـش، 
شـرکت های کشـتیرانی برتـر، بورسـیه هایی به 
خارج از کشـور داشـتند،  امـا از آن زمان تاکنون 
ایـن سـهمیه حـذف شـده بـود کـه امیدواریم 

دوباره باب شود. 
 عالوه بر مقوله بورسـیه، در حـوزه آموزش باید 
بگویم که اکنون موسسـات آموزشـی بـرای رده 
افسـری و دریانـوردی، نمی تواننـد بـه شـکل 
نامحـدود در زمینه پذیرش زنـان اقدام کنند و در 

دانشگاه ها نیز امکان و ظرفیت تحصیل در درجه 
عالـی بـرای بانـوان وجـود نـدارد و زنـان اگـر 
بخواهندکاپیتان شوند، شرایط آموزشی برای آنها 
مهیا نیست و این خأل جلوی توانمندی و عالقه 

آنها را به تحصیل در این رشته سد می کند. 
متاسفانه اکنون بسیاری از شرکت های کشتیرانی 
و مالکان کشـتی همین مـدارک ملوانی و افسـر 
دومـی بانـوان را هـم نمی پذیرنـد و ایـن حرفه 
نه فقـط در ایران که در جهان، مردمحور اسـت و 

این تفکر از قدیم هم وجود داشته است.
ترابـران: در حال حاضر چند درصد دریانوردان 
را زنان تشـکیل می دهند؟ آیا حضـور آنها در 
عرصـه دریا به کشـتی و فعالیـت دریانوردی 
محدود می شـود یا اینکه می توانند در مشاغل 

خدماتی و  بندری هم حضور داشته باشند؟
اکنـون کمتر از 2 درصد جمعیـت دریانورد را  ا
در جهـان بانـوان تشـکیل می دهند و حتـی 40 
درصد جمعیت جامعه دریایی، زنان هستند.  

ایـن در حالـی اسـت که رشـته های تحصیلی و 
مشـاغل دریایـی بسـیاری اعـم از مخابـرات و 
الکترونیـک، کشتی سـازی، مهندسـی کشـتی، 
لجسـتیک و مدیریت زنجیـره تامین،  بازرسـی 
بنـدری، بازرسـی کشـتی، مدیریـت عملیـات، 
گردشـگری دریایی، شـیالت و... در این حرفه و 
صنعـت وجـود دارد کـه کامـال می توانـد برای 
حضور زنان مناسب باشد و آنها می توانند در این 
زمینه هـا نقش موثـری را ایفا کنند، اما متاسـفانه 
هنوز در این زمینه فرهنگ سـازی نشـده و کسی 
بـه ایـن نکته توجـه نـدارد کـه کار در دریا فقط 
منحصر بـه دریانـوردی و حضور روی کشـتی 
نیسـت. مشـاغل دریایی شـامل حیطه شـغلی 
بزرگـی هسـتند کـه خانم هـا می توانند ابتـدا از 
طریق این مشاغل وارد حرفه موردنظرشان شده،  
فرهنگ سـازی کنند،  نگاه حاکم مردانه را کاهش 
دهنـد و پـس از آن، جایـگاه خود را حتـی روی 

کشتی و سفرهای اقیانوس پیما باز کنند. 
ایـن در حالـی اسـت کـه،  فرهنگ سـازی برای 
حضور بانوان در آن رشـته ها آسـان تر نیز هست. 
خالصـه اینکه همانطور که پیش تر گفتـم، زنان 
بایـد بداننـد که حرفـه دریایی فقـط منحصر به 

دریانوردی، ملوانی و کاپیتانی نیست.
ترابـران: IMO چـه اقداماتی را برای سـفیران 
خود تکلیف کرده اسـت؟ چه پشتیبانی های از 

اکنون موسسات آموزشی 
داخلی نمی توانند برای
 رده افسری و دریانوردی، 
به شکل نامحدود در زمینه 
پذیرش زنان اقدام کنند 
و در دانشگاه های ما نیز
 امکان و ظرفیت تحصیل 
در درجه عالی برای
 بانوان وجود ندارد 

تا چندی پیش فقط
10 بانوی دریانورد
در انجمن دریانوردان 
تجاری عضو بودند که 
االن تعداد آنها کمتر 
هم شده، زیرا چند نفر 
عضویت خود را تمدید 
نکردند و چند نفر هم 
مهاجرت کردند
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آنهـا دارد؟ آیا خود شـما تاکنون مشـکالت و 
خواسـته های دریانوردان را بـه IMO یا حتی 
سـازمان بنـادر و دریانـوردی یا شـرکت های 

کشتیرانی منعکس کرده اید؟ 
اکنـون سـه موضوعـی کـه IMO به صورت 
دقیـق روی آنهـا کار می کنـد دعـوت کـردن و 
ترغیب جوانـان و نوجوانان به دریانـوردی، رفع 
موانع کار بانوان دریانورد و اسـتفاده از تکنولوژی 
اسـت. همچنین کمپین های مختلفـی در زمینه 
اشـتراک گذاری عکس هـا ، تجربیـات و اتفاقات 
مهیـج دریانـوردان و اقداماتـی را کـه برای حفظ 
محیط زیسـت انجـام می دهند، برگـزار می کنیم 
کـه متاسـفانه چنـدان دربـاره آنها اطالع رسـانی 
همگانی نمی شـود، به همین دلیل خواسـته ما از 
سـازمان بنـادر و دریانوردی این اسـت که توجه 
بیشـتر به اطالع رسـانی درباره این گونـه اقدامات 

داشته باشند. 
ما مسـتقیما با IMO از طریق سـایت رسمی آن 
در ارتبـاط هسـتیم و همه کارهایمـان را با آنها از 
طریـق مکاتبـه بـر بسـتر همیـن سـایت انجام 
می دهیـم. اجرا و اطالع رسـانی درباره قطعنامه ها 
و مصوبه ها نیز توسـط خانم منصوریان، نماینده 

ایران در IMO انجام می شود.
البتـه پشـتیبانی های IMO صرفا در 
چهارچـوب تعریف و تعیین شـعار 
سال،  انتشـار عکس ها و نوشته ها در 
وب سایت و یا حساب های اینترنتی 
ایـن سـازمان و ... اسـت؛ بـه عبارت 
دیگر، سیاسـت گذاری ها بـا IMO و 
انتخـاب شـیوه اجـرا برعهـده خود 

کشورهاست. 
ترابران: شـما در بخشی از صحبت  
خـود به این نکته هم اشـاره کردید 
که به صـورت دوره ای با دریانوردان 
گفت وگـو می کنید و پای سـخنان 
آنها می نشـینید ، در گفت وگوهایی 
که تاکنون داشـته اید دریانـوردان به 

چه مشکالتی اشاره می کنند؟ 
بیشـتر مشـکالتی کـه مـا از زبان 
دریانـوردان می شـنویم دربـاره دوره 
کارورزی و کارآمـوزی روی کشـتی 
اسـت که الزم است سـازمان بنادر و 
دریانـوردی یـک برنامه ریـزی جامع 

داشته باشد تا مالکان براسـاس آن از کارورزان نیز 
روی کشتی های خود استفاده کنند.  

ایـن معضل دربـاره بانـوان پررنگ تر اسـت، 
بـه همین دلیل ما روی کشـتی های در شـرکت 
اطلس راهبر دریا به منظور فرهنگ سـازی، بانوان 
زیـادی را پذیـرش کردیـم، امـا همین کـه دوره 
آموزشـی خانم ها روی شـناور ما تمام می شود و 
می خواهند جای دیگری کار کنند هیچ شـرکت 
دیگـری آنها را قبول نمی کنـد، زیرا همانطور که 
گفتـم، ایـن حرفه همچنـان مردمحور اسـت و 
مـردان تـاب نمی آورنـد که مثـال با خانم هـا در 
یک سـطح کار کنند، بنابراین بـه نظر من،  صرفا 
در صورتی که از طرف سـازمان بنادر، شرکت ها 
ملزم شـوند که از بانوان اسـتفاده کنند، می توان به 
ایـن افزایـش نقـش بانـوان در ایـن حرفـه 

امیدوار شد.
پس از این، بیشترین مشکل دریانوردان به همان 
تـرم آموزشـی دریانوردان مـرد برمی گـردد، زیرا 
آنهـا مایلنـد کـه در ایـن دوره های آموزشـی هم 
مشمول پرداخت حقوق باشند، اما متاسفانه اکثر 
شـرکت ها برای دوره آموزشـی روی کشـتی، به 
دریانـوردان حقـوق نمی دهنـد؛ بـا اینکـه هیـچ 
قانونـی و مقرراتی مبنی بر تعلق نگرفتن حقوق 

اکثر قریب به اتفاق 
شرکت های کشتیرانی
و مالکان کشتی هنوز
هم مدارک ملوانی و 

افسر دومی بانوان
را قبول ندارند و 
حتی نمی پذیرند

که خانم ها دوره های
آموزشی خود را 

نزد آنها  طی کنند

به دریانوردان در دوره های آموزشـی وجود ندارد. 
آنهـا این مسـئله را با مـا در میان گذاشـته اند و ما 

هم در حال پیگیری هستیم. 
در نهایـت، یکی دیگر از مشـکالت 
ایـن حرفـه، دوری از خانواده اسـت 
که چنین مشکالتی با ارائه جلسات 

مشاوره ای مرتفع خواهد شد.
ترابـران: آیا سـازمان بنـادر و حتی 
ITF می توانند چهارچوبی را برای 
قراردادهـای دریانـوردان تعریـف 
کنند کـه در دوره آموزشـی هم به 
آنهـا حقوق تعلق گیرد و شـرکت 

ملزم به پرداخت حقوق شود؟
در ایـن زمینه می توانـم بگویم که 
اگـر دریانـوردان در انجمـن صنفـی 
دریانـوردان تجاری ایـران عضویت 
داشـته باشـند می تواننـد از خدمات 
مشاوره ای حقوقی و قضایی انجمن 
برخوردار شـوند.  این در حالی است 
که هنوز بسـیاری از افـراد در جامعه 
دریایـی مـا از فعالیت ایـن انجمن و 
کمیته های آن آگاه نیستند و نمی دانند 
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کـه بـا پرداخـت حـق عضویـت بسـیار ناچیز 
می تواننـد از خدمات و پشـتیبانی این انجمن در 

موارد ضروری بهره ببرند. 
آنها با عضویت در انجمن می توانند دغدغه های 
خود را به اشـتراک بگذارند و با این کار دسـت 
انجمن هـم برای پیگیری وضـع قوانین بهتر در 
موسسـات آموزشـی و شـرکت های کشتیرانی 
بازتـر خواهد شـد. باید بگویـم که حتی بانوان 
دریانـورد می تواننـد بـا عضویـت در انجمـن،  

شرکت های بهتری را برای اشتغال پیدا کنند. 
ترابـران: اکنون چند بانوی دریانورد در انجمن 

دریانوردان تجاری ایران عضو هستند؟  
تا همیـن چند وقت گذشـته فقـط 10 بانوی 
دریانورد در انجمن عضو بودند که االن تعداد آنها 
کمتر هم شـده اسـت زیـرا چند نفـر عضویت 
خـود را تمدید نکردند و چند نفر هم مهاجرت 
کردند. این در حالی اسـت که ما در کمیته بانوان 
اهداف کوتاه مدت و بلندمـدت داریم که یکی از 
آنهـا پیدا کـردن مرکز آموزشـی بـرای بانـوان و 
دیگـری بسترسـازی بـرای گذرانـدن دوره های 
آموزشـی روی کشتی اسـت تا فعالیت بانوان به 
ملوانـی و آشـپزی محـدود نشـود و بتواننـد در 
رشـته های باالتر حتـی با دریافت بورسـیه برای 

آموزش فعالیت کنند. 
خالصه اینکه؛ اهداف انجمن گسـترده و بسیار 
اسـت، امـا چون اطالع رسـانی درسـتی صورت 
نمی گیرد و دریانـوردان به انـدازه کافی با اهداف 
ایـن انجمن آشـنا نیسـتند و عضو نمی شـوند، 

 انجمن توانمند نشده است. 
ترابـران: خواسـته یا توقـع شـما از نهادهای 
دولتـی ماننـد سـازمان بنـادر یا شـرکت های 

بزرگ کشتیرانی چیست؟
مـا درخواسـت حمایـت از سـازمان بنـادر و 
دریانوردی درباره فرهنگ سـازی حضـور بانوان 
در جامعه دریایی و ترغیب جامعه به حضور در 
دریـا را داریـم، زیرا اگر مرجع قدرتمند و بزرگی 
ماننـد این سـازمان که نهاد حاکمیتـی این حوزه 
اسـت از ما به عنوان سـفیر IMO پشتیبانی کند، 
می توانیم سـخنان و برنامه های خود را به گوش 
همه دریانوردان برسـانیم. البتـه به تازگی گام های 
موثری در این راه برداشـته شده است. با توجه به 
اینکـه سـازمان بنـادر، جامعه هـدف بزرگ تری 
دارد، اگر در نخسـتین گام فقط اطالع رسانی های 
مـا را در پلتفرم های اجتماعی خود منعکس کند 
و این فرهنگ را ترویج دهد، آینده دریانوردی در 

کشور روشن تر خواهد شد.

هنوز بسیاری از افراد 
در جامعه دریایی ما از 
فعالیت انجمن کارگری 
دریانوردان تجاری آگاه

 نیستند و نمی دانند که 
با پرداخت حق عضویت
بسیار ناچیز می توانند
 از خدمات و پشتیبانی

 این انجمن در موارد 
ضروری بهره ببرند

مراسم روز جهانی دریانورد ۲۵ ژوئن ۲0۲۲ )4 تیر ماه( با عنوان دریانوردان سفر های 
خود را به اشتراک بگذارند، در سراسر جهان برگزار می شود.

سازمان بین المللی دریانوردی )IMO( با صدور بیانیه ای ضمن اشاره به انتخاب شعار روز 
جهانی دریانورد با عنوان »دریانوردان سفر های خود را به اشتراک بگذارند« به منظور ادای 
احترام به دریانوردان از جامعه بین المللی خواست با ورود به کمپین روز جهانی دریانورد به 

آنان ادای احترام کنند.
در ادامه این بیانیه آمده است: »همه دریانوردان در نقاط مختلف جهان با چالش هایی مواجه 
هستند به همین جهت با ایجاد کمپین روز جهانی دریانورد از آنان خواسته ایم تا مسائل و 
مشکالتی که در سفر ها با آن ها مواجه می شوند را به اشتراک بگذارند و از مردم می خواهیم 

در کمپین روز جهانی دریانورد با تگ SeafarerJourney # به آنان ادای احترام کنند.«
سازمان بین المللی دریانوردی در ادامه این بیانیه تاکید کرد: »از دریانوردان می خواهیم با ارسال 
عکس از اولین و آخرین سفر خود اعالم کنند چه چیزی نسبت به ابتدای ورود آنان به حرفه 
دریانوردی و حال حاضر تغییر کرده است آیا حمل و نقل سبزتر است؟ آیا تکنولوژی بهتر 
شده است؟ آیا دریانوردان مهارت بیشتری پیدا کرده اند و باالخره دریانوردان چه چیزی را در 

این مدت یاد گرفته اند.«
در پایان این اطالعیه آمده است که تمام شبکه های اجتماعی، برای انعکاس فعالیت ها و 

دریافت عکس های دریانوردان به مناسبت روز جهانی دریانورد آمادگی دارند.

 IMO درخواست سازمان
به مناسبت روز جهانی دریانورد

دریانوردان عکس های 
خود را به اشتراک بگذارند
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موسسـات آموزشـی و شـرکت های کشتیرانی 
بازتـر خواهد شـد. باید بگویـم که حتی بانوان 
دریانـورد می تواننـد بـا عضویـت در انجمـن،  

شرکت های بهتری را برای اشتغال پیدا کنند. 
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تا همیـن چند وقت گذشـته فقـط 10 بانوی 
دریانورد در انجمن عضو بودند که االن تعداد آنها 
کمتر هم شـده اسـت زیـرا چند نفـر عضویت 
خـود را تمدید نکردند و چند نفر هم مهاجرت 
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ملوانـی و آشـپزی محـدود نشـود و بتواننـد در 
رشـته های باالتر حتـی با دریافت بورسـیه برای 

آموزش فعالیت کنند. 
خالصه اینکه؛ اهداف انجمن گسـترده و بسیار 
اسـت، امـا چون اطالع رسـانی درسـتی صورت 
نمی گیرد و دریانـوردان به انـدازه کافی با اهداف 
ایـن انجمن آشـنا نیسـتند و عضو نمی شـوند، 

 انجمن توانمند نشده است. 
ترابـران: خواسـته یا توقـع شـما از نهادهای 
دولتـی ماننـد سـازمان بنـادر یا شـرکت های 

بزرگ کشتیرانی چیست؟
مـا درخواسـت حمایـت از سـازمان بنـادر و 
دریانوردی درباره فرهنگ سـازی حضـور بانوان 
در جامعه دریایی و ترغیب جامعه به حضور در 
دریـا را داریـم، زیرا اگر مرجع قدرتمند و بزرگی 
ماننـد این سـازمان که نهاد حاکمیتـی این حوزه 
اسـت از ما به عنوان سـفیر IMO پشتیبانی کند، 
می توانیم سـخنان و برنامه های خود را به گوش 
همه دریانوردان برسـانیم. البتـه به تازگی گام های 
موثری در این راه برداشـته شده است. با توجه به 
اینکـه سـازمان بنـادر، جامعه هـدف بزرگ تری 
دارد، اگر در نخسـتین گام فقط اطالع رسانی های 
مـا را در پلتفرم های اجتماعی خود منعکس کند 
و این فرهنگ را ترویج دهد، آینده دریانوردی در 

کشور روشن تر خواهد شد.
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جهانی دریانورد با عنوان »دریانوردان سفر های خود را به اشتراک بگذارند« به منظور ادای 
احترام به دریانوردان از جامعه بین المللی خواست با ورود به کمپین روز جهانی دریانورد به 

آنان ادای احترام کنند.
در ادامه این بیانیه آمده است: »همه دریانوردان در نقاط مختلف جهان با چالش هایی مواجه 
هستند به همین جهت با ایجاد کمپین روز جهانی دریانورد از آنان خواسته ایم تا مسائل و 
مشکالتی که در سفر ها با آن ها مواجه می شوند را به اشتراک بگذارند و از مردم می خواهیم 

در کمپین روز جهانی دریانورد با تگ SeafarerJourney # به آنان ادای احترام کنند.«
سازمان بین المللی دریانوردی در ادامه این بیانیه تاکید کرد: »از دریانوردان می خواهیم با ارسال 
عکس از اولین و آخرین سفر خود اعالم کنند چه چیزی نسبت به ابتدای ورود آنان به حرفه 
دریانوردی و حال حاضر تغییر کرده است آیا حمل و نقل سبزتر است؟ آیا تکنولوژی بهتر 
شده است؟ آیا دریانوردان مهارت بیشتری پیدا کرده اند و باالخره دریانوردان چه چیزی را در 

این مدت یاد گرفته اند.«
در پایان این اطالعیه آمده است که تمام شبکه های اجتماعی، برای انعکاس فعالیت ها و 

دریافت عکس های دریانوردان به مناسبت روز جهانی دریانورد آمادگی دارند.

 IMO درخواست سازمان
به مناسبت روز جهانی دریانورد

دریانوردان عکس های 
خود را به اشتراک بگذارند
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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



 درچند دهه گذشته، در نقاط مختلف جهان با رایج شدن صید کف روب یا 
همان صید ترال، زنگ خطر نابودی اکوسیستم های دریایی و زیستگاه های آبزیان 
به صدا درآمده است. اخبار هراس انگیز و دلهره آور است: ترال هر یک دقیقه 
موجب نابودی ۵ میلیون قطعه ماهی در جهان می شود و احتماال با ادامه این روند 

ماهیگیری صنعتی تا سال ۲۰۴۸ اقیانوس ها خالی از ماهی خواهند شد! 
چینی ها  توسط  خلیج فارس  در  ترال  که شاهد صید  نیز سال هاست  ایران  در 
هستیم و اگرچه مدتی است که به دلیل اعتراضات مردمی، انجام آن به صورت 
رسمی ممنوع شده، اما همواره اخباری از گوشه  و  کنار کشور به گوش می رسد 
که حکایت از تداوم آن دارد. در چنین شرایطی، مرکز پژوهش های مجلس در 
اظهارنظری درباره چگونگی ساماندهی صید ترال در آب های جنوب کشور، عالوه 
بر مقصر دانستن شیالت در ماجرای صید بی رویه فانوس ماهیان، روش صید ترال 
میان آبی را موجب استمرار بهره برداری صحیح و بهینه از منابعی دانسته که از 
گذشته به روش ترال استحصال می شده است. کارشناسان این مرکز ادعا کرده اند 
که اگر درست عمل شود، صید ترال نه دارای صید ضمنی و ناخواسته خواهد بود، 
نه بر بستر دریا لطمه وارد می سازد و نه به حریم صیادان سنتی منطقه تداخل و 
تجاوز می کند! این در حالی است که سال گذشته، رئیس کمیسیون کشاورزی 
می اندازد،  به خطر  را  دریایی  اکوسیستم  ترال  اینکه صید  بر  تاکید  با  مجلس 
اطمینان داده بود که مجلس به ویژه کمیسیون کشاورزی مانع این صید خواهد 
شد و قرارداد ۲۵ساله ایران و چین نیز باعث نخواهد شد که مجوز صید ترال به 

چینی ها داده شود.

اظهارنظر کارشناسان مجلس درباره شیوه 
ساماندهی صید ترال در آب هاي جنوب کشور

تطهیر ترال؟! 
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می شـوند و یـا صید بچـه ماهیان ماهی سـفید، 
کفـال و یـا کپـور دریایـی توسـط صید پـره با 
چشـمه های غیراسـتاندارد و ریزبدنه تور است 
که بسـیار بدتـر و مخرب تـر از تور تـرال عمل 
کـرده و بخـش قابل توجـه از جمعیـت نابالـغ 
ماهیـان را به دام می انـدازد. این امر، یکی از علل 
اصلی کاهش ذخایر ماهیـان دریای خزرعنوان 

شده است.
تـور ترال کف یا گوفـه، جزء روش های تعقیبی 
اسـت که به واسـطه باال بودن میزان صید توسط 
آن، کاربرد آن امروزه در دنیا بسـیار مرسـوم شده 
اسـت. در این روش، تور به صورت یک کیسـه 
بوده و پشـت یک شـناور کشـیده می شود و هر 
چه را که سـر راه باشـد، وارد کیسـه می کند. در 
صید ترال، تورها می توانند بر حسـب گونه های 
آبزی، در سطح، وسط )ستون( آب و روی بستر 

دریا کشیده شوند. 
سـابقه اسـتفاده از ایـن تورهـا در ایـران بـه دهه 
1360 برمی گـردد کـه از نـوع میان آبـی آن برای 
صیـد میکتوفیـده در آب های دریای عمـان و از 
نوعی که روی بسـتر دریا کشـیده می شود، برای 
صید ماهی و میگو اسـتفاده می شـده اسـت، اما 
بعدها به واسـطه آثار مضر جانبی، اسـتفاده از آن 
توسـط شیالت محدود شـد و صرفا برای صید 
میگـو در خلیج فارس و برخـی آبزیان دیگر که 
اختصاصـا بایـد با این روش صید شـوند، مجاز 

شمرده شد. 
تـور تـرال کـف دارای 3 ضرر عمده بر محیط و 
ذخایـر آبزی اسـت. نخسـت اینکه چـون روی 
بسـتر کشیده می شود، بسـتر و جانداران درون و 
روی آن را بـر هـم زده و زیسـتگاه های آنهـا را 
تخریـب می کنـد. ضـرر دوم ایـن اسـت کـه 
به واسـطه عملکرد غیرانتخابـی، کل آبزیـان در 
مسـیر عبـور تـور به صـورت درهـم و ریـز و 
درشـت بـه دام می افتـد و بـه همیـن دلیل صید 
ضمنی آن بسـیار باالسـت. البته امروزه در دنیا با 
نصـب دریچه هـای فـرار آبزیـان ناخواسـته، از 
مقدار صید ضمنی به میزان قابل توجهی کاسـته 
شـده، ولی متاسـفانه در ایـران این اقـدام مهم به 

فراموشی سپرده شده است. 
آسـیب سـوم نیز به دام انداختن برخی آبزیان در 
معـرض خطـر ماننـد الک پشـت ها یـا برخـی 
کوسـه ها اسـت کـه این آسـیب نیـز می تواند با 

اساسـا عملیـات صیـادی شـامل دو روش کلی 
صیـد انتظـاری و صیـد تعقیبـی اسـت. صیـد 
انتظـاری که معموال توسـط صیادان سـاحلی و 
سـنتی مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد، به کمک 
ابزارهایـی مانند تور گوشـگیر، قالـب و گرگور 
)قفس های فلزی( و یا مشـتا انجام می شـود، اما 
صیـد تعقیبـی بـه ابـزار پیچیده تـر و گران تر و 
همچنین تخصص و شناورهای مجهز نیاز دارد 
و در آن از ابـزار و روش هایـی مانند ترال، رشـته 
قالب های کششـی و یا روش پرساین )تورهای 
کیسـه ای احاطه ای( اسـتفاده می شود که معموال 

مخصوص شناورهای صنعتی است. 
صیـادی در آب هـای ایـران از دیربـاز به شـکل 
سـنتی انجـام می شـده و صیـد صنعتی تنهـا از 
حدود نیم سـده گذشـته بـه بعد و توسـط تور 
تـرال کفـی بـرای صید میگـو و ماهیـان کفزی 
مرسـوم شـده اسـت کـه تـا به حـال نیـز بـا 
محدودیت هایـی ادامه دارد. از تورهای کیسـه ای 
احاطـه ای بـرای صیـد ماهیان پالژیک درشـت 
ماننـد تون ماهیان و شـیر و قبـاد نیز فقط حدود 

30 سال است که در کشور استفاده می شود.

کدام بدتر است؟ 
تور غیراستاندارد یا ترال

از نظر شـیوه صید آبزیان، برخی از این روش ها 
ماننـد تورهای گوشـگیر و خصوصا قـالب، به 
شـکل انتخابی عمل می کنند و آبـزی خاصی را 
به دام می اندازند و صید ناخواسته یا ضمنی آنها 
نسـبت به دیگـر روش ها کمتر اسـت؛ هرچند 
اگـر این نـوع ابزار نیز اسـتاندارد نباشـند، لطمه 
شـدیدی به ذخایـر آبزیـان وارد می کننـد؛ مثال 
بارز این موضوع، اسـتفاده از تورهای غیرقانونی 
گوشـگیر مونوفیالمنت و یا اصطالحا تورهای 
نامرئی اسـت که سال هاسـت در جنوب کشور 

توسط صیادان سنتی استفاده می شود.
ایـن تورهـا به شـکل انتخابی عمـل نمی کند و 
بسـیاری از آبزیان ریز و درشـت یا ناخواسـته را 
مانند الک پشـت ها حفاظت شـده دریایی به دام 
انداختـه و بدین لحاظ آفت مهمی بـرای آبزیان 

جوان و نابالغ محسوب می شوند. 
ماحصـل اسـتفاده از این نـوع ابـزار غیرقانونی، 
صیـد بچه ماهی هـای ماهـی حلـوا سـفید کـه 
باارزش تریـن ماهی آب های جنوبی محسـوب 

طبق اظهارنظر مرکز 
پژوهش های مجلس 

درباره شیوه ساماندهی
صید ترال، عملکرد 

سازمان شیالت باعث
استفاده نادرست از 
این روش صیادی، 

افزایش صید ضمنی
و به تبع آن، کاهش 

جمعیت فانوس ماهیان
در آب های جنوبی 

کشور بوده است

به گفته کارشناسان،
امروزه در دنیا با نصب 

دریچه های فرار آبزیان 
ناخواسته، تا میزان 

قابل توجهی، از مقدار
صید ضمنی تورهای

ترال کاسته شده، 
ولی در ایران هیچ 

اقدامی در این زمینه
صورت نگرفته است
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 درچند دهه گذشته، در نقاط مختلف جهان با رایج شدن صید کف روب یا 
همان صید ترال، زنگ خطر نابودی اکوسیستم های دریایی و زیستگاه های آبزیان 
به صدا درآمده است. اخبار هراس انگیز و دلهره آور است: ترال هر یک دقیقه 
موجب نابودی ۵ میلیون قطعه ماهی در جهان می شود و احتماال با ادامه این روند 

ماهیگیری صنعتی تا سال ۲۰۴۸ اقیانوس ها خالی از ماهی خواهند شد! 
چینی ها  توسط  خلیج فارس  در  ترال  که شاهد صید  نیز سال هاست  ایران  در 
هستیم و اگرچه مدتی است که به دلیل اعتراضات مردمی، انجام آن به صورت 
رسمی ممنوع شده، اما همواره اخباری از گوشه  و  کنار کشور به گوش می رسد 
که حکایت از تداوم آن دارد. در چنین شرایطی، مرکز پژوهش های مجلس در 
اظهارنظری درباره چگونگی ساماندهی صید ترال در آب های جنوب کشور، عالوه 
بر مقصر دانستن شیالت در ماجرای صید بی رویه فانوس ماهیان، روش صید ترال 
میان آبی را موجب استمرار بهره برداری صحیح و بهینه از منابعی دانسته که از 
گذشته به روش ترال استحصال می شده است. کارشناسان این مرکز ادعا کرده اند 
که اگر درست عمل شود، صید ترال نه دارای صید ضمنی و ناخواسته خواهد بود، 
نه بر بستر دریا لطمه وارد می سازد و نه به حریم صیادان سنتی منطقه تداخل و 
تجاوز می کند! این در حالی است که سال گذشته، رئیس کمیسیون کشاورزی 
می اندازد،  به خطر  را  دریایی  اکوسیستم  ترال  اینکه صید  بر  تاکید  با  مجلس 
اطمینان داده بود که مجلس به ویژه کمیسیون کشاورزی مانع این صید خواهد 
شد و قرارداد ۲۵ساله ایران و چین نیز باعث نخواهد شد که مجوز صید ترال به 

چینی ها داده شود.

اظهارنظر کارشناسان مجلس درباره شیوه 
ساماندهی صید ترال در آب هاي جنوب کشور

تطهیر ترال؟! 
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می شـوند و یـا صید بچـه ماهیان ماهی سـفید، 
کفـال و یـا کپـور دریایـی توسـط صید پـره با 
چشـمه های غیراسـتاندارد و ریزبدنه تور است 
که بسـیار بدتـر و مخرب تـر از تور تـرال عمل 
کـرده و بخـش قابل توجـه از جمعیـت نابالـغ 
ماهیـان را به دام می انـدازد. این امر، یکی از علل 
اصلی کاهش ذخایر ماهیـان دریای خزرعنوان 

شده است.
تـور ترال کف یا گوفـه، جزء روش های تعقیبی 
اسـت که به واسـطه باال بودن میزان صید توسط 
آن، کاربرد آن امروزه در دنیا بسـیار مرسـوم شده 
اسـت. در این روش، تور به صورت یک کیسـه 
بوده و پشـت یک شـناور کشـیده می شود و هر 
چه را که سـر راه باشـد، وارد کیسـه می کند. در 
صید ترال، تورها می توانند بر حسـب گونه های 
آبزی، در سطح، وسط )ستون( آب و روی بستر 

دریا کشیده شوند. 
سـابقه اسـتفاده از ایـن تورهـا در ایـران بـه دهه 
1360 برمی گـردد کـه از نـوع میان آبـی آن برای 
صیـد میکتوفیـده در آب های دریای عمـان و از 
نوعی که روی بسـتر دریا کشـیده می شود، برای 
صید ماهی و میگو اسـتفاده می شـده اسـت، اما 
بعدها به واسـطه آثار مضر جانبی، اسـتفاده از آن 
توسـط شیالت محدود شـد و صرفا برای صید 
میگـو در خلیج فارس و برخـی آبزیان دیگر که 
اختصاصـا بایـد با این روش صید شـوند، مجاز 

شمرده شد. 
تـور تـرال کـف دارای 3 ضرر عمده بر محیط و 
ذخایـر آبزی اسـت. نخسـت اینکه چـون روی 
بسـتر کشیده می شود، بسـتر و جانداران درون و 
روی آن را بـر هـم زده و زیسـتگاه های آنهـا را 
تخریـب می کنـد. ضـرر دوم ایـن اسـت کـه 
به واسـطه عملکرد غیرانتخابـی، کل آبزیـان در 
مسـیر عبـور تـور به صـورت درهـم و ریـز و 
درشـت بـه دام می افتـد و بـه همیـن دلیل صید 
ضمنی آن بسـیار باالسـت. البته امروزه در دنیا با 
نصـب دریچه هـای فـرار آبزیـان ناخواسـته، از 
مقدار صید ضمنی به میزان قابل توجهی کاسـته 
شـده، ولی متاسـفانه در ایـران این اقـدام مهم به 

فراموشی سپرده شده است. 
آسـیب سـوم نیز به دام انداختن برخی آبزیان در 
معـرض خطـر ماننـد الک پشـت ها یـا برخـی 
کوسـه ها اسـت کـه این آسـیب نیـز می تواند با 

اساسـا عملیـات صیـادی شـامل دو روش کلی 
صیـد انتظـاری و صیـد تعقیبـی اسـت. صیـد 
انتظـاری که معموال توسـط صیادان سـاحلی و 
سـنتی مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد، به کمک 
ابزارهایـی مانند تور گوشـگیر، قالـب و گرگور 
)قفس های فلزی( و یا مشـتا انجام می شـود، اما 
صیـد تعقیبـی بـه ابـزار پیچیده تـر و گران تر و 
همچنین تخصص و شناورهای مجهز نیاز دارد 
و در آن از ابـزار و روش هایـی مانند ترال، رشـته 
قالب های کششـی و یا روش پرساین )تورهای 
کیسـه ای احاطه ای( اسـتفاده می شود که معموال 

مخصوص شناورهای صنعتی است. 
صیـادی در آب هـای ایـران از دیربـاز به شـکل 
سـنتی انجـام می شـده و صیـد صنعتی تنهـا از 
حدود نیم سـده گذشـته بـه بعد و توسـط تور 
تـرال کفـی بـرای صید میگـو و ماهیـان کفزی 
مرسـوم شـده اسـت کـه تـا به حـال نیـز بـا 
محدودیت هایـی ادامه دارد. از تورهای کیسـه ای 
احاطـه ای بـرای صیـد ماهیان پالژیک درشـت 
ماننـد تون ماهیان و شـیر و قبـاد نیز فقط حدود 

30 سال است که در کشور استفاده می شود.

کدام بدتر است؟ 
تور غیراستاندارد یا ترال

از نظر شـیوه صید آبزیان، برخی از این روش ها 
ماننـد تورهای گوشـگیر و خصوصا قـالب، به 
شـکل انتخابی عمل می کنند و آبـزی خاصی را 
به دام می اندازند و صید ناخواسته یا ضمنی آنها 
نسـبت به دیگـر روش ها کمتر اسـت؛ هرچند 
اگـر این نـوع ابزار نیز اسـتاندارد نباشـند، لطمه 
شـدیدی به ذخایـر آبزیـان وارد می کننـد؛ مثال 
بارز این موضوع، اسـتفاده از تورهای غیرقانونی 
گوشـگیر مونوفیالمنت و یا اصطالحا تورهای 
نامرئی اسـت که سال هاسـت در جنوب کشور 

توسط صیادان سنتی استفاده می شود.
ایـن تورهـا به شـکل انتخابی عمـل نمی کند و 
بسـیاری از آبزیان ریز و درشـت یا ناخواسـته را 
مانند الک پشـت ها حفاظت شـده دریایی به دام 
انداختـه و بدین لحاظ آفت مهمی بـرای آبزیان 

جوان و نابالغ محسوب می شوند. 
ماحصـل اسـتفاده از این نـوع ابـزار غیرقانونی، 
صیـد بچه ماهی هـای ماهـی حلـوا سـفید کـه 
باارزش تریـن ماهی آب های جنوبی محسـوب 

طبق اظهارنظر مرکز 
پژوهش های مجلس 

درباره شیوه ساماندهی
صید ترال، عملکرد 

سازمان شیالت باعث
استفاده نادرست از 
این روش صیادی، 

افزایش صید ضمنی
و به تبع آن، کاهش 

جمعیت فانوس ماهیان
در آب های جنوبی 

کشور بوده است

به گفته کارشناسان،
امروزه در دنیا با نصب 

دریچه های فرار آبزیان 
ناخواسته، تا میزان 

قابل توجهی، از مقدار
صید ضمنی تورهای

ترال کاسته شده، 
ولی در ایران هیچ 

اقدامی در این زمینه
صورت نگرفته است
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تعبیـه دریچه هـای مخصـوص بـه صفـر و یا 
حداقل رسانده شود.

پای سازمان شیالت در میان است
کارشناسـان مرکـز پژوهش هـای مجلـس در 
اظهارنظـر خـود دربـاره چگونگی سـاماندهی 
فعالیت های صیادی در آب های جنوب کشـور، 
اعـالم کرده اند کـه برخی مشـکالت پیش آمده 
در سـال های گذشـته در زمینه کاهش جمعیت 
فانوس ماهیان، ناشی از عملکرد سازمان شیالت 
بـوده اسـت؛ آنهـا در ایـن زمینه به عـدم نصب 
دریچه های فرار آبزیان ناخواسته در هنگام صید 

ضمنی تورهای ترال اشاره کرده اند.
آنهـا مدعی هسـتند کـه در صید تـرال میان آبی 
چنانچـه به درسـتی عمل شـود، نـه دارای صید 
ضمنی و ناخواسـته خواهد بود، نه بر بستر دریا 
لطمه وارد می سـازد و نه به حریم صیادان سنتی 
منطقـه تداخـل و تجـاوز کـرده و نـه موجـب 
نارضایتـی خواهـد شـد. ضمن اینکـه موجب 
اسـتمرار بهره برداری صحیح و بهینـه از منابعی 
خواهـد شـد کـه از گذشـته بـه روش تـرال 

استحصال شده است!

شناورهای صیادی عادی هم 
متخلف هستند

کارشناسـان آن مرکـز، از طـرف دیگـر بـه ایـن 
موضـوع اشـاره کرده انـد کـه »در حـال حاضـر 
تخلفات صیادی در دریای عمـان به روش ترال 
مربـوط نبوده و هـزاران ابزار و شـناور صیادی و 
عمدتـا قایق، بدون مجوز و غیرقانونـی در حال 
فعالیـت در آب های دریایی کشـور هسـتند که 
آثـار مضر تـرال در مقابل آنهـا و صدمه ای که به 
ذخایر وارد می کنند قابل مقایسه نبوده و نهادهای 
متولـی نیـز قادر بـه جلوگیـری از این وضعیت 
نیسـتند. علـت عمـده ایـن امـر البتـه نیازهای 
اقتصادی جوامع سـاحلی و صیادی اسـت که با 
توجـه بـه فقـر و محرومیت حاکم بـر منطقه و 
فقدان مشـاغل جایگزین، اقشـار بیکار چاره ای 
جـز روی آوردن به دریا ندارند« بنابراین تا وقتی 
اراده ای بـرای رفـع محرومیـت و مشـکالت 
اقتصادی جوامع ساحلی در بین مسئوالن وجود 
نداشـته باشـد و به ازای آن تور و قالب و کشتی 
و مجوز صید مهیا باشـد، نمی توان تضمین کرد 

کـه صیـد ترال فقط به شـیوه میانـی و در مناطق 
مشخص شـده انجـام شـود، زیـرا نیـاز جوامع 
محلـی، دیگر جایـی بـرای اجـرای مالحظات 
محیط زیسـتی باقی نمی گـذارد و دریـا را به هر 

شیوه ای منبع درآمد خود می داند. 
در این میان،  برخی سـودجویان نیز از اسـتیصال 
بومیان منطقه سوءاسـتفاده کرده و آنها را بیش از 
پیش به سـمت این نوع صیادی سـوق می دهند 
و موجبات تخریب بیش از پیش اکوسیسـتم و 
محیط زیسـت دریایی را رقم می زننـد؛ در حالی 
کـه با تعیین سـهمیه بـرای محلی هـا و نظارت 
بیشـتر بر دریا می توان تا حدی از این آسـیب ها 

جلوگیری کرد.

بایدها و نبایدهای صیادی ترال
مرکز پژوهش های مجلس شـورای اسـالمی، با 
تاکید بـر اینکه، گـزارش خود را براسـاس اخذ 
نظـرات کارشناسـان خبـره شـیالتی، جوامـع 
صیـادی و بهره بـرداران و ذی نفعان، تهیـه کرده، 
پیشنهادهایی را درباره نحوه فعالیت های صیادی 

در آب های جنوبی کشور ارائه داده  است:
1- صیـد میگـو در آب های سـاحلی بـه روش 
تـرال کـف همچنـان و بـر مبنـای مقـررات و 
ضوابـط شـیالت )دسـتورالعمل مدیریت صید 

ترال، مصوب تیر ماه 1400( ادامه یابد. 
2- صید ماهیان یال اسـبی در اعماق باالتر از 50 
متـر و خـارج از فاصلـه 12 مایـل دریایـی، در 
خلیج فـارس در جنوب ناحیه مطاف در اسـتان 
بوشـهر و جنوب قشم توسط شناورهای کالس 
طبـس و کیـش و بـا صیـد ضمنی کمتـر از 10 

درصد در زمان های مشخص ادامه یابد. 
3- صیـد ماهـی مرکـب بـا روش تـرال مـورد 
بازبینی و تجدیدنظر قرار گرفته و سپس بر مبنای 
میزان ذخایر در دسترس، شیوه بهره برداری از این 
آبـزی شـامل تعداد شـناور، زمـان و مکان صید، 
میزان صید ضمنـی و ترکیـب و درصد گونه ای 

این گونه از صیادی کامال مشخص شود. 
ذکـر این نکتـه ضروری اسـت که میـزان مجاز 
صید ضمنی برای این صیادی از طرف شـیالت 
حداکثر 40 درصد در نظر گرفته شـده که مقدار 
بسـیار باالیـی اسـت و عمـال زمینه تخلـف را 
موجب می شـود، به صورتی کـه در حال حاضر 
اکثـر شـناورهای دارای چنین مجوزی، به اسـم 

سازمان شیالت، میزان 
مجاز صید ضمنی ماهی 
مرکب را حداکثر 40 درصد

 اعالم کرده که بسیار زیاد 
است و زمینه تخلف را

 فراهم می کند، به صورتی 
که در حال حاضر اکثر 
شناورهای دارای چنین 
مجوزی، به اسم صید

 این آبزی، ترال کف را 
برای صید دیگر ماهیان
 بسترزی انجام می دهند

در مورد فانوس ماهیان، 
اختصاص درصد باال 
برای صید ضمنی توسط 
شناورهای فعال، ناتوانی 
شیالت در کنترل مجوزها
)به دلیل صدور بیش از

 حد آنها( و نامناسب 
بودن شناورها از نظر 
برخورداری از امکانات
 مناسب صید در اعماق،

 منجر به کاهش فزاینده 
جمعیت این گونه از 
آبزیان شده است
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کارشناسان مجلس توصیه 
کرده اند که فعال ممنوعیت 

صید فانوس ماهی ادامه
یابد، ولی برای 6 ماه 

آینده، شرایط به کارگیری
15 الی 20 فروند شناور 

مجهزتر در محدوده 
باالی 12 مایل دریایی

و بیش از 200 متر 
عمق بررسی شود 

صیـد ایـن آبزی، مرتکـب تخلف می شـوند و 
تـرال کـف را برای صید دیگر ماهیان بسـترزی 

انجام می دهند.
4- طبق »دسـتورالعمل مدیریت صیـد ترال« که 
توسـط سـازمان شـیالت ایران در تیرمـاه 1400 
تدوین شـده، شیالت هرسـاله به تعدادی تراولر 
کف روب، مجوز صید ماهی مرکب، یال اسـبی، 
حسـون و سلطان ابراهیم را به صورت کلی و به 
مـدت 4/5 مـاه و خـارج از فاصلـه 12 مایلی از 
سـاحل صادر می کند، اما از آنجـا که برای صید 
ماهی مرکب مجوزهای جداگانه صادر می شـود 
و همچنین میزان ذخایر و میزان برداشـت مجاز 
این آبزیان در دسـترس نیسـت، ادامـه این روند 
بـه صیـد بی رویـه و تخلفـات صیـادی متعدد 
منجر می شـود، بنابراین پیشنهاد می شـود تا این 
فعالیـت نیـز محـدود و یـا متوقـف شـود تا بر 
مبنای نتایج جدید تحقیقات شیالت، تصمیمات 

جدید مدیریتی اتخاذ و ابالغ شود.
5- در مـورد صیـد فانـوس ماهیان کـه در حال 
حاضر به واسـطه تخلفات عدیده متوقف شـده، 
مرکـز پژوهش ها با اسـتناد به سـوابق امر چنین 
نتیجه گیری کـرده که علل اصلی این امر شـامل 
کوتاهـی، قصـور و تخلف بوده اسـت. توضیح 

اینکه ظاهرا از ابتدای توسعه اینگونه 
از صیادی، مسـائلی مانند اختصاص 
درصـد صیـد ضمنـی بـاال بـرای 
شـناورهای فعال، صدور مجوزهای 
بیـش از حـد توان کنترل شـیالت و 
افزایش بی سابقه تعداد آنها، نامناسب 
بودن اکثر شناورها از نظر برخورداری 
از ابزار مناسب صید فانوس ماهی در 
اعمـاق )ماننـد ظرفیت شـناور، تور 
مناسـب، نت سـاندر و اکوسـاندر( و 
همچنین محدود بـودن صیدگاه های 
آنها به منطقه جاسـک، منجر به بروز 
مشکالت عدیده در جوامع صیادی 

منطقه شده است. 
به همین دلیل پیشـنهاد شده که فعال 
ممنوعیـت این صیـادی ادامـه یابد، 
ولـی به مـوازات و برای 6 مـاه آینده، 
شـرایط به کارگیری تعـداد معدودی 
شـناور مجهزتـر و کاراتـر بـه تعداد 
حـدود 15 الی 20 فروند در محدوده 

بـاالی 12 مایل دریایـی و بیش از 200 متر عمق 
بررسـی گـردد تا پـس از تاییـد و فراهم شـدن 
شـرایط کنتـرل و نظارت بر آنهـا، زمینه فعالیت 
آنهـا بـر مبنـای نظـرات موسسـه تحقیقـات 

شیالت فراهم شود. 
در ایـن زمینـه، میـزان تخصیـص درصـد صید 
ضمنـی قبلی باید ملغی و فعالیت هـای صیادی 
منحصرا بـر صید فانوس ماهیان متمرکز شـود. 
نتایـج پژوهش هـای قبلـی نشـان می دهـد کـه 
چنانچـه از شـناورهای مجهز و مرتبط اسـتفاده 
شـود، بیـش از 90 درصد صیـد حاصله فانوس 
ماهـی خواهد بـود و با توجه بـه افزایش قیمت 
فـروش این ماهی، این فعالیت اقتصادی خواهد 
بـود و دیگر نیـازی به صدور مجـوز برای صید 
ضمنـی دیگـر گونه هـا کـه منشـأ همـه ایـن 

تخلفات و اعتراضات بوده، نیست. 
6- از آنجـا کـه در سـال های گذشـته مؤسسـه 
تحقیقـات شـیالت از پیکره سـازمان شـیالت 
منفک و ارتباط ارگانیک و تحقیق محور آن دچار 
اخالل شـده؛ پیشنهاد می شـود تا این مؤسسه از 
سـاختار سـازمان تحقیقات و آمـوزش وزارت 
کشـاورزی )تـات( منفـک و مجددا بـه جایگاه 
قبلـی خـود در قالب یـک معاونت در سـاختار 

سـازمانی شـیالت ایـران بازگـردد، زیـرا منشـأ 
بسـیاری از تخلفات و نابسـامانی های مرتبط با 
اسـتحصال ذخایر دریایی و مشکالت پیش آمده 
در سـال های اخیر، ناشـی از جدایی 
تولیـد از تحقیق و مبهم بودن شـیوه 
صحیح بهره برداری از ذخایر دریایی 

و بی توجهی مسئوالن بوده است. 
* * *

امـا جـدا از درسـت یـا غلـط بودن 
اسـتدالل بازوی پژوهشـی مجلس، 
جای هیـچ تردیدی نیسـت که حل 
این معضـل و جلوگیـری از کاهش 
بی سـابقه ذخایر آبی کشـور، بیش از 
همه به پژوهشـی جامعه شناسانه در 
مناطق سـاحلی جنوب کشـور نیاز 
دارد تا ریشـه های فقر در این جوامع 
بررسـی، نقـش دولت های مختلف 
در عقب ماندگی اقتصادی آنها معلوم 
و بـرای رفـع محرومیت هـا - و نـه 
افزایـش محدودیت ها- اقدام شـود، 
زیرا همانطور که گفته شـد، افزایش 
روزافـزون صیـد غیرمجـاز، بیش از 

همه ریشه در فقر دارد.
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تعبیـه دریچه هـای مخصـوص بـه صفـر و یا 
حداقل رسانده شود.

پای سازمان شیالت در میان است
کارشناسـان مرکـز پژوهش هـای مجلـس در 
اظهارنظـر خـود دربـاره چگونگی سـاماندهی 
فعالیت های صیادی در آب های جنوب کشـور، 
اعـالم کرده اند کـه برخی مشـکالت پیش آمده 
در سـال های گذشـته در زمینه کاهش جمعیت 
فانوس ماهیان، ناشی از عملکرد سازمان شیالت 
بـوده اسـت؛ آنهـا در ایـن زمینه به عـدم نصب 
دریچه های فرار آبزیان ناخواسته در هنگام صید 

ضمنی تورهای ترال اشاره کرده اند.
آنهـا مدعی هسـتند کـه در صید تـرال میان آبی 
چنانچـه به درسـتی عمل شـود، نـه دارای صید 
ضمنی و ناخواسـته خواهد بود، نه بر بستر دریا 
لطمه وارد می سـازد و نه به حریم صیادان سنتی 
منطقـه تداخـل و تجـاوز کـرده و نـه موجـب 
نارضایتـی خواهـد شـد. ضمن اینکـه موجب 
اسـتمرار بهره برداری صحیح و بهینـه از منابعی 
خواهـد شـد کـه از گذشـته بـه روش تـرال 

استحصال شده است!

شناورهای صیادی عادی هم 
متخلف هستند

کارشناسـان آن مرکـز، از طـرف دیگـر بـه ایـن 
موضـوع اشـاره کرده انـد کـه »در حـال حاضـر 
تخلفات صیادی در دریای عمـان به روش ترال 
مربـوط نبوده و هـزاران ابزار و شـناور صیادی و 
عمدتـا قایق، بدون مجوز و غیرقانونـی در حال 
فعالیـت در آب های دریایی کشـور هسـتند که 
آثـار مضر تـرال در مقابل آنهـا و صدمه ای که به 
ذخایر وارد می کنند قابل مقایسه نبوده و نهادهای 
متولـی نیـز قادر بـه جلوگیـری از این وضعیت 
نیسـتند. علـت عمـده ایـن امـر البتـه نیازهای 
اقتصادی جوامع سـاحلی و صیادی اسـت که با 
توجـه بـه فقـر و محرومیت حاکم بـر منطقه و 
فقدان مشـاغل جایگزین، اقشـار بیکار چاره ای 
جـز روی آوردن به دریا ندارند« بنابراین تا وقتی 
اراده ای بـرای رفـع محرومیـت و مشـکالت 
اقتصادی جوامع ساحلی در بین مسئوالن وجود 
نداشـته باشـد و به ازای آن تور و قالب و کشتی 
و مجوز صید مهیا باشـد، نمی توان تضمین کرد 

کـه صیـد ترال فقط به شـیوه میانـی و در مناطق 
مشخص شـده انجـام شـود، زیـرا نیـاز جوامع 
محلـی، دیگر جایـی بـرای اجـرای مالحظات 
محیط زیسـتی باقی نمی گـذارد و دریـا را به هر 

شیوه ای منبع درآمد خود می داند. 
در این میان،  برخی سـودجویان نیز از اسـتیصال 
بومیان منطقه سوءاسـتفاده کرده و آنها را بیش از 
پیش به سـمت این نوع صیادی سـوق می دهند 
و موجبات تخریب بیش از پیش اکوسیسـتم و 
محیط زیسـت دریایی را رقم می زننـد؛ در حالی 
کـه با تعیین سـهمیه بـرای محلی هـا و نظارت 
بیشـتر بر دریا می توان تا حدی از این آسـیب ها 

جلوگیری کرد.

بایدها و نبایدهای صیادی ترال
مرکز پژوهش های مجلس شـورای اسـالمی، با 
تاکید بـر اینکه، گـزارش خود را براسـاس اخذ 
نظـرات کارشناسـان خبـره شـیالتی، جوامـع 
صیـادی و بهره بـرداران و ذی نفعان، تهیـه کرده، 
پیشنهادهایی را درباره نحوه فعالیت های صیادی 

در آب های جنوبی کشور ارائه داده  است:
1- صیـد میگـو در آب های سـاحلی بـه روش 
تـرال کـف همچنـان و بـر مبنـای مقـررات و 
ضوابـط شـیالت )دسـتورالعمل مدیریت صید 

ترال، مصوب تیر ماه 1400( ادامه یابد. 
2- صید ماهیان یال اسـبی در اعماق باالتر از 50 
متـر و خـارج از فاصلـه 12 مایـل دریایـی، در 
خلیج فـارس در جنوب ناحیه مطاف در اسـتان 
بوشـهر و جنوب قشم توسط شناورهای کالس 
طبـس و کیـش و بـا صیـد ضمنی کمتـر از 10 

درصد در زمان های مشخص ادامه یابد. 
3- صیـد ماهـی مرکـب بـا روش تـرال مـورد 
بازبینی و تجدیدنظر قرار گرفته و سپس بر مبنای 
میزان ذخایر در دسترس، شیوه بهره برداری از این 
آبـزی شـامل تعداد شـناور، زمـان و مکان صید، 
میزان صید ضمنـی و ترکیـب و درصد گونه ای 

این گونه از صیادی کامال مشخص شود. 
ذکـر این نکتـه ضروری اسـت که میـزان مجاز 
صید ضمنی برای این صیادی از طرف شـیالت 
حداکثر 40 درصد در نظر گرفته شـده که مقدار 
بسـیار باالیـی اسـت و عمـال زمینه تخلـف را 
موجب می شـود، به صورتی کـه در حال حاضر 
اکثـر شـناورهای دارای چنین مجوزی، به اسـم 

سازمان شیالت، میزان 
مجاز صید ضمنی ماهی 
مرکب را حداکثر 40 درصد

 اعالم کرده که بسیار زیاد 
است و زمینه تخلف را
 فراهم می کند، به صورتی 
که در حال حاضر اکثر 
شناورهای دارای چنین 
مجوزی، به اسم صید
 این آبزی، ترال کف را 
برای صید دیگر ماهیان
 بسترزی انجام می دهند

در مورد فانوس ماهیان، 
اختصاص درصد باال 
برای صید ضمنی توسط 
شناورهای فعال، ناتوانی 
شیالت در کنترل مجوزها
)به دلیل صدور بیش از
 حد آنها( و نامناسب 
بودن شناورها از نظر 
برخورداری از امکانات
 مناسب صید در اعماق،
 منجر به کاهش فزاینده 
جمعیت این گونه از 
آبزیان شده است
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کارشناسان مجلس توصیه 
کرده اند که فعال ممنوعیت 

صید فانوس ماهی ادامه
یابد، ولی برای 6 ماه 

آینده، شرایط به کارگیری
15 الی 20 فروند شناور 

مجهزتر در محدوده 
باالی 12 مایل دریایی

و بیش از 200 متر 
عمق بررسی شود 

صیـد ایـن آبزی، مرتکـب تخلف می شـوند و 
تـرال کـف را برای صید دیگر ماهیان بسـترزی 

انجام می دهند.
4- طبق »دسـتورالعمل مدیریت صیـد ترال« که 
توسـط سـازمان شـیالت ایران در تیرمـاه 1400 
تدوین شـده، شیالت هرسـاله به تعدادی تراولر 
کف روب، مجوز صید ماهی مرکب، یال اسـبی، 
حسـون و سلطان ابراهیم را به صورت کلی و به 
مـدت 4/5 مـاه و خـارج از فاصلـه 12 مایلی از 
سـاحل صادر می کند، اما از آنجـا که برای صید 
ماهی مرکب مجوزهای جداگانه صادر می شـود 
و همچنین میزان ذخایر و میزان برداشـت مجاز 
این آبزیان در دسـترس نیسـت، ادامـه این روند 
بـه صیـد بی رویـه و تخلفـات صیـادی متعدد 
منجر می شـود، بنابراین پیشنهاد می شـود تا این 
فعالیـت نیـز محـدود و یـا متوقـف شـود تا بر 
مبنای نتایج جدید تحقیقات شیالت، تصمیمات 

جدید مدیریتی اتخاذ و ابالغ شود.
5- در مـورد صیـد فانـوس ماهیان کـه در حال 
حاضر به واسـطه تخلفات عدیده متوقف شـده، 
مرکـز پژوهش ها با اسـتناد به سـوابق امر چنین 
نتیجه گیری کـرده که علل اصلی این امر شـامل 
کوتاهـی، قصـور و تخلف بوده اسـت. توضیح 

اینکه ظاهرا از ابتدای توسعه اینگونه 
از صیادی، مسـائلی مانند اختصاص 
درصـد صیـد ضمنـی بـاال بـرای 
شـناورهای فعال، صدور مجوزهای 
بیـش از حـد توان کنترل شـیالت و 
افزایش بی سابقه تعداد آنها، نامناسب 
بودن اکثر شناورها از نظر برخورداری 
از ابزار مناسب صید فانوس ماهی در 
اعمـاق )ماننـد ظرفیت شـناور، تور 
مناسـب، نت سـاندر و اکوسـاندر( و 
همچنین محدود بـودن صیدگاه های 
آنها به منطقه جاسـک، منجر به بروز 
مشکالت عدیده در جوامع صیادی 

منطقه شده است. 
به همین دلیل پیشـنهاد شده که فعال 
ممنوعیـت این صیـادی ادامـه یابد، 
ولـی به مـوازات و برای 6 مـاه آینده، 
شـرایط به کارگیری تعـداد معدودی 
شـناور مجهزتـر و کاراتـر بـه تعداد 
حـدود 15 الی 20 فروند در محدوده 

بـاالی 12 مایل دریایـی و بیش از 200 متر عمق 
بررسـی گـردد تا پـس از تاییـد و فراهم شـدن 
شـرایط کنتـرل و نظارت بر آنهـا، زمینه فعالیت 
آنهـا بـر مبنـای نظـرات موسسـه تحقیقـات 

شیالت فراهم شود. 
در ایـن زمینـه، میـزان تخصیـص درصـد صید 
ضمنـی قبلی باید ملغی و فعالیت هـای صیادی 
منحصرا بـر صید فانوس ماهیان متمرکز شـود. 
نتایـج پژوهش هـای قبلـی نشـان می دهـد کـه 
چنانچـه از شـناورهای مجهز و مرتبط اسـتفاده 
شـود، بیـش از 90 درصد صیـد حاصله فانوس 
ماهـی خواهد بـود و با توجه بـه افزایش قیمت 
فـروش این ماهی، این فعالیت اقتصادی خواهد 
بـود و دیگر نیـازی به صدور مجـوز برای صید 
ضمنـی دیگـر گونه هـا کـه منشـأ همـه ایـن 

تخلفات و اعتراضات بوده، نیست. 
6- از آنجـا کـه در سـال های گذشـته مؤسسـه 
تحقیقـات شـیالت از پیکره سـازمان شـیالت 
منفک و ارتباط ارگانیک و تحقیق محور آن دچار 
اخالل شـده؛ پیشنهاد می شـود تا این مؤسسه از 
سـاختار سـازمان تحقیقات و آمـوزش وزارت 
کشـاورزی )تـات( منفـک و مجددا بـه جایگاه 
قبلـی خـود در قالب یـک معاونت در سـاختار 

سـازمانی شـیالت ایـران بازگـردد، زیـرا منشـأ 
بسـیاری از تخلفات و نابسـامانی های مرتبط با 
اسـتحصال ذخایر دریایی و مشکالت پیش آمده 
در سـال های اخیر، ناشـی از جدایی 
تولیـد از تحقیق و مبهم بودن شـیوه 
صحیح بهره برداری از ذخایر دریایی 

و بی توجهی مسئوالن بوده است. 
* * *

امـا جـدا از درسـت یـا غلـط بودن 
اسـتدالل بازوی پژوهشـی مجلس، 
جای هیـچ تردیدی نیسـت که حل 
این معضـل و جلوگیـری از کاهش 
بی سـابقه ذخایر آبی کشـور، بیش از 
همه به پژوهشـی جامعه شناسانه در 
مناطق سـاحلی جنوب کشـور نیاز 
دارد تا ریشـه های فقر در این جوامع 
بررسـی، نقـش دولت های مختلف 
در عقب ماندگی اقتصادی آنها معلوم 
و بـرای رفـع محرومیت هـا - و نـه 
افزایـش محدودیت ها- اقدام شـود، 
زیرا همانطور که گفته شـد، افزایش 
روزافـزون صیـد غیرمجـاز، بیش از 

همه ریشه در فقر دارد.
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فقر مدیریتی میراث فرهنگی
 چه سرنوشتی را برای کشتی میرزا کوچک خان رقم زده است؟

چو تخته پاره بر موج! 
فانوسی که بیش از 15 سال قبل، توسط کشتی میرزاکوچک خان برای گردشگری دریایی در خزر 
روشن شد، اکنون به واسطه بادهای مخالف از سمت وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
و دیگر نهادهای ذی ربط به کورسویی تبدیل شده است. چرا؟ شاید به این دلیل که گردشگری دریایی 
در کشور ما متولی ندارد و به فراخور، از وزارت میراث فرهنگی به سازمان بنادر یا برعکس پاس داده 
می شود. البته گاهی هم براساس عرف حکمرانی در این سرزمین، بخش خصوصی را کفیل آن اعالم 

کرده و انگشت اتهام را به سوی او نشانه می روند. 
ترابران با انتشار خبری مبنی بر راه اندازی نخستین شناور شبه کروز از عید فطر در آب های ایران که 
البته آن هم همچنان اجرایی نشده، به سراغ داریوش توکلی، مالک کشتی میرزاکوچک خان که اکنون 
در قامت یک شناور نوستالژیک در زمینه گردشگری دریایی به چشم می آید، رفت تا به این بهانه، از 
آخرین وضعیت این کشتی آگاه شود. او می گوید که بر اثر مشکالت و فقر مدیریتی در بدنه گردشگری 
در دولت و ناهماهنگی ارگان های مختلف دخیل در این ماجرا اکنون میرزا کوچک خان با آن قامت 

افراشته تفاوتی با یک تخته پاره رها بر دریا ندارد. 
این اظهارات در حالی مطرح می شود که وزیر گردشگری ایران به تازگی مدعی استقبال سرمایه گذاران 

داخلی و اعالم آمادگی کشورهای دیگر برای ورود کشتی های تفریحی خود به ایران شده است.

ترابـران: ابتـدا از سرگذشـت 15 سـاله میرزا 
کوچک خـان در ایران بگویید. نهادهای دولتی 
متولی گردشـگری دریایی چه واکنشی نسبت 

به فعالیت شـما داشتند؟
مشـکالت مـا از همـان سـال 1386 کـه ایـن 
کشـتی وارد کشـور شـد، کلید خورد. در همان 
سـال ها سـازمان بنـادر و دریانـوردی کـه تمایل 
داشت نخستین گام هایش را در مسیر گردشگری 
دریایـی بـردارد، با قول های مسـاعد خـود برای 
همکاری، موجب دلگرمی و پشـتگرمی ما شد، 
امـا سـازمان )وزارت فعلـی( میـراث فرهنگـی، 
صنایع دستی و گردشگری، عزمی برای همراهی 

با ما نشان نمی داد. 
البتـه آنهـا هـم در ظاهـر از اقـدام مـا حمایـت 
می کردنـد، امـا ناهماهنگی بیـن مدیـران و عدم 
انجـام کارها در زمان و موعد مقـرر، گره ها را هر 

روز محکم تر از قبل می کرد. 
در ابتدا، سـازمان میراث فرهنگی،   صنایع دستی 
و گردشـگری بـه مـا وعـده داد که زمینـی به ما 
اختصـاص خواهـد داد تـا بتوانیـم یـک شـهر 
بندری بـا 200 میلیارد تومان سـرمایه گذاری در 
فریدونکنـار بسـازیم تـا در آن اسـکله ای بـرای 
راه اندازی خط گردشـگری و مسافری دریایی با 
اسـتفاده از کشـتی میـرزا کوچک خان ایجـاد و 
پـس از آن، بـه شـناورهای دیگری هم کـه وارد 
عرصه گردشـگری می شـوند، خدمات رسـانی 
شـود، امـا هنوز زمینـی به این طـرح اختصاص 

داده نشده است.
در هـر صـورت، تـا سـال 1389 مـا بالتکلیف 
و  براسـاس جلسـات  آن،  از  پـس  و  بودیـم 
هماهنگی ها با سـازمان بنادر تصمیم گرفته شد 
کـه از تابسـتان سـال 1389 این کشـتی فعالیت 
خـود را بین بنادر شـمالی کشـور آغاز کنـد، اما 
هرچـه بـه روز موعـود نزدیک تـر می شـدیم، 
شـواهدی دال بر حل وفصل مشکالت به چشم 
نمی خـورد؛ تـا اینکه بـه دلیل تردد کشـتی های 
شـیالت، تردد و پهلوگیری این شناور در اسکله 
مقـدور نشـد. پـس از آن موعد بهره بـرداری به 
مهر ماه سـال 89 و سـپس نـوروز 1390 موکول 
شـد. با این حال، ماه ها و سـال ها می گذشـت و 
هـر بـار دسـت رد وزارت میـراث فرهنگـی و 
گردشـگری و نهاد هـای دیگـر بـر سـینه این 

کشتی می خورد.
تا اینکـه توانسـتیم باالخره بـا آذربایجـان برای 

برقـراری خط مسـافری انزلـی- باکو بـه توافق 
برسـیم. از این رویداد خرسند بودیم اما متاسفانه 
بـاز هم به دلیل مانع تراشـی های مختلف دولتی 
آن هم در داخل کشـور نتوانستیم این موافقتنامه 
را هـم اجرایـی کنیـم. ایـن در حالـی اسـت که 
آذری هـا بـه برقراری این خط بسـیار امیـدوار و 
خوشـبین بودند و همه زیرسـاخت های خود را 
مهیا کرده بودند، اما ما حتی نتوانسـتیم مسافران 

را بر کشتی سوار کنیم.
مشـکالت ما با دولت اعم مشـکالت مدیریتی، 
اختصاص ندادن اسـکله، ایجاد محدودیت های 
بسـیار، عدم ارائه سـوخت یارانه ای، ندادن مجوز 
تـردد و... ادامـه داشـت تا اینکه باالخـره پس از 
تالش های بسیار، در سال 1397 توانستیم مجوز 
تردد بین بنادر ایرانی را دریافت کنیم و یک سفر 
4 سـاعته در بیـن بنـادر ایران داشـته باشـیم، اما 
همین سـفرهای تفریحی هم با شکایت نیروی 
انتظامی تعطیل شـد و این کشـتی از آن زمان تا 

کنون دیگر فعالیتی نداشته است.
ترابران: شـکایت نیروی انتظامی از شما چه 

علتی داشت؟
گفتـه بودند که موسـیقی روی کشـتی پخش 
شـده اسـت. در حالـی کـه مـا ثابـت کردیم که 
موسـیقی پخش شـده از رادیو آوا بوده اسـت، با 
این حال دادسـتانی گفت حتی صـدای رادیو آوا 
هم روی کشـتی حرام اسـت. حاال شما بگویید، 
آیـا می تـوان در چنیـن کشـوری گردشـگری 
دریایی راه انداخت و آن را سامان داد. وقتی حتی 
رادیـو آوا را کـه یکـی از رادیوهـای ملی کشـور 
اسـت روی کشـتی ممنـوع می کننـد دیگر چه 

فعالیتی می توان انجام داد.
در آن زمـان بر اسـاس حکم دادسـتانی، کاپیتان 
کشتی را به زندان محکوم و در کشتی را جوش 
دادنـد. بـا ایـن کار بالیی بر مـا نـازل کردند که 
هنوز هم نتوانسـته ایم آن کشـتی را دوباره فعال 
کنیم. متاسـفانه دادسـتانی به جای اینکه بیاید و 
طـرف صاحـب کار یعنی بخـش خصوصی را 
بگیرد، به سـخن نیروی انتظامی اکتفا کـرد و آن 
را حجـت خـود قـرار داد، بنابرایـن هنـوز هـم 
کشـتی میرزا کوچک خان به همان شـکل است 

و فعالیت ندارد. 
بـا ایـن حـال شـنیده می شـود کـه در جنـوب 
کشور می خواهند شناور گردشـگری راه اندازند 
کـه بـه نظر مـن با ایـن قوانین و رفتـار با بخش 

مالک کشتی میرزا 
کوچک خان: مشکالت

ما از همان سال 1386 
که این کشتی وارد 

کشور شد، کلید خورد. 
البته همه در سازمان 
)وزارت فعلی( میراث 

فرهنگی و گردشگری 
در ظاهر از ما حمایت 

می کردند، اما ناهماهنگی 
بین مدیران و عدم انجام 

کارها در زمان و موعد
مقرر، گره ها را هر روز 
محکم تر از قبل می کرد

ما توانستیم با کشور
آذربایجان برای برقراری 
خط مسافری انزلی- باکو 

به توافق برسیم اما به
دلیل مانع تراشی های 

مختلف دولتی در داخل 
کشور نتوانستیم این 
موافقتنامه را اجرایی 

کنیم. در حالی که 
آذری ها به برقراری

این خط بسیار امیدوار 
و خوشبین بودند 
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فقر مدیریتی میراث فرهنگی
 چه سرنوشتی را برای کشتی میرزا کوچک خان رقم زده است؟

چو تخته پاره بر موج! 
فانوسی که بیش از 15 سال قبل، توسط کشتی میرزاکوچک خان برای گردشگری دریایی در خزر 
روشن شد، اکنون به واسطه بادهای مخالف از سمت وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
و دیگر نهادهای ذی ربط به کورسویی تبدیل شده است. چرا؟ شاید به این دلیل که گردشگری دریایی 
در کشور ما متولی ندارد و به فراخور، از وزارت میراث فرهنگی به سازمان بنادر یا برعکس پاس داده 
می شود. البته گاهی هم براساس عرف حکمرانی در این سرزمین، بخش خصوصی را کفیل آن اعالم 

کرده و انگشت اتهام را به سوی او نشانه می روند. 
ترابران با انتشار خبری مبنی بر راه اندازی نخستین شناور شبه کروز از عید فطر در آب های ایران که 
البته آن هم همچنان اجرایی نشده، به سراغ داریوش توکلی، مالک کشتی میرزاکوچک خان که اکنون 
در قامت یک شناور نوستالژیک در زمینه گردشگری دریایی به چشم می آید، رفت تا به این بهانه، از 
آخرین وضعیت این کشتی آگاه شود. او می گوید که بر اثر مشکالت و فقر مدیریتی در بدنه گردشگری 
در دولت و ناهماهنگی ارگان های مختلف دخیل در این ماجرا اکنون میرزا کوچک خان با آن قامت 

افراشته تفاوتی با یک تخته پاره رها بر دریا ندارد. 
این اظهارات در حالی مطرح می شود که وزیر گردشگری ایران به تازگی مدعی استقبال سرمایه گذاران 

داخلی و اعالم آمادگی کشورهای دیگر برای ورود کشتی های تفریحی خود به ایران شده است.

ترابـران: ابتـدا از سرگذشـت 15 سـاله میرزا 
کوچک خـان در ایران بگویید. نهادهای دولتی 
متولی گردشـگری دریایی چه واکنشی نسبت 

به فعالیت شـما داشتند؟
مشـکالت مـا از همـان سـال 1386 کـه ایـن 
کشـتی وارد کشـور شـد، کلید خورد. در همان 
سـال ها سـازمان بنـادر و دریانـوردی کـه تمایل 
داشت نخستین گام هایش را در مسیر گردشگری 
دریایـی بـردارد، با قول های مسـاعد خـود برای 
همکاری، موجب دلگرمی و پشـتگرمی ما شد، 
امـا سـازمان )وزارت فعلـی( میـراث فرهنگـی، 
صنایع دستی و گردشگری، عزمی برای همراهی 

با ما نشان نمی داد. 
البتـه آنهـا هـم در ظاهـر از اقـدام مـا حمایـت 
می کردنـد، امـا ناهماهنگی بیـن مدیـران و عدم 
انجـام کارها در زمان و موعد مقـرر، گره ها را هر 

روز محکم تر از قبل می کرد. 
در ابتدا، سـازمان میراث فرهنگی،   صنایع دستی 
و گردشـگری بـه مـا وعـده داد که زمینـی به ما 
اختصـاص خواهـد داد تـا بتوانیـم یـک شـهر 
بندری بـا 200 میلیارد تومان سـرمایه گذاری در 
فریدونکنـار بسـازیم تـا در آن اسـکله ای بـرای 
راه اندازی خط گردشـگری و مسافری دریایی با 
اسـتفاده از کشـتی میـرزا کوچک خان ایجـاد و 
پـس از آن، بـه شـناورهای دیگری هم کـه وارد 
عرصه گردشـگری می شـوند، خدمات رسـانی 
شـود، امـا هنوز زمینـی به این طـرح اختصاص 

داده نشده است.
در هـر صـورت، تـا سـال 1389 مـا بالتکلیف 
و  براسـاس جلسـات  آن،  از  پـس  و  بودیـم 
هماهنگی ها با سـازمان بنادر تصمیم گرفته شد 
کـه از تابسـتان سـال 1389 این کشـتی فعالیت 
خـود را بین بنادر شـمالی کشـور آغاز کنـد، اما 
هرچـه بـه روز موعـود نزدیک تـر می شـدیم، 
شـواهدی دال بر حل وفصل مشکالت به چشم 
نمی خـورد؛ تـا اینکه بـه دلیل تردد کشـتی های 
شـیالت، تردد و پهلوگیری این شناور در اسکله 
مقـدور نشـد. پـس از آن موعد بهره بـرداری به 
مهر ماه سـال 89 و سـپس نـوروز 1390 موکول 
شـد. با این حال، ماه ها و سـال ها می گذشـت و 
هـر بـار دسـت رد وزارت میـراث فرهنگـی و 
گردشـگری و نهاد هـای دیگـر بـر سـینه این 

کشتی می خورد.
تا اینکـه توانسـتیم باالخره بـا آذربایجـان برای 

برقـراری خط مسـافری انزلـی- باکو بـه توافق 
برسـیم. از این رویداد خرسند بودیم اما متاسفانه 
بـاز هم به دلیل مانع تراشـی های مختلف دولتی 
آن هم در داخل کشـور نتوانستیم این موافقتنامه 
را هـم اجرایـی کنیـم. ایـن در حالـی اسـت که 
آذری هـا بـه برقراری این خط بسـیار امیـدوار و 
خوشـبین بودند و همه زیرسـاخت های خود را 
مهیا کرده بودند، اما ما حتی نتوانسـتیم مسافران 

را بر کشتی سوار کنیم.
مشـکالت ما با دولت اعم مشـکالت مدیریتی، 
اختصاص ندادن اسـکله، ایجاد محدودیت های 
بسـیار، عدم ارائه سـوخت یارانه ای، ندادن مجوز 
تـردد و... ادامـه داشـت تا اینکه باالخـره پس از 
تالش های بسیار، در سال 1397 توانستیم مجوز 
تردد بین بنادر ایرانی را دریافت کنیم و یک سفر 
4 سـاعته در بیـن بنـادر ایران داشـته باشـیم، اما 
همین سـفرهای تفریحی هم با شکایت نیروی 
انتظامی تعطیل شـد و این کشـتی از آن زمان تا 

کنون دیگر فعالیتی نداشته است.
ترابران: شـکایت نیروی انتظامی از شما چه 

علتی داشت؟
گفتـه بودند که موسـیقی روی کشـتی پخش 
شـده اسـت. در حالـی کـه مـا ثابـت کردیم که 
موسـیقی پخش شـده از رادیو آوا بوده اسـت، با 
این حال دادسـتانی گفت حتی صـدای رادیو آوا 
هم روی کشـتی حرام اسـت. حاال شما بگویید، 
آیـا می تـوان در چنیـن کشـوری گردشـگری 
دریایی راه انداخت و آن را سامان داد. وقتی حتی 
رادیـو آوا را کـه یکـی از رادیوهـای ملی کشـور 
اسـت روی کشـتی ممنـوع می کننـد دیگر چه 

فعالیتی می توان انجام داد.
در آن زمـان بر اسـاس حکم دادسـتانی، کاپیتان 
کشتی را به زندان محکوم و در کشتی را جوش 
دادنـد. بـا ایـن کار بالیی بر مـا نـازل کردند که 
هنوز هم نتوانسـته ایم آن کشـتی را دوباره فعال 
کنیم. متاسـفانه دادسـتانی به جای اینکه بیاید و 
طـرف صاحـب کار یعنی بخـش خصوصی را 
بگیرد، به سـخن نیروی انتظامی اکتفا کـرد و آن 
را حجـت خـود قـرار داد، بنابرایـن هنـوز هـم 
کشـتی میرزا کوچک خان به همان شـکل است 

و فعالیت ندارد. 
بـا ایـن حـال شـنیده می شـود کـه در جنـوب 
کشور می خواهند شناور گردشـگری راه اندازند 
کـه بـه نظر مـن با ایـن قوانین و رفتـار با بخش 

مالک کشتی میرزا 
کوچک خان: مشکالت

ما از همان سال 1386 
که این کشتی وارد 

کشور شد، کلید خورد. 
البته همه در سازمان 
)وزارت فعلی( میراث 

فرهنگی و گردشگری 
در ظاهر از ما حمایت 

می کردند، اما ناهماهنگی 
بین مدیران و عدم انجام 

کارها در زمان و موعد
مقرر، گره ها را هر روز 
محکم تر از قبل می کرد

ما توانستیم با کشور
آذربایجان برای برقراری 
خط مسافری انزلی- باکو 

به توافق برسیم اما به
دلیل مانع تراشی های 

مختلف دولتی در داخل 
کشور نتوانستیم این 
موافقتنامه را اجرایی 

کنیم. در حالی که 
آذری ها به برقراری

این خط بسیار امیدوار 
و خوشبین بودند 
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خصوصی و مسـافران سـوار شـده روی کشتی 
نه فقط گرشـگری دریایی شکل نمی گیرد، بلکه 
هر فعالیتـی هم که تاکنـون به صـورت محدود 
انجـام می شـده، تعطیـل می شـود. در یک کالم 
می گویـم کـه بـا ایـن رونـد و ایـن مشـکالت 

نمی توان گردشگری دریایی انجام داد.
ترابـران: اکنون کشـتی میرزا کوچک خـان در 

چـه وضعیتی قـرار دارد؟ 
در بندر انزلی پهلو گرفته و همچنان بالتکلیف 
اسـت. وضعیـت مـا هـم ماننـد این کشـتی در 
تالطم امواج دریا اسـت، مسئوالن علیرغم همه 
شـعارهای زیبا و گوش نـواز هیچ گونه همراهی 
و همـکاری بـا بخـش خصوصـی به ویـژه در 
حـوزه گردشـگری دریایی ندارند. در جلسـات 
به گونه ای سـخن می گویند کـه گویا همه موانع 
برطـرف و همـه گره هـا بـاز شـده؛ امـا پـس از 
جلسـه، متوجه می شـویم که همه مشکالت و 

موانع به قوت خود باقی است. 
مـا اکنـون برای فعالیـت نه قـراردادی بـا وزارت 
میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری 
داریم و نه با سـازمان بنادر به توافق رسـیده ایم تا 
بتوانیم برنامه ریزی داشته باشیم. متاسفانه سازمان 
بنـادر هم به ما هیچ اسـکله ای اختصـاص نداده، 
در حالـی که ما از آنها بندر طلب نکرده ایم، بلکه 
درخواسـت داریم که یک اسـکله کوچک برای 
پهلودهـی بـه مـا اختصـاص دهنـد کـه بتوانیم 
مسـافران را سـوار و یا پیاده کنیم. حاضر هستیم 
کـه خودمـان هم آنجا را تجهیز کنیـم. رفتار آنها 
به گونه ای اسـت که من بـا وجود اینکه صاحب 
کشتی هستم باید از روز قبل شماره ماشین خود 
را اعـالم و مجوز درخواسـت کنم تـا بتوانم روز 

بعد به کشتی بروم.
ترابران: شـما گفتید که در حال حاضر مشکل 
اسـکله داریـد، مگـر مـا بزرگ تریـن پایانـه 
مسـافری دریایی ایـران را در انزلـی نداریم، آیا 

نمی تـوان از آنجا اسـتفاده کرد؟ 
بله، چنین زیرساختی در بندر انزلی وجود دارد 
و مـا هم در همـان مدت محـدودی که فعالیت 
می کردیـم در همان اسـکله پهلـو می گرفتیم، اما 
متاسـفانه اکنـون به مـا اجـازه اسـتفاده از آنجا را 
نمی دهنـد؛ در حالی که چندین سـال اسـت که 
ایـن اسـکله خالـی مانـده؛ البتـه نه اینکـه هیچ 
ورودی نداشـته باشد، اما ظرفیت اصلی آن مورد 
بهره بـرداری قـرار نگرفتـه اسـت. بـا ایـن حال، 

زمانی که ما درخواسـت می کنیم که بـه ما اجازه 
بهره بـرداری دهنـد، می گوینـد بـا یـک بخـش 
خصوصـی دیگر قرارداد بسـته ایم و قرار اسـت 
کـه او کشـتی بیـاورد و بـه ایـن صـورت مـا را 

سرگردان نگه می دارند. 
آنهـا نمی داننـد کـه بخـش خصوصی بـا دیدن 
سرنوشـت کشـتی میـرزا کوچک خـان، دیگـر 
انگیـزه ای برای فعالیـت در ایـن بخش نخواهد 
داشـت؛ زیرا این کشتی و سرگذشـت آن را آینه 

عبرت خود می کنند. 
مـا تصمیم داشـتیم کـه بعـد از رونـق کار میرزا 
کوچک خان، کشـتی های دیگری هـم برای این 
کار بـه ایـران بیاوریم، اما وقتی برخـورد آنها را با 
این کشتی که نخسـتین فرزند در این حوزه بود 

دیدیم، عطای آن را به لقایش بخشیدیم.
در اینجـا بایـد اضافـه کنـم کـه زمانـی معـاون 
گردشـگری اسـتان گیـالن اعـالم کرده بـود که 
صاحب کشـتی میرزا کوچک خان برای تردد در 
دریا و جابه جایی مسـافران، اسکله ای کوچک در 
یکـی از بنـادر آسـتارا، انزلـی، کیاشـهر، چـاف، 
چمخالـه و... بسـازد تا مکانی بـرای پهلوگیری 
داشـته باشـد. مـا هم بـا وجود اینکه مهیـا کردن 
زیرسـاخت های الزم برای گردشگری دریایی بر 
عهـده بخش خصوصی نیسـت و جزء وظایف 
نهاد هـای دولتـی محسـوب می شـود، تصمیـم 
گرفتیم که در بندر چمخاله اسکله ای کوچک به 
همین منظور بسـازیم، اما باز هم در این زمینه با 

ما همکاری نکردند. 
ترابـران: در حـال حاضر برای نگهـداری این 

شـناور چقدر هزینه متحمل می شـوید؟ 
در حـال حاضر، بر اسـاس قوانیـن دریا، فقط 
بالـغ بر 100 میلیون تومان هـر ماه حقوق کرو را 
پرداخـت می کنیم و رقمی معادل همین میزان را 
بایـد برای تامیـن آب، بـرق، گازوئیـل، ژنراتور، 
خوراک پرسـنل و... اختصاص دهیـم. عالوه بر 
این، هر دو سـال یک بار این شـناور باید به داک 
تعمیراتـی بـرود کـه هزینـه آن هـم میلیـاردی، 

کمرشکن و سنگین است. 
در چنین شـرایطی وقتی هم که می خواهیم کار 
کنیم تا کشـتی خـرج خـود را درآورد می گویند 

که نمی شود و نمی توانید.
ترابـران: بـه ایـن ترتیـب، بـه اعتقـاد شـما 
نمی تـوان به راه اندازی گردشـگری دریایی در 

کشـور امیـدوار بود؟

سازمان بنادر هم به ما 
هیچ اسکله ای اختصاص 
نداده، در حالی که ما از 
آنها بندر نمی خواهیم،
 بلکه درخواست داریم که

 یک اسکله کوچک برای 
پهلودهی به ما اختصاص 
دهند که بتوانیم مسافران 
را سوار و یا پیاده کنیم. 
حاضریم که خودمان 
هم آنجا را تجهیز کنیم

گفته بودند موسیقی در
کشتی پخش می شود؛ 
در حالی که ثابت کردیم
موسیقی پخش شده
از رادیو آوا بوده است

با این حال دادستانی 
گفت حتی رادیو آوا هم 
روی کشتی حرام است! 
حاال به عقیده شما، در 
چنین شرایطی، می شود
به سراغ گردشگری

دریایی رفت؟! 

در سال 1397 باالخره 
بعد از 11 سال تالش 
توانستیم مجوز تردد بین

بنادر ایرانی را دریافت 
کنیم و یک سفر 4 ساعته

در بین بنادر ایران داشته 
باشیم، اما همین سفرهای 
تفریحی هم با شکایت

نیروی انتظامی تعطیل 
شد و این کشتی از آن

زمان تاکنون فعالیتی 
نداشته است
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فقـط بـه ایـن نکته توجـه داشـته باشـید که 
رئیس جمهـور و وزیر میـراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری و حتی رئیس سازمان بنادر 
و دریانـوردی بـه گیـالن سـفر و از پروژه هـای 
مختلـف درآنجـا بازدیـد کرده اند، امـا هیچ کدام 
حتی گوشه چشـمی هم نه فقط به کشتی میرزا 
کوچک خـان نداشـتند، بلکـه گامـی هـم برای 

گردشگری دریایی برنداشتند.
پـس عمـال کاری در این حوزه انجام نمی شـود. 
بـه نظر می رسـد راه انـدازی گردشـگری دریایی 
دراولویت وزارت گردشـگری نیسـت. دست ما 
دیگـر بـه وزرا و مدیـران دولت هـای گذشـته 
نمی رسـد؛ چراکـه اکنون هـر کدام به سـراغ کار 
دیگـری رفته اند، اما آقای ضرغامی هنوز هسـت 

و می توان از او مطالبه داشت. 
او در حـوزه گردشـگری دو مسـئولیت دارد که 
یکی از آنها همین گردشـگری دریایی است، اما 
تاکنـون چندین بـار ما درخواسـت مالقـات با 
وزیر را داشـتیم و پاسـخی نشـنیدیم. بـه جای 
اینکـه بیاینـد و کمـک کننـد و بـا رفـع موانـع 
خودشـان هم از به آب اندازی کشتی گردشگری 
سـود برنـد، هـر روز دافعه بیشـتری بـرای این 

حوزه ایجاد می کنند.
بالغ بر 15 سـال است که میرزا کوچک خان وارد 
ایـران شـده، امـا فقط در چنـد بازه زمانـی کوتاه 
فعالیت داشـته است. مسـئوالن نمی گذارند کار 
کنیـم. مـا بازداشـت موقـت هسـتیم. هـر زمان 
خودشـان بخواهنـد اسـکله ای را به این شـناور 
اختصـاص می دهند و هر زمان که بخواهند پس 
می گیرنـد. آنها با بخش خصوصـی در امیرآباد و 
فریدونکنار قرار بستند و به آنها اجازه بهره برداری 
از ایـن دو منطقـه را دادند، پس چرا با مـا قرارداد 
منعقـد نمی کننـد و بـه مـا اسـکله اختصـاص 

نمی دهند؟!
 به نظر می رسـد که این موضوع سیاسـی اسـت 
و دسـت هایی پشـت پرده اسـت که نمی گذارد 

گردشگری دریایی در ایران رونق گیرد.
ترابـران: آیا به تازگی با سـازمان بنادر مذاکره 

داشـته اید و درخواست اسکله کرده اید؟
بله، البتـه اکنون مدیـرکل بنـادر و دریانوردی 
اسـتان گیالن قول مسـاعد داده اند که اگر ما نامه 
درخواسـت اسکله بنویسـیم آنها اسکله را به ما 
اجـاره خواهنـد داد. بـا ایـن حـال، مـا بـه ایـن 
موضوع خوشـبین نیسـتیم و گمان می کنیم که 

آنهـا با ایـن وعده هـا ما را همچنـان معطل نگه 
داشته اند.

ببینید! گردشـگری دریایی نوعی فعالیت لوکس 
محسـوب می شـود، بنابرایـن بیشـتر کشـورها 
ترجیـح می دهند کـه بخش خصوصـی متولی 
راه انـدازی ایـن فعالیت شـود، اما در عیـن حال، 
تسهیالتی هم به این بخش تخصیص می دهند، 
در ایـران هـم دولت باید با اعالم فراخوان، بخش 
خصوصـی و صاحبان سـرمایه را بـه این حرفه 
جـذب کند؛ نه اینکه بخش خصوصـی به دنبال 
دولـت بدود تا شـاید بتواند یک مجـوز دریافت 
کنـد. بـاز هـم تکـرار می کنـم متاسـفانه هیـچ 
انگیزه ای از جانب دولت برای رونق گردشـگری 

دریایی در ایران دیده نمی شود.
ترابـران: چند ماهی اسـت که گفته می شـود 
دو شـناور گردشگری دریایی برای فعالیت در 
آب های خلیج فارس بین ایران و کشـورهای 
همسـایه وارد کشـور شـده اند و حتـی قـرار 
بـود در عیـد فطر بـه بهره برداری برسـند که 
البتـه تاکنون این وعده عملی نشـده اسـت، 
جنابعالی با توجه به چندین سـال تجربه کار 
در ایـن حرفه آینده این دو کشـتی را چگونه 

ارزیابـی می کنید؟ 
اگر قوانین همان قوانین قبلی و شیوه مدیریت 

مدیـران هـم به سـیاق گذشـته باشـد، من بعید 
می دانم که این دو شـناور سرنوشـتی روشن تر از 
میرزاکوچک خـان داشـته باشـند، همان گونه که 
چند سـال قبـل در دوران وزارت آقای مونسـان 
یک فعال بخـش خصوصی یک فروند شـناور 
گردشـگری وارد کرد، اما هیچ فعالیت نداشت و 
در آخـر هـم به دلیـل هزینه هـای باالی شـناور 

ورشکست شد. 
کشـتی باید جا داشته باشد، باید مشخص باشد 
کـه در کجـا پهلو گیـرد و لنگـر بینـدازد. نباید 
سـرگردان باشـد. باید دولت سوبسید دهد. باید 
بگذارنـد کـه مـا بـا کشـتی های گردشـگری، 
گردشـگران را از کشورهای همسایه خود برای 
تفریـح و تفـرج بـه ایـران بیاوریـم و اقتصـاد 
اسـتان های ساحلی خود را اندکی رونق بخشیم. 
توجـه داشـته باشـید که مـا نیـازی بـه مردمان 
کشـورهای دیگر نداریم، بلکه 7 میلیـون ایرانی 
خارج نشـین داریـم کـه اگـر فقـط 25 درصد از 
آنها را هم به سمت استفاده از کشتی گردشگری 
ایرانی سـوق دهیم، می تواند اقتصـاد این بخش 

را متحول کند. 
البته مشـکل اینجاسـت که اکنون دغدغـه وزیر 
اقتصـاد، وزیـر صمـت، رئیس جمهـور و دیگر 
دولتمـردان، قیمـت آرد و نـان اسـت؛ در نتیجه 
چنـدان نمی توانند به گردشـگری یعنی فعالیتی 
کـه ارتباطـی بـا تحریـم نـدارد، بیندیشـند و از 
پتانسـیل های آن بـرای رونق اقتصادی اسـتفاده 

کنند. 
ترابران: و اما سخن پایانی...

انـاهلل و انـا الیـه راجعون. به عقیـده من فاتحه 
گردشـگری دریایی در ایران خوانده شـده است. 
آنچه هم در چند ماه گذشـته درباره گردشگری 
دریایـی در بوشـهر و کیش می گویند، داسـتانی 
بیش نیست و شـعاری برای سرگرم کردن مردم 
وزارت  کارنامـه  پرکـردن  بـرای  نمایشـی  و 
گردشـگری اسـت؛ وگرنـه اگر دولـت خواهان 
واقعی راه اندازی گردشـگری دریایی بود، تاکنون 
ایـن کار را انجـام داده بـود. همـه می داننـد کـه 
و  سـفر  بـرای  فقـط  جام جهانـی  گردشـگر 
جابه جایـی از منطقـه ای بـه منطقه دیگر سـوار 
کشتی نمی شـود بلکه می خواهد نوعی تفرج و 
تفریح داشـته باشد که متاسفانه تفکری که رادیو 
آوا را روی کشتی حرام کرده است، فعالیت های 

دیگر را برنمی تابد.

در حال حاضر، بر اساس 
قوانین دریا، ماهانه بالغ بر 
100 میلیون تومان حقوق 
کرو را پرداخت می کنیم 

و رقمی معادل همین میزان 
را باید برای تامین آب، 
برق، گازوئیل، ژنراتور، 

خوراک پرسنل و... اختصاص 
دهیم. عالوه بر این، هر 

دو سال یک بار این شناور
 باید به داک تعمیراتی
 برود که هزینه آن هم 

کمرشکن است
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خصوصی و مسـافران سـوار شـده روی کشتی 
نه فقط گرشـگری دریایی شکل نمی گیرد، بلکه 
هر فعالیتـی هم که تاکنـون به صـورت محدود 
انجـام می شـده، تعطیـل می شـود. در یک کالم 
می گویـم کـه بـا ایـن رونـد و ایـن مشـکالت 

نمی توان گردشگری دریایی انجام داد.
ترابـران: اکنون کشـتی میرزا کوچک خـان در 

چـه وضعیتی قـرار دارد؟ 
در بندر انزلی پهلو گرفته و همچنان بالتکلیف 
اسـت. وضعیـت مـا هـم ماننـد این کشـتی در 
تالطم امواج دریا اسـت، مسئوالن علیرغم همه 
شـعارهای زیبا و گوش نـواز هیچ گونه همراهی 
و همـکاری بـا بخـش خصوصـی به ویـژه در 
حـوزه گردشـگری دریایی ندارند. در جلسـات 
به گونه ای سـخن می گویند کـه گویا همه موانع 
برطـرف و همـه گره هـا بـاز شـده؛ امـا پـس از 
جلسـه، متوجه می شـویم که همه مشکالت و 

موانع به قوت خود باقی است. 
مـا اکنـون برای فعالیـت نه قـراردادی بـا وزارت 
میـراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری 
داریم و نه با سـازمان بنادر به توافق رسـیده ایم تا 
بتوانیم برنامه ریزی داشته باشیم. متاسفانه سازمان 
بنـادر هم به ما هیچ اسـکله ای اختصـاص نداده، 
در حالـی که ما از آنها بندر طلب نکرده ایم، بلکه 
درخواسـت داریم که یک اسـکله کوچک برای 
پهلودهـی بـه مـا اختصـاص دهنـد کـه بتوانیم 
مسـافران را سـوار و یا پیاده کنیم. حاضر هستیم 
کـه خودمـان هم آنجا را تجهیز کنیـم. رفتار آنها 
به گونه ای اسـت که من بـا وجود اینکه صاحب 
کشتی هستم باید از روز قبل شماره ماشین خود 
را اعـالم و مجوز درخواسـت کنم تـا بتوانم روز 

بعد به کشتی بروم.
ترابران: شـما گفتید که در حال حاضر مشکل 
اسـکله داریـد، مگـر مـا بزرگ تریـن پایانـه 
مسـافری دریایی ایـران را در انزلـی نداریم، آیا 

نمی تـوان از آنجا اسـتفاده کرد؟ 
بله، چنین زیرساختی در بندر انزلی وجود دارد 
و مـا هم در همـان مدت محـدودی که فعالیت 
می کردیـم در همان اسـکله پهلـو می گرفتیم، اما 
متاسـفانه اکنـون به مـا اجـازه اسـتفاده از آنجا را 
نمی دهنـد؛ در حالی که چندین سـال اسـت که 
ایـن اسـکله خالـی مانـده؛ البتـه نه اینکـه هیچ 
ورودی نداشـته باشد، اما ظرفیت اصلی آن مورد 
بهره بـرداری قـرار نگرفتـه اسـت. بـا ایـن حال، 

زمانی که ما درخواسـت می کنیم که بـه ما اجازه 
بهره بـرداری دهنـد، می گوینـد بـا یـک بخـش 
خصوصـی دیگر قرارداد بسـته ایم و قرار اسـت 
کـه او کشـتی بیـاورد و بـه ایـن صـورت مـا را 

سرگردان نگه می دارند. 
آنهـا نمی داننـد کـه بخـش خصوصی بـا دیدن 
سرنوشـت کشـتی میـرزا کوچک خـان، دیگـر 
انگیـزه ای برای فعالیـت در ایـن بخش نخواهد 
داشـت؛ زیرا این کشتی و سرگذشـت آن را آینه 

عبرت خود می کنند. 
مـا تصمیم داشـتیم کـه بعـد از رونـق کار میرزا 
کوچک خان، کشـتی های دیگری هـم برای این 
کار بـه ایـران بیاوریم، اما وقتی برخـورد آنها را با 
این کشتی که نخسـتین فرزند در این حوزه بود 

دیدیم، عطای آن را به لقایش بخشیدیم.
در اینجـا بایـد اضافـه کنـم کـه زمانـی معـاون 
گردشـگری اسـتان گیـالن اعـالم کرده بـود که 
صاحب کشـتی میرزا کوچک خان برای تردد در 
دریا و جابه جایی مسـافران، اسکله ای کوچک در 
یکـی از بنـادر آسـتارا، انزلـی، کیاشـهر، چـاف، 
چمخالـه و... بسـازد تا مکانی بـرای پهلوگیری 
داشـته باشـد. مـا هم بـا وجود اینکه مهیـا کردن 
زیرسـاخت های الزم برای گردشگری دریایی بر 
عهـده بخش خصوصی نیسـت و جزء وظایف 
نهاد هـای دولتـی محسـوب می شـود، تصمیـم 
گرفتیم که در بندر چمخاله اسکله ای کوچک به 
همین منظور بسـازیم، اما باز هم در این زمینه با 

ما همکاری نکردند. 
ترابـران: در حـال حاضر برای نگهـداری این 

شـناور چقدر هزینه متحمل می شـوید؟ 
در حـال حاضر، بر اسـاس قوانیـن دریا، فقط 
بالـغ بر 100 میلیون تومان هـر ماه حقوق کرو را 
پرداخـت می کنیم و رقمی معادل همین میزان را 
بایـد برای تامیـن آب، بـرق، گازوئیـل، ژنراتور، 
خوراک پرسـنل و... اختصاص دهیـم. عالوه بر 
این، هر دو سـال یک بار این شـناور باید به داک 
تعمیراتـی بـرود کـه هزینـه آن هـم میلیـاردی، 

کمرشکن و سنگین است. 
در چنین شـرایطی وقتی هم که می خواهیم کار 
کنیم تا کشـتی خـرج خـود را درآورد می گویند 

که نمی شود و نمی توانید.
ترابـران: بـه ایـن ترتیـب، بـه اعتقـاد شـما 
نمی تـوان به راه اندازی گردشـگری دریایی در 

کشـور امیـدوار بود؟

سازمان بنادر هم به ما 
هیچ اسکله ای اختصاص 
نداده، در حالی که ما از 
آنها بندر نمی خواهیم،
 بلکه درخواست داریم که
 یک اسکله کوچک برای 
پهلودهی به ما اختصاص 
دهند که بتوانیم مسافران 
را سوار و یا پیاده کنیم. 
حاضریم که خودمان 
هم آنجا را تجهیز کنیم

گفته بودند موسیقی در
کشتی پخش می شود؛ 
در حالی که ثابت کردیم
موسیقی پخش شده
از رادیو آوا بوده است
با این حال دادستانی 
گفت حتی رادیو آوا هم 
روی کشتی حرام است! 
حاال به عقیده شما، در 
چنین شرایطی، می شود
به سراغ گردشگری
دریایی رفت؟! 

در سال 1397 باالخره 
بعد از 11 سال تالش 
توانستیم مجوز تردد بین
بنادر ایرانی را دریافت 
کنیم و یک سفر 4 ساعته
در بین بنادر ایران داشته 
باشیم، اما همین سفرهای 
تفریحی هم با شکایت
نیروی انتظامی تعطیل 
شد و این کشتی از آن
زمان تاکنون فعالیتی 
نداشته است
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فقـط بـه ایـن نکته توجـه داشـته باشـید که 
رئیس جمهـور و وزیر میـراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری و حتی رئیس سازمان بنادر 
و دریانـوردی بـه گیـالن سـفر و از پروژه هـای 
مختلـف درآنجـا بازدیـد کرده اند، امـا هیچ کدام 
حتی گوشه چشـمی هم نه فقط به کشتی میرزا 
کوچک خـان نداشـتند، بلکـه گامـی هـم برای 

گردشگری دریایی برنداشتند.
پـس عمـال کاری در این حوزه انجام نمی شـود. 
بـه نظر می رسـد راه انـدازی گردشـگری دریایی 
دراولویت وزارت گردشـگری نیسـت. دست ما 
دیگـر بـه وزرا و مدیـران دولت هـای گذشـته 
نمی رسـد؛ چراکـه اکنون هـر کدام به سـراغ کار 
دیگـری رفته اند، اما آقای ضرغامی هنوز هسـت 

و می توان از او مطالبه داشت. 
او در حـوزه گردشـگری دو مسـئولیت دارد که 
یکی از آنها همین گردشـگری دریایی است، اما 
تاکنـون چندین بـار ما درخواسـت مالقـات با 
وزیر را داشـتیم و پاسـخی نشـنیدیم. بـه جای 
اینکـه بیاینـد و کمـک کننـد و بـا رفـع موانـع 
خودشـان هم از به آب اندازی کشتی گردشگری 
سـود برنـد، هـر روز دافعه بیشـتری بـرای این 

حوزه ایجاد می کنند.
بالغ بر 15 سـال است که میرزا کوچک خان وارد 
ایـران شـده، امـا فقط در چنـد بازه زمانـی کوتاه 
فعالیت داشـته است. مسـئوالن نمی گذارند کار 
کنیـم. مـا بازداشـت موقـت هسـتیم. هـر زمان 
خودشـان بخواهنـد اسـکله ای را به این شـناور 
اختصـاص می دهند و هر زمان که بخواهند پس 
می گیرنـد. آنها با بخش خصوصـی در امیرآباد و 
فریدونکنار قرار بستند و به آنها اجازه بهره برداری 
از ایـن دو منطقـه را دادند، پس چرا با مـا قرارداد 
منعقـد نمی کننـد و بـه مـا اسـکله اختصـاص 

نمی دهند؟!
 به نظر می رسـد که این موضوع سیاسـی اسـت 
و دسـت هایی پشـت پرده اسـت که نمی گذارد 

گردشگری دریایی در ایران رونق گیرد.
ترابـران: آیا به تازگی با سـازمان بنادر مذاکره 

داشـته اید و درخواست اسکله کرده اید؟
بله، البتـه اکنون مدیـرکل بنـادر و دریانوردی 
اسـتان گیالن قول مسـاعد داده اند که اگر ما نامه 
درخواسـت اسکله بنویسـیم آنها اسکله را به ما 
اجـاره خواهنـد داد. بـا ایـن حـال، مـا بـه ایـن 
موضوع خوشـبین نیسـتیم و گمان می کنیم که 

آنهـا با ایـن وعده هـا ما را همچنـان معطل نگه 
داشته اند.

ببینید! گردشـگری دریایی نوعی فعالیت لوکس 
محسـوب می شـود، بنابرایـن بیشـتر کشـورها 
ترجیـح می دهند کـه بخش خصوصـی متولی 
راه انـدازی ایـن فعالیت شـود، اما در عیـن حال، 
تسهیالتی هم به این بخش تخصیص می دهند، 
در ایـران هـم دولت باید با اعالم فراخوان، بخش 
خصوصـی و صاحبان سـرمایه را بـه این حرفه 
جـذب کند؛ نه اینکه بخش خصوصـی به دنبال 
دولـت بدود تا شـاید بتواند یک مجـوز دریافت 
کنـد. بـاز هـم تکـرار می کنـم متاسـفانه هیـچ 
انگیزه ای از جانب دولت برای رونق گردشـگری 

دریایی در ایران دیده نمی شود.
ترابـران: چند ماهی اسـت که گفته می شـود 
دو شـناور گردشگری دریایی برای فعالیت در 
آب های خلیج فارس بین ایران و کشـورهای 
همسـایه وارد کشـور شـده اند و حتـی قـرار 
بـود در عیـد فطر بـه بهره برداری برسـند که 
البتـه تاکنون این وعده عملی نشـده اسـت، 
جنابعالی با توجه به چندین سـال تجربه کار 
در ایـن حرفه آینده این دو کشـتی را چگونه 

ارزیابـی می کنید؟ 
اگر قوانین همان قوانین قبلی و شیوه مدیریت 

مدیـران هـم به سـیاق گذشـته باشـد، من بعید 
می دانم که این دو شـناور سرنوشـتی روشن تر از 
میرزاکوچک خـان داشـته باشـند، همان گونه که 
چند سـال قبـل در دوران وزارت آقای مونسـان 
یک فعال بخـش خصوصی یک فروند شـناور 
گردشـگری وارد کرد، اما هیچ فعالیت نداشت و 
در آخـر هـم به دلیـل هزینه هـای باالی شـناور 

ورشکست شد. 
کشـتی باید جا داشته باشد، باید مشخص باشد 
کـه در کجـا پهلو گیـرد و لنگـر بینـدازد. نباید 
سـرگردان باشـد. باید دولت سوبسید دهد. باید 
بگذارنـد کـه مـا بـا کشـتی های گردشـگری، 
گردشـگران را از کشورهای همسایه خود برای 
تفریـح و تفـرج بـه ایـران بیاوریـم و اقتصـاد 
اسـتان های ساحلی خود را اندکی رونق بخشیم. 
توجـه داشـته باشـید که مـا نیـازی بـه مردمان 
کشـورهای دیگر نداریم، بلکه 7 میلیـون ایرانی 
خارج نشـین داریـم کـه اگـر فقـط 25 درصد از 
آنها را هم به سمت استفاده از کشتی گردشگری 
ایرانی سـوق دهیم، می تواند اقتصـاد این بخش 

را متحول کند. 
البته مشـکل اینجاسـت که اکنون دغدغـه وزیر 
اقتصـاد، وزیـر صمـت، رئیس جمهـور و دیگر 
دولتمـردان، قیمـت آرد و نـان اسـت؛ در نتیجه 
چنـدان نمی توانند به گردشـگری یعنی فعالیتی 
کـه ارتباطـی بـا تحریـم نـدارد، بیندیشـند و از 
پتانسـیل های آن بـرای رونق اقتصادی اسـتفاده 

کنند. 
ترابران: و اما سخن پایانی...

انـاهلل و انـا الیـه راجعون. به عقیـده من فاتحه 
گردشـگری دریایی در ایران خوانده شـده است. 
آنچه هم در چند ماه گذشـته درباره گردشگری 
دریایـی در بوشـهر و کیش می گویند، داسـتانی 
بیش نیست و شـعاری برای سرگرم کردن مردم 
وزارت  کارنامـه  پرکـردن  بـرای  نمایشـی  و 
گردشـگری اسـت؛ وگرنـه اگر دولـت خواهان 
واقعی راه اندازی گردشـگری دریایی بود، تاکنون 
ایـن کار را انجـام داده بـود. همـه می داننـد کـه 
و  سـفر  بـرای  فقـط  جام جهانـی  گردشـگر 
جابه جایـی از منطقـه ای بـه منطقه دیگر سـوار 
کشتی نمی شـود بلکه می خواهد نوعی تفرج و 
تفریح داشـته باشد که متاسفانه تفکری که رادیو 
آوا را روی کشتی حرام کرده است، فعالیت های 

دیگر را برنمی تابد.

در حال حاضر، بر اساس 
قوانین دریا، ماهانه بالغ بر 
100 میلیون تومان حقوق 
کرو را پرداخت می کنیم 

و رقمی معادل همین میزان 
را باید برای تامین آب، 
برق، گازوئیل، ژنراتور، 

خوراک پرسنل و... اختصاص 
دهیم. عالوه بر این، هر 

دو سال یک بار این شناور
 باید به داک تعمیراتی
 برود که هزینه آن هم 

کمرشکن است
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سال گذشته، شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران برای اولین بار دوره آموزش 
و  معلول  مسافران  نیاز  مورد  تسهیالت  و  الزامات  »قوانین،  عنوان  با  را  ضمن خدمتی 
توان خواه« به صورت مجازی برگزار کرد تا کارکنان حوزه تسهیالت فرودگاهی آشنایی 

کامل تر و دقیق تری با امکانات و الزامات مورد نیاز معلوالن پیدا کنند. 
به همین بهانه و در ادامه مصاحبه هایی که با جامعه معلوالن به منظور پیگیری مشکالت 
حمل ونقل و سفر برای افراد معلول و توان خواه داشتیم، نشستی با حضور اصغر حسینی، 
ناوبری هوایی  معاون مدیرکل تجهیزات و سامانه های فرودگاهی شرکت فرودگاه ها و 
ایران، کامران عاروان، رئیس هیئت مدیره شبکه ملی تشکل های مردم نهاد معلوالن 
جسمی حرکتی و محمد اسماعیل شیخ قرایی، مدیرعامل انجمن فرهنگی، ورزشی و 
گردشگری معلوالن پارس برگزار کردیم تا درباره جزئیات برگزاری این دوره که ظاهرا 

قرار است تداوم داشته باشد و همچنین مسائل مربوط به آن گفت وگو کنیم. 
با  نهادهای مرتبط  تمام  برای  آموزشی  این دوره  امیدوار است مشابه  معلوالن  جامعه 
معلوالن برگزار شود تا آحاد جامعه از نیازمندی های معلوالن برای زندگی بهتر  آگاهی 

یابند و در مرحله بعد بتوانیم از معلولیت های آتی جلوگیری کنیم.

برگزاری دوره آموزشی »قوانین، الزامات و تسهیالت 
مورد نیاز مسافران معلول و توان خواه« در شرکت فرودگاه ها

درمسیرهموارکردندستاندازها
اصغر حسـینی، معـاون مدیـرکل تجهیـزات و 
سـامانه های فرودگاهـی شـرکت فرودگاه هـا و 
ناوبـری هوایـی دربـاره دوره آموزشـی »قوانین، 
الزامات و تسهیالت مورد نیاز مسافران معلول و 
توان خـواه« که برای مدیران ترمینال ها و پرسـنل 
حوزه تسـهیالت فرودگاهی برگزار شـد، چنین 
توضیح داد: »سـازمان هواپیمایی کشـوری برای 
هر حوزه عملیاتی، انکس و دستورالعملی دارد و 
در زمینه خدمات رسـانی به مسافران نیز انکس 9 
تسـهیالت فرودگاهـی و دسـتورالعمل اجرایی 
 CAD 6109 حمل ونقـل مسـافران توانخـواه
به عنـوان ضابطـه اجرایـی بـه مـا ابالغ شـده که 

موظف به اجرای آن هستیم.«
او با اذعان به اینکه محدودیت و معذوریت هایی 
برای سـفر معلوالن وجود دارد، خاطرنشان کرد: 
»تمـام سـعی ما این اسـت کـه فرودگاه هـا را به 
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ایـن مـوارد را اجـرا کننـد. بـه عنـوان نمونـه، 
شـرکت های هواپیمایـی هـم بایـد وسـائل و 
امکانـات الزم بـرای پذیـرش معلوالن را داشـته 
باشـند و در غیـر ایـن صـورت، پیـش از خرید 
بلیت اعالم کنند تا شخص توانخواه در صورت 
تمایل، بلیت خود را از شرکت هواپیمای دیگری 

تهیه کند که خدمات رسانی بهتری دارد.«
این مقام مسـئول، دربـاره ضمانـت اجرایی این 
دسـتورالعمل تصریـح کـرد: »اجـرای مطالـب 
آمـوزش داده شـده در همه فرودگاه هـا اجباری 
اسـت. البتـه نه فقط معلوالن بلکه هر کسـی که 
در هـر فـرودگاه حقوقـی از وی تضییـع شـود 
می تواند از طریق سـامانه حقوق مسافر سازمان 
هواپیمایی شکایات خود را پیگیری کند. مدیران 
ترمینال هـای مـا هـم آمـوزش دیده انـد تـا اگر 
حقوق هر مسـافر یا ذی نفعی در هر بخشـی از 
فرودگاه پایمال شـد، آنها را به سـامانه رسیدگی 

به شکایات متصل کنند.«
حسـینی افزود:  »اکنون ما توانسـته ایم تسهیالت 
حداقلـی را فراهم کنیم، ولی با توجه به اینکه در 
دوران کرونـا پروازهای هوایی  ، به تبع درآمدهای 
فرودگاه هـا کـم شـده و پروازهای عبـوری هم 
کاهـش یافته اسـت، هنـوز به توسـعه موردنظر 

دست نیافته ایم.«
او با ابراز امیدواری از اینکه سـایر ارگان ها هم از 
آموزش هـای شـرکت فرودگاه هـا الگوبـرداری 
کننـد، توضیـح داد: »آژانس های مسـافرتی باید 
بـرای صـدور بلیت دارای سـامانه ای باشـند که 
امکان آگاهی از معلولیت مسـافر و میـزان آن را 
مهیا کنـد تا مثال بـرای انتقال ویلچـر معلول به 
داخل هواپیما تهمیداتی پیش بینی شـود یا افراد 
کم بینا و نابینا حتما همراه داشـته باشـند. ضمن 
اینکـه جامعـه معلـوالن و توانخواهـان نیز باید 
سـطح آگاهی خود را از چگونگی سفر افزایش 

دهند و حقوق خود را مطالبه کنند.«
حسـینی ادامه داد: » البتـه در ترمینال ها همکارانی 
هستند که به جابه جایی معلوالن و افراد توانخواه 
کمـک می کنند، اما وقتی در یک فـرودگاه روزانه 
400 پـرواز انجام می شـود، با امکانات و شـرایط 
فعلـی نمی توانیـم همـه ایـن افـراد را بـه طریق 
شایسـته پذیرش کنیـم، بنابراین در مرحلـه اول 
خـود معلوالن باید پیش آگاهی داشـته باشـند و 
بدانند که در حین سـفر با چـه محدودیت هایی 
مواجـه خواهنـد بـود تـا توسـط خودشـان یـا 

عنوان آخرین نقطه از سفر زمینی به نحوی مهیا 
کنیـم تا معلوالن برای سـوار شـدن بـه هواپیما 
کمترین مشکل را داشته باشند، البته کمبود هایی 
هم وجـود دارد که نمی توانیم منکر آنها شـویم،  
بنابراین از نمایندگان جامعه معلوالن خواستیم تا 
در راسـتای اجـرای CAD 6109 و معضالت 
تردد معلوالن در ترمینال های فرودگاهی کشور، 
دسـتورالعمل هایی تهیه و دوره آموزشـی برگزار 
شـود تا در جهت رفع مشـکالت و موانع سـفر 
هوایـی معلـوالن حرکت کنیم. این دوره بسـیار 
کامل و یکی از بهترین دوره هایی بود که تاکنون 

برای کارکنان شرکت برگزار شده است.«
او با اشـاره به اینکه مشـکالت معلوالن منحصر 
به کشـور خاصی نیسـت، اظهار کرد: »هر کشور 
بسته به میزان توسعه خود تسهیالت بیشتری را 
در اختیار معلوالن قرار می دهد و طبیعتا با توجه 
بـه اینکـه چه زمانی این مسـیر را شـروع کـرده،  
زودتر به اهداف موردنظر رسـیده اسـت. در حال 
حاضـر نمی توانیم به طور مشـخص اعالم کنیم 
که چند درصد از تسهیالت منطبق با انکس های 
جهانـی در این خصـوص، در فرودگاه های ایران 
فراهـم شـده، امـا تـالش کرده ایـم کـه در اکثـر 
فرودگاه هـای بین المللـی ، تسـهیالتی را بـرای 

معلوالن فراهم کنیم.«
او بـا یـادآوری اینکه طی دو سـال گذشـته و در 
شـرایط شـیوع کرونا، امکان آمـوزش حضوری 
وجود نداشته، گفت: »محتوای این دوره به عنوان 
دوره پایه  تولید شده تا امکان تکرار آن برای همه 
کارکنـان حوزه های مرتبط که در حدود هزار نفر 
هسـتند وجود داشـته باشـد. در عین حـال، هر 
زمان که دسـتورالعمل جدید سازمان هواپیمایی 
کشـوری یـا تکنولوژی هـای جدیـدی مطـرح 
شـود، این دوره را به روزرسانی خواهیم کرد و در 
حـال حاضر  نیـز این فایل آموزشـی بـرای تمام 
فرودگاه ها در همه شهرسـتان ها از طریق شـبکه 

داخلی شرکت قابل دسترسی است.«
حسـینی با اشـاره به اینکه آمـوزش این مباحث 
بـرای شـرکت های هواپیمایـی بایـد به صورت 
دیگری ارائه شـود، افزود: »مسئولیت ما صرفا در 
حوزه فرودگاه ها اسـت، ولی کم وبیـش آوازه این 
آموزش به شـرکت های هواپیمایی هم رسیده و 
آنهـا هم بـه دنبال ایـن گونه آموزش ها هسـتند؛ 
چراکـه CAD 6109 برای ایرالین ها نیز الزامی 
اسـت و آنها هم باید در دسـتورالعمل های خود 

معاون مدیرکل تجهیزات 
و سامانه های فرودگاهی 
شرکت فرودگاه ها: سال 
گذشته ما از نمایندگان 

جامعه معلوالن دعوت
کردیم تا در راستای 

 ،CAD 6109 اجرای
دستورالعمل هایی تهیه 
و دوره آموزشی برگزار 

شود تا در جهت رفع 
مشکالت تردد معلوالن 

در ترمینال های فرودگاهی 
کشور حرکت کنیم

اکنون نمی توان به طور 
مشخص اعالم کرد که 
چند درصد از تسهیالت

منطبق با انکس های 
جهانی در زمینه تردد 

معلوالن و افراد توانخواه
در فرودگاه های ایران 
فراهم شده است، اما 
سعی کرده ایم در اکثر 
فرودگاه های بین المللی

کشور ، تسهیالتی برای 
معلوالن فراهم شود

ی
وای

ه
ی 

رابر
ت

w
w

w
.t

ar
ab

ar
an

.c
om

14
01

ه / 
 ما

تیر
  / 

19
7 

اره
شم

89



سال گذشته، شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران برای اولین بار دوره آموزش 
و  معلول  مسافران  نیاز  مورد  تسهیالت  و  الزامات  »قوانین،  عنوان  با  را  ضمن خدمتی 
توان خواه« به صورت مجازی برگزار کرد تا کارکنان حوزه تسهیالت فرودگاهی آشنایی 

کامل تر و دقیق تری با امکانات و الزامات مورد نیاز معلوالن پیدا کنند. 
به همین بهانه و در ادامه مصاحبه هایی که با جامعه معلوالن به منظور پیگیری مشکالت 
حمل ونقل و سفر برای افراد معلول و توان خواه داشتیم، نشستی با حضور اصغر حسینی، 
ناوبری هوایی  معاون مدیرکل تجهیزات و سامانه های فرودگاهی شرکت فرودگاه ها و 
ایران، کامران عاروان، رئیس هیئت مدیره شبکه ملی تشکل های مردم نهاد معلوالن 
جسمی حرکتی و محمد اسماعیل شیخ قرایی، مدیرعامل انجمن فرهنگی، ورزشی و 
گردشگری معلوالن پارس برگزار کردیم تا درباره جزئیات برگزاری این دوره که ظاهرا 

قرار است تداوم داشته باشد و همچنین مسائل مربوط به آن گفت وگو کنیم. 
با  نهادهای مرتبط  تمام  برای  آموزشی  این دوره  امیدوار است مشابه  معلوالن  جامعه 
معلوالن برگزار شود تا آحاد جامعه از نیازمندی های معلوالن برای زندگی بهتر  آگاهی 

یابند و در مرحله بعد بتوانیم از معلولیت های آتی جلوگیری کنیم.

برگزاری دوره آموزشی »قوانین، الزامات و تسهیالت 
مورد نیاز مسافران معلول و توان خواه« در شرکت فرودگاه ها

درمسیرهموارکردندستاندازها
اصغر حسـینی، معـاون مدیـرکل تجهیـزات و 
سـامانه های فرودگاهـی شـرکت فرودگاه هـا و 
ناوبـری هوایـی دربـاره دوره آموزشـی »قوانین، 
الزامات و تسهیالت مورد نیاز مسافران معلول و 
توان خـواه« که برای مدیران ترمینال ها و پرسـنل 
حوزه تسـهیالت فرودگاهی برگزار شـد، چنین 
توضیح داد: »سـازمان هواپیمایی کشـوری برای 
هر حوزه عملیاتی، انکس و دستورالعملی دارد و 
در زمینه خدمات رسـانی به مسافران نیز انکس 9 
تسـهیالت فرودگاهـی و دسـتورالعمل اجرایی 
 CAD 6109 حمل ونقـل مسـافران توانخـواه
به عنـوان ضابطـه اجرایـی بـه مـا ابالغ شـده که 

موظف به اجرای آن هستیم.«
او با اذعان به اینکه محدودیت و معذوریت هایی 
برای سـفر معلوالن وجود دارد، خاطرنشان کرد: 
»تمـام سـعی ما این اسـت کـه فرودگاه هـا را به 
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ایـن مـوارد را اجـرا کننـد. بـه عنـوان نمونـه، 
شـرکت های هواپیمایـی هـم بایـد وسـائل و 
امکانـات الزم بـرای پذیـرش معلوالن را داشـته 
باشـند و در غیـر ایـن صـورت، پیـش از خرید 
بلیت اعالم کنند تا شخص توانخواه در صورت 
تمایل، بلیت خود را از شرکت هواپیمای دیگری 

تهیه کند که خدمات رسانی بهتری دارد.«
این مقام مسـئول، دربـاره ضمانـت اجرایی این 
دسـتورالعمل تصریـح کـرد: »اجـرای مطالـب 
آمـوزش داده شـده در همه فرودگاه هـا اجباری 
اسـت. البتـه نه فقط معلوالن بلکه هر کسـی که 
در هـر فـرودگاه حقوقـی از وی تضییـع شـود 
می تواند از طریق سـامانه حقوق مسافر سازمان 
هواپیمایی شکایات خود را پیگیری کند. مدیران 
ترمینال هـای مـا هـم آمـوزش دیده انـد تـا اگر 
حقوق هر مسـافر یا ذی نفعی در هر بخشـی از 
فرودگاه پایمال شـد، آنها را به سـامانه رسیدگی 

به شکایات متصل کنند.«
حسـینی افزود:  »اکنون ما توانسـته ایم تسهیالت 
حداقلـی را فراهم کنیم، ولی با توجه به اینکه در 
دوران کرونـا پروازهای هوایی  ، به تبع درآمدهای 
فرودگاه هـا کـم شـده و پروازهای عبـوری هم 
کاهـش یافته اسـت، هنـوز به توسـعه موردنظر 

دست نیافته ایم.«
او با ابراز امیدواری از اینکه سـایر ارگان ها هم از 
آموزش هـای شـرکت فرودگاه هـا الگوبـرداری 
کننـد، توضیـح داد: »آژانس های مسـافرتی باید 
بـرای صـدور بلیت دارای سـامانه ای باشـند که 
امکان آگاهی از معلولیت مسـافر و میـزان آن را 
مهیا کنـد تا مثال بـرای انتقال ویلچـر معلول به 
داخل هواپیما تهمیداتی پیش بینی شـود یا افراد 
کم بینا و نابینا حتما همراه داشـته باشـند. ضمن 
اینکـه جامعـه معلـوالن و توانخواهـان نیز باید 
سـطح آگاهی خود را از چگونگی سفر افزایش 

دهند و حقوق خود را مطالبه کنند.«
حسـینی ادامه داد: » البتـه در ترمینال ها همکارانی 
هستند که به جابه جایی معلوالن و افراد توانخواه 
کمـک می کنند، اما وقتی در یک فـرودگاه روزانه 
400 پـرواز انجام می شـود، با امکانات و شـرایط 
فعلـی نمی توانیـم همـه ایـن افـراد را بـه طریق 
شایسـته پذیرش کنیـم، بنابراین در مرحلـه اول 
خـود معلوالن باید پیش آگاهی داشـته باشـند و 
بدانند که در حین سـفر با چـه محدودیت هایی 
مواجـه خواهنـد بـود تـا توسـط خودشـان یـا 

عنوان آخرین نقطه از سفر زمینی به نحوی مهیا 
کنیـم تا معلوالن برای سـوار شـدن بـه هواپیما 
کمترین مشکل را داشته باشند، البته کمبود هایی 
هم وجـود دارد که نمی توانیم منکر آنها شـویم،  
بنابراین از نمایندگان جامعه معلوالن خواستیم تا 
در راسـتای اجـرای CAD 6109 و معضالت 
تردد معلوالن در ترمینال های فرودگاهی کشور، 
دسـتورالعمل هایی تهیه و دوره آموزشـی برگزار 
شـود تا در جهت رفع مشـکالت و موانع سـفر 
هوایـی معلـوالن حرکت کنیم. این دوره بسـیار 
کامل و یکی از بهترین دوره هایی بود که تاکنون 

برای کارکنان شرکت برگزار شده است.«
او با اشـاره به اینکه مشـکالت معلوالن منحصر 
به کشـور خاصی نیسـت، اظهار کرد: »هر کشور 
بسته به میزان توسعه خود تسهیالت بیشتری را 
در اختیار معلوالن قرار می دهد و طبیعتا با توجه 
بـه اینکـه چه زمانی این مسـیر را شـروع کـرده،  
زودتر به اهداف موردنظر رسـیده اسـت. در حال 
حاضـر نمی توانیم به طور مشـخص اعالم کنیم 
که چند درصد از تسهیالت منطبق با انکس های 
جهانـی در این خصـوص، در فرودگاه های ایران 
فراهـم شـده، امـا تـالش کرده ایـم کـه در اکثـر 
فرودگاه هـای بین المللـی ، تسـهیالتی را بـرای 

معلوالن فراهم کنیم.«
او بـا یـادآوری اینکه طی دو سـال گذشـته و در 
شـرایط شـیوع کرونا، امکان آمـوزش حضوری 
وجود نداشته، گفت: »محتوای این دوره به عنوان 
دوره پایه  تولید شده تا امکان تکرار آن برای همه 
کارکنـان حوزه های مرتبط که در حدود هزار نفر 
هسـتند وجود داشـته باشـد. در عین حـال، هر 
زمان که دسـتورالعمل جدید سازمان هواپیمایی 
کشـوری یـا تکنولوژی هـای جدیـدی مطـرح 
شـود، این دوره را به روزرسانی خواهیم کرد و در 
حـال حاضر  نیـز این فایل آموزشـی بـرای تمام 
فرودگاه ها در همه شهرسـتان ها از طریق شـبکه 

داخلی شرکت قابل دسترسی است.«
حسـینی با اشـاره به اینکه آمـوزش این مباحث 
بـرای شـرکت های هواپیمایـی بایـد به صورت 
دیگری ارائه شـود، افزود: »مسئولیت ما صرفا در 
حوزه فرودگاه ها اسـت، ولی کم وبیـش آوازه این 
آموزش به شـرکت های هواپیمایی هم رسیده و 
آنهـا هم بـه دنبال ایـن گونه آموزش ها هسـتند؛ 
چراکـه CAD 6109 برای ایرالین ها نیز الزامی 
اسـت و آنها هم باید در دسـتورالعمل های خود 

معاون مدیرکل تجهیزات 
و سامانه های فرودگاهی 
شرکت فرودگاه ها: سال 
گذشته ما از نمایندگان 

جامعه معلوالن دعوت
کردیم تا در راستای 

 ،CAD 6109 اجرای
دستورالعمل هایی تهیه 
و دوره آموزشی برگزار 

شود تا در جهت رفع 
مشکالت تردد معلوالن 

در ترمینال های فرودگاهی 
کشور حرکت کنیم

اکنون نمی توان به طور 
مشخص اعالم کرد که 
چند درصد از تسهیالت

منطبق با انکس های 
جهانی در زمینه تردد 

معلوالن و افراد توانخواه
در فرودگاه های ایران 
فراهم شده است، اما 
سعی کرده ایم در اکثر 
فرودگاه های بین المللی

کشور ، تسهیالتی برای 
معلوالن فراهم شود
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همراهشـان یا همـکاران مـا در فـرودگاه مرتفع 
شـود. مسـافر معلولی که در هنگام خرید بلیت 
هواپیمـا قید نمی کنـد ویلچـر دارد؛ پیـدا کردن 
جایـگاه و صندلـی مناسـب بـرای او دشـوارتر 
می شـود، ولی مسـافری که پیش از سـفر اعالم 
می کند محدودیت حرکتی دارد،  قطعا تمهیدات 

الزم سفر برای او پیش بینی می شود.«
او بـا بیان اینکه همـه سـازمان های ذی ربط باید 
نیازمندی هـای معلـوالن را در نظر بگیرنـد تا در 
کنـار هـم بتوانیـم مشـکالت را کاهـش دهیم،  
خاطرنشـان کـرد: »اگرچـه عملکـرد مـا به حد 
مطلوب نرسـیده، ولی شـرکت فرودگاه ها یکی 
از ارگان های پیشرو در این زمینه است. مسافرت 
هوایـی به خودی خـود بـرای افـرادی هـم کـه 
دچار معلولیت نیستند، معضالتی به همراه دارد، 
ولی مشکالت معلوالن بیشتر است. ما می دانیم 
که هنگام تغییر سـطوح در فرودگاه ها برای آنها 
دشـواری هایی وجود دارد، بنابراین تمام سعی ما 

این است که مشکالت را کاهش دهیم.«

تالش برای بازیابی شأن معلوالن
در ایـن نشسـت، دکتر کامـران عـاروان، رئیس 
هیئت مدیره شـبکه ملـی تشـکل های مردم نهاد 
معلوالن جسـمی حرکتـی نیز با اشـاره به اینکه 
تدوین و آماده سـازی این دوره آموزشـی حدودا 
6 مـاه زمان برده، گفت: »جز مطالب نوشـتاری ،  
فیلم، عکس، انیمشین و پرسشنامه هایی نیز آماده 
شـد تا هـم جنبـه آکادمیـک آموزش ها بیشـتر 
شـود و هم میـزان دریافت افـراد از این مباحث 

آموزشی ارزیابی شود.«
او بـا اشـاره بـه اینکـه هـدف اصلـی مـا بـرای 
برگـزاری ایـن دوره ها تاکید بر اهمیـت آموزش 
اسـت ، گفـت: »متاسـفانه در سـازمان ها مباحث 
آموزشـی در اولویت هـای بعـدی و فرعـی قرار 
دارنـد، ولـی مـا قصـد داشـتیم آمـوزش را بـه 
سطحی برسانیم که برای مسئوالن دارای اهمیت 
بیشـتری باشـد تا بـا مسـافری که دچـار نوعی 
معلولیت اسـت برخـورد مناسـب تری صورت 
بگیـرد. البتـه تاکیـد مـا در ایـن آموزش ها صرفا 
روی افـراد معلول نبـود، بلکه سـالمندان و زنان 
بـاردار و دارای فرزند خردسـال یا بیماران موقتی 
مانند کسـانی که دچار سرطان یا بیماری قلبی و 

ریوی شده اند هم در نظر گرفته شده اند.«
عاروان با اشـاره به حضور نهادها و دسـتگاه های 

متعـدد در فرودگاه هـا گفـت: »در فرودگاه هـای 
کشور، گمرک یا حراسـت عملکرد جداگانه ای 
دارنـد و اتفاقـا یکـی از مشـکالت مـا به بخش 
حراسـت مربـوط می شـود؛ چراکـه مسـئوالن 
حراسـت نسـبت بـه شـرایط خـاص معلوالن 
اشراف کامل ندارند و توجیه نیستند. ای کاش در 
بخـش حمل ونقـل کشـور شـاهد یکپارچگی 
بودیـم و همه نهادها اعم از حراسـت، ایرالین ها 
و گمرک و ... پای کار می آمدند تا از لحظه ورود 
معلـوالن بـه داخـل محوطـه فـرودگاه، همـه 

پیش بینی ها صورت بگیرد.«
او یـادآور شـد: »چنـدی پیش بـا هواپیمایی که 
دارای خدمـات ویـژه معلـوالن بـود، سـفری به 
بندر قشـم داشـتیم، ولی آنها صرفا دو تا صندلی 
قدیمی و زنگـزده را به زمین پیچ کرده بودند که 
اصال در شـأن شخص معلول نبود، در حالی که 
فرد معلول هم همان پولی را می دهد که مسـافر 
غیـر معلـول می دهـد پـس بایـد شـأن آنها هم 

رعایت شود.«
مدیرعامـل جامعـه معلـوالن با اشـاره بـه اینکه 
مناسب سـازی ها تا حد زیـادی در فرودگاه های 
اصلـی مانند تهران، مشـهد، شـیراز، تبریـز و ... 
اتفـاق افتاده اسـت، خاطرنشـان کـرد: »البته این 
مناسب سـازی ها بی ایـراد هـم نیسـت و مـا بـه 
دنبال رفع نقایص هستیم. متاسفانه استانداردهای 
کشور ما با اسـتانداردهای بین المللی همخوانی 
نـدارد، ضمن اینکه در مرحلـه اجرا نیز روی کار 
پیمانـکاران نظـارت دقیقی صـورت نمی گیرد. 
اساسـا نبایـد اجـازه سـاخت سـالن فرودگاهی 
صادر شـود، مگر اینکه پیوسـت مناسب سـازی 
داشـته باشـد، ولی متاسـفانه ترمینال ها سـاخته 
می شـود و بعد یادشـان می افتد که باید نیازهای 
معلـوالن هم در هنـگام سـاخت در نظر  گرفته 
شـود. پس بهتر اسـت کـه از همـان اول مثال در 
زمان سـاخت سرویس بهداشتی شرایط خاص 
معلوالن و افراد توانخواه دیده شـود تا مجبور به 

صرف هزینه های مجدد نشوند.«
عـاروان ادامـه داد: »رمـپ  فرودگاه هـای مـا باید 
مناسب سـازی شـود، چراکه اغلب دارای شـیب 
تند و غیراستاندارد هستند و دستگیره هم ندارند 
که معلول بتواند از آن اسـتفاده کند. متاسـفانه در 
برخـی فرودگاه هـای درجه 2 و 3 کشـور، میزان 
مناسب سـازی ها فقط در حـد رفع تکلیف بوده 
و اسـتانداردها به درستی رعایت نشده است. من 

کامران عاروان: تاکنون
هیچ سازمانی، آموزش 
تخصصی برای مواجهه 
با مشکالت معلوالن 
نداشته و اولین بار بود
که سازمان هواپیمایی

کشوری، استودیوی 
ضبط برایمان آماده 
کرد و از ما خواسته

شد تا دوره آموزش 
حرفه ای برای کارکنان 
فرودگاه ها ترتیب دهیم

اساسا تا وقتی که 
پیوست مناسب سازی 
وجود ندارد، نباید اجازه 
ساخت سالن فرودگاهی
صادر شود، ولی شاهد

هستیم که ترمینال ها 
ساخته می شود و بعد 
تازه یادشان می افتد که 
باید نیازهای معلوالن

را هم در زمان ساخت 
در نظر می گرفتند
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اسماعیل شیخ قرایی: اصل 
مناسب سازی اماکن برای 

جامعه هدف، دو نتیجه 
عمده خواهد داشت؛ 

یکی پیشگیری از ایجاد 
معلولیت های جدید و 
دیگری، حضور افراد 

دارای معلولیت در همه 
عرصه های اجتماعی؛ 

پس تمام سعی ما این
است که به این دو 

مقصد نزدیک تر شویم

ما همه محتوای این دوره
آموزشی را از کشورهای 

صاحب سبک و آنهایی 
که صنعت هوایی موفقی 
دارند، استخراج کردیم.

البته تمایل بسیاری 
داریم که همه مطالب 

ایرانیزه شده و طبق
شرایط فرودگاه های

خودمان باشد

معتقدم که زیرساخت ها باید همزمان با آموزش 
و فرهنگسـازی، بازسازی و به سازی شـود تا در 

ادامه، متحمل هزینه کمتری شویم.«
عـاروان با اشـاره بـه اینکه دوره آموزشـی فعلی 
می تواند نقطه شـروع خوبی باشد، تصریح کرد: 
»تـا بـه حال هیچ سـازمانی آمـوزش تخصصی 
بـرای مواجهه با مشـکالت معلوالن نداشـته و 
این اولین بار بود که سازمان هواپیمایی کشوری 
بـرای مـا اسـتودیوی ضبـط آمـاده کـرد و از ما 
خواسته شد که آموزش حرفه ای ترتیب بدهیم. 
امیـدوارم این کار بدیع گسـترش پیـدا کند و به 

همین حد اکتفا نشود.«

راهکارهایی برای بهبود سفر معلوالن
محمداسـماعیل شـیخ قرایی ، مدیرعامل انجمن 
فرهنگی، ورزشـی و گردشگری معلوالن پارس 
نیـز بـا تاکیـد بـر اهمیـت برگـزاری ایـن دوره 
آموزشـی گفت: »نکته قابل توجه این اسـت که 
بـرای اولیـن بار یـک سـازمان دولتـی تقاضای 
برگـزاری آموزش ضمن خدمت بـرای مباحث 
معلـوالن کـرده کـه ایـن رویکـرد ارزشـمندی 
اسـت. بـه ایـن ترتیـب، پرسـنل سـازمان برای 
ارتقـای شـغلی ملـزم می شـوند کـه ایـن دوره 
آمـوزش ضمن خدمـت را طی کننـد و حداقل 
واژه هـای معلـول، توانخـواه و توانبخشـی را در 

طول خدمت خود می شنوند.«
او بـا اشـاره بـه اینکـه موضـوع دوره آموزشـی 
CAD 6109، آشـنایی بـا معلولیت ها اسـت، 
افزود: »وقتی افراد با انواع معلولیت ها، تجهیزات 
توانبخشـی موردنیـاز معلـوالن و راهکارهـای 
پیشـنهادی آشـنا شـوند، دو خروجـی خواهـد 
داشـت؛ یکی اینکه ایده ها و راهکارها، آسان تر و 
سـریع تر بـه دسـت می آینـد و دیگر اینکـه در 
هنـگام مواجهـه با معلـوالن دچار خسـتگی و 
آشـفتگی نمی شـوند، چـون نسـبت بـه نحوه 
برخـورد صحیح با معلوالن آگاهی پیـدا کرده و 
خواهند توانسـت تعامل درسـتی با آنهـا برقرار 
کنند. در نهایت، خاطره خوشـی از سفر در ذهن 
فـرد معلول باقـی می ماند و به سـفرهای بعدی 

و بیشتر هم تمایل پیدا می کند.«
مدیـر انجمن فرهنگی، ورزشـی و گردشـگری 
معلـوالن پـارس بـا اشـاره به اینکـه حمل و نقل 
هوایی یکی از ایمن ترین و آسـان ترین مدل های 
حمل ونقـل بـرای افراد معلول اسـت، ادامـه داد: 

»اصل مناسب سـازی اماکن بـرای جامعه هدف، 
دو نتیجه عمده دارد؛ یکی پیشگیری از معلولیت 
جدید و دیگری حضور افراد دارای معلولیت در 
صحنه هـای مختلف اجتماعـی، بنابرایـن تمام 
سـعی مـا ایـن اسـت کـه بـه ایـن دو مقصـد 

نزدیک  تر شویم.«
شـیخ قرایی با بیـان اینکه برای تدویـن اطالعات 
دوره آموزشی ضمن خدمت در شرکت فرودگاه ها 
از دسـتورالعمل های ایکائو و یاتا اسـتفاده شـده، 
گفت: »ما همه محتوای این دوره را از کشورهای 
صاحـب سـبک اسـتخراج کردیـم. در واقـع از 
اطالعات هر کشـوری که صنعت هوایی موفقی 
دارد و می تواند به ما در مسـیر خدمت رسـانی به 
معلـوالن کمـک کند بهـره بردیـم؛ البتـه عالقه 
بسـیاری داریم که همه مطالب را ایرانیزه کنیم و 
همـه آموزش های مـا طبق متناسب سـازی های 

فرودگاه های خودمان باشد.«
او افزود: »منابع اطالعاتی جمع آوری شـده،  فقط 
مربـوط به فرودگاه ها نیسـت، بلکه بـا رجوع به 
منابع متعدد خارجی، مجموعه کاملی تهیه شـد 
 که هتل هـا ، ایرالین هـا ، قطارها و تاکسـیرانی ها 
هـم می توانند از آن بسـته به حـوزه کاری خود 

بهره مند شوند.«
شـیخ قرایی با بیـان اینکه ما در مناسب سـازی ها 
پیشرفت قابل توجهی داشـتیم، اما کافی نیست، 
خاطرنشـان کرد: »مهم تر از آن، آمـوزش به افراد 
خدمت رسـان اسـت. مسـئوالن خدمـات ویژه 
فرودگاهی باید معلوالن را درسـت انتقال بدهند 
و درسـت راهنمایـی کننـد؛ یعنی تجهیـزات و 
معمـاری فرودگاه ها به همان اندازه نحو برخورد 
بـا معلـوالن و رفـع نیازمندی های آنـان اهمیت 
دارد. به همین منظور، ما چند پیشنهاد جدید هم 
ارائـه دادیـم مانند اینکـه از این به بعد، بـار افراد 
دارای معلولیت در ابتـدای ورود به فرودگاه وزن 
شـود و کارت بدهند تا معطلی در صف نداشته 
باشـند یـا در بیرون از فـرودگاه، ویلچرهـا آماده 
باشـد یا حتی اتـاق مخصوصی بـرای کودکان 

مبتال به اوتیسم پیش بینی شود.«
مدیـر انجمن معلوالن پـارس یادآور شـد: » اگر 
انـواع حمل ونقـل و اماکـن گردشـگری بـرای 
معلـوالن مناسب سـازی شـود، اقتصـاد کشـور 
بهبود می یابد و اشتغالزایی بیشتر می شود، چون 
هـم تعـداد افـراد دارای معلولیـت و هـم افـراد 

سالمند در کشور در حال افزایش است.«
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همراهشـان یا همـکاران مـا در فـرودگاه مرتفع 
شـود. مسـافر معلولی که در هنگام خرید بلیت 
هواپیمـا قید نمی کنـد ویلچـر دارد؛ پیـدا کردن 
جایـگاه و صندلـی مناسـب بـرای او دشـوارتر 
می شـود، ولی مسـافری که پیش از سـفر اعالم 
می کند محدودیت حرکتی دارد،  قطعا تمهیدات 

الزم سفر برای او پیش بینی می شود.«
او بـا بیان اینکه همـه سـازمان های ذی ربط باید 
نیازمندی هـای معلـوالن را در نظر بگیرنـد تا در 
کنـار هـم بتوانیـم مشـکالت را کاهـش دهیم،  
خاطرنشـان کـرد: »اگرچـه عملکـرد مـا به حد 
مطلوب نرسـیده، ولی شـرکت فرودگاه ها یکی 
از ارگان های پیشرو در این زمینه است. مسافرت 
هوایـی به خودی خـود بـرای افـرادی هـم کـه 
دچار معلولیت نیستند، معضالتی به همراه دارد، 
ولی مشکالت معلوالن بیشتر است. ما می دانیم 
که هنگام تغییر سـطوح در فرودگاه ها برای آنها 
دشـواری هایی وجود دارد، بنابراین تمام سعی ما 

این است که مشکالت را کاهش دهیم.«

تالش برای بازیابی شأن معلوالن
در ایـن نشسـت، دکتر کامـران عـاروان، رئیس 
هیئت مدیره شـبکه ملـی تشـکل های مردم نهاد 
معلوالن جسـمی حرکتـی نیز با اشـاره به اینکه 
تدوین و آماده سـازی این دوره آموزشـی حدودا 
6 مـاه زمان برده، گفت: »جز مطالب نوشـتاری ،  
فیلم، عکس، انیمشین و پرسشنامه هایی نیز آماده 
شـد تا هـم جنبـه آکادمیـک آموزش ها بیشـتر 
شـود و هم میـزان دریافت افـراد از این مباحث 

آموزشی ارزیابی شود.«
او بـا اشـاره بـه اینکـه هـدف اصلـی مـا بـرای 
برگـزاری ایـن دوره ها تاکید بر اهمیـت آموزش 
اسـت ، گفـت: »متاسـفانه در سـازمان ها مباحث 
آموزشـی در اولویت هـای بعـدی و فرعـی قرار 
دارنـد، ولـی مـا قصـد داشـتیم آمـوزش را بـه 
سطحی برسانیم که برای مسئوالن دارای اهمیت 
بیشـتری باشـد تا بـا مسـافری که دچـار نوعی 
معلولیت اسـت برخـورد مناسـب تری صورت 
بگیـرد. البتـه تاکیـد مـا در ایـن آموزش ها صرفا 
روی افـراد معلول نبـود، بلکه سـالمندان و زنان 
بـاردار و دارای فرزند خردسـال یا بیماران موقتی 
مانند کسـانی که دچار سرطان یا بیماری قلبی و 

ریوی شده اند هم در نظر گرفته شده اند.«
عاروان با اشـاره به حضور نهادها و دسـتگاه های 

متعـدد در فرودگاه هـا گفـت: »در فرودگاه هـای 
کشور، گمرک یا حراسـت عملکرد جداگانه ای 
دارنـد و اتفاقـا یکـی از مشـکالت مـا به بخش 
حراسـت مربـوط می شـود؛ چراکـه مسـئوالن 
حراسـت نسـبت بـه شـرایط خـاص معلوالن 
اشراف کامل ندارند و توجیه نیستند. ای کاش در 
بخـش حمل ونقـل کشـور شـاهد یکپارچگی 
بودیـم و همه نهادها اعم از حراسـت، ایرالین ها 
و گمرک و ... پای کار می آمدند تا از لحظه ورود 
معلـوالن بـه داخـل محوطـه فـرودگاه، همـه 

پیش بینی ها صورت بگیرد.«
او یـادآور شـد: »چنـدی پیش بـا هواپیمایی که 
دارای خدمـات ویـژه معلـوالن بـود، سـفری به 
بندر قشـم داشـتیم، ولی آنها صرفا دو تا صندلی 
قدیمی و زنگـزده را به زمین پیچ کرده بودند که 
اصال در شـأن شخص معلول نبود، در حالی که 
فرد معلول هم همان پولی را می دهد که مسـافر 
غیـر معلـول می دهـد پـس بایـد شـأن آنها هم 

رعایت شود.«
مدیرعامـل جامعـه معلـوالن با اشـاره بـه اینکه 
مناسب سـازی ها تا حد زیـادی در فرودگاه های 
اصلـی مانند تهران، مشـهد، شـیراز، تبریـز و ... 
اتفـاق افتاده اسـت، خاطرنشـان کـرد: »البته این 
مناسب سـازی ها بی ایـراد هـم نیسـت و مـا بـه 
دنبال رفع نقایص هستیم. متاسفانه استانداردهای 
کشور ما با اسـتانداردهای بین المللی همخوانی 
نـدارد، ضمن اینکه در مرحلـه اجرا نیز روی کار 
پیمانـکاران نظـارت دقیقی صـورت نمی گیرد. 
اساسـا نبایـد اجـازه سـاخت سـالن فرودگاهی 
صادر شـود، مگر اینکه پیوسـت مناسب سـازی 
داشـته باشـد، ولی متاسـفانه ترمینال ها سـاخته 
می شـود و بعد یادشـان می افتد که باید نیازهای 
معلـوالن هم در هنـگام سـاخت در نظر  گرفته 
شـود. پس بهتر اسـت کـه از همـان اول مثال در 
زمان سـاخت سرویس بهداشتی شرایط خاص 
معلوالن و افراد توانخواه دیده شـود تا مجبور به 

صرف هزینه های مجدد نشوند.«
عـاروان ادامـه داد: »رمـپ  فرودگاه هـای مـا باید 
مناسب سـازی شـود، چراکه اغلب دارای شـیب 
تند و غیراستاندارد هستند و دستگیره هم ندارند 
که معلول بتواند از آن اسـتفاده کند. متاسـفانه در 
برخـی فرودگاه هـای درجه 2 و 3 کشـور، میزان 
مناسب سـازی ها فقط در حـد رفع تکلیف بوده 
و اسـتانداردها به درستی رعایت نشده است. من 

کامران عاروان: تاکنون
هیچ سازمانی، آموزش 
تخصصی برای مواجهه 
با مشکالت معلوالن 
نداشته و اولین بار بود
که سازمان هواپیمایی
کشوری، استودیوی 
ضبط برایمان آماده 
کرد و از ما خواسته
شد تا دوره آموزش 
حرفه ای برای کارکنان 
فرودگاه ها ترتیب دهیم

اساسا تا وقتی که 
پیوست مناسب سازی 
وجود ندارد، نباید اجازه 
ساخت سالن فرودگاهی
صادر شود، ولی شاهد
هستیم که ترمینال ها 
ساخته می شود و بعد 
تازه یادشان می افتد که 
باید نیازهای معلوالن
را هم در زمان ساخت 
در نظر می گرفتند
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اسماعیل شیخ قرایی: اصل 
مناسب سازی اماکن برای 

جامعه هدف، دو نتیجه 
عمده خواهد داشت؛ 

یکی پیشگیری از ایجاد 
معلولیت های جدید و 
دیگری، حضور افراد 

دارای معلولیت در همه 
عرصه های اجتماعی؛ 

پس تمام سعی ما این
است که به این دو 

مقصد نزدیک تر شویم

ما همه محتوای این دوره
آموزشی را از کشورهای 

صاحب سبک و آنهایی 
که صنعت هوایی موفقی 
دارند، استخراج کردیم.

البته تمایل بسیاری 
داریم که همه مطالب 

ایرانیزه شده و طبق
شرایط فرودگاه های

خودمان باشد

معتقدم که زیرساخت ها باید همزمان با آموزش 
و فرهنگسـازی، بازسازی و به سازی شـود تا در 

ادامه، متحمل هزینه کمتری شویم.«
عـاروان با اشـاره بـه اینکه دوره آموزشـی فعلی 
می تواند نقطه شـروع خوبی باشد، تصریح کرد: 
»تـا بـه حال هیچ سـازمانی آمـوزش تخصصی 
بـرای مواجهه با مشـکالت معلوالن نداشـته و 
این اولین بار بود که سازمان هواپیمایی کشوری 
بـرای مـا اسـتودیوی ضبـط آمـاده کـرد و از ما 
خواسته شد که آموزش حرفه ای ترتیب بدهیم. 
امیـدوارم این کار بدیع گسـترش پیـدا کند و به 

همین حد اکتفا نشود.«

راهکارهایی برای بهبود سفر معلوالن
محمداسـماعیل شـیخ قرایی ، مدیرعامل انجمن 
فرهنگی، ورزشـی و گردشگری معلوالن پارس 
نیـز بـا تاکیـد بـر اهمیـت برگـزاری ایـن دوره 
آموزشـی گفت: »نکته قابل توجه این اسـت که 
بـرای اولیـن بار یـک سـازمان دولتـی تقاضای 
برگـزاری آموزش ضمن خدمت بـرای مباحث 
معلـوالن کـرده کـه ایـن رویکـرد ارزشـمندی 
اسـت. بـه ایـن ترتیـب، پرسـنل سـازمان برای 
ارتقـای شـغلی ملـزم می شـوند کـه ایـن دوره 
آمـوزش ضمن خدمـت را طی کننـد و حداقل 
واژه هـای معلـول، توانخـواه و توانبخشـی را در 

طول خدمت خود می شنوند.«
او بـا اشـاره بـه اینکـه موضـوع دوره آموزشـی 
CAD 6109، آشـنایی بـا معلولیت ها اسـت، 
افزود: »وقتی افراد با انواع معلولیت ها، تجهیزات 
توانبخشـی موردنیـاز معلـوالن و راهکارهـای 
پیشـنهادی آشـنا شـوند، دو خروجـی خواهـد 
داشـت؛ یکی اینکه ایده ها و راهکارها، آسان تر و 
سـریع تر بـه دسـت می آینـد و دیگر اینکـه در 
هنـگام مواجهـه با معلـوالن دچار خسـتگی و 
آشـفتگی نمی شـوند، چـون نسـبت بـه نحوه 
برخـورد صحیح با معلوالن آگاهی پیـدا کرده و 
خواهند توانسـت تعامل درسـتی با آنهـا برقرار 
کنند. در نهایت، خاطره خوشـی از سفر در ذهن 
فـرد معلول باقـی می ماند و به سـفرهای بعدی 

و بیشتر هم تمایل پیدا می کند.«
مدیـر انجمن فرهنگی، ورزشـی و گردشـگری 
معلـوالن پـارس بـا اشـاره به اینکـه حمل و نقل 
هوایی یکی از ایمن ترین و آسـان ترین مدل های 
حمل ونقـل بـرای افراد معلول اسـت، ادامـه داد: 

»اصل مناسب سـازی اماکن بـرای جامعه هدف، 
دو نتیجه عمده دارد؛ یکی پیشگیری از معلولیت 
جدید و دیگری حضور افراد دارای معلولیت در 
صحنه هـای مختلف اجتماعـی، بنابرایـن تمام 
سـعی مـا ایـن اسـت کـه بـه ایـن دو مقصـد 

نزدیک  تر شویم.«
شـیخ قرایی با بیـان اینکه برای تدویـن اطالعات 
دوره آموزشی ضمن خدمت در شرکت فرودگاه ها 
از دسـتورالعمل های ایکائو و یاتا اسـتفاده شـده، 
گفت: »ما همه محتوای این دوره را از کشورهای 
صاحـب سـبک اسـتخراج کردیـم. در واقـع از 
اطالعات هر کشـوری که صنعت هوایی موفقی 
دارد و می تواند به ما در مسـیر خدمت رسـانی به 
معلـوالن کمـک کند بهـره بردیـم؛ البتـه عالقه 
بسـیاری داریم که همه مطالب را ایرانیزه کنیم و 
همـه آموزش های مـا طبق متناسب سـازی های 

فرودگاه های خودمان باشد.«
او افزود: »منابع اطالعاتی جمع آوری شـده،  فقط 
مربـوط به فرودگاه ها نیسـت، بلکه بـا رجوع به 
منابع متعدد خارجی، مجموعه کاملی تهیه شـد 
 که هتل هـا ، ایرالین هـا ، قطارها و تاکسـیرانی ها 
هـم می توانند از آن بسـته به حـوزه کاری خود 

بهره مند شوند.«
شـیخ قرایی با بیـان اینکه ما در مناسب سـازی ها 
پیشرفت قابل توجهی داشـتیم، اما کافی نیست، 
خاطرنشـان کرد: »مهم تر از آن، آمـوزش به افراد 
خدمت رسـان اسـت. مسـئوالن خدمـات ویژه 
فرودگاهی باید معلوالن را درسـت انتقال بدهند 
و درسـت راهنمایـی کننـد؛ یعنی تجهیـزات و 
معمـاری فرودگاه ها به همان اندازه نحو برخورد 
بـا معلـوالن و رفـع نیازمندی های آنـان اهمیت 
دارد. به همین منظور، ما چند پیشنهاد جدید هم 
ارائـه دادیـم مانند اینکـه از این به بعد، بـار افراد 
دارای معلولیت در ابتـدای ورود به فرودگاه وزن 
شـود و کارت بدهند تا معطلی در صف نداشته 
باشـند یـا در بیرون از فـرودگاه، ویلچرهـا آماده 
باشـد یا حتی اتـاق مخصوصی بـرای کودکان 

مبتال به اوتیسم پیش بینی شود.«
مدیـر انجمن معلوالن پـارس یادآور شـد: » اگر 
انـواع حمل ونقـل و اماکـن گردشـگری بـرای 
معلـوالن مناسب سـازی شـود، اقتصـاد کشـور 
بهبود می یابد و اشتغالزایی بیشتر می شود، چون 
هـم تعـداد افـراد دارای معلولیـت و هـم افـراد 

سالمند در کشور در حال افزایش است.«
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رژیم اسرائیل تالش خود را برای افزایش مبادالت اقتصادی و تجاری با کشورهای منطقه خاورمیانه 
افزایش داده است. این تالش ها نه فقط در روابط نیمه پنهان با عربستان دیده می شود که در مذاکرات و 
قراردادهای آشکار با قدرت های بزرگ و کوچک منطقه ای نیز مشهود است. برخی کارشناسان هدف 
اسرائیل را مقابله جدی تر با ایران می دانند، اما برخی دیگر، مسئله را در خروج نیروهای آمریکایی از 

خاورمیانه و لزوم همکاری جدی تر قدرت های منطقه ای جست وجو می کنند. 
اخبار منتشر شده در نیمه نخست سال 2022، نشان از تحرک جدی و چشمگیر اسرائیل در گسترش 
روابط اقتصادی با کشورهای گوناگون دارد؛ از روابط گرم و بسیار رو به گسترش با امارات متحده عربی 
که به امضای توافق تجارت آزاد نیز انجامیده تا مذاکرات جدی با مصر برای گرما بخشیدن به روابطی که 
دهه ها رونق چندانی نداشت و تازه شدن دیدارها و گفت وگوها در عالی ترین سطوح سیاسی با ترکیه و 
روند رو به جلو روابط با آذربایجان؛ حتی بحرین و مراکش نیز پس از عادی سازی روابط دیپلماتیک به 

سوی مذاکرات جدی و عقد توافق های اقتصادی با اسرائیل پیش می روند. 

قراردادتجارتآزادبااماراتوگفتوگوهاییجدیباقدرتهایمنطقهای

منطقه در صف گسترش 
تجارت با اسرائیل
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برای دیگر کشـورهای منطقه برای کاهش تنش 
و رشـد روابط با کشور کوچک ساحل مدیترانه، 

ایجاد کند.
گفتنی اسـت که اسـرائیل اولین قـرارداد تجارت 
آزاد خـود را بـا آمریکا در سـال 1985 منعقد کرد 
و امضـای قراردادی مشـابه با اتحادیه اروپا نیز در 
سـال 1995 رخ داد کـه در سـال 2000 به مرحله 
اجـرا رسـید و ایـن اتحادیه بزرگ ترین شـریک 
تجـاری اسـرائیل در سـال 2020 لقـب گرفت؛ 
به گونـه ای که 34 درصد از واردات به این کشـور 
را به خـود اختصـاص داد و 29 درصد صادرات 

را جذب کرد.
اسـرائیل در حالی با اتحادیه کشورهای آمریکای 
جنوبـی )مرکوسـور( و بریتانیا نیز قـرارداد فعال 
تجـارت آزاد دارد کـه پـس از امضای قـراردادی 
مشـابه بـا کره جنوبـی در سـال 2021، مذاکرات 
مشابهی را با چین، استرالیا، هند، ژاپن و ویتنام به 
پیـش می بـرد. جالب آنجاسـت که اسـرائیل به 
دنبال برقراری روابط اقتصادی با اتحادیه اوراسـیا 
نیز اسـت در حالی که قـرارداد تجاری این پیمان 
اقتصـادی با ایـران در سـال 2021 به مرحله اجرا 

رسیده است.
رژیـم اسـرائیل در منطقـه خاورمیانه، بـا اردن در 
1995 و بـا ترکیه در سـال 1996 قرارداد تجارت 
آزاد امضـا کـرده، در حالـی کـه روابط صلح آمیز 
خـود با دو کشـور مصـر و اردن را در سـال های 
1979 و 1994 برقرار کرده بود. در بیش از دو دهه 
اخیـر، روابط اقتصادی اسـرائیل بـا مصر چندان 
پررونق نبوده و تنش های سیاسی فزاینده در یک 
دهه اخیر نیز مانع توسـعه روابط اقتصـادی این 

کشور با ترکیه بوده است.

شتاب گیری روابط اقتصادی با منطقه
روابط سیاسـی و اقتصادی اسـرائیل و امارات در 
سـال 2022 هفته به هفته گسـترده تر شده است. 
این در حالی اسـت که دیگر کشـورهای منطقه 
نیز روابط پنهان و آشـکاری با اسـرائیل داشـته و 
سـعی در گسـترش مناسـبات بـا ایـن کشـور 

کوچک منطقه ای دارند.
ترکیـه گرچـه از مـارس 1949 بـه عنـوان اولین 
کشـور بزرگ اسـامی، اسـرائیل را به رسـمیت 
شـناخت، اما در بیش از یک دهـه اخیر، روابطی 
پرتنش با این کشـور داشـته اسـت. این تنش تا 

در میانه بیم و امیدهایی 
که امکان عادی سازی 
روابط رژیم اسرائیل با 
عربستان و ترکیه را در 
آینده نزدیک زیر سوال 

می برد، این امارات است
که در کمتر از دو سالی

که از زمان عادی سازی 
روابط سیاسی می گذرد

به سوی امضای قرارداد 
تجارت آزاد با اسرائیل 

پیش رفته است

گرچه امـارات متحده عربی جمعیتی قابل توجه 
در مقایسه با قدرت های بزرگ منطقه خاورمیانه 
ندارد، اما توانسـته خود را به همراه چهار کشـور 
ایران، عربسـتان، ترکیه و مصـر، به عنوان یکی از 
پنـج قدرت بـزرگ اقتصادی منطقه معرفی کند. 
امـارات 9/9 میلیـون نفـری کـه در پی آن اسـت 
تولید ناخالص داخلی خود را از مرز 500 میلیارد 
دالر در سـال میـادی جـاری فراتـر ببـرد، در 
مذاکـرات خود با اسـرائیل 9/5 میلیون نفری که 
پیش بینـی تولید ناخالـص داخلـی 520 میلیارد 
دالری در سـال 2022 را دارد، پـا را از تمامـی 

کشورهای منطقه فراتر گذاشته است.
در حقیقـت، در میانـه بیم و امیدهایـی که امکان 
عادی سـازی روابط اسـرائیل با عربستان و ترکیه 
را در آینده نزدیک زیر سـوال می برد و گسـترش 
روابط اقتصادی نسـبتا کم جان با مصر را دشـوار 
می نمایانـد، این امارات اسـت که در کمتـر از دو 
سـالی که از زمان عادی سـازی روابط سیاسی در 
سـپتامبر 2020 می گذرد، به سوی امضای قرارداد 

تجارت آزاد با اسرائیل پیش رفته است.
دو کشـور در پایان ماه مه، توافقنامه تجـارت آزاد 
را به امضا رساندند تا گسترده ترین توافق در نوع 
خـود میـان رژیـم اسـرائیل و یک کشـور عربی 
منعقد شـده باشـد. در صورت تاییـد نهایی این 
توافـق، عمده محدودیت های تجـاری دو طرف 
کاهـش می یابـد، به گونه ای کـه تعرفه ها بـر 96 
درصـد کاالهـای مـورد تجارت طرفیـن در پنج 

سال آینده حذف خواهد شد. 
دو کشـور در حالی قصد دارنـد روابط تجاری را 
بـه ده برابـر عدد فعلی در پنج سـال آتی افزایش 
دهنـد کـه ارزش تجارت دوجانبه شـان در سـال 
2021 بـه 885 میلیون دالر بالغ شـده بـود. دارو، 
تجهیزات پزشـکی، مـواد غذایـی، محصوالت 
پاسـتیکی و کـود در زمـره اقـام مبادالتی متن 

توافق تجارت آزاد دو کشور آمده است.
سـه کشـور منطقـه پیـش از سـال 2000 روابط 
تجـاری خود را با اسـرائیل آغاز کـرده بودند، اما 
دالیـل بسـیاری وجود داشـت که ایـن روابط به 
سـوی گرمی سوق پیدا نکند. حال اما با سرعت 
فعلـی تماس هـای دیپلماتیـک و اقتصـادی بـا 
امـارات، ایـن کشـور کوچـک امـا بـا شـرایط 
اقتصادی درخشان در منطقه می رود تا عالی ترین 
روابط اقتصادی را با اسرائیل برقرار کند و الگویی 

در صورت تایید نهایی
این توافق، بخش عمده 
محدودیت های تجاری 

دو طرف کاهش می یابد، 
به گونه ای که تعرفه ها 
بر 96 درصد کاالهای 
مورد تجارت طرفین 

در پنج سال آینده 
حذف خواهد شد
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رژیم اسرائیل تالش خود را برای افزایش مبادالت اقتصادی و تجاری با کشورهای منطقه خاورمیانه 
افزایش داده است. این تالش ها نه فقط در روابط نیمه پنهان با عربستان دیده می شود که در مذاکرات و 
قراردادهای آشکار با قدرت های بزرگ و کوچک منطقه ای نیز مشهود است. برخی کارشناسان هدف 
اسرائیل را مقابله جدی تر با ایران می دانند، اما برخی دیگر، مسئله را در خروج نیروهای آمریکایی از 

خاورمیانه و لزوم همکاری جدی تر قدرت های منطقه ای جست وجو می کنند. 
اخبار منتشر شده در نیمه نخست سال 2022، نشان از تحرک جدی و چشمگیر اسرائیل در گسترش 
روابط اقتصادی با کشورهای گوناگون دارد؛ از روابط گرم و بسیار رو به گسترش با امارات متحده عربی 
که به امضای توافق تجارت آزاد نیز انجامیده تا مذاکرات جدی با مصر برای گرما بخشیدن به روابطی که 
دهه ها رونق چندانی نداشت و تازه شدن دیدارها و گفت وگوها در عالی ترین سطوح سیاسی با ترکیه و 
روند رو به جلو روابط با آذربایجان؛ حتی بحرین و مراکش نیز پس از عادی سازی روابط دیپلماتیک به 

سوی مذاکرات جدی و عقد توافق های اقتصادی با اسرائیل پیش می روند. 

قراردادتجارتآزادبااماراتوگفتوگوهاییجدیباقدرتهایمنطقهای

منطقه در صف گسترش 
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برای دیگر کشـورهای منطقه برای کاهش تنش 
و رشـد روابط با کشور کوچک ساحل مدیترانه، 

ایجاد کند.
گفتنی اسـت که اسـرائیل اولین قـرارداد تجارت 
آزاد خـود را بـا آمریکا در سـال 1985 منعقد کرد 
و امضـای قراردادی مشـابه با اتحادیه اروپا نیز در 
سـال 1995 رخ داد کـه در سـال 2000 به مرحله 
اجـرا رسـید و ایـن اتحادیه بزرگ ترین شـریک 
تجـاری اسـرائیل در سـال 2020 لقـب گرفت؛ 
به گونـه ای که 34 درصد از واردات به این کشـور 
را به خـود اختصـاص داد و 29 درصد صادرات 

را جذب کرد.
اسـرائیل در حالی با اتحادیه کشورهای آمریکای 
جنوبـی )مرکوسـور( و بریتانیا نیز قـرارداد فعال 
تجـارت آزاد دارد کـه پـس از امضای قـراردادی 
مشـابه بـا کره جنوبـی در سـال 2021، مذاکرات 
مشابهی را با چین، استرالیا، هند، ژاپن و ویتنام به 
پیـش می بـرد. جالب آنجاسـت که اسـرائیل به 
دنبال برقراری روابط اقتصادی با اتحادیه اوراسـیا 
نیز اسـت در حالی که قـرارداد تجاری این پیمان 
اقتصـادی با ایـران در سـال 2021 به مرحله اجرا 

رسیده است.
رژیـم اسـرائیل در منطقـه خاورمیانه، بـا اردن در 
1995 و بـا ترکیه در سـال 1996 قرارداد تجارت 
آزاد امضـا کـرده، در حالـی کـه روابط صلح آمیز 
خـود با دو کشـور مصـر و اردن را در سـال های 
1979 و 1994 برقرار کرده بود. در بیش از دو دهه 
اخیـر، روابط اقتصادی اسـرائیل بـا مصر چندان 
پررونق نبوده و تنش های سیاسی فزاینده در یک 
دهه اخیر نیز مانع توسـعه روابط اقتصـادی این 

کشور با ترکیه بوده است.

شتاب گیری روابط اقتصادی با منطقه
روابط سیاسـی و اقتصادی اسـرائیل و امارات در 
سـال 2022 هفته به هفته گسـترده تر شده است. 
این در حالی اسـت که دیگر کشـورهای منطقه 
نیز روابط پنهان و آشـکاری با اسـرائیل داشـته و 
سـعی در گسـترش مناسـبات بـا ایـن کشـور 

کوچک منطقه ای دارند.
ترکیـه گرچـه از مـارس 1949 بـه عنـوان اولین 
کشـور بزرگ اسـامی، اسـرائیل را به رسـمیت 
شـناخت، اما در بیش از یک دهـه اخیر، روابطی 
پرتنش با این کشـور داشـته اسـت. این تنش تا 

در میانه بیم و امیدهایی 
که امکان عادی سازی 
روابط رژیم اسرائیل با 
عربستان و ترکیه را در 
آینده نزدیک زیر سوال 

می برد، این امارات است
که در کمتر از دو سالی

که از زمان عادی سازی 
روابط سیاسی می گذرد

به سوی امضای قرارداد 
تجارت آزاد با اسرائیل 

پیش رفته است

گرچه امـارات متحده عربی جمعیتی قابل توجه 
در مقایسه با قدرت های بزرگ منطقه خاورمیانه 
ندارد، اما توانسـته خود را به همراه چهار کشـور 
ایران، عربسـتان، ترکیه و مصـر، به عنوان یکی از 
پنـج قدرت بـزرگ اقتصادی منطقه معرفی کند. 
امـارات 9/9 میلیـون نفـری کـه در پی آن اسـت 
تولید ناخالص داخلی خود را از مرز 500 میلیارد 
دالر در سـال میـادی جـاری فراتـر ببـرد، در 
مذاکـرات خود با اسـرائیل 9/5 میلیون نفری که 
پیش بینـی تولید ناخالـص داخلـی 520 میلیارد 
دالری در سـال 2022 را دارد، پـا را از تمامـی 

کشورهای منطقه فراتر گذاشته است.
در حقیقـت، در میانـه بیم و امیدهایـی که امکان 
عادی سـازی روابط اسـرائیل با عربستان و ترکیه 
را در آینده نزدیک زیر سـوال می برد و گسـترش 
روابط اقتصادی نسـبتا کم جان با مصر را دشـوار 
می نمایانـد، این امارات اسـت که در کمتـر از دو 
سـالی که از زمان عادی سـازی روابط سیاسی در 
سـپتامبر 2020 می گذرد، به سوی امضای قرارداد 

تجارت آزاد با اسرائیل پیش رفته است.
دو کشـور در پایان ماه مه، توافقنامه تجـارت آزاد 
را به امضا رساندند تا گسترده ترین توافق در نوع 
خـود میـان رژیـم اسـرائیل و یک کشـور عربی 
منعقد شـده باشـد. در صورت تاییـد نهایی این 
توافـق، عمده محدودیت های تجـاری دو طرف 
کاهـش می یابـد، به گونه ای کـه تعرفه ها بـر 96 
درصـد کاالهـای مـورد تجارت طرفیـن در پنج 

سال آینده حذف خواهد شد. 
دو کشـور در حالی قصد دارنـد روابط تجاری را 
بـه ده برابـر عدد فعلی در پنج سـال آتی افزایش 
دهنـد کـه ارزش تجارت دوجانبه شـان در سـال 
2021 بـه 885 میلیون دالر بالغ شـده بـود. دارو، 
تجهیزات پزشـکی، مـواد غذایـی، محصوالت 
پاسـتیکی و کـود در زمـره اقـام مبادالتی متن 

توافق تجارت آزاد دو کشور آمده است.
سـه کشـور منطقـه پیـش از سـال 2000 روابط 
تجـاری خود را با اسـرائیل آغاز کـرده بودند، اما 
دالیـل بسـیاری وجود داشـت که ایـن روابط به 
سـوی گرمی سوق پیدا نکند. حال اما با سرعت 
فعلـی تماس هـای دیپلماتیـک و اقتصـادی بـا 
امـارات، ایـن کشـور کوچـک امـا بـا شـرایط 
اقتصادی درخشان در منطقه می رود تا عالی ترین 
روابط اقتصادی را با اسرائیل برقرار کند و الگویی 

در صورت تایید نهایی
این توافق، بخش عمده 
محدودیت های تجاری 

دو طرف کاهش می یابد، 
به گونه ای که تعرفه ها 
بر 96 درصد کاالهای 
مورد تجارت طرفین 

در پنج سال آینده 
حذف خواهد شد
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سـطح درگیری هـای شـدید لفظـی باالتریـن 
مقام هـای سیاسـی دو طرف و اخراج سـفیر نیز 
پیـش رفتـه بود تـا آن که روند از سـال گذشـته 
میادی معکوس شـد. مقام های عالی دو کشور 
تماس های تلفنی برقرار کنند و سفرهای سیاسی 

نیز از سر گرفته شود. 
در روز 25 ماه مه گذشـته، مولود چاووش اوغلو؛ 
وزیـر امور خارجه ترکیه به تل آویو سـفر کرد تا 
با همتـای اسـرائیلی خـود گفت وگو کنـد. این 
اولین سـفر یـک وزیر خارجه ترکیه به اسـرائیل 
در 15 سـال گذشـته بـود. ترکیه اکنـون به دنبال 
همـکاری با اسـرائیل در حـوزه انرژی اسـت تا 
بخشی از گاز طبیعی خود را از این کشور تامین 
کنـد و بتواند معبری برای صادرات گاز اسـرائیل 

به اروپا باشد.
هرچنـد ترکیـه بـر سـر رفتـار با فلسـطینی ها، 
تنش هـای شـدیدی را با اسـرائیل در سـال های 
اخیر پشـت سر گذاشته و بر سـر کودتای 2013 
مصر، قرارداد هسـته ای برجام و عملیات نظامی 
در سوریه نیز با این کشور اختاف داشته و دارد، 
اما نزدیکی کشـورهای همسـایه اش بـه یونان و 
قبـرس، دولـت اردوغـان را بـر آن داشـته روابط 
خود را با مصر، اسـرائیل و حتـی امارات متحده 

عربی ترمیم کند. 
ترکیـه بـا یونـان و قبـرس بـر سـر اکتشـاف و 
بهره بـرداری از منابـع هیدروکربنی شـرق دریای 
مدیترانه اختاف دارد، اما کارشناسـان معتقدند با 
توجه به روابط اسـرائیل با این دو کشـور اروپایی 
و مصـر در حـوزه گاز طبیعـی، بعیـد اسـت در 
آینـده ای نزدیـک روابـط حـوزه انـرژی ترکیه و 

اسرائیل به همکاری جدی منجر شود.
بـا این حال، سـفر چاووش اوغلو بـه تل آویو، دو 
طرف را به بازسـازی روابط دیپلماتیک در سطح 
مبادلـه سـفیر نزدیـک کـرده و امیـد بـه افزایش 
حجـم تجـارت دوطرفـه را باال بـرده اسـت. در 
سال 2020، ترکیه بیش از 6/  4 میلیارد دالر کاال به 
اسـرائیل صادر کرد و 5/ 1 میلیـارد دالر نیز از این 

کشور واردات داشت.
سـال 2022 اما زمان تغییر جدی روابط اقتصادی 
مصـر و اسـرائیل نیـز بوده اسـت. دو کشـور در 
اواخـر ماه مارس با هـدف افزایش روابط تجاری 
تـا 700 میلیـون دالر در سـه سـال آینده و رشـد 
ظرفیـت صـادرات وارد مذاکره شـدند. مبادالت 

تجـاری 330 میلیـون دالری دو طـرف در سـال 
2021 رشـدی 63 درصدی نسـبت به سال پیش 
از آن داشـت و حـال روابط گرم تـر دو طرف که 
نتیجـه ای از عادی سـازی های روابط سیاسـی با 
اسـرائیل در خاورمیانـه خوانـده می شـود، بـه 
برقراری پروازهای بیشـتر بین قاهره و تل آویو و 
برقراری پرواز مستقیم میان اسرائیل و شرم الشیخ 

منجر شده است. 
کنگـره آمریـکا در سـال 1996 بـرای برقـراری 
روابط اقتصادی میان اسـرائیل و مصر، پروتکلی 
به نام QIZ )منطقه صنعتی واجد شـرایط( را به 
تصویب رسـاند. با اجرایی شدن این پروتکل در 
سـال 2005، اجـازه صـادرات بـدون عـوارض 
گمرکی محصوالت مشـترک مصر و اسرائیل به 
آمریـکا صـادر شـد؛ مشـروط بـر آن که سـهم 
اجـزای اسـرائیلی ایـن تولیـدات کمتـر از 11/7 
درصـد نباشـد. 1124 شـرکت تـا فوریـه 2022 
تحـت این پروتکل به ثبت رسـیدند کـه حدود 
80 درصد این شـرکت ها در حوزه منسـوجات 
فعال بودند. صادرات QIZ در سـال 2021 به 1/2 
میلیارد دالر رسـیده اسـت. مصر و اسرائیل قصد 
دارنـد ابعاد تجاری پروتکل فـوق را در مذاکرات 

جدید گسترش دهند.
امـا مقام های اقتصادی اسـرائیل در سـال میادی 
جاری آذربایجان را نیز از قلم نینداخته اند و برای 
گسـترش روابط تجـاری به خصوص در مناطق 
تازه آزاد شـده قره باغ  به این کشـور سفر کرده اند. 
روابط تجاری دو طرف در سـال 2021 به ارزش 
928 میلیـون دالر رسـید. مقام هـای آذری امـا 
هم زمـان بـا مذاکـرات تـازه بـا اسـرائیل، بـاب 
مذاکـرات گسـترده تر با ایـران را نیز گشـودند و 
یادداشت تفاهم ایجاد ارتباطات جدید بین منطقه 
اقتصادی زنگزور شرقی و جمهوری خودمختار 
نخجـوان را از طریـق خـاک ایـران بـا مقام های 

کشورمان امضا کردند. 
آذربایجـان کـه در جریـان جنـگ 44 روزه بـا 
ارمنسـتان موفـق شـد کنتـرل یک بخـش 132 
کیلومتری از مرز با ایران را به دست گیرد، در پی 
کنترل تنش های سـال گذشته با کشورمان است؛ 
در حالـی که کمک های ایرانی به کشـور محدود 
در خشـکی ارمنسـتان و نفوذ اسـرائیل از طریق 
آذربایجـان در مرزهای ایـران، بزرگ ترین عوامل 

ایجاد تنش در روابط دو کشور بوده است. 

رژیم اسرائیل و کشور
 امارات در حالی قصد
 دارند روابط تجاری را به

 10 برابر عدد فعلی در 5 
سال آتی افزایش دهند 
که ارزش تجارت دوجانبه 
آنها در سال 2021 بالغ

 بر 885 میلیون دالر بود. 

رژیم اسرائیل با اتحادیه 
کشورهای آمریکای جنوبی 
)مرکوسور( و بریتانیا نیز 
قرارداد فعال تجارت آزاد 
دارد و پس از امضای 
قراردادی مشابه با کشور 
کره جنوبی در سال 2021 
مذاکرات مشابهی را با 
چین، استرالیا، ژاپن 
هندوستان و ویتنام
 به پیش می برد

اسرائیل به دنبال برقراری 
روابط اقتصادی با اتحادیه 
اوراسیا نیز هست، در حالی 
که قرارداد تجاری این 
پیمان اقتصادی با ایران 
در سال 2021 به مرحله 
اجرا رسیده است

ران
ی ای

رابر
د ت

صا
 اقت

مه
هنا

ما
Tr

an
sp

or
ta

ti
on

 M
ag

az
in

e
14

01
ه / 

  ما
تیر

  / 
19

7 
اره

شم

94

بـا ایـن اوصاف، دولـت ابراهیم رییسـی در برابر 
رشـد تنش های سیاسـی و نظامی با اسـرائیل و 
بهبـود روابط ایـن رژیم بـا طیف گسـترده ای از 
کشـورهای خاورمیانه قرار گرفته اسـت. برنامه 
دیپلماتیک »ارتباط گسـترده تر با همسایگان« که 
نمودهایـی جدی در یک سـال سـپری شـده از 
عمـر دولت جدید داشـته، روند کنـد رو به جلو 
دارد، ضمن اینکه در آسـتانه تابستان سـال 1401 
امیـد به احیـای برجام کاهـش پیدا کرده اسـت. 

این اتفاق، ترمیم و گسترش روابط با همسایگان 
را زیر سایه سنگین خود برده است. 

به نظر می رسـد استفاده از فرصت های پیرامونی 
و کاهش سـرعت توسـعه روابط منطقه با رژیم 
اسرائیل گرچه تاش بیشتر برای برقراری روابط 
سیاسـی و اقتصادی با همسایگان را می طلبد، اما 
یافتـن راهـی برای توافـق با غرب بر سـر برنامه 
هسـته ای اسـت که به برنامه دیپلماتیـک دولت 

سیزدهم در منطقه شتاب می دهد.

مقام های اقتصادی رژیم 
اسرائیل در سال میالدی 

جاری آذربایجان را نیز 
از قلم نینداخته اند و برای 

گسترش روابط تجاری 
به خصوص در مناطق تازه 

آزاد شده قره باغ  به این
کشور سفر کرده اند. 

روابط تجاری دو طرف 
در سال 2021 به ارزش
 928 میلیون دالر رسید

رستم ژیگانشین گفته است که تحریم های خارجی »انگیزه بیشتری برای همکاری دو 
کشور ایجاد کرده« و افزوده است که بازرگانان ایرانی تمایل فراوانی برای گسترش مبادالت 

با روسیه دارند و شرایط کنونی امکان تحقق چنین هدفی را فراهم کرده است.
او گفته است که زمینه همکاری تجاری و اقتصاد دو کشور بسیار وسیع است و می تواند 
شامل نفت و گاز، حمل و نقل، ارتباطات، فناوری اطاعات، فعالیت های علمی، اقدامات 

بشردوستانه، مواد غذایی، و اقام کشاورزی باشد.
نماینده تجاری روسیه در ایران گفته است که در حال حاضر هم طرح های اقتصادی مهمی 
مورد موافقت دو کشور قرار گرفته که شامل پروژه برقی  سازی راه  آهن گرمسار- اینچه برون 
بین استان های مرکزی ایران تا مرز ایران و ترکمنستان و احداث نیروگاه حرارتی سیریک 

است اما این پروژه ها هنوز آغاز نشده است.
او محصوالت زراعی مانند سبزیجات، میوه خشک، خشکبار و همچنین کاالهایی مانند 
محصوالت پتروشیمی، مواد دارویی، خودرو، مصالح ساختمانی و کاالهای صنعتی مصرفی 

مانند کفش و پوشاک را از جمله کاالهایی دانسته که ایران می تواند به روسیه صادر کند.
آقای ژیگانشین در عین حال گفته که »نمی گویم کیفیت کاالهای ایرانی در سطح برندهای 

مطرح دنیاست اما اگر به تناسب قیمت و کیفیت نگاه کنید چرا که نه؟«
این مقام روسی تاکید کرده است که دو کشور »باید به هر شیوه ممکن از مسیرهای 
حمل ونقل که روسیه را دور نمی زند حمایت کنند« و افزوده است که با بسته شدن تعدادی 
از مسیرهای حمل ونقل اروپایی به روی روسیه، کریدور ارتباطی شمال-  جنوب برای آن 

کشور اهمیت بیشتری یافته است.

مبادالت تجاری ایران 
و روسیه افزایش 
بی سابقه ای یافته است

با  مصاحبه  در  ایران  در  روسیه  تجاری  نماینده 
خبرگزاری روسی تاس، حجم مبادالت دو طرف در 
سال 202۱ را 4 میلیارد دالر و »بی سابقه« توصیف 
کرده و گفته است که مبادالت دو طرف هرگز به 
چنین رقمی بالغ نشده بود، هرچند هنوز ظرفیت 
کشور  دو  تجاری  روابط  گسترش  برای  بیشتری 

وجود دارد.
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سـطح درگیری هـای شـدید لفظـی باالتریـن 
مقام هـای سیاسـی دو طرف و اخراج سـفیر نیز 
پیـش رفتـه بود تـا آن که روند از سـال گذشـته 
میادی معکوس شـد. مقام های عالی دو کشور 
تماس های تلفنی برقرار کنند و سفرهای سیاسی 

نیز از سر گرفته شود. 
در روز 25 ماه مه گذشـته، مولود چاووش اوغلو؛ 
وزیـر امور خارجه ترکیه به تل آویو سـفر کرد تا 
با همتـای اسـرائیلی خـود گفت وگو کنـد. این 
اولین سـفر یـک وزیر خارجه ترکیه به اسـرائیل 
در 15 سـال گذشـته بـود. ترکیه اکنـون به دنبال 
همـکاری با اسـرائیل در حـوزه انرژی اسـت تا 
بخشی از گاز طبیعی خود را از این کشور تامین 
کنـد و بتواند معبری برای صادرات گاز اسـرائیل 

به اروپا باشد.
هرچنـد ترکیـه بـر سـر رفتـار با فلسـطینی ها، 
تنش هـای شـدیدی را با اسـرائیل در سـال های 
اخیر پشـت سر گذاشته و بر سـر کودتای 2013 
مصر، قرارداد هسـته ای برجام و عملیات نظامی 
در سوریه نیز با این کشور اختاف داشته و دارد، 
اما نزدیکی کشـورهای همسـایه اش بـه یونان و 
قبـرس، دولـت اردوغـان را بـر آن داشـته روابط 
خود را با مصر، اسـرائیل و حتـی امارات متحده 

عربی ترمیم کند. 
ترکیـه بـا یونـان و قبـرس بـر سـر اکتشـاف و 
بهره بـرداری از منابـع هیدروکربنی شـرق دریای 
مدیترانه اختاف دارد، اما کارشناسـان معتقدند با 
توجه به روابط اسـرائیل با این دو کشـور اروپایی 
و مصـر در حـوزه گاز طبیعـی، بعیـد اسـت در 
آینـده ای نزدیـک روابـط حـوزه انـرژی ترکیه و 

اسرائیل به همکاری جدی منجر شود.
بـا این حال، سـفر چاووش اوغلو بـه تل آویو، دو 
طرف را به بازسـازی روابط دیپلماتیک در سطح 
مبادلـه سـفیر نزدیـک کـرده و امیـد بـه افزایش 
حجـم تجـارت دوطرفـه را باال بـرده اسـت. در 
سال 2020، ترکیه بیش از 6/  4 میلیارد دالر کاال به 
اسـرائیل صادر کرد و 5/ 1 میلیـارد دالر نیز از این 

کشور واردات داشت.
سـال 2022 اما زمان تغییر جدی روابط اقتصادی 
مصـر و اسـرائیل نیـز بوده اسـت. دو کشـور در 
اواخـر ماه مارس با هـدف افزایش روابط تجاری 
تـا 700 میلیـون دالر در سـه سـال آینده و رشـد 
ظرفیـت صـادرات وارد مذاکره شـدند. مبادالت 

تجـاری 330 میلیـون دالری دو طـرف در سـال 
2021 رشـدی 63 درصدی نسـبت به سال پیش 
از آن داشـت و حـال روابط گرم تـر دو طرف که 
نتیجـه ای از عادی سـازی های روابط سیاسـی با 
اسـرائیل در خاورمیانـه خوانـده می شـود، بـه 
برقراری پروازهای بیشـتر بین قاهره و تل آویو و 
برقراری پرواز مستقیم میان اسرائیل و شرم الشیخ 

منجر شده است. 
کنگـره آمریـکا در سـال 1996 بـرای برقـراری 
روابط اقتصادی میان اسـرائیل و مصر، پروتکلی 
به نام QIZ )منطقه صنعتی واجد شـرایط( را به 
تصویب رسـاند. با اجرایی شدن این پروتکل در 
سـال 2005، اجـازه صـادرات بـدون عـوارض 
گمرکی محصوالت مشـترک مصر و اسرائیل به 
آمریـکا صـادر شـد؛ مشـروط بـر آن که سـهم 
اجـزای اسـرائیلی ایـن تولیـدات کمتـر از 11/7 
درصـد نباشـد. 1124 شـرکت تـا فوریـه 2022 
تحـت این پروتکل به ثبت رسـیدند کـه حدود 
80 درصد این شـرکت ها در حوزه منسـوجات 
فعال بودند. صادرات QIZ در سـال 2021 به 1/2 
میلیارد دالر رسـیده اسـت. مصر و اسرائیل قصد 
دارنـد ابعاد تجاری پروتکل فـوق را در مذاکرات 

جدید گسترش دهند.
امـا مقام های اقتصادی اسـرائیل در سـال میادی 
جاری آذربایجان را نیز از قلم نینداخته اند و برای 
گسـترش روابط تجـاری به خصوص در مناطق 
تازه آزاد شـده قره باغ  به این کشـور سفر کرده اند. 
روابط تجاری دو طرف در سـال 2021 به ارزش 
928 میلیـون دالر رسـید. مقام هـای آذری امـا 
هم زمـان بـا مذاکـرات تـازه بـا اسـرائیل، بـاب 
مذاکـرات گسـترده تر با ایـران را نیز گشـودند و 
یادداشت تفاهم ایجاد ارتباطات جدید بین منطقه 
اقتصادی زنگزور شرقی و جمهوری خودمختار 
نخجـوان را از طریـق خـاک ایـران بـا مقام های 

کشورمان امضا کردند. 
آذربایجـان کـه در جریـان جنـگ 44 روزه بـا 
ارمنسـتان موفـق شـد کنتـرل یک بخـش 132 
کیلومتری از مرز با ایران را به دست گیرد، در پی 
کنترل تنش های سـال گذشته با کشورمان است؛ 
در حالـی که کمک های ایرانی به کشـور محدود 
در خشـکی ارمنسـتان و نفوذ اسـرائیل از طریق 
آذربایجـان در مرزهای ایـران، بزرگ ترین عوامل 

ایجاد تنش در روابط دو کشور بوده است. 

رژیم اسرائیل و کشور
 امارات در حالی قصد
 دارند روابط تجاری را به
 10 برابر عدد فعلی در 5 
سال آتی افزایش دهند 
که ارزش تجارت دوجانبه 
آنها در سال 2021 بالغ
 بر 885 میلیون دالر بود. 

رژیم اسرائیل با اتحادیه 
کشورهای آمریکای جنوبی 
)مرکوسور( و بریتانیا نیز 
قرارداد فعال تجارت آزاد 
دارد و پس از امضای 
قراردادی مشابه با کشور 
کره جنوبی در سال 2021 
مذاکرات مشابهی را با 
چین، استرالیا، ژاپن 
هندوستان و ویتنام
 به پیش می برد

اسرائیل به دنبال برقراری 
روابط اقتصادی با اتحادیه 
اوراسیا نیز هست، در حالی 
که قرارداد تجاری این 
پیمان اقتصادی با ایران 
در سال 2021 به مرحله 
اجرا رسیده است
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بـا ایـن اوصاف، دولـت ابراهیم رییسـی در برابر 
رشـد تنش های سیاسـی و نظامی با اسـرائیل و 
بهبـود روابط ایـن رژیم بـا طیف گسـترده ای از 
کشـورهای خاورمیانه قرار گرفته اسـت. برنامه 
دیپلماتیک »ارتباط گسـترده تر با همسایگان« که 
نمودهایـی جدی در یک سـال سـپری شـده از 
عمـر دولت جدید داشـته، روند کنـد رو به جلو 
دارد، ضمن اینکه در آسـتانه تابستان سـال 1401 
امیـد به احیـای برجام کاهـش پیدا کرده اسـت. 

این اتفاق، ترمیم و گسترش روابط با همسایگان 
را زیر سایه سنگین خود برده است. 

به نظر می رسـد استفاده از فرصت های پیرامونی 
و کاهش سـرعت توسـعه روابط منطقه با رژیم 
اسرائیل گرچه تاش بیشتر برای برقراری روابط 
سیاسـی و اقتصادی با همسایگان را می طلبد، اما 
یافتـن راهـی برای توافـق با غرب بر سـر برنامه 
هسـته ای اسـت که به برنامه دیپلماتیـک دولت 

سیزدهم در منطقه شتاب می دهد.

مقام های اقتصادی رژیم 
اسرائیل در سال میالدی 

جاری آذربایجان را نیز 
از قلم نینداخته اند و برای 

گسترش روابط تجاری 
به خصوص در مناطق تازه 

آزاد شده قره باغ  به این
کشور سفر کرده اند. 

روابط تجاری دو طرف 
در سال 2021 به ارزش
 928 میلیون دالر رسید

رستم ژیگانشین گفته است که تحریم های خارجی »انگیزه بیشتری برای همکاری دو 
کشور ایجاد کرده« و افزوده است که بازرگانان ایرانی تمایل فراوانی برای گسترش مبادالت 

با روسیه دارند و شرایط کنونی امکان تحقق چنین هدفی را فراهم کرده است.
او گفته است که زمینه همکاری تجاری و اقتصاد دو کشور بسیار وسیع است و می تواند 
شامل نفت و گاز، حمل و نقل، ارتباطات، فناوری اطاعات، فعالیت های علمی، اقدامات 

بشردوستانه، مواد غذایی، و اقام کشاورزی باشد.
نماینده تجاری روسیه در ایران گفته است که در حال حاضر هم طرح های اقتصادی مهمی 
مورد موافقت دو کشور قرار گرفته که شامل پروژه برقی  سازی راه  آهن گرمسار- اینچه برون 
بین استان های مرکزی ایران تا مرز ایران و ترکمنستان و احداث نیروگاه حرارتی سیریک 

است اما این پروژه ها هنوز آغاز نشده است.
او محصوالت زراعی مانند سبزیجات، میوه خشک، خشکبار و همچنین کاالهایی مانند 
محصوالت پتروشیمی، مواد دارویی، خودرو، مصالح ساختمانی و کاالهای صنعتی مصرفی 

مانند کفش و پوشاک را از جمله کاالهایی دانسته که ایران می تواند به روسیه صادر کند.
آقای ژیگانشین در عین حال گفته که »نمی گویم کیفیت کاالهای ایرانی در سطح برندهای 

مطرح دنیاست اما اگر به تناسب قیمت و کیفیت نگاه کنید چرا که نه؟«
این مقام روسی تاکید کرده است که دو کشور »باید به هر شیوه ممکن از مسیرهای 
حمل ونقل که روسیه را دور نمی زند حمایت کنند« و افزوده است که با بسته شدن تعدادی 
از مسیرهای حمل ونقل اروپایی به روی روسیه، کریدور ارتباطی شمال-  جنوب برای آن 

کشور اهمیت بیشتری یافته است.

مبادالت تجاری ایران 
و روسیه افزایش 
بی سابقه ای یافته است

با  مصاحبه  در  ایران  در  روسیه  تجاری  نماینده 
خبرگزاری روسی تاس، حجم مبادالت دو طرف در 
سال 202۱ را 4 میلیارد دالر و »بی سابقه« توصیف 
کرده و گفته است که مبادالت دو طرف هرگز به 
چنین رقمی بالغ نشده بود، هرچند هنوز ظرفیت 
کشور  دو  تجاری  روابط  گسترش  برای  بیشتری 

وجود دارد.
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 کشتیرانی سپید بندر مکران 
 ( SEPID BANDAR MAKRAN )

خدمات کشتیرانی، نمایندگی خطوط کشتیرانی، 
چارترینگ، تدارکات کشتی، بارشماری

چابھار، اسکله شھید کالنتری، اسکله شماره ۵، واحد شماره یک 

WWW.SEPIDBANDAR.COM
INFO@SEPIDBANDAR.COM

۰۵۴-۳۵۳۲۲۶۳۸   /    ۳۵۳۲۱۳۷۰   /  ۳۵۳۲۰۲۴۹

۰۹۱۵۱۹۵۵۸۲۶   /  ۰۹۱۹۰۱۳۰۵۱۳

راهنمای ترابران

97

رهپاد ابريشم                                99 
ره تاز                                            125
رهزاد ترابر                                     101 
زمرد ترابر نوين                              104 
سان لجستیک                               130
سپهرران ترابر                                101 
سینا صدر                                       99 
سي بن ترابر                                   102 
سیف کارگو                                     99
شامخ فرابر                                    107 
شاهین ترابر                                   110 
شهاب ترابر آريا                              98
شهاب ثاقب                                    99 
شهام ترابر                                      101 
شیب                                              104
صحرا ترابر                                    130
فراز رانان جهان                             103
کاسپین                                          98
کاال بر                                            100
کاال تندبر                                      102
کاال سپید ترابر                              108
کوله بار                                          121
کهکشان سیر آسیا                        106

کیان مهر ترابر                               108 
گروه  شرکت های آرين                  120 
گروه شرکت های نیلگون                119
گنج بار تهران                                119
الينر ترانسپورت کیش                   101 
مارال ترنس آذر                            125
ماکو سیر                                       103
ماهان ترنس                                   110
مرسا ترابر پیشرو                          103
مژده ترابر                                      99 
مسیر اکسیر                                  103
مهان تندر بار                                103

میهن ترابر                                      99 
نامداران ترابر                                 98 
نصرالرافدين                                  107
نیک تک                                        99    
نیکان ترابر                                   125

وفاراه                                            105  
ويسمان                                         100

هاگ بار                                         104 
هويار ترابر                                     101 
يونیپاک                                         111

حمل و نقل بین المللي آذربايجان شرقي
آرتا لجستیک                               131

ايده آل راه                                    140 
ترنم تبريز                                     131 
ساربان گستر سبالن                      140 
سرافراز ترابر                                 131 
شهاب سحر آذر                            131

کالجار                                           131 
نیرو ترابر                                      131

 
حمل و نقل بین المللي آذربايجان غربی

آرنگ نگین                                   131
شهاب تیر آريا                              130
صبوران ترابر                                 130
صبوررانان                                     130
مرواريد ماکو                                 131
نیک بر                                          130

حمل و نقل بین المللي استان خراسان
آبا تمیم گیتی                               128

آبانراه طوس                                  126 
ابر ترابر طوس                               127
آتا ترابر اطلس                              127
اترک بار خراسان                          126
آتی ران                                        128
آسا برودت طوس                          126 
آسا ترابر شرق                              127
بانی راه توس                                126
بهار ترابر کیان                              127
پیشتاز ترابر عصر خاوران             128
تانیا باربد تیر پارس                      128
توکا ترابر                                      129
جواهر نگار توس                         128 
خادم لجستیک                             126
ره تاش توس                                128 
زاد راه                                          128

آبتین راه خاورمیانه                       124
آذرپاد                                           116
آراد راه دريا                                  123
آرمان راه کوروش                           119
آريا بندر سپنتا                             121 
آرين ترنس                                   120 
آرين سپهر اروند                           120 
آهنگ دريا                                    120 
ابتکار ترابر پارسا                          106
اتحاد دريايی دوستی                    118
اسپندان ترابر آتیه                        120
البرز سیريک                                124
الماس مارين جنوب کیش              121
امواج دريا                                      114
امواج زرين دريا                            140

امیدان ساحل پارسیان                  118 
ايران ترابر                                     120 
ايرسا دريای فرتاک                       129
ايرسا مارين                                   119 
پارس دريا سريع                           123
پاسارگاد الين                               117
پاشا دريا شرق                              116

پترو آسیا                                      124
پرديس اقیانوس سیراف                117

تاجران دريا کاال                            115 
تاو ساحل اروند                             125
تجارت دريای آترين                      129
ترنگ دريا                                     117
توسعه تجارت روبینا                     123
توسعه تجارت کارن مکران           143
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آهن ريل کاران                             138
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شرکت های حمل و نقل بین المللی )تهران(

www.bitatarabar.com
info@bitatarabar.com

کرمانشاه: 083-38390053
نمابر: 083-38366872

خسروی:083-42420668

نمایندگی انحصاری خطوط:

نمایندگی خط کانتینری لنسر الین

نمایندگی خط کشتیرانی سی آیکون

نمایندگی خط کشتیرانی سان استار

حمل و نقل  و  کشتیرانی  شرکت  نمایندگی 
بین المللی دی اند دی سون 

نمایندگی  شرکت توفکچی

shipping company
Exclusive Lines Agency:

LANCER CONTAINER
LINES LTD

SEAIKON SHIPPING 
AGENCY PVT.LTD.

SUN STAR SHPPING LINE

D & D 7 SPEDITION GmbH

TUFEKCI  FUARCILIK

Having Agencies in all ports 
and customs of country

مالکیت شرکت کشتیرانی و کانتینری 
دوریس در امارات متحده عربی

United Emirates / Doris 
Shipping &container owned 

Company

حمل فرآورده های نفتی از
ایران به عراق و بالعکس

تهران: سعادت آباد، خیابان عالمه جنوبی، 
خیابان 38 غربی، پالک 55، طبقه 3

تلفن :88681133
فاکس:88681947

info@khazartarabar.com

شرکت خزر ترابر

Khazar Tarabar
International Transport Co.

P.J.S

تلفن: 34374652-044 / 34375607     نمابر: 044-34374879

تهران: سعادت آباد، خیابان عالمه جنوبی، 
خیابان 38 غربی، پالک 55، طبقه 3

تلفن :88681133
فاکس :88683334

sales@namdaranlogistic.com
www.namdaranlogistic.com

تلفن : 021-96641
نمابر: 021-96641001

arashtirzarrin@gmail.com

تهران، خیابان آیت اهلل کاشانی، 
اول خیابان وفا آذر، بن بست طالقانی، ساختمان 

بانک پاسارگاد، طبقه 5، واحد 18
تلفن / فاکس: 6- 44011101 

کریر - فورواردر
ارائه خدمات ویزا ) عراق و افغانستان(

1- حمل فرآورده های نفتی و کاال
از ایران به عراق و بالعکس

2- حمل فرآورده های نفتی و کاال به افغانستان
3- حمل کاال به اروپا الخصوص

)آلمان - ایتالیا - هلند - اتریش( و بالعکس
4- دارای 25 کامیون ملکی و چادری 1000 دستگاه 

کامیون تحت کاپوتاژ جهت حمل سوخت

تهران: میرزای شیرازی شمالی، نبش کوچه 
شهدا، پالک 229، طبقه 2، واحد 8

88616637-9
88616640
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 بندرعباس: 076-32247589 

شرکت های حمل و نقل بین المللی )تهران(

ecmelan2003@yahoo.com

 تلفن: 45842

6601

 حمل هوایی، دریایی، زمینی، ریلی، ترکیبی 
خدمات گمرکی و ترخیص کاال 

مدیریت پروژه های خاص  خدمات امورنمایشگاهی
  انبارداری و توزیع   مشاوره لجستیک

 سیستم های یکپارچه لجستیک و تامین 
 ترانزیت )داخلی و خارجی( 

تلفن:    77686445  
77612541            
تلفکس: 77685168

تهران: میدان هفت تیر، خیابان قائم مقام فراهانی،
کوچه الوند، ساختمان الوند،پالک 13

 طبقه 5،واحد 17
تلفن:  88820732 / 88827092-3

فکس :88820733 

تلفن: 88141841-4 
021-88806860-2

نمابر: 021-88810219

 زمینی-هوایی- دریایی
کریر - فورواردر

  سرویس کامیون ایرانی متشکل از 
کامیون های چادری و یخچالدار تحت 

پوشش جهت حمل محموالت صادراتی و 
وارداتی به کلیه کشور های اروپایی و بلعکس
  دارای نمایندگی در کشورهای آلمان، 
ایتالیا، اتریش، یونان، بلغارستان، ترکیه، 

چین، کره جنوبی و تایوان 
تهران، میدان فاطمی، ابتدای بزرگراه 

گمنام، برج گلها، پالک 35
طبقه 5، واحد 10

تلفکس : 88989875-76 
 88977627 - 29

  دفتر و انبار اختصاصی در بلغارستان
  سرویس های حمل وارداتی در تمام نقاط 

 اروپا به ایران و بلعکس
  سرویس ترخیص و خدمات گمرکی در 

 کلیه گمرکات بلغارستان و اروپا
  انجام کلیه خدمات اسناد برای

  محموالت خاص 
Trading Company خدمات  

www.safecargo-co.com
info@safecargo-co.com

www.arsambarco.com

Address: No.119, bul.lliyantsi, 1220 
Sofia, Bulgaria

Tel: +359 - 877443900
+359-879207970

حمل و نقل بین المللی و خدمات کشتیرانی

آرسام بار 
آریایی

شرکت حمل و نقل بین المللی 

الیت آریا جم 

تهران، خیابان آیت اله کاشانی، 
جنب پارک یاران، پالک 220، 
برج توپاز، طبقه 9، واحد 908

تلفن :58741
دفتر فرودگاه :2- 021-51005271

دفتر بندر عباس :7 - 076-3386406 

 حمل و نقل بین المللی
 نمایندگی کشتی رانی 

 خدمات بار هوایی 
ترانزیت -ترخیص

info@elitearia.com
www.elitearia.com



98

شرکت های حمل و نقل بین المللی )تهران(
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از ایران به عراق و بالعکس
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  انجام کلیه خدمات اسناد برای

  محموالت خاص 
Trading Company خدمات  

www.safecargo-co.com
info@safecargo-co.com

www.arsambarco.com

Address: No.119, bul.lliyantsi, 1220 
Sofia, Bulgaria

Tel: +359 - 877443900
+359-879207970
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شرکت های حمل و نقل بین المللی )تهران(

 حمل و ترخیص و ترانزیت کلیه 
محموله های گروپاژ، نرمال، سنگین، 

فوق سنگین، ترافیکی و فله
 دارای نمایندگی فعال در کشورهای 

ترکیه، گرجستان، ایتالیا، آلمان، اسپانیا، 
سوئد، فرانسه و روسیه

ترخیص و واگذاری کشنده های نو 
و کار کرده ساخت اروپا با استاندارد 
یورو 5 و برندهای رنو پریمیوم، داف، 
ولوو ،مرسدس بنز اکتوروز و اسکانیا 
به رانندگان یا شرکت های حمل و نقل

به مدیریت  غالمرضا حنفی

KAL AKAL A   BARBAR

زمینی - دریایی - هوایی
کریر - فورواردر

  سرویس کامیون ایرانی، چادری و 
 یخچالدار تحت پوشش جهت 

حمل محموالت صادراتی و وارداتی به 
کلیه کشور های اروپایی، 

روسیه و بلعکس
  دارای نمایندگی در کشورهای اروپایی، 

ترکیه، چین، کره جنوبی و تایوان 
تهران، خیابان طالقانی، نبش بهار 

جنوبی، پالک 163، طبقه 4، واحد 18

تلفن : 77671156-9 - 021
نمابر: 77602618 - 021

همراه مدیرعامل: 09121062830 

International Transport 
& Shipping Services 

حمل و نقل بین المللی و خدمات کشتیرانی

  شرکتشرکت
کاالبــرکاالبــر

www.kalabar.net
info@kalabar.net

 * ارائه دهنده سرویس های خاص 
حمل هوایی، زمینی به ایران و بالعکس

*حمل بارهای مسافری)فریت(با بسته بندی 
مناسب و مطابق با آخرین استانداردها در

)Door To Door( دفتر فرودگاه شرکت
* انجام امور گمرکی از آدرس اعالم شده تا مقصد

*حمل کاالها با شرایط نگهداری در دمای 
خاص، حمل های پروژه ای

تلفن: 92- 88505390
فکس: 88505389

تلفکس دفتر فرودگاه: 
  51005169 -70

دارای 20 سال سابقه و تجربه 
حمل و نقل بین المللی کاال

هوایی، زمینی و دریایی 

www.wiseman-cargo.org
wiseman@wiseman-cargo.org

راهیان دریای سعادت

دارای سرویس مستقیم از:
 اروپا، آسیا،  جنوب شرق آسیا، 

کانادا، استرالیا، آمریکای جنوبی و بالعکس
 کشورهای حوزه خلیج فارس به بنادر 

ایران و بالعکس  ترانزیت داخلی و 
CIS خارجی به کشورهای

 حمل محموالت فله و پروژه ای
 حمل هوایی  حمل زمینی از اروپا
 متصدی حمل LCL )خرده بار( از 

تمامی بنادر آسیا و اروپا به مقصد ایران
 شعب و نمایندگی در کلیه بنادر ایران

 دارای دفتر اصلی در کشور امارات، 
کانادا ، انگلستان و چین

گروه شرکت های راهیان
حمل و نقل بین المللی و 
RDS صاحب خط کانتینری

تهران، خیابان مطهری، نبش خیابان 
الرستان،پالک 414،طبقه 5،واحد23

تلفن: 88894704 - 021)15خط(
نمابر: 88913568 - 021

www.rdsshipping.com
info@rdsshipping.com

 تهران: خیابان دکتر فاطمی، شماره 221، طبقه 7، واحد 702

تلفن : 88955003 -021            نمابر : 88955004 -021 

کریر - فورواردر - ترخیص کاال

متخصص در حمل کاال های فاسد شدنی

info@ibbitc.comwww.ibbitc.com

)ویال(

تلفن: 88895109 / 86037141
نمابر: 88912711

info@euroasia.biz.tr

IRAN.TURKEY Is KONSEYI Deutsch-IranischeCCI Iran,Belgium

www.barbodea.com

 Istanbul: +90 (0) 212 77 77 222                                                                                                                             885 26 111 : تهران

ECO

info@barbodea.com
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شرکت های حمل و نقل بین المللی )تهران(

جاده ساوه: شهرک صنعتی چهاردانگه، خیابان 
21)بلوار ماهر(، میدان نصرت، پالک 23، ورودی 9

rahzad.tarabar@yahoo.com

Rahzad Tarabar

تخصص ما حمل محموله ها با 
کامیون های چادری و یخچالی به 

کشور های  افغانستان 
) اسالم قلعه، هرات، زرنج، مزار شریف(

عراق 
) اربیل، سلیمانه،بغداد، کربال، نجف(

ارمنستان  -  ترکمنستان
 ازبکستان  -  تاجیکستان
 گرجستان - آذربایجان

ترکیه و کشور های عضو شینگن

بارفرابری پارسیان زمین دریا

تلفن:  88172100   /  000 021-45247
www.pls-co.com          contact@pls-co.com

Power Beyond Cargo

Persian Land Sea Forwarding

تلفن: 86036314 - 86036317
فاکس: 86036324

تهران: خیابان سپهبد قرنی،خیابان 
شهید کالنتری،پالک 76 ،طبقه اول، واحد 9

www.shahamtarabarco.com

تلفن مدیریت: 86036328
مدیریت: احمدرضا ره آورد 09123274932

تهران: خیابان ولیعصر، مقابل پارک ملت، 
خیابان دریا بندری، پالک 66، طبقه چهارم

تلفن: 22028781-5      
نمابر: 22028780

 متخصص در امور فورواردینگ، 
حمل و نقل چند وجهی و حمل کاالهای 
ترانزیتی و پروژه ای از کلیه مبادی به 
مقاصد داخلی، آسیای میانه و روسیه

i n f o @ s e p e h r u n . c o m

شرکت حمل و نقل بین المللی 

info@shahamtarabarco.com
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شرکت های حمل و نقل بین المللی )تهران(

 حمل و ترخیص و ترانزیت کلیه 
محموله های گروپاژ، نرمال، سنگین، 

فوق سنگین، ترافیکی و فله
 دارای نمایندگی فعال در کشورهای 

ترکیه، گرجستان، ایتالیا، آلمان، اسپانیا، 
سوئد، فرانسه و روسیه

ترخیص و واگذاری کشنده های نو 
و کار کرده ساخت اروپا با استاندارد 
یورو 5 و برندهای رنو پریمیوم، داف، 
ولوو ،مرسدس بنز اکتوروز و اسکانیا 
به رانندگان یا شرکت های حمل و نقل

به مدیریت  غالمرضا حنفی

KAL AKAL A   BARBAR

زمینی - دریایی - هوایی
کریر - فورواردر

  سرویس کامیون ایرانی، چادری و 
 یخچالدار تحت پوشش جهت 

حمل محموالت صادراتی و وارداتی به 
کلیه کشور های اروپایی، 

روسیه و بلعکس
  دارای نمایندگی در کشورهای اروپایی، 

ترکیه، چین، کره جنوبی و تایوان 
تهران، خیابان طالقانی، نبش بهار 

جنوبی، پالک 163، طبقه 4، واحد 18

تلفن : 77671156-9 - 021
نمابر: 77602618 - 021

همراه مدیرعامل: 09121062830 

International Transport 
& Shipping Services 

حمل و نقل بین المللی و خدمات کشتیرانی

  شرکتشرکت
کاالبــرکاالبــر

www.kalabar.net
info@kalabar.net

 * ارائه دهنده سرویس های خاص 
حمل هوایی، زمینی به ایران و بالعکس

*حمل بارهای مسافری)فریت(با بسته بندی 
مناسب و مطابق با آخرین استانداردها در

)Door To Door( دفتر فرودگاه شرکت
* انجام امور گمرکی از آدرس اعالم شده تا مقصد

*حمل کاالها با شرایط نگهداری در دمای 
خاص، حمل های پروژه ای

تلفن: 92- 88505390
فکس: 88505389

تلفکس دفتر فرودگاه: 
  51005169 -70

دارای 20 سال سابقه و تجربه 
حمل و نقل بین المللی کاال

هوایی، زمینی و دریایی 

www.wiseman-cargo.org
wiseman@wiseman-cargo.org

راهیان دریای سعادت

دارای سرویس مستقیم از:
 اروپا، آسیا،  جنوب شرق آسیا، 

کانادا، استرالیا، آمریکای جنوبی و بالعکس
 کشورهای حوزه خلیج فارس به بنادر 

ایران و بالعکس  ترانزیت داخلی و 
CIS خارجی به کشورهای

 حمل محموالت فله و پروژه ای
 حمل هوایی  حمل زمینی از اروپا
 متصدی حمل LCL )خرده بار( از 

تمامی بنادر آسیا و اروپا به مقصد ایران
 شعب و نمایندگی در کلیه بنادر ایران

 دارای دفتر اصلی در کشور امارات، 
کانادا ، انگلستان و چین

گروه شرکت های راهیان
حمل و نقل بین المللی و 
RDS صاحب خط کانتینری

تهران، خیابان مطهری، نبش خیابان 
الرستان،پالک 414،طبقه 5،واحد23

تلفن: 88894704 - 021)15خط(
نمابر: 88913568 - 021

www.rdsshipping.com
info@rdsshipping.com

 تهران: خیابان دکتر فاطمی، شماره 221، طبقه 7، واحد 702

تلفن : 88955003 -021            نمابر : 88955004 -021 

کریر - فورواردر - ترخیص کاال

متخصص در حمل کاال های فاسد شدنی

info@ibbitc.comwww.ibbitc.com

)ویال(

تلفن: 88895109 / 86037141
نمابر: 88912711

info@euroasia.biz.tr

IRAN.TURKEY Is KONSEYI Deutsch-IranischeCCI Iran,Belgium

www.barbodea.com

 Istanbul: +90 (0) 212 77 77 222                                                                                                                             885 26 111 : تهران

ECO

info@barbodea.com
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شرکت های حمل و نقل بین المللی )تهران(

جاده ساوه: شهرک صنعتی چهاردانگه، خیابان 
21)بلوار ماهر(، میدان نصرت، پالک 23، ورودی 9

rahzad.tarabar@yahoo.com

Rahzad Tarabar

تخصص ما حمل محموله ها با 
کامیون های چادری و یخچالی به 

کشور های  افغانستان 
) اسالم قلعه، هرات، زرنج، مزار شریف(

عراق 
) اربیل، سلیمانه،بغداد، کربال، نجف(

ارمنستان  -  ترکمنستان
 ازبکستان  -  تاجیکستان
 گرجستان - آذربایجان

ترکیه و کشور های عضو شینگن

بارفرابری پارسیان زمین دریا

تلفن:  88172100   /  000 021-45247
www.pls-co.com          contact@pls-co.com

Power Beyond Cargo

Persian Land Sea Forwarding

تلفن: 86036314 - 86036317
فاکس: 86036324

تهران: خیابان سپهبد قرنی،خیابان 
شهید کالنتری،پالک 76 ،طبقه اول، واحد 9

www.shahamtarabarco.com

تلفن مدیریت: 86036328
مدیریت: احمدرضا ره آورد 09123274932

تهران: خیابان ولیعصر، مقابل پارک ملت، 
خیابان دریا بندری، پالک 66، طبقه چهارم

تلفن: 22028781-5      
نمابر: 22028780

 متخصص در امور فورواردینگ، 
حمل و نقل چند وجهی و حمل کاالهای 
ترانزیتی و پروژه ای از کلیه مبادی به 
مقاصد داخلی، آسیای میانه و روسیه

i n f o @ s e p e h r u n . c o m

شرکت حمل و نقل بین المللی 

info@shahamtarabarco.com
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 تهران: خیابان بهشتی، بعد از چهار راه 
اندیشه، نرسیده به سهروردی، پالک 112، 

طبقه اول ، واحد 3
 تلفن: 72و021-88433870

نمابر: 021-86028252
       info@pishrohaml.com

www.pishrohaml.com

 جاده اي، دریایي ، هوایي و ریلي

پیشرو حمل کاال
شرکت حمل و نقل بین المللی، فورواردری

و خدمات کشتیرانی 

تهران: میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، 
کوچه 12 شرقی، پالک 16، طبقه 3 واحد شرقی

تلفن:  021-88733167-88733100
تلفن:6-88543134-021نمابر:021-88732872

نمابر:021-88755840
info@piroozranan.com
www.piroozranan.com

 تهران: خیابان شهید بهشتی، خیابان
سرافراز، کوچه یکم، پالک 12، طبقه اول

تهران،میرداماد، میدان مادر، خیابان 
شاه نظری، کوچه دوم، پالک 39، 

طبقه 4، واحد 7
کد پستی:1547936733

تلفن:021-22922177-8   
نمابر:021-22922179

88422623 تلفن: 4ـ 
فکس: 88456035
info@skanbp.com 

حمل تخصصی 
کاالهای فاسد شدنی

ارائه خدمات فورواردینگ بین المللی و ترخیص کاال
دارای دفتر اختصاصی در فرودگاه امام )ره(

تلفن دفتر مرکزی : 021-42751000
تلفن دفتر فرودگاه: 021-55678020

شرکت حمل و نقل بین المللی 
به تام ترابر

info@behtam.net          h.miri@behtam.net
www.behtam.net

ارائه شیوه های حمل چند وجهی )زمینی، دریایی، ریلی و هوایی(
جهت حمل کاالهای وارداتی، صادراتی و ترانزیتی از اقصی نقاط 

جهان به بنادر و گمرکات ایران و بالعکس
ارائه خدمات ترخیص، ترانزیت و مشاوره گمرکی

تهران، کریمخان زند، خردمند شمالی، پالک 95، ساختمان کفرنگ طبقه 7

تلفن : 88325192 -021         نمابر :88847642

 حمل کاالهای صادراتی توسط کامیونهای ترک و ایرانی به کشورهای ترکیه- سوریه- لبنان- اردن و گرجستان 
  ارایه کامیونهای یخچالی به کشورهای فوق الذکر و کل اروپا و بالعکس

 این شرکت دارای پارکینگ اختصاصی و لیفتراک جهت تخلیه و بارگیری و انبارداری به مساحت 60 هزار متر مربع 
جنب گمرک شهریار می باشد.

نماینده شرکت های حمل ونقل بین المللی و کشتیرانی از کشور ترکیه
تلفن:  8-66277006 /6-66271265         فاکس:66271267 -021 

مدیریت: 09122077929                       / 09125273520
Tel: (+9821) 66271265 - 6 / 66277006 - 8 
Fax:(+9821) 66271267      mobile:(+98) 9122077929 

F a z a r a f z a @ y a h o o . c o m  /  N a v i d . r a s a a z a r @ G m a i l . c o m  /  Ay d i n t a r a b a r j a h a n @ g m a i l . c o m

)محمودی()فرهاد آذر افزا(

NAVID  RASA  AZARشرکت نوید راسا آذر Export & Import

بینالمللی حملونقل

تهران رخش

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان شهید عباسپور 
شمالی )توانیر(، کوی هومان، پالک 2، طبقه 2

تلفن:  88878360 - 021
نمابر:  88878366 - 021

www.trcl.ir
info@trclco.com

 حمل و نقل زمینی، هوایی، دریایی، ریلی
 کریر، فورواردر

آژانس هواپیمایی
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شرکت های حمل و نقل بین المللی )تهران(

تهران:  خیابان بهشتی، پالک 237، 
طبقه دوم، واحد 8

کد پستی: 1531615673
تلفکس:88171150

شرکت حمل و نقل بین المللی

پارس سما کاال
)با مسئولیت محدود(

زمینی ،  دریایی ، هوایی

in fo@parsamakala . com

تهران: خیابان قائم مقام فراهانی، باالتر از 
میدان شعاع، نرسیده به مطهری، کوچه الوند، 

پالک 13، طبقه 1، واحد 5 و6
تلفن:88304032-3/88325585-6 

 نمابر: 88844543

)تاسیس 1360 - تهران(

net info@rgfco.net

 ترانزیت کاال و اتو مبیل به کشورهای آسیای میانه
 حمل کانتینر وارداتی از مبدا چین و امارات به گمرکات

 و مناطق آزاد کشور و مشترک منافع
 دارای دفاتر مستقل در گمرکات ورودی و خروجی کشور

 دفاتر فعال در کشورهای چین، امارات، ارمنستان، ترکمنستان جهت تحویل اتومبیل 
و کانتینر کاال و تحویل در کشور و آدرس مطبوعشان

sales2@ kamyaran.co
manager@kamyaran.co

مدیر عامل: آرش نبوی
صادرات و واردات از اروپا و خاور دور ترانزیت 

از ایران به آسیای میانه بلعکس

عضو اتحادیه بین المللی فورواردرها

تهران: سعادت آباد،ابتدای بلوار دریا، 
پالک 97، طبقه 3، واحد 4

تلفن:021-88697600   
نمابر:021-88692088

FIATA

www.mehantondar.com pricing@mehantondar.com

تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از پارک ساعی، بن بست گل،
 ساختمان گل طبقه دوم واحد 201

تلفن: 21- 88652219              021-91002011

 * صادرات ،واردات ،ترانزیت 
 * حمل ترکیبي و پروژه

* داراي نماینده معتبر در اروپا , آسیا و خاورمیانه
M E H A N  T O N D A R  B A R
G L O B A L  F O R W A R D I N G

M E H A N  T O N D A R  B A R
G L O B A L  F O R W A R D I N G

شرکت حمل و نقل بین المللی

تلفن: 88907085 )8 خط(
فکس: 88927812 و 88904894

info@irandahr.com

حملونقلبینالمللی

ایران دهر
کریر - فورواردر 

صادرات - واردات- ترانزیت

تهران، خیابان استاد نجات اللهي، کوچه 
برادران شاداب، پالک 58، طبقه 3

طبقه6، واحد2

86031205 / 88748529

 ۰۲۱  -۸۸۵۴۹۳۸۰  /  ۸۸۹۸۰۱۱۲ -۴  /  ۸۸۵۲۹۲۱۹ / ۸۸۵۳۸۷۴۱
خیابان مطھری، خیابان کوه نور، بن بست دوم،  پالک ۸،  طبقه اول،  واحد دوم

حمل ونقل روسیه تخصص ماست

www.frjtrans.com info@frjtrans.com

 "شرکت فراز رانان جھان با بیش از ۲۰ سال سابقه در مسیر روسیه"

Unit 23,F 2, No. 42,Saba Blv., 
Africa Blv.,Tehran ,Iran 

Tel: +9821-220 20 108 
Fax: +9821-220 20 136 

  +98 9128866844

HADAF MARINE
 INT’L LOGISTICS CO.

  info@hbdco.net

www.masirex.com

تنهــا در ســال گذشــته، بیــش از ۴۰،۰۰۰ تــن 
بــار در قالــب ۶۰۰ پــروژه موفــق حمــل و نقــل 
بیــن المللــی هوایــی، دریایــی و زمینــی بــرای 

۱۷۰ مشــتری حمــل کــرده ایــم.

تلفن: 021-۸۸۶۶۳۳۱۲-13

مسیر اکسیر
شرکتحملونقلبینالمللی



102

شرکت های حمل و نقل بین المللی )تهران(

 تهران: خیابان بهشتی، بعد از چهار راه 
اندیشه، نرسیده به سهروردی، پالک 112، 

طبقه اول ، واحد 3
 تلفن: 72و021-88433870

نمابر: 021-86028252
       info@pishrohaml.com

www.pishrohaml.com

 جاده اي، دریایي ، هوایي و ریلي

پیشرو حمل کاال
شرکت حمل و نقل بین المللی، فورواردری

و خدمات کشتیرانی 

تهران: میدان آرژانتین، خیابان بیهقی، 
کوچه 12 شرقی، پالک 16، طبقه 3 واحد شرقی

تلفن:  021-88733167-88733100
تلفن:6-88543134-021نمابر:021-88732872

نمابر:021-88755840
info@piroozranan.com
www.piroozranan.com

 تهران: خیابان شهید بهشتی، خیابان
سرافراز، کوچه یکم، پالک 12، طبقه اول

تهران،میرداماد، میدان مادر، خیابان 
شاه نظری، کوچه دوم، پالک 39، 

طبقه 4، واحد 7
کد پستی:1547936733

تلفن:021-22922177-8   
نمابر:021-22922179

88422623 تلفن: 4ـ 
فکس: 88456035
info@skanbp.com 

حمل تخصصی 
کاالهای فاسد شدنی

ارائه خدمات فورواردینگ بین المللی و ترخیص کاال
دارای دفتر اختصاصی در فرودگاه امام )ره(

تلفن دفتر مرکزی : 021-42751000
تلفن دفتر فرودگاه: 021-55678020

شرکت حمل و نقل بین المللی 
به تام ترابر

info@behtam.net          h.miri@behtam.net
www.behtam.net

ارائه شیوه های حمل چند وجهی )زمینی، دریایی، ریلی و هوایی(
جهت حمل کاالهای وارداتی، صادراتی و ترانزیتی از اقصی نقاط 

جهان به بنادر و گمرکات ایران و بالعکس
ارائه خدمات ترخیص، ترانزیت و مشاوره گمرکی

تهران، کریمخان زند، خردمند شمالی، پالک 95، ساختمان کفرنگ طبقه 7

تلفن : 88325192 -021         نمابر :88847642

 حمل کاالهای صادراتی توسط کامیونهای ترک و ایرانی به کشورهای ترکیه- سوریه- لبنان- اردن و گرجستان 
  ارایه کامیونهای یخچالی به کشورهای فوق الذکر و کل اروپا و بالعکس

 این شرکت دارای پارکینگ اختصاصی و لیفتراک جهت تخلیه و بارگیری و انبارداری به مساحت 60 هزار متر مربع 
جنب گمرک شهریار می باشد.

نماینده شرکت های حمل ونقل بین المللی و کشتیرانی از کشور ترکیه
تلفن:  8-66277006 /6-66271265         فاکس:66271267 -021 

مدیریت: 09122077929                       / 09125273520
Tel: (+9821) 66271265 - 6 / 66277006 - 8 
Fax:(+9821) 66271267      mobile:(+98) 9122077929 

F a z a r a f z a @ y a h o o . c o m  /  N a v i d . r a s a a z a r @ G m a i l . c o m  /  Ay d i n t a r a b a r j a h a n @ g m a i l . c o m

)محمودی()فرهاد آذر افزا(

NAVID  RASA  AZARشرکت نوید راسا آذر Export & Import

بینالمللی حملونقل

تهران رخش

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان شهید عباسپور 
شمالی )توانیر(، کوی هومان، پالک 2، طبقه 2

تلفن:  88878360 - 021
نمابر:  88878366 - 021

www.trcl.ir
info@trclco.com

 حمل و نقل زمینی، هوایی، دریایی، ریلی
 کریر، فورواردر

آژانس هواپیمایی
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شرکت های حمل و نقل بین المللی )تهران(

تهران:  خیابان بهشتی، پالک 237، 
طبقه دوم، واحد 8

کد پستی: 1531615673
تلفکس:88171150

شرکت حمل و نقل بین المللی

پارس سما کاال
)با مسئولیت محدود(

زمینی ،  دریایی ، هوایی

in fo@parsamakala . com

تهران: خیابان قائم مقام فراهانی، باالتر از 
میدان شعاع، نرسیده به مطهری، کوچه الوند، 

پالک 13، طبقه 1، واحد 5 و6
تلفن:88304032-3/88325585-6 

 نمابر: 88844543

)تاسیس 1360 - تهران(

net info@rgfco.net

 ترانزیت کاال و اتو مبیل به کشورهای آسیای میانه
 حمل کانتینر وارداتی از مبدا چین و امارات به گمرکات

 و مناطق آزاد کشور و مشترک منافع
 دارای دفاتر مستقل در گمرکات ورودی و خروجی کشور

 دفاتر فعال در کشورهای چین، امارات، ارمنستان، ترکمنستان جهت تحویل اتومبیل 
و کانتینر کاال و تحویل در کشور و آدرس مطبوعشان

sales2@ kamyaran.co
manager@kamyaran.co

مدیر عامل: آرش نبوی
صادرات و واردات از اروپا و خاور دور ترانزیت 

از ایران به آسیای میانه بلعکس

عضو اتحادیه بین المللی فورواردرها

تهران: سعادت آباد،ابتدای بلوار دریا، 
پالک 97، طبقه 3، واحد 4

تلفن:021-88697600   
نمابر:021-88692088

FIATA

www.mehantondar.com pricing@mehantondar.com

تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از پارک ساعی، بن بست گل،
 ساختمان گل طبقه دوم واحد 201

تلفن: 21- 88652219              021-91002011

 * صادرات ،واردات ،ترانزیت 
 * حمل ترکیبي و پروژه

* داراي نماینده معتبر در اروپا , آسیا و خاورمیانه
M E H A N  T O N D A R  B A R
G L O B A L  F O R W A R D I N G

M E H A N  T O N D A R  B A R
G L O B A L  F O R W A R D I N G

شرکت حمل و نقل بین المللی

تلفن: 88907085 )8 خط(
فکس: 88927812 و 88904894

info@irandahr.com

حملونقلبینالمللی

ایران دهر
کریر - فورواردر 

صادرات - واردات- ترانزیت

تهران، خیابان استاد نجات اللهي، کوچه 
برادران شاداب، پالک 58، طبقه 3

طبقه6، واحد2

86031205 / 88748529

 ۰۲۱  -۸۸۵۴۹۳۸۰  /  ۸۸۹۸۰۱۱۲ -۴  /  ۸۸۵۲۹۲۱۹ / ۸۸۵۳۸۷۴۱
خیابان مطھری، خیابان کوه نور، بن بست دوم،  پالک ۸،  طبقه اول،  واحد دوم

حمل ونقل روسیه تخصص ماست

www.frjtrans.com info@frjtrans.com

 "شرکت فراز رانان جھان با بیش از ۲۰ سال سابقه در مسیر روسیه"

Unit 23,F 2, No. 42,Saba Blv., 
Africa Blv.,Tehran ,Iran 

Tel: +9821-220 20 108 
Fax: +9821-220 20 136 

  +98 9128866844

HADAF MARINE
 INT’L LOGISTICS CO.

  info@hbdco.net

www.masirex.com

تنهــا در ســال گذشــته، بیــش از ۴۰،۰۰۰ تــن 
بــار در قالــب ۶۰۰ پــروژه موفــق حمــل و نقــل 
بیــن المللــی هوایــی، دریایــی و زمینــی بــرای 

۱۷۰ مشــتری حمــل کــرده ایــم.

تلفن: 021-۸۸۶۶۳۳۱۲-13

مسیر اکسیر
شرکتحملونقلبینالمللی
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شرکت های حمل و نقل بین المللی )تهران(

کریر- فورواردر

کشتیرانی

www.zomorrodtarabar.com 
info@zomorrodtarabar.com 

آذربایجان  نبش  نواب،  بزرگراه  تهران: 
شرقی، برج گردون، واحد 502 شمالی

تلفن: 66383095-7
فکس: 66383098

شرکتحملونقلبینالمللی

زمرد ترابر نوین

تهران: خیابان استاد نجات اللهی، 
خیابان شهید کالنتری، پالک 78، 

طبقه3، واحد جنوبی
تلفن: 40881112
نمابر: 40881570

www.silk-roadco.com
info@silk-roadco.com

شرکت حمل و نقل بین المللی 

حمل ریلی، دریایی
زمینی و هوایی

کــریــر- فــورواردر
حمل ونقل بین المللی

داخلی توانمند , سراسری بزرگ مقیاس 
هوشمند، نمایندگی کشتیرانی

info@hbtc.biz
www.hagbarco.com

تهران،کیلومتر 12 جاده مخصوص کرج، 
خیابان سپاه اسالم، خیابان شهید 

عباس شفیعی )جالل( 
تلفن : 44907161-70 

فاکس 44907169

مجهز به ناوگان یخچال دار، کفی، 
تانکر، کمپرسی، چادری و کشنده بر

www.almastpgroup.com                info@almastpgroup.com

شرکت حمل و نقل بین المللی

گروه الماس ترابر پارس
 ثبت شده در کشورهای ایران و عراق و ترکیه

 دارای شعب فعال در ترکیه )مرسین، استانبول، غازی آنتپ(، عراق )بغداد، سلیمانیه، اربیل( و کلیه مرزهای ورودی به عراق
 دارای نمایندگی فعال در دوبی، چین، تایوان، تایلند، مالزی

 دفاتر نمایندگی و شعب فعال در کلیه پایانه های مرزی و گمرکی کشور
 دارای امکانات ترخیص واردات به ایران و صادرات از ایران 
 حمل کاال به صورت زمینی، دریایی، هوایی و حمل ترکیبی

تهران، خیابان شریعتی، سه راه طالقانی، خیابان خواجه نصرالدین طوسی، کوچه معززی، پالک2، بلوک1، طبقه سوم، واحد 14

تلفن: 02177649637      /        نمابر: 02177649638

com

com

متخصص حمل کاال و خرده بار 
 به ارمنستان و اوراسیا 

کامیونت،کامیون،تریلر،یخچالدار.

شرکت حمل ونقل بین المللی

آلتون راه تندر
Altun Rah Tondar

تهران، یوسف آباد، 
خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، 
خیابان شهید امیر جهانبخش )سوم( 

پالک 6 طبقه دوم واحد 5

فوروادر

تلفن: 88962178 21 98+
نمابر: 88988542 21 98+

info@altunrahtondar.com

شرکت حمل و نقل بین المللی 

شیب
)سهامی خاص(

 دریایي -  زمینی - ریلی - هوایی 
 فورواردر- کریر - لجستیک و ترخیص کاال

 واردات و صادرات و ترانزیت کاال از اقصی نقاط دنیا 
حمل ترکیبی ، حمل محموالت ترافیکی و

 فوق سنگین و پروژه ای 

 تهران، خیابان طالقانی، تقاطع سپهبد قرنی، ساختمان 292، طبقه پنجم 
تلفن ویژه:88851006  /  همراه:09129680295  /  نمابر:88807397

www.shib.ws             info @ shib.ws
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شرکت های حمل و نقل بین المللی )تهران(

ناوگان تخصصی
حمل، واردات و صادرات

LPG گاز مایع

تهران: خیابان سهروردی شمالی، خیابان 
هویزه، نبش ویدا، پالک ، طبقه اول

تلفن:021-88545890-1
نمابر:021-88767060

شرکت حمل و نقل بین المللی

جاده ابریشم فرابر
شرکت حمل و نقل بین المللی و 

خدمات کشتیرانی

حمل زمینی، دریایی، هوایی و ریلی

تهران، شهرک راه آهن، میدان 
ساحل، خیابان شمس، خیابان نور، 
ضلع جنوبی ساختمان ستاره دریا، 

طبقه 7، واحد 14، 

تلفکس: 
021-46127726

info@silkroadfarabar.com :ایمیل
www.silkroadfarabar.com :وبسایت

تهران:خیابان کریم خان زند، خیابان شهید کالنتری، 
بین نجات الهی و سپهبدقرنی، ساختمان 76

طبقه 5 واحد 24

شرکت حمل و نقل بین المللی 

پارسا ترابر پرشیا
.با امکانات، تاسیسات و

تجهیزات و ماشین آالت تخصصی
در زمینه حمل، واردات و صادرات

LPG گاز مایع
در منطقه آسیا و خاور دور

تهران، سهروردی شمالی،هویزه
غربی، نبش خیابان ویدا، پالک 1

تلفن:88764611
فکس:88767060

info@pasargas.com

Info@mahantejaratL.com      Info@amir-logist ics .com

 سرویس کامیونی ویژه، اروپا، ترکیه، عراق، لبنان و سوریه
 نازل ترین نرخ کانتینر صادراتی 

 بهترین نرخ و سرویس کانتینرهای یخچالی، ایزو تانک ، 
فلکسی تانک، اپن تاپ ، فلت رک

 حمل تخصصی قیر ) از پاالیشگاه به تمام مقاصد دنیا(
 حمل و انجام پروژه های نفتی به کشورهای همسایه

 فروش و حمل بنزین و گازوئیل به کشورهای غرب آسیا

شرکت پیمانکاری ، ترخیص و بازرگانی

ماهان تجارت لیمارک
شرکت حمل و نقل بین المللی

 امیر لجستیک

تهران، خیابان پاسداران، روبروی پارک نیاوران، مجتمع اطلس مال 
طبقه پنجم، واحد 20

تلفن: 26378572   /   021-26378571

تهران: خیابان آیت اهلل کاشانی، روبروی مسجد 
نظام مافی، مجتمع تجاری اداری اترک،

 طبقه دوم، واحد 205
تلفن:  5-46092303-021  نمابر: 46092306

پارس پیشرو دریا گوهر

حمل و نقل بین المللی
)زمینی دریایی هوایی و ریلی(
ترانزیت و امور بازرگانی کاال

)صادرات واردات و ترخیص( 
از کلیه مبادی

تهران، میدان ونک،  خ ونک،  ساختمان 
آئینه ونک، شماره 110 واحد 502 اداری

تلفن: 42 - 88786441    
فکس: 88786443

info@pars-pishro.com
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شرکت های حمل و نقل بین المللی )تهران(

کریر- فورواردر

کشتیرانی

www.zomorrodtarabar.com 
info@zomorrodtarabar.com 

آذربایجان  نبش  نواب،  بزرگراه  تهران: 
شرقی، برج گردون، واحد 502 شمالی

تلفن: 66383095-7
فکس: 66383098

شرکتحملونقلبینالمللی

زمرد ترابر نوین

تهران: خیابان استاد نجات اللهی، 
خیابان شهید کالنتری، پالک 78، 

طبقه3، واحد جنوبی
تلفن: 40881112
نمابر: 40881570

www.silk-roadco.com
info@silk-roadco.com

شرکت حمل و نقل بین المللی 

حمل ریلی، دریایی
زمینی و هوایی

کــریــر- فــورواردر
حمل ونقل بین المللی

داخلی توانمند , سراسری بزرگ مقیاس 
هوشمند، نمایندگی کشتیرانی

info@hbtc.biz
www.hagbarco.com

تهران،کیلومتر 12 جاده مخصوص کرج، 
خیابان سپاه اسالم، خیابان شهید 

عباس شفیعی )جالل( 
تلفن : 44907161-70 

فاکس 44907169

مجهز به ناوگان یخچال دار، کفی، 
تانکر، کمپرسی، چادری و کشنده بر

www.almastpgroup.com                info@almastpgroup.com

شرکت حمل و نقل بین المللی

گروه الماس ترابر پارس
 ثبت شده در کشورهای ایران و عراق و ترکیه

 دارای شعب فعال در ترکیه )مرسین، استانبول، غازی آنتپ(، عراق )بغداد، سلیمانیه، اربیل( و کلیه مرزهای ورودی به عراق
 دارای نمایندگی فعال در دوبی، چین، تایوان، تایلند، مالزی

 دفاتر نمایندگی و شعب فعال در کلیه پایانه های مرزی و گمرکی کشور
 دارای امکانات ترخیص واردات به ایران و صادرات از ایران 
 حمل کاال به صورت زمینی، دریایی، هوایی و حمل ترکیبی

تهران، خیابان شریعتی، سه راه طالقانی، خیابان خواجه نصرالدین طوسی، کوچه معززی، پالک2، بلوک1، طبقه سوم، واحد 14

تلفن: 02177649637      /        نمابر: 02177649638

com

com

متخصص حمل کاال و خرده بار 
 به ارمنستان و اوراسیا 

کامیونت،کامیون،تریلر،یخچالدار.

شرکت حمل ونقل بین المللی

آلتون راه تندر
Altun Rah Tondar

تهران، یوسف آباد، 
خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، 
خیابان شهید امیر جهانبخش )سوم( 

پالک 6 طبقه دوم واحد 5

فوروادر

تلفن: 88962178 21 98+
نمابر: 88988542 21 98+

info@altunrahtondar.com

شرکت حمل و نقل بین المللی 

شیب
)سهامی خاص(

 دریایي -  زمینی - ریلی - هوایی 
 فورواردر- کریر - لجستیک و ترخیص کاال

 واردات و صادرات و ترانزیت کاال از اقصی نقاط دنیا 
حمل ترکیبی ، حمل محموالت ترافیکی و

 فوق سنگین و پروژه ای 

 تهران، خیابان طالقانی، تقاطع سپهبد قرنی، ساختمان 292، طبقه پنجم 
تلفن ویژه:88851006  /  همراه:09129680295  /  نمابر:88807397

www.shib.ws             info @ shib.ws
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شرکت های حمل و نقل بین المللی )تهران(

ناوگان تخصصی
حمل، واردات و صادرات

LPG گاز مایع

تهران: خیابان سهروردی شمالی، خیابان 
هویزه، نبش ویدا، پالک ، طبقه اول

تلفن:021-88545890-1
نمابر:021-88767060

شرکت حمل و نقل بین المللی

جاده ابریشم فرابر
شرکت حمل و نقل بین المللی و 

خدمات کشتیرانی

حمل زمینی، دریایی، هوایی و ریلی

تهران، شهرک راه آهن، میدان 
ساحل، خیابان شمس، خیابان نور، 
ضلع جنوبی ساختمان ستاره دریا، 

طبقه 7، واحد 14، 

تلفکس: 
021-46127726

info@silkroadfarabar.com :ایمیل
www.silkroadfarabar.com :وبسایت

تهران:خیابان کریم خان زند، خیابان شهید کالنتری، 
بین نجات الهی و سپهبدقرنی، ساختمان 76

طبقه 5 واحد 24

شرکت حمل و نقل بین المللی 

پارسا ترابر پرشیا
.با امکانات، تاسیسات و

تجهیزات و ماشین آالت تخصصی
در زمینه حمل، واردات و صادرات

LPG گاز مایع
در منطقه آسیا و خاور دور

تهران، سهروردی شمالی،هویزه
غربی، نبش خیابان ویدا، پالک 1

تلفن:88764611
فکس:88767060

info@pasargas.com

Info@mahantejaratL.com      Info@amir-logist ics .com

 سرویس کامیونی ویژه، اروپا، ترکیه، عراق، لبنان و سوریه
 نازل ترین نرخ کانتینر صادراتی 

 بهترین نرخ و سرویس کانتینرهای یخچالی، ایزو تانک ، 
فلکسی تانک، اپن تاپ ، فلت رک

 حمل تخصصی قیر ) از پاالیشگاه به تمام مقاصد دنیا(
 حمل و انجام پروژه های نفتی به کشورهای همسایه

 فروش و حمل بنزین و گازوئیل به کشورهای غرب آسیا

شرکت پیمانکاری ، ترخیص و بازرگانی

ماهان تجارت لیمارک
شرکت حمل و نقل بین المللی

 امیر لجستیک

تهران، خیابان پاسداران، روبروی پارک نیاوران، مجتمع اطلس مال 
طبقه پنجم، واحد 20

تلفن: 26378572   /   021-26378571

تهران: خیابان آیت اهلل کاشانی، روبروی مسجد 
نظام مافی، مجتمع تجاری اداری اترک،

 طبقه دوم، واحد 205
تلفن:  5-46092303-021  نمابر: 46092306

پارس پیشرو دریا گوهر

حمل و نقل بین المللی
)زمینی دریایی هوایی و ریلی(
ترانزیت و امور بازرگانی کاال

)صادرات واردات و ترخیص( 
از کلیه مبادی

تهران، میدان ونک،  خ ونک،  ساختمان 
آئینه ونک، شماره 110 واحد 502 اداری

تلفن: 42 - 88786441    
فکس: 88786443

info@pars-pishro.com
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شرکت های حمل و نقل بین المللی )تهران(

 حمل و نقل بین المللی

  دی ترانس صبا
 کریرـ فورواردر

 با سابقه درخشان در عرصه
حمل و نقل بین المللی 

)زمینی، دریایی، هوایی و ریلی(
 حمل کاال به اقصی نقاط جهان

 در خدمت تجار، بازرگانان
و همکاران گرامی

تهران، خیابان مفتح، پایین تر از خیابان 
مطهری پالک258،طبقه اول، واحد 2

esmaeili@daytranssaba.com
Daytranssaba@gmail.com

تلفن: 88340501-507
فکس: 88340503

arya.forward@gmail.com

تهران: خیابان سهروردی شمالی، باالتر از بهشتی، 
خیابان شهرتاش، پالک 74، طبقه دوم، واحد 7

تلفن:88737873 / 88523686 / 86031578 
نمابر: 88738165 - 021

شرکت حمل و نقل بین المللی

 بارفرابری آراز
International Carriage Company

• حمل ترانزیت انواع خودرو از امارات و بنادر جنوب 
به عراق، ترکمنستان، ارمنستان و گرجستان

• حمل زمیني از کلیه مبادي اروپایي و سایر نقاط 
بوسیله کامیون به صورت خرده بار و یا دربست 

• حمل زمیني کاالهاي غیر استاندارد و پروژه ای 
بوسیله کامیون هاي ویژه  • حمل محموالت سنگین 

و فوق سنگین از کلیه مبادي داخلي و خارجي

با 41 سال سابقه فعالیت
کریر- فورواردر 

زمینی - دریایی - هوایی - ریلی
* خدمات گمرکی - ترخیص کاال

* صادرات، واردات، ترانزیت
تهران، جنت آباد جنوبی، 

نبش سوم غربی، ساختمان سپه

شرکت حمل و نقل بین المللی  
و نمایندگی کشتیرانی 

تلفن: )5خط( 021-44465300
نمابر: 021-44464818
 09105940050 - 59

www.Donyagard.co
Azad@Donyagard.ir

azaddonyagard@yahoo.com

D O N YA G A R D

یــاگــرد دـ 

شرکت ابتکار ترابر پارسا

تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از عباس آباد، برج نگین ساعی، طبقه 4، واحد 406
تلفن:45513-021       88552301-021           شماره همراه: 09123431627

*  نمایندگی کشتیرانی         *  حمل خرده بار دریایی به کانادا ،استرالیا ، امارات و عمان

*  متخصص بسته بندی و ارسال لوازم منزل و مبلمان به کانادا، آمریکا ، استرالیا و اروپا
*  انجام تمامی خدمات لجستیکی، ساخت جعبه های چوبی و بسته بندی کاالهای تجاری و نمایشگاهی

*  انجام امور تخلیه و بارگیری، انبارداری و انجام تشریفات گمرکی در تهران و بندرعباس

*  صادرات، واردات، ترانزیت داخلی         *  حمل کاال به صورت دریایی، هوایی، زمینی

خدمات کشتیرانی و حمل و نقل بین المللی

www.etpcargo.com info@etpcargo.com

شرکت حمل و نقل بین المللی

کهکشان سیر آسیا
کریر-فورواردر

متخصص در امر ترانزیت کاال
دارای نمایندگی فعال در گمرکات 

بندرعباس، بازرگان، تهران

 تهران، تقاطع خیابان جمهوری اسالمی و 
اسکندری، ساختمان تجاری و اداری زائر، 

طبقه سوم، واحد406
تلفکس: 66432542- 66904955

 66583815 - 66583807

kahkeshanseireasia@gmail.com 
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شرکت های حمل و نقل بین المللی )تهران(

تهران، بلوار آفریقا، خیابان 
دستگردی غربی، پالک 352، طبقه 6

تلفن: 86087817
86087258 / 86087219

فاکس: 88645155

▲سرویس های حمل زمینی، دریایی و هوایی
Door to Door خدمات حمل▲

▲خدمات حمل پروژه ای

تلفن: 6-88750353                    نمابر: 88757881

تهران، خیابان دکتر بهشتی - نبش میرعماد 
شماره 282 - واحد 202

www.5continents.ir info@5continents.ir

 متخصص در حمل محموالت گروپاژ - خرده بار
 به انگلیس، آلمان، سوئد و ... و بالعکس

Door to Door انجام خدمات حمل کاال به صورت 
 حمل محموالت زمینی، دریایی، هوایی

 از / به اقصی نقاط دنیا
 صادرات - واردات - ترانزیت

info@brt-co.com      www.brt-co.com

حملونقلبینالمللی

بارمانرهتتیس

تهران: میدان فردوسی، خیابان سمیه، نبش خیابان موسوی، پالک 68، 
ساختمان سعید، طبقه دوم، واحد 32

تلفن/ فکس: 4 -88847093 - 88847496 - 88847538

شرکت حمل و نقل بین المللی

راه نیک ترابر 
کریر-فورواردر

info@rahniklogistics.com

* حمل، ترخیص و ترانزیت کلیه محموله های 
خرده بار، نرمال، سنگین، فوق سنگین، 
ترافیکی، فله و محموالت فاسد شدنی

* حمل ترکیبی پروژه
* خدمات گمرکی و ترخیص کاال

* دارای دفاتر فعال در کشور های ترکیه، هلند، 
امارات و کلیه گمرکات مرزی

تهران ،خ سهروردی شمالی ،
کوچه شهرتاش ،پالک 74 طبقه 2واحد 6

 تلفن: 45429 - 021
 همراه: 09307656264

شرکت حمل و نقل بین المللی
 و نمایندگی کشتیرانی

)با مسئولیت محدود(

International Forwarding & 
Shipping agency CO.LTD

www.donyabar.com
info@donyabar.com

تهران:خیابان مطهری، خیابان سنائی، 
پالک 154، طبقه2 ، واحد 3

تلفن: 57 - 021-88841956

تهران: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، 
خیابان هجدهم، پالک 10، طبقه  3، واحد 6

کد پستی: 1514834417
تلفن: 021-88527230
نمابر: 021-88527231

 خدمات چارترینگ و مشاوره 
و حمل کاالی فله

 حمل و نقل بین المللی کلیه کاالهای 
کانتینری وارداتی و صادراتی

 نمایندگی نقاط مختلف جهان، از 
جمله کشورها؛ چین، ترکیه، امارات، 

عمان و ...

www.arvandsealand.com
info@arvandsealand.com

International logistics www.nasr-alrafedain.com

حمــل و نقــل به عـــراق و ســوریه
حمــل و نقــل زمینی مستقیم به عــراق

 سرویس گروپاژ به عراقترخیص کاال در گمرکات و بنادر عراق و سوریهحمل و نقل دریایی

Door to Door ســرویس                     به عــراق و ســـوریه 

عراق - بغداد
+964 - 7721033931

ایران - تهران

+98-2188921210sales1@nasr-alrafedain.com

شرکت حمل و نقل نصرالرافدین
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شرکت های حمل و نقل بین المللی )تهران(

 حمل و نقل بین المللی

  دی ترانس صبا
 کریرـ فورواردر

 با سابقه درخشان در عرصه
حمل و نقل بین المللی 

)زمینی، دریایی، هوایی و ریلی(
 حمل کاال به اقصی نقاط جهان

 در خدمت تجار، بازرگانان
و همکاران گرامی

تهران، خیابان مفتح، پایین تر از خیابان 
مطهری پالک258،طبقه اول، واحد 2

esmaeili@daytranssaba.com
Daytranssaba@gmail.com

تلفن: 88340501-507
فکس: 88340503

arya.forward@gmail.com

تهران: خیابان سهروردی شمالی، باالتر از بهشتی، 
خیابان شهرتاش، پالک 74، طبقه دوم، واحد 7

تلفن:88737873 / 88523686 / 86031578 
نمابر: 88738165 - 021

شرکت حمل و نقل بین المللی

 بارفرابری آراز
International Carriage Company

• حمل ترانزیت انواع خودرو از امارات و بنادر جنوب 
به عراق، ترکمنستان، ارمنستان و گرجستان

• حمل زمیني از کلیه مبادي اروپایي و سایر نقاط 
بوسیله کامیون به صورت خرده بار و یا دربست 

• حمل زمیني کاالهاي غیر استاندارد و پروژه ای 
بوسیله کامیون هاي ویژه  • حمل محموالت سنگین 

و فوق سنگین از کلیه مبادي داخلي و خارجي

با 41 سال سابقه فعالیت
کریر- فورواردر 

زمینی - دریایی - هوایی - ریلی
* خدمات گمرکی - ترخیص کاال

* صادرات، واردات، ترانزیت
تهران، جنت آباد جنوبی، 

نبش سوم غربی، ساختمان سپه

شرکت حمل و نقل بین المللی  
و نمایندگی کشتیرانی 

تلفن: )5خط( 021-44465300
نمابر: 021-44464818
 09105940050 - 59

www.Donyagard.co
Azad@Donyagard.ir

azaddonyagard@yahoo.com

D O N YA G A R D

یــاگــرد دـ 

شرکت ابتکار ترابر پارسا

تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از عباس آباد، برج نگین ساعی، طبقه 4، واحد 406
تلفن:45513-021       88552301-021           شماره همراه: 09123431627

*  نمایندگی کشتیرانی         *  حمل خرده بار دریایی به کانادا ،استرالیا ، امارات و عمان

*  متخصص بسته بندی و ارسال لوازم منزل و مبلمان به کانادا، آمریکا ، استرالیا و اروپا
*  انجام تمامی خدمات لجستیکی، ساخت جعبه های چوبی و بسته بندی کاالهای تجاری و نمایشگاهی

*  انجام امور تخلیه و بارگیری، انبارداری و انجام تشریفات گمرکی در تهران و بندرعباس

*  صادرات، واردات، ترانزیت داخلی         *  حمل کاال به صورت دریایی، هوایی، زمینی

خدمات کشتیرانی و حمل و نقل بین المللی

www.etpcargo.com info@etpcargo.com

شرکت حمل و نقل بین المللی

کهکشان سیر آسیا
کریر-فورواردر

متخصص در امر ترانزیت کاال
دارای نمایندگی فعال در گمرکات 

بندرعباس، بازرگان، تهران

 تهران، تقاطع خیابان جمهوری اسالمی و 
اسکندری، ساختمان تجاری و اداری زائر، 

طبقه سوم، واحد406
تلفکس: 66432542- 66904955

 66583815 - 66583807

kahkeshanseireasia@gmail.com 
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شرکت های حمل و نقل بین المللی )تهران(

تهران، بلوار آفریقا، خیابان 
دستگردی غربی، پالک 352، طبقه 6

تلفن: 86087817
86087258 / 86087219

فاکس: 88645155

▲سرویس های حمل زمینی، دریایی و هوایی
Door to Door خدمات حمل▲

▲خدمات حمل پروژه ای

تلفن: 6-88750353                    نمابر: 88757881

تهران، خیابان دکتر بهشتی - نبش میرعماد 
شماره 282 - واحد 202

www.5continents.ir info@5continents.ir

 متخصص در حمل محموالت گروپاژ - خرده بار
 به انگلیس، آلمان، سوئد و ... و بالعکس

Door to Door انجام خدمات حمل کاال به صورت 
 حمل محموالت زمینی، دریایی، هوایی

 از / به اقصی نقاط دنیا
 صادرات - واردات - ترانزیت

info@brt-co.com      www.brt-co.com

حملونقلبینالمللی

بارمانرهتتیس

تهران: میدان فردوسی، خیابان سمیه، نبش خیابان موسوی، پالک 68، 
ساختمان سعید، طبقه دوم، واحد 32

تلفن/ فکس: 4 -88847093 - 88847496 - 88847538

شرکت حمل و نقل بین المللی

راه نیک ترابر 
کریر-فورواردر

info@rahniklogistics.com

* حمل، ترخیص و ترانزیت کلیه محموله های 
خرده بار، نرمال، سنگین، فوق سنگین، 
ترافیکی، فله و محموالت فاسد شدنی

* حمل ترکیبی پروژه
* خدمات گمرکی و ترخیص کاال

* دارای دفاتر فعال در کشور های ترکیه، هلند، 
امارات و کلیه گمرکات مرزی

تهران ،خ سهروردی شمالی ،
کوچه شهرتاش ،پالک 74 طبقه 2واحد 6

 تلفن: 45429 - 021
 همراه: 09307656264

شرکت حمل و نقل بین المللی
 و نمایندگی کشتیرانی

)با مسئولیت محدود(

International Forwarding & 
Shipping agency CO.LTD

www.donyabar.com
info@donyabar.com

تهران:خیابان مطهری، خیابان سنائی، 
پالک 154، طبقه2 ، واحد 3

تلفن: 57 - 021-88841956

تهران: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، 
خیابان هجدهم، پالک 10، طبقه  3، واحد 6

کد پستی: 1514834417
تلفن: 021-88527230
نمابر: 021-88527231

 خدمات چارترینگ و مشاوره 
و حمل کاالی فله

 حمل و نقل بین المللی کلیه کاالهای 
کانتینری وارداتی و صادراتی

 نمایندگی نقاط مختلف جهان، از 
جمله کشورها؛ چین، ترکیه، امارات، 

عمان و ...

www.arvandsealand.com
info@arvandsealand.com

International logistics www.nasr-alrafedain.com

حمــل و نقــل به عـــراق و ســوریه
حمــل و نقــل زمینی مستقیم به عــراق

 سرویس گروپاژ به عراقترخیص کاال در گمرکات و بنادر عراق و سوریهحمل و نقل دریایی

Door to Door ســرویس                     به عــراق و ســـوریه 

عراق - بغداد
+964 - 7721033931

ایران - تهران

+98-2188921210sales1@nasr-alrafedain.com

شرکت حمل و نقل نصرالرافدین
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شرکت های حمل و نقل بین المللی )تهران(

شرکت حمل و نقل بین المللی و نمایندگی خطوط کشتیرانی 

تهران: بلوار آفریقا، باالتر از جهان کودک، خیابان سپیدار، پالک 18، طبقه 3، واحد 10 

تلفن: 2 - 88194461               )40 خط( 54513                نمابر: 88194456

info@parstarabar.com

تهران: خیابان نجات اللهی، خیابان اراک، ساختمان 64، طبقه سوم، واحد12   
 تلفن: 2-88914580-021      نمابر:021-88899689

شرکت حمل و نقل بین المللی جهان جاده
International transport and

 Freight Forwarders
)کریر - فورواردر(

 حمل محموال ت زمینی، دریایی و گروپاژ به کشورهای اروپایی
)ترکیه، گرجستان، اوکراین(

 حمل محموالت صادراتی، وارداتی، پروژه ای و فله
 دارای نمایندگی در اروپا، ترکیه، چین، کره

www.jahan-jadeh.com   info@jahan-jadeh.com

کاال سپید ترابر
) با مسئولیت محدود(

LTD

kalasepid@gmail.com

دفتر مرکزی : تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه زرتشت، بن بست سروش، 
پالک2، طبقه 2        تلفن: 88941967 - 021        09924734977
دفتر مشهد : پامچال 5 ، پالک 22، طبقه 2 - کدپستی: 9186993433

تلفن:3-36039890 - 051      نمابر: 051-36039894 

حمل کاالهای ترانزیتی و صادارتی به افغانستان و 
آسیای میانه و اروپا

تهران: میدان هفت تیر، خیابان مازندرانی، پالک 22
 تلفن:88812928 / 88828906 -021      نمابر: 021-88865930

صادرات پروژه های سوختی با بیش از 200 دستگاه تانکر تحت پوشش

info@esfand-tarabar.com         www.esfand-tarabar.com  

  شرکت حمل و نقل بین المللی

 اسفند تـرابـر
Esfand Tarabar

International Transport co.,Ltd.

)با مسئولیت محدود(  

زمینی، دریائی، هوائی
)صادرات، واردات، ترانزیت(

 حمل کاالی ترانزیت از کلیه مبادی ورودی به کشورهای آسیای میانه و بالعکس
 حمل کاال با کامیون از کلیه مبادی در ایران به تمام نقاط کشورهای اروپایی آسیایی و بالعکس

 حمل کاال توسط کانتینر از کلیه مبادی ایران به تمام بنادر آسیا، اروپا، 
    آمریکا، آفریقا و استرالیا

 دارای دفاتر نمایندگی در کلیه مبادی مرزی
)بازرگان، بندرعباس، سرخس، لطف آباد، اینچه برون، باشماق، میرجاوه، آستارا و ...(

 نمایندگی انحصاری در آلمان، ایتالیا، بلغارستان، ترکیه، ترکمنستان، افغانستان و عراق

تهران: خیابان جمهوری، تقاطع اسکندری، شماره 1577 )ساختمان زائر(، طبقه 5 واحد 601

تلفن: )10 خط( 66432242        نمابر: 66431500

www.aslline.com info@aslline.com

تهران، سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، پالک 24، طبقه 5، واحد 9

تلفن :4- 88507101  ،  88546298  ،  88176935

فکس : 88174295            همراه : 09124205586

 ارائه خدمات بارفرابری دریایی ، زمینی و هوایی    ارائه خدمات ترانزیت داخلی و خارجی 
 ارائه خدمات گمرکی و ترخیص کاال    دارای نمایندگی فعال در گمرکات و بنادر کشور

 سرویس حمل زمینی توسط کامیون های چادری و یخچالی به اقصی نقاط اروپا و آسیا میانه 
 متخصص حمل کاال خرده باری )گروپاژ( به ترکیه و اروپا

 دارای نمایندگی فعال در ترکیه و بلغارستان    ارائه خدمات بسته بندی و ارسال لوازم منزل
عضو انجمن سراسری شرکت های حمل و نقل بین  المللی ایران

عضو انجمن مالکان کامیون ایران 
عضو انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته 

عضو اتاق بازرگانی ، صنایع  و معادن و کشاورزی ایران
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شرکت های حمل و نقل بین المللی ) تهران (

 شرکت حمل و نقل بین المللی

تات فرابر ایرانیان

تلفن: 88925844 / 88925841 / 88925839 - 021
فکس: 88925532   همراه: 9128334145 / 9121570776
tatfarabar@yahoo.com   ghasemi@tatfarabar.com

Alipour@tatfarabar.com     : trans_shams

حمل و نقل کاال به صورت دربست و گروپاژ از اتحادیه اروپا، 
،CIS انگلیس، ترکیه، روسیه، کشورهای

چین و خاور دور به صورت دریایی، هوایی و زمینی

)کریر – فورواردر (

تهران: خیابان ویال، نرسیده به کریم خان، نبش کوچه جرج جرداق، 
پالک 269، ساختمان پردیس ویال، طبقه اول، واحد 102

تهران: خیابان ولیعصر، پایین تر از توانیر، پالک 2307،
ساختمان آریان، طبقه 4، واحد 22  /  کد پستی: 1516745155

تلفن: 42- 88206340             نمابر: 88206339

انجام کلیه خدمات دریایی، فله و کانتینر و حمل و نقل کاال های 

سنگین و فوق سنگین به صورت ترانزیت و حمل داخلی

www.tehranrahvar.net        info@tehranrahvar.net

کریر - فورواردر

تهران: خیابان ولیعصر، نرسیده به سه راه فاطمی، کوچه شهید حمید صدر، پالک 47، واحد3
تلفن:4-88807083 / 88802223                                    نمابر: 88802224

www. rahanjam.ir                                               info@  rahanjam.ir

♦ دارای نمایندگی در تمامی گمرکات، بنادر و مرز های خروجی و ورودی ایران
♦ سرویس حمل زمینی توسط کامیون های چادری، یخچالی و کفی به اقصی نقاط اروپا و آسیا میانه بیش از

   100 دستگاه کامیون
♦ ترانزیت کلیه محموالت از تمامی مبادی ورودی کشور   ♦ سرویس حمل دریایی، ریلی و حمل مرکب

♦ ترخیص کاال از کلیه گمرکات کشور و همچنین انجام تمام تشریفات گمرکی برای صادرات کاال   
♦ ترانس شیب کاال از ایران به تمامی کشورهای اروپای شرقی و غربی که امکان حمل زمینی به طور مستقیم با 

   کامیون ایرانی ندارد
♦ دارای نمایندگی خارجی در ترکیه، رومانی، اتریش، آلمان، اکراین، لهستان و همچنین نماینده انحصاری در کشور های

   ایتالیا، اسلونی و بلغارستان

شرکت حمل و نقل بین المللی 

ره انجام

   sales@tiran-itc.com  

* حمل کاالی وارداتی، صادراتی )زمینی، دریایی، هوایی(
* ترانزیت داخلی و خارجی

Cross Stuffing ارائه سرویس *

تهران، مرزداران، خیابان اطاعتی جنوبی، کوچه الله، پالک 1
تلفن: 5-88241034              28 و 86016726

شرکت حمل و نقل  بین المللیشرکت حمل و نقل  بین المللی

 تیران تیران

www.tiran-itc.com

 دفتر مرکزی  تهران : سهروردی شمالی، نرسیده به بهشتی، بین اندیشه 
یکم و دوم، پالک 455، برج زیبا، طبقه یازدهم، واحد یازده
 تلفن: 88475298-86026504-86024877 -21 

همراه: 09121356000 

مدیرعامل: احد زمانی)کریر و فورواردر(
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شرکت های حمل و نقل بین المللی )تهران(

شرکت حمل و نقل بین المللی و نمایندگی خطوط کشتیرانی 

تهران: بلوار آفریقا، باالتر از جهان کودک، خیابان سپیدار، پالک 18، طبقه 3، واحد 10 

تلفن: 2 - 88194461               )40 خط( 54513                نمابر: 88194456

info@parstarabar.com

تهران: خیابان نجات اللهی، خیابان اراک، ساختمان 64، طبقه سوم، واحد12   
 تلفن: 2-88914580-021      نمابر:021-88899689

شرکت حمل و نقل بین المللی جهان جاده
International transport and

 Freight Forwarders
)کریر - فورواردر(

 حمل محموال ت زمینی، دریایی و گروپاژ به کشورهای اروپایی
)ترکیه، گرجستان، اوکراین(

 حمل محموالت صادراتی، وارداتی، پروژه ای و فله
 دارای نمایندگی در اروپا، ترکیه، چین، کره

www.jahan-jadeh.com   info@jahan-jadeh.com

کاال سپید ترابر
) با مسئولیت محدود(

LTD

kalasepid@gmail.com

دفتر مرکزی : تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه زرتشت، بن بست سروش، 
پالک2، طبقه 2        تلفن: 88941967 - 021        09924734977
دفتر مشهد : پامچال 5 ، پالک 22، طبقه 2 - کدپستی: 9186993433

تلفن:3-36039890 - 051      نمابر: 051-36039894 

حمل کاالهای ترانزیتی و صادارتی به افغانستان و 
آسیای میانه و اروپا

تهران: میدان هفت تیر، خیابان مازندرانی، پالک 22
 تلفن:88812928 / 88828906 -021      نمابر: 021-88865930

صادرات پروژه های سوختی با بیش از 200 دستگاه تانکر تحت پوشش

info@esfand-tarabar.com         www.esfand-tarabar.com  

  شرکت حمل و نقل بین المللی

 اسفند تـرابـر
Esfand Tarabar

International Transport co.,Ltd.

)با مسئولیت محدود(  

زمینی، دریائی، هوائی
)صادرات، واردات، ترانزیت(

 حمل کاالی ترانزیت از کلیه مبادی ورودی به کشورهای آسیای میانه و بالعکس
 حمل کاال با کامیون از کلیه مبادی در ایران به تمام نقاط کشورهای اروپایی آسیایی و بالعکس

 حمل کاال توسط کانتینر از کلیه مبادی ایران به تمام بنادر آسیا، اروپا، 
    آمریکا، آفریقا و استرالیا

 دارای دفاتر نمایندگی در کلیه مبادی مرزی
)بازرگان، بندرعباس، سرخس، لطف آباد، اینچه برون، باشماق، میرجاوه، آستارا و ...(

 نمایندگی انحصاری در آلمان، ایتالیا، بلغارستان، ترکیه، ترکمنستان، افغانستان و عراق

تهران: خیابان جمهوری، تقاطع اسکندری، شماره 1577 )ساختمان زائر(، طبقه 5 واحد 601

تلفن: )10 خط( 66432242        نمابر: 66431500

www.aslline.com info@aslline.com

تهران، سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، پالک 24، طبقه 5، واحد 9

تلفن :4- 88507101  ،  88546298  ،  88176935

فکس : 88174295            همراه : 09124205586

 ارائه خدمات بارفرابری دریایی ، زمینی و هوایی    ارائه خدمات ترانزیت داخلی و خارجی 
 ارائه خدمات گمرکی و ترخیص کاال    دارای نمایندگی فعال در گمرکات و بنادر کشور

 سرویس حمل زمینی توسط کامیون های چادری و یخچالی به اقصی نقاط اروپا و آسیا میانه 
 متخصص حمل کاال خرده باری )گروپاژ( به ترکیه و اروپا

 دارای نمایندگی فعال در ترکیه و بلغارستان    ارائه خدمات بسته بندی و ارسال لوازم منزل
عضو انجمن سراسری شرکت های حمل و نقل بین  المللی ایران

عضو انجمن مالکان کامیون ایران 
عضو انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته 

عضو اتاق بازرگانی ، صنایع  و معادن و کشاورزی ایران
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شرکت های حمل و نقل بین المللی ) تهران (

 شرکت حمل و نقل بین المللی

تات فرابر ایرانیان

تلفن: 88925844 / 88925841 / 88925839 - 021
فکس: 88925532   همراه: 9128334145 / 9121570776
tatfarabar@yahoo.com   ghasemi@tatfarabar.com

Alipour@tatfarabar.com     : trans_shams

حمل و نقل کاال به صورت دربست و گروپاژ از اتحادیه اروپا، 
،CIS انگلیس، ترکیه، روسیه، کشورهای

چین و خاور دور به صورت دریایی، هوایی و زمینی

)کریر – فورواردر (

تهران: خیابان ویال، نرسیده به کریم خان، نبش کوچه جرج جرداق، 
پالک 269، ساختمان پردیس ویال، طبقه اول، واحد 102

تهران: خیابان ولیعصر، پایین تر از توانیر، پالک 2307،
ساختمان آریان، طبقه 4، واحد 22  /  کد پستی: 1516745155

تلفن: 42- 88206340             نمابر: 88206339

انجام کلیه خدمات دریایی، فله و کانتینر و حمل و نقل کاال های 

سنگین و فوق سنگین به صورت ترانزیت و حمل داخلی

www.tehranrahvar.net        info@tehranrahvar.net

کریر - فورواردر

تهران: خیابان ولیعصر، نرسیده به سه راه فاطمی، کوچه شهید حمید صدر، پالک 47، واحد3
تلفن:4-88807083 / 88802223                                    نمابر: 88802224

www. rahanjam.ir                                               info@  rahanjam.ir

♦ دارای نمایندگی در تمامی گمرکات، بنادر و مرز های خروجی و ورودی ایران
♦ سرویس حمل زمینی توسط کامیون های چادری، یخچالی و کفی به اقصی نقاط اروپا و آسیا میانه بیش از

   100 دستگاه کامیون
♦ ترانزیت کلیه محموالت از تمامی مبادی ورودی کشور   ♦ سرویس حمل دریایی، ریلی و حمل مرکب

♦ ترخیص کاال از کلیه گمرکات کشور و همچنین انجام تمام تشریفات گمرکی برای صادرات کاال   
♦ ترانس شیب کاال از ایران به تمامی کشورهای اروپای شرقی و غربی که امکان حمل زمینی به طور مستقیم با 

   کامیون ایرانی ندارد
♦ دارای نمایندگی خارجی در ترکیه، رومانی، اتریش، آلمان، اکراین، لهستان و همچنین نماینده انحصاری در کشور های

   ایتالیا، اسلونی و بلغارستان

شرکت حمل و نقل بین المللی 

ره انجام

   sales@tiran-itc.com  

* حمل کاالی وارداتی، صادراتی )زمینی، دریایی، هوایی(
* ترانزیت داخلی و خارجی

Cross Stuffing ارائه سرویس *

تهران، مرزداران، خیابان اطاعتی جنوبی، کوچه الله، پالک 1
تلفن: 5-88241034              28 و 86016726

شرکت حمل و نقل  بین المللیشرکت حمل و نقل  بین المللی

 تیران تیران

www.tiran-itc.com

 دفتر مرکزی  تهران : سهروردی شمالی، نرسیده به بهشتی، بین اندیشه 
یکم و دوم، پالک 455، برج زیبا، طبقه یازدهم، واحد یازده
 تلفن: 88475298-86026504-86024877 -21 

همراه: 09121356000 

مدیرعامل: احد زمانی)کریر و فورواردر(
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شرکت های حمل و نقل بین المللی )تهران(

&

، ،،
، ،،،

Shaahin Tarabar
International Transport Co. LTD

)با مسوولیت محدود(

تهران، میدان جمهوری اول نواب ساختمان شهاب 1 طبقه 7 واحد 171
تلفن: 66383007-021         نمابر:021-66387034

کریر - فورواردر

www.almasrahepayam.com info@almasrahepayam.com

شرکت حمل و نقل بین المللی

«  با کادری مجرب در واردات کلیه کاالها از اقصی نقاط دنیا به خصوص شرق آسیا و اروپا
«  انجام کلیه حوالجات ارزی  خاص ناشی از تحریم

«  دارای بهترین نمایندگان خارجی در کلیه کشورها و همچنین کلیه گمرکات
«  ترخیص کاال در کلیه گمرکات کشور

تهران، خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه دهم، پالک9، واحد3
موبایل: 09128691363     /     تلفن: 021-57643

sales@samatrans.irwww.samatrans.ir

خدمات حمل 
هوایی، دریایی، زمینی

شرکت لجستیک بین المللی

سما مروارید آسیا

SAMA Morvarid Asia Int’l.Trans.co

تهران، بلوار کشاورز روبروی بیمارستان ساسان، پالک 100، طبقه8 
تلفن:  88980866 / 88980867 /  )خط ویژه(  54921 - 021

فکس: 88977364

مدیران مجرب فورواردر و کریر 

حمل کاالهای وارداتی و صادراتی گرورپاژ و چادری و یخجالدار 

زمینی و هوایی و دریایی

شرکت حمل و نقل بین المللی

آتا پارسا سیر

MANAGER@ATAPARSASEIR.COMATAPARSASEIR.COM
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شرکت های حمل و نقل بین المللی )تهران(

&
،ترکیه و بالعکس

وبسته بندی ،،

،
،،،،

،

،،،

تلفکس : 30 - 88014529 - 021
نمابر : 88336668      همراه: 09121201272

 تهران، خیابان امیر آباد شمالی ، باالتر از جالل آل احمد ، 
نبش خیابان دهم ، ساختمان امیر ، طبقه ششم ، واحد 603 

www.javanehcargo.com        info@javahehcargo.com

ارائه دهنده کلیه خدمات ترخیص و حمل انواع کاال های
 وارداتی، صادراتی، ترانزیتی و ریلی

1- حمل کلیه محموالت وارداتی و صادراتی به صورت گروپاژ و خرده بار
2- حمل کلیه محموالت وارداتی و صادراتی با کامیون دربست و کانتینر دربست

3- خدمات حمل پروژه ای کاالهای سنگین و خدمات حمل کراس استافینگ
Door To Door و انجام کلیه خدمات ترانزیت داخلی و خارجی 

تهران، خیابان پاسداران، برج سفید، طبقه پنجم، واحد 508  کدپستی: 1946963755
تلفن: 22551488-021        نمابر: 22551487

www.raga-tp.com       info@raga-tp.com

شرکت 

راگا ترابر پاسارگاد

ترابر صدراه جم
شرکت حمل و نقل بین المللي و بازرگانی

Info@ sadrahjam.ir            A.hosseinzadeh@sadrahjam.ir

تهران، میدان فتح، بعد از شیر پاستوریزه، خیابان فتح سیزدهم، 
A27 مجتمع اداري پایتخت، طبقه اول، واحد 

 تلفن: 66395223 - 66395323                   فاکس: 66395375
همراه مدیر عامل: 09123254431

* حمل انواع کاالهاي وارداتي، صادراتي و ترانزیتي از کلیه 
 نقاط دنیا به ایران و بالعکس

* خدمات ترخیص و ترانزیت و امور گمرکي در کلیه گمرکات کشور

تهران، بلوار کشاورز، ابتدای فلسطین جنوبی، پالک 418، واحد 5
تلفن: 88989801 - 88953036 - 021    /    نمابر:88977940

  ارائه دهنده بهترین سرویس ترانزیت و حمل کاالهای نفت، گاز و پتروشیمی
  دارای نمایندگی در تمامی گمرکات،بنادر و مرزهای خروجی و ورودی ایران

info@axontarabar.iraxontarabar.ir

فورواردر - ترانزیت

تهران، کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج، خیابان جهاد جنوبی، پالک 8 ، ترمینال یونیپاک
تلفن: )7خط( 44903535-021                          نمابر: 021-44901480

www. unipack.ir         info@unipack.ir

♦ بسته بندی لوازم منزل و مبلمان
♦ بسته بندی کاال های نمایشگاهی و ماشین آالت و آثار هنری

♦ ساخت صندوق های چوبی   ♦ کلیه خدمات پس و پیش از ارسال کاال و بیمه بار
♦ حمل و نقل بین المللی کاال از طریق هوایی، دریایی و زمینی

♦ جابجایی دفاتر شرکت ها و سفارتخانه ها و دفاتر روزنامه
♦ عضویت در انجمن های بین المللی فورواردر های در آمریکا و اروپا و آسیا

بسته بندی و حمل ونقل بین المللی ) سهامی خاص(

شرکت یونیپاک
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شرکت های حمل و نقل بین المللی )تهران(
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Shaahin Tarabar
International Transport Co. LTD

)با مسوولیت محدود(

تهران، میدان جمهوری اول نواب ساختمان شهاب 1 طبقه 7 واحد 171
تلفن: 66383007-021         نمابر:021-66387034

کریر - فورواردر

www.almasrahepayam.com info@almasrahepayam.com

شرکت حمل و نقل بین المللی

«  با کادری مجرب در واردات کلیه کاالها از اقصی نقاط دنیا به خصوص شرق آسیا و اروپا
«  انجام کلیه حوالجات ارزی  خاص ناشی از تحریم

«  دارای بهترین نمایندگان خارجی در کلیه کشورها و همچنین کلیه گمرکات
«  ترخیص کاال در کلیه گمرکات کشور

تهران، خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه دهم، پالک9، واحد3
موبایل: 09128691363     /     تلفن: 021-57643

sales@samatrans.irwww.samatrans.ir

خدمات حمل 
هوایی، دریایی، زمینی

شرکت لجستیک بین المللی

سما مروارید آسیا

SAMA Morvarid Asia Int’l.Trans.co

تهران، بلوار کشاورز روبروی بیمارستان ساسان، پالک 100، طبقه8 
تلفن:  88980866 / 88980867 /  )خط ویژه(  54921 - 021

فکس: 88977364

مدیران مجرب فورواردر و کریر 

حمل کاالهای وارداتی و صادراتی گرورپاژ و چادری و یخجالدار 

زمینی و هوایی و دریایی

شرکت حمل و نقل بین المللی

آتا پارسا سیر

MANAGER@ATAPARSASEIR.COMATAPARSASEIR.COM
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شرکت های حمل و نقل بین المللی )تهران(

&
،ترکیه و بالعکس

وبسته بندی ،،

،
،،،،

،

،،،

تلفکس : 30 - 88014529 - 021
نمابر : 88336668      همراه: 09121201272

 تهران، خیابان امیر آباد شمالی ، باالتر از جالل آل احمد ، 
نبش خیابان دهم ، ساختمان امیر ، طبقه ششم ، واحد 603 

www.javanehcargo.com        info@javahehcargo.com

ارائه دهنده کلیه خدمات ترخیص و حمل انواع کاال های
 وارداتی، صادراتی، ترانزیتی و ریلی

1- حمل کلیه محموالت وارداتی و صادراتی به صورت گروپاژ و خرده بار
2- حمل کلیه محموالت وارداتی و صادراتی با کامیون دربست و کانتینر دربست

3- خدمات حمل پروژه ای کاالهای سنگین و خدمات حمل کراس استافینگ
Door To Door و انجام کلیه خدمات ترانزیت داخلی و خارجی 

تهران، خیابان پاسداران، برج سفید، طبقه پنجم، واحد 508  کدپستی: 1946963755
تلفن: 22551488-021        نمابر: 22551487

www.raga-tp.com       info@raga-tp.com

شرکت 

راگا ترابر پاسارگاد

ترابر صدراه جم
شرکت حمل و نقل بین المللي و بازرگانی

Info@ sadrahjam.ir            A.hosseinzadeh@sadrahjam.ir

تهران، میدان فتح، بعد از شیر پاستوریزه، خیابان فتح سیزدهم، 
A27 مجتمع اداري پایتخت، طبقه اول، واحد 

 تلفن: 66395223 - 66395323                   فاکس: 66395375
همراه مدیر عامل: 09123254431

* حمل انواع کاالهاي وارداتي، صادراتي و ترانزیتي از کلیه 
 نقاط دنیا به ایران و بالعکس

* خدمات ترخیص و ترانزیت و امور گمرکي در کلیه گمرکات کشور

تهران، بلوار کشاورز، ابتدای فلسطین جنوبی، پالک 418، واحد 5
تلفن: 88989801 - 88953036 - 021    /    نمابر:88977940

  ارائه دهنده بهترین سرویس ترانزیت و حمل کاالهای نفت، گاز و پتروشیمی
  دارای نمایندگی در تمامی گمرکات،بنادر و مرزهای خروجی و ورودی ایران

info@axontarabar.iraxontarabar.ir

فورواردر - ترانزیت

تهران، کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج، خیابان جهاد جنوبی، پالک 8 ، ترمینال یونیپاک
تلفن: )7خط( 44903535-021                          نمابر: 021-44901480

www. unipack.ir         info@unipack.ir

♦ بسته بندی لوازم منزل و مبلمان
♦ بسته بندی کاال های نمایشگاهی و ماشین آالت و آثار هنری

♦ ساخت صندوق های چوبی   ♦ کلیه خدمات پس و پیش از ارسال کاال و بیمه بار
♦ حمل و نقل بین المللی کاال از طریق هوایی، دریایی و زمینی

♦ جابجایی دفاتر شرکت ها و سفارتخانه ها و دفاتر روزنامه
♦ عضویت در انجمن های بین المللی فورواردر های در آمریکا و اروپا و آسیا

بسته بندی و حمل ونقل بین المللی ) سهامی خاص(

شرکت یونیپاک
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شرکت های حمل ونقل بین المللی )تهران(

تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به سه راه فاطمی، کوچه شهید حمید صدر، پالک45 و 47، واحد2  /  تلفن:88802606  /  نمابر: 88926524

♦  سرویس های صادرات و واردات به کلیه نقاط اروپا
♦  دارای نمایندگی انحصاری در کشورهای آلمان، اسلوونی، بلغارستان و ترکیه
♦  انجام کلیه عملیات لجستیکی در اروپا و سرویس منظم گروپاژ ) خرده بار (

♦  سرویس های منظم صادرات و واردات به کلیه نقاط کشور ترکیه با داشتن نمایندگی مستقر در محل
♦  سرویس های منظم به کشورهای عراق، افغانستان، آذربایجان، ارمنستان و پاکستان

♦  سرویس های مستقیم به مناطق عرب نشین عراق مانند کربال، نجف، بصره و سایر شهرهایی که امنیت داشته باشد
♦  انجام عملیات بارگیری، تخلیه در کلیه گمرکات و بنادر کشور 

www. ritco.co                                         info@ ritco.co

شرکت حمل و نقل بین المللی رادمان ترابر

تهران،بلوار افریقا، باالتر از پل میرداماد، برج اناهیتا، طبقه 10، واحد1004
تلفن:  17 - 88660815 - 021 

info@samrun.cowww.samrun.co

* دارای نمایندگی های فعال و معتبر در اقصی نقاط دنیا
* ارائه سرویس های cross stuffing وترانسشیپمنت 

* ترانزیت داخلی و خارجی
* حمل محموالت صادراتی وارداتی به صورت دریایی، هوایی و زمینی

 شرکت 
logisticsسام ران لجستیک

شرکتحملونقلبینالمللی

هژیـرراه
دفتر تهران: سعادت آباد، میدان فرهنگ، 24 متری فرهنگ

نبش چهارم شرقی، پالک 29 طبقه 4، واحد 4034

بندرعباس:بلوار پاسداران،نبش خیابان مالک اشتر،طبقه دوم کتاب فروشی

تلفن:  3209 -076 / نمابر:33444203-076  /   همراه: 09171617828

www.hazhirrah.com      info@hazhirrah.com

تلفن: 22123931  /  22123930 - 021
همراه : 09123877269

کریر – فورواردر – ترانزیت
حمل محموالت سبک، سنگین و فوق سنگین

حمل تخصصی مایعات، گاز، کاالهای خطرناک و فاسد شدنی
مجهز به کامیون های تانکردار،یخچال دار، چادری و کفی

دارای نمایندگی در تمام بنادر و مرزهای کشور 
تهران: خیابان بهشتی، خیابان شهید خلیل حسینی)سورنا(، کوچه فرهاد، پ1، ط2، واحد 4

تلفن: 86031048      نمابر: 86031054
dalahootarabar@gmail.com

شرکت حمل و نقل بین المللی   داالهو ترابر شایان

www.parvatarabar.info    /      Info@parvatarabar.info

 کریر فورواردر
 نمایندگی یاشا لجستیک در ترکیه با بیش از 35 سال سابقه فعالیت

 زمینی ریلی هوایی دریایی
 خدمات گمرکی ترخیص کاال و واردات

وارد کننده کامیون های نسل جدید رنو- داف - ولوو

 تهران، میدان ولیعصر، خیابان صف شکن، خیابان طالقانی، پالک 304، طبقه اول، واحد 2
تلفن:   88800774  /   88807278  /  88927488         نمابر: 88808130

شرکت حمل و نقل بین المللی 

پروا ترابر 

Parvatarabar 09392147531

تهران، خیابان طالقانی، خیابان ایرانشهر، نرسیده به خیابان سمیه، پالک 102، 
طبقه 4، واحد 17      همراه: 3867195 0912

تلفکس: 88317973   -    88340183    -    88303497
Email:  bobehreja@gmail.com

 ISO 9001:2008

کد: 51069

113

شرکت های خدمات دریایی و کشتیرانیشرکت های حمل و نقل سنگین و فوق سنگین

www.dpgshippinglines.com info@dpgsl.com

» Feeder operator 
» Stack provider

دارای شعب در بندرعبـاس،  عسلـویه،  بوشهر،  بنـدر امـام خمینی)ره(،  خرمشهر و دبی

دفتر مرکزی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان نوزدهم بخارست، پالک5، طبقه 4، واحد 7 
  تلفن: 9- 86046074 -021

شرکت کشتیرانی 

دریا پرتوی گیتا

» Regular port calling schedule at 
AEJEA,IRBND,IRASA,IRBIK,IRBUZ,IRKHO

» Port services 
» Ship agency

daryasafirshipping@gmail.com

  حمل کاالي عمومي و فله به حوزه خلیج فارس، دریاي عمان و بنادر جنوبي ایران 
  بارج و یدک کش 2000 تني الي 10 هزار تني 

  کشتي انبار دار 1000 تني الي 5000 تني 
  سرویس حمل مستقیم بصورت هفتگي توسط لندینگ کرافت خودرو و ماشین آالت 

راه سازي و کاالي صنعتي به بنادر عمان و امارات
  مالکیت شناورهاي خدماتي و پروژه اي و کاال بر عمومي 

شرکت کشتیرانی

 دریا سفیر هرمز

بندرعباس، بلوار طالقانی )ساحلی( مجتمع سفیر، طبقه پنجم، واحد 602 
تلفن: 32212587-076     همراه: 09171591338 / 09055774136

تلفن: 88057721 /  88069855 
تهران، شیخ بهائي جنوبي، بلوار برزیل غربي، پالک 134، واحد 4

کشتیرانی داتام دریای اروند 
)سهامی خاص(

www.datamsea.com     info@datamsea.com

info@tiamdarya.com

ارائه دهنده خدمات دریایی و نمایندگی کشتیرانی اعم از 
  کانتینر های 20 فوت و 40 فوت

)RF( کانتینر یخچالی  
)Bulk&Break Bulk( حمل بار فله  

  عملیات فلکسی
تهران، میرداماد، نفت شمالی، خیابان یکم، پالک 1، واحد 2

تلفن: 6 -  26404531 - 021        نمابر: 26422416

تهران، خیابان نلسون ماندال باالتر از ظفر پالک 134 واحد 2
تلفن: 88190103  -  88190108 - 021

فکس: 88778652

www.amadrah.com          info@amadrah.com

حمل زمینی ، هوایی و دریایی

Right Service on the Right Time

  نمایندگی خطوط)NVOCC( کشتیرانی فعال در ایران، و  شرکتی پیشرو  در  زمینه  
حمل و نقل بین المللی  به صورت کانتینری)انواع کانتینر( به کلیه نقاط دنیا،کاالی فله ، تانکر و...

  شعبات: بنادر و پایانه های جزیره خارگ، بندربوشهر، بندرعباس، بندر عسلویه، 
بندر امام خمینی

 مدیر عامل: هادی بخشی

 شرکت نمایندگی کشتیرانی

آبنوس خارگ

 info@abnouskharg.com

تهران، شریعتی، سه راه طالقانی، ساختمان گیتی، پالک3، طبقه 4، واحد 19
تلفن: 77522195          نمابر: 77671206 
  همراه: 09173722990  /  0917512295 

www.abnouskharg.com
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شرکت های حمل ونقل بین المللی )تهران(

تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به سه راه فاطمی، کوچه شهید حمید صدر، پالک45 و 47، واحد2  /  تلفن:88802606  /  نمابر: 88926524

♦  سرویس های صادرات و واردات به کلیه نقاط اروپا
♦  دارای نمایندگی انحصاری در کشورهای آلمان، اسلوونی، بلغارستان و ترکیه
♦  انجام کلیه عملیات لجستیکی در اروپا و سرویس منظم گروپاژ ) خرده بار (

♦  سرویس های منظم صادرات و واردات به کلیه نقاط کشور ترکیه با داشتن نمایندگی مستقر در محل
♦  سرویس های منظم به کشورهای عراق، افغانستان، آذربایجان، ارمنستان و پاکستان

♦  سرویس های مستقیم به مناطق عرب نشین عراق مانند کربال، نجف، بصره و سایر شهرهایی که امنیت داشته باشد
♦  انجام عملیات بارگیری، تخلیه در کلیه گمرکات و بنادر کشور 

www. ritco.co                                         info@ ritco.co

شرکت حمل و نقل بین المللی رادمان ترابر

تهران،بلوار افریقا، باالتر از پل میرداماد، برج اناهیتا، طبقه 10، واحد1004
تلفن:  17 - 88660815 - 021 

info@samrun.cowww.samrun.co

* دارای نمایندگی های فعال و معتبر در اقصی نقاط دنیا
* ارائه سرویس های cross stuffing وترانسشیپمنت 

* ترانزیت داخلی و خارجی
* حمل محموالت صادراتی وارداتی به صورت دریایی، هوایی و زمینی

 شرکت 
logisticsسام ران لجستیک

شرکتحملونقلبینالمللی

هژیـرراه
دفتر تهران: سعادت آباد، میدان فرهنگ، 24 متری فرهنگ

نبش چهارم شرقی، پالک 29 طبقه 4، واحد 4034

بندرعباس:بلوار پاسداران،نبش خیابان مالک اشتر،طبقه دوم کتاب فروشی

تلفن:  3209 -076 / نمابر:33444203-076  /   همراه: 09171617828

www.hazhirrah.com      info@hazhirrah.com

تلفن: 22123931  /  22123930 - 021
همراه : 09123877269

کریر – فورواردر – ترانزیت
حمل محموالت سبک، سنگین و فوق سنگین

حمل تخصصی مایعات، گاز، کاالهای خطرناک و فاسد شدنی
مجهز به کامیون های تانکردار،یخچال دار، چادری و کفی

دارای نمایندگی در تمام بنادر و مرزهای کشور 
تهران: خیابان بهشتی، خیابان شهید خلیل حسینی)سورنا(، کوچه فرهاد، پ1، ط2، واحد 4

تلفن: 86031048      نمابر: 86031054
dalahootarabar@gmail.com

شرکت حمل و نقل بین المللی   داالهو ترابر شایان

www.parvatarabar.info    /      Info@parvatarabar.info

 کریر فورواردر
 نمایندگی یاشا لجستیک در ترکیه با بیش از 35 سال سابقه فعالیت

 زمینی ریلی هوایی دریایی
 خدمات گمرکی ترخیص کاال و واردات

وارد کننده کامیون های نسل جدید رنو- داف - ولوو

 تهران، میدان ولیعصر، خیابان صف شکن، خیابان طالقانی، پالک 304، طبقه اول، واحد 2
تلفن:   88800774  /   88807278  /  88927488         نمابر: 88808130

شرکت حمل و نقل بین المللی 

پروا ترابر 

Parvatarabar 09392147531

تهران، خیابان طالقانی، خیابان ایرانشهر، نرسیده به خیابان سمیه، پالک 102، 
طبقه 4، واحد 17      همراه: 3867195 0912

تلفکس: 88317973   -    88340183    -    88303497
Email:  bobehreja@gmail.com

 ISO 9001:2008

کد: 51069
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شرکت های خدمات دریایی و کشتیرانیشرکت های حمل و نقل سنگین و فوق سنگین

www.dpgshippinglines.com info@dpgsl.com

» Feeder operator 
» Stack provider

دارای شعب در بندرعبـاس،  عسلـویه،  بوشهر،  بنـدر امـام خمینی)ره(،  خرمشهر و دبی

دفتر مرکزی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان نوزدهم بخارست، پالک5، طبقه 4، واحد 7 
  تلفن: 9- 86046074 -021

شرکت کشتیرانی 

دریا پرتوی گیتا

» Regular port calling schedule at 
AEJEA,IRBND,IRASA,IRBIK,IRBUZ,IRKHO

» Port services 
» Ship agency

daryasafirshipping@gmail.com

  حمل کاالي عمومي و فله به حوزه خلیج فارس، دریاي عمان و بنادر جنوبي ایران 
  بارج و یدک کش 2000 تني الي 10 هزار تني 

  کشتي انبار دار 1000 تني الي 5000 تني 
  سرویس حمل مستقیم بصورت هفتگي توسط لندینگ کرافت خودرو و ماشین آالت 

راه سازي و کاالي صنعتي به بنادر عمان و امارات
  مالکیت شناورهاي خدماتي و پروژه اي و کاال بر عمومي 

شرکت کشتیرانی

 دریا سفیر هرمز

بندرعباس، بلوار طالقانی )ساحلی( مجتمع سفیر، طبقه پنجم، واحد 602 
تلفن: 32212587-076     همراه: 09171591338 / 09055774136

تلفن: 88057721 /  88069855 
تهران، شیخ بهائي جنوبي، بلوار برزیل غربي، پالک 134، واحد 4

کشتیرانی داتام دریای اروند 
)سهامی خاص(

www.datamsea.com     info@datamsea.com

info@tiamdarya.com

ارائه دهنده خدمات دریایی و نمایندگی کشتیرانی اعم از 
  کانتینر های 20 فوت و 40 فوت

)RF( کانتینر یخچالی  
)Bulk&Break Bulk( حمل بار فله  

  عملیات فلکسی
تهران، میرداماد، نفت شمالی، خیابان یکم، پالک 1، واحد 2

تلفن: 6 -  26404531 - 021        نمابر: 26422416

تهران، خیابان نلسون ماندال باالتر از ظفر پالک 134 واحد 2
تلفن: 88190103  -  88190108 - 021

فکس: 88778652

www.amadrah.com          info@amadrah.com

حمل زمینی ، هوایی و دریایی

Right Service on the Right Time

  نمایندگی خطوط)NVOCC( کشتیرانی فعال در ایران، و  شرکتی پیشرو  در  زمینه  
حمل و نقل بین المللی  به صورت کانتینری)انواع کانتینر( به کلیه نقاط دنیا،کاالی فله ، تانکر و...

  شعبات: بنادر و پایانه های جزیره خارگ، بندربوشهر، بندرعباس، بندر عسلویه، 
بندر امام خمینی

 مدیر عامل: هادی بخشی

 شرکت نمایندگی کشتیرانی

آبنوس خارگ

 info@abnouskharg.com

تهران، شریعتی، سه راه طالقانی، ساختمان گیتی، پالک3، طبقه 4، واحد 19
تلفن: 77522195          نمابر: 77671206 
  همراه: 09173722990  /  0917512295 

www.abnouskharg.com
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شرکت های کشتیرانی و خدمات دریایی

تلفن: 6565 – 6464 – 6363 3344 - 076

کارگزاری ترابری دریایی
نماینده خط کشتیرانی AAA هند

حمل و نقل بین المللی کاال ، ریلی و هوایی

Info@AAA-Logs.com

شرکت

آباد اختر آریامن

تهران: خیابان خردمند جنوبی، تقاطع آذر شهر، مجتمع تجارت ایران ط7، واحد 114
تلفن: 40880196-88345699-88344986- 021

نمابر: 021-89780843

شرکت نمایندگی کشتیرانی

فرتاک دریای آرام

www.fta-co.net farahdel@fta-co.net

)FCL/LCL( حمل کاال های کانتینری و غیر کانتینری 
)DOOR TO DOOR( خدمات حمل پروژه ای صنایع 

 ارائه سرویس های حمل ونقل وارداتی و صادراتی
 ارائه خدمات فورواردی و استعالم آنالین

کارگزاری و نمایندگی انواع کشتی های تانکر و باری
•خدمات بندری • خدمات جانبی و متفرقه • خدمات امور خدمه کشتی

• سوخت رسانی و آبرسانی• خدمات فراساحل
مشاوره تخصصی اجاره کشتی و حمل کاال

•حمل مایعات و گاز ها • کشتی های فله بر 
حمل و نقل مایعات توسط ایزوتانک کانتینر

• خدمات فورواردری • ترانزیت کاال 
دفتر مرکزی:تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از میدان ونک، کوچه خلیل زاده، پالک 52    

تلفن:88770571 )9821+(       نمابر :88774361-62 )9821+( 
administration@seawaves.net

www.seawaves.net

  www.pss-ir.com                              info@pss-ir.com

تهران، میدان ونک، گاندی جنوبی، کوچه پنجم، پالک 22، طبقه 3، واحد 303
فکس: 88791966-021        تلفن: 88798896-7 -021

 حمل کاالهای وارداتی، صادراتی و ترانزیت )زمینی، دریایی، هوایی(
 سرویس Cross Stuffing به کلیه بنادر

 دارای انبار اختصاصی در منطقه آزاد جبل علی
 حمل کاالهای فله خشک، محموالت نفتی، فرآورده های شیمیایی و کاالهای خطرناک

 خدمات گمرکی و ترخیص کاال
 دارای نماینده در کلیه بنادر

شرکت کشتیرانی

ستاره دریای آرام

تهران، میرداماد، میدان مادر)محسنی(، ابتدای خیابان سنجابی)بهروز(،
ساختمان مادر، پالک 3، طبقه 3، واحد 12

تلفن: 26421280-021   فکس: 021-26421237  
ops@seapersia.com

شرکت کشتیرانی و بارفرابری بین المللی

انجام کلیه امورحمل و نقل و ترانزیت و ترخیص
ارائه نرخ های رقابتی جهت صادرات و واردات 

مشاوره حمل و نقل

ساعی پارس دریا

 راهیان تجارت مارین

تهران،بلوار نلسون ماندال ) جردن(، خیابان تابان غربی، پالک 62، طبقه اول، واحد 2          تلفن: )30 خط( 87700269

NVOCC نماینده شرکت * 
* حمل کانتینر وارداتی و صادراتی به حوزه خلیج فارس، هند، اروپا و خاور دور

* انجام عملیات ) CROSS STUFFING( برای بارهای صادراتی و وارداتی در امارات،  مالزی و هند
* ارائه خدمات )WAREHOUSING( در تمام بنادر هند، چین و امارات

* حمل تخصصی بارهای کانتینری یخچالی از بنادر اروپا، هند و چین به بندر عباس و بالعکس

RTM

نمایندگی خطوط کشتیرانی

 www.rtmarine.co
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METRO و RSLF نماینده خطوط کشتیرانی
سرویسهای ذیل را به صاحبان محترم کاال ارائه می نماید:

 سرویس حمل کانتینری از کلیه بنادر جنوبی ایران به بنادر کانادا، استرالیا، چین
خاور دور، شبه قاره هند و خلیج فارس )صادرات و واردات( 

Flatrack و Opentop ،با استفاده کانتینر های استاندارد، یخچالی
IsoTank و FlexiTank حمل مواد شیمیایی و پتروشیمی با استفاده از 

EX Work حمل کاال به صورت 
DUBAI به تمام نقاط دنیا Cross Stuffing  سرویس 

CARGO SEA TRADERS Co.Ltd
shipping Agency & Int'L Freight
Forwarder

تاجران دریا کاال
نمایندگی خطوط کشتیرانی

تهران، بلوار آفریقا، کوچه آناهیتا، پالک 11، طبقه 5، واحد 17
تلفن : 88670530   نمابر : 88197545

 حمل  زمینی، دریایی و هوایی از ایران به اقصی نقاط دنیا و بالعکس
 چارتر کشتی برای بارهای فله ی خشک و یا  بارهای با ابعاد غیر متعارف

 ترانزیت داخلی و خارجی

تلفن: 66952403-7
نمابر: 66498173

نمایندگی خط کشتیرانی

سیمای دریای گناوه

 info@toojaltakro.com
www.toojaltakro.com

 info@sdgshipping.com
www.sdgshipping.com

تهران : خیابان بهشتی، پالک 273، 
طبقه دوم       نمابر: 86045270

تلفن:  86043216 - 86043172

شرکت حمل و نقل بین المللی

 توژال تکرو آسیا

info@grash.com

 تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان الوند، پالک 19، ساختمان یونیک، طبقه 10

 تلفن: 83560-021  /  نمابر: 021-86082064

 بندرعباس: تلفن: 32242312-076  /   نمابر: 076-32240721

بوشهر: تلفن: 33535873-077  /  نمابر: 077-33535907

شرکت کشتیرانی و خدمات دریایی

گراش دریا

شركت كسري افق دريا

فعالترین شرکت کشتیرانی در بندر عسلویه

کشتیراني و بازرگاني
عسلویه، شهر نخل تقي، کوچه دوم پشت بانك ملت درب اول،   کدپستي: 7511844866

ksh.co.asl@gmail.comتلفن: ٠٩1٢8451576         ٠٩16٣5٣٩٠٢6

 تامین کلیه شناورهاي مربوط به تعمیرات سکوهاي نفتي و گازي
 پشتیبانی و ارائه کلیه امور لجستیکی از جمله: تهیه جرثقیل، لیفتراک، 

خودرو، تخلیه و بارگیری و ... در بنادر و پروژهای مهندسی
 انجام تمامی امور حمل ونقل دریایی، بندری و گمرکی در کلیه بنادر 

تجاری و نفتی            فروش شناور
KASRA SEA HORIZON LIMITED

دفتر مرکزی : تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پالک 72، طبقه سوم غربی 
تلفن : 88643400 - 021   /    نمابر : 88771153 - 021

دفتر بندرعباس : بلوار پاسداران، روبروی دانشگاه پیام نور، دالوران 28، پالک 8، طبقه دوم 
تلفن : 33449308 - 076    /    نمابر : 33449241 - 076 

شرکت 
نیک آریا سیما ایرانیان قشم

 ) سهامی خاص ( 

نماینده انحصاری خط کشتیرانی
 FREESEAS در ایران 

نماینده انحصاری خط کشتیرانی

 INTERWORLD در ایران 

info@nsirco.com
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شرکت های کشتیرانی و خدمات دریایی

تلفن: 6565 – 6464 – 6363 3344 - 076

کارگزاری ترابری دریایی
نماینده خط کشتیرانی AAA هند

حمل و نقل بین المللی کاال ، ریلی و هوایی

Info@AAA-Logs.com

شرکت

آباد اختر آریامن

تهران: خیابان خردمند جنوبی، تقاطع آذر شهر، مجتمع تجارت ایران ط7، واحد 114
تلفن: 40880196-88345699-88344986- 021

نمابر: 021-89780843

شرکت نمایندگی کشتیرانی

فرتاک دریای آرام

www.fta-co.net farahdel@fta-co.net

)FCL/LCL( حمل کاال های کانتینری و غیر کانتینری 
)DOOR TO DOOR( خدمات حمل پروژه ای صنایع 

 ارائه سرویس های حمل ونقل وارداتی و صادراتی
 ارائه خدمات فورواردی و استعالم آنالین

کارگزاری و نمایندگی انواع کشتی های تانکر و باری
•خدمات بندری • خدمات جانبی و متفرقه • خدمات امور خدمه کشتی

• سوخت رسانی و آبرسانی• خدمات فراساحل
مشاوره تخصصی اجاره کشتی و حمل کاال

•حمل مایعات و گاز ها • کشتی های فله بر 
حمل و نقل مایعات توسط ایزوتانک کانتینر

• خدمات فورواردری • ترانزیت کاال 
دفتر مرکزی:تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از میدان ونک، کوچه خلیل زاده، پالک 52    

تلفن:88770571 )9821+(       نمابر :88774361-62 )9821+( 
administration@seawaves.net

www.seawaves.net

  www.pss-ir.com                              info@pss-ir.com

تهران، میدان ونک، گاندی جنوبی، کوچه پنجم، پالک 22، طبقه 3، واحد 303
فکس: 88791966-021        تلفن: 88798896-7 -021

 حمل کاالهای وارداتی، صادراتی و ترانزیت )زمینی، دریایی، هوایی(
 سرویس Cross Stuffing به کلیه بنادر

 دارای انبار اختصاصی در منطقه آزاد جبل علی
 حمل کاالهای فله خشک، محموالت نفتی، فرآورده های شیمیایی و کاالهای خطرناک

 خدمات گمرکی و ترخیص کاال
 دارای نماینده در کلیه بنادر

شرکت کشتیرانی

ستاره دریای آرام

تهران، میرداماد، میدان مادر)محسنی(، ابتدای خیابان سنجابی)بهروز(،
ساختمان مادر، پالک 3، طبقه 3، واحد 12

تلفن: 26421280-021   فکس: 021-26421237  
ops@seapersia.com

شرکت کشتیرانی و بارفرابری بین المللی

انجام کلیه امورحمل و نقل و ترانزیت و ترخیص
ارائه نرخ های رقابتی جهت صادرات و واردات 

مشاوره حمل و نقل

ساعی پارس دریا

 راهیان تجارت مارین

تهران،بلوار نلسون ماندال ) جردن(، خیابان تابان غربی، پالک 62، طبقه اول، واحد 2          تلفن: )30 خط( 87700269

NVOCC نماینده شرکت * 
* حمل کانتینر وارداتی و صادراتی به حوزه خلیج فارس، هند، اروپا و خاور دور

* انجام عملیات ) CROSS STUFFING( برای بارهای صادراتی و وارداتی در امارات،  مالزی و هند
* ارائه خدمات )WAREHOUSING( در تمام بنادر هند، چین و امارات

* حمل تخصصی بارهای کانتینری یخچالی از بنادر اروپا، هند و چین به بندر عباس و بالعکس

RTM

نمایندگی خطوط کشتیرانی

 www.rtmarine.co
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METRO و RSLF نماینده خطوط کشتیرانی
سرویسهای ذیل را به صاحبان محترم کاال ارائه می نماید:

 سرویس حمل کانتینری از کلیه بنادر جنوبی ایران به بنادر کانادا، استرالیا، چین
خاور دور، شبه قاره هند و خلیج فارس )صادرات و واردات( 

Flatrack و Opentop ،با استفاده کانتینر های استاندارد، یخچالی
IsoTank و FlexiTank حمل مواد شیمیایی و پتروشیمی با استفاده از 

EX Work حمل کاال به صورت 
DUBAI به تمام نقاط دنیا Cross Stuffing  سرویس 

CARGO SEA TRADERS Co.Ltd
shipping Agency & Int'L Freight
Forwarder

تاجران دریا کاال
نمایندگی خطوط کشتیرانی

تهران، بلوار آفریقا، کوچه آناهیتا، پالک 11، طبقه 5، واحد 17
تلفن : 88670530   نمابر : 88197545

 حمل  زمینی، دریایی و هوایی از ایران به اقصی نقاط دنیا و بالعکس
 چارتر کشتی برای بارهای فله ی خشک و یا  بارهای با ابعاد غیر متعارف

 ترانزیت داخلی و خارجی

تلفن: 66952403-7
نمابر: 66498173

نمایندگی خط کشتیرانی

سیمای دریای گناوه

 info@toojaltakro.com
www.toojaltakro.com

 info@sdgshipping.com
www.sdgshipping.com

تهران : خیابان بهشتی، پالک 273، 
طبقه دوم       نمابر: 86045270

تلفن:  86043216 - 86043172

شرکت حمل و نقل بین المللی

 توژال تکرو آسیا

info@grash.com

 تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان الوند، پالک 19، ساختمان یونیک، طبقه 10

 تلفن: 83560-021  /  نمابر: 021-86082064

 بندرعباس: تلفن: 32242312-076  /   نمابر: 076-32240721

بوشهر: تلفن: 33535873-077  /  نمابر: 077-33535907

شرکت کشتیرانی و خدمات دریایی

گراش دریا

شركت كسري افق دريا

فعالترین شرکت کشتیرانی در بندر عسلویه

کشتیراني و بازرگاني
عسلویه، شهر نخل تقي، کوچه دوم پشت بانك ملت درب اول،   کدپستي: 7511844866

ksh.co.asl@gmail.comتلفن: ٠٩1٢8451576         ٠٩16٣5٣٩٠٢6

 تامین کلیه شناورهاي مربوط به تعمیرات سکوهاي نفتي و گازي
 پشتیبانی و ارائه کلیه امور لجستیکی از جمله: تهیه جرثقیل، لیفتراک، 

خودرو، تخلیه و بارگیری و ... در بنادر و پروژهای مهندسی
 انجام تمامی امور حمل ونقل دریایی، بندری و گمرکی در کلیه بنادر 

تجاری و نفتی            فروش شناور
KASRA SEA HORIZON LIMITED

دفتر مرکزی : تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پالک 72، طبقه سوم غربی 
تلفن : 88643400 - 021   /    نمابر : 88771153 - 021

دفتر بندرعباس : بلوار پاسداران، روبروی دانشگاه پیام نور، دالوران 28، پالک 8، طبقه دوم 
تلفن : 33449308 - 076    /    نمابر : 33449241 - 076 

شرکت 
نیک آریا سیما ایرانیان قشم

 ) سهامی خاص ( 

نماینده انحصاری خط کشتیرانی
 FREESEAS در ایران 

نماینده انحصاری خط کشتیرانی

 INTERWORLD در ایران 

info@nsirco.com
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تهران : میدان مادر، خیابان بهروز، پالک 20، طبقه سوم، واحد 10
تلفن:  75992    نمابر: 26705791

EMKAY Line  نمایندگی خطوط کشتیرانی

هماهنگ دریای پارس

s s @ h a m a h a n g h d a r y a y p a r s . c o m
i n f o @  h a m a h a n g h d a r y a y p a r s . c o m

 خدمات کارگزاری ترابری دریائی )نمایندگی کشتیرانی( برای انواع کشتی ها در تمام بنادر 

جنوبی ایران نظیر بندرعباس، بندرامام خمینی، بندر عسلویه، بندربوشهر، و جزیره خارک

 خدمات بارگیری و تخلیه انواع کشتیها با بهره گیری از پایانه های اختصاصی 

 حمل دریایی کاال از بنادر خاور دور و نیز حمل کاالهای صادراتی 

تـهران ، میدان ونک ، خیابان ونک ، پاساژ ونک ، طبقه چهارم ، واحد 404
تلفن: ) 5خط ( 88886360/ 6 - 88790935 - 021    فکس: 021-88773313

saleh@pashamarine.com.

                                             ESTERN SEA PASHA

شرکت کشتیرانی

 پـاشا دریـای شـرق 

حمل کاالهای فله، خشک، فوالدی و کاالهای پروژه ای

شرکت کشتیرانی

خط استوا مارین 

تهران: میدان ونک ،خیابان ونک ، پاساژ ونک ، طبقه چهارم ، واحد 404
تلفن: 88771945 / 88885876 

Info@tmlines.com  

حمل کاالهای فله، خشک، فوالدی و کاالهای پروژه ای

شرکت کشتیرانی

خط استوا مارین 

تهران: میدان ونک ،خیابان ونک ، پاساژ ونک ، طبقه چهارم ، واحد 404
تلفن: 88771945 / 88885876 

Info@tmlines.com  

رشکت کشتیرانی

 دریا پیامی امین پارس

تهران، خیابان میرداماد، میدان مادر، خیابان سنجابی، ساختمان آذر،
پالک 20، طبقه 3، واحد 8

دفتر بندر عباس، چهارراه بلوکی، خیابان موسی صدر شمالی، مجتمع مدیا، 
باالی بانک انصار، طبقه 5، واحد508

es@daryapeymayeaminpars.com

تلفن:  26414706     75264-021    فکس: 26409607

تلفن: 32253671       07632210754

 سرویس حمل کانتینری از بنادر جنوبی ایران به بنادر چین، خاور دور، 
 اروپا، استرالیا، کانادا، شبه قاره هند و خلیج فارس ) صادرات و واردات(

 سرویس حمل وارداتی از کلیه نقاط اروپا و ترکیه به ایران
Switch B/L و Cross Stuffing سرویس 

021 - ۸۸0۶۸1۷۴  /  ۸۸0۶۸12۸ www. fa.yektamarine.ir

شرکت کشتیرانی

یکتا مارین
حمل تخصصی کانتینرهای یخچالی

بوشهر:    تلفن:33535873-077             نمابر:077-33535907  

تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان الوند، پالک 19، ساختمان یونیک، طبقه 10

تلفن: 83560            نمابر:86082064

بندر عباس:     تلفن: 32242312-076           نمابر:076-32240721

HILAL DARYA IRANIAN SHIPPING CO

info@hilaldarya.com

تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از اسفندیار، کوچه عاطفی غربی ، پالک 101  دفتر مرکزی قشم   شعبه    بوشهر    بندر عباس    خارک

تامین کنندگان بزرگ کاال و خدمات فنی کشتی با 
استانداردهای کشتیرانی بین المللی

www.apmarineco.comتلفن:   72381400 - 021    نمابر:  22054867 apco-proc@ptsoc.com

  تامین کننده  کلیه اقالم مصرفی و تجهیزات عرشه، کابین وموتورخانه
  تامین کننده قطعات یدکی اصلی موتورهای کشتی، کلیه ماشین آالت موتورخانه و عرشه

  نماینده انحصاری شرکت  BORGED MARTIN در تهیه نقشه وکتب دریایی
  تامین کننده تجهیزات ناوبری و کمک ناوبری ، لوازم برقی و الکترونیکی ،رادار،اکدیس و غیره

  تعمیرات تخصصی انواع موتورهای دیزل دریایی پمپها و ماشین آالت موتورخانه و عرشه وخدمات فنی
  تمیزکاری عرشه،بدنه کشتی و خدمات تمیزکاری زیر آب کشنی ها و مخازن

شرکت آذرپاد
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شرکت های کشتیرانی و خدمات دریاییشرکت های حمل و نقل سنگین و فوق سنگین

تهران، خیابان احمد قصیر ، کوچه یکم، پالک 12، طبقه 6
86124476 : بر نما    86124808 -10 تلفن:

* نمایندگی خطوط کانتینری
* سرویس منظم و هفتگی کانتینری از کلیه بنادر جنوبی کشور به 

شبه قاره هند، آفریقا و خاور دور
* متخصص در حمل محموالت یخچالی

 شرکت کشتیرانی 

سام دریا آسیا
SAM DARYA ASIA

INFO @OCEAN- POLE STAR .COM

OCEAN POLE STAR
 SHIPPING

SAHEL TRADING GROUP

 حمل و نقل دریایی،زمینی،هوایی
خرید - حمل دریایی و ترخیص ماشین االت راهسازی و معدنی

بندرعباس، میدان یادبود، ساختمان ملکه آسمانها، طبقه9، واحد 910
تلفن :076-32250321-4

www.goodhopeco .com

Good Hope
 Shipping & Trading 

(p.j.s)

Unit # 8, No. 16, Navak 
Str., Africa Blvrd, Tehran- 
1518633747-Iran

Ship’s Agency in all Iranian Southern Ports.
Dry & Liquid Cargoes 
Ship Broking, Ship Chartering, Ship Operation, Port 
Operation (Loading/ Discharging Dry Bulk Cargoes) 
35 years experience in the Iranian & International 
Shipping Markets

Tel: +98 21 8820 5065/
Fax: +98 21 4581 2320
Email: info@goodhopeco.com

پردیس اقیانوس سیراف

www.pas-shipping.com

تهران، میدان ونک، خیابان مالصدرا، 
بن بست صدر پالک 6، واحد 3 

تلفن : 88664376

نمایندگی خطوط کشتیرانی

  سرویس فیدری منظم و هفتگی از بندر عباس به جبل علی و بلعکس
NVOCC نمایندگی خطوط کشتیرانی و  

) Oceanic Ally, MNJ, Box Park, YSL, SCL, V Birds, SATT& Elite Shipping Line(

  سرویس حمل محصوالت کانتینری به کلیه بنادر حوزه خلیج فارس / هند / آسیای جنوب شرقی / چین / اروپا و بالعکس 

  ارائه خدمات گمرکی و ترمینالی در بندر عباس و بندر جبل علی

  ارائه سرویس کراس استافینگ در بندر جبل علی 

  ارائه سرویس تخصصی کانتینرهای یخچالی از / به بنادر هند / چین / اروپا به بندر عباس و بالعکس 
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شرکت های کشتیرانی و خدمات دریاییشرکت های حمل و نقل سنگین و فوق سنگین

تهران : میدان مادر، خیابان بهروز، پالک 20، طبقه سوم، واحد 10
تلفن:  75992    نمابر: 26705791

EMKAY Line  نمایندگی خطوط کشتیرانی

هماهنگ دریای پارس

s s @ h a m a h a n g h d a r y a y p a r s . c o m
i n f o @  h a m a h a n g h d a r y a y p a r s . c o m

 خدمات کارگزاری ترابری دریائی )نمایندگی کشتیرانی( برای انواع کشتی ها در تمام بنادر 

جنوبی ایران نظیر بندرعباس، بندرامام خمینی، بندر عسلویه، بندربوشهر، و جزیره خارک

 خدمات بارگیری و تخلیه انواع کشتیها با بهره گیری از پایانه های اختصاصی 

 حمل دریایی کاال از بنادر خاور دور و نیز حمل کاالهای صادراتی 

تـهران ، میدان ونک ، خیابان ونک ، پاساژ ونک ، طبقه چهارم ، واحد 404
تلفن: ) 5خط ( 88886360/ 6 - 88790935 - 021    فکس: 021-88773313

saleh@pashamarine.com.

                                             ESTERN SEA PASHA

شرکت کشتیرانی

 پـاشا دریـای شـرق 

حمل کاالهای فله، خشک، فوالدی و کاالهای پروژه ای

شرکت کشتیرانی

خط استوا مارین 

تهران: میدان ونک ،خیابان ونک ، پاساژ ونک ، طبقه چهارم ، واحد 404
تلفن: 88771945 / 88885876 

Info@tmlines.com  

حمل کاالهای فله، خشک، فوالدی و کاالهای پروژه ای

شرکت کشتیرانی

خط استوا مارین 

تهران: میدان ونک ،خیابان ونک ، پاساژ ونک ، طبقه چهارم ، واحد 404
تلفن: 88771945 / 88885876 

Info@tmlines.com  

رشکت کشتیرانی

 دریا پیامی امین پارس

تهران، خیابان میرداماد، میدان مادر، خیابان سنجابی، ساختمان آذر،
پالک 20، طبقه 3، واحد 8

دفتر بندر عباس، چهارراه بلوکی، خیابان موسی صدر شمالی، مجتمع مدیا، 
باالی بانک انصار، طبقه 5، واحد508

es@daryapeymayeaminpars.com

تلفن:  26414706     75264-021    فکس: 26409607

تلفن: 32253671       07632210754

 سرویس حمل کانتینری از بنادر جنوبی ایران به بنادر چین، خاور دور، 
 اروپا، استرالیا، کانادا، شبه قاره هند و خلیج فارس ) صادرات و واردات(

 سرویس حمل وارداتی از کلیه نقاط اروپا و ترکیه به ایران
Switch B/L و Cross Stuffing سرویس 

021 - ۸۸0۶۸1۷۴  /  ۸۸0۶۸12۸ www. fa.yektamarine.ir

شرکت کشتیرانی

یکتا مارین
حمل تخصصی کانتینرهای یخچالی

بوشهر:    تلفن:33535873-077             نمابر:077-33535907  

تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان الوند، پالک 19، ساختمان یونیک، طبقه 10

تلفن: 83560            نمابر:86082064

بندر عباس:     تلفن: 32242312-076           نمابر:076-32240721

HILAL DARYA IRANIAN SHIPPING CO

info@hilaldarya.com

تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از اسفندیار، کوچه عاطفی غربی ، پالک 101  دفتر مرکزی قشم   شعبه    بوشهر    بندر عباس    خارک

تامین کنندگان بزرگ کاال و خدمات فنی کشتی با 
استانداردهای کشتیرانی بین المللی

www.apmarineco.comتلفن:   72381400 - 021    نمابر:  22054867 apco-proc@ptsoc.com

  تامین کننده  کلیه اقالم مصرفی و تجهیزات عرشه، کابین وموتورخانه
  تامین کننده قطعات یدکی اصلی موتورهای کشتی، کلیه ماشین آالت موتورخانه و عرشه

  نماینده انحصاری شرکت  BORGED MARTIN در تهیه نقشه وکتب دریایی
  تامین کننده تجهیزات ناوبری و کمک ناوبری ، لوازم برقی و الکترونیکی ،رادار،اکدیس و غیره

  تعمیرات تخصصی انواع موتورهای دیزل دریایی پمپها و ماشین آالت موتورخانه و عرشه وخدمات فنی
  تمیزکاری عرشه،بدنه کشتی و خدمات تمیزکاری زیر آب کشنی ها و مخازن

شرکت آذرپاد
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شرکت های کشتیرانی و خدمات دریاییشرکت های حمل و نقل سنگین و فوق سنگین

تهران، خیابان احمد قصیر ، کوچه یکم، پالک 12، طبقه 6
86124476 : بر نما    86124808 -10 تلفن:

* نمایندگی خطوط کانتینری
* سرویس منظم و هفتگی کانتینری از کلیه بنادر جنوبی کشور به 

شبه قاره هند، آفریقا و خاور دور
* متخصص در حمل محموالت یخچالی

 شرکت کشتیرانی 

سام دریا آسیا
SAM DARYA ASIA

INFO @OCEAN- POLE STAR .COM

OCEAN POLE STAR
 SHIPPING

SAHEL TRADING GROUP

 حمل و نقل دریایی،زمینی،هوایی
خرید - حمل دریایی و ترخیص ماشین االت راهسازی و معدنی

بندرعباس، میدان یادبود، ساختمان ملکه آسمانها، طبقه9، واحد 910
تلفن :076-32250321-4

www.goodhopeco .com

Good Hope
 Shipping & Trading 

(p.j.s)

Unit # 8, No. 16, Navak 
Str., Africa Blvrd, Tehran- 
1518633747-Iran

Ship’s Agency in all Iranian Southern Ports.
Dry & Liquid Cargoes 
Ship Broking, Ship Chartering, Ship Operation, Port 
Operation (Loading/ Discharging Dry Bulk Cargoes) 
35 years experience in the Iranian & International 
Shipping Markets

Tel: +98 21 8820 5065/
Fax: +98 21 4581 2320
Email: info@goodhopeco.com

پردیس اقیانوس سیراف

www.pas-shipping.com

تهران، میدان ونک، خیابان مالصدرا، 
بن بست صدر پالک 6، واحد 3 

تلفن : 88664376

نمایندگی خطوط کشتیرانی

  سرویس فیدری منظم و هفتگی از بندر عباس به جبل علی و بلعکس
NVOCC نمایندگی خطوط کشتیرانی و  

) Oceanic Ally, MNJ, Box Park, YSL, SCL, V Birds, SATT& Elite Shipping Line(

  سرویس حمل محصوالت کانتینری به کلیه بنادر حوزه خلیج فارس / هند / آسیای جنوب شرقی / چین / اروپا و بالعکس 

  ارائه خدمات گمرکی و ترمینالی در بندر عباس و بندر جبل علی

  ارائه سرویس کراس استافینگ در بندر جبل علی 

  ارائه سرویس تخصصی کانتینرهای یخچالی از / به بنادر هند / چین / اروپا به بندر عباس و بالعکس 
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شركتدريايآبیخليجفارس
)خدمات بندری، تخليه و بارگيری کاال(

blue_sea_pg@yahoo.com   Shahrokh_Bik@yahoo.com

  عمليات محوطه بندری: )صادرات موادمعدنی، سنگ آهن، کلينگر(
  عمليات تخليه از کاميون به محوطه، دپو و نگهداری،حمل و بارگيری از کشتی

  تجهيزات تخليه و بارگيري )فله، کارگو( شامل: گراپ، لودر، بيل مكانيكي، کاميون
  رضایتمندی کامل کشتيرانی ها و صاحبان کاال

  تجربه فعال تخليه و بارگيري بالغ بر 2 ميليون تن )بالغ بر 100کشتی( در سال

)W32( 32 بندر امام خميني، سایت اداری اسکله
تلفکس : 06152237324   همراه : 09161514501-09163539359

www.blueSPG.com

تهران: پاسداران، خيابان گل نبی، خيابان ناطق نوری، ميدان قبا، پالک۷۴، طبقه2، واحد ۷
تلفن : 021-22۸79950-60-70     

  نمابر: 021-22۸799۸0

امیدان ساحل پارسیان
شركت

  info@ospico.com             www.ospico.com

 چارترینگ انواع شناورهای ساحلی و فراساحلی 
  Ship to ship خدمات 

 مدیریت خرید و ساخت انواع شناور

info@ltkshipping.com

تهران، خيابان ولی عصر باالتراز خيابان شهيد بهشتی کوچه 18 پالک 18
تلفن:  ۸۸100701–021     /      نمابر: )داخلی 181( ۸۸100701–021 

شرکت کشتیرانی لتکا

لتــــــــــــــکا   آبــــــــــــى   کیــــــــــــش

SEPEHR
PARS

آبی کيش

شرکت نمایندگی کشتيرانی

اتحاددريایدوستی

info@afsmarine.com

تلفن: 021-40222۸10-11

حمل کاالهای پتروشيمی، محصوالت شيميایی، 
فرآورده های نفتی و...

Shipping Agency Co.

www.afsmarine.com

شرکت های کشتیرانی و خدمات دریایی

نمايندگیكشتيرانیسالمدريا

info@hiseashipping.net

 ارائهسرويسكانتينریدريايی

 دارایمالکيتكانتينرخشکويخچالی

 سرویس Cross stuff واردات و صادرات   حمل تخصصی محموالت هوایی و زمينی 
 دارای دفاتر نمایندگی در امارات، چين و ترکيه

Hi Sea Shipping Company (Nvocc Services)

شماره تماس : ۸۸7255۸2-021   و   7 - 021-۸۸1092۸5
تهران، خيابان وليعصر، ابتدای مطهری، کوچه منصور، پالک 51

شرکت

دريایمتحد

INFO2@UNITEDSEA.NET

 حمل دریایی کانتينری و فله، حمل هوایی، زمينی
 عمليات جا به جایی محموالت وارداتی و صادراتی از بندر جبل علی و صدور 

(Cross stuff/Switch BL) اسناد جدید

United Sea Shipping and Int’l Transport Co.
شماره تماس : ۸۸7255۸2-021   و   7 - 021-۸۸1092۸5
تهران، خيابان وليعصر، ابتدای مطهری، کوچه منصور، پالک 51

دفاتر شرکت در امارات و چين

چابهار، اسكله شهيد کالنتری، اسكله شماره 5، واحد شماره یک 
054-3532263۸  /    35321370  /  35320249

  09151955۸26  /  09190130513

كشتيرانی
سپيدبندرمکران

 ) SEPID BANDAR MAKRAN (

خدمات کشتيرانی، نمایندگی خطوط کشتيرانی، 
چارترینگ، تدارکات کشتی، بارشماری

WWW.SEPIDBANDAR.COM INFO@SEPIDBANDAR.COM
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شرکت های حمل ونقل بین المللی و کشتیرانی

آرمانراهكوروش

www.arkcotrans.com

)Door To Door( مشاوره خرید، حمل ونقل و تحویل کاال • 

• حمل دریایی، زمينی، هوایی    • واردات، صادرات، انبارداری و ترخيص کاال

تهران، جردن، خيابان سپر، پالک 22 )ساختمان سپر(، طبقه 5، واحد 13

 تلفن: 021-۸۸651241-4

شرکت نمایندگی کشتيرانی

حمل هوایی کليه محموالت 
به صورت اکسپرس تا ترخيص کاال به هر ميزان

تهران، ميدان فاطمی،  نرسيده به خيابان وليعصر ، ساختمان 
شماره 18، پالک 1۴، طبقه دوم، واحد سوم

خط ویژه : 45674000     فاکس : ۸۸930244

و  وارداتـی   ، صادراتـی  ای  پـروژه  و  سـنگين  کاالهـای  حمـل   *
ترانزیتـی از اقصـی نقـاط دنيـا    * مجهـز بـه نـاوگان کاميونهـای 
پوشـش  تحـت  و  مالكيـت  تحـت  تانكـر  و  یخچالـدار   چـادری، 
* دفاتـر و نمایندگـی هـای فعـال در کليـه کشـورهای اروپایـی ، 
اسـكاندیناوی  ) آمریـكا - کانـادا ( شـرق آسـيا و کليـه بنـادر چيـن 

www.ganjbar.com           info@ganjbar.com 

تهران: بلوار آفریقا، کوچه مریم، پالك  5، طبقه پنجم، واحد 20 
 دورنگار: 22027267 -021تلفن: 22043490 -021  

(سهامى خاص)
حمل و نقل هوایى زمینى و دریایى

Door To Door انجام انواع خدمات حمل به صورت
حمل ترانزیت داخلى و خارجى و ترانسشیپ

چارترینگ انواع هواپیما
خدمات بیمه باربرى 

Email: info@irsa-marine.com

مدیریت بر حمل بین املللی دریایی ، زمینی ،هوایی ،

ریلی، سوخت و ترانزیت داخلی و خارجی 

تلفن: 88839831-021        فکس: 021-88847108

www.sstrade.ir            Comm2@sstrade-ir.com

دریا تجارت سامیار ) سهامی خاص ( 
Samyar Sea Trade )PJS(

Your Logistic Advisor and Partner
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شركتدريايآبیخليجفارس
)خدمات بندری، تخليه و بارگيری کاال(

blue_sea_pg@yahoo.com   Shahrokh_Bik@yahoo.com

  عمليات محوطه بندری: )صادرات موادمعدنی، سنگ آهن، کلينگر(
  عمليات تخليه از کاميون به محوطه، دپو و نگهداری،حمل و بارگيری از کشتی

  تجهيزات تخليه و بارگيري )فله، کارگو( شامل: گراپ، لودر، بيل مكانيكي، کاميون
  رضایتمندی کامل کشتيرانی ها و صاحبان کاال

  تجربه فعال تخليه و بارگيري بالغ بر 2 ميليون تن )بالغ بر 100کشتی( در سال

)W32( 32 بندر امام خميني، سایت اداری اسکله
تلفکس : 06152237324   همراه : 09161514501-09163539359

www.blueSPG.com

تهران: پاسداران، خيابان گل نبی، خيابان ناطق نوری، ميدان قبا، پالک۷۴، طبقه2، واحد ۷
تلفن : 021-22۸79950-60-70     

  نمابر: 021-22۸799۸0

امیدان ساحل پارسیان
شركت

  info@ospico.com             www.ospico.com

 چارترینگ انواع شناورهای ساحلی و فراساحلی 
  Ship to ship خدمات 

 مدیریت خرید و ساخت انواع شناور

info@ltkshipping.com

تهران، خيابان ولی عصر باالتراز خيابان شهيد بهشتی کوچه 18 پالک 18
تلفن:  ۸۸100701–021     /      نمابر: )داخلی 181( ۸۸100701–021 

شرکت کشتیرانی لتکا

لتــــــــــــــکا   آبــــــــــــى   کیــــــــــــش

SEPEHR
PARS

آبی کيش

شرکت نمایندگی کشتيرانی

اتحاددريایدوستی

info@afsmarine.com

تلفن: 021-40222۸10-11

حمل کاالهای پتروشيمی، محصوالت شيميایی، 
فرآورده های نفتی و...

Shipping Agency Co.

www.afsmarine.com

شرکت های کشتیرانی و خدمات دریایی

نمايندگیكشتيرانیسالمدريا

info@hiseashipping.net

 ارائهسرويسكانتينریدريايی

 دارایمالکيتكانتينرخشکويخچالی

 سرویس Cross stuff واردات و صادرات   حمل تخصصی محموالت هوایی و زمينی 
 دارای دفاتر نمایندگی در امارات، چين و ترکيه

Hi Sea Shipping Company (Nvocc Services)

شماره تماس : ۸۸7255۸2-021   و   7 - 021-۸۸1092۸5
تهران، خيابان وليعصر، ابتدای مطهری، کوچه منصور، پالک 51

شرکت

دريایمتحد

INFO2@UNITEDSEA.NET

 حمل دریایی کانتينری و فله، حمل هوایی، زمينی
 عمليات جا به جایی محموالت وارداتی و صادراتی از بندر جبل علی و صدور 

(Cross stuff/Switch BL) اسناد جدید

United Sea Shipping and Int’l Transport Co.
شماره تماس : ۸۸7255۸2-021   و   7 - 021-۸۸1092۸5
تهران، خيابان وليعصر، ابتدای مطهری، کوچه منصور، پالک 51

دفاتر شرکت در امارات و چين

چابهار، اسكله شهيد کالنتری، اسكله شماره 5، واحد شماره یک 
054-3532263۸  /    35321370  /  35320249

  09151955۸26  /  09190130513

كشتيرانی
سپيدبندرمکران

 ) SEPID BANDAR MAKRAN (

خدمات کشتيرانی، نمایندگی خطوط کشتيرانی، 
چارترینگ، تدارکات کشتی، بارشماری

WWW.SEPIDBANDAR.COM INFO@SEPIDBANDAR.COM
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شرکت های حمل ونقل بین المللی و کشتیرانی

آرمانراهكوروش

www.arkcotrans.com

)Door To Door( مشاوره خرید، حمل ونقل و تحویل کاال • 

• حمل دریایی، زمينی، هوایی    • واردات، صادرات، انبارداری و ترخيص کاال

تهران، جردن، خيابان سپر، پالک 22 )ساختمان سپر(، طبقه 5، واحد 13

 تلفن: 021-۸۸651241-4

شرکت نمایندگی کشتيرانی

حمل هوایی کليه محموالت 
به صورت اکسپرس تا ترخيص کاال به هر ميزان

تهران، ميدان فاطمی،  نرسيده به خيابان وليعصر ، ساختمان 
شماره 18، پالک 1۴، طبقه دوم، واحد سوم

خط ویژه : 45674000     فاکس : ۸۸930244

و  وارداتـی   ، صادراتـی  ای  پـروژه  و  سـنگين  کاالهـای  حمـل   *
ترانزیتـی از اقصـی نقـاط دنيـا    * مجهـز بـه نـاوگان کاميونهـای 
پوشـش  تحـت  و  مالكيـت  تحـت  تانكـر  و  یخچالـدار   چـادری، 
* دفاتـر و نمایندگـی هـای فعـال در کليـه کشـورهای اروپایـی ، 
اسـكاندیناوی  ) آمریـكا - کانـادا ( شـرق آسـيا و کليـه بنـادر چيـن 

www.ganjbar.com           info@ganjbar.com 

تهران: بلوار آفریقا، کوچه مریم، پالك  5، طبقه پنجم، واحد 20 
 دورنگار: 22027267 -021تلفن: 22043490 -021  

(سهامى خاص)
حمل و نقل هوایى زمینى و دریایى

Door To Door انجام انواع خدمات حمل به صورت
حمل ترانزیت داخلى و خارجى و ترانسشیپ

چارترینگ انواع هواپیما
خدمات بیمه باربرى 

Email: info@irsa-marine.com

مدیریت بر حمل بین املللی دریایی ، زمینی ،هوایی ،

ریلی، سوخت و ترانزیت داخلی و خارجی 

تلفن: 88839831-021        فکس: 021-88847108

www.sstrade.ir            Comm2@sstrade-ir.com

دریا تجارت سامیار ) سهامی خاص ( 
Samyar Sea Trade )PJS(

Your Logistic Advisor and Partner
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شرکت های کشتیرانی و خدمات دریایی

نمایندگی خطوط کشتيرانی
 و حمل و نقل بين المللی

www.irantarabar.com

 حمل محموالت کانتينری، یخچالی  و پروژه ای از 

اقصی نقاط جهان  به بنادر ایران و بالعكس

 دارای نمایندگی مشهورترین خطوط

 کشتيرانی جهان و فورواردرهای بين المللی

 حمل و نقل کاال از طریق جاده از اروپا

 ترانزیت خارجی و داخلی از طریق ریل و جاده

تهران: ميدان آرژانتين، خيابان شهيد احمد قصير، 
کوچه چهارده غربی پالک ۴، واحد 1 و 2
تلفن: ۸۸172024  نمابر: ۸۸7601۸3 همراه: 0912025135۸

INFO@SHAKHESSD.COM

شرکت کشتیرانی و خدمات بازرگانی

شاخصصدفدريا

بندرعباس، چهارراه سازمان ،خ امام موسی صدر شمالی، ساختمان ثریا ، طبقه3 واحد 313

تلفکس:333۸6426  / 076-333۸6425

نمایندگی کشتيرانی و خدمات بازرگانی
)صادرات و واردات و ترخيص کاال(

سرویس منظم شناور جهت ترانشيپ و حمل کانتينر از بندرعباس به
 جزیره قشم وبالعكس

ارائه خدمات گمرکی و ترمينالی، کراس استاف در بنادر صحار ) عمان( و جبل علی )امارات(

تلفن: 43602 )تا30خط(
نمابر: ۸۸736971

Tushehbar 
shipping &

 international freight
 forwarders co.
(Tehran-Iran)

سرویس حمل کاالهای صادراتی 
و وارداتی به اقصی نقاط جهان

تهران، خيابان خرمشهر، خيابان عربعلی، 
خيابان 15 )نسترن شرقی(، پالک 52، 

ساختمان توشه بر

شرکت کشتیرانی 
و حمل و نقل بین المللی
تـوشهبـر                     

تلفن: ۸۸76960۸ - 021-۸۸502۸63
فکس: 021-۸۸764۸5۸
info@sta-co.com 

m.bahrami@sta-co.com

تهران، خيابان خرمشهر، کوچه رهبر، 
پالک ۴ واحد ۷

نمايندگي كشتيراني وخدمات بندري
Spandan Tarabar Atieh

تهران، چهارراه جهان کودک، نبش 
خيابان25 گاندی، ساختمان 29 آفریقا، 

پالک 62

تلفن: ۸۸777۸94
نمابر: ۸۸774651

نمايندگی كشتيرانی

www.raikaseatrade.com

management@raikaseatrade.com

 نمایندگی خطوط کشتيرانی 
 و چارترینگ 

 نماینده انحصاری خط
Bahri عربستان سعودی 

تهران:خيابان شهيد بهشتی، بين قائم مقام و 
ميرزای شيرازی، پالک ۴36، ساختمان پارسه، 

طبقه سوم، واحد 12
کد پستی: 1586۷6۴6۴8

تلفن: ۸۸72575۸
نمابر: ۸۸709456-7

تلفن: 021-۸۸۸۸4201-2

تلفن: 076-32236۸01

تلفکس: 077-37265619

تلفن: 061-52242229

نمابر: 021-۸۸665235

نمابر: 076-34212712

نمابر: 061-52242050

ahangdarya@neda.net

دفتر تهران: خيابان وحيد دستگردی، 
پالک 259، طبقه 6 واحد 13

دفتر بندر عباس:

دفتر عسلویه:

دفتر مرکزی: بندر امام، ابتدای 100 دستگاه
بلوار شهيد موحد، ساختمان سفيد 2 طبقه

آهنگدريا
شرکت خدمات دریایی و بندری

نمایندگی خطوط کشتیرانی
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شرکت های کشتیرانی و خدمات بندریشرکت های حمل و نقل سنگین و فوق سنگین

 دریایی ، زمينی ، هوایی
 BSPL & ISL نماینده خطوط کشتيرانی 

 ترانزیت از مبادی ورودی
 به گمرکات داخل و خارج کشور  

 دارای نمایندگی فعال در کشورهای
 آسيایی و اروپایی

کشتيرانی بين المللی
آريابندرسپنتا

تلفن :۸۸70۸003-4 / ۸۸107996
1-۸۸7034۸0 / فکس : ۸977533۸

www.absshipping.com
info@absshipping.com

شرکت کشتیرانی 

فرشته اقیانوس آبی

* دارای سرویس های حمل کاالهای 
صاداراتی و وارداتی دریایی به/ از 
چين، کره، سنگاپور، مالزی، هند، 
ویتنام، سریالنكا و بنادر اروپایی

* مجهز به کانتينر های معمولی، فلت 
رک و اپن تاپ

 نماینده 5 خط کشتيرانی در 
حوزه های جغرافيایی مختلف

تهران ،خ سهروردی شمالی ،
کوچه شهرتاش ،پالک ۷۴ 

طبقه 2واحد 5
 تلفن: ۸ - ۸۸50۸351
 همراه:  0930۸099727

Info@fereshtehlineragency.com
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شعب داخلی:
بندرعباس، بوشهر، خرمشهر، 

بندر امام، عسلویه ، چابهار

Moj Madd 
Shipping services  Co.  LTD

info@koolebar.co

مدیر داخلی)امينی(: 091239۸9539
تلفن: 021-65010415
فكس: 021-65010413

شرکت حمل و نقل بين المللی و کشتيرانی

کوله بار

تهران، خ آزادی، بعد از نواب، تقاطع اسكندری، 
ساختمان اداری پانامال، طبقه 4، واحد 410

* حمل محموالت صادراتی - وارداتی 
به صورت دربست و خرده بار

* زمينی، دریایی، هوایی
* دارای نمایندگی در کشور ترکيه

)Door to Door(

دفتر مرکزی: بندر عباس، 
منطقه ویژه اقتصادی بندر شهيد رجایی

تلفن: 076-33514416
نمابر:076-33524500

تهران: خيابان خرمشهر)آپادانا(، خيابان گلشن، 
کوچه گلزار، پالک 21

 ترخیص گمرکی محموالت صادراتی، وارداتی، 
ترانزیت، انجام کامل امور عملیات بندری، 
تخلیه و بارگیری، انبارداری، تامین کانتینر، 

استافینگ، حمل دریایی از بندر انزلی به بنادر 
روسیه و قزاقستان و بالعکس

بندر  انزلي، خیابان رمضانی، کوچه مجید سیري، 

پالك 44، ساختمان آرمین، طبقه سوم، واحد 16

تلفکس:  013-44441602

همراه: 34 10 181 0911

info@soharasamana.com

شرکت کشتیرانی

ُسها  َرسا  مانا

تلفن: 44425755 - 076      /      همراه: 09121991۸42
هرمزگان، جزیره کيش، بلوار ایران، روبروی بازار پادنا، ساختمان ایران، ط اول، واحد 2

*  نمایندگی کشتيرانی
* حمل و نقل دریایی  * ترخيص کاال

* ارائه خدمات به سكو های نفتی و حفاری

almasmarine.kish@gmail.com
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شرکت های کشتیرانی و خدمات دریایی

نمایندگی خطوط کشتيرانی
 و حمل و نقل بين المللی

www.irantarabar.com

 حمل محموالت کانتينری، یخچالی  و پروژه ای از 

اقصی نقاط جهان  به بنادر ایران و بالعكس

 دارای نمایندگی مشهورترین خطوط

 کشتيرانی جهان و فورواردرهای بين المللی

 حمل و نقل کاال از طریق جاده از اروپا

 ترانزیت خارجی و داخلی از طریق ریل و جاده

تهران: ميدان آرژانتين، خيابان شهيد احمد قصير، 
کوچه چهارده غربی پالک ۴، واحد 1 و 2
تلفن: ۸۸172024  نمابر: ۸۸7601۸3 همراه: 0912025135۸

INFO@SHAKHESSD.COM

شرکت کشتیرانی و خدمات بازرگانی

شاخصصدفدريا

بندرعباس، چهارراه سازمان ،خ امام موسی صدر شمالی، ساختمان ثریا ، طبقه3 واحد 313

تلفکس:333۸6426  / 076-333۸6425

نمایندگی کشتيرانی و خدمات بازرگانی
)صادرات و واردات و ترخيص کاال(

سرویس منظم شناور جهت ترانشيپ و حمل کانتينر از بندرعباس به
 جزیره قشم وبالعكس

ارائه خدمات گمرکی و ترمينالی، کراس استاف در بنادر صحار ) عمان( و جبل علی )امارات(

تلفن: 43602 )تا30خط(
نمابر: ۸۸736971

Tushehbar 
shipping &

 international freight
 forwarders co.
(Tehran-Iran)

سرویس حمل کاالهای صادراتی 
و وارداتی به اقصی نقاط جهان

تهران، خيابان خرمشهر، خيابان عربعلی، 
خيابان 15 )نسترن شرقی(، پالک 52، 

ساختمان توشه بر

شرکت کشتیرانی 
و حمل و نقل بین المللی
تـوشهبـر                     

تلفن: ۸۸76960۸ - 021-۸۸502۸63
فکس: 021-۸۸764۸5۸
info@sta-co.com 

m.bahrami@sta-co.com

تهران، خيابان خرمشهر، کوچه رهبر، 
پالک ۴ واحد ۷

نمايندگي كشتيراني وخدمات بندري
Spandan Tarabar Atieh

تهران، چهارراه جهان کودک، نبش 
خيابان25 گاندی، ساختمان 29 آفریقا، 

پالک 62

تلفن: ۸۸777۸94
نمابر: ۸۸774651

نمايندگی كشتيرانی

www.raikaseatrade.com

management@raikaseatrade.com

 نمایندگی خطوط کشتيرانی 
 و چارترینگ 

 نماینده انحصاری خط
Bahri عربستان سعودی 

تهران:خيابان شهيد بهشتی، بين قائم مقام و 
ميرزای شيرازی، پالک ۴36، ساختمان پارسه، 

طبقه سوم، واحد 12
کد پستی: 1586۷6۴6۴8

تلفن: ۸۸72575۸
نمابر: ۸۸709456-7

تلفن: 021-۸۸۸۸4201-2

تلفن: 076-32236۸01

تلفکس: 077-37265619

تلفن: 061-52242229

نمابر: 021-۸۸665235

نمابر: 076-34212712

نمابر: 061-52242050

ahangdarya@neda.net

دفتر تهران: خيابان وحيد دستگردی، 
پالک 259، طبقه 6 واحد 13

دفتر بندر عباس:

دفتر عسلویه:

دفتر مرکزی: بندر امام، ابتدای 100 دستگاه
بلوار شهيد موحد، ساختمان سفيد 2 طبقه

آهنگدريا
شرکت خدمات دریایی و بندری

نمایندگی خطوط کشتیرانی
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شرکت های کشتیرانی و خدمات بندریشرکت های حمل و نقل سنگین و فوق سنگین

 دریایی ، زمينی ، هوایی
 BSPL & ISL نماینده خطوط کشتيرانی 

 ترانزیت از مبادی ورودی
 به گمرکات داخل و خارج کشور  

 دارای نمایندگی فعال در کشورهای
 آسيایی و اروپایی

کشتيرانی بين المللی
آريابندرسپنتا

تلفن :۸۸70۸003-4 / ۸۸107996
1-۸۸7034۸0 / فکس : ۸977533۸

www.absshipping.com
info@absshipping.com

شرکت کشتیرانی 

فرشته اقیانوس آبی

* دارای سرویس های حمل کاالهای 
صاداراتی و وارداتی دریایی به/ از 
چين، کره، سنگاپور، مالزی، هند، 
ویتنام، سریالنكا و بنادر اروپایی

* مجهز به کانتينر های معمولی، فلت 
رک و اپن تاپ

 نماینده 5 خط کشتيرانی در 
حوزه های جغرافيایی مختلف

تهران ،خ سهروردی شمالی ،
کوچه شهرتاش ،پالک ۷۴ 

طبقه 2واحد 5
 تلفن: ۸ - ۸۸50۸351
 همراه:  0930۸099727

Info@fereshtehlineragency.com
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شعب داخلی:
بندرعباس، بوشهر، خرمشهر، 

بندر امام، عسلویه ، چابهار

Moj Madd 
Shipping services  Co.  LTD

info@koolebar.co

مدیر داخلی)امينی(: 091239۸9539
تلفن: 021-65010415
فكس: 021-65010413

شرکت حمل و نقل بين المللی و کشتيرانی

کوله بار

تهران، خ آزادی، بعد از نواب، تقاطع اسكندری، 
ساختمان اداری پانامال، طبقه 4، واحد 410

* حمل محموالت صادراتی - وارداتی 
به صورت دربست و خرده بار

* زمينی، دریایی، هوایی
* دارای نمایندگی در کشور ترکيه

)Door to Door(

دفتر مرکزی: بندر عباس، 
منطقه ویژه اقتصادی بندر شهيد رجایی

تلفن: 076-33514416
نمابر:076-33524500

تهران: خيابان خرمشهر)آپادانا(، خيابان گلشن، 
کوچه گلزار، پالک 21

 ترخیص گمرکی محموالت صادراتی، وارداتی، 
ترانزیت، انجام کامل امور عملیات بندری، 
تخلیه و بارگیری، انبارداری، تامین کانتینر، 

استافینگ، حمل دریایی از بندر انزلی به بنادر 
روسیه و قزاقستان و بالعکس

بندر  انزلي، خیابان رمضانی، کوچه مجید سیري، 

پالك 44، ساختمان آرمین، طبقه سوم، واحد 16

تلفکس:  013-44441602

همراه: 34 10 181 0911

info@soharasamana.com

شرکت کشتیرانی

ُسها  َرسا  مانا

تلفن: 44425755 - 076      /      همراه: 09121991۸42
هرمزگان، جزیره کيش، بلوار ایران، روبروی بازار پادنا، ساختمان ایران، ط اول، واحد 2

*  نمایندگی کشتيرانی
* حمل و نقل دریایی  * ترخيص کاال

* ارائه خدمات به سكو های نفتی و حفاری

almasmarine.kish@gmail.com
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شرکت های کشتیرانی و خدمات دریایی

کشتيرانی گذرگاه دریای پارس
Pars Sea Passage

CFI - TACHYON - AXLنماینده انحصاری خطوط کشتيرانی 
DOOR TO DOOR خدمات حمل 

 ارائه سرویس کانتنيری 20 فوت ۴0 فوت و یخچالی صادراتی و وارداتی از 
/ به بنادر چين ، اروپا، حوزه خليج فارس، پاکستان، هند و جنوب شرق آسيا

 حمل کاالهای خطرناک 
تهران-ميدان کاج-کوچه علی اکبر-پالک20-واحد 50۴

Sarah.tn@psp-shipping.com

223۸6046-223۸607۸-223۸6054 تلفن:

gmr@psp-shipping.com

تهران، شمال ميدان هفت تير، 
خيابان غفاری، شماره 20، ساختمان دورقی

نمابر:)617داخلی(021-۸۸302066

19-۸۸30441۸-021تلفن:
021-۸۸302066-۸

douraghi@douraghi.com

  عضویت در گروه نمایندگی های
 Cooperative & 

 Pacific Power Logistic  
در کليه کشورهای جهان

 ارائه سرویس های منظم و هفتگی کانتينری 
LCL و FCL وارداتی و صادراتی به صورت
Door to Door انجام خدمات حمل 

 عمليات انبار داری، بارگيری، صدور مدارک و 
حمل مجدد در بنادر حوزه خليج فارس

 اجاره کشتی و قبول نمایندگی کشتی های 
فله بر و تانکری

 انجام کليه عمليات ترانزیت زمينی و حمل هوایی

تلفن: 021-۸60۸6714
021-۸60۸6729 / ۸60۸674۸

نمابر:021-۸60۸6593
URL: www.BlueSeaSun.com

E-mail: info@blueseasun.com

شرکت خدمات کشتيرانی

 خورشيد دریای آبی
 )با مسئوليت محدود(

Blue Sea Sun Shipping Service Co.Ltd.

info@langardarya.com

  خدمات دریایی، بندری، ترخیص کاال،                                                                         صادرات، واردات
  نمایندگی  حمل ونقل بین المللی و کشتیرانی                                        خدمات حمل زمینی، دریایی، هوایی

شرکت 
لنگر دریا جنوب

South Sea Anchor Co Ltd
sea&port Service Customs Clearnce 

Export / Import

خوزستان، بندر امام خمينی )سربندر(، بلوار طالقانی، 128 دستگاه، کوچه شکوفه 3، پالک 3
تلفن مستقيم: 52222762 - 061          تلفن: 39- 52235531 - 061        نمابر:  ۸9779609 - 021

      همراه: 09161504045 /  09161514045    0912022۸045

حمل مواد روغنی و شیمیایی با ایزو تانک و فلکسی از بنادر عباس، امام، خرمشهر ، بوشهر

amini@fanussahel.com 
Fanus@ fanussahel.com

تهران، ميدان فاطمی، ساختمان لئون، طبقه 2، واحد 5
تلفن:  ۸۸969۸14  -  ۸۸963049

فکس: ۸۸965419

نمایندگی کشتيرانی

شرکت فانوس ساحل
 ) ثبت 642 تاسيس 1361 (
مدیر عامل: خدابخش امينی

• عضو بيمكو
• عضو انجمن کشتيرانی و خدمات وابسته
• ارائه کليه خدمات مربوط به نمایندگی

• نمایندگی خطوط کشتيرانی و چارترینگ
 ) کاالی عمومی، فله و نفتی (

• خدمات کانتينری
• دارای شعب در تمامی بنادر جنوبی کشور

operation@fanussahel.com

Sun Logistics :نمایندگی
St. John Lines, ANC

Expressway
حمل کليه محموالت کانتينری به 
مقاصد خاور دور،آسيای جنوب 

شرقی، شبه قاره هند، خاورميانه، 
اروپا و آمریكای شمالی

تهران، خ وليعصر،روبروی پارک ملت، 
C3 خيابان دریا بندری، پ66، ط3و

تلفن: 2202۸777-۸ 
نمابر: 2202۸779  www.denizseafarer.com      info@denizseafarer.com

*  دارای شعب فعال در کشورهای امارات و پاکستان
Switch BL و Cross Stuffing ارائه سرویس های  *

LCL و FCL ارائه سرویس های کانتينری وارداتی و صادراتی به صورت *
*  ترانزیت و حمل کاالهای صادراتی و وارداتی از مبادی مختلف به ایران و بالعکس

 Door-to-Door خدمات  *
دفتر مرکزی: تهران، خيابان شهيد بهشتی،  خيابان وليعصر، بن بست راماتيا، پالک 2، 

برج شهاب، طبقه 6، واحد 608 
کدپستی: 1511۷3۴999   /   تلفن: 88552۷05 -021

U.A.E. (Dubai) OFFICE:
DENIZ Sea Shipping Lines 
Agents L.L.C.
Suite No.4108, 41 Floor, 
Churchill Tower, 
Business Bay, Dubai, UAE

نمایندگی خطوط کشتيرانی

Pakistan Office:
Deniz Seafarer Pakistan
Suite #108, 1sf Floor 
Progressive Center, P.E.C.H.S 
Block 6
Karachi, Pakistan

شرکت دنیز ردیا نورد متحد  ) با مسئولیت محدود(
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شرکت های کشتیرانی و خدمات دریایی

شرکت

توسعهتجارتروبينا
نمایندگی خطوط کشتيرانی

تهران، بلوار ميرداماد، خيابان دکتر مصدق شمالی )نفت سابق(،
 خيابان یکم، پالک 1، واحد 5          تلفن: 26401237

  www.robina-shipping.com    info@robina-shipping.com

  سرویس حمل مستقیم کانتینری به بنادر کانادا، استرالیا، اروپا، خاور دور، 

)Import & Export( شبه قاره هند، حوزه خلیج فارس و آمریکای جنوبی

Antwerp وOman  ،به کلیه بنادر از جبل علی Cross Stuffing سرویس  

  سرویس حمل Break Bulk و Part Cargo )از اروپا، چین و کره(
  سرویس حمل زمینی و هوایی        سرویس حمل سنگین و فوق سنگین

  سرویس کانتینر یخچالی                 سرویس ریلی

  خدمات لجستیکي Flexitank با شرایط بارگیري از درب کارخانه هاي 
تولیدي تا تحویل نهائي به مشتري )تأمین فلکسي، استافینگ، بارگیري در محل 

ریفاینري، تحویل در بندر مقصد( براي محصوالت پتروشیمی

 نمایندگی کشتيرانی 

 حمل و نقل بين المللی

 خدمات تحویل گيری کاال به صورت درب به درب

تهران، مطهری، مفتح شمالی، برج مرجان، پالک 2۷2،  طبقه 9 ، واحد 902 
تلفن : ۸۸303442  /  ۸۸۸67056  /  ۸۸۸67053

L.mahabadi@asw-shipping.com  /   S.kashani@asw-shipping.com

شرکت خدمات کشتيرانی 

پارسدرياسريع
«   چارترینگ و حمل و نقل بين المللی 

به صورت فورواردر و کریر
«   حمل دریایي کاالهاي فله، عمومي، 
تانكر و کانتينري با نرخ هاي رقابتي 

«   حمل کاال به صورت گروپاژ و 
Door to Door

بندرعباس، سه راه جهانبار، نبش بلوار 
دانشمند، ساختمان نيا، طبقه ۴
 تلفن: 076-3354۸216-19

همراه : 09127339909
09171612۸64

WWW.PSS-SHIP.COM

بندرعباس، خيابان امام خميني، 
روبروی ميدان یادبود، پاساژ نصر 

ساختمان ستاره بندر، طبقه3، واحد 1۷

 تلفن:4 - 32212553 - 076
همراه: 091237۸2706

 درياينيلگونشفق

نمایندگي کشتيراني
خدمات دریایي

Doc1@dnsship.com

daryaynilgoonsh@gmail.com

شركتكشتيرانی
سيرافدرياليان

 ارایه دهنده خدمات مطلوب در زمينه های:
 حمل و نقل دریایي )کانتينر، فله، تانكر(
 نمایندگي کشتيراني )فورواردینگ، 

)Door-to-Door خدمات
 خدمات گمرکی، مشاوره ترخيص کاال

ترانزیت و حمل کاالهای
 صادراتی، وارداتی

 از مبادی مختلف به ایران و بالعكس
بوشهر:خيابان دهقان، روبروی گمرک، 

ساختمان جفره،طبقه اول، واحد 1
تلفن:077-33333722
فکس:077-33336043

info@sdllogistics.com

Siraf Darya Lian

بندرعباس، سه راه سازمان، ساختمان ثریا 
076 - 333۸6400 - 401

دفتر تهران: تهرانپارس، 192 غربی  
021 - 7670694۸  

دفتر مشهد: فرامرز عباسی 1، مجتمع بهارستان    
051 - 36022957

همراه: 0912۸926323

شرکت کشتيرانی 

كاراافقگيشان
خدمات کشتيرانی و حمل و  نقل دریایی

INFO@KOGSHIPPING.COM

LCL-FCL-TRANSIT
BULK HANDLING

CROSS STUFFING IN DUBAI
www.kogshipping.com
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LCL و FCL وارداتی و صادراتی به صورت
Door to Door انجام خدمات حمل 

 عمليات انبار داری، بارگيری، صدور مدارک و 
حمل مجدد در بنادر حوزه خليج فارس

 اجاره کشتی و قبول نمایندگی کشتی های 
فله بر و تانکری
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شرکت 
لنگر دریا جنوب

South Sea Anchor Co Ltd
sea&port Service Customs Clearnce 

Export / Import
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تلفن مستقيم: 52222762 - 061          تلفن: 39- 52235531 - 061        نمابر:  ۸9779609 - 021

      همراه: 09161504045 /  09161514045    0912022۸045
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St. John Lines, ANC

Expressway
حمل کليه محموالت کانتينری به 
مقاصد خاور دور،آسيای جنوب 

شرقی، شبه قاره هند، خاورميانه، 
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سيرافدرياليان
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Siraf Darya Lian
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شرکت های کشتیرانی و خدمات دریایی

بندرعباس، بلوار پاسداران، چهارراه 
جهان بار، کوچه دکتر ابراهيمی 3، 

پالک 69، طبقه دوم

تلفن :076-33511605-7

حمل دریایی کليه کاالهای فله، 
تریلی، یخچالی

از بندرعباس به امارات و عمان
به صورت روزانه

شرکت کشتيراني پایانه کاال 

البرزسيريک

www.alborz-sct.com

md@alborz-sct.com

شرکت نمایندگی کشتيرانی  

مرواريددريایآرام
امكان ارسال درخواست نرخ 

به صورت آنالین از طریق 
وبسایت شرکت

یوسف آباد، خيابان سيد جمال الدین 
اسدآبادی، خيابان چهل و یکم، ساختمان 

صدف، پالک 36۷، واحد 8، طبقه 2
تلفن: ۸۸06713۸ – ۸۸609926 

۸۸615340 
فکس: ۸۸067126

www.csp-shpg.com
info@csp-shpg.com

حمل دریایی
 کانتينرهای یخچالی و خشک
از بنادر اصلی کشور به  بنادر

قزاقستا ن - روسيه -  هند -  دوبی

تلفن: 021-2202۸774-5

خطكانتينریفرمد

info@farmad.co
www.farmad.co

شرکت پتروآسیا نمایندگی کشتیرانی

انجام امور چارترینگ٬ بروکرینگ
حمل محصوالت سنگین و ترافیکى

حمل محصوالت فله خشک٬ مایعات و میعانات گازى

نماینده رسمى خطوط برتر کانتینرى

انجام امور کارگزارى در بنادر جنوبى و شمالى کشور

داراى دفاتر اختصاصى در کشورهاى ترکیه٬ مالزى٬ نروژ و لیتوانى

PETROASIA SHIPPING AGENCY Co. Ltd.

تهران٬ میدان آرژانتین٬ خیابان نوزدهم بخارست٬ پالك پنج٬ طبقه دوم٬ واحد 201
info@petroasia.netتلفن:  88555859 -021

دفتر تهران: ميدان فردوسی، کوچه شاهرود، پالک 10 
بندر عباس، بلوار پاسداران، روبروی دخانيات، ساختمان بختياری ، پالک 11۴، واحد 2 
تلفن:33444123-076      تلفکس: 33444125-076    مدیر عامل: 09173610795

مدیر عمليات: 09171597977     مدیر پایانه ها: 0917360۸427

 حمل شهری، تخليه و بارگيری، بارنویسی، انبار داری
   استریپ و استافينگ کانتينر

 مالكيت ثبت اختراع شماره  ۸2737
  ساخت باگت مكانيكی جهت تسریع در عمليات بارگيری انواع محموالت فله به 
کشتی، با حذف نيروی انسانی در خن کشتی و دارای انواع و اقسام ماشين آالت و 

تجهيزات تخليه و بارگيری

دفتر عمليات: مجتمع بندری شهيد رجایی، اراضی دویست هكتاری، 
 A و B  دارای دو پایانه اختصاصی

شرکت خدمات دریایی و بندری

ساحلنمايانبندر

sahelnamyanbnd@gmail.comwww.sahelnamabnd.ir
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 زمينی - دریایی - هوایی 
 دارای نمایندگی در کليه بنادر 

 مرزها و کشور های اروپایی
 کریر - فرواردر

 تلفن: 2 -021۸۸۸47091
  موبایل :0912112660۸
 فکس: 021۸۸۸45342

تهران، خيابان طالقانی خيابان ایرانشهر 
جنوبی پالک 12۴ مجتمع ميالد 

طبقه 2 واحد ۴

شرکت حمل و نقل بين المللی

افرابار

 afrabar2@gmail.com

حمل و نقل بين المللی

تلفن: 77624972 - 021 
77624973 

فكس: 77523669

تهران، خيابان شریعتی، تقاطع طالقانی 
خيابان خواجه نصيرالدین طوسی، 

شماره 288، طبقه5، واحد 20

شماره ثبت: 20047

ترابریايرانفن)تراف(

www.traftransport.ir
info@traftransport.ir

شرکت های حمل ونقل بین المللی و کشتیرانیشرکت های حمل و نقل سنگین و فوق سنگین

با بيش از 2۸ سال سابقه فعاليت 
)کریر – فورواردر(

حمل زمينی و دریایی
به اقصی نقاط جهان 
ترانزیت و ترخيص کاال

تلفن: 021-۸۸7۸4076
 ۸۸7۸407۸ / ۸۸7۸4079
Info@nikangroup.ir
www.nikangroup.ir

تهران: جردن، خيابان دیدار شمالی 
نبش کوچه کيش، پالک 3، طبقه اول، واحد 2

رهیاب لجستیک

مارال ترانس آذر

 «  زنجيره تامين لجستيک
 «   خدمات نوین حمل و نقل بين المللي

«  بازرگاني، بازرسي، بسته بندي، انبارداری 

خدمات کریری و فورواردری حمل و نقل بين المللی
تهران، خيابان وليعصر، روبروی مسجد بالل، نبش کوچه شهنواز، پالک 2۷61، احد ۷3

تلفن:  22051566 - 220530۸7 - 22047556 - 22043556 - 22054790 -021

www.rahyablogistics.com info@rahyablogistics.com

RAHYAB LOGISTICS
World class Freight Consultants

Choose the best, We wil l do the rest

نگاهی متفاوت با ارائه خدمات تخصصی حمل در واردات و صادرات کاال از/به اقصی نقاط جهان

تهران، خيابان وليعصر، باالتر از زرتشت، 
کوچه نور بخش، پالک 3، طبقه 2، واحد 5
تلفن: ۸۸941446  –  ۸۸946697  

 ۸۸945270   فکس: ۸۸943179

کریر- فورواردر

Rahtaz58584@gmail.com

 حمل کاالهای وارداتی و صادراتي
) به کليه نقاط دنيا(

زمينی ، دریایی ، هوایی ، ریلی
 بازرگانی و خرید کاال از مبادی 

اروپایی و آسيایی
 ترخيص کاال       امور نمایشگاهی
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شرکت های حمل و نقل بین المللی استان خراسان 

* با مجوز رسمی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای كشور و راه آهن جمهوری اسالمی ايران
* نماينده قانونی راه آهن تركمنستان )اكسپديتور( در پرداخت كرايه مسير ريلی

* جستجو و رديابی واگن های MPS  و SPS در منطقه CIS  و ايران
* دارای شعبات در كشورهای تركمنستان ، ازبکستان ، تركيه

* دارای نمايندگی در كشورهای امارات ، قزاقستان ، تاجيکستان ، قرقيزستان
* اخذ مجوز و حمل محموالت ترافيکی ، خطرناک              * عضو فياتا

مشهد: بلوار ملک آباد، بزرگمهر جنوبی، بين بزرگمهر جنوبی 10 و 12/1، پالک ۴8
تلفن: 6-37664051-051            نمابر: 051-376640۸4

شرکت حمل و نقل بين المللی واگن بار آسيا

info@wagonbar.com

شركتحملونقلبينالمللیآسابرودتطوس

 info@abtlogistics.ir

 مشاوره و انجام کليه عمليات حمل پروژه های تخصصی کاالهای یخچالی به کشورهای مستقل مشترک المنافع توسط   
      کاميون های  یخچالدار تحت مالكيت شرکت

 دارنده بزرگترین ناوگان کاميون های یخچالی در استان خراسان رضوی
 حمل کانتينری کاالهای یخچالی و غير یخچالی در قالب عمليات واردات، صادرات و ترانزیت از کليه بنادر چين و سایر 

     کشورهای خاور دور و حوزه خليج فارس به ایران و بالعكس
 سرویس منظم از بندر و سایر مبادی ترانزیتی و گمرکی کشور به کشورهای مستقل مشترک المنافع، افغانستان و عراق

 انجام عمليات و تشریفات گمرکی و ترخيص کاالهای یخچالی و غير یخچالی در تمامی گمرکات و بنادر کشور
 دارای دفاتر نمایندگی فعال در کشورهای  چين، هند، قزاقستان، تاجيكستان، ازبكستان و ترکمنستان

Add: 14, 5th, floor of Marmar Complex, 
Imam khomeini 28st, Mashad, Iran. 
Mobile: +98915 3141875

)كرير-فورواردر(

مشهد: خيابان امام خمينی، نبش امام خمينی28، مجتمع مرمر، طبقه5 ، واحد1۴   همراه: 09153141۸75 

تلفن:  3۸114379 - 3۸114747-051  نمابر: 051-3۸11474۸ 

 مشهد، بلوار هفت تير، مجتمع تجاری اداری آرميتاژ گلشن، طبقه 5، واحد 501
تلفن : 13-3۸33۸411-051          فکس : 051-3۸3375۸2

شركتحملونقلبينالمللی

اترکبارخراسان
 مشاوره در امور گمرکی و حمل ونقل 

 ترانزیت به کشورهای آسيای ميانه و بالعکس
 دارای ناوگان حمل جاده ای ایرانی، ازبکی، تاجيکی ) کفی، چادری، کارکریر(

 حمل محموله های  وارداتی و صادراتی ) زمينی، ریلی(
 بهترین نرخ کرایه حمل به کشورهایCIS  بصورت ریلی و زمينی)ترانزیتی ، صادراتی(

 حمل و تهيه انواع مجوز محموله های خاص ، محموله های ترافيکی و سنگين بار

www.atrakbarkhorasan.com
traffic@atrakbarkhorasan.com

کریر-فورواردر

شماره تلگرام : 0901۸296294 

مشهد، بلوار فردوسی، نبش چهارراه فرامرز 
عباسی، ساختمان ۷2، طبقه اول، واحد 1

همراه: 09155252665 /  09155252357

تلفن :051-36044377
36093219

نمابر :051-36044۸39

شرکت حمل ونقل بين المللی

همراهانشبتوس

 حمل کليه محموالت از طرق مختلف حمل اعم از جاده اي دریایي ریلي و هوایي
 مشاوره در امور گمرکي و حمل و نقل بين المللي

 داراي انبار جاده اي مسقف واقع در جاده آسيایي
 داراي انبار ریلي مجهز به دو انبار سر پوشيده، باسكول و کليه ماشين آالت تخليه و 

 بارگيري به همراه 3 خط ریل 
 ارائه خدمات لجستيكي از قبيل انبارداري بسته بندي تخليه بارگيري کليه محموالت 

و نيز صدور کليه اسناد و مدارک و مجوزهاي مربوط به محموالت خاص

hamrahan_toos@yahoo.com

مشهد: ميدان ابوطالب، نبش حر عاملی، ۴۷ ساختمان پمپ بنزین ره پيما،طبقه اول
فکس: 37252295-051تلفن: 051-37063115-6

bidel@abanrahtoos.com - khavari@abanrahtoos.com

حمل و ترانزیت گاز LPG باکاميون های 
ملكی و تحت پوشش
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شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان

مشهد، بلوار جانباز شمالی، بين جانباز 2 و ۴، ساختمان هواپيمایی قطر، طبقه 5، واحد 2
تلفن: 4-37664131-051         فکس: 051-37664130

 ارائه خدمات حمل دریایی، زمينی و ریلی

 مشاوره و حمل محموله های کانتينری، چادری، یخچالی و سوخت

 سرویس منظم از بندرعباس به تمامی کشورهای CIS، افغانستان و عراق

LPG حمل کاالهای خطرناک، یخچالی و فسادپذیر، سنگين وزن، ترافيكی و 

 حمل کاالهای وارداتی، صادراتی و ترانزیتی از کليه بنادر چين و کشورهای حوزه خليج فارس به ایران و بالعكس

 دارای دفاتر نمایندگی فعال در کشورهای چين، هند، قزاقستان، تاجيكستان، ازبكستان و ترکمنستان

حمل و نقل بين المللی

آساترابرشرق

www.asatarabar.ir             info@asatarabar.ir

)کریر – فورواردر(

 مشهد: خيابان آبکوه، نبش آبکوه 5، مجتمع تجاری،  سعد آباد، واحد 103
تلفن: 37293743 / 3729۸146 /37239096 / 051-37239097

نمابر: 37297966-051          عليرضا فرتاج : 09153141054

 حمل کاالی ترانزیتی و صادراتی به کشورهای عراق، ترکيه، پاکستان،
 افغانستان وآسيای ميانه، به خصوص

تاجيكستان ، قزاقستان، قرقيزستان، ازبكستان، ترکمنستان و بالعكس
CIS حمل کاال از طریق راه آهن به کشورهای 

 نمایندگی در کليه بنادر و مرزهای  کشور

شرکت حمل و نقل بين المللی

ميچکاترابرشرق

info@michka-mts.com

عضو کنوانسيون تير

مشهد، چهارراه مجد، ابتدای بلوار کریمی، ساختمان ضامن آهو، طبقه 5، واحد 503 
تلفن:37289031 - 051       /       فاکس : 051-37289034

شرکت حمل و نقل بین المللی 

بهارترابرکیان

www.btktransco.com                                 btktransco@gmai.com

فورواردر- کریر
دارای دفاتر نمایندگی در تمام مرزهای ایران و آسیای میانه، افغانستان، عراق و ترکیه

حمل به شیوه های مختلف )ترانشیپ و مرکب( مشاوره و انجام کلیه عملیات گمرکی و ترخیص          

حمل کاال و ترانزیت به کشورهای آسیای میانه , افغانستان , عراق و ترکیه

 )LTL( گروپاژ )FTL( حمل بار زمینی به صورت دربست

حمل کاال با کامیون و کانتینر از مبادی ایران به تمام نقاط اروپا و آسیا

خدمات زمینی , دریایی , ریلی ,ترانزیت 

مجتبی بهاروند 
موسس و رئیس هیئت مدیره

www.abartarabartoos.com/

  حمل کاالهای صادراتی و ترانزیتی به کليه نقاط جهان
  دارای دفاتر فعال در کشورهای امارات - ترکيه - قرقيزستان و آلمان 

  دارای ناوگان ایرانی و خارجی جهت حمل کاال
  ترخيص کاال از کليه گمرکات ایران به همراه انبار نگهداری

  مشاوره رایگان در امور حمل و نقل بين الملل

تلفن: 093۸3066174 / 09155004564     دفتر آلمان: 00491607703936

آقای سجادی )مدیر آسيای ميانه – مسلط به زبان روسی( 09121126716-09157155034

شرکت حمل ونقل بين المللی

ابرترابرطوس
INTERNATIONAL TRANSPORT COMPANY

کریر- فورواردر                                                زمينی - دریایی - ریلی

فعال در ترانزیت کاال به آسيای ميانه و افغانستان

مشهد،کوهسنگی 30، پالک 116، طبقه ۴، واحد۷
تلفن : 3۸496311 / 3۸496310 -051

yaranzamin_star@yahoo.com Saramadyaranzamin@yahoo.com

ستارهيارانزمين

خداپرست - فيض محمدی
کریر-فورواردر

شركتحملونقلبينالمللی
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شرکت های حمل و نقل بین المللی استان خراسان 

* با مجوز رسمی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای كشور و راه آهن جمهوری اسالمی ايران
* نماينده قانونی راه آهن تركمنستان )اكسپديتور( در پرداخت كرايه مسير ريلی

* جستجو و رديابی واگن های MPS  و SPS در منطقه CIS  و ايران
* دارای شعبات در كشورهای تركمنستان ، ازبکستان ، تركيه

* دارای نمايندگی در كشورهای امارات ، قزاقستان ، تاجيکستان ، قرقيزستان
* اخذ مجوز و حمل محموالت ترافيکی ، خطرناک              * عضو فياتا

مشهد: بلوار ملک آباد، بزرگمهر جنوبی، بين بزرگمهر جنوبی 10 و 12/1، پالک ۴8
تلفن: 6-37664051-051            نمابر: 051-376640۸4

شرکت حمل و نقل بين المللی واگن بار آسيا

info@wagonbar.com

شركتحملونقلبينالمللیآسابرودتطوس

 info@abtlogistics.ir

 مشاوره و انجام کليه عمليات حمل پروژه های تخصصی کاالهای یخچالی به کشورهای مستقل مشترک المنافع توسط   
      کاميون های  یخچالدار تحت مالكيت شرکت

 دارنده بزرگترین ناوگان کاميون های یخچالی در استان خراسان رضوی
 حمل کانتينری کاالهای یخچالی و غير یخچالی در قالب عمليات واردات، صادرات و ترانزیت از کليه بنادر چين و سایر 

     کشورهای خاور دور و حوزه خليج فارس به ایران و بالعكس
 سرویس منظم از بندر و سایر مبادی ترانزیتی و گمرکی کشور به کشورهای مستقل مشترک المنافع، افغانستان و عراق

 انجام عمليات و تشریفات گمرکی و ترخيص کاالهای یخچالی و غير یخچالی در تمامی گمرکات و بنادر کشور
 دارای دفاتر نمایندگی فعال در کشورهای  چين، هند، قزاقستان، تاجيكستان، ازبكستان و ترکمنستان

Add: 14, 5th, floor of Marmar Complex, 
Imam khomeini 28st, Mashad, Iran. 
Mobile: +98915 3141875

)كرير-فورواردر(

مشهد: خيابان امام خمينی، نبش امام خمينی28، مجتمع مرمر، طبقه5 ، واحد1۴   همراه: 09153141۸75 

تلفن:  3۸114379 - 3۸114747-051  نمابر: 051-3۸11474۸ 

 مشهد، بلوار هفت تير، مجتمع تجاری اداری آرميتاژ گلشن، طبقه 5، واحد 501
تلفن : 13-3۸33۸411-051          فکس : 051-3۸3375۸2

شركتحملونقلبينالمللی

اترکبارخراسان
 مشاوره در امور گمرکی و حمل ونقل 

 ترانزیت به کشورهای آسيای ميانه و بالعکس
 دارای ناوگان حمل جاده ای ایرانی، ازبکی، تاجيکی ) کفی، چادری، کارکریر(

 حمل محموله های  وارداتی و صادراتی ) زمينی، ریلی(
 بهترین نرخ کرایه حمل به کشورهایCIS  بصورت ریلی و زمينی)ترانزیتی ، صادراتی(

 حمل و تهيه انواع مجوز محموله های خاص ، محموله های ترافيکی و سنگين بار

www.atrakbarkhorasan.com
traffic@atrakbarkhorasan.com

کریر-فورواردر

شماره تلگرام : 0901۸296294 

مشهد، بلوار فردوسی، نبش چهارراه فرامرز 
عباسی، ساختمان ۷2، طبقه اول، واحد 1

همراه: 09155252665 /  09155252357

تلفن :051-36044377
36093219

نمابر :051-36044۸39

شرکت حمل ونقل بين المللی

همراهانشبتوس

 حمل کليه محموالت از طرق مختلف حمل اعم از جاده اي دریایي ریلي و هوایي
 مشاوره در امور گمرکي و حمل و نقل بين المللي

 داراي انبار جاده اي مسقف واقع در جاده آسيایي
 داراي انبار ریلي مجهز به دو انبار سر پوشيده، باسكول و کليه ماشين آالت تخليه و 

 بارگيري به همراه 3 خط ریل 
 ارائه خدمات لجستيكي از قبيل انبارداري بسته بندي تخليه بارگيري کليه محموالت 

و نيز صدور کليه اسناد و مدارک و مجوزهاي مربوط به محموالت خاص

hamrahan_toos@yahoo.com

مشهد: ميدان ابوطالب، نبش حر عاملی، ۴۷ ساختمان پمپ بنزین ره پيما،طبقه اول
فکس: 37252295-051تلفن: 051-37063115-6

bidel@abanrahtoos.com - khavari@abanrahtoos.com

حمل و ترانزیت گاز LPG باکاميون های 
ملكی و تحت پوشش
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شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان

مشهد، بلوار جانباز شمالی، بين جانباز 2 و ۴، ساختمان هواپيمایی قطر، طبقه 5، واحد 2
تلفن: 4-37664131-051         فکس: 051-37664130

 ارائه خدمات حمل دریایی، زمينی و ریلی

 مشاوره و حمل محموله های کانتينری، چادری، یخچالی و سوخت

 سرویس منظم از بندرعباس به تمامی کشورهای CIS، افغانستان و عراق

LPG حمل کاالهای خطرناک، یخچالی و فسادپذیر، سنگين وزن، ترافيكی و 

 حمل کاالهای وارداتی، صادراتی و ترانزیتی از کليه بنادر چين و کشورهای حوزه خليج فارس به ایران و بالعكس

 دارای دفاتر نمایندگی فعال در کشورهای چين، هند، قزاقستان، تاجيكستان، ازبكستان و ترکمنستان

حمل و نقل بين المللی

آساترابرشرق

www.asatarabar.ir             info@asatarabar.ir

)کریر – فورواردر(

 مشهد: خيابان آبکوه، نبش آبکوه 5، مجتمع تجاری،  سعد آباد، واحد 103
تلفن: 37293743 / 3729۸146 /37239096 / 051-37239097

نمابر: 37297966-051          عليرضا فرتاج : 09153141054

 حمل کاالی ترانزیتی و صادراتی به کشورهای عراق، ترکيه، پاکستان،
 افغانستان وآسيای ميانه، به خصوص

تاجيكستان ، قزاقستان، قرقيزستان، ازبكستان، ترکمنستان و بالعكس
CIS حمل کاال از طریق راه آهن به کشورهای 

 نمایندگی در کليه بنادر و مرزهای  کشور

شرکت حمل و نقل بين المللی

ميچکاترابرشرق

info@michka-mts.com

عضو کنوانسيون تير

مشهد، چهارراه مجد، ابتدای بلوار کریمی، ساختمان ضامن آهو، طبقه 5، واحد 503 
تلفن:37289031 - 051       /       فاکس : 051-37289034

شرکت حمل و نقل بین المللی 

بهارترابرکیان

www.btktransco.com                                 btktransco@gmai.com

فورواردر- کریر
دارای دفاتر نمایندگی در تمام مرزهای ایران و آسیای میانه، افغانستان، عراق و ترکیه

حمل به شیوه های مختلف )ترانشیپ و مرکب( مشاوره و انجام کلیه عملیات گمرکی و ترخیص          

حمل کاال و ترانزیت به کشورهای آسیای میانه , افغانستان , عراق و ترکیه

 )LTL( گروپاژ )FTL( حمل بار زمینی به صورت دربست

حمل کاال با کامیون و کانتینر از مبادی ایران به تمام نقاط اروپا و آسیا

خدمات زمینی , دریایی , ریلی ,ترانزیت 

مجتبی بهاروند 
موسس و رئیس هیئت مدیره

www.abartarabartoos.com/

  حمل کاالهای صادراتی و ترانزیتی به کليه نقاط جهان
  دارای دفاتر فعال در کشورهای امارات - ترکيه - قرقيزستان و آلمان 

  دارای ناوگان ایرانی و خارجی جهت حمل کاال
  ترخيص کاال از کليه گمرکات ایران به همراه انبار نگهداری

  مشاوره رایگان در امور حمل و نقل بين الملل

تلفن: 093۸3066174 / 09155004564     دفتر آلمان: 00491607703936

آقای سجادی )مدیر آسيای ميانه – مسلط به زبان روسی( 09121126716-09157155034

شرکت حمل ونقل بين المللی

ابرترابرطوس
INTERNATIONAL TRANSPORT COMPANY

کریر- فورواردر                                                زمينی - دریایی - ریلی

فعال در ترانزیت کاال به آسيای ميانه و افغانستان

مشهد،کوهسنگی 30، پالک 116، طبقه ۴، واحد۷
تلفن : 3۸496311 / 3۸496310 -051

yaranzamin_star@yahoo.com Saramadyaranzamin@yahoo.com

ستارهيارانزمين

خداپرست - فيض محمدی
کریر-فورواردر

شركتحملونقلبينالمللی
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شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان

Head Office: 
Tell: (+98) 513 705 4062 
Whatsapp: (+98) 915 442 2267 , 901 396 9304 
Email : abatamim@yahoo.com 
Bandar Abbas branch: 
Whatsapp: 0098  912  047  2267  ،  0098 993 211 2907 
E-mail:ublueslogistics@gmail.com

«  حمل محموالت کانتينری ، یخچالی،LCL و پروژه ای از اقصی نقاط 

 جهان به بنادر ایران و بالعكس 

 DOOR TO DOOR SRVICES  حمل از مبدا تا مقصد  » 

 Multimodal Transport حمل چندوجهی بين المللی  » 

«  ترخيص کاال

Shipping & Forwarding Co.

دريایآبیمتحد
شرکت نمایندگی کشتيرانی 

آباتميمگيتی
شرکت حمل و نقل و لجستيک بين المللی 

 دارای نمایندگی های فعال
 در گمرکات مرزی کشور
 فعال در ترانزیت کاال 

به آسيای ميانه و افغانستان
مشهد: خيابان کوهسنگی 30، 

شماره 28، طبقه 2    
تلفن : 3۸4430۸0 / 051-3۸416114

نمابر: 051-3۸42997۸
بندرعباس:2- 076-33511351 

نمابر: 076-3351127۸
r a h t a s h @ g m a i l . c o minfo@javahernegar.com

 دارای نمایندگی های فعال
 در گمرکات مرزی کشور
 فعال در ترانزیت کاال 

به آسيای ميانه و افغانستان
مشهد: خيابان کوهسنگی 30، 

شماره 28، طبقه 3    
تلفن : 3۸443971 / 051-3۸444591

نمابر: 051-3۸401246
بندرعباس: 076-33511351-2 

نمابر: 076-3351127۸

شرکت حمل و نقل بين المللی

کيامهر ترابر
کریر - فورواردر

حمل کاال های وارداتی، صادراتی و ترانزیت
به صورت زمينی، دریایی، ریلی به
کشور های آسيای ميانه و بالعكس

ترخيص کاال از کليه گمرکات و بنادر
کشور ایران و ترکمنستان

مشهد، خيابان امام خمينی، سه راه دارایی،
ساختمان اداری مرمر، طبقه 12، واحد 3

تلفن: 3۸1142۸0 - 051
نمابر: 3۸114337 - 051

www: kiamehrtarabar.com
 kiamehr@mail.ru

کریر- فورواردر
) جاده ای، دریایی، ریلی (

صادرات .واردات و ترانزیت به 
کشورهای آسيای ميانه ،

 افغانستان،اروپا، روسيه وبالعكس 

 تلفکس: 371262۸4 / 051-3726۸۸۸3
09153074۸40 / 091551۸772۸

0915107۸593
مشهد، خيابان کالهدوز ۴۷، منفرد 6

پالک 21 طبقه اول

)T.B.T( شرکت حمل ونقل بين المللی

تانياباربدتيرپارس

WWW.TANIABARBOD.COM
TANIA.BARBOD@GMAIL.COM

مشهد، بين کوهسنگی 25 و 2۷ 
 پالک 331 واحد 11

 تلفن:  0513۸45477۸
0513۸454779          
 نمابر: 0513۸429325

کریرآقای عفتی: 09155021142

صادرات کاال به ترکمنستان 
افغانستان )آسيای ميانه(

شرکت حمل و نقل بين المللي

آتیران

Atiran@ymail.com

شرکت حمل ونقل بين المللی 

زهره شب 
 «  حمل کاالهای ترانزیتی به کشورهای CIS و به خصوص افغانستان

 «  حمل کاالهای صادراتی به کليه کشورهای جهان
CIS حمل کاال از طریق راه آهن به کشورهای  » 

 «  نمایندگی در چندین شهر افغانستان و کشور امارات متحده عربی
«  اجاره ژنست )دستگاه مولد برق( در دپوی بندرعباس جهت

    کانتينرهای یخچالی

کریر - فورواردر- ترانزیت

مشهد، ميدان تقی آباد، مجتمع زیست خاور، طبقه 5، واحد 51۴
تلفن: 0513۸5462۸5- 0513۸546232- 0513۸546216

فکس: 0513۸59652۸   /    موبایل: 0915511۸533
واتساپ و تلگرام: 09154140412

www.zohreshab.com info@zohreshab.com

مشهد، بلوار خيام، خيام جنوبي 10 
پالک 1۷، ساختمان بهزاد، طبقه ۴ 

واحد 15

تلفن : 051-37603232
 37603131

نمابر: 051-37600450

شرکت حمل ونقل بين المللی

زادراه

www.zadrah.com

info@zadrah.com

pishtaztarabar@yahoo.com

مشهد، انتهای بلوار فرودگاه، ابتدای شهرک عسکریه، حاشيه ميدان احسان پالک5 
پيشتاز ترابر: 33۸22101  /  33۸23467– 051 

نمابر:  33۸22270-051       همراه:091530700۸0

 حمل فرآورده های نفتی صادراتی ازمبدا انبارهای شرکت ملی پخش فرآورده های 

نفتی و دیگر نقاط عرضه به مقصد افغانستان ،عراق و ترکيه

 حمل کليه کاالها، محموالت و محصوالت کارخانجات و صنایع بين المللی

 حمل گاز LPG ) گاز مایع( به کشور های عراق، پاکستان، افغانستان و ترکيه

شرکت حمل و نقل بین المللی

تـرابـر پیشتـاز 
فورواردر - کریر عصر خاوران 
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شرکت های کشتیرانی، حمل و نقل بین المللی خراسان و هرمزگان

adltarabaran@yahoo.com

مشهد، انتهای بلوار فرودگاه، ابتدای شهرک عسکریه، حاشیه میدان احسان پالک3
عدل ترابران: 50-33822449-051     نمابر: 33822449-051 ) داخلی 5(

شماره ویژه:31347-051         همراه:09151043487

 حمل و نقل فرآورده های نفتی بصورت تخصصی با 100 دستگاه کامیون ملکی 
و 1000 دستگاه تحت پوشش واجد شرایط آئین نامه حمل مواد خطرناک

 حمل کلیه کاالها، محموالت و محصوالت کارخانجات و صنایع بصورت داخلی

شرکت حمل و نقل سراسری 

عدل تـرابـران توس
)عدالتیان(

عضو فیاتا
مشهد میدان، شریعتی، 

مجتمع زیست خاور، طبقه 5، واحد 510
051-38587581-5

فکس: 38525540- 051

Hannantarabarshargh@gmail.com

سیستان و بلوچستان، زاهدان، 
 خیابان آزادی، آزادی 6، پالک 2

تلفن:     05433230010
05433228393          
فکس: 05433239113
همراه: 09151418378
09155414424          

حنان ترابر شرق
شرکت حمل ونقل بین المللی

 کریر-فورواردر
حمل کاالهای ترانزیت- صادرات - واردات

 مشهد، خیابان احمد آباد، احمد آباد 13، کوچه ابو نصر، پالک 5، ساختمان چاری، طبقه 3
تلفن :  ۶4- 384790۶1 / 38439999-051    /   فکس: 051-384790۶5

salmantarabar@yahoo.com

«  فورواردر-کریر                                                                      «  جاده ایی-ریلی

«  حمل و نقل جاده ای، ریلی و کانتینری، خدمات ترانزیت کاال و حمل از تمامی مبادی 
ورودی کشور به کشورهای افغانستان، پاکستان، آسیای میانه، عراق، آذربایجان و قزاقستان 

)LPG(خدمات حمل و لجستیک مواد سوختی و گاز مایع

Salman Group
International Transport Group

سلمان ترابر توس
گروه شرکت های حمل و نقل بین المللی

شرکت حمل ونقل بین المللی

صبا ماهان مشهد
شرکت بازرگانی

مروارید تجارت توانا مکران 

Morvarid.tejarat@yahoo.com       Saba.mahan2172@yahoo.com

کریر- فورواردر- ترخیص کاال 
ترانزیت و حمل کاال به پاکستان،افغانستان،

آسیای میانه و بالعکس
زاهدان، خیابان امام خمینی،خیابان هیرمند جنوبی 6

تلفن: 05433223703  /  054332195۶4  نمابر: 0543322۶405
همراه:09151418128  /  09151431288

مدیریت
آقای مهاجری

شرکت حمل ونقل  بین المللی

 نیکسان کاال تجارت
 * ترانزیت، صادرات، واردات

* ترخیص کاال از کلیه گمرکات ایران

بندرعباس، بین میدان بلوکی و یادبود، کوچه شهید حسن پور، 
 ساختمان آسمان، طبقه 5، واحد 10

 تلفن: 32233892 / 07۶-32239375
فکس: 32227۶19-07۶             همراه: 09129450441

info@nkt-co.comwww.nkt-co.com
تلفن: 322278۶0 - 32227852- 07۶

RAVANTARABAR@GMAIL.COM

بندر عباس: سه راه سازمان آب، بلوار اسد آبادی، کوچه مهیار 7، طبقه 3، واحد3

کریر-فورواردر * حمل و نقل دریایی، زمینی و هوایی
* واردات، صادرات، ترانزیت و ترخیص

* واردات از کلیه بنادر اروپایی و آسیایی
* حمل زمینی از اروپا

* خدمات گمرکی در کلیه گمرکات سراسر کشور

 • حمل دریایی، زمینی و هوایی 
Door to Door انجام خدمات لجستیکی •

  در کلیه کشورهای جهان
• اجاره کشتی و قبول نمایندگی کشتی های 

فله بر و تانکری

نمایندگی خطوط کشتیرانی 
و حمل و نقل بین المللی

تلفن: 02188555377
info@irsadaryayefartak.com

 ایرسا دریای فرتاک

 شرکت تجارت دریای آترین
 نمایندگى کشتیرانى

ارائه کلیه خدمات حمل و نقل بین المللى 

کاالهاى وارداتى و صادراتى 

مشاوره در امورگمرکى 

ارائه خدمات فورواردرى 
تهران ، خیابان ولیعصر،خیابان ناهید غربى،  

��� ��� طبقه پنجم، واحد 503

تلفن: 26219957
Email: info@atrinseatrading.com

Website: www.atrinseatrading.com
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شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان

Head Office: 
Tell: (+98) 513 705 4062 
Whatsapp: (+98) 915 442 2267 , 901 396 9304 
Email : abatamim@yahoo.com 
Bandar Abbas branch: 
Whatsapp: 0098  912  047  2267  ،  0098 993 211 2907 
E-mail:ublueslogistics@gmail.com

«  حمل محموالت کانتينری ، یخچالی،LCL و پروژه ای از اقصی نقاط 

 جهان به بنادر ایران و بالعكس 

 DOOR TO DOOR SRVICES  حمل از مبدا تا مقصد  » 

 Multimodal Transport حمل چندوجهی بين المللی  » 

«  ترخيص کاال

Shipping & Forwarding Co.

دريایآبیمتحد
شرکت نمایندگی کشتيرانی 

آباتميمگيتی
شرکت حمل و نقل و لجستيک بين المللی 

 دارای نمایندگی های فعال
 در گمرکات مرزی کشور
 فعال در ترانزیت کاال 

به آسيای ميانه و افغانستان
مشهد: خيابان کوهسنگی 30، 

شماره 28، طبقه 2    
تلفن : 3۸4430۸0 / 051-3۸416114

نمابر: 051-3۸42997۸
بندرعباس:2- 076-33511351 

نمابر: 076-3351127۸
r a h t a s h @ g m a i l . c o minfo@javahernegar.com

 دارای نمایندگی های فعال
 در گمرکات مرزی کشور
 فعال در ترانزیت کاال 

به آسيای ميانه و افغانستان
مشهد: خيابان کوهسنگی 30، 

شماره 28، طبقه 3    
تلفن : 3۸443971 / 051-3۸444591

نمابر: 051-3۸401246
بندرعباس: 076-33511351-2 

نمابر: 076-3351127۸

شرکت حمل و نقل بين المللی

کيامهر ترابر
کریر - فورواردر

حمل کاال های وارداتی، صادراتی و ترانزیت
به صورت زمينی، دریایی، ریلی به
کشور های آسيای ميانه و بالعكس

ترخيص کاال از کليه گمرکات و بنادر
کشور ایران و ترکمنستان

مشهد، خيابان امام خمينی، سه راه دارایی،
ساختمان اداری مرمر، طبقه 12، واحد 3

تلفن: 3۸1142۸0 - 051
نمابر: 3۸114337 - 051

www: kiamehrtarabar.com
 kiamehr@mail.ru

کریر- فورواردر
) جاده ای، دریایی، ریلی (

صادرات .واردات و ترانزیت به 
کشورهای آسيای ميانه ،

 افغانستان،اروپا، روسيه وبالعكس 

 تلفکس: 371262۸4 / 051-3726۸۸۸3
09153074۸40 / 091551۸772۸

0915107۸593
مشهد، خيابان کالهدوز ۴۷، منفرد 6

پالک 21 طبقه اول

)T.B.T( شرکت حمل ونقل بين المللی

تانياباربدتيرپارس

WWW.TANIABARBOD.COM
TANIA.BARBOD@GMAIL.COM

مشهد، بين کوهسنگی 25 و 2۷ 
 پالک 331 واحد 11

 تلفن:  0513۸45477۸
0513۸454779          
 نمابر: 0513۸429325

کریرآقای عفتی: 09155021142

صادرات کاال به ترکمنستان 
افغانستان )آسيای ميانه(

شرکت حمل و نقل بين المللي

آتیران

Atiran@ymail.com

شرکت حمل ونقل بين المللی 

زهره شب 
 «  حمل کاالهای ترانزیتی به کشورهای CIS و به خصوص افغانستان

 «  حمل کاالهای صادراتی به کليه کشورهای جهان
CIS حمل کاال از طریق راه آهن به کشورهای  » 

 «  نمایندگی در چندین شهر افغانستان و کشور امارات متحده عربی
«  اجاره ژنست )دستگاه مولد برق( در دپوی بندرعباس جهت

    کانتينرهای یخچالی

کریر - فورواردر- ترانزیت

مشهد، ميدان تقی آباد، مجتمع زیست خاور، طبقه 5، واحد 51۴
تلفن: 0513۸5462۸5- 0513۸546232- 0513۸546216

فکس: 0513۸59652۸   /    موبایل: 0915511۸533
واتساپ و تلگرام: 09154140412

www.zohreshab.com info@zohreshab.com

مشهد، بلوار خيام، خيام جنوبي 10 
پالک 1۷، ساختمان بهزاد، طبقه ۴ 

واحد 15

تلفن : 051-37603232
 37603131

نمابر: 051-37600450

شرکت حمل ونقل بين المللی

زادراه

www.zadrah.com

info@zadrah.com

pishtaztarabar@yahoo.com

مشهد، انتهای بلوار فرودگاه، ابتدای شهرک عسکریه، حاشيه ميدان احسان پالک5 
پيشتاز ترابر: 33۸22101  /  33۸23467– 051 

نمابر:  33۸22270-051       همراه:091530700۸0

 حمل فرآورده های نفتی صادراتی ازمبدا انبارهای شرکت ملی پخش فرآورده های 

نفتی و دیگر نقاط عرضه به مقصد افغانستان ،عراق و ترکيه

 حمل کليه کاالها، محموالت و محصوالت کارخانجات و صنایع بين المللی

 حمل گاز LPG ) گاز مایع( به کشور های عراق، پاکستان، افغانستان و ترکيه

شرکت حمل و نقل بین المللی

تـرابـر پیشتـاز 
فورواردر - کریر عصر خاوران 
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شرکت های کشتیرانی، حمل و نقل بین المللی خراسان و هرمزگان

adltarabaran@yahoo.com

مشهد، انتهای بلوار فرودگاه، ابتدای شهرک عسکریه، حاشیه میدان احسان پالک3
عدل ترابران: 50-33822449-051     نمابر: 33822449-051 ) داخلی 5(

شماره ویژه:31347-051         همراه:09151043487

 حمل و نقل فرآورده های نفتی بصورت تخصصی با 100 دستگاه کامیون ملکی 
و 1000 دستگاه تحت پوشش واجد شرایط آئین نامه حمل مواد خطرناک

 حمل کلیه کاالها، محموالت و محصوالت کارخانجات و صنایع بصورت داخلی

شرکت حمل و نقل سراسری 

عدل تـرابـران توس
)عدالتیان(

عضو فیاتا
مشهد میدان، شریعتی، 

مجتمع زیست خاور، طبقه 5، واحد 510
051-38587581-5

فکس: 38525540- 051

Hannantarabarshargh@gmail.com

سیستان و بلوچستان، زاهدان، 
 خیابان آزادی، آزادی 6، پالک 2

تلفن:     05433230010
05433228393          
فکس: 05433239113
همراه: 09151418378
09155414424          

حنان ترابر شرق
شرکت حمل ونقل بین المللی

 کریر-فورواردر
حمل کاالهای ترانزیت- صادرات - واردات

 مشهد، خیابان احمد آباد، احمد آباد 13، کوچه ابو نصر، پالک 5، ساختمان چاری، طبقه 3
تلفن :  ۶4- 384790۶1 / 38439999-051    /   فکس: 051-384790۶5

salmantarabar@yahoo.com

«  فورواردر-کریر                                                                      «  جاده ایی-ریلی

«  حمل و نقل جاده ای، ریلی و کانتینری، خدمات ترانزیت کاال و حمل از تمامی مبادی 
ورودی کشور به کشورهای افغانستان، پاکستان، آسیای میانه، عراق، آذربایجان و قزاقستان 

)LPG(خدمات حمل و لجستیک مواد سوختی و گاز مایع

Salman Group
International Transport Group

سلمان ترابر توس
گروه شرکت های حمل و نقل بین المللی

شرکت حمل ونقل بین المللی

صبا ماهان مشهد
شرکت بازرگانی

مروارید تجارت توانا مکران 

Morvarid.tejarat@yahoo.com       Saba.mahan2172@yahoo.com

کریر- فورواردر- ترخیص کاال 
ترانزیت و حمل کاال به پاکستان،افغانستان،

آسیای میانه و بالعکس
زاهدان، خیابان امام خمینی،خیابان هیرمند جنوبی 6

تلفن: 05433223703  /  054332195۶4  نمابر: 0543322۶405
همراه:09151418128  /  09151431288

مدیریت
آقای مهاجری

شرکت حمل ونقل  بین المللی

 نیکسان کاال تجارت
 * ترانزیت، صادرات، واردات

* ترخیص کاال از کلیه گمرکات ایران

بندرعباس، بین میدان بلوکی و یادبود، کوچه شهید حسن پور، 
 ساختمان آسمان، طبقه 5، واحد 10

 تلفن: 32233892 / 07۶-32239375
فکس: 32227۶19-07۶             همراه: 09129450441

info@nkt-co.comwww.nkt-co.com
تلفن: 322278۶0 - 32227852- 07۶

RAVANTARABAR@GMAIL.COM

بندر عباس: سه راه سازمان آب، بلوار اسد آبادی، کوچه مهیار 7، طبقه 3، واحد3

کریر-فورواردر * حمل و نقل دریایی، زمینی و هوایی
* واردات، صادرات، ترانزیت و ترخیص

* واردات از کلیه بنادر اروپایی و آسیایی
* حمل زمینی از اروپا

* خدمات گمرکی در کلیه گمرکات سراسر کشور

 • حمل دریایی، زمینی و هوایی 
Door to Door انجام خدمات لجستیکی •

  در کلیه کشورهای جهان
• اجاره کشتی و قبول نمایندگی کشتی های 

فله بر و تانکری

نمایندگی خطوط کشتیرانی 
و حمل و نقل بین المللی

تلفن: 02188555377
info@irsadaryayefartak.com

 ایرسا دریای فرتاک

 شرکت تجارت دریای آترین
 نمایندگى کشتیرانى

ارائه کلیه خدمات حمل و نقل بین المللى 

کاالهاى وارداتى و صادراتى 

مشاوره در امورگمرکى 

ارائه خدمات فورواردرى 
تهران ، خیابان ولیعصر،خیابان ناهید غربى،  

��� ��� طبقه پنجم، واحد 503

تلفن: 26219957
Email: info@atrinseatrading.com

Website: www.atrinseatrading.com
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شرکت های حمل ونقل بین المللی آذربایجان

infonikbarco@gmail.com

URMIA IRAN 

Tel: 04432759351-4

نیــک بــر
شرکت حمل ونقل بین المللی

کریر و فورواردر

سان لجستیک

Sunlogistic.net           info@Sunlogistic.net

Sun.logistic

ارائه کلیه خدمات  حمل و نقل بین المللی بصورت درب به درب 
شامل حمل زمینی و دریایی، حمل ترکیبی، حمل و نقل محموالت 

ترافیکی، ترانزیت، ترخیص کاالهای وارداتی و صادراتی، 
حوالجات ارزی ، خدمات انبارداری و ...

تهران، خیابان بهشتی، قبل از سهروردی، پالک 86، طبقه 1
تلفن : 8845۶20۶ - 021-88458952

حمل و نقل بین المللی

045-33816010/33812662

in fo@hamedbar. i r  
www.hamedbar. i r

شرکت حمل و نقل بین المللی سراسری

حامد بار
)بزرگ مقیاس هوشمند(

دفتر مرکزی: تهران، خیابان آزادی، 
روبروی مسجد دانشگاه شریف، 
شماره 460، ساختمان مصطفی

تلفن: ۶۶04909۶-9
فاکس: ۶۶00108۶

« دارای سامانه هوشمند اختصاصی حمل ونقل

« صدور بارنامه های دولتی در سراسر کشور

سراسـر  در  نقـل  و  حمـل  خدمـات  ارائـه   »
 کشـور در سـریع ترین زمـان توسـط تریلرهای 
و ترانزیـت  و  اتاقـدار  کفـی،  خـودرو،   حمـل 

کلیه کامیون ها

« دارای ترمینال اختصاصی

شرکت برتر در حمل و نقل کشور 
در سال های 1388 و 1397

www.hamedbar. i r

دفتر مرکزی: ارومیه، بلوار آزادی نرسیده به گمرک، ساختمان شهاب تیر آریا، طبقه همکف 

کریر و فورواردر

« دارای کشنده های ملکی
 « فعال در مسیر های اقلیم کردستان، عراق و ترکیه

« دارای مجوز حمل یکسره و سرویس منظم به اقلیم کردستان

شرکت حمل ونقل بین المللی

شهاب تیر آریا

7-3275۶14۶-044   /   09143413903   فرشاد حاتمی

 شرکت حملونقل بینالمللی

 صبوران ترابر و صبوررانان
)کریر و فورواردر(

 ترانزیت، واردات و صادرات توسط کامیونهاي چادري، تانکري، کفی و کمرشکن به 

آسیاي میانه وکشورهاي اروپایی و همسایه 

 حمل انواع فراوردههاي نفتی به کشورهاي عراق و افغانستان 

 داراي نمایندگی در کلیه مبادي ورودي و خروجی

 ترخیص و انجام تشریفات گمرکی کاال از بنادر، گمرکات و مناطق آزاد تجاري کشور

وارد کننده کامیون های نو و کارکرده اروپائی

sabooran_transportco@yahoo.com

دفتر مرکزي : ارومیه، بلوار آزادي جنب گمرک

تلفکس: 044-32755842-3

همراه: 09141410411   /   09144417041   /   091202590۶0

Sabooran.sabooranan_ truck

5529۶217 ، 5529۶000-3
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شرکت های حمل ونقل بین المللی آذربایجان 
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نمایندگی کلیه ایرالین ها

شرکت حمل ونقل بین المللی 
و خدمات بار و مسافرت هوایی

کـالجـار)سهامی خاص(

تبریز: چهارراه راه آهن جنب پمپ بنزین، 
آذر پترول، پالک 6

تلفن: 34470445 / 041-34450359
فکس: 041-34470512

فرودگاه تبریز، روبه روی سالن مسافری
تلفن: 041-32۶13313

مدیر عامل: ایوب ساعی 0914114۶97۶
www. kaljar.ir

www. kaljar.net

International Transport & 
Air Cargo Services.co

Carrier - Forwarder

شهاب سحر آذر
 حمل و نقل بین المللی کاال

سرویس منظم صادرات و ترانزیت کاال 
به: ارمنستان ، گرجستان ،

تفتان پاکستان سرویس منظم واردات 
کاال از: ارمنستان ، گرجستان ، ترکیه

)فورواردر – کریر(

جلفا: خیابان تیمسار فالحی ، روبروی درب 
خروج گمرک ، پالک 20

تلفن:  5117-18 041-4202 / 
   041- 4202 5145-7 
نمابر:  5148 4202 -041

shahabsaharazar@gmail.com

 اردبیل، شهرک رجایی، کوچه شهید شعاری، پالک111، طبقه اول
تلفن: 33815800 - 045       نمابر: 338117۶۶ - 045
تهران، خیابان سوم وزرا، پالک 26، طبقه سوم، واحد۹ 

 09124۶74928   /   09144911198   /   0914391۶074

   حمل محموالت صاداراتی، ترانزیتی به اروپا، آسیا، کشور های همجوار و بالعکس
 ارائه کلیه خدمات گمرکی و ترخیص کاال در کلیه گمرکات

به مدیریت سیفی

شرکت حمل ونقل بین المللی

ماهور کیان سبالن
کریر - فورواردر

info@mahourkiyan.ir

morvaridmaku_transport@yahoo.com

Road&airway&
Shipping& packing
custom clearance& 

services

Add:Next to the bazargan customs door.Amir Hussein Complex. floor3. Unit5
Tel: (+9844) 34375084/ 6   Fax:+984434372740

ترابری بین المللی
زمینی، هوایی، دریایی

بسته بندی و ترخیص کاال

بازرگان: جنب درب گمرک بازرگان، مجتمع امیرحسین،طبقه3، واحد5
تلفن:8۶ - 34375084 - 044  /  نمابر:044-34372740

مروارید ماکو
)سهامی خاص(

MORVARID
 MAKU

Int”L Transport Co.P.J.S.

تلفن: 3- 041-34484871

                          G تبریز: فلکه دانشگاه، برج بلور، طبقه 18، واحد
   تلفن:33358814/33358841/ 041-33358311

نمابر: 041-33358819
ferdousi7005@hotmail.com
ferdousialireza@gmail.com

www.artalogistic.com           info@artalogistic.com

آرتا لجستیک

تبريز، محله نصف راه، خيابان شهيدآيت اله محالتي، بلوار 22 بهمن
پاساژ ستاره باران ، طبقه هفتم ، واحد 8

0 9 1 2 2 3 5 8 5 6 5 تلفن :  34393000 -041              همراه: 

کرير - فورواردر
«  دارای 250 کاميون چادری، يخچالی، جامبو و تانکر عضو و غير عضو  

«  حمل و نقل زمينی کاال های عادی به صورت خرده بار يا دربست، محموله های ترافيکی، 
مواد سوختی و محموله های شيميايی خطرناک، کاالهای پروژه ای

«  سرويس  های منظم از ايران به ترکيه، گرجستان، ارمنستان و اتحاديه اروپا و بالعکس

شرکت حمل ونقل بین المللی

کریر-فورواردر
 حمل و ترانزیت کاال به تمام نقاط جهان

 دارای دفاتر و نمایندگی درکلیه مبادی ورودی و خروجی کشور
 دارای نمایندگی و شعب در کشورهای عراق/اربیل، آذربایجان

/باکو، گرجستان/ تفلیس/ آلمان/ ایتالیا/ یونان/ بلغارستان و ترکیه 
ارومیه: کیلومتر 2 جاده سلماس       تلفن: 044-32720074-5

دفتر خوی: خوی، بلوار ولیعصر، روبروي بانک ملي، کوچه سمندري، پالک 1، طبقه 2
تلفن : 044-3۶2۶0۶72-4

latifbeiramy@yahoo.com
 www.lbeg.ir   info@lbeg.ir

)سهامی خاص(

آرنگ نگین
 شرکت حمل و نقل بین المللی

) تنومند (همراه: 09141۶12۶1۶ /   09145422۶1۶
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شرکت های حمل ونقل بین المللی آذربایجان

infonikbarco@gmail.com

URMIA IRAN 

Tel: 04432759351-4

نیــک بــر
شرکت حمل ونقل بین المللی

کریر و فورواردر

سان لجستیک

Sunlogistic.net           info@Sunlogistic.net

Sun.logistic

ارائه کلیه خدمات  حمل و نقل بین المللی بصورت درب به درب 
شامل حمل زمینی و دریایی، حمل ترکیبی، حمل و نقل محموالت 

ترافیکی، ترانزیت، ترخیص کاالهای وارداتی و صادراتی، 
حوالجات ارزی ، خدمات انبارداری و ...

تهران، خیابان بهشتی، قبل از سهروردی، پالک 86، طبقه 1
تلفن : 8845۶20۶ - 021-88458952

حمل و نقل بین المللی

045-33816010/33812662

in fo@hamedbar. i r  
www.hamedbar. i r

شرکت حمل و نقل بین المللی سراسری

حامد بار
)بزرگ مقیاس هوشمند(

دفتر مرکزی: تهران، خیابان آزادی، 
روبروی مسجد دانشگاه شریف، 
شماره 460، ساختمان مصطفی

تلفن: ۶۶04909۶-9
فاکس: ۶۶00108۶

« دارای سامانه هوشمند اختصاصی حمل ونقل

« صدور بارنامه های دولتی در سراسر کشور

سراسـر  در  نقـل  و  حمـل  خدمـات  ارائـه   »
 کشـور در سـریع ترین زمـان توسـط تریلرهای 
و ترانزیـت  و  اتاقـدار  کفـی،  خـودرو،   حمـل 

کلیه کامیون ها

« دارای ترمینال اختصاصی

شرکت برتر در حمل و نقل کشور 
در سال های 1388 و 1397

www.hamedbar. i r

دفتر مرکزی: ارومیه، بلوار آزادی نرسیده به گمرک، ساختمان شهاب تیر آریا، طبقه همکف 

کریر و فورواردر

« دارای کشنده های ملکی
 « فعال در مسیر های اقلیم کردستان، عراق و ترکیه

« دارای مجوز حمل یکسره و سرویس منظم به اقلیم کردستان

شرکت حمل ونقل بین المللی

شهاب تیر آریا

7-3275۶14۶-044   /   09143413903   فرشاد حاتمی

 شرکت حملونقل بینالمللی

 صبوران ترابر و صبوررانان
)کریر و فورواردر(

 ترانزیت، واردات و صادرات توسط کامیونهاي چادري، تانکري، کفی و کمرشکن به 

آسیاي میانه وکشورهاي اروپایی و همسایه 

 حمل انواع فراوردههاي نفتی به کشورهاي عراق و افغانستان 

 داراي نمایندگی در کلیه مبادي ورودي و خروجی

 ترخیص و انجام تشریفات گمرکی کاال از بنادر، گمرکات و مناطق آزاد تجاري کشور

وارد کننده کامیون های نو و کارکرده اروپائی

sabooran_transportco@yahoo.com

دفتر مرکزي : ارومیه، بلوار آزادي جنب گمرک

تلفکس: 044-32755842-3

همراه: 09141410411   /   09144417041   /   091202590۶0

Sabooran.sabooranan_ truck

5529۶217 ، 5529۶000-3
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نمایندگی کلیه ایرالین ها

شرکت حمل ونقل بین المللی 
و خدمات بار و مسافرت هوایی

کـالجـار)سهامی خاص(

تبریز: چهارراه راه آهن جنب پمپ بنزین، 
آذر پترول، پالک 6

تلفن: 34470445 / 041-34450359
فکس: 041-34470512

فرودگاه تبریز، روبه روی سالن مسافری
تلفن: 041-32۶13313

مدیر عامل: ایوب ساعی 0914114۶97۶
www. kaljar.ir

www. kaljar.net

International Transport & 
Air Cargo Services.co

Carrier - Forwarder

شهاب سحر آذر
 حمل و نقل بین المللی کاال

سرویس منظم صادرات و ترانزیت کاال 
به: ارمنستان ، گرجستان ،

تفتان پاکستان سرویس منظم واردات 
کاال از: ارمنستان ، گرجستان ، ترکیه

)فورواردر – کریر(

جلفا: خیابان تیمسار فالحی ، روبروی درب 
خروج گمرک ، پالک 20

تلفن:  5117-18 041-4202 / 
   041- 4202 5145-7 
نمابر:  5148 4202 -041

shahabsaharazar@gmail.com

 اردبیل، شهرک رجایی، کوچه شهید شعاری، پالک111، طبقه اول
تلفن: 33815800 - 045       نمابر: 338117۶۶ - 045
تهران، خیابان سوم وزرا، پالک 26، طبقه سوم، واحد۹ 

 09124۶74928   /   09144911198   /   0914391۶074

   حمل محموالت صاداراتی، ترانزیتی به اروپا، آسیا، کشور های همجوار و بالعکس
 ارائه کلیه خدمات گمرکی و ترخیص کاال در کلیه گمرکات

به مدیریت سیفی

شرکت حمل ونقل بین المللی

ماهور کیان سبالن
کریر - فورواردر

info@mahourkiyan.ir

morvaridmaku_transport@yahoo.com

Road&airway&
Shipping& packing
custom clearance& 

services

Add:Next to the bazargan customs door.Amir Hussein Complex. floor3. Unit5
Tel: (+9844) 34375084/ 6   Fax:+984434372740

ترابری بین المللی
زمینی، هوایی، دریایی

بسته بندی و ترخیص کاال

بازرگان: جنب درب گمرک بازرگان، مجتمع امیرحسین،طبقه3، واحد5
تلفن:8۶ - 34375084 - 044  /  نمابر:044-34372740

مروارید ماکو
)سهامی خاص(

MORVARID
 MAKU

Int”L Transport Co.P.J.S.

تلفن: 3- 041-34484871

                          G تبریز: فلکه دانشگاه، برج بلور، طبقه 18، واحد
   تلفن:33358814/33358841/ 041-33358311

نمابر: 041-33358819
ferdousi7005@hotmail.com
ferdousialireza@gmail.com

www.artalogistic.com           info@artalogistic.com

آرتا لجستیک

تبريز، محله نصف راه، خيابان شهيدآيت اله محالتي، بلوار 22 بهمن
پاساژ ستاره باران ، طبقه هفتم ، واحد 8

0 9 1 2 2 3 5 8 5 6 5 تلفن :  34393000 -041              همراه: 

کرير - فورواردر
«  دارای 250 کاميون چادری، يخچالی، جامبو و تانکر عضو و غير عضو  

«  حمل و نقل زمينی کاال های عادی به صورت خرده بار يا دربست، محموله های ترافيکی، 
مواد سوختی و محموله های شيميايی خطرناک، کاالهای پروژه ای

«  سرويس  های منظم از ايران به ترکيه، گرجستان، ارمنستان و اتحاديه اروپا و بالعکس

شرکت حمل ونقل بین المللی

کریر-فورواردر
 حمل و ترانزیت کاال به تمام نقاط جهان

 دارای دفاتر و نمایندگی درکلیه مبادی ورودی و خروجی کشور
 دارای نمایندگی و شعب در کشورهای عراق/اربیل، آذربایجان

/باکو، گرجستان/ تفلیس/ آلمان/ ایتالیا/ یونان/ بلغارستان و ترکیه 
ارومیه: کیلومتر 2 جاده سلماس       تلفن: 044-32720074-5

دفتر خوی: خوی، بلوار ولیعصر، روبروي بانک ملي، کوچه سمندري، پالک 1، طبقه 2
تلفن : 044-3۶2۶0۶72-4

latifbeiramy@yahoo.com
 www.lbeg.ir   info@lbeg.ir

)سهامی خاص(

آرنگ نگین
 شرکت حمل و نقل بین المللی

) تنومند (همراه: 09141۶12۶1۶ /   09145422۶1۶
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شرکت های حمل ونقل جاده ایشرکت های حمل و نقل سنگین و فوق سنگین

دفتر مرکزی: کرمان، خیابان هزار و یک شب، کوچه شماره 23، پالک 7
تلفن: 034-3247۶824 / 034-3247۶785 / 034-324۶7705

زرند: جاده رفسنجان، جنب پمپ بنزین ولیعصر )عج( تلفکس : 034-3343۶175-9

مدیرعامل: محمدرضا باربد    091219۶39۶9

دفاتر شرکت های تابعه
)کرما ن، زرند، رفسنجان، سیرجان و طبس(

saadat_tarabar@ymail.com www.saadattarabar.com

 نامی آشنا در صنعت حمل و نقل کشور
 برترین شرکت حمل  و  نقل استان کرمان در سال 88

 کسب رتبه پنجم کشوری در سال 1391 و رتبه چهارم کشوری در سال 1392

تهران:خیابان مطهری، شماره 227    کد پستی:15876
تلفن: 88514750-021     نمابر:021-88730737

شرکت حمل و نقل بین المللی و مسافرتی)سهامی خاص(

تهران، اتوبان تهران-ساوه، کیلومتر 12 پایانه بار تهران غرفه 226

تلفن:9 - 5529593۶
 88707۶71 - 4   /   88705۶5۶

نمابر:5529۶137

لجستیک - پروژه - فوق سنگین
جابجایی محموالت حجیم ترافیکی سنگین و فوق سنگین ) داخلی - آسیای میانه(

خرم آباد: کمربندی پایانه بارخصوصی کاوه
تلفن: 33113004 / 33113002 / 33113001-0۶۶     فاکس:0۶۶-33113013     

همراه :091۶3۶0۶880  / 091۶8887535 

شماره ثبت: 1932
مدیرعامل: فریدون کاوه

شرکت حمل و نقل

مسلــم بــار

حمل محموله های سبک و سنگین به تمام نقاط کشور
سرعت در حمل، دقت در جا به جایی، امانت داری در تحویل

همراه با بیمه بار
واحد نمونه سال 82 و 93               شرکت نمونه سال 84 لرستان

 قبول حمل کاالی مجاز به تمام نقاط کشور 
 دارای بروزترین ناوگان حمل کاال و رانندگان مجرب و باتجربه

رفسنجان: کیلومتر 5 جاده یزد پایانه بار غرفه شماره 12
تلفن : 3۶ - 3435۶335 - 034    /     نمابر:  3435۶337 - 034  

همراه :09131912942          واتس اپ :09120329847

شرکت حمل ونقل 

جاده رانان رفسنجان

aligholamhoseyni537@gmail.com

بندرعباس:بلوار پاسداران،نبش خیابان مالک اشتر،طبقه دوم کتاب فروشی
تلفن:  3209 -07۶ / نمابر:33444203-07۶  /   همراه: 09171۶17828

پایانه بندرعباس: شهرک حمل ونقل نگین ترابران، خیابان هنگام یک، ساختمان 4
میدان تره بار: بندر عباس، میدان تره بار جدید، جنب بانک کشاورزی، پاساژ غرفه های، حمل و نقل غرفه1 

دفتر تهران: سعادت آباد، میدان فرهنگ، 24 متری فرهنگ، نبش چهارم شرقی، پالک 2۹ طبقه 4، واحد 4034

 www.azadehbandar.com    info@azadehbandar.com

شرکت حمل و نقل آزاده بندر

شرکت حمل و نقل جاده ای  آزاده بندر
Azadeh Bandar Transportation co.

  حمل کلیه محموالت سبک و سنگین به وسیله کامیون تریلی،کمرشکن و بوژی به تمام نقاط کشور
  مشاوره در امور گمرکی با کادری مجرب جهت انجام امور ترخیص کاالهای داخلی و ترانزیت 

  دارای انبار و محوطه جهت سبک سازی، استریپ نگهداری کاال و حمل شهری

پایانه و دفتر فنی تهران، آیت اهلل سعیدی، کیلومتر 5 جاده ساوه، ابتدای اسماعیل آباد، جنب مترو آزادگان
 تلفن: 55820028 - 558۶0457 - 55828044        نمابر:  5584305۶

شعبه بندر انزلی:
پایانه بار بندر انزلی، پالک 24

تلفن: 01343422499

شعبه بوشهر:
پایانه بار بوشهر

تلفن: 07733445317

شعبه بندر امام خمینی:
پایانه بار بندر، طبقه 2، غرفه20

تلفن: 0۶152241205

شعبه عسلویه:
پایانه بار منطقه ویژه

تلفن:4- 07731375251

شعبه تهران:
نسیم شهر، پایانه استان تهران، غرفه205

تلفن: ۶- 021-55295893
نمابر: 55295895

شعبه چابهار:
پایانه بار، غرفه شماره 8
تلفن: 0543428۶002

شعبه کرمانشاه:
پایانه بارکرمانشاه

تلفن: 08337103122

شعبه بندر عباس:
پایانه بار، غرفه شماره 28
تلفن: 07۶33532۶53

www.Fajr. jahad.com

شرکت حمل ونقل جاده ای داخلی 

فجر جهاد
)وابسته به صندوق بازنشستگي کشوري(
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شرکت های حمل ونقل داخلی و ریلی

حمل کننده کلیه کاالها باانواع کاربری ها از تمامی نقاط کشور به مقاصد 
مختلف به ویژه از مبادی بنادر جنوبی و شمالی کشور 

)بنادرعباس، امام، خرمشهر، چابهار، بوشهر، امیرآباد، نوشهر ، انزلی، آستارا و...(
حمل کننده تخصصی روغن خوراکی 

تهران ، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان،  خیابان چهاردهم، پالک 4
تلفن: 3-88549251-021   /   فاکس: 021-88755037

بندرعباس: 33532753-07۶  /  بندرامام: 0۶1-52241352-1298
تهران: 10-55295708  /   ساری: 0113-313۶299

شرکت حمل ونقل 

صنایع روغن بارگلزا

www.bargolza.com                     bargolzatrn@yahoo.com

دفتر مرکزی: عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، پایانه حمل کاال
تلفن: 9- 3137524۶-077                         نمابر: 077-31375245

دفتر مرکزی: کرمانشاه، کیلومتر ۹ جاده بیستون، پایانه بار، 
تلفن: 34329512- 34329529 - 083-34329520

شرکت حمل ونقل داخلی

ساسان تـرابـر پارس
گروه حمل و نقل پارس

  حمل تخصصی کود شیمیایی

info@sasantarabar.com

دفتر گروه تهران: خیابان ولیعصر، نرسیده به مطهری، کوچه حسینی راد، پالک 3۹، طبقه اول، واحد 3   
تلفن: 8۶037251  -  8۶037339 - 021   همراه: 324  1441  0912

  حمل محموالت تانکری و مایعات

بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی2، خیابان اتحاد، پالک 122
تلفن: 09122507900  /   091737122۶4

تخصصی ترین شرکت در جنوب کشور
جهت حمل کانتینر های یخچالی، کاال، ماهی و میگو

ترخیص و ترانزیت کاال از گمرک بوشهر

مدیرعامل :علیرضا شاه نشین

شرکت حمل ونقل داخلی 
تکران سرعت سیراف

www.azarzarif.com azarzarif.co@gmail.com

دفتر مرکزی: تبریز، انتهای خیابان رسالت، روبروی مجتمع خدماتی کوثر، پالک 18 
تلفن: 34458۶49 / 34454595 / 41-344۶4040-041   نمابر: 041-34451491
مدیر عامل ) ظریفی ( : 09141157053        مدیر داخلی ) ظریفی ( : 09141141503

شعبه 1 : دفتر پایانه بار               تلفن : 041-324۶3270

شعبه 2 ) کارگاه نگهداری و تعمیرات (: جنب درب غربی پتروشیمی تبریز
تلفن: 2-34311001-041                  نمابر: 34312200-041             همراه: 0914118414۶

شعبه 3 : مراغه  تلفن: 37273555-041                            همراه: 09141207075
شعبه 4 : کلیبر  تلفن: 44433۶91-041                            همراه: 09148317570

شرکت حمل و نقل پیمانکاری

حمل جامدات،مایعات،گازآذر ظریف

www.parto-bf.com                 info@patro-bf.com

خدمات حمل و نقل ریلی و ترکیبی کاال

تهران، خیابان گاندی شمالی، خیابان برادران شریفی، پالک 10 واحد 15 و 16
تلفن: 8888902۶ - 88۶۶0913 - 88۶۶0094 / فکس: 88879178

دارای ناوگان بالغ بر 1200دستگاه واگن باری از نوع لبه کوتاه و مسطح 
مخزندار - لبه بلندو کمر شکن

۶0 دستگاه کانتینر 20 فوتی و 400 دستگاه باکت مخصوص حمل مواد معدنی 
دارای دفاتر نمایندگی در طول خطوط ریلی در سراسر کشور

تهران، میدان توحید، خیابان نصرت غربی، پالک158

تلفن: )6 خط(۶۶913929  /  5 - ۶۶915183          نمابر:  ۶۶915187
info@tarkibtrans.ir    www.tarkibtrans.ir

حمل بار جاده ای از تهران به تمام نقاط کشور

نماینده ایران در کریدور بین المللی شمال - جنوب
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شرکت های حمل ونقل جاده ایشرکت های حمل و نقل سنگین و فوق سنگین

دفتر مرکزی: کرمان، خیابان هزار و یک شب، کوچه شماره 23، پالک 7
تلفن: 034-3247۶824 / 034-3247۶785 / 034-324۶7705

زرند: جاده رفسنجان، جنب پمپ بنزین ولیعصر )عج( تلفکس : 034-3343۶175-9

مدیرعامل: محمدرضا باربد    091219۶39۶9

دفاتر شرکت های تابعه
)کرما ن، زرند، رفسنجان، سیرجان و طبس(

saadat_tarabar@ymail.com www.saadattarabar.com

 نامی آشنا در صنعت حمل و نقل کشور
 برترین شرکت حمل  و  نقل استان کرمان در سال 88

 کسب رتبه پنجم کشوری در سال 1391 و رتبه چهارم کشوری در سال 1392

تهران:خیابان مطهری، شماره 227    کد پستی:15876
تلفن: 88514750-021     نمابر:021-88730737

شرکت حمل و نقل بین المللی و مسافرتی)سهامی خاص(

تهران، اتوبان تهران-ساوه، کیلومتر 12 پایانه بار تهران غرفه 226

تلفن:9 - 5529593۶
 88707۶71 - 4   /   88705۶5۶

نمابر:5529۶137

لجستیک - پروژه - فوق سنگین
جابجایی محموالت حجیم ترافیکی سنگین و فوق سنگین ) داخلی - آسیای میانه(

خرم آباد: کمربندی پایانه بارخصوصی کاوه
تلفن: 33113004 / 33113002 / 33113001-0۶۶     فاکس:0۶۶-33113013     

همراه :091۶3۶0۶880  / 091۶8887535 

شماره ثبت: 1932
مدیرعامل: فریدون کاوه

شرکت حمل و نقل

مسلــم بــار

حمل محموله های سبک و سنگین به تمام نقاط کشور
سرعت در حمل، دقت در جا به جایی، امانت داری در تحویل

همراه با بیمه بار
واحد نمونه سال 82 و 93               شرکت نمونه سال 84 لرستان

 قبول حمل کاالی مجاز به تمام نقاط کشور 
 دارای بروزترین ناوگان حمل کاال و رانندگان مجرب و باتجربه

رفسنجان: کیلومتر 5 جاده یزد پایانه بار غرفه شماره 12
تلفن : 3۶ - 3435۶335 - 034    /     نمابر:  3435۶337 - 034  

همراه :09131912942          واتس اپ :09120329847

شرکت حمل ونقل 

جاده رانان رفسنجان

aligholamhoseyni537@gmail.com

بندرعباس:بلوار پاسداران،نبش خیابان مالک اشتر،طبقه دوم کتاب فروشی
تلفن:  3209 -07۶ / نمابر:33444203-07۶  /   همراه: 09171۶17828

پایانه بندرعباس: شهرک حمل ونقل نگین ترابران، خیابان هنگام یک، ساختمان 4
میدان تره بار: بندر عباس، میدان تره بار جدید، جنب بانک کشاورزی، پاساژ غرفه های، حمل و نقل غرفه1 

دفتر تهران: سعادت آباد، میدان فرهنگ، 24 متری فرهنگ، نبش چهارم شرقی، پالک 2۹ طبقه 4، واحد 4034

 www.azadehbandar.com    info@azadehbandar.com

شرکت حمل و نقل آزاده بندر

شرکت حمل و نقل جاده ای  آزاده بندر
Azadeh Bandar Transportation co.

  حمل کلیه محموالت سبک و سنگین به وسیله کامیون تریلی،کمرشکن و بوژی به تمام نقاط کشور
  مشاوره در امور گمرکی با کادری مجرب جهت انجام امور ترخیص کاالهای داخلی و ترانزیت 

  دارای انبار و محوطه جهت سبک سازی، استریپ نگهداری کاال و حمل شهری

پایانه و دفتر فنی تهران، آیت اهلل سعیدی، کیلومتر 5 جاده ساوه، ابتدای اسماعیل آباد، جنب مترو آزادگان
 تلفن: 55820028 - 558۶0457 - 55828044        نمابر:  5584305۶

شعبه بندر انزلی:
پایانه بار بندر انزلی، پالک 24

تلفن: 01343422499

شعبه بوشهر:
پایانه بار بوشهر

تلفن: 07733445317

شعبه بندر امام خمینی:
پایانه بار بندر، طبقه 2، غرفه20

تلفن: 0۶152241205

شعبه عسلویه:
پایانه بار منطقه ویژه

تلفن:4- 07731375251

شعبه تهران:
نسیم شهر، پایانه استان تهران، غرفه205

تلفن: ۶- 021-55295893
نمابر: 55295895

شعبه چابهار:
پایانه بار، غرفه شماره 8
تلفن: 0543428۶002

شعبه کرمانشاه:
پایانه بارکرمانشاه

تلفن: 08337103122

شعبه بندر عباس:
پایانه بار، غرفه شماره 28
تلفن: 07۶33532۶53

www.Fajr. jahad.com

شرکت حمل ونقل جاده ای داخلی 

فجر جهاد
)وابسته به صندوق بازنشستگي کشوري(
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شرکت های حمل ونقل داخلی و ریلی

حمل کننده کلیه کاالها باانواع کاربری ها از تمامی نقاط کشور به مقاصد 
مختلف به ویژه از مبادی بنادر جنوبی و شمالی کشور 

)بنادرعباس، امام، خرمشهر، چابهار، بوشهر، امیرآباد، نوشهر ، انزلی، آستارا و...(
حمل کننده تخصصی روغن خوراکی 

تهران ، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان،  خیابان چهاردهم، پالک 4
تلفن: 3-88549251-021   /   فاکس: 021-88755037

بندرعباس: 33532753-07۶  /  بندرامام: 0۶1-52241352-1298
تهران: 10-55295708  /   ساری: 0113-313۶299

شرکت حمل ونقل 

صنایع روغن بارگلزا

www.bargolza.com                     bargolzatrn@yahoo.com

دفتر مرکزی: عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، پایانه حمل کاال
تلفن: 9- 3137524۶-077                         نمابر: 077-31375245

دفتر مرکزی: کرمانشاه، کیلومتر ۹ جاده بیستون، پایانه بار، 
تلفن: 34329512- 34329529 - 083-34329520

شرکت حمل ونقل داخلی

ساسان تـرابـر پارس
گروه حمل و نقل پارس

  حمل تخصصی کود شیمیایی

info@sasantarabar.com

دفتر گروه تهران: خیابان ولیعصر، نرسیده به مطهری، کوچه حسینی راد، پالک 3۹، طبقه اول، واحد 3   
تلفن: 8۶037251  -  8۶037339 - 021   همراه: 324  1441  0912

  حمل محموالت تانکری و مایعات

بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی2، خیابان اتحاد، پالک 122
تلفن: 09122507900  /   091737122۶4

تخصصی ترین شرکت در جنوب کشور
جهت حمل کانتینر های یخچالی، کاال، ماهی و میگو

ترخیص و ترانزیت کاال از گمرک بوشهر

مدیرعامل :علیرضا شاه نشین

شرکت حمل ونقل داخلی 
تکران سرعت سیراف

www.azarzarif.com azarzarif.co@gmail.com

دفتر مرکزی: تبریز، انتهای خیابان رسالت، روبروی مجتمع خدماتی کوثر، پالک 18 
تلفن: 34458۶49 / 34454595 / 41-344۶4040-041   نمابر: 041-34451491
مدیر عامل ) ظریفی ( : 09141157053        مدیر داخلی ) ظریفی ( : 09141141503

شعبه 1 : دفتر پایانه بار               تلفن : 041-324۶3270

شعبه 2 ) کارگاه نگهداری و تعمیرات (: جنب درب غربی پتروشیمی تبریز
تلفن: 2-34311001-041                  نمابر: 34312200-041             همراه: 0914118414۶

شعبه 3 : مراغه  تلفن: 37273555-041                            همراه: 09141207075
شعبه 4 : کلیبر  تلفن: 44433۶91-041                            همراه: 09148317570

شرکت حمل و نقل پیمانکاری

حمل جامدات،مایعات،گازآذر ظریف

www.parto-bf.com                 info@patro-bf.com

خدمات حمل و نقل ریلی و ترکیبی کاال

تهران، خیابان گاندی شمالی، خیابان برادران شریفی، پالک 10 واحد 15 و 16
تلفن: 8888902۶ - 88۶۶0913 - 88۶۶0094 / فکس: 88879178

دارای ناوگان بالغ بر 1200دستگاه واگن باری از نوع لبه کوتاه و مسطح 
مخزندار - لبه بلندو کمر شکن

۶0 دستگاه کانتینر 20 فوتی و 400 دستگاه باکت مخصوص حمل مواد معدنی 
دارای دفاتر نمایندگی در طول خطوط ریلی در سراسر کشور

تهران، میدان توحید، خیابان نصرت غربی، پالک158

تلفن: )6 خط(۶۶913929  /  5 - ۶۶915183          نمابر:  ۶۶915187
info@tarkibtrans.ir    www.tarkibtrans.ir

حمل بار جاده ای از تهران به تمام نقاط کشور

نماینده ایران در کریدور بین المللی شمال - جنوب
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شرکت های حمل و نقل داخلی و استان هرمزگان

شرکت حمل و نقل جاده ای داخلی

سلمـان جنـوب

حمل کلیه کاالها از بندرعباس
 به کلیه نقاط کشور و خدمات

 استریپ کانتینر

)سهامی خاص(

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره:
آقای شیرزاد غمگین

بندر عباس: میدان شهدا، ساختمان صدرا، 
طبقه 6، واحد 602

تلفن مدیریت: 07۶-335۶1240
تلفن دفتر: 07۶-33514880 

07۶-335148۶5 
نمابر:07۶-335148۶۶
همراه:09177۶345۶8

www.rashidbar.ir
rashidbar_company2006@yahoo.com

شرکت حمل و نقل جاده ای

رشید بار بندر
بندرعباس، بلوار امام خمینی، 

مجتمع ملکه آسمان ها، طبقه هفتم، 
واحد 702

تلفن :07۶-32250577-81
پایانه: 07۶-32523213

 میدان تره بار: 07۶1-4370098
نمابر: 07۶-32250582

بندرعباس، بلوار پاسداران، 

روبه روی دخانیات، پالک 5، 

طبقه 5، واحد 13

تلفن: 48- 33444345 - 07۶
همراه: 5201029 - 0912

مدیر عامل: مهدی سرخاب

deniz.tarabar@yahoo.com

هرمزگان، بندرعباس، جاده کشتی سازی، 
شهرک حمل ونقل، غرفه شماره 20

تلفن:07۶-33532825-7
نمابر:07۶-33532521

همراه: 0917301۶882

قبول حمل کاال از بندر عباس به 
کلیه نقاط کشور و قبول ترانزیت 

کاال به خارج از کشور

دوستان هرمزگان
شرکت حمل و نقل 

Info@doostanhormozgan.com

 شرکت حمل و نقل جاده ای 

احسان هرمزگان

 دارای کمرشکن 11،7،4 محور جهت حمل محموالت 
سبک و سنگین به تمام نقاط ایران

  قبول خدمات ترانزیت به خارج از کشور
 مشاور در امور گمرکی جهت صادرات و واردات 

 دارای محوطه جهت حمل شهری و انبار داری

بندرعباس، بلوار جمهوری اسالمی، نرسیده به سه راه جهانبار،ساختمان ایران خودرو، طبقه1
مدیریت:  09173۶7۶052   /  09171۶30۶23  /  09173۶809۶2

دفتر مرکزی: 334۶8123 / 334۶8155-07۶                    نمابر: 07۶-334۶80۶7
دفتر عملیات: شهرک نگین ترابران     همراه:  09393۶48130

میدان تره بار تلفن:  337100۶1-07۶ / نمابر:33710074-07۶/ همراه: 09021۶35217
ehsan.hormozgan@yahoo.com     www.ehsan.hormozgan.com

 شرکت حمل و نقل داخلی 
آتیه گستر همکاران
حمل انواع کاال از بندرعباس به 

 سراسر کشور

بندرعباس، چهارراه بلوکی، بلوار امام 
موسی صدر، ساختمان مدیا، 

طبقه اول واحد 102

دفتر مرکزی:
07۶322107۶4-5  

دفتر پایانه:
07۶32589378-9  

واتس اپ:
09177۶17919

www.aghtrans.com
@agh_transport

شرکت حمل ونقل
کمرشکن داران خوزستان 

)سهامی خاص(

* همکاری با شرکت های 
توزیع و پخش در استان خوزستان

* صدور بارنامه و بیمه

091۶92258۶8
09372713804

همراه:

خوزستان، اهواز، میدان چهاراسب 
)سه راهی تپه(، کوی والیت، اول بلوار 

مدرس، جنب پایانه سابق، مجتمع 
المهدی، طبقه همکف

بندر عباس: بلوار پاسداران، سه راه هتل 
هما، ساختمان هما، طبقه سوم، واحد 30

تلفن: 07۶-3344۶139
 3344۶147 

نمابر:07۶-3344۶3۶8
همراه: 09171۶1۶۶28

09171۶35200 / 09171۶1۶884

حمل کاال به تمام نقاط کشور

نسیم ترابر بندر
شرکت حمل و نقل 

nasimtarabarco@yahoo.com

تلفن: 07۶-322121۶5 
رحیمي:  مجید  مدیرعامل: 

0917۶923747 
عملیات: سروش سلطاني:  مدیر 

09171۶7020۶

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

کاشان: تلفن: 031-5554۶121
نمابر: 555412۶1

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:031-338725۶۶
تلفن: 338۶۶901 / 338725۶5

WWW.TUKATRANS.COM
Info@ TUKATRANS.COM

بندر عباس:تلفن: 07۶-33532524
 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: 013-33۶9۶1۶9
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شرکت های بازرگانی و خدمات گمرکی

«  مشاوره بازرگانی، خرید کاال، ثبت سفارش کاال

«  لجستیک در امارات، استاندارد کاال، امور بانکی و ارزی

091945۶8850

021-45943

lrtrading.co

تهران: بلوار میرداماد، روبروی بانک مرکزی، برج رز، طبقه 7، واحد 708

بوشهر: خیابان دهقان )گمرک(، روبروی برج اداره بندر، ساختمان عیسوندی، طبقه 1، واحد 2

دبی: خیابان القوز، روبروی الخیل مال، خیابان 24، نزدیک مستر گپ، انبار شماره 6

 www.LRTrading.co info@LRTrading.co

 مجری پروژه های بازرگانی 
 واردات ، صادرات 

 خدمات ارزی
 اخذ مجوزهای مربوطه 

ترخیص کاال از گمرکات کشور

همراه : 09152171121
Info@tradingradan.com
www.tradingradan.com 

مشهد، میدان پنج راه، مجتمع تجاری مجلل 
واحد 247، بازرگانی وفا

تهران ، میدان ونک، چهار راه جهان کودک، 
پالک 67، طبقه 3، واحد 10
 تلفن: 88۶77۶45- 021

تلفکس: 88۶77۶4۶
همراه: 0912378۶783 

صادرات، واردات، 
ترخیص کاال

و مشاوره در امور گمرکی

Lotfi_trade@yahoo.com
www.lotfitrade.com

  واردات
  صادرات 

  ثبت سفارش
  مشاوره در انجام کلیه 
امور واردات و صادرات

خدمات بازرگانی 

باقــری

تلفن: 8۶097329 - 021
8۶097421

همراه: 0912300۶331

 کرمانشاه، منطقه آزاد تجاری قصر شیرین
 تلفکس: 083-42423527

همراه: 0918753۶588 - 09183357010

آراد ترابر قصر
شرکت تجاری بازرگانی

 مشاور در امور گمرکی صادرات - واردات، بازرگانی و ترخیص کاال
 ارائه خدمات تکمیلی ترانزیت داخلی و خارجی 

 ارائه خدمات حمل و نقل زمینی
 ارائه خدمات گمرکی و ترخیص کاال در کلیه گمرکات غرب کشور

 دارای نمایندگی فعال در کشور عراق و اقلیم کردستان

بنیان: 1319

بروجن: جاده مبارکه، روبروی 
دانشگاه آزاد

حمل کاال به تمام نقاط کشور

تلفن: 34221۶50
 038-34221۶40

همراه: 09132851980
0913384۶300

شرکت حمل و نقل 

شباهنگ بروجن 
)متحده(
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شرکت های حمل و نقل داخلی و استان هرمزگان

شرکت حمل و نقل جاده ای داخلی

سلمـان جنـوب

حمل کلیه کاالها از بندرعباس
 به کلیه نقاط کشور و خدمات

 استریپ کانتینر

)سهامی خاص(

مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره:
آقای شیرزاد غمگین

بندر عباس: میدان شهدا، ساختمان صدرا، 
طبقه 6، واحد 602

تلفن مدیریت: 07۶-335۶1240
تلفن دفتر: 07۶-33514880 

07۶-335148۶5 
نمابر:07۶-335148۶۶
همراه:09177۶345۶8

www.rashidbar.ir
rashidbar_company2006@yahoo.com

شرکت حمل و نقل جاده ای

رشید بار بندر
بندرعباس، بلوار امام خمینی، 

مجتمع ملکه آسمان ها، طبقه هفتم، 
واحد 702

تلفن :07۶-32250577-81
پایانه: 07۶-32523213

 میدان تره بار: 07۶1-4370098
نمابر: 07۶-32250582

بندرعباس، بلوار پاسداران، 

روبه روی دخانیات، پالک 5، 

طبقه 5، واحد 13

تلفن: 48- 33444345 - 07۶
همراه: 5201029 - 0912

مدیر عامل: مهدی سرخاب

deniz.tarabar@yahoo.com

هرمزگان، بندرعباس، جاده کشتی سازی، 
شهرک حمل ونقل، غرفه شماره 20

تلفن:07۶-33532825-7
نمابر:07۶-33532521

همراه: 0917301۶882

قبول حمل کاال از بندر عباس به 
کلیه نقاط کشور و قبول ترانزیت 

کاال به خارج از کشور

دوستان هرمزگان
شرکت حمل و نقل 

Info@doostanhormozgan.com

 شرکت حمل و نقل جاده ای 

احسان هرمزگان

 دارای کمرشکن 11،7،4 محور جهت حمل محموالت 
سبک و سنگین به تمام نقاط ایران

  قبول خدمات ترانزیت به خارج از کشور
 مشاور در امور گمرکی جهت صادرات و واردات 

 دارای محوطه جهت حمل شهری و انبار داری

بندرعباس، بلوار جمهوری اسالمی، نرسیده به سه راه جهانبار،ساختمان ایران خودرو، طبقه1
مدیریت:  09173۶7۶052   /  09171۶30۶23  /  09173۶809۶2

دفتر مرکزی: 334۶8123 / 334۶8155-07۶                    نمابر: 07۶-334۶80۶7
دفتر عملیات: شهرک نگین ترابران     همراه:  09393۶48130

میدان تره بار تلفن:  337100۶1-07۶ / نمابر:33710074-07۶/ همراه: 09021۶35217
ehsan.hormozgan@yahoo.com     www.ehsan.hormozgan.com

 شرکت حمل و نقل داخلی 
آتیه گستر همکاران
حمل انواع کاال از بندرعباس به 

 سراسر کشور

بندرعباس، چهارراه بلوکی، بلوار امام 
موسی صدر، ساختمان مدیا، 

طبقه اول واحد 102

دفتر مرکزی:
07۶322107۶4-5  

دفتر پایانه:
07۶32589378-9  

واتس اپ:
09177۶17919

www.aghtrans.com
@agh_transport

شرکت حمل ونقل
کمرشکن داران خوزستان 

)سهامی خاص(

* همکاری با شرکت های 
توزیع و پخش در استان خوزستان

* صدور بارنامه و بیمه

091۶92258۶8
09372713804

همراه:

خوزستان، اهواز، میدان چهاراسب 
)سه راهی تپه(، کوی والیت، اول بلوار 

مدرس، جنب پایانه سابق، مجتمع 
المهدی، طبقه همکف

بندر عباس: بلوار پاسداران، سه راه هتل 
هما، ساختمان هما، طبقه سوم، واحد 30

تلفن: 07۶-3344۶139
 3344۶147 

نمابر:07۶-3344۶3۶8
همراه: 09171۶1۶۶28

09171۶35200 / 09171۶1۶884

حمل کاال به تمام نقاط کشور

نسیم ترابر بندر
شرکت حمل و نقل 

nasimtarabarco@yahoo.com

تلفن: 07۶-322121۶5 
رحیمي:  مجید  مدیرعامل: 

0917۶923747 
عملیات: سروش سلطاني:  مدیر 

09171۶7020۶

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

کاشان: تلفن: 031-5554۶121
نمابر: 555412۶1

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:031-338725۶۶
تلفن: 338۶۶901 / 338725۶5

WWW.TUKATRANS.COM
Info@ TUKATRANS.COM

بندر عباس:تلفن: 07۶-33532524
 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: 013-33۶9۶1۶9
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شرکت های بازرگانی و خدمات گمرکی

«  مشاوره بازرگانی، خرید کاال، ثبت سفارش کاال

«  لجستیک در امارات، استاندارد کاال، امور بانکی و ارزی

091945۶8850

021-45943

lrtrading.co

تهران: بلوار میرداماد، روبروی بانک مرکزی، برج رز، طبقه 7، واحد 708

بوشهر: خیابان دهقان )گمرک(، روبروی برج اداره بندر، ساختمان عیسوندی، طبقه 1، واحد 2

دبی: خیابان القوز، روبروی الخیل مال، خیابان 24، نزدیک مستر گپ، انبار شماره 6

 www.LRTrading.co info@LRTrading.co

 مجری پروژه های بازرگانی 
 واردات ، صادرات 

 خدمات ارزی
 اخذ مجوزهای مربوطه 

ترخیص کاال از گمرکات کشور

همراه : 09152171121
Info@tradingradan.com
www.tradingradan.com 

مشهد، میدان پنج راه، مجتمع تجاری مجلل 
واحد 247، بازرگانی وفا

تهران ، میدان ونک، چهار راه جهان کودک، 
پالک 67، طبقه 3، واحد 10
 تلفن: 88۶77۶45- 021

تلفکس: 88۶77۶4۶
همراه: 0912378۶783 

صادرات، واردات، 
ترخیص کاال

و مشاوره در امور گمرکی

Lotfi_trade@yahoo.com
www.lotfitrade.com

  واردات
  صادرات 

  ثبت سفارش
  مشاوره در انجام کلیه 
امور واردات و صادرات

خدمات بازرگانی 

باقــری

تلفن: 8۶097329 - 021
8۶097421

همراه: 0912300۶331

 کرمانشاه، منطقه آزاد تجاری قصر شیرین
 تلفکس: 083-42423527

همراه: 0918753۶588 - 09183357010

آراد ترابر قصر
شرکت تجاری بازرگانی

 مشاور در امور گمرکی صادرات - واردات، بازرگانی و ترخیص کاال
 ارائه خدمات تکمیلی ترانزیت داخلی و خارجی 

 ارائه خدمات حمل و نقل زمینی
 ارائه خدمات گمرکی و ترخیص کاال در کلیه گمرکات غرب کشور

 دارای نمایندگی فعال در کشور عراق و اقلیم کردستان

بنیان: 1319

بروجن: جاده مبارکه، روبروی 
دانشگاه آزاد

حمل کاال به تمام نقاط کشور

تلفن: 34221۶50
 038-34221۶40

همراه: 09132851980
0913384۶300

شرکت حمل و نقل 

شباهنگ بروجن 
)متحده(
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شرکت های بازرگانی و خدمات گمرکی

دفتر مرکزی: تهران، میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، کوچه 23، 
 پالک 1۹، واحد 303، طبقه سوم    فکس: 88783150

تلفن:88207260 - 021-88662277
همراه: 09121025359

www.gtjonoub.com                        gtjonoub@gmail.cm

نمایندگی ها: تهران، خرمشهر، آبادان، بندرعباس، بوشهر ، عسلویه و بازرگان 
نمایندگي هاي برون مرزي: چین، دبي، ترکیه، مالزي

www.tarkhiskar.co

کاالی خود را با اطمینان در مبدا به ما بسپارید و در مقصد با بهترین 
شرایط بصورت فیکس شده و قانونی تحویل بگیرید.

  قدیمی ترین شرکت ترخیص با 38 سال سابقه و تجربه 
  دارای کارت حق العمل کاری جهت اظهار و خروج کاال با مجوز گمرک

  اخذ ثبت سفارش، حمل کاال از مبدا و تحویل درب انبار مقصد

ترخیص فوق العاده کلیه کاالهای وارداتی مجاز

شماره ثبت: 5۶5590

دارای مجوز از سازمان بنادرو دریانوردی و دارای کارت بازرگانی

 تخلیه و بارگیری و بارشماری کشتی ها   حمل ونقل جاده ای داخلی و ترانزیت کاال
 ترخیص کاال                  خدمات تعمیرات کشتی

 خدمات آبرسانی و سوخت  رسانی و آذوقه رسانی کشتی ها )شیپ چندل(
 ثبت سفارش و خرید اجناس از حوزه خلیج فارس

 واردات، صادرات         انبارداری واستریپ
 دفاتر: قشم، بندرعباس، کیش

شرکت بازرگانی 

کـوثـر

صاحب امتیاز مهدی دســتا: 093۶0257578     /    09179544۶30

از سال 1355طبق اساسنامه های موجود

 ترخیص کاال از کلیه بنادر و گمرکات
 ترخیص کاال از کلیه بازارچه های رسمی کشور

 انجام تشریفات بانکی حواله ارز مرجع

Soltantejaratbazargan.co@gmail.com www. s-clearance.com

تهران، خیابان شریعتی، باالتر از بلوار میرداماد، روبه روی متروی شریعتی، خیابان زیبا، 
پالک 46، واحد 8

تلفن: 28111034-021    و   021-22855902
همراه: 0912199540۶

واتساپ: 0912199540۶ و 0933108317۶ 

شرکت 
سلطان تجارت بازرگان

shibenco@yahoo.com

با مدیریت: فتحعلی درویش

 ترخیص کلیه کاالهای تولیدی و تجاری از گمرکات کشور
 مشاور امور گمرکی و بازرگانی 

 عضو اتحادیه کارگزاران گمرکی ایران

تهران:خیابان بهشتی،شماره237،طبقه3
تلفن:88512۶78-82     88735023       8873773۶

فکس:887525۶8

شی بن کو
شرکت کارگزار گمرکی

 با بیش از 30سال سابقه
دارای پروانه کارگزاری گمرکی1520،سال 1357

علی جعفري منفرد

Alius60@gmail.com

 صادرات   واردات
 ثبت سفارش و ترخیص کاال    خرید کاال از مبدا 

علي جعفري منفرد: 091731225۶3   /   محمد جعفري منفرد: 091710۶11۶7

بوشهر، خیابان دهقان، روبروی درب خروج گمرک
ساختمان گرمسیری 2، واحد 7 

بازرگانی

 انجام صفر تا صد امور گمرکی و بازرگانی از 
تمامی گمرکات جنوب کشور

Jafari.monfared.trading

پارس مارال تجارت آراد

maraltejaratarad@gmail.com

واردات- صادرات -ترخیص کاال
دفتر نمایندگی واقع در ترکیه  -  استانبول  /  آلمان - هامبورگ

A3 تبریز، میدان شهید بهشتی، برج ابریشم، طبقه 11، واحد
تلفن:  85 - 33337580 - 041

همراه: 09101823889

شرکت بازرگانی
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شرکت های بازرگانی و خدمات بار هوایی

شرکت بازرگانی

تجارت مبین دریا

www.mobindarya.ir

  ارائه خدمات ترخیص کاال، واردات و صادرات، حمل 
دریایی و زمینی

  صادرات به عمان و کلیه کشورهای حوزه خلیج  فارس 

به صورت فله و کانتینر

بندرعباس، سه راه سازمان، بلوار موسی صدر شمالی، ساختمان ثریا، طبقه 2، واحد 214
تلفن: 07۶-3338۶423-4

با مدیریت افشین ابراهیمی رهبر  /  تلفن همراه: 09173۶742۶7

csnoori@gmail.com

 مشاور امور گمرکی ، ترانزیت 
صادرات، واردات،کامیون و واگن

عباس نوری
کارشناس و کارگزار رسمی در 

گمرک سرخس
ارائه خدمات گمرکی و ترخیص 

 کاال از تمامی گمرکات کشور
ثبت سفارش ، دریافت کلیه 
مجوزهای واردات و صادرات

 تلفکس: 021-8851511۶-18
baha.commercial@gmail.com

بازرگانی اسالمی
مشاوره در امور بازرگانی و ترخیص کاال

تهران، خیابان خرمشهر، خیابان صابونچی، 
کوچه ایازی، پالک 68، واحد 11

دفتر هرمزگان : بندرعباس، خیابان دانشگاه، 13/1 ساختمان تورینو، طبقه دوم
تلفن 33۶۶3082-07۶   /   33۶۶3081-07۶  /   فکس : 07۶-33۶8۶578       

دفتر تهران، ونک، خیابان سئول، کوچه 12 متری اول، پالک 1، واحد 5 
تلفن : 021-88۶19154  

بازرگانی
ارائه دهنده خدمات بندري

شرکت
پارس آالمتو خلیج فارس

www.ghassemitradeco.com    info@ghassemitradeco.com          

ترخیص کلیه کاالهای مجاز، خدمات بازرگانی، داخلی و خارجی به شرکت ها و موسسات 

تجاری صنعتی، ثبت سفارش، گشایش اعتبار، اخذ مجوزهای ورود و صدور کاال، گواهی 

های مختلف از قبیل: استاندارد، بهداشت، قرنطینه و غیره، حل اختالفات گمرکی و 

بازرگانی، زیر نظر متخصصین و کارشناسان ارشد گمرک ایران

تهران: میدان جمهوری، تقاطع خیابان جمهوری و اسکندری، ساختمان زائر، 
طبقه 5، واحد 606      تلفن: ۶۶913500-1 / ۶۶915510 / ۶۶592841

  ثبت سفارش، خرید، حمل، ترخیص و تحویل کاال از کلیه کشورهای اروپایی و آسیایی 

  انجام کلیه خدمات حمل و نقل از اقصی نقاط جهان به ایران و بالعکس 

  حمل تخصصی محموله های ترکیبی و چندوجهی 

  دارای نمایندگی فعال در استانبول، دوبی و لندن جهت ارائه خدمات بازرگانی 

  دارای نماینده رسمی در تمامی گمرکات اصلی کشور )بازرگان، شهید رجایی، شهریار و...(

info@mta-co.net

 شرکت بازرگانی بین المللی

تلفن: 8۶053911-021   /   09- 88059348-021 ماهور تجارت آرام
همراه :   099144۶۶972

تهران، خیابان یوسف آباد)اسد آبادی(، نبش خیابان شصتم، ساختمان تابان، طبقه 4، واحد 402

 مشهد، بلوار جمهوری. جمهوری 1۹، نبش مهرزاد 2
خدمات بار هوایی شاهین آسان سیر. 

 ارسال بار هوایی داخلی و خارجی
 انجام تشریفات گمرکی و اخذ مجوزات الزم

بسته بندی تخصصی بار هوایی

خدمات بار هوایی 
شاهین آسان سیر

 تلفن: 33492115  /  33492114 / 33492113  /  051-33492112

باقری همراه: 09154555519 تلفن: 88۶10452 / 21-8۶053975 

Info@asanseir.ir
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شرکت های بازرگانی و خدمات گمرکی

دفتر مرکزی: تهران، میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، کوچه 23، 
 پالک 1۹، واحد 303، طبقه سوم    فکس: 88783150

تلفن:88207260 - 021-88662277
همراه: 09121025359

www.gtjonoub.com                        gtjonoub@gmail.cm

نمایندگی ها: تهران، خرمشهر، آبادان، بندرعباس، بوشهر ، عسلویه و بازرگان 
نمایندگي هاي برون مرزي: چین، دبي، ترکیه، مالزي

www.tarkhiskar.co

کاالی خود را با اطمینان در مبدا به ما بسپارید و در مقصد با بهترین 
شرایط بصورت فیکس شده و قانونی تحویل بگیرید.

  قدیمی ترین شرکت ترخیص با 38 سال سابقه و تجربه 
  دارای کارت حق العمل کاری جهت اظهار و خروج کاال با مجوز گمرک

  اخذ ثبت سفارش، حمل کاال از مبدا و تحویل درب انبار مقصد

ترخیص فوق العاده کلیه کاالهای وارداتی مجاز

شماره ثبت: 5۶5590

دارای مجوز از سازمان بنادرو دریانوردی و دارای کارت بازرگانی

 تخلیه و بارگیری و بارشماری کشتی ها   حمل ونقل جاده ای داخلی و ترانزیت کاال
 ترخیص کاال                  خدمات تعمیرات کشتی

 خدمات آبرسانی و سوخت  رسانی و آذوقه رسانی کشتی ها )شیپ چندل(
 ثبت سفارش و خرید اجناس از حوزه خلیج فارس

 واردات، صادرات         انبارداری واستریپ
 دفاتر: قشم، بندرعباس، کیش

شرکت بازرگانی 

کـوثـر

صاحب امتیاز مهدی دســتا: 093۶0257578     /    09179544۶30

از سال 1355طبق اساسنامه های موجود

 ترخیص کاال از کلیه بنادر و گمرکات
 ترخیص کاال از کلیه بازارچه های رسمی کشور

 انجام تشریفات بانکی حواله ارز مرجع

Soltantejaratbazargan.co@gmail.com www. s-clearance.com

تهران، خیابان شریعتی، باالتر از بلوار میرداماد، روبه روی متروی شریعتی، خیابان زیبا، 
پالک 46، واحد 8

تلفن: 28111034-021    و   021-22855902
همراه: 0912199540۶

واتساپ: 0912199540۶ و 0933108317۶ 

شرکت 
سلطان تجارت بازرگان

shibenco@yahoo.com

با مدیریت: فتحعلی درویش

 ترخیص کلیه کاالهای تولیدی و تجاری از گمرکات کشور
 مشاور امور گمرکی و بازرگانی 

 عضو اتحادیه کارگزاران گمرکی ایران

تهران:خیابان بهشتی،شماره237،طبقه3
تلفن:88512۶78-82     88735023       8873773۶

فکس:887525۶8

شی بن کو
شرکت کارگزار گمرکی

 با بیش از 30سال سابقه
دارای پروانه کارگزاری گمرکی1520،سال 1357

علی جعفري منفرد

Alius60@gmail.com

 صادرات   واردات
 ثبت سفارش و ترخیص کاال    خرید کاال از مبدا 

علي جعفري منفرد: 091731225۶3   /   محمد جعفري منفرد: 091710۶11۶7

بوشهر، خیابان دهقان، روبروی درب خروج گمرک
ساختمان گرمسیری 2، واحد 7 

بازرگانی

 انجام صفر تا صد امور گمرکی و بازرگانی از 
تمامی گمرکات جنوب کشور

Jafari.monfared.trading

پارس مارال تجارت آراد

maraltejaratarad@gmail.com

واردات- صادرات -ترخیص کاال
دفتر نمایندگی واقع در ترکیه  -  استانبول  /  آلمان - هامبورگ

A3 تبریز، میدان شهید بهشتی، برج ابریشم، طبقه 11، واحد
تلفن:  85 - 33337580 - 041

همراه: 09101823889

شرکت بازرگانی
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شرکت های بازرگانی و خدمات بار هوایی

شرکت بازرگانی

تجارت مبین دریا

www.mobindarya.ir

  ارائه خدمات ترخیص کاال، واردات و صادرات، حمل 
دریایی و زمینی

  صادرات به عمان و کلیه کشورهای حوزه خلیج  فارس 

به صورت فله و کانتینر

بندرعباس، سه راه سازمان، بلوار موسی صدر شمالی، ساختمان ثریا، طبقه 2، واحد 214
تلفن: 07۶-3338۶423-4

با مدیریت افشین ابراهیمی رهبر  /  تلفن همراه: 09173۶742۶7

csnoori@gmail.com

 مشاور امور گمرکی ، ترانزیت 
صادرات، واردات،کامیون و واگن

عباس نوری
کارشناس و کارگزار رسمی در 

گمرک سرخس
ارائه خدمات گمرکی و ترخیص 

 کاال از تمامی گمرکات کشور
ثبت سفارش ، دریافت کلیه 
مجوزهای واردات و صادرات

 تلفکس: 021-8851511۶-18
baha.commercial@gmail.com

بازرگانی اسالمی
مشاوره در امور بازرگانی و ترخیص کاال

تهران، خیابان خرمشهر، خیابان صابونچی، 
کوچه ایازی، پالک 68، واحد 11

دفتر هرمزگان : بندرعباس، خیابان دانشگاه، 13/1 ساختمان تورینو، طبقه دوم
تلفن 33۶۶3082-07۶   /   33۶۶3081-07۶  /   فکس : 07۶-33۶8۶578       

دفتر تهران، ونک، خیابان سئول، کوچه 12 متری اول، پالک 1، واحد 5 
تلفن : 021-88۶19154  

بازرگانی
ارائه دهنده خدمات بندري

شرکت
پارس آالمتو خلیج فارس

www.ghassemitradeco.com    info@ghassemitradeco.com          

ترخیص کلیه کاالهای مجاز، خدمات بازرگانی، داخلی و خارجی به شرکت ها و موسسات 

تجاری صنعتی، ثبت سفارش، گشایش اعتبار، اخذ مجوزهای ورود و صدور کاال، گواهی 

های مختلف از قبیل: استاندارد، بهداشت، قرنطینه و غیره، حل اختالفات گمرکی و 

بازرگانی، زیر نظر متخصصین و کارشناسان ارشد گمرک ایران

تهران: میدان جمهوری، تقاطع خیابان جمهوری و اسکندری، ساختمان زائر، 
طبقه 5، واحد 606      تلفن: ۶۶913500-1 / ۶۶915510 / ۶۶592841

  ثبت سفارش، خرید، حمل، ترخیص و تحویل کاال از کلیه کشورهای اروپایی و آسیایی 

  انجام کلیه خدمات حمل و نقل از اقصی نقاط جهان به ایران و بالعکس 

  حمل تخصصی محموله های ترکیبی و چندوجهی 

  دارای نمایندگی فعال در استانبول، دوبی و لندن جهت ارائه خدمات بازرگانی 

  دارای نماینده رسمی در تمامی گمرکات اصلی کشور )بازرگان، شهید رجایی، شهریار و...(

info@mta-co.net

 شرکت بازرگانی بین المللی

تلفن: 8۶053911-021   /   09- 88059348-021 ماهور تجارت آرام
همراه :   099144۶۶972

تهران، خیابان یوسف آباد)اسد آبادی(، نبش خیابان شصتم، ساختمان تابان، طبقه 4، واحد 402

 مشهد، بلوار جمهوری. جمهوری 1۹، نبش مهرزاد 2
خدمات بار هوایی شاهین آسان سیر. 

 ارسال بار هوایی داخلی و خارجی
 انجام تشریفات گمرکی و اخذ مجوزات الزم

بسته بندی تخصصی بار هوایی

خدمات بار هوایی 
شاهین آسان سیر

 تلفن: 33492115  /  33492114 / 33492113  /  051-33492112

باقری همراه: 09154555519 تلفن: 88۶10452 / 21-8۶053975 

Info@asanseir.ir
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شرکت های حمل ونقل ریلیشرکت های حمل و نقل سنگین و فوق سنگین

شرکت

 راه آهن کشش

 آدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان نصرت، پالک ۷۳
 تلفن: ۶۶۹۳۹۴۴0 - ۶۶۹0۳۴۳۳ -021

فکس: ۶۶۹1۶1۸۸ 

تعمیر و نگهداری و بهره برداری انواع لکوموتیوهای باری، مسافری و مانوری

info@rak.co.irwww.rak.co.ir

تلفن: ۴۴۷۹۴2۷۶ - 021

نمابر: ۴۸2۷۹۳2۹ - 021

info@samandrail.irwww.samandrail.ir

3PL ارائه دهنده خدمات لجستیکی حمل و نقل بصورت  

  مجهز به ناوگان ملکی ریلی و جاده اي

  داراي رتبه نخست در حمل ریلی کانیتنر در کشور

  ارائه خدمات حمل و نقل بین المللی به صورت ترکیبی

  امکانات منحصر به فرد درعملیات لجستیکی ) تخلیه / بارگیري / استافینگ / فیتینگ و ... (

    و انبارش ) مسقف و روباز( در مجاورت تهران

  تنوع در حمل انواع محموالت ) پتروشیمی ، کانتینر ، انواع ورق آهن،انواع لوله ، خودرو و ...(

سمندریل ، پیشرو در ارائه خدمات لجستیک

« حمل و جابجایی  کلیه محموله ها در تمام خطوط ریلی کشور توسط واگن های 4 محوره با ظرفیت 
55 تن و ۶ محوره با ظرفیت 88 تن

« حمل و جابجایی محموله توسط تریلر و جرثقیل

ark84.co@gmail.com

اهواز، ناحیه صنعتی کارون، شرکت لوله سازی اهواز شرکت آهن ریل کاران
تلفن : 32274515  /  32274515 - 061 

 شرکت آهن ریل کاران
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شرکت های حمل ونقل ریلی

•  حمل ونقل ریلی مواد معدنی فله نظیر سنگ آهن، کنسانتره آهن، گندله، کلینکر و... 

•  حمل ونقل ریلی فرآورده های نفتی و انواع روغن های صنعتی و خوراکی

•  حمل ونقل ریلی مواد شیمیایی  )سود و اسید(

•  حمل ونقل چندوجهی محموالت معدنی و شیمیایی 

•  حمل ونقل ریلی بین المللی و فورواردری حمل محموالت صادراتی، وارداتی و ترانزیتی 

مدیرعامل: حامد نوروزی

info@srpt .ir

دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه 
شهید ستاری شمال، نبش بلوار فردوس شرق،

پالک440، ساختمان سینا، طبقه 3
تلفکس :9 - 4۶100980

www.srpt .ir

حمل ونقل ریلی داخلی و  بین المللی

www.ghatarbar.ir                   info@ghatarbar.ir

تهران، خیابان شوش غربی، نرسیده به میدان راه آهن، انبار توشه تهران، ساختمان شهید صبوری، 
طبقه همکف، پالک 104           کدپستی : 1189۶14533

تلفن : 55۶۶8۶3۶ و 2-55۶۶3350-021        /           نمابر : 55۶۶3350-2

)سهامی خاص(

 حمل و نقل داخلی:
خرده بار، خودرو، فورواردی، محموالت کانتینری، تخلیه و بارگیری، حمل درب به درب بار و خودرو به صورت ریلی و 

ترکیبی با خودرو 

 امکانات لجستیکی:
کانتینر  ناوگان حمل  استیجاری،  کم سرعت  باری  ناوگان  استیجاری،  ناوگان خودروبر   ، ملکی  پرسرعت  باری  ناوگان 
استیجاری، دارای نمایندگی در بیش از 40 ایستگاه راه آهن در سراسر شبکه ریلی کشور و بهره برداری انحصاری از 

انبارهای حمل خرده بار ایستگاه های قطار 

شهر و  ه  را ز  اتشیپ شرکت 
Pishtaz Rah & Shahr Trading Co.

ارائه دهنده خدمات انحصاری حمل و نقل خرده بار ریلی 
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شرکت
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 آدرس: تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان نصرت، پالک ۷۳
 تلفن: ۶۶۹۳۹۴۴0 - ۶۶۹0۳۴۳۳ -021

فکس: ۶۶۹1۶1۸۸ 

تعمیر و نگهداری و بهره برداری انواع لکوموتیوهای باری، مسافری و مانوری

info@rak.co.irwww.rak.co.ir

تلفن: ۴۴۷۹۴2۷۶ - 021

نمابر: ۴۸2۷۹۳2۹ - 021

info@samandrail.irwww.samandrail.ir

3PL ارائه دهنده خدمات لجستیکی حمل و نقل بصورت  

  مجهز به ناوگان ملکی ریلی و جاده اي

  داراي رتبه نخست در حمل ریلی کانیتنر در کشور

  ارائه خدمات حمل و نقل بین المللی به صورت ترکیبی

  امکانات منحصر به فرد درعملیات لجستیکی ) تخلیه / بارگیري / استافینگ / فیتینگ و ... (

    و انبارش ) مسقف و روباز( در مجاورت تهران

  تنوع در حمل انواع محموالت ) پتروشیمی ، کانتینر ، انواع ورق آهن،انواع لوله ، خودرو و ...(

سمندریل ، پیشرو در ارائه خدمات لجستیک

« حمل و جابجایی  کلیه محموله ها در تمام خطوط ریلی کشور توسط واگن های 4 محوره با ظرفیت 
55 تن و ۶ محوره با ظرفیت 88 تن

« حمل و جابجایی محموله توسط تریلر و جرثقیل

ark84.co@gmail.com

اهواز، ناحیه صنعتی کارون، شرکت لوله سازی اهواز شرکت آهن ریل کاران
تلفن : 32274515  /  32274515 - 061 

 شرکت آهن ریل کاران
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شرکت های حمل ونقل ریلی

•  حمل ونقل ریلی مواد معدنی فله نظیر سنگ آهن، کنسانتره آهن، گندله، کلینکر و... 

•  حمل ونقل ریلی فرآورده های نفتی و انواع روغن های صنعتی و خوراکی

•  حمل ونقل ریلی مواد شیمیایی  )سود و اسید(

•  حمل ونقل چندوجهی محموالت معدنی و شیمیایی 

•  حمل ونقل ریلی بین المللی و فورواردری حمل محموالت صادراتی، وارداتی و ترانزیتی 

مدیرعامل: حامد نوروزی

info@srpt .ir

دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه 
شهید ستاری شمال، نبش بلوار فردوس شرق،

پالک440، ساختمان سینا، طبقه 3
تلفکس :9 - 4۶100980

www.srpt .ir

حمل ونقل ریلی داخلی و  بین المللی

www.ghatarbar.ir                   info@ghatarbar.ir

تهران، خیابان شوش غربی، نرسیده به میدان راه آهن، انبار توشه تهران، ساختمان شهید صبوری، 
طبقه همکف، پالک 104           کدپستی : 1189۶14533

تلفن : 55۶۶8۶3۶ و 2-55۶۶3350-021        /           نمابر : 55۶۶3350-2

)سهامی خاص(

 حمل و نقل داخلی:
خرده بار، خودرو، فورواردی، محموالت کانتینری، تخلیه و بارگیری، حمل درب به درب بار و خودرو به صورت ریلی و 

ترکیبی با خودرو 

 امکانات لجستیکی:
کانتینر  ناوگان حمل  استیجاری،  کم سرعت  باری  ناوگان  استیجاری،  ناوگان خودروبر   ، ملکی  پرسرعت  باری  ناوگان 
استیجاری، دارای نمایندگی در بیش از 40 ایستگاه راه آهن در سراسر شبکه ریلی کشور و بهره برداری انحصاری از 

انبارهای حمل خرده بار ایستگاه های قطار 

شهر و  ه  را ز  اتشیپ شرکت 
Pishtaz Rah & Shahr Trading Co.

ارائه دهنده خدمات انحصاری حمل و نقل خرده بار ریلی 
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شرکت های حمل ونقل بین المللی و کشتیرانی

دفتر مرکزی : سنندج خیابان طالقانی 
 کوچه مولوی کرد پالک 8

 تلفن. 33177778 - 087
فکس. 33170101

همراه: 09187874098
دفتر تهران : خیابان سپهبد قرنی،خیابان، 

سوسن،شماره 4 طبقه 4
تلفن : 8890۶7۶9  

8891۶920/88911059
نمابر : 88897497

واتس آپ: 0901۶3۶4343

ایران ویـــچ
کردستان

iranvichco@ yahoo.com

حمل و نقل بین المللی 
 کشتیرانی و امور گمرکی

مدیرعامل: علی فخار
مشهد، پایانه بار خبیری، ساختمان 

مرکزی، طبقه سوم، غرفه 310

تلفن: 051-33921252-3
نمابر: 051-339201۶1
همراه: 09152222773

حمل کلیه کاالها از مبدا 
مشهد به تمام نقاط کشور

شرکت حمل و نقل داخلی کاال

جاده ترابر طوس
 حمل محموالت صادراتی، ترانزیتی به اروپا، 

آسیا، کشورهای همجوار و بالعکس
 حمل اختصاصی کاال به روسیه بالروس، 

اوکراین و بالعکس
  حمل قیر با تانکرهای مخصوص حمل 

محموالت یخچالی
  ارائه کلیه خدمات گمرکی و ترخیص کاال در 

کلیه گمرکات

تلفن:  041-344۶8700
344۶8701 

نمابر: 041-34457121

 

 راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی : 
 شبکه های کامپیوتری  •
شبکه های بیسیم بین   •

 ساختمانی / بین شهری 
 ارتباطات بین شعبات  •
تجهیزات شبکه اعم از مودم،  •

 سرور و فایروال  ،روتر، سوئیچ
 

 :  های مخابراتی راه اندازی و نگهداری سیستم 
 VoIPمبتنی بر شبکه  •
های سانترال تحت شبکه  تلفن •

Asterisk / Elastix / GrandStream 
 های سانترال پاناسونیک  تلفن •

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 ارائه دهنده
 خدمات کامپیوتری، شبکه،

 مخابرات سازمانی و بین سازمانی 
 

آماده عقد قرار داد پشتیبانی و نگهداری 
 سیستم های کامپیوتری و شبکه 

 با سازمانها و موسسات  

 

 :های حفاظتی و نظارتیراه اندازی و نگهداری سیستم 
 دوربین های مداربسته   •
 راه بند، کنترل تردد و پالک خوان  •
 حضور و غیاب  •

 
 :  راه اندازی و نگهداری فایروال و سامانه های امنیتی

 داخل شبکه  •
 برون سازمانی   •
 آنتی ویروس محلی و تحت شبکه   •

 
 ششررککتت  پپااررسس  ففررااففنن  

88731372 -21-98 + 

98-21-91301372 + 
info@parshitech.com 

http://www.parshitech.com 

 

erfantejarat.astara@gmail.com 
faratirtarabarastara@gmail.com

 ) قبول حمل کاال به تمام کشورهای آسیای میانه (
 صادرات - واردات - امور گمرکی - ترانزیت کاال 

ریلی - زمینی - دریایی 

تلفکس: 01344811775  /  همراه: 09117078750  /  09120534227

 شرکت 

  عرفان تجارت آستارا
 شرکت حمل و نقل بین المللی 

فارا تیر ترابر

آستارا، روبروی هالل احمر
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شرکت های حمل ونقل بین المللی

setarehsistan@yahoo.com  /  setarehsistan@gmail.com

زاهدان، خیابان شهید بهشتی 20، ساختمان مهران، طبقه همکف، واحد 1 

تلفن: 05433219275  /  0543321927۶ 

* کریر، فورواردر، ترخیص کاال

* ترانزیت کاال به هندوستان، افغانستان، پاکستان و بلعکس

* دارای نمایندگی های فعال در گمرکات مرزی

شرکت حمل و نقل بین المللی

 کریر - فورواردر
« حمل کاالهای وارداتی، صادراتی و 

 ترانزیت
« دارای نمایندگی های فعال در 

 گمرکات مرزی کشور
« فعال در ترانزیت کاال به آسیای 

 میانه، افغانستان و قفقاز

 زاهدان، خیابان امام خمینی 42، پالک 50
تلفن: 332۶429۶ / 054-33222159

شرکت حمل ونقل بین المللی 

استاد ترابر

ostadtarabar@gmail.com

 دفتر مرکزی: تهران، خیابان سمیه، بعد از 
مفتح، پالک 110، طبقه4، واحد 16 

تلفن: 88847387 - 021 
     8831307۶

نمابر:  88328۶09 - 021

mysam.bazargan@gmail.com

 شرکت حمل و نقل بین المللی 

جاده پویان جهان
کریر-فورواردر

دفتر بازرگان: بازرگان، پشت بانک ملت، 
ساختمان جاده پویان جهان

تلفن: 34375058 - 044      
نمابر:  3437505۶ - 044

JADDEH POUYN - E - JAHAN

www.daristp.co
Info@daristp.co

شرکت حمل و نقل بین المللی 

 داریس ترابر پاسارگاد

تهران، سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، 
نبش خیابان دشتک، پالک 40، طبقه دوم، واحد 3

تلفن: 2 - 885394۶1    / 3- 887۶90۶2

*ارائه دهنده خدمات بارفرابری
جاده ای، دریایی، هوایی

*حمل انواع کاال های صادراتی، 
وارداتی، ترانزیت

نماینده انحصاری خط کشتیرانی
MSM SHIPPING LINE

 شرکت حمل و نقل بین  المللی

روانسر ترابر

دفتر تهران: 88534029   
نمابر: 8874۶550

همراه:09183311192
کرمانشاه: 083-34282792

نمابر: 083-34282793
 سلیمانیه:7702040)9۶4770+(
jafarsouri@yahoo.com

حمل کاال به اروپا و آسیا به ویژه عراق

)با مسئولیت محدود(
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل:

جعفر سوری

www.fdp-ag .com               ceo@fdp-ag.com 

 نمایندگی کشتیرانی و  حمل و نقل بین المللی
 ارائه سرویس حمل و نقل وارداتی و صادراتی )کانتینری و غیرکانتینری(

 ارائه خدمات فورواردری )هوایی -دریایی-زمینی(       خدمات حمل زمینی )ترانزیت( 

تهران، میدان فاطمی، کوچه بهرام مصیری، ساختمان فروهر دریای پارس پالک 17
021-88853514       /   09027212100         /   021- 5913۶ - 88212100    

شرکت فروهر دریای پارس

شرکت حمل و نقل بین المللی 

دریا  کاال ران

info@daryakalaran.comwww.daryakalaran.com

کریر - فورواردر
)دریایی - زمینی - هوایی - ریلی(

متخصص بسته بندی و حمل اثاث منزل به کانادا، استرالیا و آمریکا

تلفن : 884287۶۶ / 8842857۶ - 021
0912723900۶  همراه :

تهران، خیابان مطهری، بعد از خیابان ترکمنستان، نرسیده به 
خیابان شریعتی، کوچه صبا، پالک 1، واحد 2

Darya Kala Ran
 International Transport Co.Ltd

)با مسئولیت محدود(
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شرکت های حمل ونقل بین المللی و کشتیرانی

دفتر مرکزی : سنندج خیابان طالقانی 
 کوچه مولوی کرد پالک 8

 تلفن. 33177778 - 087
فکس. 33170101

همراه: 09187874098
دفتر تهران : خیابان سپهبد قرنی،خیابان، 

سوسن،شماره 4 طبقه 4
تلفن : 8890۶7۶9  

8891۶920/88911059
نمابر : 88897497

واتس آپ: 0901۶3۶4343

ایران ویـــچ
کردستان

iranvichco@ yahoo.com

حمل و نقل بین المللی 
 کشتیرانی و امور گمرکی

مدیرعامل: علی فخار
مشهد، پایانه بار خبیری، ساختمان 

مرکزی، طبقه سوم، غرفه 310

تلفن: 051-33921252-3
نمابر: 051-339201۶1
همراه: 09152222773

حمل کلیه کاالها از مبدا 
مشهد به تمام نقاط کشور

شرکت حمل و نقل داخلی کاال

جاده ترابر طوس
 حمل محموالت صادراتی، ترانزیتی به اروپا، 

آسیا، کشورهای همجوار و بالعکس
 حمل اختصاصی کاال به روسیه بالروس، 

اوکراین و بالعکس
  حمل قیر با تانکرهای مخصوص حمل 

محموالت یخچالی
  ارائه کلیه خدمات گمرکی و ترخیص کاال در 

کلیه گمرکات

تلفن:  041-344۶8700
344۶8701 

نمابر: 041-34457121

 

 راه اندازی، نگهداری و پشتیبانی : 
 شبکه های کامپیوتری  •
شبکه های بیسیم بین   •

 ساختمانی / بین شهری 
 ارتباطات بین شعبات  •
تجهیزات شبکه اعم از مودم،  •

 سرور و فایروال  ،روتر، سوئیچ
 

 :  های مخابراتی راه اندازی و نگهداری سیستم 
 VoIPمبتنی بر شبکه  •
های سانترال تحت شبکه  تلفن •

Asterisk / Elastix / GrandStream 
 های سانترال پاناسونیک  تلفن •

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 ارائه دهنده
 خدمات کامپیوتری، شبکه،

 مخابرات سازمانی و بین سازمانی 
 

آماده عقد قرار داد پشتیبانی و نگهداری 
 سیستم های کامپیوتری و شبکه 

 با سازمانها و موسسات  

 

 :های حفاظتی و نظارتیراه اندازی و نگهداری سیستم 
 دوربین های مداربسته   •
 راه بند، کنترل تردد و پالک خوان  •
 حضور و غیاب  •

 
 :  راه اندازی و نگهداری فایروال و سامانه های امنیتی

 داخل شبکه  •
 برون سازمانی   •
 آنتی ویروس محلی و تحت شبکه   •

 
 ششررککتت  پپااررسس  ففررااففنن  

88731372 -21-98 + 

98-21-91301372 + 
info@parshitech.com 

http://www.parshitech.com 

 

erfantejarat.astara@gmail.com 
faratirtarabarastara@gmail.com

 ) قبول حمل کاال به تمام کشورهای آسیای میانه (
 صادرات - واردات - امور گمرکی - ترانزیت کاال 

ریلی - زمینی - دریایی 

تلفکس: 01344811775  /  همراه: 09117078750  /  09120534227

 شرکت 

  عرفان تجارت آستارا
 شرکت حمل و نقل بین المللی 

فارا تیر ترابر

آستارا، روبروی هالل احمر
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شرکت های حمل ونقل بین المللی

setarehsistan@yahoo.com  /  setarehsistan@gmail.com

زاهدان، خیابان شهید بهشتی 20، ساختمان مهران، طبقه همکف، واحد 1 

تلفن: 05433219275  /  0543321927۶ 

* کریر، فورواردر، ترخیص کاال

* ترانزیت کاال به هندوستان، افغانستان، پاکستان و بلعکس

* دارای نمایندگی های فعال در گمرکات مرزی

شرکت حمل و نقل بین المللی

 کریر - فورواردر
« حمل کاالهای وارداتی، صادراتی و 

 ترانزیت
« دارای نمایندگی های فعال در 

 گمرکات مرزی کشور
« فعال در ترانزیت کاال به آسیای 

 میانه، افغانستان و قفقاز

 زاهدان، خیابان امام خمینی 42، پالک 50
تلفن: 332۶429۶ / 054-33222159

شرکت حمل ونقل بین المللی 

استاد ترابر

ostadtarabar@gmail.com

 دفتر مرکزی: تهران، خیابان سمیه، بعد از 
مفتح، پالک 110، طبقه4، واحد 16 

تلفن: 88847387 - 021 
     8831307۶

نمابر:  88328۶09 - 021

mysam.bazargan@gmail.com

 شرکت حمل و نقل بین المللی 

جاده پویان جهان
کریر-فورواردر

دفتر بازرگان: بازرگان، پشت بانک ملت، 
ساختمان جاده پویان جهان

تلفن: 34375058 - 044      
نمابر:  3437505۶ - 044

JADDEH POUYN - E - JAHAN

www.daristp.co
Info@daristp.co

شرکت حمل و نقل بین المللی 

 داریس ترابر پاسارگاد

تهران، سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، 
نبش خیابان دشتک، پالک 40، طبقه دوم، واحد 3

تلفن: 2 - 885394۶1    / 3- 887۶90۶2

*ارائه دهنده خدمات بارفرابری
جاده ای، دریایی، هوایی

*حمل انواع کاال های صادراتی، 
وارداتی، ترانزیت

نماینده انحصاری خط کشتیرانی
MSM SHIPPING LINE

 شرکت حمل و نقل بین  المللی

روانسر ترابر

دفتر تهران: 88534029   
نمابر: 8874۶550

همراه:09183311192
کرمانشاه: 083-34282792

نمابر: 083-34282793
 سلیمانیه:7702040)9۶4770+(
jafarsouri@yahoo.com

حمل کاال به اروپا و آسیا به ویژه عراق

)با مسئولیت محدود(
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل:

جعفر سوری

www.fdp-ag .com               ceo@fdp-ag.com 

 نمایندگی کشتیرانی و  حمل و نقل بین المللی
 ارائه سرویس حمل و نقل وارداتی و صادراتی )کانتینری و غیرکانتینری(

 ارائه خدمات فورواردری )هوایی -دریایی-زمینی(       خدمات حمل زمینی )ترانزیت( 

تهران، میدان فاطمی، کوچه بهرام مصیری، ساختمان فروهر دریای پارس پالک 17
021-88853514       /   09027212100         /   021- 5913۶ - 88212100    

شرکت فروهر دریای پارس

شرکت حمل و نقل بین المللی 

دریا  کاال ران

info@daryakalaran.comwww.daryakalaran.com

کریر - فورواردر
)دریایی - زمینی - هوایی - ریلی(

متخصص بسته بندی و حمل اثاث منزل به کانادا، استرالیا و آمریکا

تلفن : 884287۶۶ / 8842857۶ - 021
0912723900۶  همراه :

تهران، خیابان مطهری، بعد از خیابان ترکمنستان، نرسیده به 
خیابان شریعتی، کوچه صبا، پالک 1، واحد 2

Darya Kala Ran
 International Transport Co.Ltd

)با مسئولیت محدود(
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شرکت های مسافربری و ریلی

www.iranpeyma.info

آدرس باربری ابهر: پایانه بار، غرفه 5
آدرس مسافربری ابهر: پایانه مسافربری
شماره تماس باربری : 0115411 - 0990
0243-5284023                         

شماره تماس مسافربری
دفتر امام حسین:5273357 - 0243

دفتر ترمینال: 0243-5214035
خرم دره: 0243-5528108
مدیر عامل: 09121425411

به مدیریت محمد رضا همتی

گلشن بار ابهر
آرام گرد ابهر

شرکت حمل و نقل کاال و مسافر

mihannoorarya2015@gmail.com

مدیر عامل: حبیب اهلل جمشید  نیا
همراه: 09158370034

گستره ی ارائه خدمات در مسیر های :
 تهران-مشهد و بلعکس) دو رام (

 اصفهان-مشهد و بلعکس ) یک رام (

 تهران-اهواز و بلعکس ) یک رام (

 تهران-یزد و بلعکس ) یک رام (

 تهران – شیراز و بالعکس ) یک رام (

 تهران-میانه و بلعکس ) دو رام (

ظرفیت ها:
 دارای 90 دستگاه واگن مسافری در ناوگان حمل و نقل ریلی ج.ا.ا

 ظرفیت ایجاد 1.400.000 صندلی جهت جابجایی مسافر در سال

 داشتن 8 قطار در ۶ مسیر اصلی و مهم کشور

 قطار 4ستاره طالئیه ، قطار 4 ستاره غدیر، قطار اتوبوسی نگین، قطار ویژه نگین

تهران، میرزای شیرازی - باالتر از مطهری - کوچه عرفان پالک 22              /                  تلفن: 88480004-7

فعال در حوزه حمل و نقل مسافری

sabatrains.ir                                                          support@sabatrains.ir

niroosanat.r@gmail .com

  تعمیر و نگهداری و بازسازی و بهره برداری جرثقیل های ریلی، چرخ 
الستیکی و سقفی                 تامین قطعات و لوازم مصرفی

  تعمیر و نگهداری باالبرها از قبیل لیفتراک ها، هایسترها و کلیه وسائط 
نقلیه سبک و سنگین 

  ساخت و تامین قطعات ریلی و مهندس مشاور
  اجرای کلیه امور خدماتی شستشو و نظافت 

  تعمیرات انواع سالن های مسافری و واگن های باری و لوکوموتیو
  راهبری واگن های مسافری و خدمات پشتیبانی

شرکت  مهندسی

نیرو صنعت روزبه

تهران، نارمک، میدان نبوت، کوچه فاطمه الزهرا، پالک 7، طبقه 4، واحد 8
تلفن : 77977289-021                فکس: 021-77945183

sorooshkarafarinan@gmail .com

  خدمات حمل و نقل جاده ای و ریلی 

  خدمات ایاب و ذهاب پرسنل 

  انجام پروژه های حمل سرباره ذوب

  انجام پروژه های عمرانی 

شرکت حمل و نقل کاالی 

سروش کارآفرینان کویر 

آران و بیدگل، خیابان عباس آباد، بعد از پادگان شهید کبریایی، 
جنب مجتمع فوالد کویر 

تلفن: 03154721905     /    03154721973
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شرکت های مسافربری و ریلی و خدمات رایانه ای

• ارائه خدمات فورواردری کشتیرانی
OPEN TOP-REEFER – GP-FLAT RACK

Door to Door خدمات حمل •

• سرویس منظم روزانه ترانزیت یخچالی و چادری به دبی و عمان

• حمل زمینی به اروپا و خدمات حمل ترکیبی به آفریقا، کانادا و...

همراه: 09129174737 
   تلفن: 07۶32220071  /   07۶32220511

Our motto is Easy and Safe

بندرعباس، تقاطع مرادی، کوچه مهیار 1، ساختمان آرتمیس، 
طبقه 3، واحد 305

توسعه تجارت 

کارن مکران

www.karenmakran.com

 اهواز، شهرک حمل و نقل کاال، خیابان اصلی، پالک 30
تلفن:  8-33832۶0۶-0۶1     /    فکس: 0۶1-33832۶09

همراه: 09123211813      /      09123211۶03
info@tareghtrans.comw w w . t a r e g h t r a n s . c o m 

«  تامین کشنده، تریلر و کمرشکن با امکان پرداخت کرایه حمل به صورت 
 »پس از رسید« از مبدا اهواز

 «  تحت پوشش کامل بیمه )خیانت در امانت، سرقت جزئی(
 «  حمل محموالت فله شامل گندله سنگ آهن

 «  حمل آهن آالت شامل ورق، شمش، کویل، تیرآهن، میلگرد، کالف، رول و...
«  حمل محموالت پروژه ای و کیسه ای، قطعات و نگله های سنگین، 

 قطعات کارخانه های فوالدی
 «  ارائه خدمات لجستیک جهت حمل محموالت فوالد صادراتی

«  ارائه گزارشات آماری و پیشرفته پروژه به صاحبان کاال براساس
 متدهای استاندارد

شرکت حمل و نقل

ترابران از تمامی دس تاندرکاران و کارشناسان حمل و نقل دعوت م یکند با دریافت اشتراك ماهنامه، این گروه 

مطبوعاتی را در جهت تداوم انتشار، استمرار حضور و نقشآفرینی بیشتر در عرصه اطالع رسانی در 

بخش حملو نقل یاري نمایند.

نوع

اشتراك

شش نوبت (با تخفیف)

دوازده نوبت (با تخفیف)

پیشتاز یا پیک ( ریال )

شهرستان تهران

3/600/000

7/200/000

3/800/000

7/600/000

 نسخه تک فروشی 500/000 ریال

نام ارگان/ شرکت/ موسسه: نام و نامخانوادگی مدیریت: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . سمت/شغل: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  سفارش دهنده:

دریافت کننده: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

نشانی:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

کد پستی ده رقمی: صندوقپستی: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . کد شهرستان: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . .  تلفن: فکس:

شماره همراه: شروع اشتراك: تعداد در خواستی از هر شماره: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 

 . شماره فیش واریزي:  به تاریخ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

مدت اشتراك:    شش نوبت                 دوازده نوبت

خواهشمنداست پس از تکمیل فرم، هزینه اشتراك را به 

بانک گردشگري شماره حساب: 155-9967-713424-1  

شماره شبا:

شماره کارت: 

سال 1401فرم اشتراك

فرم تکمیل شده به همراه فیش واریزي را به شمارههاي 38-88925937 -021ارسال نمایید.

9 0 0 6 4 0 0 1 5 5 9 9 6 7 0 7 1 3 4 2 4 0 0 1

5 0 5 4 - 1 6 7 0 - 0 0 1 4 - 5 4 9 1

ماهنامه اقتصاد ترابري ایران

هنری ترابران اندیشه فردا -موسسه فرهنگی

به نام موسسه فرهنگی هنري ترابران اندیشه فردا واریز نمایید. 
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شرکت های مسافربری و ریلی

www.iranpeyma.info

آدرس باربری ابهر: پایانه بار، غرفه 5
آدرس مسافربری ابهر: پایانه مسافربری
شماره تماس باربری : 0115411 - 0990
0243-5284023                         

شماره تماس مسافربری
دفتر امام حسین:5273357 - 0243

دفتر ترمینال: 0243-5214035
خرم دره: 0243-5528108
مدیر عامل: 09121425411

به مدیریت محمد رضا همتی

گلشن بار ابهر
آرام گرد ابهر

شرکت حمل و نقل کاال و مسافر

mihannoorarya2015@gmail.com

مدیر عامل: حبیب اهلل جمشید  نیا
همراه: 09158370034

گستره ی ارائه خدمات در مسیر های :
 تهران-مشهد و بلعکس) دو رام (

 اصفهان-مشهد و بلعکس ) یک رام (

 تهران-اهواز و بلعکس ) یک رام (

 تهران-یزد و بلعکس ) یک رام (

 تهران – شیراز و بالعکس ) یک رام (

 تهران-میانه و بلعکس ) دو رام (

ظرفیت ها:
 دارای 90 دستگاه واگن مسافری در ناوگان حمل و نقل ریلی ج.ا.ا

 ظرفیت ایجاد 1.400.000 صندلی جهت جابجایی مسافر در سال

 داشتن 8 قطار در ۶ مسیر اصلی و مهم کشور

 قطار 4ستاره طالئیه ، قطار 4 ستاره غدیر، قطار اتوبوسی نگین، قطار ویژه نگین

تهران، میرزای شیرازی - باالتر از مطهری - کوچه عرفان پالک 22              /                  تلفن: 88480004-7

فعال در حوزه حمل و نقل مسافری

sabatrains.ir                                                          support@sabatrains.ir

niroosanat.r@gmail .com

  تعمیر و نگهداری و بازسازی و بهره برداری جرثقیل های ریلی، چرخ 
الستیکی و سقفی                 تامین قطعات و لوازم مصرفی

  تعمیر و نگهداری باالبرها از قبیل لیفتراک ها، هایسترها و کلیه وسائط 
نقلیه سبک و سنگین 

  ساخت و تامین قطعات ریلی و مهندس مشاور
  اجرای کلیه امور خدماتی شستشو و نظافت 

  تعمیرات انواع سالن های مسافری و واگن های باری و لوکوموتیو
  راهبری واگن های مسافری و خدمات پشتیبانی

شرکت  مهندسی

نیرو صنعت روزبه

تهران، نارمک، میدان نبوت، کوچه فاطمه الزهرا، پالک 7، طبقه 4، واحد 8
تلفن : 77977289-021                فکس: 021-77945183

sorooshkarafarinan@gmail .com

  خدمات حمل و نقل جاده ای و ریلی 

  خدمات ایاب و ذهاب پرسنل 

  انجام پروژه های حمل سرباره ذوب

  انجام پروژه های عمرانی 

شرکت حمل و نقل کاالی 

سروش کارآفرینان کویر 

آران و بیدگل، خیابان عباس آباد، بعد از پادگان شهید کبریایی، 
جنب مجتمع فوالد کویر 

تلفن: 03154721905     /    03154721973
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شرکت های مسافربری و ریلی و خدمات رایانه ای

• ارائه خدمات فورواردری کشتیرانی
OPEN TOP-REEFER – GP-FLAT RACK

Door to Door خدمات حمل •

• سرویس منظم روزانه ترانزیت یخچالی و چادری به دبی و عمان

• حمل زمینی به اروپا و خدمات حمل ترکیبی به آفریقا، کانادا و...

همراه: 09129174737 
   تلفن: 07۶32220071  /   07۶32220511

Our motto is Easy and Safe

بندرعباس، تقاطع مرادی، کوچه مهیار 1، ساختمان آرتمیس، 
طبقه 3، واحد 305

توسعه تجارت 

کارن مکران

www.karenmakran.com

 اهواز، شهرک حمل و نقل کاال، خیابان اصلی، پالک 30
تلفن:  8-33832۶0۶-0۶1     /    فکس: 0۶1-33832۶09

همراه: 09123211813      /      09123211۶03
info@tareghtrans.comw w w . t a r e g h t r a n s . c o m 

«  تامین کشنده، تریلر و کمرشکن با امکان پرداخت کرایه حمل به صورت 
 »پس از رسید« از مبدا اهواز

 «  تحت پوشش کامل بیمه )خیانت در امانت، سرقت جزئی(
 «  حمل محموالت فله شامل گندله سنگ آهن

 «  حمل آهن آالت شامل ورق، شمش، کویل، تیرآهن، میلگرد، کالف، رول و...
«  حمل محموالت پروژه ای و کیسه ای، قطعات و نگله های سنگین، 

 قطعات کارخانه های فوالدی
 «  ارائه خدمات لجستیک جهت حمل محموالت فوالد صادراتی

«  ارائه گزارشات آماری و پیشرفته پروژه به صاحبان کاال براساس
 متدهای استاندارد

شرکت حمل و نقل

ترابران از تمامی دس تاندرکاران و کارشناسان حمل و نقل دعوت م یکند با دریافت اشتراك ماهنامه، این گروه 

مطبوعاتی را در جهت تداوم انتشار، استمرار حضور و نقشآفرینی بیشتر در عرصه اطالع رسانی در 

بخش حملو نقل یاري نمایند.

نوع

اشتراك

شش نوبت (با تخفیف)

دوازده نوبت (با تخفیف)

پیشتاز یا پیک ( ریال )

شهرستان تهران

3/600/000

7/200/000

3/800/000

7/600/000

 نسخه تک فروشی 500/000 ریال

نام ارگان/ شرکت/ موسسه: نام و نامخانوادگی مدیریت: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . سمت/شغل: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  سفارش دهنده:

دریافت کننده: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

نشانی:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

کد پستی ده رقمی: صندوقپستی: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . کد شهرستان: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . .  تلفن: فکس:

شماره همراه: شروع اشتراك: تعداد در خواستی از هر شماره: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 

 . شماره فیش واریزي:  به تاریخ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

مدت اشتراك:    شش نوبت                 دوازده نوبت

خواهشمنداست پس از تکمیل فرم، هزینه اشتراك را به 

بانک گردشگري شماره حساب: 155-9967-713424-1  

شماره شبا:

شماره کارت: 

سال 1401فرم اشتراك

فرم تکمیل شده به همراه فیش واریزي را به شمارههاي 38-88925937 -021ارسال نمایید.

9 0 0 6 4 0 0 1 5 5 9 9 6 7 0 7 1 3 4 2 4 0 0 1

5 0 5 4 - 1 6 7 0 - 0 0 1 4 - 5 4 9 1

ماهنامه اقتصاد ترابري ایران

هنری ترابران اندیشه فردا -موسسه فرهنگی

به نام موسسه فرهنگی هنري ترابران اندیشه فردا واریز نمایید. 
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SAFE CARGO LOGISTICS
Int´l  Transport / Logistice / Trading Solutions

Address: No.119, bul.lliyantsi, 1220 Sofia, Bulgaria

Tel: +359 - 877443900
+359-879207970

www.safecargo-co.com      info@safecargo-co.com

www.Ariomarine.com
Tel: 021 - 8872 02 02
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Tel: +359 - 877443900
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Tel: 021 - 8872 02 02











▪ Foreign-to-Foreign Shipping

▪ Logistics Design

▪ Ocean FCL and LCL

▪ Land FTL and LTL

▪ Air Cargo Services

▪ Cargo Insurance

▪ Purchasing 

▪ Door-to-Door Services

▪ Cross-Border Shipping

▪ Consolidation and Deconsolidation

▪ Multimodal Transportation

▪ Project Cargo

RAHYAB LOGISTICS
W o r l d  C l a s s  F r e i g h t  C o n s u l t a n t 

Phone: +98 21 22051566 – 22047556

info@rahyablogistics.com

www.rahyablogistics.com

rahyab.logistics

rahyab-logistics

Unit73, 7th Floor, No. 2761,

corner of Shahnavaz St., Valiasr St., 

Tehran, Iran

C h o o s e  t h e  b e s t ,  w e  w i l l  d o  t h e  r e s t

با ما راه را طى کنید، رهیاب

انجام شد آماده اید؟
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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
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