










www.dpgshippinglines.cominfo@dpgsl.com

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

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

شرکت کشتیرانی دریا پرتوی گیتا

» Feeder operator 

» Stack provider

» Port services 

» Ship agency

» Regular port calling schedule at 

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

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

۲) حمل ونقل داخلی کانتینر به بنادر  

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

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

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

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

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

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

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

۹) انجام کلیه امور بیمه ای صادرات و واردات کاال 

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

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

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

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

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

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

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

  تلفن ۵۵۲۷۷۹۰۰  - ۵۵۲۴۶۰۰۹   - ۵۵۲۷۰۲۶۴  -   ۵۵۲۴۱۰۰۸-۹ -  ۰۲۱ 
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Pakar.shipping.co

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

انجام کلیه امور بازرگانی و 
 صادرات کاال به عمان

انجام کلیه امور بازرگانی و 
 صادرات کاال به عمان

مجری خط کشتیرانی بندر جاسک به عمان

کشتیرانى پاکار کشتیرانى پاکار 

بندر بارگیری

سرویس روزانه به سویق عمان از بندر جاسک

محموله ھای قابل حملزمان انتقالروزھای بارگیریبندر تخلیه

تریلر یخچالی / تریلر چادری / جنرال کارگو۱۵ ساعتھمه  روزهبندر سویقبندرجاسک

Daily Service from JASK Port to SUWAIQ Port

Loadable ShipmentsTransit TimeLoading DayPODPOL

Ref Trailer / Tent Trailer
General Cargo 

 15 HoursEvery DaySUWAIQJASK

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

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

We are the agent of nvocc lines such as :

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

www.pas-shipping.com

شرکت کشتیرانی پاس

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

تلفن:  ۸۸۶۶۵۹۶۲ / ۸۸۶۶۷۱۲۴ - ۰۲۱ Pakar.shipping.co
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تھران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسالمبولی (وزرا)، نبش کوچه ھشتم، پالک ۴، طبقه پنجم، واحد ۱۰

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

حمل و نقل بین المللی 
ھوایی / زمینی / دریایی از 

سراسر دنیا و بالعکس

www.kthcargo.com info@kthcargo.com

۰۲۱-۸۸۴۸۱۴۳۸-۴۰ ۰۲۱-۸۸۴۸۱۴۳۹

شرکت حمل و نقل بین المللی 

کیان ترابر حافظکیان ترابر حافظ
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البرزبارهرمزگان

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

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

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

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

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

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

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

028-32580205028-32580206Tarkibbar@yahoo.com

جالل بار
 تهران

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

021-55272077
021-55252456-7

021-55254574
021-56678592

Jalalbartehran@yahoo.com

اراک ، خیابان رجائی ، 12متری اسدآبادی جهان تذرو
پالک13

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

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

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

دنیز ترابر 
خلیج فارس

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

طبقه 5، پالک 5، واحد 13

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

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

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

سنگین بار
 زنجان

  زنجان: جنب عوارضی زنجان، قزوین 
پایانه بار غرفه4

024-33794241-4024-33794243esmaeli.sanginbar1@

gmail.com

سنگین ترابر
 باقریان

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

031-37802717
031-37807129

031-37802913sangintarabarebagheryan
@gmail.com

یمیلفکستلفنآدرسنام شرکت ا

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

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

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

سنگین ترابر
 طاهری

  شیراز: بلوار امیرکبیر، چهارراه قالیشویی، 
ساختمان میالد

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

سنگین
 ترابر عدل

  تبریز: دیزل آباد، 
مابین بانک صادرات و ملت

041-34452043041-34455515Adlfar2008@yahoo.com

سنگین
 ترابر کاسپین

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

021-46138751
021-46138872

021-46138872
Rasekh@

caspiantransportation.com

سنگین 
ترابر میفور

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

021-56342741
021-56342714

021-56342715mehrab.meyfour@gmail.com

سنگین 
سازه حمل

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

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

شکوه بار 
شهریار

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

021-65443636
021-65444343

021-65446101
shokohbar.shahriar

@gmail.com

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

021-88803015021-88906037samadibakhtiari@yahoo.com

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

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

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

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

طبقه پنجم، واحد604

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

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

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

وزین ترابر 
تهرانی

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

021-88870624
021-88874418

021-88780055Info@Tehranitransport

وزین ترابر
سپاهان

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

جنب پمپ گاز

031-37885951-3031-37885950
vazintarabarsepahan@

yahoo.com

یمیلفکستلفنآدرسنام شرکت ا



البرزبارهرمزگان

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

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

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

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

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

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

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

028-32580205028-32580206Tarkibbar@yahoo.com

جالل بار
 تهران

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

021-55272077
021-55252456-7

021-55254574
021-56678592

Jalalbartehran@yahoo.com

اراک ، خیابان رجائی ، 12متری اسدآبادی جهان تذرو
پالک13

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

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

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

دنیز ترابر 
خلیج فارس

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

طبقه 5، پالک 5، واحد 13

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

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

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

سنگین بار
 زنجان

  زنجان: جنب عوارضی زنجان، قزوین 
پایانه بار غرفه4

024-33794241-4024-33794243esmaeli.sanginbar1@

gmail.com

سنگین ترابر
 باقریان

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

031-37802717
031-37807129

031-37802913sangintarabarebagheryan
@gmail.com

یمیلفکستلفنآدرسنام شرکت ا

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

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

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

سنگین ترابر
 طاهری

  شیراز: بلوار امیرکبیر، چهارراه قالیشویی، 
ساختمان میالد

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

سنگین
 ترابر عدل

  تبریز: دیزل آباد، 
مابین بانک صادرات و ملت

041-34452043041-34455515Adlfar2008@yahoo.com

سنگین
 ترابر کاسپین

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

021-46138751
021-46138872

021-46138872
Rasekh@

caspiantransportation.com

سنگین 
ترابر میفور

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

021-56342741
021-56342714

021-56342715mehrab.meyfour@gmail.com

سنگین 
سازه حمل

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

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

شکوه بار 
شهریار

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

021-65443636
021-65444343

021-65446101
shokohbar.shahriar

@gmail.com

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

021-88803015021-88906037samadibakhtiari@yahoo.com

88305428Fakharco@yahoo.com-13021-88847410-021تهران: خیابان سنایی، پالک154فخار
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بعد از مدت ها کشمکش در  مورد تعیین تکلیف کامیون های 
وارداتی دپو شده در گمرک، ظاهرا پیشنهاد شده یک مبلغ به 
عنوان عدد میانگین از طرف دولت  به جای گواهی اسقاط 
پرداخت شود؛ البته این پیشنهاد هنوز ابالغ نشده، اما در این 
مدت، واکنش های مخالف بسیاری را برانگیخته است. در این 

زمینه،  با  مدیرعامل شرکت ایرساخودرو گفت و گو کردیم. 

... شعار باسمه ای این که ایرانیان باشعورترین مردم دنیا هستند، بی ارتباط با این نوع وسیله نقلیه و نحوه 
رانندگی با آنهاست: موتورسیکلت رانان، تنها نیستند. 30 درصد کشته های ما به دلیل خواب آلودگی 
رانندگان است: خسته اند از این همه رانندگی با خودروهای فرسوده و جاده های غیرمرغوب و 
هزینه های زندگی. جزئیات را در »گزارش اصلی« این شماره بخوانید و تعارف را کنار بگذاریم که 

مشکل ریشه ای عمیق تر دارد.

ماهنامه اقتصاد ترابری ایران

اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی/ سال بیست و چهارم
شماره صد و نود و هشتم /  مرداد ماه 1401
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چرخه!
سایه تبلیغات به تدریج از روی واقعیت تحوالت اخیر اقتصادی کنار می رود و مشخص می شود 
َمرکب  چرخ  زیر  طبقات  ضعیف ترین  دوباره  ایران،  دولت های  تاریخی  ناکارایی  جبران  برای 
 حکمرانی افتاده اند. ادعا می شود بریدن جریان کالری به سفره فقیرترین اقشار ناگزیر بوده، اما در 
حالی که فقرا هر روز بیشتر از پیش هزینه عدم تعادل در جریان اقتصاد را می دهند، برندگان ناحق 
تقسیم ثروت ملی از طریق تورم روزافزون، سوت زنان روی فالکت اجتماعی قدم می زنند و بر 

دارایی های خود می افزایند...

29سخنسردبیر

صنعتیكهموتورشبهسختیمیچرخد
افزایش قیمت موتور و همچنین لوازم ایمنی آن سرحلقه زنجیره های پی درپِی فرسودگی ناوگان، 
کاهش تقاضا برای خرید، افزایش تقاضا برای تعمیرات، استفاده نکردن از لوازم ایمنی مثل کاله، لباس 
مخصوص، بیمه نامه و ... است و حاصل چنین زنجیره ای، اوضاع نا به سامان کنونی و تلفات ناشی از 
تصادفات موتورسیکلت شده است. با توجه به مباحثی که در نشست ترابران درباره بی کیفیت بودن 
موتور های ساخت داخل و عدم مطابقت آنها با استانداردهای بین المللی اشاره شد، با دبیر انجمن 

صنعت موتورسیکلت نیز به گفت وگو نشست.

هرجومرجموتوری
در ادامه نشست هایی که ترابران با همکاری جمعیت طرفداران 
ایمنی راه ها برگزار کرده، این بار با حضور صاحب نظران و 
نمایندگان پلیس راهنمایی و رانندگی، به چالش های مرتبط با 
تردد موتورسیکلت ها در سطح شهرها و دالیل بروز تخلفات 
و تصادفات موتورسواران پرداختیم تا بتوانیم با استفاده از 
دانش و تجربیات کارشناسان مدعو، به راهکارهای ارتقای 

ایمنی موتورسواران دست یابیم. 

30گزارشاصلی
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بانک مرکزی ایران در اجرای تکلیف مقرر مبنی بر لزوم انتشار اطالعات و جزئیات 
مربوط به تسهیالت و تعهدات کالن و همچنین تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط، 
آمار تسهیالت و تعهدات کالن و تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط پرداختی توسط 
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را تا 29 اسفندماه 1400 منتشر کرد که در میان 
اسامی دریافت کنندگان تسهیالت کالن از بانک ها، نام شرکت سایپا و ایران خودرو نیز به 

چشم می خورد.

تاریخ توسعه صنعت هلی کوپتری نشان می دهد که حمایت حاکمیتی، به خصوص بخش 
نظامی کشورها پیشران توسعه این صنعت بوده، با این حال، عدم نیاز این وسایل نقلیه به 
محل فرود و برخاست از پیش تعیین شده که عملیاتی پیچیده و پرهزینه است، باعث شد 
که به تدریج بر حضور و نقش پراهمیت خود در بخش های غیرنظامی نیز افزوده شود. 
این در حالی است که سازمان هواپیمایی کشوری ایران تاکنون آنچنان که باید فرصت 

سازمان دهی عملیات پروازی هلی کوپتر را نداشته است. 

هنوز برنامه ریزی های چندساله ایران برای رونق ترانزیت 
در کریدورهای عبوری از کشور به بار ننشسته بود که 
جنگ روسیه در اوکراین معادالت کریدورهای منطقه را 
بر هم ریخت و بساط رونق کریدور میانی را پهن کرد. در 
این زمینه توجه خوانندگان را به نوشتاری درباره   »اهمیت 

جایگاه ایران در کریدور میانی« جلب می کنیم.

مگر می شود یک شرکت دانش بنیان محصولی را بدون 
شناخت از فرآیندهای  جاری در حمل ونقل ریلی به این 
صنعت معرفی کند؟ برای تسریع در این شناخت، نیازمند 
واسطه های فناوری هستیم. کار مهم واحدهای تحقیق و 
توسعه شرکت ها، تعبیه تعدادی فانوس راهنما است تا 

شرکت های دانش بنیان راه خود را گم نکنند. 

درخواست های چندین و چندباره ما برای مصاحبه با 
مهندس علی آزاد، دبیر شرکت های راهسازی ایران درباره 
سرگذشت او در نهایت به ثمر نشست و ایشان پذیرفت 
که در سن 82 سالگی داستان زندگی اش را برای ما بازگو 
کند. نظر خوانندگان ترابران را به خواندن این زندگی 
پرفرازونشیب و کالم گیرای مهندس آزاد  جلب می کنیم.

سلخدررويایفجیره
پروژه بانکرینگ بندر سلخ به صورت ویژه برای سوخت رسانی به شناورهای ناوگان ملکی 

کشتیرانی جمهوری اسالمی در نظر گرفته شده است. 
در بازدیدی که ماه گذشته خبرنگاران از سایت سوخت رسانی بندرعباس داشتند، مدیر این 
مرکز، تامین سوخت مورد نیاز ناوگان ملکی شرکت کشتیرانی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر 
در تامین سوخت کم سولفور را از مزیت های این مرکز برشمرد و به خبرنگاران توضیحاتی 

درباره فعالیت این سایت ارائه کرد. گزارشی داریم در همین رابطه.

بدهکارانتودرتو!
ماه گذشته آخرین صورت های مالی حسابرسی شده دو بنگاه بزرگ خودروسازی کشور  
نشان داد که عملیات خودروسازی آنها، به زیان انباشته ای برابر با حدود 55 هزار میلیارد 
تومان منتج شده است. این در حالی است که تجدید ارزیابی دارایی های این دو بنگاه در 
انتهای سال 1398 سبب شده بود تا هر دو بنگاه برای خروج از شمول ماده 141 قانون 
تجارت )مربوط به ورشکستگی(  ساختار مالی خود را تغییر دهند که اکنون با توجه به 

تداوم زیاندهی، هر دو بنگاه مجددا مشمول ماده 141 قانون تجارت شده اند.

ترابریدريايی

صنعتخودرو

56
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رويایخودرویارزان،هرروزگرانتر!
انتشار گزارش بازوی پژوهشی مجلس با نام »الزامات 
تولید خودروی اقتصادی با تمرکز بر خودروی کوئید« 
باعث شد گزارشی تهیه کنیم درباره ارزان ترین محصول 
رنو و یکی از ارزان ترین خودروهای بازار جهانی. در 
این مقاله رنو کوئید را زیر ذره بین بردیم تا ببینیم آیا این 
خودرو می تواند رویای تولید خودروهای ارزان قیمت 

را در ایران محقق کند.

بازارهایمحدود؛فضایمخدوش
رشد  اخیر  سال های  در  ایران  هلی کوپتری  صنعت 
زیادی داشته، ولی با وجود توسعه غیرقابل کتمان این 
صنعت، رقابت در این بازار محدود بوده و شرکت های 
هلی کوپتری نتوانسته اند موقعیت مسلط خود را در این 

بازار تثبیت کنند. 
این یادداشت نگاهی اجمالی به چالش های اساسی 

توسعه صنعت هلی کوپتری ایران دارد.

حمايتبانکیازخودروسازانزيانده

واماندگیهلیكوپتری!

تحركاتیدرمیانهمیدان

طريقهمافزايی

مردراهنینديشدازنشیبوفراز

صنعتخودرو
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چشماندازهایآسیايیتوسعه

شروع جنگ روسیه و اوکراین در اواخر فوریه 2022 و ظهور سویه های جدید کویید، 
شرایط اقتصادی جهان را به شدت مختل کرده و اقتصادهای درحال توسعه آسیایی هم مشابه 
سایر کشورهای جهان مورد اصابت امواج شوک ها در بازارهای مالی و کاالیی قرار گرفته اند. 
معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران با استفاده از اطالعات بانک توسعه آسیا، 
روندهای قبلی اقتصاد این منطقه را بررسی کرده و تصویری از چشم انداز رشد و تورم 

کشورهای درحال توسعه آسیا برای دو سال 2022 و 2023 ارائه می دهد.
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بعد از مدت ها کشمکش در  مورد تعیین تکلیف کامیون های 
وارداتی دپو شده در گمرک، ظاهرا پیشنهاد شده یک مبلغ به 
عنوان عدد میانگین از طرف دولت  به جای گواهی اسقاط 
پرداخت شود؛ البته این پیشنهاد هنوز ابالغ نشده، اما در این 
مدت، واکنش های مخالف بسیاری را برانگیخته است. در این 

زمینه،  با  مدیرعامل شرکت ایرساخودرو گفت و گو کردیم. 

... شعار باسمه ای این که ایرانیان باشعورترین مردم دنیا هستند، بی ارتباط با این نوع وسیله نقلیه و نحوه 
رانندگی با آنهاست: موتورسیکلت رانان، تنها نیستند. 30 درصد کشته های ما به دلیل خواب آلودگی 
رانندگان است: خسته اند از این همه رانندگی با خودروهای فرسوده و جاده های غیرمرغوب و 
هزینه های زندگی. جزئیات را در »گزارش اصلی« این شماره بخوانید و تعارف را کنار بگذاریم که 

مشکل ریشه ای عمیق تر دارد.
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چرخه!
سایه تبلیغات به تدریج از روی واقعیت تحوالت اخیر اقتصادی کنار می رود و مشخص می شود 
َمرکب  چرخ  زیر  طبقات  ضعیف ترین  دوباره  ایران،  دولت های  تاریخی  ناکارایی  جبران  برای 
 حکمرانی افتاده اند. ادعا می شود بریدن جریان کالری به سفره فقیرترین اقشار ناگزیر بوده، اما در 
حالی که فقرا هر روز بیشتر از پیش هزینه عدم تعادل در جریان اقتصاد را می دهند، برندگان ناحق 
تقسیم ثروت ملی از طریق تورم روزافزون، سوت زنان روی فالکت اجتماعی قدم می زنند و بر 

دارایی های خود می افزایند...

29سخنسردبیر

صنعتیكهموتورشبهسختیمیچرخد
افزایش قیمت موتور و همچنین لوازم ایمنی آن سرحلقه زنجیره های پی درپِی فرسودگی ناوگان، 
کاهش تقاضا برای خرید، افزایش تقاضا برای تعمیرات، استفاده نکردن از لوازم ایمنی مثل کاله، لباس 
مخصوص، بیمه نامه و ... است و حاصل چنین زنجیره ای، اوضاع نا به سامان کنونی و تلفات ناشی از 
تصادفات موتورسیکلت شده است. با توجه به مباحثی که در نشست ترابران درباره بی کیفیت بودن 
موتور های ساخت داخل و عدم مطابقت آنها با استانداردهای بین المللی اشاره شد، با دبیر انجمن 

صنعت موتورسیکلت نیز به گفت وگو نشست.

هرجومرجموتوری
در ادامه نشست هایی که ترابران با همکاری جمعیت طرفداران 
ایمنی راه ها برگزار کرده، این بار با حضور صاحب نظران و 
نمایندگان پلیس راهنمایی و رانندگی، به چالش های مرتبط با 
تردد موتورسیکلت ها در سطح شهرها و دالیل بروز تخلفات 
و تصادفات موتورسواران پرداختیم تا بتوانیم با استفاده از 
دانش و تجربیات کارشناسان مدعو، به راهکارهای ارتقای 

ایمنی موتورسواران دست یابیم. 

30گزارشاصلی
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بانک مرکزی ایران در اجرای تکلیف مقرر مبنی بر لزوم انتشار اطالعات و جزئیات 
مربوط به تسهیالت و تعهدات کالن و همچنین تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط، 
آمار تسهیالت و تعهدات کالن و تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط پرداختی توسط 
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را تا 29 اسفندماه 1400 منتشر کرد که در میان 
اسامی دریافت کنندگان تسهیالت کالن از بانک ها، نام شرکت سایپا و ایران خودرو نیز به 

چشم می خورد.

تاریخ توسعه صنعت هلی کوپتری نشان می دهد که حمایت حاکمیتی، به خصوص بخش 
نظامی کشورها پیشران توسعه این صنعت بوده، با این حال، عدم نیاز این وسایل نقلیه به 
محل فرود و برخاست از پیش تعیین شده که عملیاتی پیچیده و پرهزینه است، باعث شد 
که به تدریج بر حضور و نقش پراهمیت خود در بخش های غیرنظامی نیز افزوده شود. 
این در حالی است که سازمان هواپیمایی کشوری ایران تاکنون آنچنان که باید فرصت 

سازمان دهی عملیات پروازی هلی کوپتر را نداشته است. 

هنوز برنامه ریزی های چندساله ایران برای رونق ترانزیت 
در کریدورهای عبوری از کشور به بار ننشسته بود که 
جنگ روسیه در اوکراین معادالت کریدورهای منطقه را 
بر هم ریخت و بساط رونق کریدور میانی را پهن کرد. در 
این زمینه توجه خوانندگان را به نوشتاری درباره   »اهمیت 

جایگاه ایران در کریدور میانی« جلب می کنیم.

مگر می شود یک شرکت دانش بنیان محصولی را بدون 
شناخت از فرآیندهای  جاری در حمل ونقل ریلی به این 
صنعت معرفی کند؟ برای تسریع در این شناخت، نیازمند 
واسطه های فناوری هستیم. کار مهم واحدهای تحقیق و 
توسعه شرکت ها، تعبیه تعدادی فانوس راهنما است تا 

شرکت های دانش بنیان راه خود را گم نکنند. 

درخواست های چندین و چندباره ما برای مصاحبه با 
مهندس علی آزاد، دبیر شرکت های راهسازی ایران درباره 
سرگذشت او در نهایت به ثمر نشست و ایشان پذیرفت 
که در سن 82 سالگی داستان زندگی اش را برای ما بازگو 
کند. نظر خوانندگان ترابران را به خواندن این زندگی 
پرفرازونشیب و کالم گیرای مهندس آزاد  جلب می کنیم.

سلخدررويایفجیره
پروژه بانکرینگ بندر سلخ به صورت ویژه برای سوخت رسانی به شناورهای ناوگان ملکی 

کشتیرانی جمهوری اسالمی در نظر گرفته شده است. 
در بازدیدی که ماه گذشته خبرنگاران از سایت سوخت رسانی بندرعباس داشتند، مدیر این 
مرکز، تامین سوخت مورد نیاز ناوگان ملکی شرکت کشتیرانی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر 
در تامین سوخت کم سولفور را از مزیت های این مرکز برشمرد و به خبرنگاران توضیحاتی 

درباره فعالیت این سایت ارائه کرد. گزارشی داریم در همین رابطه.

بدهکارانتودرتو!
ماه گذشته آخرین صورت های مالی حسابرسی شده دو بنگاه بزرگ خودروسازی کشور  
نشان داد که عملیات خودروسازی آنها، به زیان انباشته ای برابر با حدود 55 هزار میلیارد 
تومان منتج شده است. این در حالی است که تجدید ارزیابی دارایی های این دو بنگاه در 
انتهای سال 1398 سبب شده بود تا هر دو بنگاه برای خروج از شمول ماده 141 قانون 
تجارت )مربوط به ورشکستگی(  ساختار مالی خود را تغییر دهند که اکنون با توجه به 

تداوم زیاندهی، هر دو بنگاه مجددا مشمول ماده 141 قانون تجارت شده اند.

ترابریدريايی

صنعتخودرو
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رويایخودرویارزان،هرروزگرانتر!
انتشار گزارش بازوی پژوهشی مجلس با نام »الزامات 
تولید خودروی اقتصادی با تمرکز بر خودروی کوئید« 
باعث شد گزارشی تهیه کنیم درباره ارزان ترین محصول 
رنو و یکی از ارزان ترین خودروهای بازار جهانی. در 
این مقاله رنو کوئید را زیر ذره بین بردیم تا ببینیم آیا این 
خودرو می تواند رویای تولید خودروهای ارزان قیمت 

را در ایران محقق کند.

بازارهایمحدود؛فضایمخدوش
رشد  اخیر  سال های  در  ایران  هلی کوپتری  صنعت 
زیادی داشته، ولی با وجود توسعه غیرقابل کتمان این 
صنعت، رقابت در این بازار محدود بوده و شرکت های 
هلی کوپتری نتوانسته اند موقعیت مسلط خود را در این 

بازار تثبیت کنند. 
این یادداشت نگاهی اجمالی به چالش های اساسی 

توسعه صنعت هلی کوپتری ایران دارد.

حمايتبانکیازخودروسازانزيانده

واماندگیهلیكوپتری!
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شروع جنگ روسیه و اوکراین در اواخر فوریه 2022 و ظهور سویه های جدید کویید، 
شرایط اقتصادی جهان را به شدت مختل کرده و اقتصادهای درحال توسعه آسیایی هم مشابه 
سایر کشورهای جهان مورد اصابت امواج شوک ها در بازارهای مالی و کاالیی قرار گرفته اند. 
معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران با استفاده از اطالعات بانک توسعه آسیا، 
روندهای قبلی اقتصاد این منطقه را بررسی کرده و تصویری از چشم انداز رشد و تورم 

کشورهای درحال توسعه آسیا برای دو سال 2022 و 2023 ارائه می دهد.
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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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سايهتبلیغاتبهتدريجازرویواقعیتتحوالتاخیراقتصادیكنارمیرودومشخصمیشودبرایجبران
ناكارايیتاريخیدولتهایايران،دوبارهضعیفترينطبقاتزيرچرخَمركبحکمرانیافتادهاندتابلکهكشور
ازچالهبحرانبیرونبیايد.ادعامیشودگريزیازبريدنجريانكالریبهسفرهفقیرتريناقشارنبوده،امادرحالی
كهفقراهرروزبیشترازپیشهزينهعدمتعادلدرجرياناقتصادرامیدهند،برندگانناحقتقسیمثروتملیاز
طريقتورمروزافزون،سوتزنانرویفالكتاجتماعیقدممیزنندوبردارايیهایخودمیافزايند.درمقابل،
فقراباهمهتوانمیدوند،امابازهمازهمهچیزعقبمیمانند:البتهشايدموتورسیکلتلکنتهپیکهایموتوری
درترافیکخیابانهایبیقوارهتهرانازپورشههاولکسوسهاجلوبیفتد،اماصاحبانآنخودروهایلوكس،
فاصلهایكهکشانیازفقرایموتورسواردارند:آنهادورویيکسکهضربشدهدردستگاهحکومتندوجمله

معروفمرحومناصرالدينشاهرابهخاطرمیآورندكه»همهچیزمانبههمهچیزمانمیآيد.«
دركشوریكههزينهبالهتاقتصادیرافقرامیدهند،بهایسودجويیبیرحمانهبسازبفروشهامرگكارگران
ساختمانیاست،بازاردارودستقاچاقچیاناستوحتیصندلیدانشگاهشراپولدارهاپیشاپیشمیخرند،
همهچیزبههمهچیزمیآيد.اينجاحتی...حتیدرشانسمرگهمهمهچیزمانبههممیآيد:مطابقاطالعات
مندرجدرگزارشاصلیاينشمارهترابران،همانراكبانموتورسیکلتكهذكرشانرفت،سهممرگنسبیبسیار

بیشتریازرانندگانخودرودرمتوفیانحوادثترافیکیدارند.همهچیز،بههمهچیزمیآيد!
فقطاينهانیست.براساسمحتوایهمینشماره،سهمطبقهفرودستكهوسیلهنقلیهخانوادگیووسیلهامرار
معاششانموتورسیکلتاست،درحوزهاجرایقوانیننیزمغفولماندهاست؛برایراندنموتورسیکلتكسیاز
اوگواهینامهنمیخواهد،اهلگرفتنبیمهنامهنیست،وسیلهایكهدراختیارشهستازاستانداردبرخوردارنیست
)بههمینداليلنرخمرگدراثرتصادفشبیشتراست(و...بازهمادامهدهیم؟متهمبهآلودهسازیمحیطزيست

همهست،قانونشکنوبیانضباطترافیکیهمهستوخالصه،يک»معضل«اجتماعیهمهست.
ناجوانمردانهاست،ولیبهطريقیكهساختارهاوقوانینوعرفحکومتیمابهجامعهنگاهمیكند،غالبادرانتهای
تحلیلهایيکسويه،اين»آدمها«هستندكهبهمعضلتبديلمیشوند.درواقع،سختبودنحلمسائلچنداليهای
كهحکومتهاباآنهاروبهرومیشوند،درنهايتشهروندانرامقصروگناهکارمیيابدوبررسیهابهصورت
ظاهرامعصومانهایبهيقهگیریمردمختممیشوند،امابديهیاستكهريشهدرختمعضلدرجایديگریآب
میخورد.طبیعیاستكههرگاهكشوریدرحالرشداقتصادیپايداربانرخمناسبباشد،بخشیازاينرشد
درحوزهقاعدهمندتركردنجامعههمرخمیدهدوازنظراجتماعیوفرهنگینیزتوسعهيافتهترمیشود،اما

جامعهایكهرشداقتصادیآنمتوقفشده،توانتوسعهفرهنگیخودراهمازدستمیدهد.
ناترازیوبیتعادلیكنونیجامعهحاصلسکتههایمتواتردررشداقتصادیوفقیرترشدندائمآناست.نتیجۀ
اقتصادناترازوفقیر،فرهنگرفتاریناموزوناستوخشونتفقر،درزيست،رفتاراجتماعیوشأنحقوقیفقرا
متبلورمیشود.آنهاجزبهعنوانمعضلديدهنمیشوندواينحذفشدگیاتفاقینیست.بخشیازچرخهحیات

اجتماعی-سیاسیماستكهديدهنمیشود.
اسیرانسیالباجتماعی،گرفتارانطوفاناقتصادوبنديانچرخهرنجمعیشتزيربارسنگینزندگی،چیزديگری
جزدرماندگیخودنمیبینندونگاهشاننهبهديگریوجامعهوعرفوقانونومقرراتو...كهدوختهبه

تصوریازفالكتفردايینامعلوماستكهدرنقطهایمهآلودازافقدربرابرشانگستردهاست.

چـرخه!
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» 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)
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"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
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دالیل افزایش تخلفات و تصادفات منجر به فوت راکبان موتور در سطح شهر 

هرج ومرج موتوری!
بهاره بوذری

چهره کالنشهرها به ویژه پایتخت از هرج ومرج موتورسیکلت هایی که به هر نحو ممکن، قوانین شهر 
را زیر چرخ های خود می گذارند، روزبه روز پریشان تر و دل آزارتر می شود. عوامل مختلفی ازجمله تغییر 
سبک زندگی، اقتضائات اقتصادی و محدودیت های ترافیکی موجب شده شاهد رشد فزاینده و تهدیدآمیز 
تولید و استفاده از موتورسیکلت ها در کشور باشیم و هنگامی که صحبت از سهم ۴۵ درصدی موتورسواران، 
به عنوان آسیب   پذیرترین قشر رانندگان، در آمار فوتی های سوانح رانندگی در شهر تهران می شود، صدای 

آژیر خطر بیش از پیش به گوشمان می رسد.
ایمنی و کاهش  ایمنی راه ها در حوزه  با همکاری جمعیت طرفداران  امتداد میزگردهایی که ترابران  در 
تصادفات برگزار کرده، این بار در نشستی با حضور صاحب نظران، نمایندگان پلیس راهنمایی و رانندگی 
و نمایندگان پویش موتورسواران قانونمند، به چالش های مرتبط با تردد موتورسیکلت ها در سطح شهرها 
و دالیل بروز تخلفات و تصادفات موتورسواران پرداختیم. در کنار دغدغه های صریح و به حق پلیس و 
موتورسواران و فراتر از وظایف قانونی این دو در برابر هم، به نظر می رسد بهره گیری از ظرفیت های گسترده 
برای آموزش و  را  رسانه های گروهی و شبکه های اجتماعی در عصر حاضر می تواند راهکارهای موثری 

فرهنگسازی به منظور حفظ جان و سالمتی موتورسواران و دیگر کاربران خیابان ها به ارمغان آورد.
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ترابران: گفته می شود بخشـی از دالیل افزایش 
حـوادث تـردد موتورسـیکلت ها ناشـی از 
کم توجهـی مجریان قانون اسـت و با توجه به 
نگاهی که نسبت به قشـر موتورسوار به عنوان 
اقشـار آسـیب پذیر و احتمال بروز ناآرامی های 
اجتماعـی در اثر برخوردهای قهرآمیز بیشـتر 
وجـود دارد، گویـا اغلب از برخـورد قاطعانه 
و سـختگیری های الزم بـرای اجـرای قانـون 
اجتنـاب می شـود؛ در حالـی که بـا توجه به 
محدودیت هـای فعلی ترافیکی شـاید چندان 
نتـوان در مورد پایگاه  اجتماعـی راکبان موتور 
به صـورت قطعـی اظهارنظر کـرد، آیا شـما 
موافقید که چنین رویکردی باعث شـده است 
قانون گریزی  موتورسـواران در مقابل رانندگان 

خودرو، بیشـتر و متنوع تر باشد؟
مهندس محمد بخارایی )رئیس هیئت مدیره 
جمعیت طرفـداران ایمنی راه هـا( :  بله؛ ایمنی 
موتورسـواران یک مهم فراموش شده در ترافیک 
اسـت؛ مهـم از بـاب اینکـه سـاالنه  25 درصد 
تلفـات و حـدود 30 درصد مصدومان ترافیکی 
در کشـور ما مربوط به موتورسـواران اسـت که 

این آمار از تعداد زیاد موتورسـواران ، ساده انگاری 
دستگاه های اجرایی و بی اعتنایی مردم نسبت به 
تخلفـات  این وسـائل نقلیه ناشـی می شـود؛ تا 
جایـی کـه در برهه هایی، یک چهـارم فوتی ها را 
موتورسـواران تشـکیل می دهنـد؛ پـس بایـد 
انـرژی خـود را در شـورای عالی  یک چهـارم 
ترافیک، کمیسیون ایمنی راه ها و پلیس راهور را 
بـه ایـن موضوع اختصـاص دهیم که متاسـفانه 

این کار انجام نشده است. 
اگـر بخواهیم قضاوت اولیه داشـته باشـیم، باید 
بگویم که برعکس چیزی که شـما به آن اشـاره 
کردید، من فکر می کنم چشم پوشی از تخلفات 
موتورسـواران، ناشی از توجه به پایگاه اجتماعی 
آنهـا و به اصطـاح امتیـاز دادن بـه آنها نیسـت، 
بلکـه این برخورد بیشـتر به خاطر آن اسـت که 
احتمـاال قانون گـذاران و مجریان قانـون،  راکبان 
موتور را شـهروندان درجه 2 محسوب می کنند 
و بـرای خسـارت ، مجروحیـت ، تصادفـات و 
مشـکات مربـوط بـه آنهـا و خانواده هایشـان 

اهمیت چندانی قائل نیستند. 
ازایـن رو، مـن معتقـدم کـه بایـد یـک هجمـه 
اجتماعـی بـرای اسـتفاده از راه حل هـای قانونی 
مقتدرانه به راه انداخته شـود تا سـوانح مربوط به 

موتورسواران کاهش یابد. 
دکتر حمید ضیایی پرور )اسـتاد دانشگاه و 
فعـال فضای مجـازی در حـوزه ایمنی( : من 
به عنـوان کسـی کـه در سـال های اخیر، سـبک 
رانندگـی و ایمنـی در رانندگـی در کشـور را 
به عنوان مسئولیت اجتماعی خودم دنبال کرده و 
نقـد رفتارهای اجتماعی ، تولید و انتشـار محتوا 
همیشه در دستور کارم بوده، مایل هستم در ابتدا 
به این نکته تاسـف بار و هشداردهنده اشاره کنم 
کـه 12 میلیـون راکـب موتورسـیکلت در ایران 
وجـود دارد، امـا فقط 6 میلیـون نفر از جمعیت 
موتورسـواران در ایران دارای گواهینامه هسـتند. 
همیـن آمـار به تنهایـی می توانـد نشـان دهد که 
چـه بخواهیم و چـه نخواهیم، اقتـدار پلیس در 

این زمینه زیاد نیست. 
به عنـوان یکـی از اهمال هـای بنیادیـن در ایـن 
زمینـه، باید یـادآوری کنـم اکنون بـرای ثبت نام 
خـودرو و یـا خریدوفـروش خـودرو داشـتن 
گواهینامه الزامی است، اما در مورد موتورسیکلت 
دربـاره ایـن موضـوع، اجبـار یـا کنتـرل الزم 

وجود ندارد. 

در برهه هایی، یک چهارم 
فوتی ها را موتورسواران 

تشکیل می دهند؛ پس 
باید یک چهارم انرژی 

خود را در شورای عالی 
ترافیک، کمیسیون ایمنی 

راه ها و پلیس راهور، 
به این مسئله اختصاص 
دهیم، اما متاسفانه این 

کار انجام نشده است

محمد بخارایی: چشم پوشی 
از تخلفات موتورسواران،
ناشی از توجه به پایگاه 

اجتماعی آنها و به اصطالح 
امتیاز دادن به این قشر
نیست. به نظر می رسد 

قانون گذاران و مجریان 
قانون، موتورسواران را 
شهروند درجه 2 تلقی

می کنند و برای خسارت ، 
مجروحیت ، تصادفات و 

مشکالت آنها اهمیت 
چندانی قائل نیستند
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دالیل افزایش تخلفات و تصادفات منجر به فوت راکبان موتور در سطح شهر 

هرج ومرج موتوری!
بهاره بوذری

چهره کالنشهرها به ویژه پایتخت از هرج ومرج موتورسیکلت هایی که به هر نحو ممکن، قوانین شهر 
را زیر چرخ های خود می گذارند، روزبه روز پریشان تر و دل آزارتر می شود. عوامل مختلفی ازجمله تغییر 
سبک زندگی، اقتضائات اقتصادی و محدودیت های ترافیکی موجب شده شاهد رشد فزاینده و تهدیدآمیز 
تولید و استفاده از موتورسیکلت ها در کشور باشیم و هنگامی که صحبت از سهم ۴۵ درصدی موتورسواران، 
به عنوان آسیب   پذیرترین قشر رانندگان، در آمار فوتی های سوانح رانندگی در شهر تهران می شود، صدای 

آژیر خطر بیش از پیش به گوشمان می رسد.
ایمنی و کاهش  ایمنی راه ها در حوزه  با همکاری جمعیت طرفداران  امتداد میزگردهایی که ترابران  در 
تصادفات برگزار کرده، این بار در نشستی با حضور صاحب نظران، نمایندگان پلیس راهنمایی و رانندگی 
و نمایندگان پویش موتورسواران قانونمند، به چالش های مرتبط با تردد موتورسیکلت ها در سطح شهرها 
و دالیل بروز تخلفات و تصادفات موتورسواران پرداختیم. در کنار دغدغه های صریح و به حق پلیس و 
موتورسواران و فراتر از وظایف قانونی این دو در برابر هم، به نظر می رسد بهره گیری از ظرفیت های گسترده 
برای آموزش و  را  رسانه های گروهی و شبکه های اجتماعی در عصر حاضر می تواند راهکارهای موثری 

فرهنگسازی به منظور حفظ جان و سالمتی موتورسواران و دیگر کاربران خیابان ها به ارمغان آورد.
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ترابران: گفته می شود بخشـی از دالیل افزایش 
حـوادث تـردد موتورسـیکلت ها ناشـی از 
کم توجهـی مجریان قانون اسـت و با توجه به 
نگاهی که نسبت به قشـر موتورسوار به عنوان 
اقشـار آسـیب پذیر و احتمال بروز ناآرامی های 
اجتماعـی در اثر برخوردهای قهرآمیز بیشـتر 
وجـود دارد، گویـا اغلب از برخـورد قاطعانه 
و سـختگیری های الزم بـرای اجـرای قانـون 
اجتنـاب می شـود؛ در حالـی که بـا توجه به 
محدودیت هـای فعلی ترافیکی شـاید چندان 
نتـوان در مورد پایگاه  اجتماعـی راکبان موتور 
به صـورت قطعـی اظهارنظر کـرد، آیا شـما 
موافقید که چنین رویکردی باعث شـده است 
قانون گریزی  موتورسـواران در مقابل رانندگان 

خودرو، بیشـتر و متنوع تر باشد؟
مهندس محمد بخارایی )رئیس هیئت مدیره 
جمعیت طرفـداران ایمنی راه هـا( :  بله؛ ایمنی 
موتورسـواران یک مهم فراموش شده در ترافیک 
اسـت؛ مهـم از بـاب اینکـه سـاالنه  25 درصد 
تلفـات و حـدود 30 درصد مصدومان ترافیکی 
در کشـور ما مربوط به موتورسـواران اسـت که 

این آمار از تعداد زیاد موتورسـواران ، ساده انگاری 
دستگاه های اجرایی و بی اعتنایی مردم نسبت به 
تخلفـات  این وسـائل نقلیه ناشـی می شـود؛ تا 
جایـی کـه در برهه هایی، یک چهـارم فوتی ها را 
موتورسـواران تشـکیل می دهنـد؛ پـس بایـد 
انـرژی خـود را در شـورای عالی  یک چهـارم 
ترافیک، کمیسیون ایمنی راه ها و پلیس راهور را 
بـه ایـن موضوع اختصـاص دهیم که متاسـفانه 

این کار انجام نشده است. 
اگـر بخواهیم قضاوت اولیه داشـته باشـیم، باید 
بگویم که برعکس چیزی که شـما به آن اشـاره 
کردید، من فکر می کنم چشم پوشی از تخلفات 
موتورسـواران، ناشی از توجه به پایگاه اجتماعی 
آنهـا و به اصطـاح امتیـاز دادن بـه آنها نیسـت، 
بلکـه این برخورد بیشـتر به خاطر آن اسـت که 
احتمـاال قانون گـذاران و مجریان قانـون،  راکبان 
موتور را شـهروندان درجه 2 محسوب می کنند 
و بـرای خسـارت ، مجروحیـت ، تصادفـات و 
مشـکات مربـوط بـه آنهـا و خانواده هایشـان 

اهمیت چندانی قائل نیستند. 
ازایـن رو، مـن معتقـدم کـه بایـد یـک هجمـه 
اجتماعـی بـرای اسـتفاده از راه حل هـای قانونی 
مقتدرانه به راه انداخته شـود تا سـوانح مربوط به 

موتورسواران کاهش یابد. 
دکتر حمید ضیایی پرور )اسـتاد دانشگاه و 
فعـال فضای مجـازی در حـوزه ایمنی( : من 
به عنـوان کسـی کـه در سـال های اخیر، سـبک 
رانندگـی و ایمنـی در رانندگـی در کشـور را 
به عنوان مسئولیت اجتماعی خودم دنبال کرده و 
نقـد رفتارهای اجتماعی ، تولید و انتشـار محتوا 
همیشه در دستور کارم بوده، مایل هستم در ابتدا 
به این نکته تاسـف بار و هشداردهنده اشاره کنم 
کـه 12 میلیـون راکـب موتورسـیکلت در ایران 
وجـود دارد، امـا فقط 6 میلیـون نفر از جمعیت 
موتورسـواران در ایران دارای گواهینامه هسـتند. 
همیـن آمـار به تنهایـی می توانـد نشـان دهد که 
چـه بخواهیم و چـه نخواهیم، اقتـدار پلیس در 

این زمینه زیاد نیست. 
به عنـوان یکـی از اهمال هـای بنیادیـن در ایـن 
زمینـه، باید یـادآوری کنـم اکنون بـرای ثبت نام 
خـودرو و یـا خریدوفـروش خـودرو داشـتن 
گواهینامه الزامی است، اما در مورد موتورسیکلت 
دربـاره ایـن موضـوع، اجبـار یـا کنتـرل الزم 

وجود ندارد. 

در برهه هایی، یک چهارم 
فوتی ها را موتورسواران 

تشکیل می دهند؛ پس 
باید یک چهارم انرژی 

خود را در شورای عالی 
ترافیک، کمیسیون ایمنی 

راه ها و پلیس راهور، 
به این مسئله اختصاص 
دهیم، اما متاسفانه این 

کار انجام نشده است

محمد بخارایی: چشم پوشی 
از تخلفات موتورسواران،
ناشی از توجه به پایگاه 

اجتماعی آنها و به اصطالح 
امتیاز دادن به این قشر
نیست. به نظر می رسد 

قانون گذاران و مجریان 
قانون، موتورسواران را 
شهروند درجه 2 تلقی

می کنند و برای خسارت ، 
مجروحیت ، تصادفات و 

مشکالت آنها اهمیت 
چندانی قائل نیستند
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دومین نکته ای که باید به آن توجه داشـته باشیم، 
موضـوع تکثـر تصادفـات و تنـوع تخلفـات 
رانندگی در ایران - چه در مورد خودروها و چه 
موتورسـیکلت ها - اسـت. من معتقـدم که این 
مقوله ناشـی از فرهنگی اسـت که موتورسواران 
هـم واجـد بخشـی از آن فرهنـگ محسـوب 
می شـوند و ریشـه در عدم اعتماد عمومی، عدم 
احترام و رعایت حقوق دیگران در کلیه مسـائل 

اجتماعی دارد.
در موضـوع فرهنـگ رانندگی، اشـتباه بزرگ ما 
ایـن اسـت کـه هیچ وقـت تصویـر واقعـی از 
رفتارهـای رانندگی مردم را به خودشـان نشـان 
ندادیـم. مـا همیشـه شـعار داده ایـم کـه ایرانیان 
باشـعورترین، باهوش تریـن، با اخاق تریـن و 
بهتریـن مـردم دنیـا هسـتید و ایرانیـان هم فکر 
می کنند که این حرف ها ریشـه در واقعیت دارد، 
در حالـی  که حداقـل در زمینه رانندگی، ما یکی 
از بدتریـن کشـورها و دارای بی مباالت تریـن 

رانندگان دنیا هستیم.   
بـه نظـر مـن، بایـد ایـن رفتارهـای غیرمدنـی، 
بی قاعـده و خودخواهانـه بـه مـردم نشـان داده 
شـود. باید حداقل یکی از شبکه های تلویزیونی 
ایـران به صورت الیـو و زنده، رانندگـی در ایران 

و سایر کشورها را نشان دهند. 
بسـیاری از افـرادی کـه به کشـورهای خارجی 
رفته اند بعد از بازگشـت به ایران، سـعی کرده اند 
که سـبک رانندگـی خود را اصـاح کنند، چون 
متوجه شـده اند که رفتار رانندگـی در ایران اصا 
رفتار انسـانی نیسـت. حتـی الزم نیسـت که به 
سـراغ کشـورهایی مثـل آلمـان و انگلیـس و ... 
برویم، فقط کافی اسـت که مثا همیـن دوبی و 
قانون مـداری در ایـن شیخ نشـین را بـا شـرایط 

خودمان مقایسه کنیم.
بـه نظـر می رسـد کـه صداوسـیما هـم در این 
حـوزه واقعیات را نشـان نمی دهـد. ازآنجاکه به 
شـکل پارادوکس گونه ای، شـبکه های اجتماعی 
مجـازی، تصویـری بی تعارف تـر و واقعی تر از 
جامعـه ما ارائه می دهنـد )چراکه متکی بر تولید 
محتـوای مردمـی هسـتند( می تـوان اقدامـات 

موثرتری در زمینه فرهنگ سازی داشت. 
مـا در کمیسـیون ایمنـی راه ها باید بـا تمرکز بر 
رسـانه های اجتماعی، کار اطاع رسانی را شروع 
و تیمی متشکل از فعاالن دلسوز و مسئولیت پذیر 
در حوزه هـای اجتماعـی را شناسـایی و تربیت 

کنیـم تا در زمینه نقـد رفتارهای اجتماعی تولید 
محتـوا شـود. گفت وگـو بـا کسـانی کـه از این 
ناحیـه آسـیب  دیده اند هم می تواند بسـیار موثر 
باشـد. منظور از آسـیب نیز فقط فوت و تلفات 
نیسـت ، پریشـانی افـکار و ترس و آسـیب های 
روانی هم هسـت. همین حاال فیلم های کوتاه و 
هشدارآمیز زیادی درباره دزدی و کاهبرداری در 
شـبکه های اجتماعی دست به دسـت می شـود، 
بایـد دربـاره فرهنـگ  همیـن آگاهی بخشـی 

رانندگی هم صورت گیرد. 
نشریات، سـازمان ها و انجمن های مرتبط را نیز 
بایـد درگیـر ایـن حرکت هـای آگاهی بخـش 
باشند. حتی باید از افراد معروف و اینفلوئنسرها 

و سلبریتی ها دعوت به همکاری کنیم.
ایـن آگاهـی باید از پاییـن هرم اجتماعـی انجام 
شـود، چراکـه بـه سیسـتم های حاکمیتـی هیچ 
امیـدی نیسـت. پلیـس هر مـاه یک طـرح برای 
سـامان دهی موتورسـواران ارائه می دهد، اما دامنه 
اقتدار پلیس 50 متر اسـت و بعد از این شعاع 50 
متری شـدیدترین تخلفات رخ می دهد، بنابراین 
بیشـتر از ایـن امیـدی به دسـتگاه های حاکمیتی 
نیسـت. تنهـا راهـی کـه بـه نظـر من می رسـد 
اسـتفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی، هشدار 

دادن، آگاهی دادن و اقناع است. 
دکتر محمدرضا احدی  )عضو هیئت علمی 
پژوهشـکده حمل ونقل مرکز تحقیقـات راه و 
مسـکن و شهرسـازی - بخش ایمنـی(  : دکتر 
ضیایی پـرور به مسـئله گواهینامه اشـاره کردند، 
مـن هم معتقـدم که با اعمال سـخت گیری های 
الزم حیـن آزمون گواهینامه، می توان بخشـی از 

مشکات فعلی را کاهش داد. 
در ایـن آزمون هـا حتـی باید صاحیـت روانی 
افراد هم سـنجیده شـود. در بخـش ایمنی مرکز 
تحقیقات، پروژه ای با نام برنامه کاهش صدمات 
و خسـارات ناشـی از تصادفات موتورسیکلت 
انجام دادیم که امیدواریم نتایج آن در کمیسـیون 
ایمنـی راه ها مـورد توجه قرار گیرد و بر اسـاس 
آن تصمیمـات جدیدی اتخاذ شـود. مـا در این 
مطالعه از منابع و مراجع خارجی هم اسـتفاده و 
شـرایط آرمانی را مطرح کردیم، هرچند می دانیم 
کـه نخواهیـم توانسـت بهتریـن شـرایط را 

عملیاتی کنیم.
ترابـران: طبق تحقیقات شـما، در کشـورهای 
پیشرفته چه تمهیداتی برای ایمنی بیشتر راکبان  

از آنجا که در شبکه های 
اجتماعی مجازی، به شکلی 
پارادوکس گونه، تصویری 
بی تعارف تر و واقعی تر

از جامعه ما ارائه می شود، 
بنابراین قادر هستند

اقدامات موثرتری در 
زمینه فرهنگ سازی 
داشته باشند

حمید ضیایی پرور: یکی از
 اشتباهات ما این است 
که هرگز تصویری واقعی 
از فرهنگ رانندگی مردم 
را به آنها نشان ندادیم. 
همیشه شعار دادیم که 
ایرانی ها  بااخالق ترین 
و باتمدن ترین مردم 
دنیا هستند ، در حالی 
که ما حداقل در رانندگی

 دارای بی مباالت ترین 
رانندگان دنیا هستیم
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موتـور در نظر می گیرند؟
دکتر احدی: یکی از این تمهیدات، اختصاص 
بیمه رایگان به موتورسـواران است و دیگری، در 
اختیـار گذاشـتن کاه و تجهیزات رایـگان برای 
موتورسواران که متأسفانه این جنبه های تشویقی 
در کشـور مـا وجود نـدارد. در ایـران برای خرید 
موتـور بایـد چنـد مـاه در نوبت باشـید و بعد از 
خریـد آن هـم هیچ تجهیـزات اضافـی خاصی 
برای استفاده از آن در اختیارتان قرار نمی دهند؛ در 
حالـی که کاه ایمنی اولین و مهم ترین الزمه هر 
موتورسواری است؛ چراکه بسیاری از فوتی های 
ناشی از تصادفات راکبان موتور به دلیل ضربه از 

ناحیه سر بوده است.
در کشـورهای پیشـرفته اگر به موتورسوار بیمه 
رایگان بدهند، شـرط می گذارند کـه اگر یک بار 
تصـادف کردی، دفعه بعـد به جای بیمه مجانی، 
هزینه  بسـیار باالتری دریافت می شـود. در واقع 
ترکیبی از رویکردهای تشویقی و بازدارنده مورد 
استفاده قرار می گیرد تا موتورسـواران اشتباهات 

خود را تکرار نکنند.
در پـروژه مذکور با بررسـی منابـع متعدد، نحوه 
برخورد با تخلفـات، آمار تصادفات و تلفات بر 
اسـاس آمار WHO و مشکات سرعت زیاد را 
استخراج کردیم. در بسیاری از کشورها از لحاظ 
چیدمـان مبلمـان شـهری بـرای موتورسـواران 
اسـتانداردهایی در نظر گرفته شـده، امـا در ایران 
این طور نیست و خیلی از استانداردهای طراحی 

شهری مغفول مانده است. 
در محیط های درون شـهری امکان ایجاد خطوط 
ویـژه موتورسـواران را جهـت اجرایـی شـدن 
نداریـم کـه ماننـد کشـورهای دیگر مسـیرها و 
راه های مخصوص موتورسواری داشته باشیم و 
حتـی در مورد دوچرخه سـواران هم صرفا چند 
سـالی است که در بعضی از خیابا ن های تهران و 
چند شـهر دیگر، این مسیرهای مجزا پیش بینی 

شده که بسیار هم ناموفق بوده است. 
پـس اختصاص خط ویـژه برای موتورسـواران 
ممکـن نیسـت و به ناچـار باید از همان مسـیر 
خـودرو اسـتفاده کرد، امـا رعایـت قوانین باید 

مجدانه پیگیری شود.
طبق آمارها، 46 درصد تصادفات موتورسـواران 
در بخش برون شـهری اتفاق می افتد. هرچند که 
تصادفات و سـوانح در مراکز شـهر درون شهری 
هـم بسـیار زیـاد اسـت، اما بـه خاطر سـرعت 

کمتـر، تصادفـات و برخوردهـا با شـدت کمتر 
اتفـاق می افتـد. برعکـس، در برون شـهری بـا 
شدت بسیار باالی موتورسواران مواجه هستیم، 
اما متاسفانه در حین سـاخت راه ها، اصا به این 
قشـر و نحوه تردد آنها توجهی نشـده و زیرگذر 
یـا مسـیر ویژه پیش بینـی نمی شـود. حتی یک 
نمونـه از حفاظ هـای ایمنـی حاشـیه راه هم که 
مختص موتورسـواران طراحی شـده، در کشور 

اجرا نشده است.
در پـروژه تحقیقاتـی فوق الذکـر، بـه این نتیجه 
رسیدیم که غالب موتورسواران از اقشار ضعیف 
جامعه هسـتند و افرادی که تا حدودی وضعیت 
مالـی بهتـری دارنـد از موتـور برای سـفر خود 
اسـتفاده نمی کند چون از میزان ریسـک آن آگاه 
هسـتند، بنابرایـن ضمـن اینکـه مـا در بحـث 
فرهنگ سازی موتورسواران بسیار ضعیف عمل 
کرده ایـم، به اختصاص یکسـری تسـهیات و 
امکانـات مالی به این قشـر ضعیـف جامعه نیز 

توجه نداشته ایم.
خاصـه اینکـه؛ تحویـل موتـور باید به شـرط 
داشتن گواهینامه باشـد و لباس استاندارد و کاه 
مجانی به افراد داده شـود چون جـان افراد ارزش 
اقتصـادی بیشـتری از قیمت لبـاس و کاه دارد. 
اختصـاص بیمـه رایـگان هـم راهـکار مؤثری 
اسـت چراکه تصادفات و مرگ ناشـی از سوانح 
موتـوری، هزینـه ای به مراتب بیشـتر به کشـور 
تحمیـل می کند. براسـاس مطالعات مـا، درصد 
باالیی از موتورسواران بیمه ندارند و حتی موتور 
را هـم به صـورت روزانـه بـرای انجـام کار و ... 

اجاره می کنند.
سـرهنگ علی اصغر شـریفی )کارشـناس 
ارشـد مدیریت حمل ونقل و ترافیک و رئیس 
مرکز اطالع رسـانی پلیـس راهور تهـران( : به 
نظـر من، برای خروجی موثر و کاربـردی از این 
جلسـه، بایـد از بحث کان خارج شـویم. همه 
می داننـد که باید گواهینامه داشـته باشـند، کاه 
وسیله ایمنی خوبی اسـت، خاف جهت نباید 
برونـد، بـار غیرمجـاز نداشـته باشـند و ...  اینها 
چیزی نیسـت که بخواهیم از ابتدا آموزش دهیم 
امـا نکته مهم بـرای موتورسـواران مقولـه درک 
خطر است؛ اینکه عمیقا معلولیت ها، تصادفات، 
مرگ و درد و رنج ناشـی از سـوانح را درک کنند 
و حتـی عاوه بر خود موتورسـوار، خانواده های 
آنهـا هم با تبعات بسـیار خطرناک سـرپیچی از 

ضیایی پرور: در ایران 
حدود 12 میلیون راکب 

موتورسیکلت وجود دارد، 
اما فقط 6 میلیون نفر از 

آنها گواهینامه دارند. 
همین آمار به تنهایی

نشان می دهد که چه 
بخواهیم و چه نخواهیم

اقتدار پلیس در این 
زمینه زیاد نیست

یکی از سهل انگاری های 
ما در ایران این است 

که اکنون برای ثبت نام 
خودرو یا خرید و فروش 
خودرو، داشتن گواهینامه 

الزامی است اما درباره 
موتورسیکلت این اجبار 

یا حتی کنترل الزم 
وجود ندارد
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دومین نکته ای که باید به آن توجه داشـته باشیم، 
موضـوع تکثـر تصادفـات و تنـوع تخلفـات 
رانندگی در ایران - چه در مورد خودروها و چه 
موتورسـیکلت ها - اسـت. من معتقـدم که این 
مقوله ناشـی از فرهنگی اسـت که موتورسواران 
هـم واجـد بخشـی از آن فرهنـگ محسـوب 
می شـوند و ریشـه در عدم اعتماد عمومی، عدم 
احترام و رعایت حقوق دیگران در کلیه مسـائل 

اجتماعی دارد.
در موضـوع فرهنـگ رانندگی، اشـتباه بزرگ ما 
ایـن اسـت کـه هیچ وقـت تصویـر واقعـی از 
رفتارهـای رانندگی مردم را به خودشـان نشـان 
ندادیـم. مـا همیشـه شـعار داده ایـم کـه ایرانیان 
باشـعورترین، باهوش تریـن، با اخاق تریـن و 
بهتریـن مـردم دنیـا هسـتید و ایرانیـان هم فکر 
می کنند که این حرف ها ریشـه در واقعیت دارد، 
در حالـی  که حداقـل در زمینه رانندگی، ما یکی 
از بدتریـن کشـورها و دارای بی مباالت تریـن 

رانندگان دنیا هستیم.   
بـه نظـر مـن، بایـد ایـن رفتارهـای غیرمدنـی، 
بی قاعـده و خودخواهانـه بـه مـردم نشـان داده 
شـود. باید حداقل یکی از شبکه های تلویزیونی 
ایـران به صورت الیـو و زنده، رانندگـی در ایران 

و سایر کشورها را نشان دهند. 
بسـیاری از افـرادی کـه به کشـورهای خارجی 
رفته اند بعد از بازگشـت به ایران، سـعی کرده اند 
که سـبک رانندگـی خود را اصـاح کنند، چون 
متوجه شـده اند که رفتار رانندگـی در ایران اصا 
رفتار انسـانی نیسـت. حتـی الزم نیسـت که به 
سـراغ کشـورهایی مثـل آلمـان و انگلیـس و ... 
برویم، فقط کافی اسـت که مثا همیـن دوبی و 
قانون مـداری در ایـن شیخ نشـین را بـا شـرایط 

خودمان مقایسه کنیم.
بـه نظـر می رسـد کـه صداوسـیما هـم در این 
حـوزه واقعیات را نشـان نمی دهـد. ازآنجاکه به 
شـکل پارادوکس گونه ای، شـبکه های اجتماعی 
مجـازی، تصویـری بی تعارف تـر و واقعی تر از 
جامعـه ما ارائه می دهنـد )چراکه متکی بر تولید 
محتـوای مردمـی هسـتند( می تـوان اقدامـات 

موثرتری در زمینه فرهنگ سازی داشت. 
مـا در کمیسـیون ایمنـی راه ها باید بـا تمرکز بر 
رسـانه های اجتماعی، کار اطاع رسانی را شروع 
و تیمی متشکل از فعاالن دلسوز و مسئولیت پذیر 
در حوزه هـای اجتماعـی را شناسـایی و تربیت 

کنیـم تا در زمینه نقـد رفتارهای اجتماعی تولید 
محتـوا شـود. گفت وگـو بـا کسـانی کـه از این 
ناحیـه آسـیب  دیده اند هم می تواند بسـیار موثر 
باشـد. منظور از آسـیب نیز فقط فوت و تلفات 
نیسـت ، پریشـانی افـکار و ترس و آسـیب های 
روانی هم هسـت. همین حاال فیلم های کوتاه و 
هشدارآمیز زیادی درباره دزدی و کاهبرداری در 
شـبکه های اجتماعی دست به دسـت می شـود، 
بایـد دربـاره فرهنـگ  همیـن آگاهی بخشـی 

رانندگی هم صورت گیرد. 
نشریات، سـازمان ها و انجمن های مرتبط را نیز 
بایـد درگیـر ایـن حرکت هـای آگاهی بخـش 
باشند. حتی باید از افراد معروف و اینفلوئنسرها 

و سلبریتی ها دعوت به همکاری کنیم.
ایـن آگاهـی باید از پاییـن هرم اجتماعـی انجام 
شـود، چراکـه بـه سیسـتم های حاکمیتـی هیچ 
امیـدی نیسـت. پلیـس هر مـاه یک طـرح برای 
سـامان دهی موتورسـواران ارائه می دهد، اما دامنه 
اقتدار پلیس 50 متر اسـت و بعد از این شعاع 50 
متری شـدیدترین تخلفات رخ می دهد، بنابراین 
بیشـتر از ایـن امیـدی به دسـتگاه های حاکمیتی 
نیسـت. تنهـا راهـی کـه بـه نظـر من می رسـد 
اسـتفاده از ظرفیت شبکه های اجتماعی، هشدار 

دادن، آگاهی دادن و اقناع است. 
دکتر محمدرضا احدی  )عضو هیئت علمی 
پژوهشـکده حمل ونقل مرکز تحقیقـات راه و 
مسـکن و شهرسـازی - بخش ایمنـی(  : دکتر 
ضیایی پـرور به مسـئله گواهینامه اشـاره کردند، 
مـن هم معتقـدم که با اعمال سـخت گیری های 
الزم حیـن آزمون گواهینامه، می توان بخشـی از 

مشکات فعلی را کاهش داد. 
در ایـن آزمون هـا حتـی باید صاحیـت روانی 
افراد هم سـنجیده شـود. در بخـش ایمنی مرکز 
تحقیقات، پروژه ای با نام برنامه کاهش صدمات 
و خسـارات ناشـی از تصادفات موتورسیکلت 
انجام دادیم که امیدواریم نتایج آن در کمیسـیون 
ایمنـی راه ها مـورد توجه قرار گیرد و بر اسـاس 
آن تصمیمـات جدیدی اتخاذ شـود. مـا در این 
مطالعه از منابع و مراجع خارجی هم اسـتفاده و 
شـرایط آرمانی را مطرح کردیم، هرچند می دانیم 
کـه نخواهیـم توانسـت بهتریـن شـرایط را 

عملیاتی کنیم.
ترابـران: طبق تحقیقات شـما، در کشـورهای 
پیشرفته چه تمهیداتی برای ایمنی بیشتر راکبان  

از آنجا که در شبکه های 
اجتماعی مجازی، به شکلی 
پارادوکس گونه، تصویری 
بی تعارف تر و واقعی تر
از جامعه ما ارائه می شود، 
بنابراین قادر هستند
اقدامات موثرتری در 
زمینه فرهنگ سازی 
داشته باشند

حمید ضیایی پرور: یکی از
 اشتباهات ما این است 
که هرگز تصویری واقعی 
از فرهنگ رانندگی مردم 
را به آنها نشان ندادیم. 
همیشه شعار دادیم که 
ایرانی ها  بااخالق ترین 
و باتمدن ترین مردم 
دنیا هستند ، در حالی 
که ما حداقل در رانندگی
 دارای بی مباالت ترین 
رانندگان دنیا هستیم
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موتـور در نظر می گیرند؟
دکتر احدی: یکی از این تمهیدات، اختصاص 
بیمه رایگان به موتورسـواران است و دیگری، در 
اختیـار گذاشـتن کاه و تجهیزات رایـگان برای 
موتورسواران که متأسفانه این جنبه های تشویقی 
در کشـور مـا وجود نـدارد. در ایـران برای خرید 
موتـور بایـد چنـد مـاه در نوبت باشـید و بعد از 
خریـد آن هـم هیچ تجهیـزات اضافـی خاصی 
برای استفاده از آن در اختیارتان قرار نمی دهند؛ در 
حالـی که کاه ایمنی اولین و مهم ترین الزمه هر 
موتورسواری است؛ چراکه بسیاری از فوتی های 
ناشی از تصادفات راکبان موتور به دلیل ضربه از 

ناحیه سر بوده است.
در کشـورهای پیشـرفته اگر به موتورسوار بیمه 
رایگان بدهند، شـرط می گذارند کـه اگر یک بار 
تصـادف کردی، دفعه بعـد به جای بیمه مجانی، 
هزینه  بسـیار باالتری دریافت می شـود. در واقع 
ترکیبی از رویکردهای تشویقی و بازدارنده مورد 
استفاده قرار می گیرد تا موتورسـواران اشتباهات 

خود را تکرار نکنند.
در پـروژه مذکور با بررسـی منابـع متعدد، نحوه 
برخورد با تخلفـات، آمار تصادفات و تلفات بر 
اسـاس آمار WHO و مشکات سرعت زیاد را 
استخراج کردیم. در بسیاری از کشورها از لحاظ 
چیدمـان مبلمـان شـهری بـرای موتورسـواران 
اسـتانداردهایی در نظر گرفته شـده، امـا در ایران 
این طور نیست و خیلی از استانداردهای طراحی 

شهری مغفول مانده است. 
در محیط های درون شـهری امکان ایجاد خطوط 
ویـژه موتورسـواران را جهـت اجرایـی شـدن 
نداریـم کـه ماننـد کشـورهای دیگر مسـیرها و 
راه های مخصوص موتورسواری داشته باشیم و 
حتـی در مورد دوچرخه سـواران هم صرفا چند 
سـالی است که در بعضی از خیابا ن های تهران و 
چند شـهر دیگر، این مسیرهای مجزا پیش بینی 

شده که بسیار هم ناموفق بوده است. 
پـس اختصاص خط ویـژه برای موتورسـواران 
ممکـن نیسـت و به ناچـار باید از همان مسـیر 
خـودرو اسـتفاده کرد، امـا رعایـت قوانین باید 

مجدانه پیگیری شود.
طبق آمارها، 46 درصد تصادفات موتورسـواران 
در بخش برون شـهری اتفاق می افتد. هرچند که 
تصادفات و سـوانح در مراکز شـهر درون شهری 
هـم بسـیار زیـاد اسـت، اما بـه خاطر سـرعت 

کمتـر، تصادفـات و برخوردهـا با شـدت کمتر 
اتفـاق می افتـد. برعکـس، در برون شـهری بـا 
شدت بسیار باالی موتورسواران مواجه هستیم، 
اما متاسفانه در حین سـاخت راه ها، اصا به این 
قشـر و نحوه تردد آنها توجهی نشـده و زیرگذر 
یـا مسـیر ویژه پیش بینـی نمی شـود. حتی یک 
نمونـه از حفاظ هـای ایمنـی حاشـیه راه هم که 
مختص موتورسـواران طراحی شـده، در کشور 

اجرا نشده است.
در پـروژه تحقیقاتـی فوق الذکـر، بـه این نتیجه 
رسیدیم که غالب موتورسواران از اقشار ضعیف 
جامعه هسـتند و افرادی که تا حدودی وضعیت 
مالـی بهتـری دارنـد از موتـور برای سـفر خود 
اسـتفاده نمی کند چون از میزان ریسـک آن آگاه 
هسـتند، بنابرایـن ضمـن اینکـه مـا در بحـث 
فرهنگ سازی موتورسواران بسیار ضعیف عمل 
کرده ایـم، به اختصاص یکسـری تسـهیات و 
امکانـات مالی به این قشـر ضعیـف جامعه نیز 

توجه نداشته ایم.
خاصـه اینکـه؛ تحویـل موتـور باید به شـرط 
داشتن گواهینامه باشـد و لباس استاندارد و کاه 
مجانی به افراد داده شـود چون جـان افراد ارزش 
اقتصـادی بیشـتری از قیمت لبـاس و کاه دارد. 
اختصـاص بیمـه رایـگان هـم راهـکار مؤثری 
اسـت چراکه تصادفات و مرگ ناشـی از سوانح 
موتـوری، هزینـه ای به مراتب بیشـتر به کشـور 
تحمیـل می کند. براسـاس مطالعات مـا، درصد 
باالیی از موتورسواران بیمه ندارند و حتی موتور 
را هـم به صـورت روزانـه بـرای انجـام کار و ... 

اجاره می کنند.
سـرهنگ علی اصغر شـریفی )کارشـناس 
ارشـد مدیریت حمل ونقل و ترافیک و رئیس 
مرکز اطالع رسـانی پلیـس راهور تهـران( : به 
نظـر من، برای خروجی موثر و کاربـردی از این 
جلسـه، بایـد از بحث کان خارج شـویم. همه 
می داننـد که باید گواهینامه داشـته باشـند، کاه 
وسیله ایمنی خوبی اسـت، خاف جهت نباید 
برونـد، بـار غیرمجـاز نداشـته باشـند و ...  اینها 
چیزی نیسـت که بخواهیم از ابتدا آموزش دهیم 
امـا نکته مهم بـرای موتورسـواران مقولـه درک 
خطر است؛ اینکه عمیقا معلولیت ها، تصادفات، 
مرگ و درد و رنج ناشـی از سـوانح را درک کنند 
و حتـی عاوه بر خود موتورسـوار، خانواده های 
آنهـا هم با تبعات بسـیار خطرناک سـرپیچی از 

ضیایی پرور: در ایران 
حدود 12 میلیون راکب 

موتورسیکلت وجود دارد، 
اما فقط 6 میلیون نفر از 

آنها گواهینامه دارند. 
همین آمار به تنهایی

نشان می دهد که چه 
بخواهیم و چه نخواهیم

اقتدار پلیس در این 
زمینه زیاد نیست

یکی از سهل انگاری های 
ما در ایران این است 

که اکنون برای ثبت نام 
خودرو یا خرید و فروش 
خودرو، داشتن گواهینامه 

الزامی است اما درباره 
موتورسیکلت این اجبار 

یا حتی کنترل الزم 
وجود ندارد
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قوانین آشنا شوند. 
بر اسـاس تجربیات ما، موتورسواران متشکل از 
چند قشـر هسـتند: یکی نوجوانانی که به عشق 
موتورسـواری، موتور می خرند. برخی موتور را 
بـرای رفت وآمـد شـغلی و در واقـع دور زدن 
ترافیک می خواهند که این افراد عمدتا قانونمند 
هسـتند، اما قشر دیگر موتورسـواران که به دلیل 
مشـکات اقتصـادی اخیـر، 80 درصـد آنهـا را 
تشـکیل می دهنـد افرادی هسـتند که بـا موتور 
امرارمعـاش می کننـد و بـرای ایـن افـراد در آمد 
مهم اسـت، نه رعایت قانون. مشـکل اساسی ما 

با این قشر از موتورسواران است. 
گاهی می خواهیم موتور متخلفی را ضبط کنیم، 
اما صاحب موتور در مقابل چشم همگان موتور 
را آتـش مـی زد یـا با قمه و فحاشـی به سـمت 
پلیس حمله ور می شـود، چون شرایط اقتصادی 
کشـور بسـیار سـخت شـده و اقشـار کم درآمد 
بسـیار تحت فشـار قرار دارند. به نظر شما، با این 
وضعیت چگونه می توانیم فرهنگ سازی کنیم؟! 
برای هر یک از اقشـار استفاده کننده از موتور باید 

سناریوهای خاص خود را داشته باشیم. 
ما با شـرکت های »اسـنپ«، »الو پیـک« و »میاره« 
برای پیگیری همین موضوعات جلسـه داشتیم. 
شـرکت اسـنپ صراحتا به ما اعام می کند: من 
در کشور ایجاد شغل کرده ام و اینکه موتورسوار 
خـاف می کنـد یا نـه، به ما مربوط نمی شـود و 
نمی توانیم کنترلی روی آنها داشـته باشـیم چون 
ابـزار الزم را در اختیـار نداریـم. در واقـع، هیـچ 
قانونـی شـرکت اسـنپ را به عنوان یـک واحد 
صنفـی ملزم نمی کند کـه از فعاالن موتورسـوار 

گواهینامـه بخواهد و متقاضیان صرفـا با کارت 
ملی ثبت نام می کنند. 

بـه نظر من هـم تمـام اقداماتی کـه می خواهیم 
انجام بدهیم، باید در پلتفرم های مجازی باشد تا 
تاثیر بهتری داشـته باشد و حتی روند سریع تری 
طی شـود؛ چراکه امروزه از افراد مسـن تا بچه ها 

همگی با فضاهای مجازی آشنا هستند. 
ترابـران: پلیس برای فرهنگ سـازی در حوزه 
استفاده از موتورسـیکلت در کشور تابه حال 

چـه اقداماتی انجام داده اسـت؟
سرهنگ شریفی: اوال اصا در قانون، آموزش 
جـزء وظایـف پلیـس نیسـت، بلکـه برعهـده 
صداوسـیما، آموزش وپرورش یا وزارت ارشـاد 
اسـت کـه خـب آنهـا هـم کاری در ایـن زمینه 
انجـام نداده اند. بااین وجـود در دوره ای در مناطق 
22  گانه تهـران هر روز برای موتورسـوارانی که 
تخلـف داشـتند ، به جـای توقیـف یک هفته ای 
موتور، کاس آموزشـی برگزار می کردیم و آنها 

موظف بودند در این کاس ها شرکت کنند. 
در ایـن کاس هـا فیلم هـای آموزشـی نمایـش 
می دادیم و افسـرهای مخصوصی برای آموزش 

موتورسواران تربیت شده بودند.
در آن دوره زمانـی، فقـط تـا حـدی بـا کاهـش 
تخلفـات روبـه رو شـدیم، امـا خودمان شـاهد 
بودیـم که مثا موتورسـوار از کاس آموزشـی 
بیـرون می آمـد و دوبـاره خاف جهـت خیابان 
حرکـت می کـرد. در واقـع ایـن اقدامـات بدون 
فرهنگ سـازی نتوانسـت تاثیرگذاری چندانی 

داشته باشد. 
دربـاره قـوه قهریـه بیشـتر هـم بایـد بگویم که 

محمدرضا احدی: با وجود 
امکانات زیاد سیستم های 
هوشمند هنوز بسیاری
 از استان ها گله می کنند
 که دوربین های ما کار 
نمی کند! این در حالی 
است که بخش خصوصی 
ما تشنه سرمایه گذاری
 در این حوزه است. آنها 
می گویند من دوربین را 
نصب می کنم به شرط

 آنکه وقتی تخلف را ثبت 
می کند، درصد مناسبی
 به من بدهید، اما دولت
 این شرط را نمی پذیرد

در کشورهای دیگر، در 
تمام شرکت هایی که 
موتوسواران را به کار 
می گیرند، تاکید بر رعایت 
قوانین و داشتن گواهینامه 
است. قوانین ایران هم

 باید این شرکت ها را 
ملزم به استخدام 
موتورسواران دارای 
گواهینامه کند
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براسـاس مـاده 20 قانون رسـیدگی به تخلفات 
رانندگـی که مقـرر کـرده موتور افـراد متخلف 
یـک هفته توقیـف و در صورت تکـرار یک ماه 
توقیف شـود، ما آنقـدر موتور توقیـف کرده ایم 
کـه دیگـر پارکینگ ها جـا نـدارد و االن مجبور 
شـده ایم از طرح هـای تشـویقی بـرای ترغیـب 
موتورسـواران بـرای ترخیص موتورها اسـتفاده 
کنیـم که فقـط موتورهـا را ببرند! بنابرایـن، این 

جریمه ها هم اصا بازدارنده نیست. 
دکتـر احـدی: در کشـورهای دیگـر، تمـام 
کار  بـه  را  موتورسـواران  کـه  شـرکت هایی 
می گیرند، بر رعایت قوانین و داشـتن گواهینامه 
تاکیـد دارنـد. در ایران هم باید قانون یا فشـاری 
از طـرف نیروی انتظامی وجود داشـته باشـد تا 
ایـن شـرکت ها موتورسـواران را ملـزم کنند که 
چون لباس فرم این شـرکت را می پوشـند، ملزم 
بـه رعایت قانون باشـند. آمـوزش در این حیطه 
وظیفه چنین شـرکت هایی اسـت تا با برگزاری 
دوره های آموزشـی برای موتورسـواران، آن ها را 

ملزم به رعایت قانون کنند.
سـرهنگ احسـان مومنـی ) ریاسـت اداره 
تصادفـات پلیس راهـور ( : مـن به عنـوان یک 
کارشـناس می گویم که در بحث موتور سیکلت 
اکنـون در مـرز بحران هسـتیم تا جایـی که یک 
روز در تهران 6 فوتی تصادفات داشتیم که 4 نفر 
از آنهـا موتورسـوار بودنـد، بنابراین اگـر به این 
معضل توجه نکنیم، به زودی متحمل خسارات 

سنگینی خواهیم شد. 
ببینیـد! موتورسـیکلت به عنـوان وسـیله نقلیـه 
ارزان قیمـت با قدرت مانور باال و اشـغال فضای 

کـم در پارکینگ، مورد اسـتقبال مردم قـرار دارد. 
ضمن اینکه از سال 94 - 95 با نصب دوربین های 
طرح ترافیک، دوربین زوج و فرد و مطرح شـدن 
آلودگی هوا، اسـتفاده شـهروندان از این وسـیله 
نقلیـه افزایش یافـت و کلید افزایـش فوتی های 
تصادفـات زده شـد؛ زیرا دوربین ها فقط تخلف 
خودروهـا را ثبـت می کردنـد و بـه همین دلیل 
مـردم بـرای رهایی از جریمه به موتورسـیکلت 
روی آوردند. عاوه بر این، در دو سـال گذشـته 
نیـز بـا شـیوع بیمـاری کرونـا و فاصله گـذاری 
اجتماعـی، اسـتفاده از موتورسـیکلت در شـهر 
تهران بیشتر از قبل شـد و بسیاری از شهروندان 
بـرای اینکه از مترو و اتوبوس اسـتفاده نکنند، به 

موتور روی آوردند. 
از طرف دیگر، با افزایش کسب وکار اینترنتی در 
دوران کرونـا، دیگر موتور یک وسـیله تفریحی 
نیسـت و به منبـع درآمد تبدیل شـده؛ در حالی 
 که طبق تحقیقات، در اغلب کشورهای خارجی 
موتور سـیکلت، بیشـتر یـک وسـیله تفریحـی 
شـناخته می شـود. در ایـران یک پیـک موتوری 
که اغلب تحصیات باالیـی هم ندارد، به راحتی 
می توانـد با اختصـاص یک زمان خـاص به این 
کار، روزانه حدود 300 هزار تومان درآمد داشـته 
باشـد. ایـن رونـد مشـکاتی اعـم از افزایـش 
آلودگـی هـوا به دلیـل ایجـاد 3 برابـری آلودگی 
نسـبت بـه خـودرو، سـهم بـاال در تصادفـات 
به دلیل ایمنی پاییـن، نارضایتی عمومی، آلودگی 
صوتـی، برهم زدن نظم ترافیک شـهری و... را به 
وجود آورده و کار به جایی رسـانده که در سـال 
1400 بـر اسـاس آمـار، 45 درصـد فوتی هـای 

دکتر احدی: یکی از تمهیداتی 
که در کشورهای پیشرفته 
برای ایمنی بیشتر راکبان 

موتور پیش بینی شده، 
اختصاص بیمه رایگان 
به آنها است و دیگری، 
در اختیار گذاشتن کاله 

و تجهیزات رایگان به
این افراد که متاسفانه 
این جنبه های تشویقی 

در ایران وجود ندارد

در کشورهای پیشرفته 
اگر به موتورسواران بیمه 
رایگان بدهند، شرط هم 
می گذارند که اگر یکبار 

تصادف کردی، دفعه 
بعد به جای بیمه مجانی، 

هزینه  بسیار بیشتری
دریافت می شود؛ یعنی 
تلفیقی از رویکردهای 

تشویقی و بازدارنده 
را استفاده می کنند
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قوانین آشنا شوند. 
بر اسـاس تجربیات ما، موتورسواران متشکل از 
چند قشـر هسـتند: یکی نوجوانانی که به عشق 
موتورسـواری، موتور می خرند. برخی موتور را 
بـرای رفت وآمـد شـغلی و در واقـع دور زدن 
ترافیک می خواهند که این افراد عمدتا قانونمند 
هسـتند، اما قشر دیگر موتورسـواران که به دلیل 
مشـکات اقتصـادی اخیـر، 80 درصـد آنهـا را 
تشـکیل می دهنـد افرادی هسـتند که بـا موتور 
امرارمعـاش می کننـد و بـرای ایـن افـراد در آمد 
مهم اسـت، نه رعایت قانون. مشـکل اساسی ما 

با این قشر از موتورسواران است. 
گاهی می خواهیم موتور متخلفی را ضبط کنیم، 
اما صاحب موتور در مقابل چشم همگان موتور 
را آتـش مـی زد یـا با قمه و فحاشـی به سـمت 
پلیس حمله ور می شـود، چون شرایط اقتصادی 
کشـور بسـیار سـخت شـده و اقشـار کم درآمد 
بسـیار تحت فشـار قرار دارند. به نظر شما، با این 
وضعیت چگونه می توانیم فرهنگ سازی کنیم؟! 
برای هر یک از اقشـار استفاده کننده از موتور باید 

سناریوهای خاص خود را داشته باشیم. 
ما با شـرکت های »اسـنپ«، »الو پیـک« و »میاره« 
برای پیگیری همین موضوعات جلسـه داشتیم. 
شـرکت اسـنپ صراحتا به ما اعام می کند: من 
در کشور ایجاد شغل کرده ام و اینکه موتورسوار 
خـاف می کنـد یا نـه، به ما مربوط نمی شـود و 
نمی توانیم کنترلی روی آنها داشـته باشـیم چون 
ابـزار الزم را در اختیـار نداریـم. در واقـع، هیـچ 
قانونـی شـرکت اسـنپ را به عنوان یـک واحد 
صنفـی ملزم نمی کند کـه از فعاالن موتورسـوار 

گواهینامـه بخواهد و متقاضیان صرفـا با کارت 
ملی ثبت نام می کنند. 

بـه نظر من هـم تمـام اقداماتی کـه می خواهیم 
انجام بدهیم، باید در پلتفرم های مجازی باشد تا 
تاثیر بهتری داشـته باشد و حتی روند سریع تری 
طی شـود؛ چراکه امروزه از افراد مسـن تا بچه ها 

همگی با فضاهای مجازی آشنا هستند. 
ترابـران: پلیس برای فرهنگ سـازی در حوزه 
استفاده از موتورسـیکلت در کشور تابه حال 

چـه اقداماتی انجام داده اسـت؟
سرهنگ شریفی: اوال اصا در قانون، آموزش 
جـزء وظایـف پلیـس نیسـت، بلکـه برعهـده 
صداوسـیما، آموزش وپرورش یا وزارت ارشـاد 
اسـت کـه خـب آنهـا هـم کاری در ایـن زمینه 
انجـام نداده اند. بااین وجـود در دوره ای در مناطق 
22  گانه تهـران هر روز برای موتورسـوارانی که 
تخلـف داشـتند ، به جـای توقیـف یک هفته ای 
موتور، کاس آموزشـی برگزار می کردیم و آنها 

موظف بودند در این کاس ها شرکت کنند. 
در ایـن کاس هـا فیلم هـای آموزشـی نمایـش 
می دادیم و افسـرهای مخصوصی برای آموزش 

موتورسواران تربیت شده بودند.
در آن دوره زمانـی، فقـط تـا حـدی بـا کاهـش 
تخلفـات روبـه رو شـدیم، امـا خودمان شـاهد 
بودیـم که مثا موتورسـوار از کاس آموزشـی 
بیـرون می آمـد و دوبـاره خاف جهـت خیابان 
حرکـت می کـرد. در واقـع ایـن اقدامـات بدون 
فرهنگ سـازی نتوانسـت تاثیرگذاری چندانی 

داشته باشد. 
دربـاره قـوه قهریـه بیشـتر هـم بایـد بگویم که 

محمدرضا احدی: با وجود 
امکانات زیاد سیستم های 
هوشمند هنوز بسیاری
 از استان ها گله می کنند
 که دوربین های ما کار 
نمی کند! این در حالی 
است که بخش خصوصی 
ما تشنه سرمایه گذاری

 در این حوزه است. آنها 
می گویند من دوربین را 
نصب می کنم به شرط
 آنکه وقتی تخلف را ثبت 
می کند، درصد مناسبی
 به من بدهید، اما دولت
 این شرط را نمی پذیرد

در کشورهای دیگر، در 
تمام شرکت هایی که 
موتوسواران را به کار 
می گیرند، تاکید بر رعایت 
قوانین و داشتن گواهینامه 
است. قوانین ایران هم
 باید این شرکت ها را 
ملزم به استخدام 
موتورسواران دارای 
گواهینامه کند
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براسـاس مـاده 20 قانون رسـیدگی به تخلفات 
رانندگـی که مقـرر کـرده موتور افـراد متخلف 
یـک هفته توقیـف و در صورت تکـرار یک ماه 
توقیف شـود، ما آنقـدر موتور توقیـف کرده ایم 
کـه دیگـر پارکینگ ها جـا نـدارد و االن مجبور 
شـده ایم از طرح هـای تشـویقی بـرای ترغیـب 
موتورسـواران بـرای ترخیص موتورها اسـتفاده 
کنیـم که فقـط موتورهـا را ببرند! بنابرایـن، این 

جریمه ها هم اصا بازدارنده نیست. 
دکتـر احـدی: در کشـورهای دیگـر، تمـام 
کار  بـه  را  موتورسـواران  کـه  شـرکت هایی 
می گیرند، بر رعایت قوانین و داشـتن گواهینامه 
تاکیـد دارنـد. در ایران هم باید قانون یا فشـاری 
از طـرف نیروی انتظامی وجود داشـته باشـد تا 
ایـن شـرکت ها موتورسـواران را ملـزم کنند که 
چون لباس فرم این شـرکت را می پوشـند، ملزم 
بـه رعایت قانون باشـند. آمـوزش در این حیطه 
وظیفه چنین شـرکت هایی اسـت تا با برگزاری 
دوره های آموزشـی برای موتورسـواران، آن ها را 

ملزم به رعایت قانون کنند.
سـرهنگ احسـان مومنـی ) ریاسـت اداره 
تصادفـات پلیس راهـور ( : مـن به عنـوان یک 
کارشـناس می گویم که در بحث موتور سیکلت 
اکنـون در مـرز بحران هسـتیم تا جایـی که یک 
روز در تهران 6 فوتی تصادفات داشتیم که 4 نفر 
از آنهـا موتورسـوار بودنـد، بنابراین اگـر به این 
معضل توجه نکنیم، به زودی متحمل خسارات 

سنگینی خواهیم شد. 
ببینیـد! موتورسـیکلت به عنـوان وسـیله نقلیـه 
ارزان قیمـت با قدرت مانور باال و اشـغال فضای 

کـم در پارکینگ، مورد اسـتقبال مردم قـرار دارد. 
ضمن اینکه از سال 94 - 95 با نصب دوربین های 
طرح ترافیک، دوربین زوج و فرد و مطرح شـدن 
آلودگی هوا، اسـتفاده شـهروندان از این وسـیله 
نقلیـه افزایش یافـت و کلید افزایـش فوتی های 
تصادفـات زده شـد؛ زیرا دوربین ها فقط تخلف 
خودروهـا را ثبـت می کردنـد و بـه همین دلیل 
مـردم بـرای رهایی از جریمه به موتورسـیکلت 
روی آوردند. عاوه بر این، در دو سـال گذشـته 
نیـز بـا شـیوع بیمـاری کرونـا و فاصله گـذاری 
اجتماعـی، اسـتفاده از موتورسـیکلت در شـهر 
تهران بیشتر از قبل شـد و بسیاری از شهروندان 
بـرای اینکه از مترو و اتوبوس اسـتفاده نکنند، به 

موتور روی آوردند. 
از طرف دیگر، با افزایش کسب وکار اینترنتی در 
دوران کرونـا، دیگر موتور یک وسـیله تفریحی 
نیسـت و به منبـع درآمد تبدیل شـده؛ در حالی 
 که طبق تحقیقات، در اغلب کشورهای خارجی 
موتور سـیکلت، بیشـتر یـک وسـیله تفریحـی 
شـناخته می شـود. در ایـران یک پیـک موتوری 
که اغلب تحصیات باالیـی هم ندارد، به راحتی 
می توانـد با اختصـاص یک زمان خـاص به این 
کار، روزانه حدود 300 هزار تومان درآمد داشـته 
باشـد. ایـن رونـد مشـکاتی اعـم از افزایـش 
آلودگـی هـوا به دلیـل ایجـاد 3 برابـری آلودگی 
نسـبت بـه خـودرو، سـهم بـاال در تصادفـات 
به دلیل ایمنی پاییـن، نارضایتی عمومی، آلودگی 
صوتـی، برهم زدن نظم ترافیک شـهری و... را به 
وجود آورده و کار به جایی رسـانده که در سـال 
1400 بـر اسـاس آمـار، 45 درصـد فوتی هـای 

دکتر احدی: یکی از تمهیداتی 
که در کشورهای پیشرفته 
برای ایمنی بیشتر راکبان 

موتور پیش بینی شده، 
اختصاص بیمه رایگان 
به آنها است و دیگری، 
در اختیار گذاشتن کاله 

و تجهیزات رایگان به
این افراد که متاسفانه 
این جنبه های تشویقی 

در ایران وجود ندارد

در کشورهای پیشرفته 
اگر به موتورسواران بیمه 
رایگان بدهند، شرط هم 
می گذارند که اگر یکبار 

تصادف کردی، دفعه 
بعد به جای بیمه مجانی، 

هزینه  بسیار بیشتری
دریافت می شود؛ یعنی 
تلفیقی از رویکردهای 

تشویقی و بازدارنده 
را استفاده می کنند
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در نتیجه باید با کمک صدا وسـیما، رسـانه های 
جمعی و از همه مهم تر خانواده ها فرهنگ سازی 
شـود، ماننـد همـان کاری کـه در مقوله کمربند 

ایمنی و به کمک »سیا ساکتی« انجام شد.
راهکار دیگر این اسـت که سـازمان ها خود را با 
ایـن موضـوع درگیـر کننـد؛ یعنی شـرکت ها، 
سـازمان ها، اداره هـای دولتـی و خصوصـی و 
شرکت های اینترنتی که موتورسواران را استخدام 
می کننـد و موتور در اختیـار آنهـا می گذارند، با 
توجـه بـه اینکـه باالتریـن دارایـی هـر ارگانی 
نیروی انسـانی آن اسـت، برای حفـظ جان آنها 
نیروهای خود را به پوشـیدن کاه ایمنی مجبور 
کننـد و حتی گاهـی کاه رایـگان در اختیار آنها 
قـرار دهند یـا برای اهـدای جوایز یـا به صورت 

تشویقی به آنها کاه ایمنی هدیه دهند.
در تکمیل صحبت آقایان، باید اشـاره کنم که بر 
اسـاس تصادفـات جرحـی کـه پلیـس راهـور 
کروکـی کشـیده اسـت، 60 درصـد راننـدگان 
موتور سـیکلت فاقـد گواهینامـه هسـتند و 34 
درصـد آنهـا بیـن 15 تـا 30 سـال داشـتند. آمار 
دقیقی وجود ندارد که چند درصد موتورسـواران 
گواهینامـه ندارنـد، ولـی همیـن االن عامـل 60 
درصـد تصادفـات موتـوری مـا راکبـان فاقـد 
گواهینامه هستند، پس می توان نتیجه گرفت که 
همین میزان از موتورسـواران گواهینامـه ندارند، 
می توانیـم  از ظرفیـت سـازمان ها  درحالی کـه 
اسـتفاده و بـه رانندگان کمک کنیـم تا گواهینامه 
بگیرند. سـازمان ها و ارگان ها نباید فقط به  دنبال 
رسـیدن به هدف خودشـان باشـند، بلکه باید با 
این دید نگاه کنند که موتورسـوار نیروی انسانی 
آنهـا اسـت و برای حفـظ او باید کمک کنند که 

گواهینامه بگیرد و یا کاه ایمنی تهیه کند.
سـازمان ها و شـرکت ها باید رانندگان خود را در 
صـورت عدم تخلف از مقررات تشـویق کنند. 
یکـی از شـرکت های اینترنتـی وقتی مسـافر به 
مقصـد می رسـد از او دربـاره میـزان رضایت از 
راننـده نظرخواهی می کنـد، این کار بایـد درباره 
موتورسـواران و پیک هـای موتـوری هـم انجام 
شـود. باید شـرکت به موتورسـوار بگویـد اگر 
تخلف نداشـتی و مردم از تـو تقدیر کردند، من 
به جای مثا 3 درصد، 1 درصد سـهم برمی دارم. 
از طـرف دیگـر، می تواننـد سـامانه ای را ماننـد 
سـامانه ای که برای رانندگان خودروهای سنگین 
وجـود دارد تـا مردم نسـبت به رانندگـی او نظر 

تصادفات شهر تهران موتور سواران بودند. 
این آمار نسـبت به سـال 99، حـدود 5/ 1 درصد 
و نسـبت به سـال 98، حـدود 8 درصـد افزایش 
داشـته اسـت. همچنیـن 63 درصـد مجروحان 
حـوادث رانندگـی در شـهر تهـران مربـوط بـه  
راکبـان موتور بوده که این میـزان حدود 1 درصد 
نسـبت به سـال 99 و 4 درصد نسبت به سال 98 

افزایش داشته است. 
بـد نیسـت بدانید کـه آمـار تصادفات فوتـی در 
شـهر تهران طی 4 سـال متوالی کاهشی بوده که 
حاصـل تاثیر اقدامات ما در زمینـه عابران پیاده و 
خودروها اسـت، اما در مورد موتورسـیکلت ها، 

هر 4 سال شاهد افزایش بوده ایم. 
همچنین بر اسـاس آمار پزشکی قانونی در شهر 
تهـران بـاالی 85 درصـد و مطابق بـا آمار پلیس 
راهـور باالی 90 درصد فوتی های موتورسـواران 
بـر اثر ضربه به سـر اسـت. از نگاه دیگـر، در کل 
تصادفات در شـهر تهـران، 30 درصد فوتی ها در 
صحنـه و 70 درصد در بیمارسـتان رخ می دهد، 
اما به صـورت مجزا در بحث موتـور، 46 درصد 
فوت هـا در صحنـه اتفـاق می افتد کـه روی آمار 

کل هم اثر گذاشته است. 
به بیان دیگر، فوت عابران، موتورسیکلت سواران 
و راننـدگان خودرو در صحنه تصادف جمعا 30 
درصـد، اما آمار راکبان موتور به تنهایی 46 درصد 
است که استفاده نکردن از کاه ایمنی و ضربه به 

سر، اصلی ترین دلیل آن است.
از طـرف دیگـر، آمارهـا نشـان می دهـد کـه در 
فصـل تابسـتان فوتی هـای تصادفـات باالتـر 
مـی رود، زیرا موتورسـواران به دلیـل گرمای هوا 
کمتـر از کاه ایمنـی اسـتفاده می کننـد. ایـن در 
حالی اسـت که استانداردسـازی سـاخت کاه،  
داشـتن دریچه هوا در کاه، قیمت مناسـب آن، 
اختصـاص کاه ایمنـی رایگان از شـرکت های 
بیمـه بـه بیمه گـذاران و همین طـور آمـوزش، 
فرهنگ سـازی و نهادینه کـردن اسـتفاده از کاه 

ایمنی می تواند در کاهش آمار موثر باشد. 
همان گونه که بستن کمربند ایمنی در بین مردم 
نهادینه شد، پوشیدن کاه ایمنی هم باید نهادینه 
شـود. اکنـون اگـر در خـودرو کمربنـد ایمنـی 
سرنشـینان جلوی خودرو بسته نباشـد، خودرو 
توسـط دوربین ها یا پلیس جریمه می شـود، اما 
چنین جریمه ای برای موتورسـواران بابت عدم 

استفاده از کاه ایمنی وجود ندارد. 

پیشنهاد دادیم که مانند 
کشورهای دیگر، چیپ 
هوشمند برای موتور ها
 طراحی شود تا اطالعات

 مالک و شاسی و ... در 
داخل آن باشد و به محض 
تخلف بدون نیاز به پلیس،

 از طریق امواج رادیویی 
تخلف و مشخصات 
راننده و موتور ثبت  
شود. هوندا، یاماها و

بی ام و این چیپ را روی 
موتورهای خودشان
 نصب کرده اند

سرهنگ مومنی: ما برای 
ممنوعیت تردد راکبان

موتور در داخل تونل ها، 
بزرگراه ها و خط ویژه، 
به قانون نیاز داریم زیرا
 این مسئله به صراحت
 در قانون مورد اشاره قرار

 نگرفته است. اکنون اگر 
موتورسوار داخل خط ویژه 
بیاید و در وقوع تصادف

 هم سهم داشته باشد 
نمی توانیم به صورت
 قانونی، سهم او را در 
تصادف مشخص کنیم
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عملکـرد  دربـاره  نظرسـنجی  بـرای  بدهنـد، 
موتورسـواران راه اندازی کنند. در زمینه بیمه نیز 
سـازمان ها و شرکت ها می توانند کمک بسیاری 
داشته باشند، مثا می توانند موتورسواران خود را 
به صـورت گروهـی بیمه کنند کـه از تخفیفات 
بیمـه ای هم بهره مند شـوند. عاوه بر اسـتفاده 
از کاه ایمنی، شـرکت ها و سـازمان ها می توانند 
با اختصاص لباس مخصوص به موتورسـواران 
که شـبرنگ هـم هسـت، از وقـوع تصادفات و 
آسـیب دیدگی موتورسـواران جلوگیـری کنند، 
زیـرا یکـی از عوامـل حادثه سـاز، دیـده نشـدن 

موتورسواران است. 
امین شـاه بیک؛ نماینده پویش موتورسواران 
قانونمنـد: دربـاره گواهینامـه بایـد بگویـم که 
متاسـفانه اکنون در سطح شهر تهران تنها حدود 
5 مرکز آموزش موتورسـواری داریم. درحالی که 
5 میلیـون موتورسـوار وجـود دارد، بنابراین اگر 
همیـن االن قـرار باشـد یک فـرد به دنبـال اخذ 
گواهینامـه موتـور بـرود بـه او می گوینـد 2 ماه 
دیگـر مراجعه کند. خب فـردی که با موتور کار 
می کنـد منتظـر نمی مانـد کـه 2 مـاه دیگـر تازه 
برود و سر کاس بنشیند، بلکه از موتور استفاده 
می کنـد تـا اینکه باالخـره زمانی توسـط پلیس 
دستگیر شود. تعداد آموزشگاه های موتورسواری 

باید به اندازه خودرو افزایش یابد.
سـرهنگ مومنی: البته باید این توضیح را هم 
بدهـم که بر اسـاس آمار و بررسـی های پلیس، 
بسـیاری از افرادی کـه به دنبال گواهینامه موتور 
نمی روند به دلیل آیین نامه اسـت، زیرا سواد آنها 
پایین اسـت و می ترسند قبول نشوند، اما افرادی 
کـه دیپلـم بـه بـاال هسـتند، خیلـی راحت تـر 
می پذیرنـد که امتحـان بدهند، زیـرا می دانند که 

آیین نامه را قبول می شوند. 
مـا حتی بـه آموزشـگاه ها هـم گفتیم کـه برای 
موتورسـوارانی که سـطح سـواد آنها پایین تر یا 
سنشـان باالتـر اسـت، آمـوزش آیین نامـه را بـا 
عکـس و فیلـم انجـام دهنـد. بـا این حـال اکثر 
موتورسـواران فکر می کنند که اگر ثبت نام کنند 
قطعا آیین نامه را رد می شـوند. بسیاری از آنها در 
رانندگی مهارت دارند، اما از آیین نامه می ترسند. 
همچنین درباره افزایش تعداد آموزشـگاه ها باید 
بگویـم که ابتـدا باید درخواسـتی وجود داشـته 

باشد تا آموزشگاه جدید تاسیس شود. 
ضمنا کاس های آیین نامه اکنون آناین شـده و 

ظرفیتشان آزاد است.
ترابـران: به جـز نپوشـیدن کاله ایمنـی، چـه 
فاکتورهای دیگری در افزایش تصادفات راکبان 

موتور تاثیرگذار اسـت؟
سـرهنگ مومنی:   بعد از کاه ایمنی، سـاعت 
اوج فعالیت پیک های موتوری بسیار مهم است. 
در سـال 1400 باالترین آمار تصادفات ما ساعت 
7 تـا 11 شـب بـوده که دقیقـا در آن سـاعت ها 
فعالیت پیک های موتوری برای بردن غذا بیشـتر 
اسـت و برای اینکه یک سـرویس بیشتر بروند، 
عجلـه و خاف می کند. همچنین چون خسـته 
هسـتند و دید هم در شـب کم است، تصادفات 
بیشـتری در این بازه زمانـی رخ می دهد، بنابراین 
همـان گونه که گفته شـد پوشـیدن لباس ایمنی 

شبرنگ می تواند به موتورسوار کمک کند.
یکی از بحث های دیگر، ورود موتورسـواران به 
بزرگراه ها، تونل ها و خط ویژه اسـت. متاسـفانه 
49 درصد فوتی های موتورسـواران شـهر تهران 
در داخـل بزرگـراه اسـت. اکثـر کشـورها ورود 
موتـور را بـه بزرگـراه ممنـوع کرده انـد، زیـرا 

سرعت خودروها در بزرگراه باال است. 
همچنیـن در شـهر تهـران 4 درصـد فوتـی و 3 
درصـد جرحی موتورسـواران در زمان تـردد در 
خـط ویژه بوده اسـت. در سـال 1400، فوت 15 
راننده موتورسیکلت در داخل تونل های شهری 
رسـالت، امیرکبیر، نیایش و توحید بـوده؛ این در 
حالی اسـت که برای همه تونل ها تابلوی »ورود 

موتورسیکلت ممنوع« نصب کرده ایم.
ما برای ممنوعیت تردد موتورسیکلت در داخل 
تونـل، بزرگـراه و خط ویژه به قانون نیـاز داریم، 
زیـرا قانـون صراحتـی در ایـن زمینه نـدارد. اگر 
موتورسـوار داخـل خط ویـژه بیایـد و در وقوع 
تصادف هم سـهم داشـته باشـد مـا نمی توانیم 

به صورت قانونی به او سهم دهیم.
البتـه گاهـی ایـن کار انجـام می شـود، امـا بیـن 
کارشناسـان اختـاف وجـود دارد، بنابرایـن بـه 
قانون صریح مانند مـاده 4 ایمنی راه ها نیاز داریم 
تـا بتوانیـم موتورسـوار را در خـط ویـژه مقصر 
بدانیـم. دربـاره تونل هم باید بگویـم که به  دلیل 
بسـته بودن فضا بر اثر کوچک ترین تغییر مسیر، 
موتورسـوار بـا دیـواره تونل برخـورد می کند و 

جانش را از دست می دهد.
ترابـران: بـا توجـه بـه اینکـه موتورسـواران 
به صورت گسـترده بی نظمی ترافیکـی ایجاد 

سرهنگ احسان مومنی: 
من به عنوان یک کارشناس 
معتقدم که اکنون در بحث 

موتور سیکلت، در مرز بحران 
هستیم. در  سال 1400

حدود 45 درصد فوتی های 
تصادفات شهر تهران را 

موتور سواران تشکیل 
می دادند که این آمار در 
قیاس با سال 99 حدود
1/5 درصد و نسبت به 

سال 98 حدود 8 درصد 
افزایش داشته است 

واقعا بی انصافی است 
که همه چیز را گردن 

پلیس بیندازیم، مانند 
این است که ساختمانی

به شکل ناایمن ساخته
شود و بعد از نگهبان

آن انتظار داشته باشیم
که مراقب باشد. پلیس 

فقط در بخش اجرا 
قرار دارد و باید ابزار

مناسب در اختیار
داشته باشد
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در نتیجه باید با کمک صدا وسـیما، رسـانه های 
جمعی و از همه مهم تر خانواده ها فرهنگ سازی 
شـود، ماننـد همـان کاری کـه در مقوله کمربند 

ایمنی و به کمک »سیا ساکتی« انجام شد.
راهکار دیگر این اسـت که سـازمان ها خود را با 
ایـن موضـوع درگیـر کننـد؛ یعنی شـرکت ها، 
سـازمان ها، اداره هـای دولتـی و خصوصـی و 
شرکت های اینترنتی که موتورسواران را استخدام 
می کننـد و موتور در اختیـار آنهـا می گذارند، با 
توجـه بـه اینکـه باالتریـن دارایـی هـر ارگانی 
نیروی انسـانی آن اسـت، برای حفـظ جان آنها 
نیروهای خود را به پوشـیدن کاه ایمنی مجبور 
کننـد و حتی گاهـی کاه رایـگان در اختیار آنها 
قـرار دهند یـا برای اهـدای جوایز یـا به صورت 

تشویقی به آنها کاه ایمنی هدیه دهند.
در تکمیل صحبت آقایان، باید اشـاره کنم که بر 
اسـاس تصادفـات جرحـی کـه پلیـس راهـور 
کروکـی کشـیده اسـت، 60 درصـد راننـدگان 
موتور سـیکلت فاقـد گواهینامـه هسـتند و 34 
درصـد آنهـا بیـن 15 تـا 30 سـال داشـتند. آمار 
دقیقی وجود ندارد که چند درصد موتورسـواران 
گواهینامـه ندارنـد، ولـی همیـن االن عامـل 60 
درصـد تصادفـات موتـوری مـا راکبـان فاقـد 
گواهینامه هستند، پس می توان نتیجه گرفت که 
همین میزان از موتورسـواران گواهینامـه ندارند، 
می توانیـم  از ظرفیـت سـازمان ها  درحالی کـه 
اسـتفاده و بـه رانندگان کمک کنیـم تا گواهینامه 
بگیرند. سـازمان ها و ارگان ها نباید فقط به  دنبال 
رسـیدن به هدف خودشـان باشـند، بلکه باید با 
این دید نگاه کنند که موتورسـوار نیروی انسانی 
آنهـا اسـت و برای حفـظ او باید کمک کنند که 

گواهینامه بگیرد و یا کاه ایمنی تهیه کند.
سـازمان ها و شـرکت ها باید رانندگان خود را در 
صـورت عدم تخلف از مقررات تشـویق کنند. 
یکـی از شـرکت های اینترنتـی وقتی مسـافر به 
مقصـد می رسـد از او دربـاره میـزان رضایت از 
راننـده نظرخواهی می کنـد، این کار بایـد درباره 
موتورسـواران و پیک هـای موتـوری هـم انجام 
شـود. باید شـرکت به موتورسـوار بگویـد اگر 
تخلف نداشـتی و مردم از تـو تقدیر کردند، من 
به جای مثا 3 درصد، 1 درصد سـهم برمی دارم. 
از طـرف دیگـر، می تواننـد سـامانه ای را ماننـد 
سـامانه ای که برای رانندگان خودروهای سنگین 
وجـود دارد تـا مردم نسـبت به رانندگـی او نظر 

تصادفات شهر تهران موتور سواران بودند. 
این آمار نسـبت به سـال 99، حـدود 5/ 1 درصد 
و نسـبت به سـال 98، حـدود 8 درصـد افزایش 
داشـته اسـت. همچنیـن 63 درصـد مجروحان 
حـوادث رانندگـی در شـهر تهـران مربـوط بـه  
راکبـان موتور بوده که این میـزان حدود 1 درصد 
نسـبت به سـال 99 و 4 درصد نسبت به سال 98 

افزایش داشته است. 
بـد نیسـت بدانید کـه آمـار تصادفات فوتـی در 
شـهر تهران طی 4 سـال متوالی کاهشی بوده که 
حاصـل تاثیر اقدامات ما در زمینـه عابران پیاده و 
خودروها اسـت، اما در مورد موتورسـیکلت ها، 

هر 4 سال شاهد افزایش بوده ایم. 
همچنین بر اسـاس آمار پزشکی قانونی در شهر 
تهـران بـاالی 85 درصـد و مطابق بـا آمار پلیس 
راهـور باالی 90 درصد فوتی های موتورسـواران 
بـر اثر ضربه به سـر اسـت. از نگاه دیگـر، در کل 
تصادفات در شـهر تهـران، 30 درصد فوتی ها در 
صحنـه و 70 درصد در بیمارسـتان رخ می دهد، 
اما به صـورت مجزا در بحث موتـور، 46 درصد 
فوت هـا در صحنـه اتفـاق می افتد کـه روی آمار 

کل هم اثر گذاشته است. 
به بیان دیگر، فوت عابران، موتورسیکلت سواران 
و راننـدگان خودرو در صحنه تصادف جمعا 30 
درصـد، اما آمار راکبان موتور به تنهایی 46 درصد 
است که استفاده نکردن از کاه ایمنی و ضربه به 

سر، اصلی ترین دلیل آن است.
از طـرف دیگـر، آمارهـا نشـان می دهـد کـه در 
فصـل تابسـتان فوتی هـای تصادفـات باالتـر 
مـی رود، زیرا موتورسـواران به دلیـل گرمای هوا 
کمتـر از کاه ایمنـی اسـتفاده می کننـد. ایـن در 
حالی اسـت که استانداردسـازی سـاخت کاه،  
داشـتن دریچه هوا در کاه، قیمت مناسـب آن، 
اختصـاص کاه ایمنـی رایگان از شـرکت های 
بیمـه بـه بیمه گـذاران و همین طـور آمـوزش، 
فرهنگ سـازی و نهادینه کـردن اسـتفاده از کاه 

ایمنی می تواند در کاهش آمار موثر باشد. 
همان گونه که بستن کمربند ایمنی در بین مردم 
نهادینه شد، پوشیدن کاه ایمنی هم باید نهادینه 
شـود. اکنـون اگـر در خـودرو کمربنـد ایمنـی 
سرنشـینان جلوی خودرو بسته نباشـد، خودرو 
توسـط دوربین ها یا پلیس جریمه می شـود، اما 
چنین جریمه ای برای موتورسـواران بابت عدم 

استفاده از کاه ایمنی وجود ندارد. 

پیشنهاد دادیم که مانند 
کشورهای دیگر، چیپ 
هوشمند برای موتور ها
 طراحی شود تا اطالعات
 مالک و شاسی و ... در 
داخل آن باشد و به محض 
تخلف بدون نیاز به پلیس،
 از طریق امواج رادیویی 
تخلف و مشخصات 
راننده و موتور ثبت  
شود. هوندا، یاماها و
بی ام و این چیپ را روی 
موتورهای خودشان
 نصب کرده اند

سرهنگ مومنی: ما برای 
ممنوعیت تردد راکبان
موتور در داخل تونل ها، 
بزرگراه ها و خط ویژه، 
به قانون نیاز داریم زیرا
 این مسئله به صراحت
 در قانون مورد اشاره قرار
 نگرفته است. اکنون اگر 
موتورسوار داخل خط ویژه 
بیاید و در وقوع تصادف
 هم سهم داشته باشد 
نمی توانیم به صورت
 قانونی، سهم او را در 
تصادف مشخص کنیم
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عملکـرد  دربـاره  نظرسـنجی  بـرای  بدهنـد، 
موتورسـواران راه اندازی کنند. در زمینه بیمه نیز 
سـازمان ها و شرکت ها می توانند کمک بسیاری 
داشته باشند، مثا می توانند موتورسواران خود را 
به صـورت گروهـی بیمه کنند کـه از تخفیفات 
بیمـه ای هم بهره مند شـوند. عاوه بر اسـتفاده 
از کاه ایمنی، شـرکت ها و سـازمان ها می توانند 
با اختصاص لباس مخصوص به موتورسـواران 
که شـبرنگ هـم هسـت، از وقـوع تصادفات و 
آسـیب دیدگی موتورسـواران جلوگیـری کنند، 
زیـرا یکـی از عوامـل حادثه سـاز، دیـده نشـدن 

موتورسواران است. 
امین شـاه بیک؛ نماینده پویش موتورسواران 
قانونمنـد: دربـاره گواهینامـه بایـد بگویـم که 
متاسـفانه اکنون در سطح شهر تهران تنها حدود 
5 مرکز آموزش موتورسـواری داریم. درحالی که 
5 میلیـون موتورسـوار وجـود دارد، بنابراین اگر 
همیـن االن قـرار باشـد یک فـرد به دنبـال اخذ 
گواهینامـه موتـور بـرود بـه او می گوینـد 2 ماه 
دیگـر مراجعه کند. خب فـردی که با موتور کار 
می کنـد منتظـر نمی مانـد کـه 2 مـاه دیگـر تازه 
برود و سر کاس بنشیند، بلکه از موتور استفاده 
می کنـد تـا اینکه باالخـره زمانی توسـط پلیس 
دستگیر شود. تعداد آموزشگاه های موتورسواری 

باید به اندازه خودرو افزایش یابد.
سـرهنگ مومنی: البته باید این توضیح را هم 
بدهـم که بر اسـاس آمار و بررسـی های پلیس، 
بسـیاری از افرادی کـه به دنبال گواهینامه موتور 
نمی روند به دلیل آیین نامه اسـت، زیرا سواد آنها 
پایین اسـت و می ترسند قبول نشوند، اما افرادی 
کـه دیپلـم بـه بـاال هسـتند، خیلـی راحت تـر 
می پذیرنـد که امتحـان بدهند، زیـرا می دانند که 

آیین نامه را قبول می شوند. 
مـا حتی بـه آموزشـگاه ها هـم گفتیم کـه برای 
موتورسـوارانی که سـطح سـواد آنها پایین تر یا 
سنشـان باالتـر اسـت، آمـوزش آیین نامـه را بـا 
عکـس و فیلـم انجـام دهنـد. بـا این حـال اکثر 
موتورسـواران فکر می کنند که اگر ثبت نام کنند 
قطعا آیین نامه را رد می شـوند. بسیاری از آنها در 
رانندگی مهارت دارند، اما از آیین نامه می ترسند. 
همچنین درباره افزایش تعداد آموزشـگاه ها باید 
بگویـم که ابتـدا باید درخواسـتی وجود داشـته 

باشد تا آموزشگاه جدید تاسیس شود. 
ضمنا کاس های آیین نامه اکنون آناین شـده و 

ظرفیتشان آزاد است.
ترابـران: به جـز نپوشـیدن کاله ایمنـی، چـه 
فاکتورهای دیگری در افزایش تصادفات راکبان 

موتور تاثیرگذار اسـت؟
سـرهنگ مومنی:   بعد از کاه ایمنی، سـاعت 
اوج فعالیت پیک های موتوری بسیار مهم است. 
در سـال 1400 باالترین آمار تصادفات ما ساعت 
7 تـا 11 شـب بـوده که دقیقـا در آن سـاعت ها 
فعالیت پیک های موتوری برای بردن غذا بیشـتر 
اسـت و برای اینکه یک سـرویس بیشتر بروند، 
عجلـه و خاف می کند. همچنین چون خسـته 
هسـتند و دید هم در شـب کم است، تصادفات 
بیشـتری در این بازه زمانـی رخ می دهد، بنابراین 
همـان گونه که گفته شـد پوشـیدن لباس ایمنی 

شبرنگ می تواند به موتورسوار کمک کند.
یکی از بحث های دیگر، ورود موتورسـواران به 
بزرگراه ها، تونل ها و خط ویژه اسـت. متاسـفانه 
49 درصد فوتی های موتورسـواران شـهر تهران 
در داخـل بزرگـراه اسـت. اکثـر کشـورها ورود 
موتـور را بـه بزرگـراه ممنـوع کرده انـد، زیـرا 

سرعت خودروها در بزرگراه باال است. 
همچنیـن در شـهر تهـران 4 درصـد فوتـی و 3 
درصـد جرحی موتورسـواران در زمان تـردد در 
خـط ویژه بوده اسـت. در سـال 1400، فوت 15 
راننده موتورسیکلت در داخل تونل های شهری 
رسـالت، امیرکبیر، نیایش و توحید بـوده؛ این در 
حالی اسـت که برای همه تونل ها تابلوی »ورود 

موتورسیکلت ممنوع« نصب کرده ایم.
ما برای ممنوعیت تردد موتورسیکلت در داخل 
تونـل، بزرگـراه و خط ویژه به قانون نیـاز داریم، 
زیـرا قانـون صراحتـی در ایـن زمینه نـدارد. اگر 
موتورسـوار داخـل خط ویـژه بیایـد و در وقوع 
تصادف هم سـهم داشـته باشـد مـا نمی توانیم 

به صورت قانونی به او سهم دهیم.
البتـه گاهـی ایـن کار انجـام می شـود، امـا بیـن 
کارشناسـان اختـاف وجـود دارد، بنابرایـن بـه 
قانون صریح مانند مـاده 4 ایمنی راه ها نیاز داریم 
تـا بتوانیـم موتورسـوار را در خـط ویـژه مقصر 
بدانیـم. دربـاره تونل هم باید بگویـم که به  دلیل 
بسـته بودن فضا بر اثر کوچک ترین تغییر مسیر، 
موتورسـوار بـا دیـواره تونل برخـورد می کند و 

جانش را از دست می دهد.
ترابـران: بـا توجـه بـه اینکـه موتورسـواران 
به صورت گسـترده بی نظمی ترافیکـی ایجاد 

سرهنگ احسان مومنی: 
من به عنوان یک کارشناس 
معتقدم که اکنون در بحث 

موتور سیکلت، در مرز بحران 
هستیم. در  سال 1400

حدود 45 درصد فوتی های 
تصادفات شهر تهران را 

موتور سواران تشکیل 
می دادند که این آمار در 
قیاس با سال 99 حدود
1/5 درصد و نسبت به 

سال 98 حدود 8 درصد 
افزایش داشته است 

واقعا بی انصافی است 
که همه چیز را گردن 

پلیس بیندازیم، مانند 
این است که ساختمانی

به شکل ناایمن ساخته
شود و بعد از نگهبان

آن انتظار داشته باشیم
که مراقب باشد. پلیس 

فقط در بخش اجرا 
قرار دارد و باید ابزار

مناسب در اختیار
داشته باشد
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می کننـد، گاهی احسـاس می شـود که پلیس 
به انـدازه کافـی بـا جدیـت بـا آنهـا برخورد 
نمی کنـد و برخوردها بیشـتر از جنبه امنیتی و 
صرفا بـه دلیل نداشـتن پـالک یـا مخدوش 

بـودن آن اسـت ... 
سـرهنگ مومنی: در بحث برخـورد قانون با 
موتورسـواران متخلف، باید بگویم که  پلیس به 
جـد با آنها برخورد می کند و تعـارف هم ندارد. 
آمارهـای برخـورد پلیس با تخلفات هـم در هر 
سـال افزایشی اسـت و پارکینگ ها از موتورهای 
توقیفـی پر شـده اسـت؛ امـا همه جـا که پلیس 
نیسـت بنابراین بـه ابزارهایی ماننـد دوربین نیاز 
داریـم تـا همان گونـه کـه خودروهـا را کنتـرل 
می کنـد، موتورهـا را هم پایش کند. بـا این حال، 

دوربین ها در بحث موتور ضعیف هستند.
مـا در مواجهـه با پاک هـای مخدوش هـم در 
حـد توان برخـورد می کنیم، اما ایـن موضوع به 
فرهنگ راننده برمی گردد و باید به این سـطح از  
درک و آگاهی برسـد. ما در این حوزه پیشـنهاد 
دو پـاک شـدن موتورهـا را هـم دادیـم. حتـی 
پیشـنهاد دادیم که مانند کشـورهای دیگر چیپ 
هوشـمند برای موتورسـیکلت طراحی شود که 
اطاعـات فرد مالـک و شاسـی و... در داخل آن 
باشـد و به محض تخلف نیاز به پلیس نباشـد و 
به وسـیله همان چیپ و از طریق امواج رادیویی 
تخلـف و مشـخصات راننده و موتورسـیکلت 
ثبت  شـود. هونـدا، یاماهـا و ب ام و این چیپ را 

روی موتورهای خودشان نصب کرده اند.
بایـد بدانیم که پلیس در بخش اجرا قـرار دارد و 
بایـد ابـزار مناسـب در اختیار او گذاشـته شـود. 
پلیـس فقـط همـان محـدوده ای را که ایسـتاده، 
کنتـرل می کنـد و نمی توانـد مثـا 150 متـر آن 
طرف تـر را هـم در نظـر داشـته باشـد. از بـس 
پلیـس به مـردم گفت که از کاه ایمنی اسـتفاده 
کنید، موتورسواران تا پلیس به سمتشان می رود، 

فرار می کنند.
بـا این حـال، پلیس بـاز هم بیکار ننشسـته و با 
توجه به پر شدن پارکینگ ها و اعمال جریمه در 
ایـن وضع اقتصادی مـردم، طرح »موتوریـار« را 
اجـرا کـرده اسـت. در این طرح، افسـر پلیس به 
موتورسـواری کـه تخلـف حادثه سـاز )نـه هر 
تخلفـی( مرتکـب شـده، دو پیشـنهاد می دهد: 
یکـی اینکه موتـور او بـه پارکینگ بـرود و دوم 
اینکـه بعـد از آمـوزش کوتـاه چند دقیقـه ای با 

پوشـیدن لبـاس همیار پلیس یک سـاعت سـر 
چهارراه بایسـتد و به موتورسـواران دیگر تذکر 
دهد. خوشـبختانه مردم هم از این کار استقبال و 
تقدیـر کردنـد. البتـه چـون بـرای ایـن کار ماده 
قانونـی نداشـتیم، از دادسـتان تهـران بـرای این 
طـرح اجازه قضایی گرفتیم. همچنیـن افراد هم 
از همـان لحظـه اول تـا آخـر خدمـت بیمـه 
می شـوند که اگر اتفاقی ناخواسـته برای آنها رخ 

داد، مشکلی ایجاد نشود.
مـا نیـاز داریـم کـه در برخـورد بـا متخلفـان 
پلیـس  بـرای  هـم  جایگزیـن  مجازات هـای 
به صـورت قانونی تعریف شـود؛ زیـرا قوانین ما 
آن میـزان بازدارندگـی را نـدارد و باید در بخش 
تخلفـات اصـاح و بازبینـی صـورت گیـرد و 
سیسـتم به کمک پلیس بیایـد و دوربین ها فعال 
شـود. دیگر به شـکل سـنتی رؤیـت تخلف و 
جریمـه نوشـتن جوابگو نیسـت. پلیس چقدر 
باید نیرو بگذارد که بتواند 5 میلیون موتورسـوار 

را کنترل کند؟! 
دکتر احدی: درباره چیپ )تراشـه( هوشـمند 
در موتور سـیکلت باید بگویم کـه االن امکانات 
در سیستم های هوشمند بسیار زیاد است و باید 
در حـوزه سیسـتم های هوشـمند فعال شـویم. 
متأسـفانه بـا وجـود امکانـات بسـیار بـاالی 
سیسـتم های هوشـمند هنوز خیلی از اسـتان ها 
گله می کنند که دوربین هـای ما کار نمی کند! در 
حالی که بخش خصوصی تشنه سرمایه گذاری 

در این حوزه است. 
او می گویـد مـن دوربیـن را نصـب می کنـم به 
شرط آنکه پس از ثبت تخلف، اوال اعمال قانون 
شـود و ثانیـا بـا توجـه بـه سـرمایه گذاری، باال 
درصدی مناسـب با سـرمایه ایجاد شده نصیب 
سـرمایه گذار شـود، ولـی دولـت ایـن شـرط را 
نمی پذیرد، در حالی کـه دولت باید در این زمینه 
بـه بخش خصوصـی امتیاز بدهـد، زیـرا وقتی 
موتورسـواران امکانـات رفاهی مناسـبی داشـته 
باشـند، به اسـتفاده از آن تشویق می شوندو بر اثر 
آن، آلودگـی کمتر می شـود، اسـترس و نگرانی 
کاهش می یابـد، تصـادف رخ نمی دهـد، تعداد 
فوتی ها کمتر می شـود و در نهایت سـود  آن به 

خود دولت برمی گردد.
سـرهنگ مومنی: واقعا بی انصافی اسـت اگر 
همه چیـز را گـردن پلیـس بیندازیم، ماننـد این 
اسـت که ساختمان ناایمنی را ساخته باشیم و به 

یکی دیگر از مشکالت، 
بی کیفیت بودن موتور های 
ساخت داخل است. حتی 
ورژن اصلی برخی موتورها 
ترمز ABS دارد، اما وقتی
به ایران می آید، آن را
از روی موتور برمی دارند
 و در نتیجه آمار تصادف

باال می رود، اما پلیس 
به این موتور ناقص، 
پالک می دهد و با این 
تخلف برخورد نمی کند

نماینده پویش  مردمی 
موتورسواران قانونمند: 
متاسفانه اکنون در سطح 
شهر تهران تنها حدود 
5 مرکز برای آموزش 
موتورسواری وجود دارد

در حالی که 5 میلیون 
موتورسوار داریم، پس
اگر االن فردی به دنبال

اخذ گواهینامه موتور 
برود، باید 2 ماه 
معطل باشد
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نگهبـان بگوییم که مراقـب باش کـه فرونریزد. 
موتورسـیکلت بـا این ویژگی های فنی بـد را به 
دسـت مردم می دهند، بعد توقع دارند که پلیس 
کنترل کند )یکی از پیشنهاد های کلی پلیس این 
اسـت که از تولید موتورسـیکلت بنزینی فاصله 
بگیریم و با در نظر گرفتن مقوله سرعت، ایمنی 
و امنیت به سـمت موتورسیکلت برقی برویم(. 
چرا بقیـه ارگان ها را فرامـوش کرده اند و فقط از 

پلیس انتظار دارند. 
سـازمان های مرتبط با آموزش و فرهنگ سـازی 
بایـد پـای کار بیاینـد و دربـاره ابعـاد تخلـف و 
اتفاقات اطاع رسـانی کنند. زیرسـاخت ها باید 
اصاح شـود. برای مهندسی ترافیک متناسب با 
شـرایط و حـوادث رخ داده به قوانین جدید نیاز 
داریـم، امـا متاسـفانه قوانین ما مربـوط به زمانی 
است که در کل تهران حدود هزار موتورسیکلت 
تـردد می کـرد، بنابرایـن اکنـون مـا بـرای ایـن 
اصاحـات و تحـوالت بـه یـک اراده و عـزم 

جدی و ملی نیاز داریم.
محمـد ادیب یزدی )کنشـگر اجتماعی( : ما 
بالـغ بـر 1000 موتورسـوار را در پویش هـای 
»موتورسـواران قانونمند« تحت پوشش داریم و 
در گذشته همایشی را با همین نام برگزار کردیم 
کـه نتایـج خوبـی داشـت و در فضـای مجازی 
بسـیار مورد استقبال قرار گرفت. این پتانسیل را 
بـاز هم می توانیـم با عنوان همایـش و یا پویش 
در اختیـار دوسـتان قـرار دهیـم تـا دربـاره کاه 
ایمنـی، لبـاس ایمنـی موتورسـواران و... تولیـد 

محتوا، تبلیغ و فرهنگ سازی شود.
آقای دکتر احدی به رفتار ترافیکی در کشورهای 
دیگـر اشـاره کردنـد، امـا مـا در ایـران زندگـی 
می کنیـم و التهابات جامعـه ایـران را نمی توانیم 
نادیده بگیریم. همه چیـز هم به فرهنگ مربوط 
نمی شـود. بدون اغـراق یـک جـوان در امارات 
متحده بـا یک درصد التهابات جـوان ایرانی هم 
درگیـر نیسـت، بـه همیـن دلیـل باید بـه تاثیر 
مشـکات اجتماعـی و اقتصـادی روی رفتـار 
ترافیکـی ایرانیـان هم توجه و بررسـی شـود تا 

خروجی مثبت داشته باشد.
درباره عملکرد صداوسـیما من بـا آقایان موافق 
نیسـتم، زیرا هر زمانی که مشـکلی مطرح شده، 
دوستان سـازمان صداوسیما لبیک گفتند. همان 
همایش موتورسـواران قانونمند را هم پوشـش 
دادنـد و پخـش کردنـد کـه بازخـورد خوبـی 

داشـت. اکنون نیز می توانیم بـرای اجرایی کردن 
نتایج این جلسه از همکاری سازمان صداوسیما 
و همچنین وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی 

و گردشگری استفاده کنیم.
نکتـه دیگر دربـاره بحث فضای مجازی اسـت 
کـه بایـد بگویـم مـا بالـغ  بـر هـزار حسـاب 
اینسـتاگرامی داریم که همه آنهـا را می توانیم در 
اختیار شـما قرار دهیم و حتی از سـلبریتی هایی 
در حـوزه بازیگـران، هنرمندان، ورزشـکاران و... 

کمک بگیریم تا خروجی داشته باشیم.
بـه عقیـده مـن، خروجـی این جلسـه بایـد به 
برگـزاری یـک همایش یـا پویش بـزرگ منتج 
شـود که به صدور بیانیه ای بینجامد و به دسـت 
مسـئوالن مربوطه و ریاسـت جمهوری برسد و 

همکاری آنها را به دنبال داشته باشد.
ترابـران: آقـای شـاه بیک، جنابعالـی به عنوان 
یکی از موتورسـواران قانون مدار، نگاه حاکم 
در مـورد موتورسـواران را چگونـه ارزیابـی 
می کنیـد و چه انتظـارات و خواسـته هایی از 

نهاد هـای ذی ربـط دارید؟
شـاه بیک: حقیقت آن است که در این جلسه 
همـه بزرگواران آن طرف میز قـرار دارند و ما دو 
نفـر این طرف میز هسـتیم. من حدود 20 سـال 
تجربـه موتورسـواری، قهرمانـی ایـن رشـته و 
هدایت تیم موتورسـواری حرفـه ای را دارم و در 

این زمینه فرهنگ سازی کرده ام.
مطالبی که تاکنون در این جلسـه مطرح شـد، از 
نـگاه من کـه یک موتورسـوار هسـتم واجد دو 
نکتـه بود؛ یکـی توجیه عملکرد پلیـس بود که 
تقریبا همـه آقایان مایل به اسـتفاده از قوه قهریه 
بیشـتر بودند و دیگری تاکید بر عدم اسـتفاده از 
کاه ایمنی توسـط موتورسواران که در این مورد 
هم نقـش و وظیفه بقیه ذی نفعـان در این حوزه 
مغفـول مانـد. بایـد قبول کرد کـه در ایـران یک 
موتورسـوار، شـهروند درجـه دوم محسـوب 
می شـود و حـاال بـا این وضعیـت، به دنبـال آن 
هسـتیم کـه همـه دسترسـی های او را ببندیم و 
محـدود کنیم کـه در بزرگراه و تونل هـم نرود؟! 
ایـن مقوله که در کشـورهای دیگر موتورسـوار 
حـق ورود بـه بزرگـراه را نـدارد تـا حـدودی 
درسـت اسـت، امـا دقیق نیسـت، چـون در آن 
کشـورها هم موتورهایی که قـدرت موتور آنها 
از یـک حجم معین باالتر باشـد، اجازه تـردد در 

بزرگراه ها را دارند. 

طبق ماده 20 قانون
رسیدگی به تخلفات 

رانندگی که مقرر کرده
موتور افراد متخلف، 

یک هفته توقیف و در 
صورت تکرار یک ماه 

توقیف شود، ما به قدری 
موتور توقیف کرده ایم

که ظرفیت پارکینگ ها 
پر شده است، بنابراین

مجبور شدیم از طرح 
تشویقی برای ترغیب 
مالکان جهت ترخیص 

موتور استفاده کنیم 

سرهنگ علی اصغر شریفی: 
ما با شرکت اسنپ، الو پیک 

و »میاره« جلسه داشتیم. 
صراحتا می گفتند ما ایجاد 

شغل کرده ایم و اینکه 
موتورسوار خالف می کند
یا نه، دیگر به ما مربوط 

نمی شود و نمی توانیم
کنترلی روی آنها داشته 
باشیم چون ابزار الزم 

را در اختیار نداریم
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می کننـد، گاهی احسـاس می شـود که پلیس 
به انـدازه کافـی بـا جدیـت بـا آنهـا برخورد 
نمی کنـد و برخوردها بیشـتر از جنبه امنیتی و 
صرفا بـه دلیل نداشـتن پـالک یـا مخدوش 

بـودن آن اسـت ... 
سـرهنگ مومنی: در بحث برخـورد قانون با 
موتورسـواران متخلف، باید بگویم که  پلیس به 
جـد با آنها برخورد می کند و تعـارف هم ندارد. 
آمارهـای برخـورد پلیس با تخلفات هـم در هر 
سـال افزایشی اسـت و پارکینگ ها از موتورهای 
توقیفـی پر شـده اسـت؛ امـا همه جـا که پلیس 
نیسـت بنابراین بـه ابزارهایی ماننـد دوربین نیاز 
داریـم تـا همان گونـه کـه خودروهـا را کنتـرل 
می کنـد، موتورهـا را هم پایش کند. بـا این حال، 

دوربین ها در بحث موتور ضعیف هستند.
مـا در مواجهـه با پاک هـای مخدوش هـم در 
حـد توان برخـورد می کنیم، اما ایـن موضوع به 
فرهنگ راننده برمی گردد و باید به این سـطح از  
درک و آگاهی برسـد. ما در این حوزه پیشـنهاد 
دو پـاک شـدن موتورهـا را هـم دادیـم. حتـی 
پیشـنهاد دادیم که مانند کشـورهای دیگر چیپ 
هوشـمند برای موتورسـیکلت طراحی شود که 
اطاعـات فرد مالـک و شاسـی و... در داخل آن 
باشـد و به محض تخلف نیاز به پلیس نباشـد و 
به وسـیله همان چیپ و از طریق امواج رادیویی 
تخلـف و مشـخصات راننده و موتورسـیکلت 
ثبت  شـود. هونـدا، یاماهـا و ب ام و این چیپ را 

روی موتورهای خودشان نصب کرده اند.
بایـد بدانیم که پلیس در بخش اجرا قـرار دارد و 
بایـد ابـزار مناسـب در اختیار او گذاشـته شـود. 
پلیـس فقـط همـان محـدوده ای را که ایسـتاده، 
کنتـرل می کنـد و نمی توانـد مثـا 150 متـر آن 
طرف تـر را هـم در نظـر داشـته باشـد. از بـس 
پلیـس به مـردم گفت که از کاه ایمنی اسـتفاده 
کنید، موتورسواران تا پلیس به سمتشان می رود، 

فرار می کنند.
بـا این حـال، پلیس بـاز هم بیکار ننشسـته و با 
توجه به پر شدن پارکینگ ها و اعمال جریمه در 
ایـن وضع اقتصادی مـردم، طرح »موتوریـار« را 
اجـرا کـرده اسـت. در این طرح، افسـر پلیس به 
موتورسـواری کـه تخلـف حادثه سـاز )نـه هر 
تخلفـی( مرتکـب شـده، دو پیشـنهاد می دهد: 
یکـی اینکه موتـور او بـه پارکینگ بـرود و دوم 
اینکـه بعـد از آمـوزش کوتـاه چند دقیقـه ای با 

پوشـیدن لبـاس همیار پلیس یک سـاعت سـر 
چهارراه بایسـتد و به موتورسـواران دیگر تذکر 
دهد. خوشـبختانه مردم هم از این کار استقبال و 
تقدیـر کردنـد. البتـه چـون بـرای ایـن کار ماده 
قانونـی نداشـتیم، از دادسـتان تهـران بـرای این 
طـرح اجازه قضایی گرفتیم. همچنیـن افراد هم 
از همـان لحظـه اول تـا آخـر خدمـت بیمـه 
می شـوند که اگر اتفاقی ناخواسـته برای آنها رخ 

داد، مشکلی ایجاد نشود.
مـا نیـاز داریـم کـه در برخـورد بـا متخلفـان 
پلیـس  بـرای  هـم  جایگزیـن  مجازات هـای 
به صـورت قانونی تعریف شـود؛ زیـرا قوانین ما 
آن میـزان بازدارندگـی را نـدارد و باید در بخش 
تخلفـات اصـاح و بازبینـی صـورت گیـرد و 
سیسـتم به کمک پلیس بیایـد و دوربین ها فعال 
شـود. دیگر به شـکل سـنتی رؤیـت تخلف و 
جریمـه نوشـتن جوابگو نیسـت. پلیس چقدر 
باید نیرو بگذارد که بتواند 5 میلیون موتورسـوار 

را کنترل کند؟! 
دکتر احدی: درباره چیپ )تراشـه( هوشـمند 
در موتور سـیکلت باید بگویم کـه االن امکانات 
در سیستم های هوشمند بسیار زیاد است و باید 
در حـوزه سیسـتم های هوشـمند فعال شـویم. 
متأسـفانه بـا وجـود امکانـات بسـیار بـاالی 
سیسـتم های هوشـمند هنوز خیلی از اسـتان ها 
گله می کنند که دوربین هـای ما کار نمی کند! در 
حالی که بخش خصوصی تشنه سرمایه گذاری 

در این حوزه است. 
او می گویـد مـن دوربیـن را نصـب می کنـم به 
شرط آنکه پس از ثبت تخلف، اوال اعمال قانون 
شـود و ثانیـا بـا توجـه بـه سـرمایه گذاری، باال 
درصدی مناسـب با سـرمایه ایجاد شده نصیب 
سـرمایه گذار شـود، ولـی دولـت ایـن شـرط را 
نمی پذیرد، در حالی کـه دولت باید در این زمینه 
بـه بخش خصوصـی امتیاز بدهـد، زیـرا وقتی 
موتورسـواران امکانـات رفاهی مناسـبی داشـته 
باشـند، به اسـتفاده از آن تشویق می شوندو بر اثر 
آن، آلودگـی کمتر می شـود، اسـترس و نگرانی 
کاهش می یابـد، تصـادف رخ نمی دهـد، تعداد 
فوتی ها کمتر می شـود و در نهایت سـود  آن به 

خود دولت برمی گردد.
سـرهنگ مومنی: واقعا بی انصافی اسـت اگر 
همه چیـز را گـردن پلیـس بیندازیم، ماننـد این 
اسـت که ساختمان ناایمنی را ساخته باشیم و به 

یکی دیگر از مشکالت، 
بی کیفیت بودن موتور های 
ساخت داخل است. حتی 
ورژن اصلی برخی موتورها 
ترمز ABS دارد، اما وقتی
به ایران می آید، آن را
از روی موتور برمی دارند
 و در نتیجه آمار تصادف
باال می رود، اما پلیس 
به این موتور ناقص، 
پالک می دهد و با این 
تخلف برخورد نمی کند

نماینده پویش  مردمی 
موتورسواران قانونمند: 
متاسفانه اکنون در سطح 
شهر تهران تنها حدود 
5 مرکز برای آموزش 
موتورسواری وجود دارد
در حالی که 5 میلیون 
موتورسوار داریم، پس
اگر االن فردی به دنبال
اخذ گواهینامه موتور 
برود، باید 2 ماه 
معطل باشد
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نگهبـان بگوییم که مراقـب باش کـه فرونریزد. 
موتورسـیکلت بـا این ویژگی های فنی بـد را به 
دسـت مردم می دهند، بعد توقع دارند که پلیس 
کنترل کند )یکی از پیشنهاد های کلی پلیس این 
اسـت که از تولید موتورسـیکلت بنزینی فاصله 
بگیریم و با در نظر گرفتن مقوله سرعت، ایمنی 
و امنیت به سـمت موتورسیکلت برقی برویم(. 
چرا بقیـه ارگان ها را فرامـوش کرده اند و فقط از 

پلیس انتظار دارند. 
سـازمان های مرتبط با آموزش و فرهنگ سـازی 
بایـد پـای کار بیاینـد و دربـاره ابعـاد تخلـف و 
اتفاقات اطاع رسـانی کنند. زیرسـاخت ها باید 
اصاح شـود. برای مهندسی ترافیک متناسب با 
شـرایط و حـوادث رخ داده به قوانین جدید نیاز 
داریـم، امـا متاسـفانه قوانین ما مربـوط به زمانی 
است که در کل تهران حدود هزار موتورسیکلت 
تـردد می کـرد، بنابرایـن اکنـون مـا بـرای ایـن 
اصاحـات و تحـوالت بـه یـک اراده و عـزم 

جدی و ملی نیاز داریم.
محمـد ادیب یزدی )کنشـگر اجتماعی( : ما 
بالـغ بـر 1000 موتورسـوار را در پویش هـای 
»موتورسـواران قانونمند« تحت پوشش داریم و 
در گذشته همایشی را با همین نام برگزار کردیم 
کـه نتایـج خوبـی داشـت و در فضـای مجازی 
بسـیار مورد استقبال قرار گرفت. این پتانسیل را 
بـاز هم می توانیـم با عنوان همایـش و یا پویش 
در اختیـار دوسـتان قـرار دهیـم تـا دربـاره کاه 
ایمنـی، لبـاس ایمنـی موتورسـواران و... تولیـد 

محتوا، تبلیغ و فرهنگ سازی شود.
آقای دکتر احدی به رفتار ترافیکی در کشورهای 
دیگـر اشـاره کردنـد، امـا مـا در ایـران زندگـی 
می کنیـم و التهابات جامعـه ایـران را نمی توانیم 
نادیده بگیریم. همه چیـز هم به فرهنگ مربوط 
نمی شـود. بدون اغـراق یـک جـوان در امارات 
متحده بـا یک درصد التهابات جـوان ایرانی هم 
درگیـر نیسـت، بـه همیـن دلیـل باید بـه تاثیر 
مشـکات اجتماعـی و اقتصـادی روی رفتـار 
ترافیکـی ایرانیـان هم توجه و بررسـی شـود تا 

خروجی مثبت داشته باشد.
درباره عملکرد صداوسـیما من بـا آقایان موافق 
نیسـتم، زیرا هر زمانی که مشـکلی مطرح شده، 
دوستان سـازمان صداوسیما لبیک گفتند. همان 
همایش موتورسـواران قانونمند را هم پوشـش 
دادنـد و پخـش کردنـد کـه بازخـورد خوبـی 

داشـت. اکنون نیز می توانیم بـرای اجرایی کردن 
نتایج این جلسه از همکاری سازمان صداوسیما 
و همچنین وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی 

و گردشگری استفاده کنیم.
نکتـه دیگر دربـاره بحث فضای مجازی اسـت 
کـه بایـد بگویـم مـا بالـغ  بـر هـزار حسـاب 
اینسـتاگرامی داریم که همه آنهـا را می توانیم در 
اختیار شـما قرار دهیم و حتی از سـلبریتی هایی 
در حـوزه بازیگـران، هنرمندان، ورزشـکاران و... 

کمک بگیریم تا خروجی داشته باشیم.
بـه عقیـده مـن، خروجـی این جلسـه بایـد به 
برگـزاری یـک همایش یـا پویش بـزرگ منتج 
شـود که به صدور بیانیه ای بینجامد و به دسـت 
مسـئوالن مربوطه و ریاسـت جمهوری برسد و 

همکاری آنها را به دنبال داشته باشد.
ترابـران: آقـای شـاه بیک، جنابعالـی به عنوان 
یکی از موتورسـواران قانون مدار، نگاه حاکم 
در مـورد موتورسـواران را چگونـه ارزیابـی 
می کنیـد و چه انتظـارات و خواسـته هایی از 

نهاد هـای ذی ربـط دارید؟
شـاه بیک: حقیقت آن است که در این جلسه 
همـه بزرگواران آن طرف میز قـرار دارند و ما دو 
نفـر این طرف میز هسـتیم. من حدود 20 سـال 
تجربـه موتورسـواری، قهرمانـی ایـن رشـته و 
هدایت تیم موتورسـواری حرفـه ای را دارم و در 

این زمینه فرهنگ سازی کرده ام.
مطالبی که تاکنون در این جلسـه مطرح شـد، از 
نـگاه من کـه یک موتورسـوار هسـتم واجد دو 
نکتـه بود؛ یکـی توجیه عملکرد پلیـس بود که 
تقریبا همـه آقایان مایل به اسـتفاده از قوه قهریه 
بیشـتر بودند و دیگری تاکید بر عدم اسـتفاده از 
کاه ایمنی توسـط موتورسواران که در این مورد 
هم نقـش و وظیفه بقیه ذی نفعـان در این حوزه 
مغفـول مانـد. بایـد قبول کرد کـه در ایـران یک 
موتورسـوار، شـهروند درجـه دوم محسـوب 
می شـود و حـاال بـا این وضعیـت، به دنبـال آن 
هسـتیم کـه همـه دسترسـی های او را ببندیم و 
محـدود کنیم کـه در بزرگراه و تونل هـم نرود؟! 
ایـن مقوله که در کشـورهای دیگر موتورسـوار 
حـق ورود بـه بزرگـراه را نـدارد تـا حـدودی 
درسـت اسـت، امـا دقیق نیسـت، چـون در آن 
کشـورها هم موتورهایی که قـدرت موتور آنها 
از یـک حجم معین باالتر باشـد، اجازه تـردد در 

بزرگراه ها را دارند. 

طبق ماده 20 قانون
رسیدگی به تخلفات 

رانندگی که مقرر کرده
موتور افراد متخلف، 

یک هفته توقیف و در 
صورت تکرار یک ماه 

توقیف شود، ما به قدری 
موتور توقیف کرده ایم

که ظرفیت پارکینگ ها 
پر شده است، بنابراین

مجبور شدیم از طرح 
تشویقی برای ترغیب 
مالکان جهت ترخیص 

موتور استفاده کنیم 

سرهنگ علی اصغر شریفی: 
ما با شرکت اسنپ، الو پیک 

و »میاره« جلسه داشتیم. 
صراحتا می گفتند ما ایجاد 

شغل کرده ایم و اینکه 
موتورسوار خالف می کند
یا نه، دیگر به ما مربوط 

نمی شود و نمی توانیم
کنترلی روی آنها داشته 
باشیم چون ابزار الزم 

را در اختیار نداریم
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یکی از مشکات ما بی کیفیت بودن موتور های 
سـاخت داخل اسـت. حتی ورژن اصلی برخی 
موتورهـا ترمـز ABS دارد، امـا وقتـی بـه ایران 
می آیـد آن را از روی موتور برمی دارند، اما پلیس 
بـه ایـن موتور ناقص، مجوز پـاک می دهد و با 

آن برخورد نمی کند.
اساسـا چرا در بحث فرهنگ سـازی می خواهید 
از سـطح افـراد بالـغ شـروع کنیـد، در حالی که 
همه می داننـد فرهنگ سـازی درباره اسـتفاده از 
کمربند ایمنی از سـطح مدارس و از طریق طرح 
همیـار پلیس آغاز شـد. باید بدانیم کـه اگر یک 
فرد خاطی را دسـتگیر کنید و برای او سـاعت ها 
فیلم بگذارید و کاس برگزار کنید، هیچ تاثیری 
روی او ندارد؛ چون اجبار و قوه قهریه نمی تواند 
تاثیـر درازمـدت داشـته باشـد؛ در صورتـی که 
طرح همیار پلیس به جـای اینکه رویکرد قهری 

داشته باشد، قدرت تشویقی داشت.
اگـر فرهنگ سـازی در مدرسـه انجـام شـود و 
فرزند یا همسـر یـک موتورسـوار از او بخواهد 

که کاه بر سر بگذارد، تاثیر بیشتری دارد. 
بحث صداوسـیما و شبکه های اجتماعی خوب 
اسـت، اما به انـدازه فرهنگ سـازی روی کودکان 
تاثیر ندارد. اگر این فرهنگ سـازی را همین االن 
آغـاز کنیـد 5 تـا 10 سـال دیگـر نتیجـه آن را 

خواهید دید.
نکتـه دیگر مقوله لـوازم ایمنی اسـت. یک کاه 
ایمنی نسبتا خوب 5 میلیون تومان هزینه دارد که 
همـه نمی تواننـد آن را تهیـه کننـد یا بایـد کاه 
بی کیفیـت خریـداری کننـد کـه هیـچ سـودی 
ندارد. پیش از این، شـرکت های موتورسازی که 
موتور خود را می فروختند یک کاه ایمنی روی 
آن هدیـه می دادنـد کـه االن همـان هـم حذف 
شـده است. باید دوباره شرکت های موتورسازی 
را مجبور کرد کـه روی موتور خود حداقل یک 

کاه ایمنی را ارائه دهد.
یکی دیگر از مشـکات ما ضعیف بودن آزمون 
شهر هم هسـت، کل آزمون موتورسواری شامل 
یـک مارپیچ زدن می شـود، در مـورد خودرو هم 
فقـط یک پـارک دوبل و نیم کاچ در سـرباالیی 
موردتوجه قرار می گیـرد. چرا در هنگام تصادف 
یک خودرو با یک موتورسـوار همه موتورسوار 
را مقصـر می داننـد؟! باید به ایـن نکته هم توجه 
داشته باشـیم که یکی از عوامل اصلی تصادفات 
موتورسـواران در اتوبان هـا، الیـن عـوض کردن 

ناگهانـی خودروهـا اسـت. گاهـی موتورسـوار 
قانونمند رفتار می کنـد ولی راننده خـودرو برای 
اینکه خروجی را رد نکند، یک دفعه مسیرش را 
تغییـر داده و بـا موتور برخـورد می کند؛ بنابراین 
علـت تصادفـات نه تنهـا بـه نقـص رانندگـی 
موتورسـوار بلکـه بـه ضعیـف بـودن فرهنـگ 
رانندگی خودروسـواران هم برمی گردد، اما چون 
موتـور هیچ ایمنی ندارد و فقـط از دو عدد چرخ 
تشـکیل شـده که به محض اینکه ضربه بخورد 
آسیب می بیند، بیشـتر صدمات و تلفات متوجه 
موتورسواران می شـود. اگر آزمون شهر رانندگان 
خـودرو نیـز سـختگیرانه تر و کامل تـر باشـد  
راننـدگان هـم یادشـان می مانـد که بسـیاری از 

کارها را نباید انجام دهد. 
در مورد تجهیزات و لباس ایمن اگر تسـهیاتی 
داده شـود بسیار موثر است، هرچند بعید می دانم 
شـرکت های بیمـه در ایـن موضـوع همـکاری 
داشـته باشـند، چون همین حاال هم حق بیمه ها 
چنـد برابر شـده، اما موقـع پرداخت خسـارت، 
به سـختی زیر بـار می روند. من معتقـدم به جای 
شـرکت های بیمـه بایـد به سـراغ شـرکت های 
واردکننده موتورسیکلت رفت و آنها را ملزم کرد 
که تجهیـزات ارزان  قیمـت - کـه دارای حداقل 

کیفیت هم باشند -  وارد کنند.
نکتـه آخر مربـوط به ایمنی خیابان هـا و جاده ها 
اسـت، در بسـیاری از خیابان ها، روشنایی کافی 
در شـب وجـود نـدارد یـا عائـم و تابلوهـای 
رانندگی به درسـتی نصب نشـده اند؛ پس ایمنی 
جاده ها شـرط بزرگی برای کاهش تصادفات در 

محورهای برون شهری است. 
در نظـر گرفتن مـواردی که به آنها اشـاره کردم، 
تـردد موتورسـواران را تـا حـد زیـادی ایمـن 
می کنـد. لباس مناسـب تابسـتان چرم نیسـت، 
هولدرهای پاسـتیکی از جنس کاه کاسـکت 
اسـت که بسـیار محکم و سـبک هسـتند، ولی 
قیمـت باالیـی دارنـد. یک هولـدر حداقـل 4/5 
میلیـون تومان قیمت دارد و هیچ موتورسـواری 
ایـن مقـدار برای لباس مناسـب هزینه نمی کند، 
اما اگر قیمتش مناسب باشد یا شرکت واردکننده 
موتـور ایـن لبـاس را بـا تسـهیات در اختیـار 
خریدار قرار دهد، موتورسـواران تمایل بسیاری 

برای استفاده از آن نشان خواهند داد.
دکتر احدی: درباره بحث بیمه در کشـورهای 
خارجـی بایـد ایـن توضیـح را اضافـه کنـم که 

یکی از مشکالت ما
 ضعیف بودن آزمون های 
شهر است، کل آزمون 
موتورسواری شامل یک 
مارپیچ زدن می شود، 
حتی در مورد خودرو هم

 فقط یک پارک دوبل و 
نیم کالج در سرباالیی 
موردتوجه قرار می گیرد

نماینده پویش  مردمی 
موتورسواران قانونمند: 
یک کاله ایمنی نسبتا 
خوب 5 میلیون تومان 
قیمت دارد، بنابراین همه
 نمی توانند آن را تهیه

 کنند. قبال شرکت های 
موتورسازی که موتور 
خود را می فروختند یک

 کاله ایمنی روی آن 
هدیه می دادند، اما االن 
این کار انجام نمی شود
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این طور نیسـت که بـه همه موتورسـواران بیمه 
رایـگان بدهند. به کسـی کـه در سـنین پایین و 
بـرای اولین بار می خواهند موتـور بخرند، اعام 
می کننـد ما به شـما تخفیف یک سـاله می دهیم 
ولـی اگـر تـا پایان سـال تصـادف کـردی، نمره 
منفی خواهی گرفت و مبلغ حق بیمه برای سـال 
آتـی افزایـش خواهـد یافـت. ایـن همان بسـته 
تشویقی است که سبب می شـود موتورسوار با 
دقـت و احتیاط بیشـتری سـوار موتور شـود، و 
حداقـل در سـال اول بیمـه خـود رعایـت کلیه 
قوانیـن را بنمایـد کـه در خود شـخص رعایت 

قوانین و ایمنی نهادینه خواهد شد.
بخارایـی: اگر کشـورهای عربی همسـایه یا 
کشـورهای شـرق آسـیا ماننـد ویتنـام، چین و 
سنگاپور را در نظر بگیرید، آنها در 10 یا 20 سال 
گذشته شرایطی مثل ما داشـتند و موتورسواران 
بسـیار بی نظم رانندگی می کردند، ولی در همین 
بـازه زمانـی توانسـتند در ایـن زمینـه تحـول 
قابل توجهـی ایجـاد کننـد. بایـد در پروژ ه هـای 
تحقیقاتـی ایـن موضوع بررسـی شـود کـه آن 
کشـورها چه شـیوه هایی را در پیش گرفتند که 

به رشد فعلی رسیده اند.
ترابـران: جناب سـرهنگ مومنـی، آیا پلیس 
برنامه هایـی دارد برای اینکه موتورسـواران را 

ملزم بـه دریافـت گواهینامه کند؟
بله، با شـرکت های اینترنتی جلسـاتی را آغاز 
کرده ایـم و بـر اسـاس مـاده قانونـی ، بـرای این 
شـرکت ها تسـهیاتی قائل شـده ایم تـا با چند 
آموزشـگاه قـرارداد ببندنـد و هزینـه اش را بـه 

صورت قسطی پرداخت کنند.
الـزام قانونـی بایـد به این ترتیـب باشـد کـه اگر 
متوجه شـدیم موتورسـوار در زمـان کاری خود 
بـرای آن شـرکت تصـادف کـرده و نداشـتن 
گواهینامـه در بروز تصادف تاثیر داشـته، به دلیل 
عدم نظارت روی عملکرد راننده، سـهم شرکت 
هم در وقوع تصادف محاسـبه شود. درعین حال 
سـعی شـده به موتورسـواران هم اطمینـان داده 
شـود که قبولی در آزمون آیین نامه دشوار نیست 

و جای نگرانی وجود ندارد. 
ترابـران: چرا شـرکت های اینترنتی براسـاس 
قانون ملزم نشـده اند راننده ای را استخدام کنند 

که گواهینامه داشـته باشد؟
سرهنگ مومنی : متاسـفانه این نقص قانونی 
وجـود دارد. جالـب اسـت مدیر یکـی از همین 

شـرکت ها به گفت من اگـر این موتورسـوار را 
اسـتخدام نکنم، شـرکت دیگـر او را اسـتخدام 
می کنـد، برای همین من آن موتورسـوار را برای 

خودم نگه می دارم!
دکتر محسـن فالح زواره )استاد دانشگاه و 
مشاور دبیرخانه کمیسیون ایمنی راه ها( : ما یک 
تئـوری سیسـتم ایمن داریـم که در ایـن تئوری 
فقـط نتیجه نهایـی را نمی بینیم، بایـد قدم به قدم 
عقب تر برویم تا ببینیم چه عواملـی در کنار هم 
قـرار می گیرند کـه در نهایت باعث می شـود به 
نقطه فعلی برسیم، بنابراین باید همه ذی نفعان را 
از جمله موتورسـواران ، سازمان اسـتاندارد ایران، 
شـرکت های موتورسـازی ، نهادهای حاکمیتی، 
قوانیـن و مقررات و پلیس را در یک سیسـتم با 

هم ببینیم. 
نکتـه  خوبی که سـرهنگ مومنـی به آن اشـاره 
کردند، اسـتفاده اط ظرفیت شرکت های کارفرما 
بـود. همان طـور کـه می دانیـد از سـال 2011 تا 
2020، دهـه اقـدام برای ایمنـی راه ها بود و همه 
کشـورها برای این هدف بسیج شـده بودند، اما 
موفقیت قابل توجهی در کشـورهای کم درآمد یا 

با درآمد متوسط حاصل نشد.
 از ایـن رو، بـرای سـال 2020 بـه بعـد برنامـه 
جدیـدی در پیش گرفتند، یکـی از رویکردهای 
جدید توجه به مسـئولیت اجتماعی شـرکت ها 
اسـت، چون دولت هـا دیگر به صراحـت اعام 
کرده انـد کـه حاکمیـت نمی تواند بیشـتر از این 
کاری صـورت دهـد، نـه اینکه نخواسـته بلکه 
دامنـه نفـوذش در همین حـد بوده اسـت. پس 
باید از ظرفیت قانونی شـرکت ها اسـتفاده کرد و 
اگـر هـم ظرفیت قانونـی بـرای اسـتفاده از این 

توانایی وجود ندارد باید ایجاد شود. 
نکته دیگر هم این اسـت که این ظرفیت سـازی 
نبایـد به شـکل قهری و بـا دید بازدارنده باشـد، 
بلکه باید از شرکت ها بپرسیم که چه مشوقی از 
طـرف دولت و حاکمیت شـما را به مشـارکت 

ترغیب می کند. 
فقـط هـم منظورمـان شـرکت های کوریـری 
نیسـت، بلکه همه شـرکت های تولیدکننـده و 
صنعتـی می تواننـد وارد میـدان شـوند؛ چراکـه 
بسـیاری از شـرکت های بزرگ دنیا بـرای وجه 
عام المنفعـه  فعالیت هـای  در  خـود  عمومـی 
شـرکت می کنند، مثا شـرکت FedEx آمریکا 
در مورد ایمنی کار می کند یا شـرکت تجهیزات 

محمد ادیب یزدی: ما 
نمی توانیم التهابات جامعه 

ایران را نادیده بگیریم. 
همه چیز هم به فرهنگ 

مربوط نمی شود. یک 
جوان در کشور امارات 

با یک درصد التهابات
جوان ایرانی هم درگیر
نیست، به همین دلیل

باید به تاثیر مشکالت 
اجتماعی و اقتصادی 
روی رفتار ترافیکی 

ایرانیان هم توجه شود 

هرمز ذاکری: ما فضا را
فراهم کرده ایم که حجم 

استفاده از موتور بیشتر
شود، ولی همزمان با این 

رشد، زیرساخت ها و 
استانداردهای الزم را 

پیش بینی نکرده ایم؛ مثال 
مسیر ویژه یا کاله و 
تجهیزات ایمنی را 

آماده نکرده ایم
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یکی از مشکات ما بی کیفیت بودن موتور های 
سـاخت داخل اسـت. حتی ورژن اصلی برخی 
موتورهـا ترمـز ABS دارد، امـا وقتـی بـه ایران 
می آیـد آن را از روی موتور برمی دارند، اما پلیس 
بـه ایـن موتور ناقص، مجوز پـاک می دهد و با 

آن برخورد نمی کند.
اساسـا چرا در بحث فرهنگ سـازی می خواهید 
از سـطح افـراد بالـغ شـروع کنیـد، در حالی که 
همه می داننـد فرهنگ سـازی درباره اسـتفاده از 
کمربند ایمنی از سـطح مدارس و از طریق طرح 
همیـار پلیس آغاز شـد. باید بدانیم کـه اگر یک 
فرد خاطی را دسـتگیر کنید و برای او سـاعت ها 
فیلم بگذارید و کاس برگزار کنید، هیچ تاثیری 
روی او ندارد؛ چون اجبار و قوه قهریه نمی تواند 
تاثیـر درازمـدت داشـته باشـد؛ در صورتـی که 
طرح همیار پلیس به جـای اینکه رویکرد قهری 

داشته باشد، قدرت تشویقی داشت.
اگـر فرهنگ سـازی در مدرسـه انجـام شـود و 
فرزند یا همسـر یـک موتورسـوار از او بخواهد 

که کاه بر سر بگذارد، تاثیر بیشتری دارد. 
بحث صداوسـیما و شبکه های اجتماعی خوب 
اسـت، اما به انـدازه فرهنگ سـازی روی کودکان 
تاثیر ندارد. اگر این فرهنگ سـازی را همین االن 
آغـاز کنیـد 5 تـا 10 سـال دیگـر نتیجـه آن را 

خواهید دید.
نکتـه دیگر مقوله لـوازم ایمنی اسـت. یک کاه 
ایمنی نسبتا خوب 5 میلیون تومان هزینه دارد که 
همـه نمی تواننـد آن را تهیـه کننـد یا بایـد کاه 
بی کیفیـت خریـداری کننـد کـه هیـچ سـودی 
ندارد. پیش از این، شـرکت های موتورسازی که 
موتور خود را می فروختند یک کاه ایمنی روی 
آن هدیـه می دادنـد کـه االن همـان هـم حذف 
شـده است. باید دوباره شرکت های موتورسازی 
را مجبور کرد کـه روی موتور خود حداقل یک 

کاه ایمنی را ارائه دهد.
یکی دیگر از مشـکات ما ضعیف بودن آزمون 
شهر هم هسـت، کل آزمون موتورسواری شامل 
یـک مارپیچ زدن می شـود، در مـورد خودرو هم 
فقـط یک پـارک دوبل و نیم کاچ در سـرباالیی 
موردتوجه قرار می گیـرد. چرا در هنگام تصادف 
یک خودرو با یک موتورسـوار همه موتورسوار 
را مقصـر می داننـد؟! باید به ایـن نکته هم توجه 
داشته باشـیم که یکی از عوامل اصلی تصادفات 
موتورسـواران در اتوبان هـا، الیـن عـوض کردن 

ناگهانـی خودروهـا اسـت. گاهـی موتورسـوار 
قانونمند رفتار می کنـد ولی راننده خـودرو برای 
اینکه خروجی را رد نکند، یک دفعه مسیرش را 
تغییـر داده و بـا موتور برخـورد می کند؛ بنابراین 
علـت تصادفـات نه تنهـا بـه نقـص رانندگـی 
موتورسـوار بلکـه بـه ضعیـف بـودن فرهنـگ 
رانندگی خودروسـواران هم برمی گردد، اما چون 
موتـور هیچ ایمنی ندارد و فقـط از دو عدد چرخ 
تشـکیل شـده که به محض اینکه ضربه بخورد 
آسیب می بیند، بیشـتر صدمات و تلفات متوجه 
موتورسواران می شـود. اگر آزمون شهر رانندگان 
خـودرو نیـز سـختگیرانه تر و کامل تـر باشـد  
راننـدگان هـم یادشـان می مانـد که بسـیاری از 

کارها را نباید انجام دهد. 
در مورد تجهیزات و لباس ایمن اگر تسـهیاتی 
داده شـود بسیار موثر است، هرچند بعید می دانم 
شـرکت های بیمـه در ایـن موضـوع همـکاری 
داشـته باشـند، چون همین حاال هم حق بیمه ها 
چنـد برابر شـده، اما موقـع پرداخت خسـارت، 
به سـختی زیر بـار می روند. من معتقـدم به جای 
شـرکت های بیمـه بایـد به سـراغ شـرکت های 
واردکننده موتورسیکلت رفت و آنها را ملزم کرد 
که تجهیـزات ارزان  قیمـت - کـه دارای حداقل 

کیفیت هم باشند -  وارد کنند.
نکتـه آخر مربـوط به ایمنی خیابان هـا و جاده ها 
اسـت، در بسـیاری از خیابان ها، روشنایی کافی 
در شـب وجـود نـدارد یـا عائـم و تابلوهـای 
رانندگی به درسـتی نصب نشـده اند؛ پس ایمنی 
جاده ها شـرط بزرگی برای کاهش تصادفات در 

محورهای برون شهری است. 
در نظـر گرفتن مـواردی که به آنها اشـاره کردم، 
تـردد موتورسـواران را تـا حـد زیـادی ایمـن 
می کنـد. لباس مناسـب تابسـتان چرم نیسـت، 
هولدرهای پاسـتیکی از جنس کاه کاسـکت 
اسـت که بسـیار محکم و سـبک هسـتند، ولی 
قیمـت باالیـی دارنـد. یک هولـدر حداقـل 4/5 
میلیـون تومان قیمت دارد و هیچ موتورسـواری 
ایـن مقـدار برای لباس مناسـب هزینه نمی کند، 
اما اگر قیمتش مناسب باشد یا شرکت واردکننده 
موتـور ایـن لبـاس را بـا تسـهیات در اختیـار 
خریدار قرار دهد، موتورسـواران تمایل بسیاری 

برای استفاده از آن نشان خواهند داد.
دکتر احدی: درباره بحث بیمه در کشـورهای 
خارجـی بایـد ایـن توضیـح را اضافـه کنـم که 

یکی از مشکالت ما
 ضعیف بودن آزمون های 
شهر است، کل آزمون 
موتورسواری شامل یک 
مارپیچ زدن می شود، 
حتی در مورد خودرو هم
 فقط یک پارک دوبل و 
نیم کالج در سرباالیی 
موردتوجه قرار می گیرد

نماینده پویش  مردمی 
موتورسواران قانونمند: 
یک کاله ایمنی نسبتا 
خوب 5 میلیون تومان 
قیمت دارد، بنابراین همه
 نمی توانند آن را تهیه
 کنند. قبال شرکت های 
موتورسازی که موتور 
خود را می فروختند یک
 کاله ایمنی روی آن 
هدیه می دادند، اما االن 
این کار انجام نمی شود
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این طور نیسـت که بـه همه موتورسـواران بیمه 
رایـگان بدهند. به کسـی کـه در سـنین پایین و 
بـرای اولین بار می خواهند موتـور بخرند، اعام 
می کننـد ما به شـما تخفیف یک سـاله می دهیم 
ولـی اگـر تـا پایان سـال تصـادف کـردی، نمره 
منفی خواهی گرفت و مبلغ حق بیمه برای سـال 
آتـی افزایـش خواهـد یافـت. ایـن همان بسـته 
تشویقی است که سبب می شـود موتورسوار با 
دقـت و احتیاط بیشـتری سـوار موتور شـود، و 
حداقـل در سـال اول بیمـه خـود رعایـت کلیه 
قوانیـن را بنمایـد کـه در خود شـخص رعایت 

قوانین و ایمنی نهادینه خواهد شد.
بخارایـی: اگر کشـورهای عربی همسـایه یا 
کشـورهای شـرق آسـیا ماننـد ویتنـام، چین و 
سنگاپور را در نظر بگیرید، آنها در 10 یا 20 سال 
گذشته شرایطی مثل ما داشـتند و موتورسواران 
بسـیار بی نظم رانندگی می کردند، ولی در همین 
بـازه زمانـی توانسـتند در ایـن زمینـه تحـول 
قابل توجهـی ایجـاد کننـد. بایـد در پروژ ه هـای 
تحقیقاتـی ایـن موضوع بررسـی شـود کـه آن 
کشـورها چه شـیوه هایی را در پیش گرفتند که 

به رشد فعلی رسیده اند.
ترابـران: جناب سـرهنگ مومنـی، آیا پلیس 
برنامه هایـی دارد برای اینکه موتورسـواران را 

ملزم بـه دریافـت گواهینامه کند؟
بله، با شـرکت های اینترنتی جلسـاتی را آغاز 
کرده ایـم و بـر اسـاس مـاده قانونـی ، بـرای این 
شـرکت ها تسـهیاتی قائل شـده ایم تـا با چند 
آموزشـگاه قـرارداد ببندنـد و هزینـه اش را بـه 

صورت قسطی پرداخت کنند.
الـزام قانونـی بایـد به این ترتیـب باشـد کـه اگر 
متوجه شـدیم موتورسـوار در زمـان کاری خود 
بـرای آن شـرکت تصـادف کـرده و نداشـتن 
گواهینامـه در بروز تصادف تاثیر داشـته، به دلیل 
عدم نظارت روی عملکرد راننده، سـهم شرکت 
هم در وقوع تصادف محاسـبه شود. درعین حال 
سـعی شـده به موتورسـواران هم اطمینـان داده 
شـود که قبولی در آزمون آیین نامه دشوار نیست 

و جای نگرانی وجود ندارد. 
ترابـران: چرا شـرکت های اینترنتی براسـاس 
قانون ملزم نشـده اند راننده ای را استخدام کنند 

که گواهینامه داشـته باشد؟
سرهنگ مومنی : متاسـفانه این نقص قانونی 
وجـود دارد. جالـب اسـت مدیر یکـی از همین 

شـرکت ها به گفت من اگـر این موتورسـوار را 
اسـتخدام نکنم، شـرکت دیگـر او را اسـتخدام 
می کنـد، برای همین من آن موتورسـوار را برای 

خودم نگه می دارم!
دکتر محسـن فالح زواره )استاد دانشگاه و 
مشاور دبیرخانه کمیسیون ایمنی راه ها( : ما یک 
تئـوری سیسـتم ایمن داریـم که در ایـن تئوری 
فقـط نتیجه نهایـی را نمی بینیم، بایـد قدم به قدم 
عقب تر برویم تا ببینیم چه عواملـی در کنار هم 
قـرار می گیرند کـه در نهایت باعث می شـود به 
نقطه فعلی برسیم، بنابراین باید همه ذی نفعان را 
از جمله موتورسـواران ، سازمان اسـتاندارد ایران، 
شـرکت های موتورسـازی ، نهادهای حاکمیتی، 
قوانیـن و مقررات و پلیس را در یک سیسـتم با 

هم ببینیم. 
نکتـه  خوبی که سـرهنگ مومنـی به آن اشـاره 
کردند، اسـتفاده اط ظرفیت شرکت های کارفرما 
بـود. همان طـور کـه می دانیـد از سـال 2011 تا 
2020، دهـه اقـدام برای ایمنـی راه ها بود و همه 
کشـورها برای این هدف بسیج شـده بودند، اما 
موفقیت قابل توجهی در کشـورهای کم درآمد یا 

با درآمد متوسط حاصل نشد.
 از ایـن رو، بـرای سـال 2020 بـه بعـد برنامـه 
جدیـدی در پیش گرفتند، یکـی از رویکردهای 
جدید توجه به مسـئولیت اجتماعی شـرکت ها 
اسـت، چون دولت هـا دیگر به صراحـت اعام 
کرده انـد کـه حاکمیـت نمی تواند بیشـتر از این 
کاری صـورت دهـد، نـه اینکه نخواسـته بلکه 
دامنـه نفـوذش در همین حـد بوده اسـت. پس 
باید از ظرفیت قانونی شـرکت ها اسـتفاده کرد و 
اگـر هـم ظرفیت قانونـی بـرای اسـتفاده از این 

توانایی وجود ندارد باید ایجاد شود. 
نکته دیگر هم این اسـت که این ظرفیت سـازی 
نبایـد به شـکل قهری و بـا دید بازدارنده باشـد، 
بلکه باید از شرکت ها بپرسیم که چه مشوقی از 
طـرف دولت و حاکمیت شـما را به مشـارکت 

ترغیب می کند. 
فقـط هـم منظورمـان شـرکت های کوریـری 
نیسـت، بلکه همه شـرکت های تولیدکننـده و 
صنعتـی می تواننـد وارد میـدان شـوند؛ چراکـه 
بسـیاری از شـرکت های بزرگ دنیا بـرای وجه 
عام المنفعـه  فعالیت هـای  در  خـود  عمومـی 
شـرکت می کنند، مثا شـرکت FedEx آمریکا 
در مورد ایمنی کار می کند یا شـرکت تجهیزات 

محمد ادیب یزدی: ما 
نمی توانیم التهابات جامعه 

ایران را نادیده بگیریم. 
همه چیز هم به فرهنگ 

مربوط نمی شود. یک 
جوان در کشور امارات 

با یک درصد التهابات
جوان ایرانی هم درگیر
نیست، به همین دلیل

باید به تاثیر مشکالت 
اجتماعی و اقتصادی 
روی رفتار ترافیکی 

ایرانیان هم توجه شود 

هرمز ذاکری: ما فضا را
فراهم کرده ایم که حجم 

استفاده از موتور بیشتر
شود، ولی همزمان با این 

رشد، زیرساخت ها و 
استانداردهای الزم را 

پیش بینی نکرده ایم؛ مثال 
مسیر ویژه یا کاله و 
تجهیزات ایمنی را 

آماده نکرده ایم
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ورزشـی Poma تبلیغـات ایمنـی دارد و ... باید 
قبـول کنیـم کـه مـا دربـاره اهمیـت توجـه به 
مسـئولیت اجتماعـی در شـرکت های بخـش 

خصوصی بسیار غافل بوده ایم.
از طـرف دیگـر، ما چنـد خأل قانونـی داریم که 
یکـی از آن در مـورد استانداردهاسـت. وقتی ما 
هنـوز حتی بـرای تولیـد کاه ایمنی، اسـتاندارد 
مشـخصی نداریم، باید قبـول کنیم که وضعیت 
فاجعه بـاری خواهیم داشـت. در حالی که اکنون 
در کشورهای شرق آسیا در حال استانداردسازی 
کاه ایمنـی کـودک هسـتند، ولـی ما هنـوز در 

استاندارد کاه بزرگسال هم موفق نبوده ایم. 
هرمز ذاکری )معـاون مرکز تدوین مقررات 
و ایمنـی حمل ونقـل وزارت راه(: در بحـث 
تردد برون شهری، موتورسیکلت بسته به منطقه 
جغرافیایی، وسـیله حمل ونقلی برای انجام امور 
کاری مختلف اسـت. ما فضا را فراهـم کرده ایم 
کـه حجم اسـتفاده از موتور بیشـتر شـود، )البته 
نمی دانم این اسـتفاده از متوسـط جهانی بیشـتر 
اسـت یـا نه( ولـی هم زمان با این رشـد زمینه ها 
و اسـتانداردهای الزم را پیش بینی نکرده ایم. مثا 
مسـیر ویژه یـا کاه و تجهیزات ایمنـی را آماده 
نکرده ایـم. در مسـیرهای برون شـهری، در نقاط 
گرمسـیری کـه تـردد موتـور بیشـتر اسـت، آیا 

آشکارسازی مسیر را انجام داده ایم؟!
مـا همـه موضوعـات را بـه موتورسـواران ربط 
می دهیم که مردم فرهنگ موتورسـواری ندارد و 
آمـار می دهیـم کـه اغلب موتورسـواری کـه در 
برون شـهری کشته می شوند بی سواد هستند. در 
صورتی  که واقعیت آن اسـت که اقشار کم سواد 
و کم توان بیشـتر در معرض خطر هستند، چون 
توانایـی خرید کاه و تجهیزات ایمن سـازی را 
ندارند؛ ضمن اینکه باید توجه داشـت این رشـد 
استفاده از موتورسیکلت بیشتر در بین گروه های 

آسیب پذیر بوده است. 
واقعیـت این اسـت کـه 65 درصد افـراد جامعه 
نمی داننـد و آگاهی ندارنـد، نه اینکه بی فرهنگ 
باشـند، حـدود 15 درصد می دانند و حـدود 20 
درصد هم ریسـک بـاال و پذیرش کمـی دارند. 
اگـر زیرسـاخت های آموزشـی را فراهم نکنیم، 
برخـورد با متخلفانی که سـال ها با عـدم آگاهی 

رانندگی کرده اند بسیار دشوار خواهد بود. 
همه این موارد باعث شـده کـه در حوزه کاهش 

شـدت تصادفـات خیلـی کـم موفق باشـیم و 
راهکارهایمان موثر نباشد. 

من هم معتقدم که از پتانسـیل اصنـاف می توان 
برای الزام قانونمندی موتورسـواران استفاده کرد 
چون اگر آمار بگیریم عمده کسـانی که متخلف 
هسـتند در این اصناف شـاغل هسـتند. مـا اگر 
اصناف را ملزم به استفاده از سیستم خودکنترلی 

کنیم، بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
بخارایی: ببینیـد! ما باید دنبال این »ما« بگردیم. 
این ما االن کجاسـت، وقتی اعام می کنند که 30 
درصـد کشـته های مـا بـه دلیـل خواب آلودگی 
رانندگان اسـت، از باب این اسـت که 50 درصد 
دسـتگاه های ما خواب آلوده هسـتند و نهاد راهبر 
»مـا« تعطیل اسـت. حاال باید بـه این جمع بندی 
برسـیم کـه چگونـه می توانیـم از نهـاد راهبـر 

مطالباتمان را درخواست کنیم.
بحـث دیگـر هـم این اسـت کـه کاربـر موتور، 
پلیـس را حریف خـود می داند، نـه حامی خود. 
مـا ایـن فرهنـگ را ایجـاد نکردیم کـه اقدامات 
پلیـس برای جلوگیری از آسـیب و زیان کاربران 
اسـت. در بسـیاری از فیلم هـای خارجـی وجه 
پلیـس را تقویت می کنند و اعتبـار می دهند ولی 

ما در ایران چنین فیلم هایی را نداریم. 
در کشـورهای دیگر، اگر پلیس جلوی خاطی را 
بگیرد، بقیه مردم از پلیس تشکر می کنند ولی ما 
در ایـران کاری کردیم کـه مردم به خاطی کمک 
می کنند که از دسـت پلیس فرار کنـد. مردم باید 
باور کنند رعایت ایمنی به نفع آنهاسـت، اگر این 
فرهنـگ جـا بیفتد، حتی کـودکان هـم از پلیس 
حمایت می کننـد. اگر نهاد راهبر فرهنگ سـازی 
کنـد، پشـت سـر او بخش های دیگـر هم مانند 
شـورای عالی هماهنگـی ترافیک، شـهرداری ها، 

پلیس، خودروساز و ... ردیف می   شوند.
البته توقع ما چند ماه یا یکی دو سـال نیسـت، از 
االن بایـد کار کنیـم تـا ده سـال دیگـر فرهنـگ 
موتورسـواری در خانواده ها جا بیفتـد. بنابراین، 
نسـخه هایی که به کمیسـیون ایمنـی راه هـا داده 
می شود باید اجرایی و تکلیفی باشد، نه اینکه از 

موضع باال فقط حرف علمایی بزنیم. 
باید به صورت مشـخص بـرای اورژانس، پلیس 
و نیروهای انتظامی و صداوسیما تکلیف تعیین 
کنیـم تا بعدا بتوانیـم در مقابل عملکردشـان از 

آنها پاسخگویی بخواهیم. 

وقتی هنوز برای تولید کاله 
ایمنی، استاندارد خاصی 
نداریم، باید قبول کنیم 
که وضعیت فاجعه باری 
خواهیم داشت، اکنون در 
کشورهای شرق آسیا 
در حال استانداردسازی 
کاله ایمنی کودک هستند
ولی ما هنوز در استاندارد
 کاله برای بزرگساالن
 هم موفق نبوده ایم

محسن فالح: کشورهای 
جهان از سال 2020 
به بعد برنامه جدیدی در 
پیش گرفتند، یکی از 
رویکردهای جدید آنها 
توجه به مسئولیت های 
اجتماعی شرکت هاست
چون حاکمیت دیگر قادر

نیست بیشتر از این 
کاری صورت دهد
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مشکالت نیروی محرکه صنعت موتورسیکلت در معرض ارزیابی

صنعتی که موتور آن 
به سختی می چرخد!
سیما ذوکایی

برای  جایگزین  وسیله نقلیه ای  موتورسیکلت  دور،  چندان  نه  سال های  در 
خودرو بود، اما در سال های اخیر به قدری افزایش قیمت داشته که قیمت آن حتی 
امروز  که  مسئله ای  هرچند  است.  گرفته  پیشی  هم  داخلی  برخی خودروهای  از 
گریبان گیر کشور شده، نه فقط قیمت این وسیله نقلیه، بلکه افزایش تصادفات قشر 
موتورسوار است که نزدیک به نیمی از تصادفات ترافیکی را شامل می شود. افزایش 
قیمت موتور و همچنین لوازم ایمنی آن سرحلقه زنجیره های پی درپِی فرسودگی 
ناوگان، کاهش تقاضا برای خرید، افزایش تقاضا برای تعمیرات، استفاده نکردن از 
لوازم ایمنی مثل کاله، لباس مخصوص، بیمه نامه و ... است و حاصل چنین زنجیره ای، 

اوضاع نا به سامان کنونی و تلفات ناشی از تصادفات موتورسیکلت شده است. 
در ادامه مباحثی که در نشست ترابران درباره معضالت ساماندهی به تردد راکبان 
موتور در کشور مطرح و به بی کیفیت بودن موتور های ساخت داخل و عدم مطابقت 
آنها با استانداردهای بین المللی اشاره شد، با دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت نیز 

به گفت وگو نشستیم.

بهمن ضیاء مقـدم، دبیـر انجمن صنفی صنعت 
موتورسیکلت ایران، در خصوص استانداردهای 
موتورسـیکلت بـه ترابـران می گویـد: »بـه طور 
کلی، 27 نوع اسـتاندارد برای موتورسـیکلت ها 
اجبـاری اسـت کـه 2 مـورد از آنهـا مربـوط به 
مباحث آالیندگـی و کنترل آن برعهده سـازمان 
حفاظـت محیط  زیسـت بـوده و متولـی سـایر 

استاندارد ها، سازمان ملی استاندارد است.«
او دربـاره دالیـل به تعویـق افتادن زمـان اجرای 
استانداردهای یورو 5 در مورد موتورسیکلت های 
داخلـی می افزاید: »براسـاس قوانین، قـرار بود از 
ابتدای سـال 1401 استانداردهای یورو 5 اجرایی 
شـود، اما بـا توجه به شـرایط موجود کشـور و 
تحریم هـا و به  ویـژه محدودیت دسترسـی ما به 
منابـع تامیـن خارجی، ایـن امر به تعویـق افتاد؛ 
چراکه براسـاس معیارهای تعریف شـده در این 
استاندارد، باید در ساختار انجمن و متعلقات آن 
تغییرات زیادی انجام شـود که این موضوع نیاز 

به 2 تا 3 سال زمان دارد.«
ضیاءمقـدم در ادامـه می افزایـد: » بـا توجـه بـه 
مکاتبات انجام شـده و ارائه مدارک و مستندات 
الزم بـه وزارت صمـت و سـازمان حفاظـت از 
محیط زیسـت، اسـتانداردهای یورو 5 براسـاس 
تصویب هیئت وزیـران، از ابتدای سـال 1403 

اجرایی می شود.«
دبیـر انجمن صنعـت موتورسـیکلت ایـران، با 
تاکید بر اهمیت اعمال اسـتانداردها؛ خاطرنشان 
می کنـد: »رعایـت اسـتانداردهای اجبـاری درج 
شـده در قانـون، الزامی بوده و بـدون پاس کردن 
ایـن الزامـات، مجوز تولید یـا ادامه فعالیت برای 
شـرکت های تولیـدی صادر نمی شـود؛ بنابراین 
برای اطمینـان از رعایت دقیق این اسـتانداردها،  
شـرکت های بازرسـی و نظارتی که مـورد تایید 
سـازمان ملـی اسـتاندارد و سـازمان حفاظت از 
محیط زیست هستند، به شـکل ادواری از مراکز 

تولید بازدید می کنند.«
او تصریـح می کنـد: »ایـن نهادهـای نظارتـی از 
محصوالت تولیدی نمونه برداری کرده و ضمن 
تطبیـق بـا نمونـه اولیه کـه تایید شـده، کیفیت 

تولیدات را بررسی می کنند.«
ضیاء مقدم اظهار می کند: »تاثیـر رعایت الزامات 
اسـتاندارد در ایمنی وسـیله نقلیه غیرقابل انکار 
اسـت، امـا بخـش مهمـی از ایمنی، بسـتگی به 
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ورزشـی Poma تبلیغـات ایمنـی دارد و ... باید 
قبـول کنیـم کـه مـا دربـاره اهمیـت توجـه به 
مسـئولیت اجتماعـی در شـرکت های بخـش 

خصوصی بسیار غافل بوده ایم.
از طـرف دیگـر، ما چنـد خأل قانونـی داریم که 
یکـی از آن در مـورد استانداردهاسـت. وقتی ما 
هنـوز حتی بـرای تولیـد کاه ایمنی، اسـتاندارد 
مشـخصی نداریم، باید قبـول کنیم که وضعیت 
فاجعه بـاری خواهیم داشـت. در حالی که اکنون 
در کشورهای شرق آسیا در حال استانداردسازی 
کاه ایمنـی کـودک هسـتند، ولـی ما هنـوز در 

استاندارد کاه بزرگسال هم موفق نبوده ایم. 
هرمز ذاکری )معـاون مرکز تدوین مقررات 
و ایمنـی حمل ونقـل وزارت راه(: در بحـث 
تردد برون شهری، موتورسیکلت بسته به منطقه 
جغرافیایی، وسـیله حمل ونقلی برای انجام امور 
کاری مختلف اسـت. ما فضا را فراهـم کرده ایم 
کـه حجم اسـتفاده از موتور بیشـتر شـود، )البته 
نمی دانم این اسـتفاده از متوسـط جهانی بیشـتر 
اسـت یـا نه( ولـی هم زمان با این رشـد زمینه ها 
و اسـتانداردهای الزم را پیش بینی نکرده ایم. مثا 
مسـیر ویژه یـا کاه و تجهیزات ایمنـی را آماده 
نکرده ایـم. در مسـیرهای برون شـهری، در نقاط 
گرمسـیری کـه تـردد موتـور بیشـتر اسـت، آیا 

آشکارسازی مسیر را انجام داده ایم؟!
مـا همـه موضوعـات را بـه موتورسـواران ربط 
می دهیم که مردم فرهنگ موتورسـواری ندارد و 
آمـار می دهیـم کـه اغلب موتورسـواری کـه در 
برون شـهری کشته می شوند بی سواد هستند. در 
صورتی  که واقعیت آن اسـت که اقشار کم سواد 
و کم توان بیشـتر در معرض خطر هستند، چون 
توانایـی خرید کاه و تجهیزات ایمن سـازی را 
ندارند؛ ضمن اینکه باید توجه داشـت این رشـد 
استفاده از موتورسیکلت بیشتر در بین گروه های 

آسیب پذیر بوده است. 
واقعیـت این اسـت کـه 65 درصد افـراد جامعه 
نمی داننـد و آگاهی ندارنـد، نه اینکه بی فرهنگ 
باشـند، حـدود 15 درصد می دانند و حـدود 20 
درصد هم ریسـک بـاال و پذیرش کمـی دارند. 
اگـر زیرسـاخت های آموزشـی را فراهم نکنیم، 
برخـورد با متخلفانی که سـال ها با عـدم آگاهی 

رانندگی کرده اند بسیار دشوار خواهد بود. 
همه این موارد باعث شـده کـه در حوزه کاهش 

شـدت تصادفـات خیلـی کـم موفق باشـیم و 
راهکارهایمان موثر نباشد. 

من هم معتقدم که از پتانسـیل اصنـاف می توان 
برای الزام قانونمندی موتورسـواران استفاده کرد 
چون اگر آمار بگیریم عمده کسـانی که متخلف 
هسـتند در این اصناف شـاغل هسـتند. مـا اگر 
اصناف را ملزم به استفاده از سیستم خودکنترلی 

کنیم، بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
بخارایی: ببینیـد! ما باید دنبال این »ما« بگردیم. 
این ما االن کجاسـت، وقتی اعام می کنند که 30 
درصـد کشـته های مـا بـه دلیـل خواب آلودگی 
رانندگان اسـت، از باب این اسـت که 50 درصد 
دسـتگاه های ما خواب آلوده هسـتند و نهاد راهبر 
»مـا« تعطیل اسـت. حاال باید بـه این جمع بندی 
برسـیم کـه چگونـه می توانیـم از نهـاد راهبـر 

مطالباتمان را درخواست کنیم.
بحـث دیگـر هـم این اسـت کـه کاربـر موتور، 
پلیـس را حریف خـود می داند، نـه حامی خود. 
مـا ایـن فرهنـگ را ایجـاد نکردیم کـه اقدامات 
پلیـس برای جلوگیری از آسـیب و زیان کاربران 
اسـت. در بسـیاری از فیلم هـای خارجـی وجه 
پلیـس را تقویت می کنند و اعتبـار می دهند ولی 

ما در ایران چنین فیلم هایی را نداریم. 
در کشـورهای دیگر، اگر پلیس جلوی خاطی را 
بگیرد، بقیه مردم از پلیس تشکر می کنند ولی ما 
در ایـران کاری کردیم کـه مردم به خاطی کمک 
می کنند که از دسـت پلیس فرار کنـد. مردم باید 
باور کنند رعایت ایمنی به نفع آنهاسـت، اگر این 
فرهنـگ جـا بیفتد، حتی کـودکان هـم از پلیس 
حمایت می کننـد. اگر نهاد راهبر فرهنگ سـازی 
کنـد، پشـت سـر او بخش های دیگـر هم مانند 
شـورای عالی هماهنگـی ترافیک، شـهرداری ها، 

پلیس، خودروساز و ... ردیف می   شوند.
البته توقع ما چند ماه یا یکی دو سـال نیسـت، از 
االن بایـد کار کنیـم تـا ده سـال دیگـر فرهنـگ 
موتورسـواری در خانواده ها جا بیفتـد. بنابراین، 
نسـخه هایی که به کمیسـیون ایمنـی راه هـا داده 
می شود باید اجرایی و تکلیفی باشد، نه اینکه از 

موضع باال فقط حرف علمایی بزنیم. 
باید به صورت مشـخص بـرای اورژانس، پلیس 
و نیروهای انتظامی و صداوسیما تکلیف تعیین 
کنیـم تا بعدا بتوانیـم در مقابل عملکردشـان از 

آنها پاسخگویی بخواهیم. 

وقتی هنوز برای تولید کاله 
ایمنی، استاندارد خاصی 
نداریم، باید قبول کنیم 
که وضعیت فاجعه باری 
خواهیم داشت، اکنون در 
کشورهای شرق آسیا 
در حال استانداردسازی 
کاله ایمنی کودک هستند
ولی ما هنوز در استاندارد
 کاله برای بزرگساالن
 هم موفق نبوده ایم

محسن فالح: کشورهای 
جهان از سال 2020 
به بعد برنامه جدیدی در 
پیش گرفتند، یکی از 
رویکردهای جدید آنها 
توجه به مسئولیت های 
اجتماعی شرکت هاست
چون حاکمیت دیگر قادر
نیست بیشتر از این 
کاری صورت دهد
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مشکالت نیروی محرکه صنعت موتورسیکلت در معرض ارزیابی

صنعتی که موتور آن 
به سختی می چرخد!
سیما ذوکایی

برای  جایگزین  وسیله نقلیه ای  موتورسیکلت  دور،  چندان  نه  سال های  در 
خودرو بود، اما در سال های اخیر به قدری افزایش قیمت داشته که قیمت آن حتی 
امروز  که  مسئله ای  هرچند  است.  گرفته  پیشی  هم  داخلی  برخی خودروهای  از 
گریبان گیر کشور شده، نه فقط قیمت این وسیله نقلیه، بلکه افزایش تصادفات قشر 
موتورسوار است که نزدیک به نیمی از تصادفات ترافیکی را شامل می شود. افزایش 
قیمت موتور و همچنین لوازم ایمنی آن سرحلقه زنجیره های پی درپِی فرسودگی 
ناوگان، کاهش تقاضا برای خرید، افزایش تقاضا برای تعمیرات، استفاده نکردن از 
لوازم ایمنی مثل کاله، لباس مخصوص، بیمه نامه و ... است و حاصل چنین زنجیره ای، 

اوضاع نا به سامان کنونی و تلفات ناشی از تصادفات موتورسیکلت شده است. 
در ادامه مباحثی که در نشست ترابران درباره معضالت ساماندهی به تردد راکبان 
موتور در کشور مطرح و به بی کیفیت بودن موتور های ساخت داخل و عدم مطابقت 
آنها با استانداردهای بین المللی اشاره شد، با دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت نیز 

به گفت وگو نشستیم.

بهمن ضیاء مقـدم، دبیـر انجمن صنفی صنعت 
موتورسیکلت ایران، در خصوص استانداردهای 
موتورسـیکلت بـه ترابـران می گویـد: »بـه طور 
کلی، 27 نوع اسـتاندارد برای موتورسـیکلت ها 
اجبـاری اسـت کـه 2 مـورد از آنهـا مربـوط به 
مباحث آالیندگـی و کنترل آن برعهده سـازمان 
حفاظـت محیط  زیسـت بـوده و متولـی سـایر 

استاندارد ها، سازمان ملی استاندارد است.«
او دربـاره دالیـل به تعویـق افتادن زمـان اجرای 
استانداردهای یورو 5 در مورد موتورسیکلت های 
داخلـی می افزاید: »براسـاس قوانین، قـرار بود از 
ابتدای سـال 1401 استانداردهای یورو 5 اجرایی 
شـود، اما بـا توجه به شـرایط موجود کشـور و 
تحریم هـا و به  ویـژه محدودیت دسترسـی ما به 
منابـع تامیـن خارجی، ایـن امر به تعویـق افتاد؛ 
چراکه براسـاس معیارهای تعریف شـده در این 
استاندارد، باید در ساختار انجمن و متعلقات آن 
تغییرات زیادی انجام شـود که این موضوع نیاز 

به 2 تا 3 سال زمان دارد.«
ضیاءمقـدم در ادامـه می افزایـد: » بـا توجـه بـه 
مکاتبات انجام شـده و ارائه مدارک و مستندات 
الزم بـه وزارت صمـت و سـازمان حفاظـت از 
محیط زیسـت، اسـتانداردهای یورو 5 براسـاس 
تصویب هیئت وزیـران، از ابتدای سـال 1403 

اجرایی می شود.«
دبیـر انجمن صنعـت موتورسـیکلت ایـران، با 
تاکید بر اهمیت اعمال اسـتانداردها؛ خاطرنشان 
می کنـد: »رعایـت اسـتانداردهای اجبـاری درج 
شـده در قانـون، الزامی بوده و بـدون پاس کردن 
ایـن الزامـات، مجوز تولید یـا ادامه فعالیت برای 
شـرکت های تولیـدی صادر نمی شـود؛ بنابراین 
برای اطمینـان از رعایت دقیق این اسـتانداردها،  
شـرکت های بازرسـی و نظارتی که مـورد تایید 
سـازمان ملـی اسـتاندارد و سـازمان حفاظت از 
محیط زیست هستند، به شـکل ادواری از مراکز 

تولید بازدید می کنند.«
او تصریـح می کنـد: »ایـن نهادهـای نظارتـی از 
محصوالت تولیدی نمونه برداری کرده و ضمن 
تطبیـق بـا نمونـه اولیه کـه تایید شـده، کیفیت 

تولیدات را بررسی می کنند.«
ضیاء مقدم اظهار می کند: »تاثیـر رعایت الزامات 
اسـتاندارد در ایمنی وسـیله نقلیه غیرقابل انکار 
اسـت، امـا بخـش مهمـی از ایمنی، بسـتگی به 

ی
صل

ش ا
زار

گ
w

w
w

.t
ar

ab
ar

an
.c

om



14
01

ه / 
 ما

داد
 مر

 / 1
98

ره 
شما

۴۴

چگونگی و فرهنگ مصرف موتورسیکت دارد 
که بیشتر متوجه خود راکب است. 

مـن معتقـدم کـه ضعـف فرهنگـی در زمینـه 
چگونگی استفاده از این وسیله نقلیه مفید و نوع 
موتورسـواری یکـی از مشـکات اصلـی ایـن 
حوزه است که متاسـفانه برای فرهنگ سازی در 
این حوزه اقدام موثری انجام نشـده و باتوجه به 
اینکه بسـیاری از راکبان موتورسـیکلت صرفا با 
هـدف امـرار معـاش از ایـن وسـیله اسـتفاده 
می کننـد؛ برخـی از آنان آگاهی کافی نسـبت به 
قوانین و تعاریف ایمنی از لحاظ سـرعت، تعداد 
سرنشـین، الزامات ایمنـی و ... ندارنـد و اگر هم 
داشـته باشـند بـه قوانیـن و حقوق شـهروندی 

توجه و احترامی نشان نمی دهند.«
دبیـر انجمن صنعـت موتورسـیکلت، تصریح 
می کنـد: »یکـی از دغدغه های انجمـن توجه به 
بحث ایمنی موتورسـواران اسـت. البتـه در این 
زمینـه اقداماتـی صـورت گرفتـه، اما بـه دالیل 
مختلفی یا متوقف شده و یا همکاری الزم برای 

اجرای طرح های موثر انجام نشده است.«
او توضیح می دهد: »در ادوار گذشـته، بسیاری از 
کارخانه های تولیدی به خریداران موتورسیکلت، 
کاه ایمنی هدیـه می دادند و در حال حاضر هم 
چنیـن اقدامـی در برخـی شـرکت های تولیدی 
انجام می شـود، اما باتوجه بـه افزایش  قیمت ها، 
کارهایی از این دسـت بسـیار کم شـده؛ چرا که 
رعایـت اسـتاندارد واقعی در تولیـد کاه ایمنی 
بسـیار هزینه  بر اسـت، بنابراین ارائـه کاه بدون 
دریافـت هزینـه بـرای کارخانه ها اصـا صرفه 
اقتصـادی نـدارد؛ از طرف دیگـر، نمی توان یک 
کاه ارزان بی کیفیت را فقط از سـر رفع تکلیف 
بـه موتورسـواران داد کـه حداقـل ایمنـی را هم 

تامین نکند.«
ضیاءمقـدم می گوید: »هزینه سـاخت قالب های 
کاه ایمنـی که براسـاس تکنولـوژی روز جهان 
باشـد بسـیار بـاال بـوده و با توجـه به تیـراژ کم 
تولیـد، بـرای سـازندگان کاه ایمنـی توجیـه 
اقتصـادی نـدارد ؛ تـا آنجـا که بیشـترکاه های 
ایمنی با کیفیت باال و استاندارد، وارداتی و بسیار 

گران هستند.«
دبیـر انجمـن صنعـت موتورسـیکلت عنـوان 
می کند: »کاه های ایمنی به روز، سیستم تهویه و 
گـردش هـوا دارند که حتـی در هـوای گرم هم 

قابل اسـتفاده است، اما همانطور که گفتم بسیار 
گـران هسـتند و به دلیل کمبـود تقاضای بـازار، 

چنین مدلی هنوز در ایران تولید نمی شود.«
درب  از  موتورسـیکلت  بیمه نامـه  او صـدور 
کارخانـه را از دیگـر اقدامـات انجمـن در حوزه 
ایمنی بر می شـمارد و می گوید: »حدود 8 سـال 
پیش، طـی قراردادی با بیمه مرکزی بیمـه ایران، 
توافق شـد که در راسـتای ترغیب موتورسوران 
نسبت به بیمه موتورسـیکلت، از درب کارخانه 
بیمه  نامـه صادر و اعتبـار آن از تاریخ مشـخص 
شـدن مالک اصلی تعیین شـود، اما این طرح به 
دلیـل مشـکاتی فقـط یـک دوره اجـرا شـد و 
تداوم نداشـت، هرچند کـه در صورت حمایت 
مسـئوالن، مـا آمادگـی خـود را بـرای همکاری 

مجدد   اعام می کنیم.«
ضیاءمقـدم می افزایـد: »در حـال حاضر، نه فقط 
بیمه  نامه بلکه وجـود گواهینامه هم برای خرید 

و فروش موتورسیکلت ضروری است.«

سیستم ABS موتورهای وارداتی را 
چه کسی باز می کند؟

یکی از مباحث مطرح شـده در میزگرد بررسـی 
راهکارهـای کاهش تصادفـات و افزایش ایمنی 
موتورسـواران، برداشتن سیسـتم ABS از روی 
موتورسـیکلت های وارداتی بود کـه مورد انتقاد 
یک موتورسـوار واقع شـد؛ ضیاءمقدم در پاسخ 
بـه صحـت ایـن موضـوع می گویـد: »تاکنـون 
چنین تخلفـی به انجمن گزارش نشـده؛ ضمن 
اینکه بعید اسـت کارخانه های تولیـدی که برای 
کسـب سهم بازار و کیفیت محصوالت تولیدی 
خود سال ها زحمت کشـیده و با سرمایه گذاری 
بسـیار سـعی کرده اند تـا برنـد خـود را در بازار 
 ،ABS  مطـرح نماینـد، به خاطـر یک سیسـتم

اعتبار برند خود را زیرسوال  ببرند.« 
او تاکید می کند: »همه محصوالت در طول سال 
از طریـق شـرکت های بازرسـی سـازمان ملـی 
اسـتاندارد و سـازمان حفاظت محیط زیست به 
صـورت خیلی جـدی رصد می شـوند و امکان 
ندارد چنین موضوع مهمی از سـوی آنان نادیده 
گرفتـه شـود و  بـه طور حتم با مشـاهده چنین 

تخلفی، با آن برخورد جدی می شود.«
ضیاءمقدم ادامه می دهد: »در خصوص سیسـتم 
 ABS گزارشـی نداشـتیم، اما مواردی مشـاهده 

حدود 8 سال پیش، طی 
قراردادی با بیمه مرکزی و 
بیمه ایران، توافق شد که 
از درب کارخانه بیمه  نامه 
صادر شود، اما این طرح 
به دلیل مشکالتی فقط 
یک دوره اجرا شد و 
تداوم نداشت، هرچند

 که در صورت حمایت 
مسئوالن، ما آماده 
همکاری مجدد برای 
این کار هستیم

در حال حاضر، در کشور 
ما تکنولوژی استفاده از 
چیپ  هوشمند وجود دارد
 و مذاکراتی هم برای

 نصب آنها روی برخی 
از موتورسیکلت های 
ورزشی و نیز موتورهای

 بیش از 250 سی سی 
که فاقد پالک هستند

 انجام شده، اما فعال 
اجرای آن مسکوت
 مانده است
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رعایت استاندارد های
واقعی در تولید کاله 

ایمنی بسیار هزینه  بر 
است، بنابراین ارائه آن

بدون دریافت هزینه
برای کارخانه ها اصال
صرفه اقتصادی ندارد
ضمن اینکه، نمی توان

یک کاله بی کیفیت،
اما ارزان را فقط از سر 

رفع تکلیف به راکبان
موتور عرضه کرد 

براساس قوانین، قرار 
بود از ابتدای امسال 

استانداردهای یورو 5 
در ساخت موتور اعمال 

شود، اما با توجه به 
شرایط موجود کشور،
وضع تحریم ها و نیز 

محدودیت ارتباطی با 
منابع تامین خارجی،

اجرای این امر تا سال 
1403به تعویق افتاد

شـده کـه گاهـی برخـی از مصرف کننده هـا، 
قطعـه ای به نام کاتالیسـت کـه در داخـل اگزوز 
تعبیـه شـده و در کاهش آالیندهـا نقش مهمی 
دارد، ولی شـاید در شـتاب و سرعت تاثیر منفی 
داشـته باشـد، باز کرده و اگزوز بدون کاتالیست 

نصب کنند.«

چیپ هوشمند موجود اما گران!
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران، درباره 
چیپ های هوشـمند موتـور به منظـور گزارش 
مسـتقیم تخلفات، اظهـار می کنـد: »تکنولوژی 
اسـتفاده از این چیپ ها در حـال حاضر موجود 
اسـت و حتـی مذاکراتی برای نصب آنهـا روی 
برخی از موتورسیکلت های ورزشی و همچنین 
موتورهای بیش از 250 سی سـی که فاقد پاک 
هسـتند انجام شده، اما ظاهرا مسـکوت مانده و 

عملیاتی نشده است.«
او اضافـه می کنـد: »قابلیت اجـرای طرح چیپ 
هوشـمند کاما وجـود دارد، امـا این تکنولوژی 
هزینه بـر بـوده و هنـوز تصمیـم جـدی بـرای 

استفاده از این امکان اتخاذ نشده است.«
چنـدی پیـش، رئیـس اتحادیه واردکننـدگان و 
فروشـندگان موتورسـیکلت در گفت و گـو بـا 
ترابـران، بـا اشـاره بـه اینکـه در سـال 92 تولید 
موتورسیکلت در کشور به 800 هزار دستگاه در 
سـال بالغ می شـد، از تولیـد و مونتـاژ 300 هزار 
دسـتگاه موتورسیکلت در سـال های اخیر خبر 

داد که حکایت از کاهش 40 درصدی دارد.
وقتـی از ضیاءمقـدم دربـاره دالیـل این کاهش 
می پرسـیم، ضمـن انتقـاد از حذف قانون سـن 
فرسـودگی موتورسـیکلت و منوط کردن آن به 
انجام معاینه فنی یادآور می شـود: »مـاده 8 قانون 
هـوای پـاک، بـا تعییـن سـن فرسـودگی برای 
موتورسیکلت، مالکان را ملزم می کرد که پس از 
رسیدن وسیله نقلیه به سن فرسـودگی، آنها را به 
مراکـز اسـقاط منتقل کنند تا موتورسـیکلت نو 
انژکتوری با آالیندگی کمتر جایگزین آن شـود، 
امـا حـذف مـاده 8 باعث شـده که تقاضـا برای 
خرید موتورسـیکلت نو انژکتوری کاهش و در 
عـوض، بـازار خریـد و فروش موتورسـیکلت  

فرسوده دست دوم افزایش یابد.«
او خاطرنشـان می کنـد: »در حـال حاضـر طبق 
قوانین، هیچ سن فرسودگی برای موتورسیکلت 

وجـود نـدارد و با توجه به شـرایط اقتصـادی و 
معیشـتی جامعه موتورسـواران که اکثرا از قشـر 
ضعیف بوده و از این وسـیله بـرای امرار معاش 
اسـتفاده می کنند؛ این افراد به جای خرید موتور 
جدیـد، وسـیله نقلیه  کارکـرده می خرنـد و یـا 
موتورسـیکلت خود را تعمیر و مجددا اسـتفاده 

می کنند.«
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران، درباره 
مصوبه مـورخ 27 مهـر ماه سـال 97 با موضوع 
اجـرای آیین نامـه فنی قانـون هوای پـاک )طرح 
اسـقاط و منوط کردن شـماره گذاری هر دستگاه 
به از رده خارج کردن یک دستگاه موتورسیکلت 
فرسـوده( تصریح می کنـد: »براسـاس آیین نامه 
مذکـور تولیدکننـدگان مکلـف هسـتند بابـت 
شـماره گذاری هـر دسـتگاه موتورسـیکلت نو، 
یک دستگاه موتورسیکلت فرسوده، اسقاط و از 
رده خـارج کنند، اما ایـن موضوع مغایر با قانون 
و یکـی از موانـع مهم تولید بـوده، چراکه وظیفه 
تولیدکننده، تولید اسـت نه یافتن موتورسیکلت 
فرسـوده و باتوجـه بـه اینکـه بیشـتر مالـکان 
موتورسـیکلت از قشـر ضعیف جامعه هستند؛ 

حاضر به اسقاط موتور خود نیستند.«
او خاطرنشـان می کنـد »بـا توجه بـه اینکه هیچ 
گونـه منع قانونی بـرای تردد و خریـد و فروش 
موتورسـیکلت های کهنـه و دسـت دوم وجـود 
ندارد؛ کسی برای اسقاط موتورسیکلت فرسوده 

خود مراجعه نمی کند.«
بـه گفتـه او، نبود الـزام برای اخـذ برگه گواهی 
اسقاط موتورسـیکلت در مراکز اسقاط، یکی از 
دالیـل تعطیلـی موقت برخی خطـوط تولیدی 

کارخانجات تولید موتورسیکلت است.  
ضیاءمقـدم می افزایـد: »با اخذ مجوز اسـتفاده از 
برگـه گواهـی معـادل )برگـه گواهـی اسـقاط 
خـودرو( بـرای کارخانجـات، تفاهم نامـه ای در 
مقاطـع مختلـف زمانی با انجمن صنفـی مراکز 
اسـقاط برای تامین برگه گواهی منعقد شـد که 
بـه دلیـل انجام نشـدن تعهـدات انجمن صنفی 
مراکـز اسـقاط و گران کردن چند صـد درصدی 
قیمـت برگـه گواهی اسـقاط، ایـن تمهید نیز 

ابتر ماند.«
به گفتـه این مقام صنفی، قیمت گواهی اسـقاط 
از بهمن سـال قبل تاکنون ، از 2 میلیون تومان به 

حدود 18 میلیون تومان رسیده است.
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چگونگی و فرهنگ مصرف موتورسیکت دارد 
که بیشتر متوجه خود راکب است. 

مـن معتقـدم کـه ضعـف فرهنگـی در زمینـه 
چگونگی استفاده از این وسیله نقلیه مفید و نوع 
موتورسـواری یکـی از مشـکات اصلـی ایـن 
حوزه است که متاسـفانه برای فرهنگ سازی در 
این حوزه اقدام موثری انجام نشـده و باتوجه به 
اینکه بسـیاری از راکبان موتورسـیکلت صرفا با 
هـدف امـرار معـاش از ایـن وسـیله اسـتفاده 
می کننـد؛ برخـی از آنان آگاهی کافی نسـبت به 
قوانین و تعاریف ایمنی از لحاظ سـرعت، تعداد 
سرنشـین، الزامات ایمنـی و ... ندارنـد و اگر هم 
داشـته باشـند بـه قوانیـن و حقوق شـهروندی 

توجه و احترامی نشان نمی دهند.«
دبیـر انجمن صنعـت موتورسـیکلت، تصریح 
می کنـد: »یکـی از دغدغه های انجمـن توجه به 
بحث ایمنی موتورسـواران اسـت. البتـه در این 
زمینـه اقداماتـی صـورت گرفتـه، اما بـه دالیل 
مختلفی یا متوقف شده و یا همکاری الزم برای 

اجرای طرح های موثر انجام نشده است.«
او توضیح می دهد: »در ادوار گذشـته، بسیاری از 
کارخانه های تولیدی به خریداران موتورسیکلت، 
کاه ایمنی هدیـه می دادند و در حال حاضر هم 
چنیـن اقدامـی در برخـی شـرکت های تولیدی 
انجام می شـود، اما باتوجه بـه افزایش  قیمت ها، 
کارهایی از این دسـت بسـیار کم شـده؛ چرا که 
رعایـت اسـتاندارد واقعی در تولیـد کاه ایمنی 
بسـیار هزینه  بر اسـت، بنابراین ارائـه کاه بدون 
دریافـت هزینـه بـرای کارخانه ها اصـا صرفه 
اقتصـادی نـدارد؛ از طرف دیگـر، نمی توان یک 
کاه ارزان بی کیفیت را فقط از سـر رفع تکلیف 
بـه موتورسـواران داد کـه حداقـل ایمنـی را هم 

تامین نکند.«
ضیاءمقـدم می گوید: »هزینه سـاخت قالب های 
کاه ایمنـی که براسـاس تکنولـوژی روز جهان 
باشـد بسـیار بـاال بـوده و با توجـه به تیـراژ کم 
تولیـد، بـرای سـازندگان کاه ایمنـی توجیـه 
اقتصـادی نـدارد ؛ تـا آنجـا که بیشـترکاه های 
ایمنی با کیفیت باال و استاندارد، وارداتی و بسیار 

گران هستند.«
دبیـر انجمـن صنعـت موتورسـیکلت عنـوان 
می کند: »کاه های ایمنی به روز، سیستم تهویه و 
گـردش هـوا دارند که حتـی در هـوای گرم هم 

قابل اسـتفاده است، اما همانطور که گفتم بسیار 
گـران هسـتند و به دلیل کمبـود تقاضای بـازار، 

چنین مدلی هنوز در ایران تولید نمی شود.«
درب  از  موتورسـیکلت  بیمه نامـه  او صـدور 
کارخانـه را از دیگـر اقدامـات انجمـن در حوزه 
ایمنی بر می شـمارد و می گوید: »حدود 8 سـال 
پیش، طـی قراردادی با بیمه مرکزی بیمـه ایران، 
توافق شـد که در راسـتای ترغیب موتورسوران 
نسبت به بیمه موتورسـیکلت، از درب کارخانه 
بیمه  نامـه صادر و اعتبـار آن از تاریخ مشـخص 
شـدن مالک اصلی تعیین شـود، اما این طرح به 
دلیـل مشـکاتی فقـط یـک دوره اجـرا شـد و 
تداوم نداشـت، هرچند کـه در صورت حمایت 
مسـئوالن، مـا آمادگـی خـود را بـرای همکاری 

مجدد   اعام می کنیم.«
ضیاءمقـدم می افزایـد: »در حـال حاضر، نه فقط 
بیمه  نامه بلکه وجـود گواهینامه هم برای خرید 

و فروش موتورسیکلت ضروری است.«

سیستم ABS موتورهای وارداتی را 
چه کسی باز می کند؟

یکی از مباحث مطرح شـده در میزگرد بررسـی 
راهکارهـای کاهش تصادفـات و افزایش ایمنی 
موتورسـواران، برداشتن سیسـتم ABS از روی 
موتورسـیکلت های وارداتی بود کـه مورد انتقاد 
یک موتورسـوار واقع شـد؛ ضیاءمقدم در پاسخ 
بـه صحـت ایـن موضـوع می گویـد: »تاکنـون 
چنین تخلفـی به انجمن گزارش نشـده؛ ضمن 
اینکه بعید اسـت کارخانه های تولیـدی که برای 
کسـب سهم بازار و کیفیت محصوالت تولیدی 
خود سال ها زحمت کشـیده و با سرمایه گذاری 
بسـیار سـعی کرده اند تـا برنـد خـود را در بازار 
 ،ABS  مطـرح نماینـد، به خاطـر یک سیسـتم

اعتبار برند خود را زیرسوال  ببرند.« 
او تاکید می کند: »همه محصوالت در طول سال 
از طریـق شـرکت های بازرسـی سـازمان ملـی 
اسـتاندارد و سـازمان حفاظت محیط زیست به 
صـورت خیلی جـدی رصد می شـوند و امکان 
ندارد چنین موضوع مهمی از سـوی آنان نادیده 
گرفتـه شـود و  بـه طور حتم با مشـاهده چنین 

تخلفی، با آن برخورد جدی می شود.«
ضیاءمقدم ادامه می دهد: »در خصوص سیسـتم 
 ABS گزارشـی نداشـتیم، اما مواردی مشـاهده 

حدود 8 سال پیش، طی 
قراردادی با بیمه مرکزی و 
بیمه ایران، توافق شد که 
از درب کارخانه بیمه  نامه 
صادر شود، اما این طرح 
به دلیل مشکالتی فقط 
یک دوره اجرا شد و 
تداوم نداشت، هرچند
 که در صورت حمایت 
مسئوالن، ما آماده 
همکاری مجدد برای 
این کار هستیم

در حال حاضر، در کشور 
ما تکنولوژی استفاده از 
چیپ  هوشمند وجود دارد
 و مذاکراتی هم برای
 نصب آنها روی برخی 
از موتورسیکلت های 
ورزشی و نیز موتورهای
 بیش از 250 سی سی 
که فاقد پالک هستند
 انجام شده، اما فعال 
اجرای آن مسکوت
 مانده است
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رعایت استاندارد های
واقعی در تولید کاله 

ایمنی بسیار هزینه  بر 
است، بنابراین ارائه آن

بدون دریافت هزینه
برای کارخانه ها اصال
صرفه اقتصادی ندارد
ضمن اینکه، نمی توان

یک کاله بی کیفیت،
اما ارزان را فقط از سر 

رفع تکلیف به راکبان
موتور عرضه کرد 

براساس قوانین، قرار 
بود از ابتدای امسال 

استانداردهای یورو 5 
در ساخت موتور اعمال 

شود، اما با توجه به 
شرایط موجود کشور،
وضع تحریم ها و نیز 

محدودیت ارتباطی با 
منابع تامین خارجی،

اجرای این امر تا سال 
1403به تعویق افتاد

شـده کـه گاهـی برخـی از مصرف کننده هـا، 
قطعـه ای به نام کاتالیسـت کـه در داخـل اگزوز 
تعبیـه شـده و در کاهش آالیندهـا نقش مهمی 
دارد، ولی شـاید در شـتاب و سرعت تاثیر منفی 
داشـته باشـد، باز کرده و اگزوز بدون کاتالیست 

نصب کنند.«

چیپ هوشمند موجود اما گران!
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران، درباره 
چیپ های هوشـمند موتـور به منظـور گزارش 
مسـتقیم تخلفات، اظهـار می کنـد: »تکنولوژی 
اسـتفاده از این چیپ ها در حـال حاضر موجود 
اسـت و حتـی مذاکراتی برای نصب آنهـا روی 
برخی از موتورسیکلت های ورزشی و همچنین 
موتورهای بیش از 250 سی سـی که فاقد پاک 
هسـتند انجام شده، اما ظاهرا مسـکوت مانده و 

عملیاتی نشده است.«
او اضافـه می کنـد: »قابلیت اجـرای طرح چیپ 
هوشـمند کاما وجـود دارد، امـا این تکنولوژی 
هزینه بـر بـوده و هنـوز تصمیـم جـدی بـرای 

استفاده از این امکان اتخاذ نشده است.«
چنـدی پیـش، رئیـس اتحادیه واردکننـدگان و 
فروشـندگان موتورسـیکلت در گفت و گـو بـا 
ترابـران، بـا اشـاره بـه اینکـه در سـال 92 تولید 
موتورسیکلت در کشور به 800 هزار دستگاه در 
سـال بالغ می شـد، از تولیـد و مونتـاژ 300 هزار 
دسـتگاه موتورسیکلت در سـال های اخیر خبر 

داد که حکایت از کاهش 40 درصدی دارد.
وقتـی از ضیاءمقـدم دربـاره دالیـل این کاهش 
می پرسـیم، ضمـن انتقـاد از حذف قانون سـن 
فرسـودگی موتورسـیکلت و منوط کردن آن به 
انجام معاینه فنی یادآور می شـود: »مـاده 8 قانون 
هـوای پـاک، بـا تعییـن سـن فرسـودگی برای 
موتورسیکلت، مالکان را ملزم می کرد که پس از 
رسیدن وسیله نقلیه به سن فرسـودگی، آنها را به 
مراکـز اسـقاط منتقل کنند تا موتورسـیکلت نو 
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عـوض، بـازار خریـد و فروش موتورسـیکلت  

فرسوده دست دوم افزایش یابد.«
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وجـود نـدارد و با توجه به شـرایط اقتصـادی و 
معیشـتی جامعه موتورسـواران که اکثرا از قشـر 
ضعیف بوده و از این وسـیله بـرای امرار معاش 
اسـتفاده می کنند؛ این افراد به جای خرید موتور 
جدیـد، وسـیله نقلیه  کارکـرده می خرنـد و یـا 
موتورسـیکلت خود را تعمیر و مجددا اسـتفاده 

می کنند.«
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران، درباره 
مصوبه مـورخ 27 مهـر ماه سـال 97 با موضوع 
اجـرای آیین نامـه فنی قانـون هوای پـاک )طرح 
اسـقاط و منوط کردن شـماره گذاری هر دستگاه 
به از رده خارج کردن یک دستگاه موتورسیکلت 
فرسـوده( تصریح می کنـد: »براسـاس آیین نامه 
مذکـور تولیدکننـدگان مکلـف هسـتند بابـت 
شـماره گذاری هـر دسـتگاه موتورسـیکلت نو، 
یک دستگاه موتورسیکلت فرسوده، اسقاط و از 
رده خـارج کنند، اما ایـن موضوع مغایر با قانون 
و یکـی از موانـع مهم تولید بـوده، چراکه وظیفه 
تولیدکننده، تولید اسـت نه یافتن موتورسیکلت 
فرسـوده و باتوجـه بـه اینکـه بیشـتر مالـکان 
موتورسـیکلت از قشـر ضعیف جامعه هستند؛ 

حاضر به اسقاط موتور خود نیستند.«
او خاطرنشـان می کنـد »بـا توجه بـه اینکه هیچ 
گونـه منع قانونی بـرای تردد و خریـد و فروش 
موتورسـیکلت های کهنـه و دسـت دوم وجـود 
ندارد؛ کسی برای اسقاط موتورسیکلت فرسوده 

خود مراجعه نمی کند.«
بـه گفتـه او، نبود الـزام برای اخـذ برگه گواهی 
اسقاط موتورسـیکلت در مراکز اسقاط، یکی از 
دالیـل تعطیلـی موقت برخی خطـوط تولیدی 

کارخانجات تولید موتورسیکلت است.  
ضیاءمقـدم می افزایـد: »با اخذ مجوز اسـتفاده از 
برگـه گواهـی معـادل )برگـه گواهـی اسـقاط 
خـودرو( بـرای کارخانجـات، تفاهم نامـه ای در 
مقاطـع مختلـف زمانی با انجمن صنفـی مراکز 
اسـقاط برای تامین برگه گواهی منعقد شـد که 
بـه دلیـل انجام نشـدن تعهـدات انجمن صنفی 
مراکـز اسـقاط و گران کردن چند صـد درصدی 
قیمـت برگـه گواهی اسـقاط، ایـن تمهید نیز 

ابتر ماند.«
به گفتـه این مقام صنفی، قیمت گواهی اسـقاط 
از بهمن سـال قبل تاکنون ، از 2 میلیون تومان به 

حدود 18 میلیون تومان رسیده است.
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هر روز غیرتعطیل، فاصله خیابان میرداماد تا خردمند شمالی را با اتومبیل طی می کنم و عصرها 
برمی گردم، از مسیر بزرگراه مدرس. تعدادی موتورسوار، یک کاسبی راه انداخته اند که پشت سر 
خودروهای شخصی و تقریبا چسبیده به آن، انگار »پوشش« داده اند تا دوربین ها، شماره آن خودرو 
را نبینند که جریمه ورود به طرح ترافیک را ثبت کنند. بعد هم همین موتورسواران، بزرگراه مدرس 

را از همان سمت به باال می آیند، برای مشتری دیگری!
این »هرج ومرج موتوری« به این سادگی قابل حل نیست: این 25 درصد تلفات و حدود 30 درصد 
مصدومان ترافیکی در سال، فقط ناشی از ساده انگاری دستگاه های اجرایی و بی اعتنایی مردم نسبت 
به تخلفات این وسایل نقلیه در میانه خودروهایی است که معلوم نیست، ایربگ آنها در لحظه 

موعود کار می کند یا نه؟ این گزاره هم ساده انگاری است!
برای ثبت نام جهت خرید خودرو، داشتن گواهینامه الزامی است، اما چون چنین الزامی در مورد 
موتورسیکلت اجباری نیست )در صفحات قبل خوانده اید( از 12 میلیون راکب موتورسیکلت در 
کشور، فقط نیمی دارای گواهینامه هستند؛ چه رسد به اینکه کاله ایمنی استاندارد داشته باشند که 

5 میلیون تومان هزینه خرید آن است! 
شعار باسمه ای این که ایرانیان باشعورترین مردم دنیا هستند، بی ارتباط با این نوع وسیله نقلیه و نحوه 
رانندگی با آنهاست: موتورسیکلت رانان، تنها نیستند. 30 درصد کشته های ما به دلیل خواب آلودگی 
رانندگان است: خسته اند از این همه رانندگی با خودروهای فرسوده و جاده های غیرمرغوب و 
هزینه های زندگی. جزئیات را در »گزارش اصلی« این شماره بخوانید و تعارف را کنار بگذاریم که 

مشکل ریشه ای عمیق تر دارد.
و این عبارت آخر، مربوط به قطعه است که به عنوان تبلیغ )پس از عبارتی که در تیتر آمده( جلوی 

یکی از سالن های زیبایی واقع در مجتمع مسکونی ما در خیابان میرداماد نوشته شده است:
چرا که کفش پوشیدن، راحت تر از فرش کردن دنیاست! 

مردادماه 1401

مهرداد خواجه نوری

از دیگران شکایت نمی کنم، خودم را 
تغییر می دهم
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افزایش قیمت کامیون های از رده خارج، 
تعویق موعد بازنشستگی را به دنبال داشته است 

ارزش  افزوده فرسودگی!
مونا روشندل 

بعد از مدت ها کشمکش درباره تعیین تکلیف کامیون های وارداتی دپو شده در گمرک، معاون امور 
گمرکی گمرک ایران با اشاره به حدود ۵۰۰۰ دستگاه کامیون دپو شده در گمرکات کشور به دلیل هزینه 
قابل توجه اسقاط، اعالم کرده است: »طی بررسی های صورت گرفته در معاونت اقتصادی دولت، پیشنهاد 
شده یک مبلغ به عنوان عدد میانگین به جای گواهی اسقاط در نظر گرفته شود تا کامیون ها بتوانند 

ترخیص شوند؛ این عدد بین ۷۰۰ تا ۷۵۰ میلیون تومان پیش بینی شده است.«
البته این پیشنهاد فعال در معاونت اقتصادی تصویب و هنوز به گمرک ابالغ نشده، اما در همین مدت، 
واکنش های مخالف بسیاری را از سوی نمایندگان صنفی و فعاالن حمل و نقل جاده ای برانگیخته و حتی 
رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده، با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی قصد دارد با 
واریز ۸۰۰ میلیون تومان به حساب خزانه دولت، مجوز تردد کامیون  های اسقاطی را دریافت کند، به طور 

تلویحی این اقدام را دور زدن قانون اسقاط کامیون های فرسوده توسط وزارت راه نامیده است.
در همین زمینه،  با علی رزمخواه، مدیرعامل شرکت ایرساخودرو گفت و گو کرده ایم تا درباره مشکالت 

روند اسقاط کامیون های فرسوده و تبعات تصمیمات اخیر در این زمینه بیشتر بدانیم. 
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علی رزمخواه، مدیرعامل شـرکت ایرساخودرو 
دربـاره معضالتی که راه واردکنندگان و رانندگان 
کامیون را در مسـیر اسـقاط خودروهای فرسوده 
سـد کرده، با اشـاره بـه طـرح واردات کامیون به 
ازای اسـقاط گفت: »همانطور که می دانید اغلب 
کشـنده های ایرانی با مشـکالت متعـددی برای 
اورهـال، خریـد قطعـات یدکـی، هزینـه باالی 
سـوخت و ناایمن بودن برخی جاده های کشور 
دسـت وپنجه نـرم می کردنـد، بنابرایـن دولـت 
طـرح اسـقاط کامیون فرسـوده را بـرای واردات 
تصویـب کرد تا هـم بتوانـد از افزایش مصرف 
سـوخت جلوگیری و هم ایمنی بیشـتری را در 
جاده هـا ایجاد کند؛ زیـرا رانندگان با کامیون های 
فرسـوده نمی تواننـد در گردنه هـای شـیب دار، 
به خوبـی وسـیله نقلیـه خـود را کنتـرل کنند و 

بیشتر دچار حادثه می شوند.«
او با بیان اینکه دولت با این اهداف، واردکنندگان 
را ملـزم کـرد که کامیون های اسـقاطی 44 تن را 
اسقاط کنند تا در ازای آن بتوانند کامیون اروپایی 
را وارد و کارت 44 تـن دریافـت کننـد، گفـت: 
»نخسـتین معضل ایجادشـده این بـود که مقرر 
شـد هر خودرویـی که ترخیص می شـود  برگه 
اسـقاط داشـته باشـد. پس از مدتی طرح مذکور 
چکش کاری و اعالم شـد که سـازمان راهداری 
و حمل ونقل جاده ای، تناژ کامیون های اسـقاطی 
را از 44 تـن بـه 41 تن کاهش داده اسـت؛  بدین 
ترتیـب تنـاژ ماشـین های وارداتـی، بیشـتر از 
ماشـین های اسـقاطی تعییـن و باعـث شـد که 
قیمـت کامیون هـای اسـقاط و فرسـوده کـه تـا 
پیـش از آن 100 میلیون تومـان بـود، آرام آرام از 
مـرز 200 تا 300 میلیون تومان بگـذرد و االن به 

یک میلیارد و 250 میلیون تومان برسد.«
رزمخـواه بـا بیان اینکه ایـن افزایش قیمت هیچ 
ارتبـاط مسـتقیمی با نـرخ آهـن و حتی قیمت 
کامیون نـو و وارداتی نداشـت ، تاکید کرد: »مثال 
کامیون ولوو سـایپادیزل در آن زمـان )یعنی 2/5 
سـال گذشـته( حـدود 5/ 5 تـا 6 میلیـارد تومان 
به فـروش می رفت که اکنون بـه 7 میلیارد تومان 
رسـیده اسـت، اما ارزش کامیون اسقاطی از 100 
میلیـون تومـان بـه بالـغ بر یـک میلیـارد تومان 

افزایش یافته است.«
او اذعان کرد: »اجرای روش نادرسـت اسـقاط و 
عرضـه و تقاضـای ناهماهنـگ کامیـون نه فقط 

موجب شـده اسـت که پای دالالن و واسـطه ها 
بـه بازار اسـقاط کامیون نیز کشـیده شـود، بلکه 
بـازار سـیاه وحشـتناکی را در ایـن زمینه بـه راه 

انداخته است.«
او گفـت: »اکنـون همیـن کامیـون فرسـوده که 
ارزش آن بالغ بر یک میلیارد شـده اسـت،   درآمد 
ماهانه 50 میلیونی را نصیب راننده و خانواده اش 
می کنـد، ایـن در حالی اسـت که اگـر مالک این 
خودروی فرسـوده آن را برای اسـقاط بفروشد با 
پـول آن می توانـد فقـط یـک کامیونـت چینی 
بخـرد کـه نه تنها بـرای راننـده ای که بـا کامیون 
سـنگین و در جاده ها کار کرده اسـت خوشایند 
نیسـت بلکـه درآمـد او را کاهش و سـفره یک 

خانوار را کوچک تر از قبل می کند.«
مدیرعامـل شـرکت ایرسـاخودرو یادآور شـد: 
»دولـت اسـقاط کامیون را بـر عهـده واردکننده 
گذاشـت و گفت هر کـس می خواهـد واردات 
داشـته باشد باید برگه اسـقاط خودرو بیاورد؛  در 
حالی که دولت می توانسـت خـودش را متولی 
اسـقاط معرفـی و بـرای کامیون هـای فرسـوده 
اولویـت تعییـن کند و بگوید مالـک هر کامیون 
فرسـوده بایـد در موعد مقرر خـودروی خود را 
مثال به سـازمان راهداری تحویل دهد و پول آن 
را دریافت کند و هر خریدار اسقاط هم مبلغ آن 
را بـه مـا پرداخـت کنـد و از مـا برگـه اسـقاط 

خودرو را تحویل بگیرد.«
او تصریـح کـرد: »دولـت باید همـراه بـا ارزش 
خودروی فرسـوده کـه به صاحبان آنها پرداخت 
می کرد، تسـهیالت کم بهـره ای )مثـال 5 درصد( 
هـم به آنها اختصـاص می داد تـا بتوانند کامیون 
نو خریداری کنند و شـیرینی نوسازی ناوگان به 
کام صاحبان واقعی کامیون های فرسوده بنشیند؛ 
نه اینکـه تعدادی دالل و واسـطه، بازار سـیاه راه 
بیندازند و مالکان کامیون های فرسوده، مال و کار 

خود را از دست دهند.«
رزمخواه در پاسـخ به این پرسـش کـه دولت از 
کـدام منبع باید تسـهیالت کم بهـره را به مالکان 
نـاوگان فرسـوده اختصـاص دهد،  خاطرنشـان 
کـرد: »هر کامیـون فرسـوده ای حـدودا 10 هزار 
لیتـر در یـک مـاه سـوخت مصـرف می کند و 
دولـت بـه ازای هـر کامیون سوبسـیدی حدود 
چندصد میلیون تومـان پرداخت می کند که اگر 
این ناوگان نوسـازی شود و مصرف سوخت آن 

اجرای روش های غلط
در زمینه اسقاط و عرضه 

و تقاضای ناهماهنگ 
کامیون، نه فقط موجب 
شده که پای دالالن و 

واسطه ها به بازار اسقاط 
کامیون باز شود، بلکه 
بازار سیاه وحشتناکی 
را در این زمینه به راه

انداخته است

مدیرعامل ایرساخودرو: 
سازمان راهداری، تناژ 

کامیون های اسقاطی را 
از 44 تن به 41 تن 
کاهش داده که باعث
شده تناژ خودروهای

وارداتی بیشتر از ناوگان 
اسقاطی باشد و قیمت 
کامیون های فرسوده که
قبال حدود 100 میلیون 

تومان بود، به تدریج 
از مرز 200 تا 300 

میلیون تومان بگذرد و
به یک میلیارد و 250 

میلیون تومان برسد

ی
دها

جا
ی

رابر
ت

w
w

w
.t

ar
ab

ar
an

.c
om

14
01

ه / 
 ما

داد
 مر

 / 1
98

ره 
شما

49



افزایش قیمت کامیون های از رده خارج، 
تعویق موعد بازنشستگی را به دنبال داشته است 

ارزش  افزوده فرسودگی!
مونا روشندل 

بعد از مدت ها کشمکش درباره تعیین تکلیف کامیون های وارداتی دپو شده در گمرک، معاون امور 
گمرکی گمرک ایران با اشاره به حدود ۵۰۰۰ دستگاه کامیون دپو شده در گمرکات کشور به دلیل هزینه 
قابل توجه اسقاط، اعالم کرده است: »طی بررسی های صورت گرفته در معاونت اقتصادی دولت، پیشنهاد 
شده یک مبلغ به عنوان عدد میانگین به جای گواهی اسقاط در نظر گرفته شود تا کامیون ها بتوانند 

ترخیص شوند؛ این عدد بین ۷۰۰ تا ۷۵۰ میلیون تومان پیش بینی شده است.«
البته این پیشنهاد فعال در معاونت اقتصادی تصویب و هنوز به گمرک ابالغ نشده، اما در همین مدت، 
واکنش های مخالف بسیاری را از سوی نمایندگان صنفی و فعاالن حمل و نقل جاده ای برانگیخته و حتی 
رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده، با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی قصد دارد با 
واریز ۸۰۰ میلیون تومان به حساب خزانه دولت، مجوز تردد کامیون  های اسقاطی را دریافت کند، به طور 

تلویحی این اقدام را دور زدن قانون اسقاط کامیون های فرسوده توسط وزارت راه نامیده است.
در همین زمینه،  با علی رزمخواه، مدیرعامل شرکت ایرساخودرو گفت و گو کرده ایم تا درباره مشکالت 

روند اسقاط کامیون های فرسوده و تبعات تصمیمات اخیر در این زمینه بیشتر بدانیم. 

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
داد

 مر
 / 1

98
ره 

شما

4۸

علی رزمخواه، مدیرعامل شـرکت ایرساخودرو 
دربـاره معضالتی که راه واردکنندگان و رانندگان 
کامیون را در مسـیر اسـقاط خودروهای فرسوده 
سـد کرده، با اشـاره بـه طـرح واردات کامیون به 
ازای اسـقاط گفت: »همانطور که می دانید اغلب 
کشـنده های ایرانی با مشـکالت متعـددی برای 
اورهـال، خریـد قطعـات یدکـی، هزینـه باالی 
سـوخت و ناایمن بودن برخی جاده های کشور 
دسـت وپنجه نـرم می کردنـد، بنابرایـن دولـت 
طـرح اسـقاط کامیون فرسـوده را بـرای واردات 
تصویـب کرد تا هـم بتوانـد از افزایش مصرف 
سـوخت جلوگیری و هم ایمنی بیشـتری را در 
جاده هـا ایجاد کند؛ زیـرا رانندگان با کامیون های 
فرسـوده نمی تواننـد در گردنه هـای شـیب دار، 
به خوبـی وسـیله نقلیـه خـود را کنتـرل کنند و 

بیشتر دچار حادثه می شوند.«
او با بیان اینکه دولت با این اهداف، واردکنندگان 
را ملـزم کـرد که کامیون های اسـقاطی 44 تن را 
اسقاط کنند تا در ازای آن بتوانند کامیون اروپایی 
را وارد و کارت 44 تـن دریافـت کننـد، گفـت: 
»نخسـتین معضل ایجادشـده این بـود که مقرر 
شـد هر خودرویـی که ترخیص می شـود  برگه 
اسـقاط داشـته باشـد. پس از مدتی طرح مذکور 
چکش کاری و اعالم شـد که سـازمان راهداری 
و حمل ونقل جاده ای، تناژ کامیون های اسـقاطی 
را از 44 تـن بـه 41 تن کاهش داده اسـت؛  بدین 
ترتیـب تنـاژ ماشـین های وارداتـی، بیشـتر از 
ماشـین های اسـقاطی تعییـن و باعـث شـد که 
قیمـت کامیون هـای اسـقاط و فرسـوده کـه تـا 
پیـش از آن 100 میلیون تومـان بـود، آرام آرام از 
مـرز 200 تا 300 میلیون تومان بگـذرد و االن به 

یک میلیارد و 250 میلیون تومان برسد.«
رزمخـواه بـا بیان اینکه ایـن افزایش قیمت هیچ 
ارتبـاط مسـتقیمی با نـرخ آهـن و حتی قیمت 
کامیون نـو و وارداتی نداشـت ، تاکید کرد: »مثال 
کامیون ولوو سـایپادیزل در آن زمـان )یعنی 2/5 
سـال گذشـته( حـدود 5/ 5 تـا 6 میلیـارد تومان 
به فـروش می رفت که اکنون بـه 7 میلیارد تومان 
رسـیده اسـت، اما ارزش کامیون اسقاطی از 100 
میلیـون تومـان بـه بالـغ بر یـک میلیـارد تومان 

افزایش یافته است.«
او اذعان کرد: »اجرای روش نادرسـت اسـقاط و 
عرضـه و تقاضـای ناهماهنـگ کامیـون نه فقط 

موجب شـده اسـت که پای دالالن و واسـطه ها 
بـه بازار اسـقاط کامیون نیز کشـیده شـود، بلکه 
بـازار سـیاه وحشـتناکی را در ایـن زمینه بـه راه 

انداخته است.«
او گفـت: »اکنـون همیـن کامیـون فرسـوده که 
ارزش آن بالغ بر یک میلیارد شـده اسـت،   درآمد 
ماهانه 50 میلیونی را نصیب راننده و خانواده اش 
می کنـد، ایـن در حالی اسـت که اگـر مالک این 
خودروی فرسـوده آن را برای اسـقاط بفروشد با 
پـول آن می توانـد فقـط یـک کامیونـت چینی 
بخـرد کـه نه تنها بـرای راننـده ای که بـا کامیون 
سـنگین و در جاده ها کار کرده اسـت خوشایند 
نیسـت بلکـه درآمـد او را کاهش و سـفره یک 

خانوار را کوچک تر از قبل می کند.«
مدیرعامـل شـرکت ایرسـاخودرو یادآور شـد: 
»دولـت اسـقاط کامیون را بـر عهـده واردکننده 
گذاشـت و گفت هر کـس می خواهـد واردات 
داشـته باشد باید برگه اسـقاط خودرو بیاورد؛  در 
حالی که دولت می توانسـت خـودش را متولی 
اسـقاط معرفـی و بـرای کامیون هـای فرسـوده 
اولویـت تعییـن کند و بگوید مالـک هر کامیون 
فرسـوده بایـد در موعد مقرر خـودروی خود را 
مثال به سـازمان راهداری تحویل دهد و پول آن 
را دریافت کند و هر خریدار اسقاط هم مبلغ آن 
را بـه مـا پرداخـت کنـد و از مـا برگـه اسـقاط 

خودرو را تحویل بگیرد.«
او تصریـح کـرد: »دولـت باید همـراه بـا ارزش 
خودروی فرسـوده کـه به صاحبان آنها پرداخت 
می کرد، تسـهیالت کم بهـره ای )مثـال 5 درصد( 
هـم به آنها اختصـاص می داد تـا بتوانند کامیون 
نو خریداری کنند و شـیرینی نوسازی ناوگان به 
کام صاحبان واقعی کامیون های فرسوده بنشیند؛ 
نه اینکـه تعدادی دالل و واسـطه، بازار سـیاه راه 
بیندازند و مالکان کامیون های فرسوده، مال و کار 

خود را از دست دهند.«
رزمخواه در پاسـخ به این پرسـش کـه دولت از 
کـدام منبع باید تسـهیالت کم بهـره را به مالکان 
نـاوگان فرسـوده اختصـاص دهد،  خاطرنشـان 
کـرد: »هر کامیـون فرسـوده ای حـدودا 10 هزار 
لیتـر در یـک مـاه سـوخت مصـرف می کند و 
دولـت بـه ازای هـر کامیون سوبسـیدی حدود 
چندصد میلیون تومـان پرداخت می کند که اگر 
این ناوگان نوسـازی شود و مصرف سوخت آن 

اجرای روش های غلط
در زمینه اسقاط و عرضه 

و تقاضای ناهماهنگ 
کامیون، نه فقط موجب 
شده که پای دالالن و 

واسطه ها به بازار اسقاط 
کامیون باز شود، بلکه 
بازار سیاه وحشتناکی 
را در این زمینه به راه

انداخته است

مدیرعامل ایرساخودرو: 
سازمان راهداری، تناژ 

کامیون های اسقاطی را 
از 44 تن به 41 تن 
کاهش داده که باعث
شده تناژ خودروهای

وارداتی بیشتر از ناوگان 
اسقاطی باشد و قیمت 
کامیون های فرسوده که
قبال حدود 100 میلیون 

تومان بود، به تدریج 
از مرز 200 تا 300 

میلیون تومان بگذرد و
به یک میلیارد و 250 

میلیون تومان برسد
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بـه یک سـوم تقلیل یابـد، دولـت می توانـد این 
مبلـغ را در قالـب وام کم بهره به خرید ناوگان نو 
تزریـق کنـد. دولت در این سـناریو هم به راننده 
و واردکننـده کامیون تسـهیالت ارائـه می دهد و 
هـم می توانـد از این محـل، کسـب درآمد کند، 
زیـرا نوسـازی ناوگان عـالوه بر کاهش مصرف 
سـوخت،  ایمنی جاده ها، حفظ محیط زیسـت، 
ایمنی رانندگان و کاهش تلفات جانی و مالی را 
بـه همـراه دارد کـه همـه اینهـا بـرای دولـت 

هزینه  های سرسام آور دارد.«

نقطه ابهام در طرح تنفس
مدتی پیـش، گروه هـای ذی نفع برای بـاز کردن 
گـره کـور عـدم اسـقاط کامیون های فرسـوده، 
پیشـنهاد شـد که وارد کننده با ارائه ضمانت نامه 
با سررسـید یک سـاله بتواند کامیـون وارداتی را 

پالک گذاری و وارد چرخه حمل و نقل کند. 
رزمخـواه دربـاره مهلت یک سـاله برای اسـقاط 
کامیون هـا افـزود: »این سیاسـت کـه البته هنوز 
مصوب نشـده، می تواند اثرات منفی بیشتری در 
ایـن حـوزه بر جا گذارد. نخسـتین اثر منفی این 
اسـت که قیمت کامیون فرسـوده در سـال آینده 
حداقل به بیش از 3 میلیارد تومان خواهد رسید. 
عـالوه بر آن ماشـین فرسـوده از چرخـه خارج 
نشـده و دولـت بـرای هـر کامیـون فرسـوده ای 
ماهانه چندصد میلیون تومان سوبسید پرداخت 
می کنـد کـه بـا احتسـاب تعـداد کامیون هـای 
فرسـوده، رقم بسـیار هنگفتـی خواهد بـود که 
بـدون برنامه ریـزی و به صـورت یارانه خاموش 
پرداخـت خواهد شـد، در صورتـی که می تواند 
آن را هدفمنـد کـرده و بـه شـکل تسـهیالت و 
وام هـای کم بهره بـه متقاضیان نوسـازی ناوگان 

اختصاص دهد.«
مدیرعامل شرکت ایرساخودرو افزود: » از طرف 
دیگـر، مالکان کامیون های فرسـوده عموما افراد 
مسن هستند که ریسک پذیری ندارند و کامیون 
خود را تا جایی که امکان داشـته باشد، تعویض 
نمی کنند، بنابراین تنها راه نوسازی و خالصی از 
دغدغه بازار سـیاه اسقاط، همان است که دولت 
سررشته این کار را خود به دست گیرد و بگوید 
هیـچ نهاد دیگری حق و مجوز ایـن کار را ندارد 
و  بـرای اسـقاط آن هم زمان تعیین کند،  مثال بر 
اسـاس سال تولید کشنده اولویت بندی کند و از 

فرسـوده تر به بـاال را با شـیوه ای منطقی ملزم به 
اسقاط کند و شرایطی منصفانه برای جایگزینی 

خودروی آنها تعریف کند.«
ایـن فعال بازرگانی، با بیان اینکه در این دوسـال 
تعداد اندکی کامیون وارداتی از گمرک ترخیص 
و شـماره گذاری شده اسـت،   اظهار کرد: »از یک 
طـرف، هزینه ترخیص بسـیار افزایـش یافته و 
واردکننده نتوانسـته خودرو را ترخیص کند و از 
طـرف دیگـر، هزینـه اسـقاط 11 برابـر شـده و 
واردکننده برای این کار سـرمایه کم آورده است. 
حـاال در ایـن کـش و قـوس، تعـداد زیـادی از 
متقاضیـان خـودرو، برگـه اسـقاط ندارنـد و 
بالتکلیـف مانده انـد و کامیون هـای وارداتی هم 

معطل پالک گذاری هستند.«
رزمخـواه بـا اشـاره بـه اینکـه دولـت در اقـدام 
دیگـری ارز 4200 تومانـی را بـه 24 هزار تومان 
رسـاند، اظهـار کـرد: »بر اثر ایـن اقـدام، کامیون 
ولوو که با 170 میلیون تومان ترخیص می شـد، 
اکنـون با 640 میلیـون تومان ترخیـص خواهد 
شـد کـه مبلـغ ارزش افـزوده آن طبیعتـا به رقم 

چشمگیری افزایش یافته است.«
او در ادامـه بـا اشـاره به اینکه سـرعت ترخیص 
باال رفته اسـت،  خاطرنشـان کرد: »اکنون معضل 
زیـرا 35 درصـد  اسـت،  اسـقاط  مـا  اصلـی 
کامیون هایی که ترخیص شـده اند همچنـان در 
مرحله اسقاط بالتکلیف مانده اند و حتی بعضی 
از خودروهـای اسـقاطی دزدیـده و یا گم شـده 
اسـت، بنابراین اکنون باید دولت طرحی نو برای 
اسـقاط درانـدازد تا مشـکل واردات و ترخیص 
کامیون هـا از گمـرک رفع و این نـاوگان باالخره 

بعد از چندین سال نوسازی شود.«
مدیرعامـل شـرکت ایرسـاخودرو در پایـان در 
پاسـخ به پرسشـی مبنی بر اینکه اگر قرار باشـد 
دولت اسـقاط را به دسـت گیرد آیا بایـد ارزش 
کامیون های فرسـوده را کاهـش دهد یا با همین 
رقم کار را آغاز کند،  گفت: »قیمت مهم نیسـت،  
برای فعاالن این صنف سـالمت کار در اولویت 
قـرار دارد که مسـتلزم حذف دالالن اسـت، زیرا 
20 درصـد هزینـه اسـقاط بـه جیب آنهـا واریز 
می شـود و صرفـا رقم ناچیزی دسـت مالکان را 
می گیـرد؛ بـا این اوصـاف، حذف آنهـا می تواند 
بـه خودی خود کاهش قیمت را تا حـدودی در 

برداشته باشد.«

از یک طرف، هزینه 
ترخیص بسیار افزایش 
یافته و از طرف دیگر،
 هزینه اسقاط 11 برابر

 شده است. حاال در این 
وضعیت، تعداد زیادی
 از متقاضیان خودرو،

 برگه اسقاط ندارند و 
بالتکلیف مانده اند و
 ناوگان وارداتی معطل 
پالک گذاری است

اکنون همین کامیون 
فرسوده که ارزش آن 
بالغ بر یک میلیارد شده

 است،   درآمد ماهانه 50 
میلیونی را نصیب راننده

 و خانواده اش می کند، 
این در حالی است که 
اگر مالکان خودروهای 
فرسوده آنها را برای

 اسقاط بفروشند، با 
پول آن فقط می توانند 
کامیونت چینی بخرند 
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مدیرکل دفتر حمل کاالی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای تاکید کرد: »موضوع 
ناوگان وارداتی به ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت منتقل شده است؛ 1۸ هزار دستگاه 
کامیون ثبت سفارش شده، 15 هزار دستگاه به گمرکات آمده اند، از این 15 هزار دستگاه، 
13700 دستگاه اظهار شده اند که از میان آنها 10 هزار دستگاه ترخیص شده اند و حدود 

5000 کامیون اسقاط داشته ایم و 4000 دستگاه هم شماره گذاری شده است.«
او درباره حذف اسقاط از چرخه واردات گفت: »براساس آیین نامه اجرایی، قرار بود در 
برابر هر یک دستگاه کامیون وارداتی، یک دستگاه کامیون فرسوده اسقاط شود، اما به دلیل 
به هم خوردن چرخه عرضه و تقاضا، قیمت کامیون های فرسوده ای که قرار بود اسقاط 
شوند، طی یک سال اخیر افزایش ناگهانی داشته است، لذا رانندگانی که قرار بود گواهی 

اسقاط برای کامیون های فرسوده ارائه دهند، تا حدودی از این روند منصرف شده اند.«
مهرداد حمداللهی درباره تخصیص سوخت به ناوگان سنگین جاده ای بر اساس پیمایش 
اظهار کرد: »طبق مصوبه هیئت وزیران، کارگروه توزیع سوخت براساس پیمایش به 
ریاست شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از مهر 13۹4 اجرایی شده و با گذشت 7 

سال از شروع این طرح، سعی شده نواقص آن برطرف شود.«
او افزود: »یکی از مواردی که مورد اعتراض مالکان ناوگان و دارندگان کامیون ها بود، بازه 
زمانی احصای عملکرد کامیون بود و اینکه توزیع سوخت بر اساس عملکرد، در ماه بعد 
اتفاق می افتاد؛ به این معنا که ناوگان گازوئیل سوز، عملکردش احصا شده و سوخت آن 

بر اساس عملکرد ماه گذشته، در ماه بعدی واریز می شد.«
مدیرکل دفتر حمل ونقل کاالی سازمان راهداری یادآور شد: »طوالنی بودن این دوره 
زمانی باعث می شد ناوگان بعضا با کمبود سوخت در روزهای پایانی ماه مواجه شود؛ لذا 

یکی از تصمیماتی که اتخاذ شد این بود که بازه زمانی را کوتاه کنیم.«

آخرین وضعیت نوسازی 
ناوگان سنگین جاده ای

یک مقام مسئول در سازمان راهداری و حمل ونقل 
کامیون  دستگاه   4۰۰۰ شماره گذاری  از  جاده ای، 

وارداتی دست دوم اروپایی خبر داد.

جواد خواجه وند، یک راننده کامیون در گفت وگو با پایگاه خبری ترابران با اشاره به 
اعالمیه تجمع مالکان کفن پوش کامیون های وارداتی اظهار کرد: »تجمع ما صرفا برای 

تسریع در شماره گذاری و ابالغ اسقاط دولتی است و هیچ هدف سیاسی نداریم.«
این راننده کامیون درباره قیمت اسقاط، تصریح کرد: »قیمت اصلی اسقاط در سال ۹۹، 
۹7 میلیون تومان بود که االن این مبلغ به یک میلیارد و 300 میلیون تومان رسیده و توان 

پرداخت آن به صورت یک جا از عهده رانندگان خارج است.«
خواجه وند ادامه داد: »برخی افراد که از موضوع واردات اطالع داشتند قبل از شروع 
روند واردات کامیون، برگه های اسقاط موجود در بازار را خریده  و احتکار کرده اند که 

همین امر منجر به بروز شرایط کنونی شده است.«
به گفته وی، ماحصل همه اعتراضات و تجمعات در چندماه اخیر، نامه نگاری های 
سازمانی و وعده هایی بود که به جز کمیسیون عمران مجلس، هیچ یک از وعده ها محقق 

نشده و نامه ها هم نتیجه ای برای حل مشکل نداشته است.
او افزود: »طبق قانون برای حمایت از واردکنندگان یا 25 درصد تخفیف گمرکی به آنها 
تعلق می گیرد یا گواهی اسقاط از طرف دولت داده می شود که ما بدون تخفیف تمام 
هزینه گمرک را برای ترخیص کامیون ها پرداخت کردیم اما گواهی اسقاط و یا حتی وام 
بلندمدت کم بهره داده نشد. البته  خواسته ما در حال حاضر دریافت تسهیالت و یا 
گمرک نیست بلکه اصل خواسته ما ارائه گواهی اسقاط توسط دولت با فرجه دو ساله 

است تا بتوانیم با پالک کردن ماشین ها، کار کنیم.«
این راننده کامیون اذعان کرد: »کمبود کامیون منجر شده که دولت ماشین های راهداری 
را برای حمل بار به بنادر اعزام کند در حالی که کامیون های ما به دلیل مشکالت اسقاط 

شماره گذاری نشده و جلوی آفتاب روز به روز مستهلک تر می شود.«

خواسته مالکان کفن پوش 
کامیون های وارداتی چیست؟

کالف سردرگم شماره گذاری
یک راننده کامیون به ترابران گفت: »به دلیل احتکار 
از  اسقاط  افراد، قیمت  برخی  اسقاط توسط  گواهی 
9۷ میلیون تومان در سال 99 به یک میلیارد و 3۰۰ 

میلیون تومان رسیده است.«
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بـه یک سـوم تقلیل یابـد، دولـت می توانـد این 
مبلـغ را در قالـب وام کم بهره به خرید ناوگان نو 
تزریـق کنـد. دولت در این سـناریو هم به راننده 
و واردکننـده کامیون تسـهیالت ارائـه می دهد و 
هـم می توانـد از این محـل، کسـب درآمد کند، 
زیـرا نوسـازی ناوگان عـالوه بر کاهش مصرف 
سـوخت،  ایمنی جاده ها، حفظ محیط زیسـت، 
ایمنی رانندگان و کاهش تلفات جانی و مالی را 
بـه همـراه دارد کـه همـه اینهـا بـرای دولـت 

هزینه  های سرسام آور دارد.«

نقطه ابهام در طرح تنفس
مدتی پیـش، گروه هـای ذی نفع برای بـاز کردن 
گـره کـور عـدم اسـقاط کامیون های فرسـوده، 
پیشـنهاد شـد که وارد کننده با ارائه ضمانت نامه 
با سررسـید یک سـاله بتواند کامیـون وارداتی را 

پالک گذاری و وارد چرخه حمل و نقل کند. 
رزمخـواه دربـاره مهلت یک سـاله برای اسـقاط 
کامیون هـا افـزود: »این سیاسـت کـه البته هنوز 
مصوب نشـده، می تواند اثرات منفی بیشتری در 
ایـن حـوزه بر جا گذارد. نخسـتین اثر منفی این 
اسـت که قیمت کامیون فرسـوده در سـال آینده 
حداقل به بیش از 3 میلیارد تومان خواهد رسید. 
عـالوه بر آن ماشـین فرسـوده از چرخـه خارج 
نشـده و دولـت بـرای هـر کامیـون فرسـوده ای 
ماهانه چندصد میلیون تومان سوبسید پرداخت 
می کنـد کـه بـا احتسـاب تعـداد کامیون هـای 
فرسـوده، رقم بسـیار هنگفتـی خواهد بـود که 
بـدون برنامه ریـزی و به صـورت یارانه خاموش 
پرداخـت خواهد شـد، در صورتـی که می تواند 
آن را هدفمنـد کـرده و بـه شـکل تسـهیالت و 
وام هـای کم بهره بـه متقاضیان نوسـازی ناوگان 

اختصاص دهد.«
مدیرعامل شرکت ایرساخودرو افزود: » از طرف 
دیگـر، مالکان کامیون های فرسـوده عموما افراد 
مسن هستند که ریسک پذیری ندارند و کامیون 
خود را تا جایی که امکان داشـته باشد، تعویض 
نمی کنند، بنابراین تنها راه نوسازی و خالصی از 
دغدغه بازار سـیاه اسقاط، همان است که دولت 
سررشته این کار را خود به دست گیرد و بگوید 
هیـچ نهاد دیگری حق و مجوز ایـن کار را ندارد 
و  بـرای اسـقاط آن هم زمان تعیین کند،  مثال بر 
اسـاس سال تولید کشنده اولویت بندی کند و از 

فرسـوده تر به بـاال را با شـیوه ای منطقی ملزم به 
اسقاط کند و شرایطی منصفانه برای جایگزینی 

خودروی آنها تعریف کند.«
ایـن فعال بازرگانی، با بیان اینکه در این دوسـال 
تعداد اندکی کامیون وارداتی از گمرک ترخیص 
و شـماره گذاری شده اسـت،   اظهار کرد: »از یک 
طـرف، هزینه ترخیص بسـیار افزایـش یافته و 
واردکننده نتوانسـته خودرو را ترخیص کند و از 
طـرف دیگـر، هزینـه اسـقاط 11 برابـر شـده و 
واردکننده برای این کار سـرمایه کم آورده است. 
حـاال در ایـن کـش و قـوس، تعـداد زیـادی از 
متقاضیـان خـودرو، برگـه اسـقاط ندارنـد و 
بالتکلیـف مانده انـد و کامیون هـای وارداتی هم 

معطل پالک گذاری هستند.«
رزمخـواه بـا اشـاره بـه اینکـه دولـت در اقـدام 
دیگـری ارز 4200 تومانـی را بـه 24 هزار تومان 
رسـاند، اظهـار کـرد: »بر اثر ایـن اقـدام، کامیون 
ولوو که با 170 میلیون تومان ترخیص می شـد، 
اکنـون با 640 میلیـون تومان ترخیـص خواهد 
شـد کـه مبلـغ ارزش افـزوده آن طبیعتـا به رقم 

چشمگیری افزایش یافته است.«
او در ادامـه بـا اشـاره به اینکه سـرعت ترخیص 
باال رفته اسـت،  خاطرنشـان کرد: »اکنون معضل 
زیـرا 35 درصـد  اسـت،  اسـقاط  مـا  اصلـی 
کامیون هایی که ترخیص شـده اند همچنـان در 
مرحله اسقاط بالتکلیف مانده اند و حتی بعضی 
از خودروهـای اسـقاطی دزدیـده و یا گم شـده 
اسـت، بنابراین اکنون باید دولت طرحی نو برای 
اسـقاط درانـدازد تا مشـکل واردات و ترخیص 
کامیون هـا از گمـرک رفع و این نـاوگان باالخره 

بعد از چندین سال نوسازی شود.«
مدیرعامـل شـرکت ایرسـاخودرو در پایـان در 
پاسـخ به پرسشـی مبنی بر اینکه اگر قرار باشـد 
دولت اسـقاط را به دسـت گیرد آیا بایـد ارزش 
کامیون های فرسـوده را کاهـش دهد یا با همین 
رقم کار را آغاز کند،  گفت: »قیمت مهم نیسـت،  
برای فعاالن این صنف سـالمت کار در اولویت 
قـرار دارد که مسـتلزم حذف دالالن اسـت، زیرا 
20 درصـد هزینـه اسـقاط بـه جیب آنهـا واریز 
می شـود و صرفـا رقم ناچیزی دسـت مالکان را 
می گیـرد؛ بـا این اوصـاف، حذف آنهـا می تواند 
بـه خودی خود کاهش قیمت را تا حـدودی در 

برداشته باشد.«

از یک طرف، هزینه 
ترخیص بسیار افزایش 
یافته و از طرف دیگر،
 هزینه اسقاط 11 برابر
 شده است. حاال در این 
وضعیت، تعداد زیادی
 از متقاضیان خودرو،
 برگه اسقاط ندارند و 
بالتکلیف مانده اند و

 ناوگان وارداتی معطل 
پالک گذاری است

اکنون همین کامیون 
فرسوده که ارزش آن 
بالغ بر یک میلیارد شده
 است،   درآمد ماهانه 50 
میلیونی را نصیب راننده
 و خانواده اش می کند، 
این در حالی است که 
اگر مالکان خودروهای 
فرسوده آنها را برای
 اسقاط بفروشند، با 
پول آن فقط می توانند 
کامیونت چینی بخرند 
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مدیرکل دفتر حمل کاالی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای تاکید کرد: »موضوع 
ناوگان وارداتی به ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت منتقل شده است؛ 1۸ هزار دستگاه 
کامیون ثبت سفارش شده، 15 هزار دستگاه به گمرکات آمده اند، از این 15 هزار دستگاه، 
13700 دستگاه اظهار شده اند که از میان آنها 10 هزار دستگاه ترخیص شده اند و حدود 

5000 کامیون اسقاط داشته ایم و 4000 دستگاه هم شماره گذاری شده است.«
او درباره حذف اسقاط از چرخه واردات گفت: »براساس آیین نامه اجرایی، قرار بود در 
برابر هر یک دستگاه کامیون وارداتی، یک دستگاه کامیون فرسوده اسقاط شود، اما به دلیل 
به هم خوردن چرخه عرضه و تقاضا، قیمت کامیون های فرسوده ای که قرار بود اسقاط 
شوند، طی یک سال اخیر افزایش ناگهانی داشته است، لذا رانندگانی که قرار بود گواهی 

اسقاط برای کامیون های فرسوده ارائه دهند، تا حدودی از این روند منصرف شده اند.«
مهرداد حمداللهی درباره تخصیص سوخت به ناوگان سنگین جاده ای بر اساس پیمایش 
اظهار کرد: »طبق مصوبه هیئت وزیران، کارگروه توزیع سوخت براساس پیمایش به 
ریاست شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از مهر 13۹4 اجرایی شده و با گذشت 7 

سال از شروع این طرح، سعی شده نواقص آن برطرف شود.«
او افزود: »یکی از مواردی که مورد اعتراض مالکان ناوگان و دارندگان کامیون ها بود، بازه 
زمانی احصای عملکرد کامیون بود و اینکه توزیع سوخت بر اساس عملکرد، در ماه بعد 
اتفاق می افتاد؛ به این معنا که ناوگان گازوئیل سوز، عملکردش احصا شده و سوخت آن 

بر اساس عملکرد ماه گذشته، در ماه بعدی واریز می شد.«
مدیرکل دفتر حمل ونقل کاالی سازمان راهداری یادآور شد: »طوالنی بودن این دوره 
زمانی باعث می شد ناوگان بعضا با کمبود سوخت در روزهای پایانی ماه مواجه شود؛ لذا 

یکی از تصمیماتی که اتخاذ شد این بود که بازه زمانی را کوتاه کنیم.«

آخرین وضعیت نوسازی 
ناوگان سنگین جاده ای

یک مقام مسئول در سازمان راهداری و حمل ونقل 
کامیون  دستگاه   4۰۰۰ شماره گذاری  از  جاده ای، 

وارداتی دست دوم اروپایی خبر داد.

جواد خواجه وند، یک راننده کامیون در گفت وگو با پایگاه خبری ترابران با اشاره به 
اعالمیه تجمع مالکان کفن پوش کامیون های وارداتی اظهار کرد: »تجمع ما صرفا برای 

تسریع در شماره گذاری و ابالغ اسقاط دولتی است و هیچ هدف سیاسی نداریم.«
این راننده کامیون درباره قیمت اسقاط، تصریح کرد: »قیمت اصلی اسقاط در سال ۹۹، 
۹7 میلیون تومان بود که االن این مبلغ به یک میلیارد و 300 میلیون تومان رسیده و توان 

پرداخت آن به صورت یک جا از عهده رانندگان خارج است.«
خواجه وند ادامه داد: »برخی افراد که از موضوع واردات اطالع داشتند قبل از شروع 
روند واردات کامیون، برگه های اسقاط موجود در بازار را خریده  و احتکار کرده اند که 

همین امر منجر به بروز شرایط کنونی شده است.«
به گفته وی، ماحصل همه اعتراضات و تجمعات در چندماه اخیر، نامه نگاری های 
سازمانی و وعده هایی بود که به جز کمیسیون عمران مجلس، هیچ یک از وعده ها محقق 

نشده و نامه ها هم نتیجه ای برای حل مشکل نداشته است.
او افزود: »طبق قانون برای حمایت از واردکنندگان یا 25 درصد تخفیف گمرکی به آنها 
تعلق می گیرد یا گواهی اسقاط از طرف دولت داده می شود که ما بدون تخفیف تمام 
هزینه گمرک را برای ترخیص کامیون ها پرداخت کردیم اما گواهی اسقاط و یا حتی وام 
بلندمدت کم بهره داده نشد. البته  خواسته ما در حال حاضر دریافت تسهیالت و یا 
گمرک نیست بلکه اصل خواسته ما ارائه گواهی اسقاط توسط دولت با فرجه دو ساله 

است تا بتوانیم با پالک کردن ماشین ها، کار کنیم.«
این راننده کامیون اذعان کرد: »کمبود کامیون منجر شده که دولت ماشین های راهداری 
را برای حمل بار به بنادر اعزام کند در حالی که کامیون های ما به دلیل مشکالت اسقاط 

شماره گذاری نشده و جلوی آفتاب روز به روز مستهلک تر می شود.«

خواسته مالکان کفن پوش 
کامیون های وارداتی چیست؟

کالف سردرگم شماره گذاری
یک راننده کامیون به ترابران گفت: »به دلیل احتکار 
از  اسقاط  افراد، قیمت  برخی  اسقاط توسط  گواهی 
9۷ میلیون تومان در سال 99 به یک میلیارد و 3۰۰ 

میلیون تومان رسیده است.«
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جنگ روسیه و اوکراین و پتانسیل های پیش روی ایران 
در معادالت حمل و نقلی چین به اروپا

تحرکاتی در میانه میدان 
هنوز برنامه ریزی های چندین و چندساله ایران برای رونق ترانزیت و حمل ونقل کاال در 
کریدورهای عبوری از کشور به بار ننشسته بود که جنگ روسیه در اوکراین معادالت کریدورهای 
منطقه را بر هم ریخت و با حذف کریدور ریلی شرق- غرب روسیه، بساط رونق کریدور میانی را 
پهن کرد. این در حالی است که ظرفیت این داالن ترانزیتی بسیار کمتر از کریدور ریلی روسیه 
است و به شدت مشکالت زیرساختی و تنگناهای عملیاتی دارد. همین نقطه ضعف،  نقش موثر 
ایران را در بهبود این مسیر نمایان کرده است. پر واضح است که اجرایی شدن نقش کشورمان در 

این داالن ترانزیتی مستلزم عزم ملی برای از میان برداشتن موانع است. 
در همین زمینه،  مدتی است که گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران کارگروهی را با نام ترانزیت 
بین المللی راه اندازی کرده تا به صورت عملیاتی در خصوص رفع موانع ترانزیتی و پررنگ تر کردن 
نقش ایران در کریدورهای بین المللی گام بردارد. ترابران در آینده نزدیک، گزارشی از اهداف و 
عملکرد این کارگروه ترانزیت ارائه خواهد کرد، اما تا آن زمان، توجه خوانندگان را به نوشتاری 
بازار  و توسعه  ایمان شیوافر، عضو هیئت مدیره و مدیر هماهنگی  جلب می کنیم که مهندس 
شرکت کشتیرانی جنوب- خط ایران و مهندس نیلوفر سمنانی، مدیر اجرایی موسسه آسام تدبیر 

دانش، درباره »اهمیت جایگاه ایران در کریدور میانی« تهیه کرده اند.
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در حالی که شـیوع دوباره سـویه جدید بیماری 
کرونـا در شـهرهای بنـدری مهـم چیـن ماننـد 
شـانگهای و شـنزن، اعمال دوبـاره قرنطینه های 
سـخت گیرانه در این شـهرها را در پی داشـته و 
به دنبال آن تعداد زیادی از کشـتی های تجاری را 
در بنـادر ایـن کشـور معطـل و زنجیـره تامیـن 
جهانی را مجددا با اختالل مواجه کرده؛ اسـتفاده 
از حمل  دریایی برای برخی صاحبان کاال از مبدا 
چین عالوه بر دشـواری و معطلی های طوالنی، 
هزینه های هنگفتـی را رقم زده اسـت. عالوه بر 
ایـن جنـگ در اوکرایـن و اعمـال تحریم هـای 
بین المللی گسـترده علیه روسـیه نیز بر شـدت 
ایـن جریان افزوده؛ چراکه اگرچه سـهم روسـیه 
و اوکرایـن از تجـارت جهانی بیـش از ۲ درصد 
نیسـت، اما هر دو کشـور از صادرکنندگان مهم 

کاال محسوب می شوند. 
روسـیه و اوکرایـن عـالوه بـر صـادرات انرژی، 
محصوالت کشـاورزی مانند گندم، جـو، ذرت، 
روغـن آفتابگردان و مقادیر زیادی کاال مانند کود 
شـیمیائی، پاالدیوم، پالتین و نیکل و غیره صادر 
می کننـد. اگـر چـه در ابتـدای امـر و بـا شـروع 
جنـگ روسـیه و اوکراین در فوریـه ۲۰۲۲، ابعاد 
احتمالـی ایـن موضـوع روشـن نبـود، امـا بـا 

گذشـت حـدود ۴ مـاه از ایـن واقعـه، تبعـات 
عمیقی در زنجیره لجسـتیک و تعـادل عرضه و 
تقاضـا بـه وجـود آمده کـه اثـرات بلندمدتی بر 
تجـارت جهانی خواهد داشـت؛ به عنوان نمونه، 
سـرویس خطوط کشـتیرانی بـزرگ بین المللی 
 MSC و CMA CGM ،جهان ازجمله مرسک
تردد به بنادر والدی وسـتوک، سنت پترزبورگ و 
نووراسییسـک را قطع کـرده و راه آهن شـرقی-
غربی آن کشور )ترانس سیبریا - کریدور شمالی( 
را از کار انداختـه و امـکان اسـتفاده از آن را برای 
مبـادالت تجـاری ریلـی به شـرق دور، آسـیا و 

اروپا منتفی کرده اند.
الزم بـه توضیـح اسـت که 3 مسـیر حمل ونقل 
چندوجهی کریدور ترانس سیبریا، کریدور میانی 
و کریدور تراسـیکا، به عنوان مسیرهای ارتباطی 
بین چین و اروپا مطرح هسـتند که در این میان، 
مسـیر ارتباطی کریدور شـمالی با حـدود ۹۵۰۰ 
کیلومتـر راه آهن سراسـری، اگرچـه اصلی ترین 
گزینـه حمل ونقـل ریلـی کاال از چین بـه اروپا 
بـود، به دلیل تحریم های آمریـکا و اتحادیه اروپا 
علیه روسیه، از حیز انتفاع خارج شده و بنابراین 
کریدورهای ارتباطی دیگر از جمله کریدورهای 

میانی و تراسیکا اهمیت ویژه ای یافته اند. 

توسعه کریدور جایگزین
کریـدور میانـی از بنادر دریایی و خشـک چین 
آغاز می شـود و از طریق قزاقستان به بندر آکتائو 
و سـپس با عبور از دریای خزر به وسـیله کشتی 
بـه بنـدر باکـو در آذربایجـان می رسـد و بعد از 
آنجـا بـا راه آهـن بـه بنـادر پوتـی و باتومـی در 
گرجسـتان منتقـل و در مرحلـه بعـد از طریـق 
دریای سـیاه به بنادر کنسـتانزا در رومانی و وارنا 
در بلغارسـتان منتقل و یا اینکه از طریق راه آهن 
باکو-  تفلیس-  قـارص به ترکیه وارد می شـود و 
به سـمت بنادر مرسـین و اسـتانبول مـی رود تا 
متعاقبـا بـا حمـل دریایـی، دسترسـی بـه نقاط 
مختلف اروپا فراهم شـود؛ اما باید توجه داشت 
از آنجـا که کریدور میانی فقـط یک دهم راه آهن 
شـرقی-  غربی روسـیه یعنـی کریدور شـمالی 
ظرفیت دارد، پاسـخگوی عرضـه و تقاضای به 
وجود آمده نیسـت و به توسـعه و افزایش توان 

عملیاتی این کریدور نیاز دارد. 
در عیـن حـال این کریدور مشـکالت متعددی 

دارد که برخی از آنها به شرح ذیل است:

ظرفیت کریدور میانی 
فقط یک دهم راه آهن 
شرقی- غربی روسیه 

) کریدور شمالی ( است 
و نمی تواند پاسخگوی 
عرضه و تقاضای فعلی

باشد، بنابراین باید 
در اندیشه توسعه و 

افزایش توان عملیاتی 
این کریدور بود

قرارداد چهارجانبه بین 
کشورهای قزاقستان، 

آذربایجان، گرجستان و 
ترکیه در مارس 2022 

باعث افزایش مزیت 
رقابتی خط ریلی باکو - 

تفلیس - قارص در 
حمل ونقل آسیا- اروپا و 

برعکس و تسریع در
افزایش ظرفیت این 

خط خواهد بود
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جنگ روسیه و اوکراین و پتانسیل های پیش روی ایران 
در معادالت حمل و نقلی چین به اروپا

تحرکاتی در میانه میدان 
هنوز برنامه ریزی های چندین و چندساله ایران برای رونق ترانزیت و حمل ونقل کاال در 
کریدورهای عبوری از کشور به بار ننشسته بود که جنگ روسیه در اوکراین معادالت کریدورهای 
منطقه را بر هم ریخت و با حذف کریدور ریلی شرق- غرب روسیه، بساط رونق کریدور میانی را 
پهن کرد. این در حالی است که ظرفیت این داالن ترانزیتی بسیار کمتر از کریدور ریلی روسیه 
است و به شدت مشکالت زیرساختی و تنگناهای عملیاتی دارد. همین نقطه ضعف،  نقش موثر 
ایران را در بهبود این مسیر نمایان کرده است. پر واضح است که اجرایی شدن نقش کشورمان در 

این داالن ترانزیتی مستلزم عزم ملی برای از میان برداشتن موانع است. 
در همین زمینه،  مدتی است که گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران کارگروهی را با نام ترانزیت 
بین المللی راه اندازی کرده تا به صورت عملیاتی در خصوص رفع موانع ترانزیتی و پررنگ تر کردن 
نقش ایران در کریدورهای بین المللی گام بردارد. ترابران در آینده نزدیک، گزارشی از اهداف و 
عملکرد این کارگروه ترانزیت ارائه خواهد کرد، اما تا آن زمان، توجه خوانندگان را به نوشتاری 
بازار  و توسعه  ایمان شیوافر، عضو هیئت مدیره و مدیر هماهنگی  جلب می کنیم که مهندس 
شرکت کشتیرانی جنوب- خط ایران و مهندس نیلوفر سمنانی، مدیر اجرایی موسسه آسام تدبیر 

دانش، درباره »اهمیت جایگاه ایران در کریدور میانی« تهیه کرده اند.
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در حالی که شـیوع دوباره سـویه جدید بیماری 
کرونـا در شـهرهای بنـدری مهـم چیـن ماننـد 
شـانگهای و شـنزن، اعمال دوبـاره قرنطینه های 
سـخت گیرانه در این شـهرها را در پی داشـته و 
به دنبال آن تعداد زیادی از کشـتی های تجاری را 
در بنـادر ایـن کشـور معطـل و زنجیـره تامیـن 
جهانی را مجددا با اختالل مواجه کرده؛ اسـتفاده 
از حمل  دریایی برای برخی صاحبان کاال از مبدا 
چین عالوه بر دشـواری و معطلی های طوالنی، 
هزینه های هنگفتـی را رقم زده اسـت. عالوه بر 
ایـن جنـگ در اوکرایـن و اعمـال تحریم هـای 
بین المللی گسـترده علیه روسـیه نیز بر شـدت 
ایـن جریان افزوده؛ چراکه اگرچه سـهم روسـیه 
و اوکرایـن از تجـارت جهانی بیـش از ۲ درصد 
نیسـت، اما هر دو کشـور از صادرکنندگان مهم 

کاال محسوب می شوند. 
روسـیه و اوکرایـن عـالوه بـر صـادرات انرژی، 
محصوالت کشـاورزی مانند گندم، جـو، ذرت، 
روغـن آفتابگردان و مقادیر زیادی کاال مانند کود 
شـیمیائی، پاالدیوم، پالتین و نیکل و غیره صادر 
می کننـد. اگـر چـه در ابتـدای امـر و بـا شـروع 
جنـگ روسـیه و اوکراین در فوریـه ۲۰۲۲، ابعاد 
احتمالـی ایـن موضـوع روشـن نبـود، امـا بـا 

گذشـت حـدود ۴ مـاه از ایـن واقعـه، تبعـات 
عمیقی در زنجیره لجسـتیک و تعـادل عرضه و 
تقاضـا بـه وجـود آمده کـه اثـرات بلندمدتی بر 
تجـارت جهانی خواهد داشـت؛ به عنوان نمونه، 
سـرویس خطوط کشـتیرانی بـزرگ بین المللی 
 MSC و CMA CGM ،جهان ازجمله مرسک
تردد به بنادر والدی وسـتوک، سنت پترزبورگ و 
نووراسییسـک را قطع کـرده و راه آهن شـرقی-

غربی آن کشور )ترانس سیبریا - کریدور شمالی( 
را از کار انداختـه و امـکان اسـتفاده از آن را برای 
مبـادالت تجـاری ریلـی به شـرق دور، آسـیا و 

اروپا منتفی کرده اند.
الزم بـه توضیـح اسـت که 3 مسـیر حمل ونقل 
چندوجهی کریدور ترانس سیبریا، کریدور میانی 
و کریدور تراسـیکا، به عنوان مسیرهای ارتباطی 
بین چین و اروپا مطرح هسـتند که در این میان، 
مسـیر ارتباطی کریدور شـمالی با حـدود ۹۵۰۰ 
کیلومتـر راه آهن سراسـری، اگرچـه اصلی ترین 
گزینـه حمل ونقـل ریلـی کاال از چین بـه اروپا 
بـود، به دلیل تحریم های آمریـکا و اتحادیه اروپا 
علیه روسیه، از حیز انتفاع خارج شده و بنابراین 
کریدورهای ارتباطی دیگر از جمله کریدورهای 

میانی و تراسیکا اهمیت ویژه ای یافته اند. 

توسعه کریدور جایگزین
کریـدور میانـی از بنادر دریایی و خشـک چین 
آغاز می شـود و از طریق قزاقستان به بندر آکتائو 
و سـپس با عبور از دریای خزر به وسـیله کشتی 
بـه بنـدر باکـو در آذربایجـان می رسـد و بعد از 
آنجـا بـا راه آهـن بـه بنـادر پوتـی و باتومـی در 
گرجسـتان منتقـل و در مرحلـه بعـد از طریـق 
دریای سـیاه به بنادر کنسـتانزا در رومانی و وارنا 
در بلغارسـتان منتقل و یا اینکه از طریق راه آهن 
باکو-  تفلیس-  قـارص به ترکیه وارد می شـود و 
به سـمت بنادر مرسـین و اسـتانبول مـی رود تا 
متعاقبـا بـا حمـل دریایـی، دسترسـی بـه نقاط 
مختلف اروپا فراهم شـود؛ اما باید توجه داشت 
از آنجـا که کریدور میانی فقـط یک دهم راه آهن 
شـرقی-  غربی روسـیه یعنـی کریدور شـمالی 
ظرفیت دارد، پاسـخگوی عرضـه و تقاضای به 
وجود آمده نیسـت و به توسـعه و افزایش توان 

عملیاتی این کریدور نیاز دارد. 
در عیـن حـال این کریدور مشـکالت متعددی 

دارد که برخی از آنها به شرح ذیل است:

ظرفیت کریدور میانی 
فقط یک دهم راه آهن 
شرقی- غربی روسیه 

) کریدور شمالی ( است 
و نمی تواند پاسخگوی 
عرضه و تقاضای فعلی

باشد، بنابراین باید 
در اندیشه توسعه و 

افزایش توان عملیاتی 
این کریدور بود

قرارداد چهارجانبه بین 
کشورهای قزاقستان، 

آذربایجان، گرجستان و 
ترکیه در مارس 2022 

باعث افزایش مزیت 
رقابتی خط ریلی باکو - 

تفلیس - قارص در 
حمل ونقل آسیا- اروپا و 

برعکس و تسریع در
افزایش ظرفیت این 

خط خواهد بود
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عـدم وجود تعداد کشـتی مناسـب بیـن بندر 
آکتائو و باکو

مشـکالت ریلـی آذربایجـان )از باکـو تا مرز 
گرجستان(

مشکالت ریلی کشور گرجستان )خط ریلی 
باکو-   تفلیس(

مشـکالت ریلـی کشـور ترکیه )خـط ریلی 
تفلیس-  قارص(

مشـکالت زیرساختی بندری کشـور رومانی 
)بندر کنستانزا(

احتمال تحریم کشور قزاقستان
در این باره و با توجه به اهمیت توسـعه کریدور 
میانی جهت سـرویس دهی مناسـب به خطوط 
لجسـتیکی مطرح دنیا و بهره برداری مناسـب از 
فرصت پیش آمده، کشـورهای منطقه درگیر در 
ایـن امر خطیـر؛ اقدام بـه انجام برخـی اقدامات 

کرده اند که اهم آن به شرح ذیل است:
قـرارداد چهارجانبـه قزاقسـتان، آذربایجان، 
گرجستان و ترکیه: در مارس ۲۰۲۲ این قرارداد 
منعقد شد که ماحصل آن افزایش مزیت رقابتی 
خط ریلی باکو- تفلیس - قارص در حمل ونقل 
آسـیا - اروپـا و برعکـس و تسـریع در افزایش 

ظرفیت این خط خواهد بود.
ارتقـای کریدور ترانس قفقـاز: به اعتقاد بانک 
جهانی، مسـیر کریـدور ترانس قفقـاز می تواند 
مهم ترین نقش را در توسعه داالن میانی از لحاظ 
کارایـی و چابکی ایفا کند. راه انـدازی یک واحد 
در سـطح اسـتراتژیک برای توسـعه حمل ونقل 
بین وجهی از طریق ایجاد پنجـره واحد، کریدور 
سـبز و سرمایه گذاری زیرساختی ریلی از جمله 
مهم تریـن اقدامات عملی برای ایـن موضوع در 

سال ۲۰۲3 است.
برنامه ریزی آذربایجان بـرای افزایش ظرفیت 
دریایی و ریلی: کشـورهای آذربایجان و روسیه 
در آوریـل ۲۰۲۰ رایزنی هـای دوجانبـه دربـاره 
مسـائل دریای خـزر برگزار کردنـد. اضافه کردن 
کشـتی رو- رو به ناوگان دریایی توسط شرکت 
کشـتیرانی دریای خزر آذربایجـان )ASCO( و 
راه انـدازی سـرویس های جدید ترکیبـی از مبدا 
آکتائو و ترکمن باشـی به بندر کنسـتانزا توسـط 
راه آهـن آذربایجـان )ADY Container( از 

جمله مهم ترین این اقدامات است.
برنامه ریزی قزاقسـتان جهت افزایش ظرفیت 
دریایی ترانس خزر: همان گونه که اشـاره شـد 

قزاقستان به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی خود نقش 
بسـیار حساسـی در مـراودات حمل ونقلی بین 
کشـور چیـن و اروپـا بـازی می کنـد. مطابـق 
برنامه ریزی ها قرار اسـت از سپتامبر ۲۰۲۲ تعداد 
کشـتی های منظم کانتینـری بین بنـدر آکتائو و 
باکـو بـه ۶ فرونـد کشـتی افزایش یابد کـه این 
موضوع ظرفیت حمل باری کریدور میانی را دو 

برابر خواهد کرد.
افزایـش  برنامه ریـزی ترکمنسـتان جهـت 
ظرفیـت دریایی ترانس خزر: ترکمنسـتان نیز 
به عنـوان یکـی از حلقه هـای اصلـی کریـدور 
تراسـیکا و میانـی، برنامه ریـزی مدونـی جهت 
افزایش تعداد کشـتی های کانتینری تا 3 سفر در 

هفته )TEU 1۰۰۰( دارد.
ترکیـه به دنبال ایفای نقش فعـال در کریدور 
میانی بـرای ترانزیت ریلی کاال از شـرق دور 
به اروپـا: در ژوئن ۲۰۲1 دولت ترکیه سـاخت 
پروژه کانال استانبول را آغاز کرد. کانال استانبول، 
یـک پروژه عظیم برای ایجاد یک آبراه مصنوعی 
اسـت که تنگه بسـفر را دور می زنـد و به بهبود 
ارتباطات در دریای سـیاه و ارائه ظرفیت بیشـتر 
بـرای ترانزیت دریایی بین دریای سـیاه و دریای 
مدیترانـه کمک خواهد کـرد. این پروژه شـامل 
سـاخت بنـادر و پایانه هـای کانتینـری، مراکـز 
لجستیکی و یکپارچه سـازی خطوط راه آهن نیز 
خواهـد بـود. ترکیـه ظرفیـت حمل بـار ریلی 
خـود را از 3۵ میلیـون تـن در سـال ۲۰۲۰ با 1۰ 
درصـد افزایـش بـه 3۸ میلیون تن تا پایان سـال 
۲۰۲1 رسـانده است و در حال برنامه ریزی برای 
ایجـاد ظرفیت حمـل ۲/۷3 میلیون تـن و ایجاد 
مسـاحت 1۹ میلیـون مترمربعـی در ۲۶ مرکـز 

لجستیکی است.

واکنش خطوط کشتیرانی و 
شرکت های لجستیکی

همان گونه که اشـاره شد تحریم کشـور روسیه 
از یکسـو و اقدامات مهم و بنیادین کشـورهای 
منطقه در افزایش ظرفیت کریدورهای جایگزین 
)از جملـه کریدور میانی( از سـوی دیگر؛ باعث 
اقبال بیشتر کشورها و خطوط لجستیکی به این 
مسـیر شـده؛ به نحوی که در چهار ماه اخیر و از 
زمـان جنـگ روسـیه و اوکراین، سـرویس های 
ذیـل بیـن مسـیر چیـن و اروپـا برنامه ریـزی و 

اجرایی شده است:

ظرفیت حمل بار ریلی 
ترکیه از ۳۵ میلیون تن 
در سال 2020 به ۳۸ 
میلیون تن تا پایان سال

 202۱ رسیده است؛ 
ضمن اینکه آنها در حال 
برنامه ریزی جهت ایجاد 
ظرفیت برای حمل 2/۷۳ 
میلیون تن کاال در سال 
و اختصاص مساحت
 ۱۹ میلیون مترمربعی
 در 2۶ مرکز لجستیکی
برای این امر است

به اعتقاد بانک جهانی 
کریدور ترانس قفقاز
 می تواند مهم ترین نقش
 را در توسعه داالن میانی 
از لحاظ کارایی و چابکی
 ایفا کند. ایجاد پنجره

 واحد، کریدور سبز و 
سرمایه گذاری زیرساختی
 ریلی از جمله مهم ترین 
اقدامات عملی برای
 این موضوع در سال
 202۳ است
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- راه اندازی سـرویس هفتگی از »شیان« در چین 
 CEVA بـه »دویسـبورگ« در آلمـان توسـط

Logistics از ماه می ۲۰۲۲
- راه انـدازی سـرویس از »شـیان« در چیـن بـه 

»مانهایم« در آلمان از ماه آوریل ۲۰۲۲
- راه انـدازی سـرویس از »ژنگژو« چین به »بندر 
نارویـک« نروژ از طریـق دریای خزر از اواسـط 

ژوئن ۲۰۲۲
- راه اندازی سـرویس از »چونگ کینگ« چین و 
 Nurminen اروپـای مرکزی توسـط شـرکت

فنالند از تاریخ 1۰ می ۲۰۲۲
- راه انـدازی سـرویس جدیـد توسـط خـط 
کشـتیرانی مرسـک از آوریل ۲۰۲۲ از مبدا چین 

به مقاصد مختلف در اروپا
- راه اندازی سـرویس جدید توسـط فسـکو از 
اواخر می ۲۰۲۲ از مبدا نانکینگ چین به مقصد 

هامبورگ آلمان
این تحرکات و مسـیرهای جدید تعریف شـده 
)مطابق آمار شـرکت راه آهـن آذربایجان( باعث 
شـده که حمل ونقل کانتینـری در کریدور میانی 
در سـه ماهه اول سـال ۲۰۲۲ در مقایسه با سه ماه 
مشـابه در سال گذشـته ۲۸ درصد افزایش داشته 
باشـد. در حالـی که سـه ماهـه اول سـال ۲۰۲1 
کمتـر از 1۶ هـزار کانتینـر از این کریـدور عبور 
کرده بودند، سـه ماهـه اول سـال ۲۰۲۲ این رقم 

به 1۹۵۰۰ کانتینر رسید.

ایران در کجای ماجرای 
کریدور میانی است؟

با همه این تفاسیر و موارد مذکور، مسیر کریدور 
میانی به شـدت دارای مشـکالت زیرسـاختی و 
تنگناهای عملیاتی اسـت که نقش موثر ایران در 
بهبود بخشـی از مسـیر احسـاس می شـود. این 
نقش آفرینـی در چهار راهکار کلـی ذیل مطرح 
می شـود و البتـه امـکان عملیاتـی شـدن ایـن 
راهکارهـا نیاز به بررسـی دقیق و همچنین عزم 

ملی جهت از میان برداشتن موانع دارد.
1- به عنـوان بخشـی از کریـدور ترانـس خزر، 
مسـیرهای دریایی بنـدر آکتائو و ترکمن باشـی 
می تواننـد به بنادر شـمالی کشـور به ویـژه بنادر 
حوزه غربی خزر )بنادر کاسپین، انزلی و آستارا( 
متصل شوند. با این روش و از طریق ادامه مسیر 
به سمت ترکیه امکان ارسال کانتینرها به جنوب 
اروپـا فراهـم می شـود. در ایـن زمینـه نیـاز بـه 

سـرویس حمـل دریایـی منظـم و اقتصـادی از 
مبـادی آکتائـو و ترکمن باشـی بـه سـمت بنادر 

مذکور وجود دارد.
۲-خط ریل ترکمنسـتان به ایران )مرز سرخس( 
و در ادامـه مسـیر حرکـت بـه سـمت ترکیـه و 
جنـوب اروپا می تواند در این زمینه نقش بسـیار 
موثری ایفا کند. البته این مسیر به دلیل مشکالت 
تعویض بوژی و ترانشـیپ کانتینرهـا در مرز و 
کندی مانور و سـیر حرکت واگن ها مشـکالت 
متعـددی دارد کـه الزم اسـت تمهیـدات الزم 

اندیشیده شده و موارد برطرف شود.
3-رونـق کریـدور میانـی می توانـد منجـر بـه 
افزایش حجم ترافیک کریدور شـمال به جنوب 
شـود؛ ضمـن اینکـه در قـرارداد چهارجانبـه 
کشـورهای قزاقسـتان، آذربایجان، گرجستان و 
ترکیه، برنامه هایی بـرای اتصال کریدور میانی به 
کریدور بین المللی شمال-جنوب از طریق بنادر 
دریـای خـزر نیـز مطـرح شـده اسـت. بـا این 
ترتیـب، امتـداد داالن میانی به ایران، کشـورهای 
عربی حاشـیه خلیج فارس، شـرق آفریقا و هند 
نیز گسـترش می یابـد. البته در ایـن زمینه نقش 
بی  دلیل بندر امیرآباد جهـت جذب کاال و انتقال 
ترانزیتـی آن به بنادر جنوبی با توجه به امکانات 
دریایـی، زیرسـاخت های بنـدری، وجـود خط 

راه آهن و ریل بسیار مهم و اساسی است.
۴- امـکان تصاحب بخشـی از پتانسـیل بـازار 
حمل ونقـل دریایـی بین بنـدر آکتائـو و باکو با 
سـرمایه گذاری در خریـد کشـتی کانتینـری و 
افزایش نـاوگان دریایی وجـود دارد. البته در این 
زمینـه مشـکالت و موانـع متعـددی از جنـس 
تحریم خطوط کشـتیرانی و عدم سرویس دهی 
مناسـب بنادر کشـور آذربایجان وجـود دارد که 
البتـه احتمال اصالح آن بـا رایزنی دیپلماتیک یا 

دور زدن تحریم ها دور از ذهن نیست.

منابع:
www.railfreight.com
www.hellenicshippingnews.com
https://container-news.com
www.zawya.com
https://gcaptain.com
www.azernews.az
https://azertag.az
www.newsilkroadnetwork.com

ماحصل تحرکات و مسیرهای 
جدید تعریف شده، افزایش 
2۸ درصدی حمل کانتینری 

در کریدور میانی در سه ماهه 
اول سال 2022 در قیاس
با سه ماه مشابه در سال 

گذشته است. در حالی 
که طی سه ماهه اول 
سال  202۱ کمتر از

۱۶ هزار کانتینر از این 
کریدور عبور کرده بودند، 

در سه ماهه اول سال
2022 این رقم به

۱۹۵00 کانتینر رسید

به عنوان بخشی از کریدور 
ترانس خزر، مسیرهای 

دریایی آکتائو و ترکمن باشی 
می توانند به بنادر شمالی 

کشور به خصوص بنادر 
حوزه غربی خزر )بنادر 

کاسپین، انزلی و آستارا( 
متصل شوند. با این روش 

و از طریق ادامه مسیر
به سمت ترکیه امکان 

ارسال کانتینرها به جنوب 
اروپا فراهم می شود
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عـدم وجود تعداد کشـتی مناسـب بیـن بندر 
آکتائو و باکو

مشـکالت ریلـی آذربایجـان )از باکـو تا مرز 
گرجستان(

مشکالت ریلی کشور گرجستان )خط ریلی 
باکو-   تفلیس(

مشـکالت ریلـی کشـور ترکیه )خـط ریلی 
تفلیس-  قارص(

مشـکالت زیرساختی بندری کشـور رومانی 
)بندر کنستانزا(

احتمال تحریم کشور قزاقستان
در این باره و با توجه به اهمیت توسـعه کریدور 
میانی جهت سـرویس دهی مناسـب به خطوط 
لجسـتیکی مطرح دنیا و بهره برداری مناسـب از 
فرصت پیش آمده، کشـورهای منطقه درگیر در 
ایـن امر خطیـر؛ اقدام بـه انجام برخـی اقدامات 

کرده اند که اهم آن به شرح ذیل است:
قـرارداد چهارجانبـه قزاقسـتان، آذربایجان، 
گرجستان و ترکیه: در مارس ۲۰۲۲ این قرارداد 
منعقد شد که ماحصل آن افزایش مزیت رقابتی 
خط ریلی باکو- تفلیس - قارص در حمل ونقل 
آسـیا - اروپـا و برعکـس و تسـریع در افزایش 

ظرفیت این خط خواهد بود.
ارتقـای کریدور ترانس قفقـاز: به اعتقاد بانک 
جهانی، مسـیر کریـدور ترانس قفقـاز می تواند 
مهم ترین نقش را در توسعه داالن میانی از لحاظ 
کارایـی و چابکی ایفا کند. راه انـدازی یک واحد 
در سـطح اسـتراتژیک برای توسـعه حمل ونقل 
بین وجهی از طریق ایجاد پنجـره واحد، کریدور 
سـبز و سرمایه گذاری زیرساختی ریلی از جمله 
مهم تریـن اقدامات عملی برای ایـن موضوع در 

سال ۲۰۲3 است.
برنامه ریزی آذربایجان بـرای افزایش ظرفیت 
دریایی و ریلی: کشـورهای آذربایجان و روسیه 
در آوریـل ۲۰۲۰ رایزنی هـای دوجانبـه دربـاره 
مسـائل دریای خـزر برگزار کردنـد. اضافه کردن 
کشـتی رو- رو به ناوگان دریایی توسط شرکت 
کشـتیرانی دریای خزر آذربایجـان )ASCO( و 
راه انـدازی سـرویس های جدید ترکیبـی از مبدا 
آکتائو و ترکمن باشـی به بندر کنسـتانزا توسـط 
راه آهـن آذربایجـان )ADY Container( از 

جمله مهم ترین این اقدامات است.
برنامه ریزی قزاقسـتان جهت افزایش ظرفیت 
دریایی ترانس خزر: همان گونه که اشـاره شـد 

قزاقستان به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی خود نقش 
بسـیار حساسـی در مـراودات حمل ونقلی بین 
کشـور چیـن و اروپـا بـازی می کنـد. مطابـق 
برنامه ریزی ها قرار اسـت از سپتامبر ۲۰۲۲ تعداد 
کشـتی های منظم کانتینـری بین بنـدر آکتائو و 
باکـو بـه ۶ فرونـد کشـتی افزایش یابد کـه این 
موضوع ظرفیت حمل باری کریدور میانی را دو 

برابر خواهد کرد.
افزایـش  برنامه ریـزی ترکمنسـتان جهـت 
ظرفیـت دریایی ترانس خزر: ترکمنسـتان نیز 
به عنـوان یکـی از حلقه هـای اصلـی کریـدور 
تراسـیکا و میانـی، برنامه ریـزی مدونـی جهت 
افزایش تعداد کشـتی های کانتینری تا 3 سفر در 

هفته )TEU 1۰۰۰( دارد.
ترکیـه به دنبال ایفای نقش فعـال در کریدور 
میانی بـرای ترانزیت ریلی کاال از شـرق دور 
به اروپـا: در ژوئن ۲۰۲1 دولت ترکیه سـاخت 
پروژه کانال استانبول را آغاز کرد. کانال استانبول، 
یـک پروژه عظیم برای ایجاد یک آبراه مصنوعی 
اسـت که تنگه بسـفر را دور می زنـد و به بهبود 
ارتباطات در دریای سـیاه و ارائه ظرفیت بیشـتر 
بـرای ترانزیت دریایی بین دریای سـیاه و دریای 
مدیترانـه کمک خواهد کـرد. این پروژه شـامل 
سـاخت بنـادر و پایانه هـای کانتینـری، مراکـز 
لجستیکی و یکپارچه سـازی خطوط راه آهن نیز 
خواهـد بـود. ترکیـه ظرفیـت حمل بـار ریلی 
خـود را از 3۵ میلیـون تـن در سـال ۲۰۲۰ با 1۰ 
درصـد افزایـش بـه 3۸ میلیون تن تا پایان سـال 
۲۰۲1 رسـانده است و در حال برنامه ریزی برای 
ایجـاد ظرفیت حمـل ۲/۷3 میلیون تـن و ایجاد 
مسـاحت 1۹ میلیـون مترمربعـی در ۲۶ مرکـز 

لجستیکی است.

واکنش خطوط کشتیرانی و 
شرکت های لجستیکی

همان گونه که اشـاره شد تحریم کشـور روسیه 
از یکسـو و اقدامات مهم و بنیادین کشـورهای 
منطقه در افزایش ظرفیت کریدورهای جایگزین 
)از جملـه کریدور میانی( از سـوی دیگر؛ باعث 
اقبال بیشتر کشورها و خطوط لجستیکی به این 
مسـیر شـده؛ به نحوی که در چهار ماه اخیر و از 
زمـان جنـگ روسـیه و اوکراین، سـرویس های 
ذیـل بیـن مسـیر چیـن و اروپـا برنامه ریـزی و 

اجرایی شده است:

ظرفیت حمل بار ریلی 
ترکیه از ۳۵ میلیون تن 
در سال 2020 به ۳۸ 
میلیون تن تا پایان سال
 202۱ رسیده است؛ 
ضمن اینکه آنها در حال 
برنامه ریزی جهت ایجاد 
ظرفیت برای حمل 2/۷۳ 
میلیون تن کاال در سال 
و اختصاص مساحت
 ۱۹ میلیون مترمربعی
 در 2۶ مرکز لجستیکی
برای این امر است

به اعتقاد بانک جهانی 
کریدور ترانس قفقاز
 می تواند مهم ترین نقش
 را در توسعه داالن میانی 
از لحاظ کارایی و چابکی
 ایفا کند. ایجاد پنجره
 واحد، کریدور سبز و 
سرمایه گذاری زیرساختی

 ریلی از جمله مهم ترین 
اقدامات عملی برای
 این موضوع در سال
 202۳ است
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- راه اندازی سـرویس هفتگی از »شیان« در چین 
 CEVA بـه »دویسـبورگ« در آلمـان توسـط

Logistics از ماه می ۲۰۲۲
- راه انـدازی سـرویس از »شـیان« در چیـن بـه 

»مانهایم« در آلمان از ماه آوریل ۲۰۲۲
- راه انـدازی سـرویس از »ژنگژو« چین به »بندر 
نارویـک« نروژ از طریـق دریای خزر از اواسـط 

ژوئن ۲۰۲۲
- راه اندازی سـرویس از »چونگ کینگ« چین و 
 Nurminen اروپـای مرکزی توسـط شـرکت

فنالند از تاریخ 1۰ می ۲۰۲۲
- راه انـدازی سـرویس جدیـد توسـط خـط 
کشـتیرانی مرسـک از آوریل ۲۰۲۲ از مبدا چین 

به مقاصد مختلف در اروپا
- راه اندازی سـرویس جدید توسـط فسـکو از 
اواخر می ۲۰۲۲ از مبدا نانکینگ چین به مقصد 

هامبورگ آلمان
این تحرکات و مسـیرهای جدید تعریف شـده 
)مطابق آمار شـرکت راه آهـن آذربایجان( باعث 
شـده که حمل ونقل کانتینـری در کریدور میانی 
در سـه ماهه اول سـال ۲۰۲۲ در مقایسه با سه ماه 
مشـابه در سال گذشـته ۲۸ درصد افزایش داشته 
باشـد. در حالـی که سـه ماهـه اول سـال ۲۰۲1 
کمتـر از 1۶ هـزار کانتینـر از این کریـدور عبور 
کرده بودند، سـه ماهـه اول سـال ۲۰۲۲ این رقم 

به 1۹۵۰۰ کانتینر رسید.

ایران در کجای ماجرای 
کریدور میانی است؟

با همه این تفاسیر و موارد مذکور، مسیر کریدور 
میانی به شـدت دارای مشـکالت زیرسـاختی و 
تنگناهای عملیاتی اسـت که نقش موثر ایران در 
بهبود بخشـی از مسـیر احسـاس می شـود. این 
نقش آفرینـی در چهار راهکار کلـی ذیل مطرح 
می شـود و البتـه امـکان عملیاتـی شـدن ایـن 
راهکارهـا نیاز به بررسـی دقیق و همچنین عزم 

ملی جهت از میان برداشتن موانع دارد.
1- به عنـوان بخشـی از کریـدور ترانـس خزر، 
مسـیرهای دریایی بنـدر آکتائو و ترکمن باشـی 
می تواننـد به بنادر شـمالی کشـور به ویـژه بنادر 
حوزه غربی خزر )بنادر کاسپین، انزلی و آستارا( 
متصل شوند. با این روش و از طریق ادامه مسیر 
به سمت ترکیه امکان ارسال کانتینرها به جنوب 
اروپـا فراهـم می شـود. در ایـن زمینـه نیـاز بـه 

سـرویس حمـل دریایـی منظـم و اقتصـادی از 
مبـادی آکتائـو و ترکمن باشـی بـه سـمت بنادر 

مذکور وجود دارد.
۲-خط ریل ترکمنسـتان به ایران )مرز سرخس( 
و در ادامـه مسـیر حرکـت بـه سـمت ترکیـه و 
جنـوب اروپا می تواند در این زمینه نقش بسـیار 
موثری ایفا کند. البته این مسیر به دلیل مشکالت 
تعویض بوژی و ترانشـیپ کانتینرهـا در مرز و 
کندی مانور و سـیر حرکت واگن ها مشـکالت 
متعـددی دارد کـه الزم اسـت تمهیـدات الزم 

اندیشیده شده و موارد برطرف شود.
3-رونـق کریـدور میانـی می توانـد منجـر بـه 
افزایش حجم ترافیک کریدور شـمال به جنوب 
شـود؛ ضمـن اینکـه در قـرارداد چهارجانبـه 
کشـورهای قزاقسـتان، آذربایجان، گرجستان و 
ترکیه، برنامه هایی بـرای اتصال کریدور میانی به 
کریدور بین المللی شمال-جنوب از طریق بنادر 
دریـای خـزر نیـز مطـرح شـده اسـت. بـا این 
ترتیـب، امتـداد داالن میانی به ایران، کشـورهای 
عربی حاشـیه خلیج فارس، شـرق آفریقا و هند 
نیز گسـترش می یابـد. البته در ایـن زمینه نقش 
بی  دلیل بندر امیرآباد جهـت جذب کاال و انتقال 
ترانزیتـی آن به بنادر جنوبی با توجه به امکانات 
دریایـی، زیرسـاخت های بنـدری، وجـود خط 

راه آهن و ریل بسیار مهم و اساسی است.
۴- امـکان تصاحب بخشـی از پتانسـیل بـازار 
حمل ونقـل دریایـی بین بنـدر آکتائـو و باکو با 
سـرمایه گذاری در خریـد کشـتی کانتینـری و 
افزایش نـاوگان دریایی وجـود دارد. البته در این 
زمینـه مشـکالت و موانـع متعـددی از جنـس 
تحریم خطوط کشـتیرانی و عدم سرویس دهی 
مناسـب بنادر کشـور آذربایجان وجـود دارد که 
البتـه احتمال اصالح آن بـا رایزنی دیپلماتیک یا 

دور زدن تحریم ها دور از ذهن نیست.

منابع:
www.railfreight.com
www.hellenicshippingnews.com
https://container-news.com
www.zawya.com
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ماحصل تحرکات و مسیرهای 
جدید تعریف شده، افزایش 
2۸ درصدی حمل کانتینری 

در کریدور میانی در سه ماهه 
اول سال 2022 در قیاس
با سه ماه مشابه در سال 

گذشته است. در حالی 
که طی سه ماهه اول 
سال  202۱ کمتر از

۱۶ هزار کانتینر از این 
کریدور عبور کرده بودند، 

در سه ماهه اول سال
2022 این رقم به

۱۹۵00 کانتینر رسید

به عنوان بخشی از کریدور 
ترانس خزر، مسیرهای 

دریایی آکتائو و ترکمن باشی 
می توانند به بنادر شمالی 

کشور به خصوص بنادر 
حوزه غربی خزر )بنادر 

کاسپین، انزلی و آستارا( 
متصل شوند. با این روش 

و از طریق ادامه مسیر
به سمت ترکیه امکان 

ارسال کانتینرها به جنوب 
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پروژه بانکرینگ بندر سلخ که با صدور مصوبه خاص هیئت وزیران در 
دهه 1380 در ساحل جنوبی جزیره قشم و منطقه سلخ و در دهانه تنگه 
هرمز به مرحله اجرا درآمد، به صورت ویژه برای سوخت رسانی به شناورهای 

ناوگان ملکی کشتیرانی جمهوری اسالمی در نظر گرفته شده است.
در بازدیدی که ماه گذشته خبرنگاران از سایت سوخت رسانی بندرعباس 
داشتند، مدیر این مرکز، تامین سوخت مورد نیاز ناوگان ملکی شرکت 
کشتیرانی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در تامین سوخت کم سولفور را از 
مزیت های این مرکز برشمرد و به خبرنگاران گفت: » روزانه بین 1۲00 تا 
۲000 تن سوخت کم سولفور 0/5 درصد در این مرکز بین ناوگان کشتیرانی 
جمهوری اسالمی توزیع می شود و همین امر موجب شده تا برای تامین 

سوخت ناوگان ملکی خود از منابع خارجی بی نیاز باشیم.«
نیاز کم سولفور شناور های  اینکه سوخت مورد  بیان  با  محمد رویین تن، 
از پاالیشگاه شازند اراک تامین می شود ، اظهار کرد:  ایرانی اکنون فقط 
»پاالیشگاه بندرعباس هم به دنبال دستیابی به تکنولوژی تولید سوخت 
کم سولفور است، اما متاسفانه هنوز به این تکنولوژی مجهز نشده است. 
به همین دلیل ما مجبور هستیم به کمک حمل ونقل ترکیبی ریل و جاده 
سوخت موردنیاز را از اراک به این سایت منتقل کنیم در حالی که اگر 
پاالیشگاه بندرعباس این سوخت را تولید کند ما هم در هزینه و هم در 

زمان انتقال سوخت می توانیم صرفه جویی داشته باشیم.«

سوخت رسانی به ناوگان ملکی شرکت کشتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران در بندرعباس و قشم آغاز شد

سلخ در رویای فجیره

شـرکت خدمات دریایی و مهندسـی کشتیرانی قشم وابسـته به گروه کشتیرانی 
جمهـوری اسـامی روزانـه 1200 تـا 2000 تن سـوخت در سـایت بانکرینگ 
بندرعبـاس به شـناورها عرضه می کند. این سـایت بـا دارا بـودن 7 مخزن بزرگ 
5 هزارتنـی و 3 مخـزن کوچـک 2 هـزار تنی اکنـون در هر ماه بیـش از 60 هزار 
تـن ظرفیـت ذخیره سـازی و سوخت رسـانی را بـه کشـتی  ها دارد کـه در حـال 

حاضر کفاف ناوگان کشتیرانی جمهوری اسامی را می دهد.
گفتنی اسـت؛ با توجه به اینکه براسـاس مقررات اجباری IMO همه کشتی های 
تجـاری در جهـان از ابتـدای سـال 2020 باید از سـوخت کم سـولفور اسـتفاده 
می کردنـد، پاالیشـگاه شـازند اراک اقدام به تولیـد این نوع سـوخت و انتقال آن 
به وسـیله ریل و حمل ونقل ترکیبی )با کمک تانکرهای سـوخت( به این سایت 
کـرد   تـا از طریـق 8 دوش در مخـازن تخلیـه شـوند )انتقـال ریلـی سـوخت از 
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سوخت شـناورهای ملکی را تامین کرده  و یک 
درصـد باقیمانده هم مربوط به شـناورهایی بوده 
کـه به بنادر ایران تردد نداشـته اند. همچنین 100 
درصـد روغـن،  رنـگ دریایی و مواد شـیمیایی 
تولیـد داخل مورد نیاز شـناورهای ایرانی در این 

سایت تامین شده است.
او بـا بیـان اینکـه گـروه کشـتیرانی جمهـوری 
اسـامی ایـران با در اختیار داشـتن 150 شـناور 
ملکـی با سـن 17/5 سـال به عنـوان بزرگ ترین 
کشـتیرانی خاورمیانه شـناخته می شـود، اضافه 
کرد: »اکنون نیز به دنبال خارج کردن شـناورهای 
فرسـوده از ناوگان هسـتیم. ضمـن اینکه حدود 
100 درصد از نیروهای خشـکی و دریایی این 

شرکت، ایرانی هستند.«

برنامه ریزی برای راه اندازی 
بانکرینگ در چابهار

مدیرعامل شـرکت خدمات دریایی و مهندسی 
کشتیرانی قشـم با اشاره به اینکه اکنون کشتی ها 
در بندر چابهار مجبورند برای سـوخت گیری به 
بندر شـهیدرجایی در بندرعباس بیایند،  تصریح 
کرد: »به همین دلیل، برای ایجاد زیرساخت های 
سوخت رسـانی بـه شـناورها در بنـدر چابهار و 
دیگر بنادر کشـور نیز تصمیم داریم تا با توسعه 
زیرسـاخت در بندر چابهار، سوخت رسـانی در 

این بندر نیز انجام شود.«
او بـا بیان اینکه یکـی از اهـداف راه انـدازی این 
پایگاه سوخت رسـانی، تکمیل کریدور شمال  - 
جنوب اسـت، حجم سـرمایه گذاری الزم برای 
احـداث یـارد، اسـکله و دیگر زیرسـاخت های 
الزم را در ایـن پـروژه بالـغ بر 100 میلیـون دالر 
دانسـت و افـزود: »در ایـن زمینـه وارد مذاکره با 
منطقـه آزاد چابهـار شـده ایم و در حال سـپری 
کردن فرآیند سـرمایه گذاری و مراحل اداری کار 

هستیم.«
قبیتی با اشـاره به سـایت بانکرینگ ستاره قشم 
در بندر سـلخ قشـم اظهار کرد: »این سـایت بر 
اساس موقعیت راهبردی جزیره قشم طراحی و 
اجـرا شـده اسـت کـه امیدواریـم بـا توجـه به 
پتانسـیل عبور 50 هزار شـناور در سـال از تنگه 
هرمز بتواند بـه مرکز ارائه خدمات بانکرینگ به 
کشتی ها تبدیل شود و ارزش افزوده قابل توجهی 

را برای مجموعه تولید کند.«

پاالیشـگاه به این سـایت ماهانه 30 هزار تن و 
انتقـال جـاده ای 5 هزار تن اسـت(. این سـایت 
روزانـه ظرفیت 2 هزارتن سوخت رسـانی دارد 
که کشـتی ها با پهلوگیری در اسـکله می توانند 
سـوخت را از مخزن به وسیله پمپ های موجود 
به قیمت فـوب خلیج فارس بارگیـری کنند؛ با 
ایـن ترتیـب، از آنجـا که سـاالنه بیـش از ۴00 
هزار تن سـوخت ناوگان کشـتیرانی جمهوری 
اسـامی ایـران از طریـق ایـن مرکـز تامیـن 
می شـود صرفه جویی هـای ارزی هنگفتـی را 

برای این شرکت رقم زده است.
سـایت سوخت رسـانی بندرعباس که اکنون دو 
شـناور 6 هزار تنی دارد در برنامه های توسـعه ای 
خـود در اندیشـه راه اندازی اسـکله 5۴ و الحاق 
یک شـناور دیگر با ظرفیت 12 هزار تن اسـت 
تـا بتواند هم ظرفیت خـود را افزایش دهد و هم 

سوخت رسانی بیشتری داشته باشد. 

نیاز 400 هزار تنی ناوگان کشتیرانی 
به سوخت کم سولفور

سعید قبیتی، مدیرعامل شرکت خدمات دریایی 
و مهندسی کشـتیرانی قشـم )خدوم( در بازدید 
خبرنـگاران از منطقه، به نیـاز سـاالنه ۴00 هزار 
تنی نـاوگان کشـتیرانی جمهـوری اسـامی به 
سـوخت اشـاره کـرد و افزود: »گروه کشـتیرانی 
جمهـوری اسـامی ایـران بـا توجـه بـه الـزام 
بین المللـی اسـتفاده از سـوخت کم سـولفور، 
به منظـور توسـعه فعالیت هـای خـود در بخش 
تامین و توزیع سوخت شناورها با مجموعه های 
دانش بنیـان داخل کشـور، برای تولید سـوخت 

کم سولفور اقدام کرد.«
قبیتی هدف از این کار را رساندن تولید سوخت 
کم سـولفور بـه حد تامیـن کامـل نیاز نـاوگان، 
ایجـاد و افزایـش پتانسـیل انبـارش و تـدارک 
سـوخت تولید داخل و سـوخت های ترانزیتی،  
ایجـاد چرخه کامل سوخت رسـانی در کشـور، 
عـدم وابسـتگی بـه تامیـن سـوخت موردنیـاز 
نـاوگان از خـارج و صدور مازاد سـوخت برای 
در اختیار گرفتن سهمی بزرگ در بازار سوخت 

شناور در منطقه اعام کرد. 
بـه گفته مدیرعامل شـرکت خدمـات دریایی و 
مهندسی کشتیرانی قشم؛ سایت سوخت رسانی 
بندرعباس در سال گذشته با 99 درصد ظرفیت، 

شرکت خدمات دریایی 
و مهندسی کشتیرانی 

قشم وابسته به کشتیرانی 
جمهوری اسالمی روزانه 

حدود 1200 تا 2000 
تن سوخت در سایت 
بانکرینگ بندرعباس 
به شناورهای شرکت

عرضه می کند

این سایت با دارا بودن
7 مخزن 5 هزارتنی و
3 مخزن 2 هزار تنی

ماهانه بیش از 60 هزار
تن ظرفیت ذخیره سازی 

و سوخت رسانی دارد 
که فعال برای ناوگان 
کشتیرانی جمهوری 

اسالمی کفایت می کند

پاالیشگاه شازند اراک 
اقدام به تولید سوخت
کم سولفور و انتقال آن

به وسیله ریل و حمل ونقل 
ترکیبی به این سایت
می کند   تا از طریق 8

دوش در مخازن
تخلیه شوند 
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پروژه بانکرینگ بندر سلخ که با صدور مصوبه خاص هیئت وزیران در 
دهه 1380 در ساحل جنوبی جزیره قشم و منطقه سلخ و در دهانه تنگه 
هرمز به مرحله اجرا درآمد، به صورت ویژه برای سوخت رسانی به شناورهای 

ناوگان ملکی کشتیرانی جمهوری اسالمی در نظر گرفته شده است.
در بازدیدی که ماه گذشته خبرنگاران از سایت سوخت رسانی بندرعباس 
داشتند، مدیر این مرکز، تامین سوخت مورد نیاز ناوگان ملکی شرکت 
کشتیرانی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در تامین سوخت کم سولفور را از 
مزیت های این مرکز برشمرد و به خبرنگاران گفت: » روزانه بین 1۲00 تا 
۲000 تن سوخت کم سولفور 0/5 درصد در این مرکز بین ناوگان کشتیرانی 
جمهوری اسالمی توزیع می شود و همین امر موجب شده تا برای تامین 

سوخت ناوگان ملکی خود از منابع خارجی بی نیاز باشیم.«
نیاز کم سولفور شناور های  اینکه سوخت مورد  بیان  با  محمد رویین تن، 
از پاالیشگاه شازند اراک تامین می شود ، اظهار کرد:  ایرانی اکنون فقط 
»پاالیشگاه بندرعباس هم به دنبال دستیابی به تکنولوژی تولید سوخت 
کم سولفور است، اما متاسفانه هنوز به این تکنولوژی مجهز نشده است. 
به همین دلیل ما مجبور هستیم به کمک حمل ونقل ترکیبی ریل و جاده 
سوخت موردنیاز را از اراک به این سایت منتقل کنیم در حالی که اگر 
پاالیشگاه بندرعباس این سوخت را تولید کند ما هم در هزینه و هم در 

زمان انتقال سوخت می توانیم صرفه جویی داشته باشیم.«

سوخت رسانی به ناوگان ملکی شرکت کشتیرانی جمهوری 
اسالمی ایران در بندرعباس و قشم آغاز شد

سلخ در رویای فجیره

شـرکت خدمات دریایی و مهندسـی کشتیرانی قشم وابسـته به گروه کشتیرانی 
جمهـوری اسـامی روزانـه 1200 تـا 2000 تن سـوخت در سـایت بانکرینگ 
بندرعبـاس به شـناورها عرضه می کند. این سـایت بـا دارا بـودن 7 مخزن بزرگ 
5 هزارتنـی و 3 مخـزن کوچـک 2 هـزار تنی اکنـون در هر ماه بیـش از 60 هزار 
تـن ظرفیـت ذخیره سـازی و سوخت رسـانی را بـه کشـتی  ها دارد کـه در حـال 

حاضر کفاف ناوگان کشتیرانی جمهوری اسامی را می دهد.
گفتنی اسـت؛ با توجه به اینکه براسـاس مقررات اجباری IMO همه کشتی های 
تجـاری در جهـان از ابتـدای سـال 2020 باید از سـوخت کم سـولفور اسـتفاده 
می کردنـد، پاالیشـگاه شـازند اراک اقدام به تولیـد این نوع سـوخت و انتقال آن 
به وسـیله ریل و حمل ونقل ترکیبی )با کمک تانکرهای سـوخت( به این سایت 
کـرد   تـا از طریـق 8 دوش در مخـازن تخلیـه شـوند )انتقـال ریلـی سـوخت از 
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سوخت شـناورهای ملکی را تامین کرده  و یک 
درصـد باقیمانده هم مربوط به شـناورهایی بوده 
کـه به بنادر ایران تردد نداشـته اند. همچنین 100 
درصـد روغـن،  رنـگ دریایی و مواد شـیمیایی 
تولیـد داخل مورد نیاز شـناورهای ایرانی در این 

سایت تامین شده است.
او بـا بیـان اینکـه گـروه کشـتیرانی جمهـوری 
اسـامی ایـران با در اختیار داشـتن 150 شـناور 
ملکـی با سـن 17/5 سـال به عنـوان بزرگ ترین 
کشـتیرانی خاورمیانه شـناخته می شـود، اضافه 
کرد: »اکنون نیز به دنبال خارج کردن شـناورهای 
فرسـوده از ناوگان هسـتیم. ضمـن اینکه حدود 
100 درصد از نیروهای خشـکی و دریایی این 

شرکت، ایرانی هستند.«

برنامه ریزی برای راه اندازی 
بانکرینگ در چابهار

مدیرعامل شـرکت خدمات دریایی و مهندسی 
کشتیرانی قشـم با اشاره به اینکه اکنون کشتی ها 
در بندر چابهار مجبورند برای سـوخت گیری به 
بندر شـهیدرجایی در بندرعباس بیایند،  تصریح 
کرد: »به همین دلیل، برای ایجاد زیرساخت های 
سوخت رسـانی بـه شـناورها در بنـدر چابهار و 
دیگر بنادر کشـور نیز تصمیم داریم تا با توسعه 
زیرسـاخت در بندر چابهار، سوخت رسـانی در 

این بندر نیز انجام شود.«
او بـا بیان اینکه یکـی از اهـداف راه انـدازی این 
پایگاه سوخت رسـانی، تکمیل کریدور شمال  - 
جنوب اسـت، حجم سـرمایه گذاری الزم برای 
احـداث یـارد، اسـکله و دیگر زیرسـاخت های 
الزم را در ایـن پـروژه بالـغ بر 100 میلیـون دالر 
دانسـت و افـزود: »در ایـن زمینـه وارد مذاکره با 
منطقـه آزاد چابهـار شـده ایم و در حال سـپری 
کردن فرآیند سـرمایه گذاری و مراحل اداری کار 

هستیم.«
قبیتی با اشـاره به سـایت بانکرینگ ستاره قشم 
در بندر سـلخ قشـم اظهار کرد: »این سـایت بر 
اساس موقعیت راهبردی جزیره قشم طراحی و 
اجـرا شـده اسـت کـه امیدواریـم بـا توجـه به 
پتانسـیل عبور 50 هزار شـناور در سـال از تنگه 
هرمز بتواند بـه مرکز ارائه خدمات بانکرینگ به 
کشتی ها تبدیل شود و ارزش افزوده قابل توجهی 

را برای مجموعه تولید کند.«

پاالیشـگاه به این سـایت ماهانه 30 هزار تن و 
انتقـال جـاده ای 5 هزار تن اسـت(. این سـایت 
روزانـه ظرفیت 2 هزارتن سوخت رسـانی دارد 
که کشـتی ها با پهلوگیری در اسـکله می توانند 
سـوخت را از مخزن به وسیله پمپ های موجود 
به قیمت فـوب خلیج فارس بارگیـری کنند؛ با 
ایـن ترتیـب، از آنجـا که سـاالنه بیـش از ۴00 
هزار تن سـوخت ناوگان کشـتیرانی جمهوری 
اسـامی ایـران از طریـق ایـن مرکـز تامیـن 
می شـود صرفه جویی هـای ارزی هنگفتـی را 

برای این شرکت رقم زده است.
سـایت سوخت رسـانی بندرعباس که اکنون دو 
شـناور 6 هزار تنی دارد در برنامه های توسـعه ای 
خـود در اندیشـه راه اندازی اسـکله 5۴ و الحاق 
یک شـناور دیگر با ظرفیت 12 هزار تن اسـت 
تـا بتواند هم ظرفیت خـود را افزایش دهد و هم 

سوخت رسانی بیشتری داشته باشد. 

نیاز 400 هزار تنی ناوگان کشتیرانی 
به سوخت کم سولفور

سعید قبیتی، مدیرعامل شرکت خدمات دریایی 
و مهندسی کشـتیرانی قشـم )خدوم( در بازدید 
خبرنـگاران از منطقه، به نیـاز سـاالنه ۴00 هزار 
تنی نـاوگان کشـتیرانی جمهـوری اسـامی به 
سـوخت اشـاره کـرد و افزود: »گروه کشـتیرانی 
جمهـوری اسـامی ایـران بـا توجـه بـه الـزام 
بین المللـی اسـتفاده از سـوخت کم سـولفور، 
به منظـور توسـعه فعالیت هـای خـود در بخش 
تامین و توزیع سوخت شناورها با مجموعه های 
دانش بنیـان داخل کشـور، برای تولید سـوخت 

کم سولفور اقدام کرد.«
قبیتی هدف از این کار را رساندن تولید سوخت 
کم سـولفور بـه حد تامیـن کامـل نیاز نـاوگان، 
ایجـاد و افزایـش پتانسـیل انبـارش و تـدارک 
سـوخت تولید داخل و سـوخت های ترانزیتی،  
ایجـاد چرخه کامل سوخت رسـانی در کشـور، 
عـدم وابسـتگی بـه تامیـن سـوخت موردنیـاز 
نـاوگان از خـارج و صدور مازاد سـوخت برای 
در اختیار گرفتن سهمی بزرگ در بازار سوخت 

شناور در منطقه اعام کرد. 
بـه گفته مدیرعامل شـرکت خدمـات دریایی و 
مهندسی کشتیرانی قشم؛ سایت سوخت رسانی 
بندرعباس در سال گذشته با 99 درصد ظرفیت، 

شرکت خدمات دریایی 
و مهندسی کشتیرانی 

قشم وابسته به کشتیرانی 
جمهوری اسالمی روزانه 

حدود 1200 تا 2000 
تن سوخت در سایت 
بانکرینگ بندرعباس 
به شناورهای شرکت

عرضه می کند

این سایت با دارا بودن
7 مخزن 5 هزارتنی و
3 مخزن 2 هزار تنی

ماهانه بیش از 60 هزار
تن ظرفیت ذخیره سازی 

و سوخت رسانی دارد 
که فعال برای ناوگان 
کشتیرانی جمهوری 

اسالمی کفایت می کند

پاالیشگاه شازند اراک 
اقدام به تولید سوخت
کم سولفور و انتقال آن

به وسیله ریل و حمل ونقل 
ترکیبی به این سایت
می کند   تا از طریق 8

دوش در مخازن
تخلیه شوند 
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تولید سوخت کم سولفور داخلی 
به کمک دانش بنیان ها

در ادامـه، محسـن فاخـری، مدیرعامل شـرکت 
سوخت رسانی و خدمات کشتیرانی ستاره قشم 
بـا بیـان اینکـه تاکنـون 1700 میلیـارد ریـال در 
بانکرینگ سلخ قشم سـرمایه گذاری و عاوه بر 
احداث زیرسـاخت ها، نسبت به اخذ مجوزها و 
گواهینامه هـای بیـن المللـی مربوطه نیـز اقدام 
شـده، تاکید کرد: »سـال گذشته از منابع خارجی 
سـوخت کم سـولفور را تامیـن می کردیـم کـه 
خوشـبختانه امسـال با اسـتفاده از شـرکت های 
دانش بنیـان و منابـع داخلـی، سـوخت اولتـرا یا 
همـان سـوخت کم سـولفور را از داخل کشـور 
تامیـن می کنیم. اکنـون نیز برای تولید سـوخت 
کم سـولفور در سـلخ قشـم بـا بهره گیـری از 
مجموعـه توانمند بخـش خصوصی کارهـا را 
به خوبی پیش برده ایم و سـبد محصـوالت را در 

این بخش توسعه خواهیم داد.«
او اظهـار کـرد: »مطالعات اولیه و امکان سـنجی 
طـرح به لحاظ اقتصادی و فنـی از ابتدا با هدف 
ایجاد زیرسـاخت  الزم جهت تولید، بارگیری و 
تخلیه سوخت و مشتقات نفتی و تامین ترابری 
دریایـی بـا ظرفیت ۴ میلیـون تـن، در دو بخش 
سـاحلی )پاالیشگاه و سـایت ذخیره سـازی( و 
فراسـاحلی)بندر و اسـکله( انجـام شـد و گروه 
کشتیرانی جمهوری اسـامی ایران طی 10 سال 
گذشته با تامین سرمایه مورد نیاز جهت پیشبرد 
و تکمیل و اتمام پروژه در هر دو بخش خشکی 
و دریا نسـبت بـه احداث زیرسـاخت های الزم 

برای این طرح اقدام کرد.«
به گفته او، بخش سـاحلی طرح سوخت رسانی 
در زمینی به مسـاحت بیش از 12 هکتار )شامل 
10 مخـزن نگهـداری فرآورده هـای نفتـی بـه 
حجـم 52600 مترمکعب، بیـش از 10 کیلومتر 
پمپ خانـه،  انتقـال سـوخت،  لولـه  خطـوط 
تاسیسـات دوش هـای تخلیه تانکرهـای حامل 
سوخت سنگین و گازوئیل، تاسیسات بلندینگ 
و بویلـر روغـن داغ و غیـره( ایجـاد و در انتهای 

سال 1395 تکمیل شده است.
بخش فراسـاحل این طرح نیز بـا هدف احداث 
اسکله و موج شکن در مجاورت سایت خشکی 
و مخـازن و در جهـت تکمیـل مسـیر انتقـال 
سـوخت و پهلوگیـری ایمـن شـناورها، دارای 

حوضچـه آرامشـی بـه مسـاحت بیـش از 60 
هکتار شـامل دو شـاخه موج شکن )موج شکن 
اصلـی به طول 1600 متر و موج شـکن فرعی با 

700 متر طول( است.
فاخـری افـزود: »هم اکنون یک پسـت اسـکله 
برای پهلوگیری شـناورها با ظرفیت بار 10 هزار 
تـن )DWT( طراحی و اجرا شـده اسـت که با 
عمـق آبخـور 8/5 متر بـدون نیاز بــه الیروبی، 
قابلیت پهلودهی شـناورهای سوخت رسـان )با 

کمک ۴ دلفین و 8 بوالرد( را دارد.«
او بـا تاکیـد بـر اینکه اگر سـوخت کم سـولفور 
مـازاد نیـاز نـاوگان داخلـی داشـته باشـیم برای 
سوخت رسانی به کشـتی های خارجی نیز آماده 
هسـتیم، افـزود: »در سـایت سـلخ قشـم امکان 
تولید آب شـیرین برای کشـتی، تامیـن نیازهای 
کترینگ کشـتی ها، تعمیرات را داریم و عاوه بر 
آن اگـر شـرایط مالـی مـا اجـازه دهد، شـرکت 
کشـتیرانی در اندیشه توسـعه سبد محصوالت 

خود اعم از روغن، رنگ و... نیز هست.«
فاخـری گفت: »کشـتیرانی جمهوری اسـامی 
ایـران بـا درک ضـرورت ورود ایـران به صنعت 
بانکرینگ، سهام شرکت تاپیکو )سرمایه گذاری 
نفت و گاز و پتروشیمی تامین( را خریداری کرد 
و اکنون 60 درصد سـهام و حق مدیریت پروژه 
را در اختیار دارد؛ البته شرکت ملی نفتکش ایران 
با 15 درصد و منطقه آزاد قشـم نیز با 25 درصد 
سـهم در پـروژه سوخت رسـانی سـلخ قشـم 

مشارکت دارند.«
مدیرعامل شـرکت سوخت رسـانی و خدمات 
کشـتیرانی سـتاره قشـم بـا اشـاره بـه اهمیـت 
سـاخت پاالیشـگاه در این مجموعه اظهار کرد: 
»ایجاد نشـدن پاالیشـگاه تولید سوخت یکی از 
مشـکات پیـش روی پـروژه بانکرینـگ بندر 
 IMO سلخ قشـم است که با الزامات بین المللی
درباره سـوخت کم سـولفور، مانـع جدیدی بر 

سر راه این پروژه ایجاد شد.«
به گفتـه فاخـری؛ ایجـاد زیرسـاخت های الزم 
جهـت تولیـد سـوخت کم سـولفور، نیازمنـد 
سرمایه گذاری سنگین مجدد و انتقال تکنولوژی 
و تجهیزات اسـت که با وجـود محدودیت های 

فعلی، دستیابی به آن زمان بر است.
او درباره واگذاری سـهام بانکرینگ سلخ قشم با 
تاکید بر اینکه تا امروز هیچ سهمی از کشتیرانی 

سایت سوخت رسانی 
بندرعباس که اکنون دو 
شناور 6 هزار تنی دارد 
در برنامه های توسعه ای 
خود در اندیشه راه اندازی 
اسکله 54 و الحاق یک
 شناور دیگر با ظرفیت

 12 هزار تن است 

شرکت کشتیرانی جمهوری 
اسالمی، سهام شرکت 
سرمایه گذاری نفت و گاز 
و پتروشیمی تامین )تاپیکو(
را خریداری کرده و اکنون

60 درصد سهام و حق 
مدیریت پروژه را در اختیار 
دارد. ضمن اینکه شرکت 
ملی نفتکش با 15 درصد

و منطقه آزاد قشم نیز 
با 25 درصد از سهام 
در پروژه سوخت رسانی 
سلخ مشارکت دارند
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در سـایت بانکرینگ سـلخ قشـم واگذار نشده، 
گفـت: »این در حالی اسـت که مذاکراتـی را در 
شـرایط رقابتی یکسـان با همه کسـانی که برای 
در اختیـار گرفتـن ایـن سـهام اعـام آمادگـی  
کرده انـد، آغـاز کرده ایم   که سـازمان منطقـه آزاد 
قشـم که حـدود 25 درصد از سـهام بانکرینگ 
سلخ قشـم را در اختیار دارد و همچنین شرکت 
خدمات بندری سینا )بنیاد مستضعفان( متقاضی 

خرید این سهم هستند.«
فاخـری در رابطـه با وضعیـت واگذاری سـهام 
بانکرینگ سـلخ قشـم در پاسـخ به این پرسش 
که قیمت واگذاری سـهام بانکرینگ سلخ قشم 
چـه میزان اسـت،  اظهـار کرد: »قیمت سـهام در 
یـک شـرایط یکسـان و رقابتـی بـا توجـه بـه 
آیین نامه  هـا و مقـررات کشـتیرانی جمهـوری 
اسـامی از طریق مزایده مشـخص خواهد شد. 
بـر این اسـاس قیمت پایـه مشـخص و ارزش 
تاسیسـات توسـط هیئت کارشناسـی رسـمی 

تعیین خواهد شد.«
او گفت: »سـازمان منطقه آزاد قشـم برای خرید 
سـهام سوخت رسـانی سـلخ قشـم جدی تـر 
اسـت. امـا شـرکت خدمـات بنـدری سـینا نیز 

روی این موضوع کار می کنند.«

سلخ رقیب فجیره خواهد شد؟
در این بازدید، معاون عملیات شـرکت خدمات 
دریایی و مهندسـی کشـتیرانی قشم نیز به عبور 
سـاالنه 50 هزار تن شـناور اقیانوس پیما از تنگه 
هرمـز اشـاره و اظهار کرد: »بندر سـلخ قشـم با 

اتـکا به موقعیـت ژئوپلیتیکی و قـرار گرفتن در 
کنـار کریـدور ورودی و خروجـی تنگه هرمز از 
مزیت هـای نسـبی فراوانی در مقایسـه بـا بندر 
فجیـره امـارات برخـوردار اسـت و می تواند به 

هاب بانکرینگ منطقه تبدیل شود.«
کاپیتـان حمیدرضا اسـامیان گفـت: »30 تا ۴0 
درصـد هزینه هـای اصلـی کشـتی های بـزرگ 
تجاری مربوط به سـوخت است، بنابراین تامین 
و تـدارک سـوخت با کیفیت و قیمت مناسـب 
اهمیت زیـادی در انجام فعالیت هـای اقتصادی 
حمل و نقل دریایی دارد و سایت بانکرینگ سلخ 
قشـم می تواند از این ظرفیت بالقوه برای کسب 

درآمدهای ارزی بهره مند شود.«
اسـامیان بـا اشـاره به اینکه سـنگاپور در سـال 
2021 بیـش از 50 میلیـون تـن و بنـدر فجیـره 
امارات نیز 8 میلیون تن سوخت بین شناورهای 
عبـوری توزیـع کـرده اسـت، گفـت: »مقـدار 
سـوخت تدارک شده در بندر فجیره نشان دهنده 
وجود پتانسیل مناسـب بازار سوخت در منطقه 
اسـت کـه مرکـز سوخت رسـانی بندر سـلخ با 
ارائه خدمات مناسـب سوخت رسـانی می تواند 
سـهم خوبـی از این بازار را بـه نام خود کند. این 
در حالی اسـت که اکنون میزان عرضه سـوخت 
بـه کشـتی های تجـاری در ایران به حـدود یک 

میلیون تن در سال رسیده است.«
به گفته او؛ امروزه سـرمایه گذاری در زمینه ایجاد 
زیرسـاخت های بانکرینـگ و خدمـات جانبی 
به عنـوان پیش نیـاز صنعت حمل و نقـل دریایی 

جهان اهمیت بسیاری دارد.

مدیرعامل شرکت خدمات 
دریایی قشم : سایت 

سوخت رسانی بندرعباس 
سال گذشته با 99 درصد 

ظرفیت، سوخت شناورهای 
ملکی را تامین کرده  است. 
عالوه بر این، 100 درصد 

روغن،  رنگ دریایی و 
مواد شیمیایی مورد نیاز 

شناورهای ایرانی در 
این سایت تامین 

شده است

براساس برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی کشتیرانی جمهوری اسامی، در فاز اول، 
300 کانتینر اختصاصی جهت حمل بار صادراتی به کشور روسیه در نظر گرفته شده و در 

صورت افزایش تقاضا، تعداد این کانتینرها به صورت مستمر افزایش خواهد یافت.
اعام شده که گروه کشتیرانی، عاوه بر عقد قرارداد ساخت چندین کشتی در داخل، خرید 

کشتی جهت افزایش ظرفیت حمل در دریای خزر را نیز در دستورکار قرار داده است.
کاالهای صادراتی روسیه عمدتا از طریق شرکت کشتیرانی دریای خزر و به صورت کانتینر 
و »بیگ بگ« از شهر آستراخان و بندر ایرانی سالیانکا، به بندر انزلی و نوشهر حمل شده و 
از آنجا توسط شرکت حمل ونقل ترکیبی کشتیرانی، از طریق جاده و ریل به بندرعباس و 

چابهار منتقل می شود تا با خطوط برنامه ریزی شده گروه کشتیرانی، به هند منتقل شود.
مسیر برگشت جهت تامین کاالهای وارداتی مورد نیاز روسیه توسط هند نیز، به همین 
طریق مورد استفاده قرار گرفته و بر اساس آن، بارنامه سراسری از سوی نمایندگی های 

شرکت کشتیرانی جمهوری اسامی ایران، در مبدأ صادر می شود.

اختصاص ۳۰۰ کانتینر 
برای حمل بار به روسیه
کشتیرانی جمهوری اسالمی اعالم کرده پس از 
اتمام مرحله آزمایشی حمل ونقل کاال از مسیر 
ترانزیتی روسیه به هندوستان و برعکس، وارد 
فاز عملیاتی حمل بار صادراتی در این کریدور 

به سمت کشور روسیه شده است.
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تولید سوخت کم سولفور داخلی 
به کمک دانش بنیان ها

در ادامـه، محسـن فاخـری، مدیرعامل شـرکت 
سوخت رسانی و خدمات کشتیرانی ستاره قشم 
بـا بیـان اینکـه تاکنـون 1700 میلیـارد ریـال در 
بانکرینگ سلخ قشم سـرمایه گذاری و عاوه بر 
احداث زیرسـاخت ها، نسبت به اخذ مجوزها و 
گواهینامه هـای بیـن المللـی مربوطه نیـز اقدام 
شـده، تاکید کرد: »سـال گذشته از منابع خارجی 
سـوخت کم سـولفور را تامیـن می کردیـم کـه 
خوشـبختانه امسـال با اسـتفاده از شـرکت های 
دانش بنیـان و منابـع داخلـی، سـوخت اولتـرا یا 
همـان سـوخت کم سـولفور را از داخل کشـور 
تامیـن می کنیم. اکنـون نیز برای تولید سـوخت 
کم سـولفور در سـلخ قشـم بـا بهره گیـری از 
مجموعـه توانمند بخـش خصوصی کارهـا را 
به خوبی پیش برده ایم و سـبد محصـوالت را در 

این بخش توسعه خواهیم داد.«
او اظهـار کـرد: »مطالعات اولیه و امکان سـنجی 
طـرح به لحاظ اقتصادی و فنـی از ابتدا با هدف 
ایجاد زیرسـاخت  الزم جهت تولید، بارگیری و 
تخلیه سوخت و مشتقات نفتی و تامین ترابری 
دریایـی بـا ظرفیت ۴ میلیـون تـن، در دو بخش 
سـاحلی )پاالیشگاه و سـایت ذخیره سـازی( و 
فراسـاحلی)بندر و اسـکله( انجـام شـد و گروه 
کشتیرانی جمهوری اسـامی ایران طی 10 سال 
گذشته با تامین سرمایه مورد نیاز جهت پیشبرد 
و تکمیل و اتمام پروژه در هر دو بخش خشکی 
و دریا نسـبت بـه احداث زیرسـاخت های الزم 

برای این طرح اقدام کرد.«
به گفته او، بخش سـاحلی طرح سوخت رسانی 
در زمینی به مسـاحت بیش از 12 هکتار )شامل 
10 مخـزن نگهـداری فرآورده هـای نفتـی بـه 
حجـم 52600 مترمکعب، بیـش از 10 کیلومتر 
پمپ خانـه،  انتقـال سـوخت،  لولـه  خطـوط 
تاسیسـات دوش هـای تخلیه تانکرهـای حامل 
سوخت سنگین و گازوئیل، تاسیسات بلندینگ 
و بویلـر روغـن داغ و غیـره( ایجـاد و در انتهای 

سال 1395 تکمیل شده است.
بخش فراسـاحل این طرح نیز بـا هدف احداث 
اسکله و موج شکن در مجاورت سایت خشکی 
و مخـازن و در جهـت تکمیـل مسـیر انتقـال 
سـوخت و پهلوگیـری ایمـن شـناورها، دارای 

حوضچـه آرامشـی بـه مسـاحت بیـش از 60 
هکتار شـامل دو شـاخه موج شکن )موج شکن 
اصلـی به طول 1600 متر و موج شـکن فرعی با 

700 متر طول( است.
فاخـری افـزود: »هم اکنون یک پسـت اسـکله 
برای پهلوگیری شـناورها با ظرفیت بار 10 هزار 
تـن )DWT( طراحی و اجرا شـده اسـت که با 
عمـق آبخـور 8/5 متر بـدون نیاز بــه الیروبی، 
قابلیت پهلودهی شـناورهای سوخت رسـان )با 

کمک ۴ دلفین و 8 بوالرد( را دارد.«
او بـا تاکیـد بـر اینکه اگر سـوخت کم سـولفور 
مـازاد نیـاز نـاوگان داخلـی داشـته باشـیم برای 
سوخت رسانی به کشـتی های خارجی نیز آماده 
هسـتیم، افـزود: »در سـایت سـلخ قشـم امکان 
تولید آب شـیرین برای کشـتی، تامیـن نیازهای 
کترینگ کشـتی ها، تعمیرات را داریم و عاوه بر 
آن اگـر شـرایط مالـی مـا اجـازه دهد، شـرکت 
کشـتیرانی در اندیشه توسـعه سبد محصوالت 

خود اعم از روغن، رنگ و... نیز هست.«
فاخـری گفت: »کشـتیرانی جمهوری اسـامی 
ایـران بـا درک ضـرورت ورود ایـران به صنعت 
بانکرینگ، سهام شرکت تاپیکو )سرمایه گذاری 
نفت و گاز و پتروشیمی تامین( را خریداری کرد 
و اکنون 60 درصد سـهام و حق مدیریت پروژه 
را در اختیار دارد؛ البته شرکت ملی نفتکش ایران 
با 15 درصد و منطقه آزاد قشـم نیز با 25 درصد 
سـهم در پـروژه سوخت رسـانی سـلخ قشـم 

مشارکت دارند.«
مدیرعامل شـرکت سوخت رسـانی و خدمات 
کشـتیرانی سـتاره قشـم بـا اشـاره بـه اهمیـت 
سـاخت پاالیشـگاه در این مجموعه اظهار کرد: 
»ایجاد نشـدن پاالیشـگاه تولید سوخت یکی از 
مشـکات پیـش روی پـروژه بانکرینـگ بندر 
 IMO سلخ قشـم است که با الزامات بین المللی
درباره سـوخت کم سـولفور، مانـع جدیدی بر 

سر راه این پروژه ایجاد شد.«
به گفتـه فاخـری؛ ایجـاد زیرسـاخت های الزم 
جهـت تولیـد سـوخت کم سـولفور، نیازمنـد 
سرمایه گذاری سنگین مجدد و انتقال تکنولوژی 
و تجهیزات اسـت که با وجـود محدودیت های 

فعلی، دستیابی به آن زمان بر است.
او درباره واگذاری سـهام بانکرینگ سلخ قشم با 
تاکید بر اینکه تا امروز هیچ سهمی از کشتیرانی 

سایت سوخت رسانی 
بندرعباس که اکنون دو 
شناور 6 هزار تنی دارد 
در برنامه های توسعه ای 
خود در اندیشه راه اندازی 
اسکله 54 و الحاق یک
 شناور دیگر با ظرفیت
 12 هزار تن است 

شرکت کشتیرانی جمهوری 
اسالمی، سهام شرکت 
سرمایه گذاری نفت و گاز 
و پتروشیمی تامین )تاپیکو(
را خریداری کرده و اکنون
60 درصد سهام و حق 
مدیریت پروژه را در اختیار 
دارد. ضمن اینکه شرکت 
ملی نفتکش با 15 درصد

و منطقه آزاد قشم نیز 
با 25 درصد از سهام 
در پروژه سوخت رسانی 
سلخ مشارکت دارند
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در سـایت بانکرینگ سـلخ قشـم واگذار نشده، 
گفـت: »این در حالی اسـت که مذاکراتـی را در 
شـرایط رقابتی یکسـان با همه کسـانی که برای 
در اختیـار گرفتـن ایـن سـهام اعـام آمادگـی  
کرده انـد، آغـاز کرده ایم   که سـازمان منطقـه آزاد 
قشـم که حـدود 25 درصد از سـهام بانکرینگ 
سلخ قشـم را در اختیار دارد و همچنین شرکت 
خدمات بندری سینا )بنیاد مستضعفان( متقاضی 

خرید این سهم هستند.«
فاخـری در رابطـه با وضعیـت واگذاری سـهام 
بانکرینگ سـلخ قشـم در پاسـخ به این پرسش 
که قیمت واگذاری سـهام بانکرینگ سلخ قشم 
چـه میزان اسـت،  اظهـار کرد: »قیمت سـهام در 
یـک شـرایط یکسـان و رقابتـی بـا توجـه بـه 
آیین نامه  هـا و مقـررات کشـتیرانی جمهـوری 
اسـامی از طریق مزایده مشـخص خواهد شد. 
بـر این اسـاس قیمت پایـه مشـخص و ارزش 
تاسیسـات توسـط هیئت کارشناسـی رسـمی 

تعیین خواهد شد.«
او گفت: »سـازمان منطقه آزاد قشـم برای خرید 
سـهام سوخت رسـانی سـلخ قشـم جدی تـر 
اسـت. امـا شـرکت خدمـات بنـدری سـینا نیز 

روی این موضوع کار می کنند.«

سلخ رقیب فجیره خواهد شد؟
در این بازدید، معاون عملیات شـرکت خدمات 
دریایی و مهندسـی کشـتیرانی قشم نیز به عبور 
سـاالنه 50 هزار تن شـناور اقیانوس پیما از تنگه 
هرمـز اشـاره و اظهار کرد: »بندر سـلخ قشـم با 

اتـکا به موقعیـت ژئوپلیتیکی و قـرار گرفتن در 
کنـار کریـدور ورودی و خروجـی تنگه هرمز از 
مزیت هـای نسـبی فراوانی در مقایسـه بـا بندر 
فجیـره امـارات برخـوردار اسـت و می تواند به 

هاب بانکرینگ منطقه تبدیل شود.«
کاپیتـان حمیدرضا اسـامیان گفـت: »30 تا ۴0 
درصـد هزینه هـای اصلـی کشـتی های بـزرگ 
تجاری مربوط به سـوخت است، بنابراین تامین 
و تـدارک سـوخت با کیفیت و قیمت مناسـب 
اهمیت زیـادی در انجام فعالیت هـای اقتصادی 
حمل و نقل دریایی دارد و سایت بانکرینگ سلخ 
قشـم می تواند از این ظرفیت بالقوه برای کسب 

درآمدهای ارزی بهره مند شود.«
اسـامیان بـا اشـاره به اینکه سـنگاپور در سـال 
2021 بیـش از 50 میلیـون تـن و بنـدر فجیـره 
امارات نیز 8 میلیون تن سوخت بین شناورهای 
عبـوری توزیـع کـرده اسـت، گفـت: »مقـدار 
سـوخت تدارک شده در بندر فجیره نشان دهنده 
وجود پتانسیل مناسـب بازار سوخت در منطقه 
اسـت کـه مرکـز سوخت رسـانی بندر سـلخ با 
ارائه خدمات مناسـب سوخت رسـانی می تواند 
سـهم خوبـی از این بازار را بـه نام خود کند. این 
در حالی اسـت که اکنون میزان عرضه سـوخت 
بـه کشـتی های تجـاری در ایران به حـدود یک 

میلیون تن در سال رسیده است.«
به گفته او؛ امروزه سـرمایه گذاری در زمینه ایجاد 
زیرسـاخت های بانکرینـگ و خدمـات جانبی 
به عنـوان پیش نیـاز صنعت حمل و نقـل دریایی 

جهان اهمیت بسیاری دارد.

مدیرعامل شرکت خدمات 
دریایی قشم : سایت 

سوخت رسانی بندرعباس 
سال گذشته با 99 درصد 

ظرفیت، سوخت شناورهای 
ملکی را تامین کرده  است. 
عالوه بر این، 100 درصد 

روغن،  رنگ دریایی و 
مواد شیمیایی مورد نیاز 

شناورهای ایرانی در 
این سایت تامین 

شده است

براساس برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی کشتیرانی جمهوری اسامی، در فاز اول، 
300 کانتینر اختصاصی جهت حمل بار صادراتی به کشور روسیه در نظر گرفته شده و در 

صورت افزایش تقاضا، تعداد این کانتینرها به صورت مستمر افزایش خواهد یافت.
اعام شده که گروه کشتیرانی، عاوه بر عقد قرارداد ساخت چندین کشتی در داخل، خرید 

کشتی جهت افزایش ظرفیت حمل در دریای خزر را نیز در دستورکار قرار داده است.
کاالهای صادراتی روسیه عمدتا از طریق شرکت کشتیرانی دریای خزر و به صورت کانتینر 
و »بیگ بگ« از شهر آستراخان و بندر ایرانی سالیانکا، به بندر انزلی و نوشهر حمل شده و 
از آنجا توسط شرکت حمل ونقل ترکیبی کشتیرانی، از طریق جاده و ریل به بندرعباس و 

چابهار منتقل می شود تا با خطوط برنامه ریزی شده گروه کشتیرانی، به هند منتقل شود.
مسیر برگشت جهت تامین کاالهای وارداتی مورد نیاز روسیه توسط هند نیز، به همین 
طریق مورد استفاده قرار گرفته و بر اساس آن، بارنامه سراسری از سوی نمایندگی های 

شرکت کشتیرانی جمهوری اسامی ایران، در مبدأ صادر می شود.

اختصاص ۳۰۰ کانتینر 
برای حمل بار به روسیه
کشتیرانی جمهوری اسالمی اعالم کرده پس از 
اتمام مرحله آزمایشی حمل ونقل کاال از مسیر 
ترانزیتی روسیه به هندوستان و برعکس، وارد 
فاز عملیاتی حمل بار صادراتی در این کریدور 

به سمت کشور روسیه شده است.
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ضرورتتعاملواحدهایتحقیقوتوسعهسازمانهاباموسساتدانشبنیان

طریقهمافزایی
سعیدقصابیان

آرزوی ارتباط موثر صنعت و دانشگاه سال هاست در دل ها و بر سر زبان هاست، اما محقق نشده است. این 
تاسیس شرکت های  با  خواسته  این  تا  تالش شده  اخیر  سال های  در  هرچند  نیست.  بی دلیل  البته  ناکامی 
دانش بنیان محقق شود و از این شرکت ها انتظار می رود که قادر به به کارگیری دانش در تولید محصول باشند، 
اما فرق است بین دانش و فناوری. از این شرکت ها همچنین انتظار می رود که قادر به تبدیل دانش به فناوری 
باشند و محصوالتشان قابلیت تجاری شدن داشته باشد. مگر می شود یک شرکت دانش بنیان محصولی را به 
این صنعت؟ مگر می شود یک شرکت  از فرآیندهای جاری در  بدون شناخت  حمل ونقل ریلی معرفی کند 
دانش بنیان محصولی را برای تسهیل بازدید واگن به حمل ونقل ریلی معرفی کند بدون آنکه فرآیندهای بازدید 

واگن در سیر و حرکت ریلی را بشناسد؟!
در  فناوری  واسطه های  این  هستیم.  فناوری  واسطه های  نیازمند  شناخت،  این  در  تسهیل  و  تسریع  برای 
شرکت های حمل ونقل ریلی قرار دارند. هسته های تحقیق و توسعه شرکت ها، واسطه فناوری هستند. هر 
از تحقیق و توسعه داخلی  نیازمند حداقلی  از دانش بیرونی استفاده کند  صنعتی اگر بخواهد به طور موثر 
است. از هسته تحقیق و توسعه انتظار می رود که به دلیل اشراف بر فرآیندهای جاری در صنعت خودش از هر 

تکنولوژی و نوآوری در جهت بهبود عملکردها استقبال کند و به آنها میدان بدهد.
کار مهم واحدهای تحقیق و توسعه شرکت ها، تعبیه تعدادی فانوس راهنما در محیط حمل ونقل ریلی ست، 

چنان که دانش بنیان ها راه خود را گم نکنند. 
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طبعـا چرخ و محـور یکی از مهم تریـن اجزایی 
هسـتند کـه از نظـر تیـزی فالنژ، گودی سـطح 
چرخ، لقی بانداژ، تََرک و شکسـتگی در چرخ و 
محـور، گرمـی سـر محـور و نیز عیوب سـایر 
قطعات حساس مانند شکست فنر و گوشواره، 
سـایش و افتادگی قالب، شکسـت یـا افتادگی 
تامپـون، سـالمت شـیر و شـیلنگ هـوا، میزان 
سـایش کفشـک ترمز و یا سـالمت اهرم بندی 
ترمز، سـالمت قطعات و اهرم هـای زیر واگن و 
همچنیـن کنتـرل بدنـه واگـن و تجهیـزات 

نگهدارنده بار مورد بازدید قرار می گیرند. 
ایـن بازدیدهـا البتـه با تکیـه زیاد بر هوشـیاری 
مامور بازدید انجام می شـوند و معموال به بازدید 
چشـمی و بـا امکانـات حداقلی )مثال بـا چراغ 
قـوه( اسـت؛ ضمـن اینکه وقـت بازدیـد آنقدر 
محـدود اسـت کـه مامـور بازدید حتـی امکان 
اسـتفاده از کولیس مرکب برای تشخیص تیزی 
چـرخ را نـدارد و بـه اسـتفاده از گیج بـرو- نرو 
)Go - NoGo Gauge( اکتفا می کند و هرچه 
قطـار طویل تر، زمـان بازدید هر واگـن کوتاه تر. 
در ادامـه نیـز در صورت عیـب مـاژور، واگن از 

قطار منفصل و به تعمیر واگذار می شود. 
مـرور فرآینـد بـاال نشـان می دهـد کـه در نظام 
فعلی نگهداری و تعمیرات راه آهن ایران، بازدید 
و آزمایش قطار بدون توقف آن میسـر نیسـت. 
لـذا اگر هدف از پیاده سـازی سیسـتم فوق الذکر 
بی نیـازی از توقف قطار در ایسـتگاه های بازدید 
و کاهـش زمـان توقف قطـار در ایسـتگاه بوده، 

چنین هدفی به دست نمی آید.
برای تشـخیص ریشه مشکالت قبل از هر چیز 
باید فرآیندها را مرور کرد و اشـکاالت را در آنها 
جست وجو کرد. تشـخیص تک موردی عیوب 
بـدون توجـه بـه فرآیندهـا باعـث می شـود که 
تالش  علمی و صنعتی و سـاخت دسـتگاه های 
تشـخیصی علی رغم ارزش فنی و تکنولوژیک، 
ابتر بمانند. آیا نیاز اوالی سـیر و حرکت راه آهن 
ایـران در دهه 70 و حتی امروز، عدم تشـخیص 
سـایش پروفایـل چـرخ در حین حرکـت بوده 
اسـت؟ قطعا پاسخ منفی اسـت، بنابراین باید در 
مـورد نحوه تعریـف صورت مسـائل بازنگری 

صورت گیرد.
چـرا مسـئله را از دیـد مشـتری نـگاه نکنیـم؟ 
بزرگ ترین مشکل مشـتری با راه آهن این است 

در دهـه 70 شمسـی، بـه همت یکی از اسـاتید 
دانشـگاه، سیسـتمی معرفـی شـد کـه با نصب 
دوربیـن در یـک موقعیت خاص کنار خـط، از 
پروفایـل چرخ هـای قطـارِ در حـال حرکـت 
عکسبرداری و با اسـتفاده از تکنولوژی پردازش 
تصویر، پروفایل چرخ ها را ترسـیم می کرد تا در 
ادامه با پروفایل اسـتاندارد مقایسـه و در صورت 
تجـاوز سـایش چـرخ از حـدود مجـاز، پیـام 

هشدار صادر شود. 
این پیام هشـدار به مرکز کنترل ایسـتگاه مخابره 
می شـد و به مسئول فنی ایستگاه کمک می کرد 
تـا چرخ های سـائیده شـده را تشـخیص داده و 
واگن معیوب را از قطار منفصل کند. صرف نظر 
از مشـکالت اجرایـی که در شناسـایی شـماره 
واگـن معیـوب وجـود داشـت، قـرار بـود این 
سیستم دقت و سـرعت بازدید واگن را افزایش 
دهد و تشـخیص سـائیدگی چرخ را بدون نیاز 
بـه توقف قطار انجام دهد )شـبیه به سیسـتمی 
کـه گرمی سـر محور را بدون نیاز بـه توقف، در 

حین عبور قطار تشخیص می دهد(.
مرکز تحقیقـات راه آهن با این نـوآوری حداکثر 
همکاری را انجام داد و تشویق و پیگیری کرد تا 
این سیسـتم در یکی از ایسـتگاه های پرترافیک 
نصـب و مراحـل آزمایشـی آن طی شـود که در 
ادامـه، از نظـر عملکـردی و فنـی، نمـره قبولی 
گرفـت؛ اما این سیسـتم نهایتـا در راه آهـن ایران 
پذیرفته نشـد و نـه در آن ایسـتگاه و نه در هیچ 
ایسـتگاه دیگری مورد اسـتفاده قـرار نگرفت و 
کنار گذاشته شـد، بنابراین صاحب این نوآوری 
پـس از ناکامی در تجاری سـازی محصول خود 
در ایـران، آن را بـه یـک راه آهن خارجی معرفی 
کرد که مورد اسـتقبال قـرار گرفت و با تغییراتی 
بومی سـازی و بـه کار گرفته شـد. آن مخترع هم 
در مجامـع علمـی و ریلی خارجی قـدر دید، بر 
صدر نشسـت و طبعا از منافع اقتصـادی اختراع 

خود منتفع شد.
بـرای تحلیـل ایـن ناکامـی - کـه خالقیت یک 
نخبه ایرانی مشکل گشـای یک شـرکت راه آهن 
خارجی شـد- باید ابتدا فرآیند بازدیـد واگن در 

راه آهن ایران را مرور کرد. 
در تعـدادی از ایسـتگاه های راه آهن پسـت های 
بازدیـد پیش بینی و تجهیز شـده اند تا قطارها در 
این ایسـتگاه ها متوقف شده و بازدید فنی شوند. 

از اساتید دانشگاهی 
انتظار نمی رود که بر 
همه فرآیندهای حمل

ریلی مسلط باشند، اما 
از مراکزی مانند مرکز 

تحقیقات راه آهن یا 
بخش تحقیق و توسعه 

شرکت های فعال در 
این حوزه و کارگروه های 

تخصصی انجمن های
حرفه ای ریلی، چنین

انتظاری وجود دارد

برای تشخیص ریشه 
مشکالت قبل از هر چیز
الزم است فرآیندها را 

مرور و اشکاالت مربوط 
به آنها را جست وجو کرد. 

تشخیص تک موردی 
عیوب بدون توجه به 

فرآیندها باعث می شود 
که تالش های علمی و

صنعتی، با وجود ارزش 
فنی، ابتر بمانند
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ضرورتتعاملواحدهایتحقیقوتوسعهسازمانهاباموسساتدانشبنیان

طریقهمافزایی
سعیدقصابیان

آرزوی ارتباط موثر صنعت و دانشگاه سال هاست در دل ها و بر سر زبان هاست، اما محقق نشده است. این 
تاسیس شرکت های  با  خواسته  این  تا  تالش شده  اخیر  سال های  در  هرچند  نیست.  بی دلیل  البته  ناکامی 
دانش بنیان محقق شود و از این شرکت ها انتظار می رود که قادر به به کارگیری دانش در تولید محصول باشند، 
اما فرق است بین دانش و فناوری. از این شرکت ها همچنین انتظار می رود که قادر به تبدیل دانش به فناوری 
باشند و محصوالتشان قابلیت تجاری شدن داشته باشد. مگر می شود یک شرکت دانش بنیان محصولی را به 
این صنعت؟ مگر می شود یک شرکت  از فرآیندهای جاری در  بدون شناخت  حمل ونقل ریلی معرفی کند 
دانش بنیان محصولی را برای تسهیل بازدید واگن به حمل ونقل ریلی معرفی کند بدون آنکه فرآیندهای بازدید 

واگن در سیر و حرکت ریلی را بشناسد؟!
در  فناوری  واسطه های  این  هستیم.  فناوری  واسطه های  نیازمند  شناخت،  این  در  تسهیل  و  تسریع  برای 
شرکت های حمل ونقل ریلی قرار دارند. هسته های تحقیق و توسعه شرکت ها، واسطه فناوری هستند. هر 
از تحقیق و توسعه داخلی  نیازمند حداقلی  از دانش بیرونی استفاده کند  صنعتی اگر بخواهد به طور موثر 
است. از هسته تحقیق و توسعه انتظار می رود که به دلیل اشراف بر فرآیندهای جاری در صنعت خودش از هر 

تکنولوژی و نوآوری در جهت بهبود عملکردها استقبال کند و به آنها میدان بدهد.
کار مهم واحدهای تحقیق و توسعه شرکت ها، تعبیه تعدادی فانوس راهنما در محیط حمل ونقل ریلی ست، 

چنان که دانش بنیان ها راه خود را گم نکنند. 
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طبعـا چرخ و محـور یکی از مهم تریـن اجزایی 
هسـتند کـه از نظـر تیـزی فالنژ، گودی سـطح 
چرخ، لقی بانداژ، تََرک و شکسـتگی در چرخ و 
محـور، گرمـی سـر محـور و نیز عیوب سـایر 
قطعات حساس مانند شکست فنر و گوشواره، 
سـایش و افتادگی قالب، شکسـت یـا افتادگی 
تامپـون، سـالمت شـیر و شـیلنگ هـوا، میزان 
سـایش کفشـک ترمز و یا سـالمت اهرم بندی 
ترمز، سـالمت قطعات و اهرم هـای زیر واگن و 
همچنیـن کنتـرل بدنـه واگـن و تجهیـزات 

نگهدارنده بار مورد بازدید قرار می گیرند. 
ایـن بازدیدهـا البتـه با تکیـه زیاد بر هوشـیاری 
مامور بازدید انجام می شـوند و معموال به بازدید 
چشـمی و بـا امکانـات حداقلی )مثال بـا چراغ 
قـوه( اسـت؛ ضمـن اینکه وقـت بازدیـد آنقدر 
محـدود اسـت کـه مامـور بازدید حتـی امکان 
اسـتفاده از کولیس مرکب برای تشخیص تیزی 
چـرخ را نـدارد و بـه اسـتفاده از گیج بـرو- نرو 
)Go - NoGo Gauge( اکتفا می کند و هرچه 
قطـار طویل تر، زمـان بازدید هر واگـن کوتاه تر. 
در ادامـه نیـز در صورت عیـب مـاژور، واگن از 

قطار منفصل و به تعمیر واگذار می شود. 
مـرور فرآینـد بـاال نشـان می دهـد کـه در نظام 
فعلی نگهداری و تعمیرات راه آهن ایران، بازدید 
و آزمایش قطار بدون توقف آن میسـر نیسـت. 
لـذا اگر هدف از پیاده سـازی سیسـتم فوق الذکر 
بی نیـازی از توقف قطار در ایسـتگاه های بازدید 
و کاهـش زمـان توقف قطـار در ایسـتگاه بوده، 

چنین هدفی به دست نمی آید.
برای تشـخیص ریشه مشکالت قبل از هر چیز 
باید فرآیندها را مرور کرد و اشـکاالت را در آنها 
جست وجو کرد. تشـخیص تک موردی عیوب 
بـدون توجـه بـه فرآیندهـا باعـث می شـود که 
تالش  علمی و صنعتی و سـاخت دسـتگاه های 
تشـخیصی علی رغم ارزش فنی و تکنولوژیک، 
ابتر بمانند. آیا نیاز اوالی سـیر و حرکت راه آهن 
ایـران در دهه 70 و حتی امروز، عدم تشـخیص 
سـایش پروفایـل چـرخ در حین حرکـت بوده 
اسـت؟ قطعا پاسخ منفی اسـت، بنابراین باید در 
مـورد نحوه تعریـف صورت مسـائل بازنگری 

صورت گیرد.
چـرا مسـئله را از دیـد مشـتری نـگاه نکنیـم؟ 
بزرگ ترین مشکل مشـتری با راه آهن این است 

در دهـه 70 شمسـی، بـه همت یکی از اسـاتید 
دانشـگاه، سیسـتمی معرفـی شـد کـه با نصب 
دوربیـن در یـک موقعیت خاص کنار خـط، از 
پروفایـل چرخ هـای قطـارِ در حـال حرکـت 
عکسبرداری و با اسـتفاده از تکنولوژی پردازش 
تصویر، پروفایل چرخ ها را ترسـیم می کرد تا در 
ادامه با پروفایل اسـتاندارد مقایسـه و در صورت 
تجـاوز سـایش چـرخ از حـدود مجـاز، پیـام 

هشدار صادر شود. 
این پیام هشـدار به مرکز کنترل ایسـتگاه مخابره 
می شـد و به مسئول فنی ایستگاه کمک می کرد 
تـا چرخ های سـائیده شـده را تشـخیص داده و 
واگن معیوب را از قطار منفصل کند. صرف نظر 
از مشـکالت اجرایـی که در شناسـایی شـماره 
واگـن معیـوب وجـود داشـت، قـرار بـود این 
سیستم دقت و سـرعت بازدید واگن را افزایش 
دهد و تشـخیص سـائیدگی چرخ را بدون نیاز 
بـه توقف قطار انجام دهد )شـبیه به سیسـتمی 
کـه گرمی سـر محور را بدون نیاز بـه توقف، در 

حین عبور قطار تشخیص می دهد(.
مرکز تحقیقـات راه آهن با این نـوآوری حداکثر 
همکاری را انجام داد و تشویق و پیگیری کرد تا 
این سیسـتم در یکی از ایسـتگاه های پرترافیک 
نصـب و مراحـل آزمایشـی آن طی شـود که در 
ادامـه، از نظـر عملکـردی و فنـی، نمـره قبولی 
گرفـت؛ اما این سیسـتم نهایتـا در راه آهـن ایران 
پذیرفته نشـد و نـه در آن ایسـتگاه و نه در هیچ 
ایسـتگاه دیگری مورد اسـتفاده قـرار نگرفت و 
کنار گذاشته شـد، بنابراین صاحب این نوآوری 
پـس از ناکامی در تجاری سـازی محصول خود 
در ایـران، آن را بـه یـک راه آهن خارجی معرفی 
کرد که مورد اسـتقبال قـرار گرفت و با تغییراتی 
بومی سـازی و بـه کار گرفته شـد. آن مخترع هم 
در مجامـع علمـی و ریلی خارجی قـدر دید، بر 
صدر نشسـت و طبعا از منافع اقتصـادی اختراع 

خود منتفع شد.
بـرای تحلیـل ایـن ناکامـی - کـه خالقیت یک 
نخبه ایرانی مشکل گشـای یک شـرکت راه آهن 
خارجی شـد- باید ابتدا فرآیند بازدیـد واگن در 

راه آهن ایران را مرور کرد. 
در تعـدادی از ایسـتگاه های راه آهن پسـت های 
بازدیـد پیش بینی و تجهیز شـده اند تا قطارها در 
این ایسـتگاه ها متوقف شده و بازدید فنی شوند. 

از اساتید دانشگاهی 
انتظار نمی رود که بر 
همه فرآیندهای حمل

ریلی مسلط باشند، اما 
از مراکزی مانند مرکز 

تحقیقات راه آهن یا 
بخش تحقیق و توسعه 

شرکت های فعال در 
این حوزه و کارگروه های 

تخصصی انجمن های
حرفه ای ریلی، چنین

انتظاری وجود دارد

برای تشخیص ریشه 
مشکالت قبل از هر چیز
الزم است فرآیندها را 

مرور و اشکاالت مربوط 
به آنها را جست وجو کرد. 

تشخیص تک موردی 
عیوب بدون توجه به 

فرآیندها باعث می شود 
که تالش های علمی و

صنعتی، با وجود ارزش 
فنی، ابتر بمانند
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کـه زمان حمل بارش نسـبت بـه دیگر گزینه ها 
)کامیون( بیشتر است )سرعت بازرگانی کمتر از 
پنـج کیلومتر بر سـاعت(. چند سـاعت از زمان 
قطار در بـالک به صورت مفید صرف حمل بار 
می شـود؟ چنـد درصـد از سـیر واگن ها بـاردار 
اسـت و چند درصد خالی؟ )آن هم در شرایطی 
که بخـش قابل توجهی از ظرفیت خط توسـط 
قطارهـای حامل واگـن  خالی به هدر مـی رود(؛ 
چنـد سـاعت توقـف در تالقی ها وجـود دارد؟ 
انتظار برای لوکوموتیو امداد برای کشـیدن قطار 
مانـده در بـالک چقـدر طـول می کشـد؟ چند 
سـاعت دیر رسیدن به دلیل محدودیت سرعت 
در بـالک اتفـاق می افتـد؟ )بد نیسـت بدانید که 
فقدان سیسـتم عالئـم الکتریکی در بسـیاری از 
خطوط؛ به ویژه خطوط جدیداالحـداث راه آهن 
باعث می شـود که به هدف رعایت ایمنی سـیر، 

بر سرعت قطارها محدودیت اعمال شود(. 
هنگام عبور از ایسـتگاه ها و از روی سـوزن ها یا 
بـرای مانور و تشـکیل قطـار، چه میـزان تقلیل 
سـرعت صورت می گیرد؟ چند سـاعت صرف 
مانور بـرای خارج کـردن واگن معیوب یا مانور 
بـرای اضافـه کـردن واگـن بـه سـازمان قطـار 
می شـود؟ چند سـاعت باید معطـل بارگیری یا 
تخلیـه بـار بـود؟ )جالب اسـت بدانیـد که یک 
مطالعـه در معاونت سـیر حرکت راه آهن نشـان 
داد در ایـران هـر واگن در نیمـی از زمان چرخه 

کامل کاری خود متوقف است(.
سـوال: مگر زمان توقف قطار در پسـت بازدید 
ایسـتگاه تشـکیالتی چنـد درصـد از کل زمان 
سـیکل کامل یـک واگن را تشـکیل می دهد که 
بـرای کاهش آن تـالش ویژه و بـرای تحقق آن 
هزینـه کنیم تـا در تعـداد زیـادی از ایسـتگاه ها 
دستگاه تشخیص نصب شـود؟ چراکه می دانیم 
نصب این دسـتگاه تشـخیص در چند ایستگاه 

معدود نتیجه ای ندارد. 
بر اسـاس تجارب موجود، سـهم بازدیـد از کل 
زمان سـیکل کامل یک واگن بسیار ناچیز است 
و لـذا کاهـش ایـن زمـان، نیـاز فـوری سـیر و 
حرکـت راه آهن نیسـت. اگـر بخواهیم رضایت 
مشـتری را به دسـت آوریم و زمان سیر محموله  
را در شبکه ریلی کاهش دهیم، قبل از استفاده از 
ماشین اندازه گیری )عکسـبرداری( در کنار خط، 
مسائل کالن تری را باید حل کنیم؛ مسائلی مانند 

رفـع آن 20 درصد عواملی که سـبب 80 درصد 
از اتالف زمان  در سیر قطارها هستند.

بدیهـی اسـت که مسـئول فنی ایسـتگاه بـا آن 
دسـتگاه و حضور آن تکنولوژی مخالفتی ندارد، 
بلکه یکی از علل عدم اسـتقبال او آن اسـت که 
این سیسـتم فقـط یک عیب را رصـد می کند و 
برای تشـخیص سایر عیوب نیاز به توقف قطار 
هسـت و لـذا نمی توانـد در کاهـش زمان سـیر 

قطار اثر محسوسی داشته باشد.
اگر در نزد مسـئول فنی ایسـتگاه یا رئیـس اداره 
ناوگان یا کارشـناس اداره کل سـتادی از مزایای 
این دسـتگاه در افزایش دقت بازدید بگویید آنها 

نفی نخواهند کرد اما:
اول(شـکایت می کننـد کـه حاال کـه این همه 
اتـالف زمـان در سـیر قطارهـا داریـم و در عین 
حال دقت بازدید اینقدر برای شـما مهم اسـت، 
چـرا وقتـی کـه نوبـت بازدیـد می رسـد، زمان 
کافی نمی دهید که بازدیدکننده کارش را درست 
و دقیـق انجـام بدهـد؟ چرا دسـتمزد و ایمنی و 
امکانـات و ابزار کافـی به بازدیدکننده نمی دهید 
کـه بـا آرامـش کار بازدیـد را انجـام بدهـد؟ 
می پرسـند سیستمی که برای انجام بازدید سنتی 
شـرایط مطلوبی را فراهم نمی کنـد، حاال چطور 
می خواهـد بـرای بازدیدهای اتوماتیک شـرایط 
مناسـب فراهـم کنـد؟ )بایـد اذعـان کـرد کـه 
پسـت های بازدیـد در راه آهـن ایـران بـا حداقل 
امکانـات بـه کار خود ادامـه می دهند و امکاناتی 
که در اختیارشـان هسـت با مسئولیتی که از آنها 

خواسته می شود همسنگ نیستند(.
دوم(اگر دقت بازدید اینقدر مهم اسـت، چرا از 
تعداد پسـت هـای بازدید کم می کنیـد و اصرار 
داریـد کـه دفعـات بازدید قطـار کم شـود؟ )بد 
نیسـت بدانید که در گذشـته طرحی در راه آهن 
پیاده شـد تا بـا هدف کاهش تعـداد توقف های 
قطـار - بـدون بهبـود در امکانـات پسـت های 
بازدیـد - فاصلـه دو بازدید قطار به حـدود 300 
کیلومتر افزایش پیدا کنـد؛ اما این طرح عالوه بر 
ریسک خرابی ناوگان در مسیر، به دالیلی که در 
باال گفته شـد تاثیر زیادی در زمان سـیکل کامل 

یک واگن/ لکوموتیو نداشت(.
سـوم( بـا توجـه به اینکـه - چـه با وجـود این 
سیسـتم و چه بدون حضور آن - قطار ناچار به 
توقف اسـت چه اصراری به تشـخیص عیوب 

برای هر صنعتی استفاده
 موثر از دانش بیرونی 
نیازمند حداقلی از تحقیق 
و توسعه داخلی است.

دانش بیرونی در محیط 
حمل ونقل ریلی به اندازه 
کافی وجود دارد؛ اما آنچه 
جای خالی آن احساس

می شود، هسته تحقیق 
و توسعه ای است که
 برای این منابع دانش 
بیرونی، تصویر درستی
 از نیازها نمایش دهد

مرکز تحقیقات راه آهن، 
هسته تحقیق و توسعه
 راه آهن است، بنابراین

انتظار می رود که از هر 
نوآوری در جهت بهبود

 سیر و حرکت استقبال 
کند، اما پیش نیاز همه

 اینها آن است که بتواند 
نیازهای تکنولوژیک 
راه آهن را برای مراکز 
علمی و دانشگاهی و 
دانش بنیان ها تشریح
 و اولویت بندی کند
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در حیـن حرکـت وجود دارد؟ اگـر دقت بازدید 
اینقـدر بـرای شـما مهم اسـت، چـرا تجهیزات 
عیب یابـی )اعـم از تیـزی چـرخ یا گرمی سـر 
محـور یـا هر عیـب دیگـر( را در محـل توقف 
قطار نصب نمی کنیدتـا تجهیـزات اندازه گیری 
متناسـب را در نقطـه توقـف قطار نصـب و هر 
تعـداد عیـب که مـورد نظرتـان اسـت را پایش 
کنیـد؟ مگر نـه اینکه عیب یابی قطـار در حالت 
توقـف دقیق تـر و ایمن تـر و ارزان تـر اسـت تا 

حین حرکت آن.
چهارم( آنها همچنین به شـما یادآوری خواهند 
کـرد که حتـی اگـر از هزینه تـدارک و نصب و 
نگهـداری ایـن سیسـتم چشم پوشـی کنیـم، با 
پیچیده تر شـدن سیسـتم، بهره برداری و تفسـیر 
نتایـج، نگهـداری و تعمیـرات و حتـی مراقبت 
فیزیکی از تجهیـزات آن هـم پیچیده تر خواهد 
شد و بنابراین به افراد ماهرتر و آموزش دیده تری 
نیاز هسـت. آیـا در همه نواحی راه آهـن و باالی 
سـر همه این دسـتگاه ها می شـود چنین پرسنل 
گران قیمتـی را بـه کار گرفت؟ آیا سـازمان، توان 
سـازماندهی و حفظ این پرسنل را در بلندمدت 
خواهـد داشـت؟ آیـا اگر ایـن کار برون سـپاری 

بشـود سـازمان حاضر بـه پرداخت 
هزینه هـای آن به شـکل پیوسـته در 

بلندمدت خواهد بود؟
نـوک همه ایـن انتقادهـا هم متوجه 

فرآیند بازدید قطارها است.
از اسـتاد دانشـگاه انتظار نمی رود که 
روی تمامـی فرآیندهای حمل ونقل 
ریلی تسلط داشته باشد، اما طبیعتا از 
مرکـز تحقیقـات راه آهـن یـا بخش 
تحقیق و توسـعه شـرکت های فعال 
در حمل ونقل ریلی و نیز کارگروه های 
تخصصی انجمن های حرفـه ای این 
حـوزه چنیـن انتظـاری وجـود دارد. 
مرکز تحقیقات عمال هسته تحقیق و 
توسعه راه آهن و راه آهن رگوالتور در 

صنعت حمل ونقل ریلی است. 
از هسـته تحقیـق و توسـعه انتظـار 
مـی رود کـه از همـه تکنولوژی ها و 
نوآوری هـا در جهـت بهبود سـیر و 
حرکـت و جلب رضایت مشـتری 
اسـتقبال کند و به آن میدان بدهد، اما 

پیش نیـاز همه اینها اِشـراف بر فرآیندهاسـت تا 
نیازهـای تکنولوژیـک راه آهـن را بـرای مراکـز 
علمـی و دانشـگاهی و شـرکت های دانش بنیان 
تشـریح و اولویت بنـدی شـود؛ کاری کـه مرکز 
تحقیقـات راه آهـن در این مـورد خـاص انجام 

نداد و تالش آن محقق ابتر ماند. 
مرکـز تحقیقـات راه آهـن به عنوان یک واسـطه 
تکنولـوژی بایـد آنالیز هزینه، زمـان، کیفیت، در 
دسـترس بودن و ریسـک فرآیند ارتقا از شـیوه 
تشـخیص عیب سـاده بـه شـیوه اتوماتیـک را 
بـرآورد می کـرد )بـا تشـکر از یـادآوری همکار 

محترم آقای مهندس رخشان(.
هر صنعتـی اگر بخواهـد به طور موثـر از دانش 
بیرونی استفاده کند نیازمند حداقلی از تحقیق و 
توسـعه داخلی اسـت. دانش بیرونـی در محیط 
حمل ونقـل ریلـی اعـم از دانشـکده مهندسـی 
راه آهـن، اسـاتید زبـده، تجربـه مدیـران ریلـی، 
کارشناسـان و مهندسـان مجرب، شـرکت های 
دانش بنیـان و البته منابع خارجی بـه اندازه کافی 
وجـود دارد؛ آنچه جای آن خالی اسـت، هسـته 
تحقیق و توسـعه ای اسـت کـه بـرای این منابع 
دانش بیرونی تصویر درسـتی از نیازها را ترسیم 

نوآوری حاصل تحقیق و 
توسعه در شرکت هاست؛ 

نه فقط در راه آهن بلکه 
در همه شرکت های فعال 
در حمل ونقل ریلی. نباید 

جای راهبر و مجری را 
عوض کرد. مراکز تحقیق 

و توسعه علت درد را 
تشخیص می دهند 
و مراکز علمی آن را

جراحی می کنند 

و اولویت بنـدی کند. نـوآوری حاصل تحقیق و 
توسـعه در شرکت هاسـت؛ نه فقـط در راه آهـن 
بلکه در همه شـرکت های فعال در 

حمل ونقل ریلی. 
آنها راهبران تحقیق و توسعه و مراکز 
علمی مجریان آن هسـتند. نمی شود 
جـای راهبر و مجری را عوض کرد. 
مراکز تحقیق و توسـعه علت درد را 
تشخیص می دهند و مراکز علمی آن 
را جراحـی می کننـد. نبایـد از مراکز 
علمـی و یا شـرکت های دانش بنیان 
انتظار تشـخیص علت را داشـت و 
هیچ ضرورتی هم نـدارد واحدهای 
تحقیـق و توسـعه شـرکت ها تمام 
امـور و از جملـه عمـل جراحـی را 
خـود انجام بدهند. اتفاقا بهتر اسـت 

که این امور  برون سپاری شود.
خالصـه اینکه؛ کار مهـم واحدهای 
تحقیق و توسـعه شرکت ها تعبیه و 
تاباندن نور تعدادی فانوس راهنما در 
محیـط حمل ونقـل ریلـی کشـور 
است تا مبادا شرکت های  دانش بنیان  

راه خود را گم کنند. 
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کـه زمان حمل بارش نسـبت بـه دیگر گزینه ها 
)کامیون( بیشتر است )سرعت بازرگانی کمتر از 
پنـج کیلومتر بر سـاعت(. چند سـاعت از زمان 
قطار در بـالک به صورت مفید صرف حمل بار 
می شـود؟ چنـد درصـد از سـیر واگن ها بـاردار 
اسـت و چند درصد خالی؟ )آن هم در شرایطی 
که بخـش قابل توجهی از ظرفیت خط توسـط 
قطارهـای حامل واگـن  خالی به هدر مـی رود(؛ 
چنـد سـاعت توقـف در تالقی ها وجـود دارد؟ 
انتظار برای لوکوموتیو امداد برای کشـیدن قطار 
مانـده در بـالک چقـدر طـول می کشـد؟ چند 
سـاعت دیر رسیدن به دلیل محدودیت سرعت 
در بـالک اتفـاق می افتـد؟ )بد نیسـت بدانید که 
فقدان سیسـتم عالئـم الکتریکی در بسـیاری از 
خطوط؛ به ویژه خطوط جدیداالحـداث راه آهن 
باعث می شـود که به هدف رعایت ایمنی سـیر، 

بر سرعت قطارها محدودیت اعمال شود(. 
هنگام عبور از ایسـتگاه ها و از روی سـوزن ها یا 
بـرای مانور و تشـکیل قطـار، چه میـزان تقلیل 
سـرعت صورت می گیرد؟ چند سـاعت صرف 
مانور بـرای خارج کـردن واگن معیوب یا مانور 
بـرای اضافـه کـردن واگـن بـه سـازمان قطـار 
می شـود؟ چند سـاعت باید معطـل بارگیری یا 
تخلیـه بـار بـود؟ )جالب اسـت بدانیـد که یک 
مطالعـه در معاونت سـیر حرکت راه آهن نشـان 
داد در ایـران هـر واگن در نیمـی از زمان چرخه 

کامل کاری خود متوقف است(.
سـوال: مگر زمان توقف قطار در پسـت بازدید 
ایسـتگاه تشـکیالتی چنـد درصـد از کل زمان 
سـیکل کامل یـک واگن را تشـکیل می دهد که 
بـرای کاهش آن تـالش ویژه و بـرای تحقق آن 
هزینـه کنیم تـا در تعـداد زیـادی از ایسـتگاه ها 
دستگاه تشخیص نصب شـود؟ چراکه می دانیم 
نصب این دسـتگاه تشـخیص در چند ایستگاه 

معدود نتیجه ای ندارد. 
بر اسـاس تجارب موجود، سـهم بازدیـد از کل 
زمان سـیکل کامل یک واگن بسیار ناچیز است 
و لـذا کاهـش ایـن زمـان، نیـاز فـوری سـیر و 
حرکـت راه آهن نیسـت. اگـر بخواهیم رضایت 
مشـتری را به دسـت آوریم و زمان سیر محموله  
را در شبکه ریلی کاهش دهیم، قبل از استفاده از 
ماشین اندازه گیری )عکسـبرداری( در کنار خط، 
مسائل کالن تری را باید حل کنیم؛ مسائلی مانند 

رفـع آن 20 درصد عواملی که سـبب 80 درصد 
از اتالف زمان  در سیر قطارها هستند.

بدیهـی اسـت که مسـئول فنی ایسـتگاه بـا آن 
دسـتگاه و حضور آن تکنولوژی مخالفتی ندارد، 
بلکه یکی از علل عدم اسـتقبال او آن اسـت که 
این سیسـتم فقـط یک عیب را رصـد می کند و 
برای تشـخیص سایر عیوب نیاز به توقف قطار 
هسـت و لـذا نمی توانـد در کاهـش زمان سـیر 

قطار اثر محسوسی داشته باشد.
اگر در نزد مسـئول فنی ایسـتگاه یا رئیـس اداره 
ناوگان یا کارشـناس اداره کل سـتادی از مزایای 
این دسـتگاه در افزایش دقت بازدید بگویید آنها 

نفی نخواهند کرد اما:
اول(شـکایت می کننـد کـه حاال کـه این همه 
اتـالف زمـان در سـیر قطارهـا داریـم و در عین 
حال دقت بازدید اینقدر برای شـما مهم اسـت، 
چـرا وقتـی کـه نوبـت بازدیـد می رسـد، زمان 
کافی نمی دهید که بازدیدکننده کارش را درست 
و دقیـق انجـام بدهـد؟ چرا دسـتمزد و ایمنی و 
امکانـات و ابزار کافـی به بازدیدکننده نمی دهید 
کـه بـا آرامـش کار بازدیـد را انجـام بدهـد؟ 
می پرسـند سیستمی که برای انجام بازدید سنتی 
شـرایط مطلوبی را فراهم نمی کنـد، حاال چطور 
می خواهـد بـرای بازدیدهای اتوماتیک شـرایط 
مناسـب فراهـم کنـد؟ )بایـد اذعـان کـرد کـه 
پسـت های بازدیـد در راه آهـن ایـران بـا حداقل 
امکانـات بـه کار خود ادامـه می دهند و امکاناتی 
که در اختیارشـان هسـت با مسئولیتی که از آنها 

خواسته می شود همسنگ نیستند(.
دوم(اگر دقت بازدید اینقدر مهم اسـت، چرا از 
تعداد پسـت هـای بازدید کم می کنیـد و اصرار 
داریـد کـه دفعـات بازدید قطـار کم شـود؟ )بد 
نیسـت بدانید که در گذشـته طرحی در راه آهن 
پیاده شـد تا بـا هدف کاهش تعـداد توقف های 
قطـار - بـدون بهبـود در امکانـات پسـت های 
بازدیـد - فاصلـه دو بازدید قطار به حـدود 300 
کیلومتر افزایش پیدا کنـد؛ اما این طرح عالوه بر 
ریسک خرابی ناوگان در مسیر، به دالیلی که در 
باال گفته شـد تاثیر زیادی در زمان سـیکل کامل 

یک واگن/ لکوموتیو نداشت(.
سـوم( بـا توجـه به اینکـه - چـه با وجـود این 
سیسـتم و چه بدون حضور آن - قطار ناچار به 
توقف اسـت چه اصراری به تشـخیص عیوب 

برای هر صنعتی استفاده
 موثر از دانش بیرونی 
نیازمند حداقلی از تحقیق 
و توسعه داخلی است.
دانش بیرونی در محیط 
حمل ونقل ریلی به اندازه 
کافی وجود دارد؛ اما آنچه 
جای خالی آن احساس
می شود، هسته تحقیق 
و توسعه ای است که

 برای این منابع دانش 
بیرونی، تصویر درستی
 از نیازها نمایش دهد

مرکز تحقیقات راه آهن، 
هسته تحقیق و توسعه
 راه آهن است، بنابراین

انتظار می رود که از هر 
نوآوری در جهت بهبود
 سیر و حرکت استقبال 
کند، اما پیش نیاز همه
 اینها آن است که بتواند 
نیازهای تکنولوژیک 
راه آهن را برای مراکز 
علمی و دانشگاهی و 
دانش بنیان ها تشریح
 و اولویت بندی کند
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در حیـن حرکـت وجود دارد؟ اگـر دقت بازدید 
اینقـدر بـرای شـما مهم اسـت، چـرا تجهیزات 
عیب یابـی )اعـم از تیـزی چـرخ یا گرمی سـر 
محـور یـا هر عیـب دیگـر( را در محـل توقف 
قطار نصب نمی کنیدتـا تجهیـزات اندازه گیری 
متناسـب را در نقطـه توقـف قطار نصـب و هر 
تعـداد عیـب که مـورد نظرتـان اسـت را پایش 
کنیـد؟ مگر نـه اینکه عیب یابی قطـار در حالت 
توقـف دقیق تـر و ایمن تـر و ارزان تـر اسـت تا 

حین حرکت آن.
چهارم( آنها همچنین به شـما یادآوری خواهند 
کـرد که حتـی اگـر از هزینه تـدارک و نصب و 
نگهـداری ایـن سیسـتم چشم پوشـی کنیـم، با 
پیچیده تر شـدن سیسـتم، بهره برداری و تفسـیر 
نتایـج، نگهـداری و تعمیـرات و حتـی مراقبت 
فیزیکی از تجهیـزات آن هـم پیچیده تر خواهد 
شد و بنابراین به افراد ماهرتر و آموزش دیده تری 
نیاز هسـت. آیـا در همه نواحی راه آهـن و باالی 
سـر همه این دسـتگاه ها می شـود چنین پرسنل 
گران قیمتـی را بـه کار گرفت؟ آیا سـازمان، توان 
سـازماندهی و حفظ این پرسنل را در بلندمدت 
خواهـد داشـت؟ آیـا اگر ایـن کار برون سـپاری 

بشـود سـازمان حاضر بـه پرداخت 
هزینه هـای آن به شـکل پیوسـته در 

بلندمدت خواهد بود؟
نـوک همه ایـن انتقادهـا هم متوجه 

فرآیند بازدید قطارها است.
از اسـتاد دانشـگاه انتظار نمی رود که 
روی تمامـی فرآیندهای حمل ونقل 
ریلی تسلط داشته باشد، اما طبیعتا از 
مرکـز تحقیقـات راه آهـن یـا بخش 
تحقیق و توسـعه شـرکت های فعال 
در حمل ونقل ریلی و نیز کارگروه های 
تخصصی انجمن های حرفـه ای این 
حـوزه چنیـن انتظـاری وجـود دارد. 
مرکز تحقیقات عمال هسته تحقیق و 
توسعه راه آهن و راه آهن رگوالتور در 

صنعت حمل ونقل ریلی است. 
از هسـته تحقیـق و توسـعه انتظـار 
مـی رود کـه از همـه تکنولوژی ها و 
نوآوری هـا در جهـت بهبود سـیر و 
حرکـت و جلب رضایت مشـتری 
اسـتقبال کند و به آن میدان بدهد، اما 

پیش نیـاز همه اینها اِشـراف بر فرآیندهاسـت تا 
نیازهـای تکنولوژیـک راه آهـن را بـرای مراکـز 
علمـی و دانشـگاهی و شـرکت های دانش بنیان 
تشـریح و اولویت بنـدی شـود؛ کاری کـه مرکز 
تحقیقـات راه آهـن در این مـورد خـاص انجام 

نداد و تالش آن محقق ابتر ماند. 
مرکـز تحقیقـات راه آهـن به عنوان یک واسـطه 
تکنولـوژی بایـد آنالیز هزینه، زمـان، کیفیت، در 
دسـترس بودن و ریسـک فرآیند ارتقا از شـیوه 
تشـخیص عیب سـاده بـه شـیوه اتوماتیـک را 
بـرآورد می کـرد )بـا تشـکر از یـادآوری همکار 

محترم آقای مهندس رخشان(.
هر صنعتـی اگر بخواهـد به طور موثـر از دانش 
بیرونی استفاده کند نیازمند حداقلی از تحقیق و 
توسـعه داخلی اسـت. دانش بیرونـی در محیط 
حمل ونقـل ریلـی اعـم از دانشـکده مهندسـی 
راه آهـن، اسـاتید زبـده، تجربـه مدیـران ریلـی، 
کارشناسـان و مهندسـان مجرب، شـرکت های 
دانش بنیـان و البته منابع خارجی بـه اندازه کافی 
وجـود دارد؛ آنچه جای آن خالی اسـت، هسـته 
تحقیق و توسـعه ای اسـت کـه بـرای این منابع 
دانش بیرونی تصویر درسـتی از نیازها را ترسیم 

نوآوری حاصل تحقیق و 
توسعه در شرکت هاست؛ 

نه فقط در راه آهن بلکه 
در همه شرکت های فعال 
در حمل ونقل ریلی. نباید 

جای راهبر و مجری را 
عوض کرد. مراکز تحقیق 

و توسعه علت درد را 
تشخیص می دهند 
و مراکز علمی آن را

جراحی می کنند 

و اولویت بنـدی کند. نـوآوری حاصل تحقیق و 
توسـعه در شرکت هاسـت؛ نه فقـط در راه آهـن 
بلکه در همه شـرکت های فعال در 

حمل ونقل ریلی. 
آنها راهبران تحقیق و توسعه و مراکز 
علمی مجریان آن هسـتند. نمی شود 
جـای راهبر و مجری را عوض کرد. 
مراکز تحقیق و توسـعه علت درد را 
تشخیص می دهند و مراکز علمی آن 
را جراحـی می کننـد. نبایـد از مراکز 
علمـی و یا شـرکت های دانش بنیان 
انتظار تشـخیص علت را داشـت و 
هیچ ضرورتی هم نـدارد واحدهای 
تحقیـق و توسـعه شـرکت ها تمام 
امـور و از جملـه عمـل جراحـی را 
خـود انجام بدهند. اتفاقا بهتر اسـت 

که این امور  برون سپاری شود.
خالصـه اینکه؛ کار مهـم واحدهای 
تحقیق و توسـعه شرکت ها تعبیه و 
تاباندن نور تعدادی فانوس راهنما در 
محیـط حمل ونقـل ریلـی کشـور 
است تا مبادا شرکت های  دانش بنیان  

راه خود را گم کنند. 
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در روزگاری که تصمیمات کالن کشور نه بر مدار مصالح عمومی که بر مدار تمایالت فردی گرفته 
می شود و اولویت دادن به منافع شخصی و گروهی، منفعت ملی را به تاراج داده است، شاید شنیدن از نحوه 
فعالیت افرادی که در سال های نه چندان دور، بدون آب و برق و با حال ناخوش و شرایط طاقت فرسا، با 
کمترین چشمداشت، ماه ها در بیابان های برهوت فعالیت می کردند تا راهی را برای کشور هموار کنند کمی 

عجیب به نظر برسد؛ روحیه  وطن دوستانه و پایمردانه ای که این روزها حکم کیمیا را پیدا کرده است.
درخواست های چندین و چندباره ما برای مصاحبه با مهندس علی آزاد، مدیرعامل شرکت »فرعی راه« و 
دبیر شرکت های راهسازی ایران درباره سرگذشت او در نهایت به ثمر نشست و ایشان پذیرفت که در سن 
82 سالگی داستان زندگی اش را از ابتدا برای ترابران بازگو کند. این داستان به قدری پرفراز و نشیب و کالم 
مهندس آزاد به قدری گیرا بود که گفت وگوی ما در یک جلسه سه ساعته پایان نیافت و مقرر شد در فرصتی 
دیگر پای صحبت هایشان بنشینیم تا باقی سوابق فعالیتشان در عرصه راهسازی کشور را بشنویم، بنابراین 
پیشکسوتان  از  آزاد،  مهندس علی  زندگینامه  از  نخستین قسمت  به خواندن  را  پیش رو شما  در مطلب 

برجسته راهسازی در کشور دعوت می کنیم.

گفت وگو با مهندس علي آزاد درباره ٦٠ سال فعاليت 
در حرفه ای که آن را مقدس می خواند 

مردراهنیندیشدازنشیبوفراز
بهاره بوذری
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مـن متولد 29 مهر مـاه سـال 1319، در تجریش 
شمیرانات هستم. در زمان کودکی، اصال کودکی 
نکردم و از همان سـنین کم مشغول به کار شدم. 
پدرم یک مغازه خواروبارفروشی داشت، بنابراین 
از سـن چهار سـالگی هـر روز صبح با پـدرم به 
سـرکار می رفتم و مغـازه را آب و جارو می کردم. 
یک چهارپایه داشـتم که زیر پایم می گذاشـتم تا 
قّدم به پیشخوان دکان برسد و بتوانم سنگ ترازو 

را بگذارم. 
مـن هیچ ابایـی نـدارم از اینکه بگویـم در تمام 
دوران مدرسـه کار می کردم. البتـه این کار کردن 
فواید بسیاری برایم داشـت، مثال چون در دکان 
پدرم کار می کردم، حسـاب وکتـاب را به خوبی 
فراگرفتم و در مدرسه هر مسئله  ای را به سرعت 

حل می کردم.
پـدر و مـادرم فقط سـواد قرآنی داشـتند و هیچ 
وقـت بـه مدرسـه من نیامدنـد تا ببینند مـن در 
مدرسـه چه کار می کنم، بیشـتر پدر و مادرها در 
آن زمان همین طور بودند. من سـال های ابتدایی 
را در مدرسـه شـاپور تجریش درس خواندم. آن 
زمان معمول بود که هر کسـی که می خواسـت 
زمینـی را در اطراف تهـران غصب کند، در آنجا 
یک مدرسـه هم می سـاخت؛ مدرسـه ما هم از 
ایـن نوع مـدارس بود کـه در اطـراف محمودیه 
سـاخته بودنـد. آن زمـان اصـال خیابانـی در آن 
منطقـه وجـود نداشـت؛ فقـط یـک راه خاکـی 
چهارمتـری بود که امـروزه به نام خیابان مقدس 
اردبیلـی شـناخته می شـود. مـن کالس پنجم و 
ششم را در این مدرسه که »صفای اصفهانی« نام 
داشـت، گذرانـدم. در آن دوران آنقـدر آن منطقه 
خلـوت بـود که مـا وقتی بـه مدرسـه می رفتیم 
چـوب بزرگـی را همـراه خـود می بردیـم کـه 

گرگ ها به ما حمله نکنند.
بـد نیسـت بدانید کـه ما هـر سـال، کتاب های 
سـال قبـل خـود را به مسـجد شـاه می بردیم و 
می فروختیـم )در حالـی که بچه های امـروز هر 
سـال چندیـن بـار کتاب هـای خـود را پـاره و 
دوباره خریداری می کنند(. من کتابی را که سـال 
قبـل خریـده بودم جلـد کـرده و به خوبی حفظ 
می کردم تا سـال بعد معاوضه کنم. همین شـیوه 
زندگی در آن روزها بود که انسـان ها را قوی بار 
مـی آورد، ولـی امـروزه بچه هـای مـا در چنیـن 

شرایطی بزرگ نمی شوند.

بـه نظرم ما بـه بچه های امروز ظلـم می کنیم. در 
اروپـا و آمریکا دانش آمـوزان به جای اینکه مثال 
شـش سـال در دبسـتان درس بخواننـد، شـیوه 
زندگـی را یـاد می گیرند، تا آنجا کـه یک دختر 
14 سـاله می تواند در سازمان ملل هم سخنرانی 
کنـد، امـا فرهنـگ آموزشـی ما غلط انـدر غلط 
اسـت. بچه های دبسـتانی در اروپا یاد می گیرند 
کـه مثـال چگونه سـرپیچ چـراغ را بـاز کنند یا 
رادیـو یا موبایل چطور کار می کند. آنها صحبت 
کـردن با دیگـران و مطرح کردن ایده هایشـان را 
می  آموزنـد. مـا هـم بایـد بـه فرزندانمـان در 
سال های ابتدایی مدرسـه، روش زندگی و آداب 
معاشـرت را بیاموزیم یا مثال بـه جای این همه 
درس هـای بیهوده، زبـان خارجی را بـه آنها یاد 
بدهیم. یکی از مشـکالت امـروز جامعه ما این 
اسـت که جوانان ما زبان انگلیسـی بلد نیستند. 
حکومت ما اشـتباه می کند. افرادی کـه در راس 
حکومت ما هسـتند بینش درسـت اجتماعی و 

شرایط الزم مدیریتی را ندارند. 

همبستگی خانوادگی
17 سـالم بـود که پـدرم را از دسـت دادم. بعد از 
فـوت پـدر، مغازه او را به قیمـت 20 هزار تومان 
فروختیـم، امـا مبلـغ آن تمامـا تحت نظـر اداره 
سرپرسـتی خرج می شـد. مـادرم بـا 6 بچه باید 
هـر ماه 400 تومان از اداره سرپرسـتی می گرفت 
تـا آن پول تمام شـود. درسـت اسـت کـه مادرم 
قیـم مـا بود، ولـی اداره سرپرسـتی هم بـر روند 

بزرگ شدن بچه ها نظارت می کرد. 
مادرم زن بسـیار بزرگ منشی بود. کارهای دستی 
و هنری مانند خیاطی و گلدوزی انجام می داد و 
چـون درآمدی هرچند ناچیز داشـت، نه فقط به 
فرزنـدان خـودش، بلکـه به کل اعضـای فامیل 
توجـه می کرد. او وقتی 99 سـال سـن داشـت 
فـوت کـرد، اما تـا پیـش از آن به مدت 8 سـال 
بسـتری بـود و مـن در ایـن 8 سـال بـه کمـک 
دختـرم، از او در خانـه مراقبت کردم. باید بگویم 
دختری دارم که فرشته صفت اسـت و تنها امید 

من برای ادامه زندگی است. 
من 30 سـال پیش، همسـرم را از دست دادم و به 
تنهایـی بچه هـا را بزرگ کـردم. یک پسـر و دو 
دختـر دارم. دختـر بزرگـم کـه داروسـاز اسـت 
بسـیار فـداکار اسـت و با اینکه وضعیـت مالی 

75 سال پیش، در تجریش 
مرد مومنی مغازه داشت 
که به بچه های تجریش

درس اخالق زندگی می داد. 
یک بار به ما گفت ببینید 

کارگران در گرمای شدید 
چقدر زحمت می کشند
تا سر پل تجریش را

آسفالت  کنند. به حرمت 
زحمات آنها، هیچ وقت 
روی آسفالت آب دهان 

نیندازید، چون انگار روی 
صورت کارگری که این 
زحمات را کشیده، آب 

دهان انداختید. از همان 
زمان این ذهنیت در من
ایجاد شد که راهسازی

کار مقدسی است 

من هیچ ابایی ندارم 
که بگویم در تمام دوران 

مدرسه کار می کردم. 
این کار فواید بسیاری 

برایم داشت، مثال چون 
در دکان کار می کردم، 

حساب وکتاب را به خوبی
فراگرفتم و در مدرسه 

هم هر مسئله  ای را 
به سرعت حل می کردم
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در روزگاری که تصمیمات کالن کشور نه بر مدار مصالح عمومی که بر مدار تمایالت فردی گرفته 
می شود و اولویت دادن به منافع شخصی و گروهی، منفعت ملی را به تاراج داده است، شاید شنیدن از نحوه 
فعالیت افرادی که در سال های نه چندان دور، بدون آب و برق و با حال ناخوش و شرایط طاقت فرسا، با 
کمترین چشمداشت، ماه ها در بیابان های برهوت فعالیت می کردند تا راهی را برای کشور هموار کنند کمی 

عجیب به نظر برسد؛ روحیه  وطن دوستانه و پایمردانه ای که این روزها حکم کیمیا را پیدا کرده است.
درخواست های چندین و چندباره ما برای مصاحبه با مهندس علی آزاد، مدیرعامل شرکت »فرعی راه« و 
دبیر شرکت های راهسازی ایران درباره سرگذشت او در نهایت به ثمر نشست و ایشان پذیرفت که در سن 
82 سالگی داستان زندگی اش را از ابتدا برای ترابران بازگو کند. این داستان به قدری پرفراز و نشیب و کالم 
مهندس آزاد به قدری گیرا بود که گفت وگوی ما در یک جلسه سه ساعته پایان نیافت و مقرر شد در فرصتی 
دیگر پای صحبت هایشان بنشینیم تا باقی سوابق فعالیتشان در عرصه راهسازی کشور را بشنویم، بنابراین 
پیشکسوتان  از  آزاد،  مهندس علی  زندگینامه  از  نخستین قسمت  به خواندن  را  پیش رو شما  در مطلب 

برجسته راهسازی در کشور دعوت می کنیم.

گفت وگو با مهندس علي آزاد درباره ٦٠ سال فعاليت 
در حرفه ای که آن را مقدس می خواند 

مردراهنیندیشدازنشیبوفراز
بهاره بوذری
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مـن متولد 29 مهر مـاه سـال 1319، در تجریش 
شمیرانات هستم. در زمان کودکی، اصال کودکی 
نکردم و از همان سـنین کم مشغول به کار شدم. 
پدرم یک مغازه خواروبارفروشی داشت، بنابراین 
از سـن چهار سـالگی هـر روز صبح با پـدرم به 
سـرکار می رفتم و مغـازه را آب و جارو می کردم. 
یک چهارپایه داشـتم که زیر پایم می گذاشـتم تا 
قّدم به پیشخوان دکان برسد و بتوانم سنگ ترازو 

را بگذارم. 
مـن هیچ ابایـی نـدارم از اینکه بگویـم در تمام 
دوران مدرسـه کار می کردم. البتـه این کار کردن 
فواید بسیاری برایم داشـت، مثال چون در دکان 
پدرم کار می کردم، حسـاب وکتـاب را به خوبی 
فراگرفتم و در مدرسه هر مسئله  ای را به سرعت 

حل می کردم.
پـدر و مـادرم فقط سـواد قرآنی داشـتند و هیچ 
وقـت بـه مدرسـه من نیامدنـد تا ببینند مـن در 
مدرسـه چه کار می کنم، بیشـتر پدر و مادرها در 
آن زمان همین طور بودند. من سـال های ابتدایی 
را در مدرسـه شـاپور تجریش درس خواندم. آن 
زمان معمول بود که هر کسـی که می خواسـت 
زمینـی را در اطراف تهـران غصب کند، در آنجا 
یک مدرسـه هم می سـاخت؛ مدرسـه ما هم از 
ایـن نوع مـدارس بود کـه در اطـراف محمودیه 
سـاخته بودنـد. آن زمـان اصـال خیابانـی در آن 
منطقـه وجـود نداشـت؛ فقـط یـک راه خاکـی 
چهارمتـری بود که امـروزه به نام خیابان مقدس 
اردبیلـی شـناخته می شـود. مـن کالس پنجم و 
ششم را در این مدرسه که »صفای اصفهانی« نام 
داشـت، گذرانـدم. در آن دوران آنقـدر آن منطقه 
خلـوت بـود که مـا وقتی بـه مدرسـه می رفتیم 
چـوب بزرگـی را همـراه خـود می بردیـم کـه 

گرگ ها به ما حمله نکنند.
بـد نیسـت بدانید کـه ما هـر سـال، کتاب های 
سـال قبـل خـود را به مسـجد شـاه می بردیم و 
می فروختیـم )در حالـی که بچه های امـروز هر 
سـال چندیـن بـار کتاب هـای خـود را پـاره و 
دوباره خریداری می کنند(. من کتابی را که سـال 
قبـل خریـده بودم جلـد کـرده و به خوبی حفظ 
می کردم تا سـال بعد معاوضه کنم. همین شـیوه 
زندگی در آن روزها بود که انسـان ها را قوی بار 
مـی آورد، ولـی امـروزه بچه هـای مـا در چنیـن 

شرایطی بزرگ نمی شوند.

بـه نظرم ما بـه بچه های امروز ظلـم می کنیم. در 
اروپـا و آمریکا دانش آمـوزان به جای اینکه مثال 
شـش سـال در دبسـتان درس بخواننـد، شـیوه 
زندگـی را یـاد می گیرند، تا آنجا کـه یک دختر 
14 سـاله می تواند در سازمان ملل هم سخنرانی 
کنـد، امـا فرهنـگ آموزشـی ما غلط انـدر غلط 
اسـت. بچه های دبسـتانی در اروپا یاد می گیرند 
کـه مثـال چگونه سـرپیچ چـراغ را بـاز کنند یا 
رادیـو یا موبایل چطور کار می کند. آنها صحبت 
کـردن با دیگـران و مطرح کردن ایده هایشـان را 
می  آموزنـد. مـا هـم بایـد بـه فرزندانمـان در 
سال های ابتدایی مدرسـه، روش زندگی و آداب 
معاشـرت را بیاموزیم یا مثال بـه جای این همه 
درس هـای بیهوده، زبـان خارجی را بـه آنها یاد 
بدهیم. یکی از مشـکالت امـروز جامعه ما این 
اسـت که جوانان ما زبان انگلیسـی بلد نیستند. 
حکومت ما اشـتباه می کند. افرادی کـه در راس 
حکومت ما هسـتند بینش درسـت اجتماعی و 

شرایط الزم مدیریتی را ندارند. 

همبستگی خانوادگی
17 سـالم بـود که پـدرم را از دسـت دادم. بعد از 
فـوت پـدر، مغازه او را به قیمـت 20 هزار تومان 
فروختیـم، امـا مبلـغ آن تمامـا تحت نظـر اداره 
سرپرسـتی خرج می شـد. مـادرم بـا 6 بچه باید 
هـر ماه 400 تومان از اداره سرپرسـتی می گرفت 
تـا آن پول تمام شـود. درسـت اسـت کـه مادرم 
قیـم مـا بود، ولـی اداره سرپرسـتی هم بـر روند 

بزرگ شدن بچه ها نظارت می کرد. 
مادرم زن بسـیار بزرگ منشی بود. کارهای دستی 
و هنری مانند خیاطی و گلدوزی انجام می داد و 
چـون درآمدی هرچند ناچیز داشـت، نه فقط به 
فرزنـدان خـودش، بلکـه به کل اعضـای فامیل 
توجـه می کرد. او وقتی 99 سـال سـن داشـت 
فـوت کـرد، اما تـا پیـش از آن به مدت 8 سـال 
بسـتری بـود و مـن در ایـن 8 سـال بـه کمـک 
دختـرم، از او در خانـه مراقبت کردم. باید بگویم 
دختری دارم که فرشته صفت اسـت و تنها امید 

من برای ادامه زندگی است. 
من 30 سـال پیش، همسـرم را از دست دادم و به 
تنهایـی بچه هـا را بزرگ کـردم. یک پسـر و دو 
دختـر دارم. دختـر بزرگـم کـه داروسـاز اسـت 
بسـیار فـداکار اسـت و با اینکه وضعیـت مالی 

75 سال پیش، در تجریش 
مرد مومنی مغازه داشت 
که به بچه های تجریش

درس اخالق زندگی می داد. 
یک بار به ما گفت ببینید 

کارگران در گرمای شدید 
چقدر زحمت می کشند
تا سر پل تجریش را

آسفالت  کنند. به حرمت 
زحمات آنها، هیچ وقت 
روی آسفالت آب دهان 

نیندازید، چون انگار روی 
صورت کارگری که این 
زحمات را کشیده، آب 

دهان انداختید. از همان 
زمان این ذهنیت در من
ایجاد شد که راهسازی

کار مقدسی است 

من هیچ ابایی ندارم 
که بگویم در تمام دوران 

مدرسه کار می کردم. 
این کار فواید بسیاری 

برایم داشت، مثال چون 
در دکان کار می کردم، 

حساب وکتاب را به خوبی
فراگرفتم و در مدرسه 

هم هر مسئله  ای را 
به سرعت حل می کردم

 

ها
ره
چه

w
w

w
.t

ar
ab

ar
an

.c
om



14
01

ه / 
 ما

داد
 مر

 / 1
98

ره 
شما

66

خوبـی دارد، در خانـه مـن زندگی می کند تا من 
تنها نباشم و از من مراقبت کند.

ورود به دانشگاه
اجـازه بدهیـد یـک داسـتان مربوط به 75 سـال 
پیش برایتان تعریف کنـم؛ در تجریش یک مرد 
واقعـا مومنی بـود کـه در ابتدای خیابانـی که به 
تکیـه تجریـش منتهـی می شـد، مغـازه فروش 
بلورجـات داشـت. او در یکـی از طبقـات خانه 
دوطبقـه اش بـرای بچه های ایـن منطقه کالس 
می گذاشـت و بیشـتر هم درس اخـالق زندگی 
مـی داد. یادم هسـت یک بار بـه ما گفت، ببینید 
کارگران در گرمای شـدید فصل تابستان چقدر 
زحمت می کشـند تا سر پل تجریش را آسفالت 
 کننـد. به حرمت زحمات این انسـان ها و ارزش 
کار راهسازی، شما هیچ وقت روی آسفالت آب 
دهـان نیندازید، چون اگر این کار را کردید، انگار 
روی صـورت کارگـری کـه این همـه زحمت 
کشـیده، آب دهان انداخته اید. شـاید این ذهنیت 
از آن زمـان در مـن ایجاد شـد که راهسـازی کار 
مقدسـی اسـت و در دانشـگاه هـم رشـته راه و 

ساختمان را انتخاب کردم.
وارد شـدن بـه دانشـکده فنـی برای منـی که در 
مدرسـه تجریش درس خوانده بـودم، خواب و 
خیـال بزرگی بـود چون معموال کسـانی که در 
مـدارس خوب تهران مانند هـدف و البرز درس 
می خواندند شـانس بیشـتری داشـتند. مـن 20 
تومـان جمـع کـردم تـا دوره تابسـتانی تقویت 
ریاضی را در مدرسـه هدف بگذرانم و خودم را 
برای کنکور آماده کنم. حتی برای اینکه حواسـم 
پرت نشـود، موهـای خود را با نمـره یک کوتاه 
کرده بودم. در کالس های درس مدرسـه هدف 
که معلمان بسـیار معروف تهـران در آن تدریس 
می کردنـد، کسـی کـه در زمـان طـرح کـردن 
سـواالت، دسـتش را زودتر از بقیـه دانش آموزان 

باال می برد، من بودم. 
باالخره در دانشکده فنی قبول شـدم. در آن زمان 
بـه 50 نفـر از برگزیـدگان کنکـور -  از طریـق 
شـرکت های تولیـدی و خدماتی که با دانشـگاه 
همـکاری می کردنـد - ماهـی 200 تومان به من 
جایـزه می دادنـد که همـان مبلـغ در زندگی من 
بسـیار موثر بود. اساسـا دولت به هر دانشجویی 
که نیاز داشت، 40 تومان کمک هزینه تحصیلی 

مـی داد. مـن همـه تابسـتان ها کار می کـردم تـا 
هزینه تحصیل خود را فراهـم کنم، چون فرزند 
اول بـودم و دو تـا برادر و سـه خواهرم محصل 

بودند و خرج داشتند.
خانه ما در نزدیکی قبرستان ظهیرالدوله بود. من 
هـر روز صبح سـاعت 3/5 صبح از خانه بیرون 
می آمـدم و اولیـن نفـر در صف اتوبـوس بودم. 
اولیـن اتوبوسـی کـه سـاعت 4 صبـح حرکت 
می کرد مسافران مشخصی داشت و یکی از آنها 
من بودم. چهارراه تخت جمشـید پیاده می شدم 
و بـه دانشـگاه تهـران می رفتـم و درس هایـم را 
می خوانـدم تا بتوانم بعد از دانشـکده، در دفتری 

به عنوان حسابدار کار کنم. 
خالصـه من فوق لیسـانس دانشـکده فنـی را با 
موفقیـت تمام کردم و جزو دانشـجویان بسـیار 
ممتاز دانشـکده بـودم. قبل از اینکه درسـم تمام 
شـود به مهندس کاظم جفرودی که اسـتاد ما و 
رئیس سندیکای مقاطعه کاران بود گفته بودم که 
می خواهـم کار کنم، چـون به دلیل فـوت پدرم 
کارت معافیت سـربازی داشتم. او مرا به شرکتی 
بـه نام »ایـران کار« معرفی کردند و همـان روزی 
کـه آخریـن امتحانـم را دادم، به عنـوان مهندس 
شـرکت به حاجی آبـاد بندر عبـاس رفتم. یعنی 
بعـد از فارغ التحصیلـی در سـال 42 خانـواده را 
تـرک کردم، به امید اینکه درآمدی داشـته باشـم 

و آسایش خانواده ام را فراهم کنم. 

پروژه ساخت مسیر 
حاجی آباد در بندرعباس

سـفر من به حاجی آباد با دشـواری های بسیاری 
همراه بود، چون در آن دوران از تهران تا اصفهان 
جـاده ای بـود کـه شـیب و پیـچ و خـم زیـادی 
داشـت. جـاده اصفهـان تـا یـزد هـم در حـال 
سـاخت بـود و مـا بایـد از همـان راه خاکـی 
می رفتیـم. وقتـی در باغیـن کرمـان در اتوبوس 
پرسـیدم که چطور بـه بندرعباس بـروم. گفتند 
ماشـین سواری یا اتوبوسی به سمت بندرعباس 
نمـی رود، مگـر کامیون هایـی کـه بـه آنجـا بار 
می برد، چون راه و جاده  مناسـبی نـدارد. باالخره 
همانجـا از اتوبـوس پیاده شـدم و با کامیونی که 

سر راه پیدا شد به طرف بندرعباس رفتم. 
االن این مسـیر سه سـاعته شـده، اما آن زمـان 30 
سـاعت طول کشـید تا ما به بندرعباس برسـیم. 

قبل از پایان دانشگاه، 
 از طریق مهندس کاظم 
جفرودی که استاد ما و 
همچنین رئیس سندیکای 
مقاطعه کاران بود به شرکت
 »ایران کار« معرفی شدم 
و همان روزی که آخرین 
امتحانم را دادم، به عنوان 
مهندس شرکت به منطقه
حاجی آباد بندرعباس رفتم

در آن زمان به 50 نفر 
از برگزیدگان کنکور- از 
طرف شرکت های تولیدی 
و خدماتی که با دانشگاه 
همکاری داشتند، هر 
ماه 200 تومان جایزه

 می دادند که همان مبلغ 
در زندگی من تاثیر
بسیاری داشت

در حاجی آباد بندرعباس 
3 سال طول کشید تا 50 
کیلومتر راه را با 3 تونل 
و 2 پل بزرگ بسازیم. 
آنقدر فعالیت همکاران 
عاشقانه بود و احساس 
مسئولیت اجتماعی در

 آنها وجود داشت که ما 
در سال فقط چهار روز
 کار را تعطیل می کردیم

 و بقیه سال را مشغول 
راهسازی بودیم
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مسیر بعد از بندرعباس وحشـتناک تر بود. اصال 
هیـچ راهی نبود. هر جا کـه رودخانه ای بود، کنار 
آن را تسـطیح و به عنوان جاده استفاده می کردند. 
گاهی هم چشـممان به آدمی می افتاد که داشـت 

با بیل، چاله های مسیر را صاف می کرد. 
قطعه 25 حاجی آباد بندرعباس سـه سـال طول 
کشـید که 50 کیلومتر راه را بـا 3 دهنه تونل و 2 
پـل بـزرگ بسـازیم. آنقـدر فعالیت همـکاران 
عاشقانه بود و احساس مسئولیت اجتماعی تمام 
وجود آنها را دربر گرفته بود که ما در سـال فقط 
چهار روز، یعنی روز اول عید، سـیزده به در، روز 
شـهادت امام علی و شهادت امام حسین، کار را 
تعطیل می کردیم و بقیه سـال مشغول راهسازی 
بودیـم. هـر 5 ماه یک بـار نیز به مـدت 10 روز 
مرخصـی می گرفتیـم تا به خانـواده سـر بزنیم. 
آنقـدر وضعیـت جاده ها هـم خراب بـود که تا 

به تهران برسیم، پوستمان کنده می شد. 
مـا هـر روز قبل از اینکه هوا روشـن شـود و در 
تاریکی سـحر بلند می شـدیم. صبحانه ما نان و 
پنیـر و چـای بـود و یـک روز در میـان هـم 
تخم مـرغ می دادند. تازه ما مهندس کارگاه بودیم 
و در اکیـپ مهندسـی این صبحانـه را می دادند، 
چـون در آن منطقه هیـچ خواروباری نبود و باید 
از اصفهـان سـفارش می دادیـم و مایحتـاج را با 

کامیون می آوردند.
در آن منطقـه بکر، زندگی بسـیار سـخت بود و 
هیچ خانـه ای در آنجا به جز منازلی در ده بسـیار 
کوچک حاجی آباد وجود نداشـت. مدتی طول 
کشـید تا خانه هایی برای خود بسـازیم. در آنجا 
فقـط یـک ژاندارمری بود که در یک سـاختمان 
کاهگلی مستقر شـده بودند و بقیه مردم همه در 
روسـتاهای پرت و دورافتـاده زندگی می کردند. 
بعـد از اینکه خانه ها را سـاختیم ناهارمـان را در 
سـطل پالسـتیکی دردار می گذاشتیم و همانجا 
می خوردیـم چون اصال در ایـن راه های فرعی 

امکان آمدوشد نبود. 
مـا روزهـا بـرق نداشـتیم و فقط در شـب چند 
سـاعتی موتوربرق را روشـن می کردیم. پشـت 
پنجـره بوته خار می گذاشـتیم، یک بشـکه آب 
پایین و یک بشـکه آب باال بود و با تلمبه دسـتی 
آب را به باال می فرسـتادیم تـا روی خارها بریزد 
و اگـر بادی آمد، هـوای خوب کولرمانندی وارد 
اتاقمان شـود. خدا شـاهد اسـت کـه وقتی من 

شـب چراغ را روشـن می کردم می دیـدم که دو 
مـار در حالـی کـه روی طاقچه چنبـره زده اند تا 
خودشـان را خنک کننـد، به من خیره شـده اند. 
حتی یک شـب مار بزرگی روی تختم خوابیده 
بود و با چوب هر کاری کردم جابه جا نمی شـد 
تـا باالخـره رفتم دیگران را صـدا کردم تا کمکم 

کنند که آن مار را بیرون ببریم. 
ما در چنین شـرایط ترسـناکی به سـر می بردیم. 
راننـده، مکانیـک، کارگر و بلوچ هـای حاضر در 

پروژه، با قناعت عجیبی زندگی می کردند. 
در آن زمـان بعـد از آتشـباری کـه ترانشـه های 
سـنگی بـزرگ را منفجر می کرد، مجبـور بودیم 
سـنگ های منفجرشـده را با فرغـون به خاکریز 
بعد از ترانشه منتقل کنیم، بنابراین کارگران مانند 
صـف مورچگان پشـت سـر هـم فرغون هـا را 

حمل می کردند. 
یادم هسـت کارگران اصفهانی شـرکت در میان 
تپـه سـوراخی درسـت کـرده بودنـد و همانجا 
می خوابیدنـد. ورودی آنجـا را هـم بـا سـنگ و 
چـوب مسـدود کـرده بودنـد، چـون از تـرس 
حمله حیوانات وحشـی جرئـت نمی کردند که 

در چادر زندگی کنند.
با وجود همه این شـرایط، ما درسـت براسـاس 
برنامه زمابندی شـده یعنـی 30 ماه، این پـروژه را 
تمام کردیم. از سیرجان تا بندرعباس در 7 قطعۀ 
به طـور  پیمانـکار  کیلومتـری، 8  حـدودا 50 
شـبانه روز کار  کردند و برای اتمام به موقع پروژه، 

از جان مایه گذاشتند.

پروژه میناب - سیریک- جاسک
بعـد از حاجی آبـاد بـه سـراغ پـروژه مینـاب - 
سـیریک - جاسـک رفتم. دو شـرکت »کویر« و 
»ایران کار« هر کدام پروژه ای را در اختیار گرفتند 
و کار را بـه صـورت مشـارکتی انجـام می دادند. 
مـن مهنـدس کارگاه بـودم و همـه مسـئولیت 
احـداث راه بـا من بـود و چون زیـرک و چابک 
بودم بعد از 1/5 سـال رئیس کارگاه شدم. جالب 
اسـت بدانید که در این پروژه حقوق ماهیانه من 

از 2500 تومان به 8000 تومان رسید. 
آن موقـع بانـک هم نبـود. بایـد کارگاه حواله ای 
برای شـرکت می نوشـت که مثال فـالن مبلغ به 
فـرد معرفی شـده بدهید. اولیـن حواله من چهار 
هـزار تومـان بـود کـه از طریـق دوسـتم بـرای 

بعد از حاجی آباد سراغ
پروژه میناب - سیریک- 

جاسک رفتم. در آنجا 
مهندس کارگاه بودم و
تمام مسئولیت احداث 

راه با من بود و چون 
زیرک و چابک بودم 

بعد از 1/5 سال رئیس 
کارگاه شدم و 8000 
تومان حقوق می گرفتم

در دل همه کسانی که در 
عرصه راهسازی کشور 

کار می کردند شعله ای
به نام وطن روشن بود 
و عشقشان این بود که 
دارند راهی می سازند و 

برای وطن کاری می کنند. 
علتش هم این بود که

ما در دانشکده استادان 
و الگوهایی مانند مهندس

احمد حامی، مهندس 
عبداهلل ریاضی یا مهندس 

مهدی بازرگان داشتیم
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خوبـی دارد، در خانـه مـن زندگی می کند تا من 
تنها نباشم و از من مراقبت کند.

ورود به دانشگاه
اجـازه بدهیـد یـک داسـتان مربوط به 75 سـال 
پیش برایتان تعریف کنـم؛ در تجریش یک مرد 
واقعـا مومنی بـود کـه در ابتدای خیابانـی که به 
تکیـه تجریـش منتهـی می شـد، مغـازه فروش 
بلورجـات داشـت. او در یکـی از طبقـات خانه 
دوطبقـه اش بـرای بچه های ایـن منطقه کالس 
می گذاشـت و بیشـتر هم درس اخـالق زندگی 
مـی داد. یادم هسـت یک بار بـه ما گفت، ببینید 
کارگران در گرمای شـدید فصل تابستان چقدر 
زحمت می کشـند تا سر پل تجریش را آسفالت 
 کننـد. به حرمت زحمات این انسـان ها و ارزش 
کار راهسازی، شما هیچ وقت روی آسفالت آب 
دهـان نیندازید، چون اگر این کار را کردید، انگار 
روی صـورت کارگـری کـه این همـه زحمت 
کشـیده، آب دهان انداخته اید. شـاید این ذهنیت 
از آن زمـان در مـن ایجاد شـد که راهسـازی کار 
مقدسـی اسـت و در دانشـگاه هـم رشـته راه و 

ساختمان را انتخاب کردم.
وارد شـدن بـه دانشـکده فنـی برای منـی که در 
مدرسـه تجریش درس خوانده بـودم، خواب و 
خیـال بزرگی بـود چون معموال کسـانی که در 
مـدارس خوب تهران مانند هـدف و البرز درس 
می خواندند شـانس بیشـتری داشـتند. مـن 20 
تومـان جمـع کـردم تـا دوره تابسـتانی تقویت 
ریاضی را در مدرسـه هدف بگذرانم و خودم را 
برای کنکور آماده کنم. حتی برای اینکه حواسـم 
پرت نشـود، موهـای خود را با نمـره یک کوتاه 
کرده بودم. در کالس های درس مدرسـه هدف 
که معلمان بسـیار معروف تهـران در آن تدریس 
می کردنـد، کسـی کـه در زمـان طـرح کـردن 
سـواالت، دسـتش را زودتر از بقیـه دانش آموزان 

باال می برد، من بودم. 
باالخره در دانشکده فنی قبول شـدم. در آن زمان 
بـه 50 نفـر از برگزیـدگان کنکـور -  از طریـق 
شـرکت های تولیـدی و خدماتی که با دانشـگاه 
همـکاری می کردنـد - ماهـی 200 تومان به من 
جایـزه می دادنـد که همـان مبلـغ در زندگی من 
بسـیار موثر بود. اساسـا دولت به هر دانشجویی 
که نیاز داشت، 40 تومان کمک هزینه تحصیلی 

مـی داد. مـن همـه تابسـتان ها کار می کـردم تـا 
هزینه تحصیل خود را فراهـم کنم، چون فرزند 
اول بـودم و دو تـا برادر و سـه خواهرم محصل 

بودند و خرج داشتند.
خانه ما در نزدیکی قبرستان ظهیرالدوله بود. من 
هـر روز صبح سـاعت 3/5 صبح از خانه بیرون 
می آمـدم و اولیـن نفـر در صف اتوبـوس بودم. 
اولیـن اتوبوسـی کـه سـاعت 4 صبـح حرکت 
می کرد مسافران مشخصی داشت و یکی از آنها 
من بودم. چهارراه تخت جمشـید پیاده می شدم 
و بـه دانشـگاه تهـران می رفتـم و درس هایـم را 
می خوانـدم تا بتوانم بعد از دانشـکده، در دفتری 

به عنوان حسابدار کار کنم. 
خالصـه من فوق لیسـانس دانشـکده فنـی را با 
موفقیـت تمام کردم و جزو دانشـجویان بسـیار 
ممتاز دانشـکده بـودم. قبل از اینکه درسـم تمام 
شـود به مهندس کاظم جفرودی که اسـتاد ما و 
رئیس سندیکای مقاطعه کاران بود گفته بودم که 
می خواهـم کار کنم، چـون به دلیل فـوت پدرم 
کارت معافیت سـربازی داشتم. او مرا به شرکتی 
بـه نام »ایـران کار« معرفی کردند و همـان روزی 
کـه آخریـن امتحانـم را دادم، به عنـوان مهندس 
شـرکت به حاجی آبـاد بندر عبـاس رفتم. یعنی 
بعـد از فارغ التحصیلـی در سـال 42 خانـواده را 
تـرک کردم، به امید اینکه درآمدی داشـته باشـم 

و آسایش خانواده ام را فراهم کنم. 

پروژه ساخت مسیر 
حاجی آباد در بندرعباس

سـفر من به حاجی آباد با دشـواری های بسیاری 
همراه بود، چون در آن دوران از تهران تا اصفهان 
جـاده ای بـود کـه شـیب و پیـچ و خـم زیـادی 
داشـت. جـاده اصفهـان تـا یـزد هـم در حـال 
سـاخت بـود و مـا بایـد از همـان راه خاکـی 
می رفتیـم. وقتـی در باغیـن کرمـان در اتوبوس 
پرسـیدم که چطور بـه بندرعباس بـروم. گفتند 
ماشـین سواری یا اتوبوسی به سمت بندرعباس 
نمـی رود، مگـر کامیون هایـی کـه بـه آنجـا بار 
می برد، چون راه و جاده  مناسـبی نـدارد. باالخره 
همانجـا از اتوبـوس پیاده شـدم و با کامیونی که 

سر راه پیدا شد به طرف بندرعباس رفتم. 
االن این مسـیر سه سـاعته شـده، اما آن زمـان 30 
سـاعت طول کشـید تا ما به بندرعباس برسـیم. 

قبل از پایان دانشگاه، 
 از طریق مهندس کاظم 
جفرودی که استاد ما و 
همچنین رئیس سندیکای 
مقاطعه کاران بود به شرکت

 »ایران کار« معرفی شدم 
و همان روزی که آخرین 
امتحانم را دادم، به عنوان 
مهندس شرکت به منطقه
حاجی آباد بندرعباس رفتم

در آن زمان به 50 نفر 
از برگزیدگان کنکور- از 
طرف شرکت های تولیدی 
و خدماتی که با دانشگاه 
همکاری داشتند، هر 
ماه 200 تومان جایزه

 می دادند که همان مبلغ 
در زندگی من تاثیر
بسیاری داشت

در حاجی آباد بندرعباس 
3 سال طول کشید تا 50 
کیلومتر راه را با 3 تونل 
و 2 پل بزرگ بسازیم. 
آنقدر فعالیت همکاران 
عاشقانه بود و احساس 
مسئولیت اجتماعی در
 آنها وجود داشت که ما 
در سال فقط چهار روز
 کار را تعطیل می کردیم
 و بقیه سال را مشغول 
راهسازی بودیم
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مسیر بعد از بندرعباس وحشـتناک تر بود. اصال 
هیـچ راهی نبود. هر جا کـه رودخانه ای بود، کنار 
آن را تسـطیح و به عنوان جاده استفاده می کردند. 
گاهی هم چشـممان به آدمی می افتاد که داشـت 

با بیل، چاله های مسیر را صاف می کرد. 
قطعه 25 حاجی آباد بندرعباس سـه سـال طول 
کشـید که 50 کیلومتر راه را بـا 3 دهنه تونل و 2 
پـل بـزرگ بسـازیم. آنقـدر فعالیت همـکاران 
عاشقانه بود و احساس مسئولیت اجتماعی تمام 
وجود آنها را دربر گرفته بود که ما در سـال فقط 
چهار روز، یعنی روز اول عید، سـیزده به در، روز 
شـهادت امام علی و شهادت امام حسین، کار را 
تعطیل می کردیم و بقیه سـال مشغول راهسازی 
بودیـم. هـر 5 ماه یک بـار نیز به مـدت 10 روز 
مرخصـی می گرفتیـم تا به خانـواده سـر بزنیم. 
آنقـدر وضعیـت جاده ها هـم خراب بـود که تا 

به تهران برسیم، پوستمان کنده می شد. 
مـا هـر روز قبل از اینکه هوا روشـن شـود و در 
تاریکی سـحر بلند می شـدیم. صبحانه ما نان و 
پنیـر و چـای بـود و یـک روز در میـان هـم 
تخم مـرغ می دادند. تازه ما مهندس کارگاه بودیم 
و در اکیـپ مهندسـی این صبحانـه را می دادند، 
چـون در آن منطقه هیـچ خواروباری نبود و باید 
از اصفهـان سـفارش می دادیـم و مایحتـاج را با 

کامیون می آوردند.
در آن منطقـه بکر، زندگی بسـیار سـخت بود و 
هیچ خانـه ای در آنجا به جز منازلی در ده بسـیار 
کوچک حاجی آباد وجود نداشـت. مدتی طول 
کشـید تا خانه هایی برای خود بسـازیم. در آنجا 
فقـط یـک ژاندارمری بود که در یک سـاختمان 
کاهگلی مستقر شـده بودند و بقیه مردم همه در 
روسـتاهای پرت و دورافتـاده زندگی می کردند. 
بعـد از اینکه خانه ها را سـاختیم ناهارمـان را در 
سـطل پالسـتیکی دردار می گذاشتیم و همانجا 
می خوردیـم چون اصال در ایـن راه های فرعی 

امکان آمدوشد نبود. 
مـا روزهـا بـرق نداشـتیم و فقط در شـب چند 
سـاعتی موتوربرق را روشـن می کردیم. پشـت 
پنجـره بوته خار می گذاشـتیم، یک بشـکه آب 
پایین و یک بشـکه آب باال بود و با تلمبه دسـتی 
آب را به باال می فرسـتادیم تـا روی خارها بریزد 
و اگـر بادی آمد، هـوای خوب کولرمانندی وارد 
اتاقمان شـود. خدا شـاهد اسـت کـه وقتی من 

شـب چراغ را روشـن می کردم می دیـدم که دو 
مـار در حالـی کـه روی طاقچه چنبـره زده اند تا 
خودشـان را خنک کننـد، به من خیره شـده اند. 
حتی یک شـب مار بزرگی روی تختم خوابیده 
بود و با چوب هر کاری کردم جابه جا نمی شـد 
تـا باالخـره رفتم دیگران را صـدا کردم تا کمکم 

کنند که آن مار را بیرون ببریم. 
ما در چنین شـرایط ترسـناکی به سـر می بردیم. 
راننـده، مکانیـک، کارگر و بلوچ هـای حاضر در 

پروژه، با قناعت عجیبی زندگی می کردند. 
در آن زمـان بعـد از آتشـباری کـه ترانشـه های 
سـنگی بـزرگ را منفجر می کرد، مجبـور بودیم 
سـنگ های منفجرشـده را با فرغـون به خاکریز 
بعد از ترانشه منتقل کنیم، بنابراین کارگران مانند 
صـف مورچگان پشـت سـر هـم فرغون هـا را 

حمل می کردند. 
یادم هسـت کارگران اصفهانی شـرکت در میان 
تپـه سـوراخی درسـت کـرده بودنـد و همانجا 
می خوابیدنـد. ورودی آنجـا را هـم بـا سـنگ و 
چـوب مسـدود کـرده بودنـد، چـون از تـرس 
حمله حیوانات وحشـی جرئـت نمی کردند که 

در چادر زندگی کنند.
با وجود همه این شـرایط، ما درسـت براسـاس 
برنامه زمابندی شـده یعنـی 30 ماه، این پـروژه را 
تمام کردیم. از سیرجان تا بندرعباس در 7 قطعۀ 
به طـور  پیمانـکار  کیلومتـری، 8  حـدودا 50 
شـبانه روز کار  کردند و برای اتمام به موقع پروژه، 

از جان مایه گذاشتند.

پروژه میناب - سیریک- جاسک
بعـد از حاجی آبـاد بـه سـراغ پـروژه مینـاب - 
سـیریک - جاسـک رفتم. دو شـرکت »کویر« و 
»ایران کار« هر کدام پروژه ای را در اختیار گرفتند 
و کار را بـه صـورت مشـارکتی انجـام می دادند. 
مـن مهنـدس کارگاه بـودم و همـه مسـئولیت 
احـداث راه بـا من بـود و چون زیـرک و چابک 
بودم بعد از 1/5 سـال رئیس کارگاه شدم. جالب 
اسـت بدانید که در این پروژه حقوق ماهیانه من 

از 2500 تومان به 8000 تومان رسید. 
آن موقـع بانـک هم نبـود. بایـد کارگاه حواله ای 
برای شـرکت می نوشـت که مثال فـالن مبلغ به 
فـرد معرفی شـده بدهید. اولیـن حواله من چهار 
هـزار تومـان بـود کـه از طریـق دوسـتم بـرای 

بعد از حاجی آباد سراغ
پروژه میناب - سیریک- 

جاسک رفتم. در آنجا 
مهندس کارگاه بودم و
تمام مسئولیت احداث 

راه با من بود و چون 
زیرک و چابک بودم 

بعد از 1/5 سال رئیس 
کارگاه شدم و 8000 
تومان حقوق می گرفتم

در دل همه کسانی که در 
عرصه راهسازی کشور 

کار می کردند شعله ای
به نام وطن روشن بود 
و عشقشان این بود که 
دارند راهی می سازند و 

برای وطن کاری می کنند. 
علتش هم این بود که

ما در دانشکده استادان 
و الگوهایی مانند مهندس

احمد حامی، مهندس 
عبداهلل ریاضی یا مهندس 

مهدی بازرگان داشتیم
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خانواده ام فرستادم.
روز اول پروژه میناب - سـیریک - جاسـک، من 
با سرمهندسـی که مدیرعامل شـرکت بود برای 
بازدیـد از محـل رفتـم. آن موقـع بندرعبـاس 
فرودگاهـی در گنو داشـت که خاکی بود و فقط 
یک هواپیمـای دو موتوره روی آن می نشسـت. 
تمام منطقه پوشیده از رمل یعنی ماسه بادی بود 
و مـا بایـد در این دریای ماسـه، راه می سـاختیم. 
مدیرعامل شـرکت از دشـواری شـرایط بسـیار 
ناراحـت شـد و گفت صـالح در این اسـت که 
ضمانت نامـه شـرکت در مناقصه را بدهیـم و از 
انجـام کار منصرف شـویم، اما من گفتم می مانم 
و مطالعـه می کنـم، شـما برویـد و هرچـه الزم 

داشتیم برایمان بفرستید. 
همین طـور هم شـد و آنهـا نیازمندی های ما 
را تامیـن کردنـد. تـا اوایـل خـرداد و بـا وجـود 
گرمای بسـیار شـدید در منطقه، 40 کیلومتر راه 
سـاختیم تا جایی که به منطقه ای بـه نام »بمانی« 
رسـیدیم کـه اسـمش روی خودش بـود، چون 
اگـر کسـی بـه آنجـا می رسـید، بایـد می ماند و 
نمی توانسـت جلوتر بـرود، در واقع دیگر راهی 
وجود نداشـت و تمام اطراف پوشیده از تپه های 

ماسه بادی بود.
 زنده یـاد مهندس رئیسـی، مدیرعامل شـرکت 
کویـر و زنده یاد مهندس بـزرگ زاده، مدیرعامل 
شـرکت مهندسی مشاور  »اسـتاکاد« بعد از 6 ماه 
به کارگاه آمدند و از ساخت 40 کیلومتر از راه و 
تکمیل آن خیلی خوشحال شدند. آقای رئیسی  
بـه من پیشـنهاد داد که بعـد از سـاخت این 40 
کیلومتـر مدتی برای اسـتراحت به شـمال بروم، 
امـا من گفتم می مانم تـا یک راه فرعـی در میان 
ایـن رمل هـا بـاز کنـم کـه وقتـی اکیپ هـای 
راهسـازی و پل سازی در مهرماه آمدند بتوانند به 
نقـاط مختلف بندر سـیریک دسترسـی داشـته 
باشـند، زیرا ده »بمانی« در انتهای راه ساخته شده 
قـرار داشـت و کنـار دریا بود و دیگـر راهی جز 
دریا نداشـت. گه گاه  فقط کامانکارهای ارتشـی 
در زمـان جزر، از روی ماسـه های نـرم کنار دریا 

عبور کرده و به سیریک می رفتند.
بنابراین سـه مـاه دیگر ماندم و از آنجا کـه در آن 
منطقه، مصالح و شـن ارزش بسـیار داشت - با 
اینکه از شـدت گرمای هوا، بدنم زخم شـده بود 
- به جـای راه فرعـی یـک الیـه از راه اصلـی را 

ساختم تا همیشه قابل استفاده باشد.

فرق دیروز با امروز
در دل همـه کسـانی کـه در عرصـه راهسـازی 
کشـور کار می کردنـد شـعله ای بـه نـام وطـن 
روشـن بود و همه عشقشـان این بود کـه دارند 
راهی می سـازند و برای وطنشان کاری می کنند. 
علتش هم این بود که ما در دانشـکده اسـتادانی 
داشـتیم مانند مهندس احمد حامـی یا مهندس 
عبداهلل ریاضی )که بعدها به ناحق توسـط آقای 
خلخالی اعدام شـد( یا مهندس مهدی بازرگان، 
مهندس محمدعلی صفی اصفیا، مهندس کاظم 
جفرودی، مهندس عبدالمجید اعلم، دکتر مجید 
ریاضی و ... جزء کسـانی بودند که رضاشـاه آنها 
را به فرانسـه و آلمان برای تحصیل فرسـتاده بود 
و وقتی بعد از تحصیل به ایران برگشـتند اسـتاد 
دانشگاه شدند. اخالق و انسانیت در آن دوران در 
وجـود تمام مردم دیده می شـد، ولـی در وجود 
این اسـتادان خیلی بیشتر بود و همه دانشجویان 

تحت تاثیر این اخالق حسنه بودند. 
اولیـن درسـی کـه مـا از آنهـا گرفتیم اخـالق و 
انسـانیت بود و دومین درس، عشـق خدمت به 
وطن و درک مسـئولیت اجتماعی. ویژگی  دیگر 
آنهـا ایـن بود که علـم را همـراه با تجربـه به ما 
آمـوزش می دادند، یعنی تحصیل ما صرفا منوط 

به گذراندن چند واحد درسی نبود. 
در دانشـکده فنی هیچ   دانشـجویی بعد از استاد 
نمی توانسـت وارد کالس شـود. اسـتاد در هـر 
جلسـه حاضر و غایب می کـرد و جای تک تک 
بچه ها همیشـه معلوم بود و ما این نظم را بیشتر 
مدیون مهندس عبـداهلل ریاضی بودیم. مهندس 
ریاضی که رئیس دانشـکده بود، ساعت 6 صبح 
بـه دانشـگاه می آمد، قـدم می زد، همـه بچه ها را 
زیرنظر داشـت و متوجه مشـکالت آنها بود. به 
هر پرسـش و اشکال دانشـجویان در هر درسی 
جواب می داد و شـب ها تا ساعت 8 در کتابخانه 
می ماند و برای دانشـجویان رفع اشکال می کرد. 
آن روزهـا ما چنین بزرگمردانـی را می دیدیم که 
الگوی ما می شـدند، اما امروز یک فرد شـاخص 
هـم نداریـم که بتواند به عنـوان الگـوی جوانان 

جامعه مطرح باشد.
مـا اکنون یک نقطه ضعف بزرگی در کشـور به 
نام کمبود تکنسـین داریم. من به رئیس جمهور 

مهندس ریاضی که رئیس 
دانشکده بود، ساعت 6 
صبح به دانشگاه می آمد، 
همه بچه ها را زیرنظر 
داشت و متوجه مشکالت
 آنها بود. شب ها تا ساعت
 8 در کتابخانه می ماند و
برای دانشجویان رفع 
اشکال می کرد. آن روزها 
ما چنین بزرگمردانی را 
به عنوان الگو می دیدیم
اما در حال حاضر، یک

 فرد شاخص نداریم که 
الگوی جوانان باشد

بابت همین راه هایی که 
ساخته شده، از 100 
نفر مهندسی که با من 
فارغ التحصیل شدند، 15 
نفر در تصادفات جاده ای 
و کارگاهی کشته شده اند. 
دوری از خانواده هم چیز
 کمی نیست، ولی در آن

دوران تنها چیزی که 
ما را خوشحال می کرد
خدمت به وطن بود
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نامه نوشـتم و پیشـنهاد دادم که دانشـگاه آزاد به 
مرکز تکنسـین پروری تبدیل شود. اگر تکنسین 
خوب داشـتیم، بهتریـن موقعیت بـرای صدور 
خدمات فنی مهندسـی به کشـورهای همسایه 
فراهم می شـد. امروزه، تکنیسین های پاکستانی 
هنـدی و افغانسـتانی در دوبی کار می کننـد، در 
حالـی کـه در ایـران، مهندسـان بیکار بسـیاری 
داریم. ما راه درسـت را گـم کرده ایم و جوانان ما 

درگیر ناامیدی و سرخوردگی شده اند. 

حرفه مقدس راهسازی
مـن برای شـرایط فعلـی مملکتم بسـیار غصه 
می خـورم، چـون می دانم که مردم در سـال های 
دور چگونه برای ایجاد زیرسـاخت های کشـور 

زحمت کشیده اند. 
حرفه راهسـازی به نظرم حرفه مقدسـی اسـت 
که این روزها آلوده شـده است. متاسفانه فعالیت 
اغلب شـرکت های قدیمی راهسـازی در ایران، 
پـس از فوت بنیان گذاران آنها، دچار رکود شـده 
و توسـط فرزندانشـان ادامـه پیدا نکـرده، چون 
خانواده  ها سـختی کار پدران خـود را می دیدند؛ 
مثـال من به عنوان پدر خانواده شـب از شـرکت 

برابر فراخوان تازه اتاق بازرگانی تهران، پنجمین جشنواره فرهنگی امین الضرب 
با هدف بررسی آثار تولیدی رسانه ها در حوزه های کارآفرینی و نقش آفرینی 
بخش خصوصی در اقتصاد و تقدیر از آثار برگزیده، به روال چهار سال گذشته، 
در تابستان امسال برگزار می شود. با تشکیل دبیرخانه این جشنواره دریافت 

آثار از ششم تیرماه آغاز و تا دهم مرداد ماه ادامه می یابد.
اقتصاد و کسب وکار یکی از مهم ترین عوامل توسعه و پیش نیاز امروز کشور است که 
رسانه ها می توانند با تمرکز بر آن به بخشی از مسئولیت اجتماعی خود جامه عمل 
بپوشانند. ارتباط اقتصاد و فرهنگ در ایران، مثل هر کشوری که سنت فرهنگی دیرینه ای 

دارد، با تاریخ طوالنی و فرهنگی غنی ریشه دار است. 
 اتاق بازرگانی تهران نیز در مسیر انجام مسئولیت های اجتماعی و فرهنگی و گسترش 
فرهنگ کارآفرینی و تجلیل از تالش های اهل فرهنگ در حوزه اقتصاد، »پنجمین دوره 

جشنواره فرهنگی امین الضرب« را برگزار می کند.
با موضوع  فعالیت های رسانه ای و مستند  زمینه  امین الضرب در  فرهنگی  جشنواره 
کارآفرینی در بخش خصوصی یا فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی برگزار می شود 
و شامل بخش های تیتر، گزارش تحلیلی- توصیفی، گزارش خبری، سرمقاله و یادداشت، 
مصاحبه، ویدیو ژورنال و پادکست است که در رسانه های مختلف به انتشار رسیده اند. 
هیات داوران این جشنواره متشکل از چهره های فرهنگی فعال در بخش خصوصی و 

استادان عرصه روزنامه نگاری و ارتباطات آثار را ارزیابی می کنند.

پنجمیندورهجشنواره
فرهنگیامینالضرب
برگزارمیشود

سـاعت 9 راه می افتـادم و به اصفهان می رفتم، از 
اصفهـان با یک پیکان می رفتـم تا میمند فارس، 
4 سـاعت از گردنه سمیرم رد می شدم و ساعت 
3 نیمه شـب می رسـیدم و باز هـم دلم نمی آمد 
کـه بخوابـم، بنابرایـن می رفتـم تا به پرسـنل و 
کارگران شـیفت شب که در تونل کار می کردند، 

سرکشی کنم. 
بابت همین راه هایی که ساخته شده، از 100 نفر 
مهندسـی که با من فارغ التحصیل شدند، 15 نفر 
در تصادفات جاده ای و کارگاهی کشـته شده اند. 
دوری از خانـواده هم چیز کمی نیسـت، ولی در 
آن دوران تنها چیزی که ما را خوشـحال می کرد، 
خدمـت به وطن بـود، اما اکنون دیگـر این طور 
نیسـت؛ مثـال االن نمایندگان مجلس هـر کدام 
پیمانکارانی دارنـد و از آنها برای گرفتن پروژه و 
مطالباتشـان حمایت می کنند! البته شاید طبیعی 
به نظر برسـد که هر نماینده ای برای نشـان دادن 
فعالیـت خود بـه مردمی کـه بـه او رای داده اند، 
چنین تالش هایی داشـته باشـد، ولی دخالت و 
حضور آنهـا در تعریف پـروژه و اعمال بودجه 
حداقلـی در کمیسـیون تلفیـق بـرای شـروع 

پروژه ها و ... به صالح کشور نیست.  
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من برای شرایط فعلی 
مملکتم بسیار غصه 

می خورم، چون می دانم 
که مردم در سال های 

دور چگونه برای ایجاد 
زیرساخت های کشور
زحمت کشیده اند، در 

حالی که حرفه مقدس 
راهسازی این روزها

آلوده شده است
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خانواده ام فرستادم.
روز اول پروژه میناب - سـیریک - جاسـک، من 
با سرمهندسـی که مدیرعامل شـرکت بود برای 
بازدیـد از محـل رفتـم. آن موقـع بندرعبـاس 
فرودگاهـی در گنو داشـت که خاکی بود و فقط 
یک هواپیمـای دو موتوره روی آن می نشسـت. 
تمام منطقه پوشیده از رمل یعنی ماسه بادی بود 
و مـا بایـد در این دریای ماسـه، راه می سـاختیم. 
مدیرعامل شـرکت از دشـواری شـرایط بسـیار 
ناراحـت شـد و گفت صـالح در این اسـت که 
ضمانت نامـه شـرکت در مناقصه را بدهیـم و از 
انجـام کار منصرف شـویم، اما من گفتم می مانم 
و مطالعـه می کنـم، شـما برویـد و هرچـه الزم 

داشتیم برایمان بفرستید. 
همین طـور هم شـد و آنهـا نیازمندی های ما 
را تامیـن کردنـد. تـا اوایـل خـرداد و بـا وجـود 
گرمای بسـیار شـدید در منطقه، 40 کیلومتر راه 
سـاختیم تا جایی که به منطقه ای بـه نام »بمانی« 
رسـیدیم کـه اسـمش روی خودش بـود، چون 
اگـر کسـی بـه آنجـا می رسـید، بایـد می ماند و 
نمی توانسـت جلوتر بـرود، در واقع دیگر راهی 
وجود نداشـت و تمام اطراف پوشیده از تپه های 

ماسه بادی بود.
 زنده یـاد مهندس رئیسـی، مدیرعامل شـرکت 
کویـر و زنده یاد مهندس بـزرگ زاده، مدیرعامل 
شـرکت مهندسی مشاور  »اسـتاکاد« بعد از 6 ماه 
به کارگاه آمدند و از ساخت 40 کیلومتر از راه و 
تکمیل آن خیلی خوشحال شدند. آقای رئیسی  
بـه من پیشـنهاد داد که بعـد از سـاخت این 40 
کیلومتـر مدتی برای اسـتراحت به شـمال بروم، 
امـا من گفتم می مانم تـا یک راه فرعـی در میان 
ایـن رمل هـا بـاز کنـم کـه وقتـی اکیپ هـای 
راهسـازی و پل سازی در مهرماه آمدند بتوانند به 
نقـاط مختلف بندر سـیریک دسترسـی داشـته 
باشـند، زیرا ده »بمانی« در انتهای راه ساخته شده 
قـرار داشـت و کنـار دریا بود و دیگـر راهی جز 
دریا نداشـت. گه گاه  فقط کامانکارهای ارتشـی 
در زمـان جزر، از روی ماسـه های نـرم کنار دریا 

عبور کرده و به سیریک می رفتند.
بنابراین سـه مـاه دیگر ماندم و از آنجا کـه در آن 
منطقه، مصالح و شـن ارزش بسـیار داشت - با 
اینکه از شـدت گرمای هوا، بدنم زخم شـده بود 
- به جـای راه فرعـی یـک الیـه از راه اصلـی را 

ساختم تا همیشه قابل استفاده باشد.

فرق دیروز با امروز
در دل همـه کسـانی کـه در عرصـه راهسـازی 
کشـور کار می کردنـد شـعله ای بـه نـام وطـن 
روشـن بود و همه عشقشـان این بود کـه دارند 
راهی می سـازند و برای وطنشان کاری می کنند. 
علتش هم این بود که ما در دانشـکده اسـتادانی 
داشـتیم مانند مهندس احمد حامـی یا مهندس 
عبداهلل ریاضی )که بعدها به ناحق توسـط آقای 
خلخالی اعدام شـد( یا مهندس مهدی بازرگان، 
مهندس محمدعلی صفی اصفیا، مهندس کاظم 
جفرودی، مهندس عبدالمجید اعلم، دکتر مجید 
ریاضی و ... جزء کسـانی بودند که رضاشـاه آنها 
را به فرانسـه و آلمان برای تحصیل فرسـتاده بود 
و وقتی بعد از تحصیل به ایران برگشـتند اسـتاد 
دانشگاه شدند. اخالق و انسانیت در آن دوران در 
وجـود تمام مردم دیده می شـد، ولـی در وجود 
این اسـتادان خیلی بیشتر بود و همه دانشجویان 

تحت تاثیر این اخالق حسنه بودند. 
اولیـن درسـی کـه مـا از آنهـا گرفتیم اخـالق و 
انسـانیت بود و دومین درس، عشـق خدمت به 
وطن و درک مسـئولیت اجتماعی. ویژگی  دیگر 
آنهـا ایـن بود که علـم را همـراه با تجربـه به ما 
آمـوزش می دادند، یعنی تحصیل ما صرفا منوط 

به گذراندن چند واحد درسی نبود. 
در دانشـکده فنی هیچ   دانشـجویی بعد از استاد 
نمی توانسـت وارد کالس شـود. اسـتاد در هـر 
جلسـه حاضر و غایب می کـرد و جای تک تک 
بچه ها همیشـه معلوم بود و ما این نظم را بیشتر 
مدیون مهندس عبـداهلل ریاضی بودیم. مهندس 
ریاضی که رئیس دانشـکده بود، ساعت 6 صبح 
بـه دانشـگاه می آمد، قـدم می زد، همـه بچه ها را 
زیرنظر داشـت و متوجه مشـکالت آنها بود. به 
هر پرسـش و اشکال دانشـجویان در هر درسی 
جواب می داد و شـب ها تا ساعت 8 در کتابخانه 
می ماند و برای دانشـجویان رفع اشکال می کرد. 
آن روزهـا ما چنین بزرگمردانـی را می دیدیم که 
الگوی ما می شـدند، اما امروز یک فرد شـاخص 
هـم نداریـم که بتواند به عنـوان الگـوی جوانان 

جامعه مطرح باشد.
مـا اکنون یک نقطه ضعف بزرگی در کشـور به 
نام کمبود تکنسـین داریم. من به رئیس جمهور 

مهندس ریاضی که رئیس 
دانشکده بود، ساعت 6 
صبح به دانشگاه می آمد، 
همه بچه ها را زیرنظر 
داشت و متوجه مشکالت
 آنها بود. شب ها تا ساعت
 8 در کتابخانه می ماند و

برای دانشجویان رفع 
اشکال می کرد. آن روزها 
ما چنین بزرگمردانی را 
به عنوان الگو می دیدیم
اما در حال حاضر، یک
 فرد شاخص نداریم که 
الگوی جوانان باشد

بابت همین راه هایی که 
ساخته شده، از 100 
نفر مهندسی که با من 
فارغ التحصیل شدند، 15 
نفر در تصادفات جاده ای 
و کارگاهی کشته شده اند. 
دوری از خانواده هم چیز
 کمی نیست، ولی در آن
دوران تنها چیزی که 
ما را خوشحال می کرد
خدمت به وطن بود
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نامه نوشـتم و پیشـنهاد دادم که دانشـگاه آزاد به 
مرکز تکنسـین پروری تبدیل شود. اگر تکنسین 
خوب داشـتیم، بهتریـن موقعیت بـرای صدور 
خدمات فنی مهندسـی به کشـورهای همسایه 
فراهم می شـد. امروزه، تکنیسین های پاکستانی 
هنـدی و افغانسـتانی در دوبی کار می کننـد، در 
حالـی کـه در ایـران، مهندسـان بیکار بسـیاری 
داریم. ما راه درسـت را گـم کرده ایم و جوانان ما 

درگیر ناامیدی و سرخوردگی شده اند. 

حرفه مقدس راهسازی
مـن برای شـرایط فعلـی مملکتم بسـیار غصه 
می خـورم، چـون می دانم که مردم در سـال های 
دور چگونه برای ایجاد زیرسـاخت های کشـور 

زحمت کشیده اند. 
حرفه راهسـازی به نظرم حرفه مقدسـی اسـت 
که این روزها آلوده شـده است. متاسفانه فعالیت 
اغلب شـرکت های قدیمی راهسـازی در ایران، 
پـس از فوت بنیان گذاران آنها، دچار رکود شـده 
و توسـط فرزندانشـان ادامـه پیدا نکـرده، چون 
خانواده  ها سـختی کار پدران خـود را می دیدند؛ 
مثـال من به عنوان پدر خانواده شـب از شـرکت 

برابر فراخوان تازه اتاق بازرگانی تهران، پنجمین جشنواره فرهنگی امین الضرب 
با هدف بررسی آثار تولیدی رسانه ها در حوزه های کارآفرینی و نقش آفرینی 
بخش خصوصی در اقتصاد و تقدیر از آثار برگزیده، به روال چهار سال گذشته، 
در تابستان امسال برگزار می شود. با تشکیل دبیرخانه این جشنواره دریافت 

آثار از ششم تیرماه آغاز و تا دهم مرداد ماه ادامه می یابد.
اقتصاد و کسب وکار یکی از مهم ترین عوامل توسعه و پیش نیاز امروز کشور است که 
رسانه ها می توانند با تمرکز بر آن به بخشی از مسئولیت اجتماعی خود جامه عمل 
بپوشانند. ارتباط اقتصاد و فرهنگ در ایران، مثل هر کشوری که سنت فرهنگی دیرینه ای 

دارد، با تاریخ طوالنی و فرهنگی غنی ریشه دار است. 
 اتاق بازرگانی تهران نیز در مسیر انجام مسئولیت های اجتماعی و فرهنگی و گسترش 
فرهنگ کارآفرینی و تجلیل از تالش های اهل فرهنگ در حوزه اقتصاد، »پنجمین دوره 

جشنواره فرهنگی امین الضرب« را برگزار می کند.
با موضوع  فعالیت های رسانه ای و مستند  زمینه  امین الضرب در  فرهنگی  جشنواره 
کارآفرینی در بخش خصوصی یا فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی برگزار می شود 
و شامل بخش های تیتر، گزارش تحلیلی- توصیفی، گزارش خبری، سرمقاله و یادداشت، 
مصاحبه، ویدیو ژورنال و پادکست است که در رسانه های مختلف به انتشار رسیده اند. 
هیات داوران این جشنواره متشکل از چهره های فرهنگی فعال در بخش خصوصی و 

استادان عرصه روزنامه نگاری و ارتباطات آثار را ارزیابی می کنند.

پنجمیندورهجشنواره
فرهنگیامینالضرب
برگزارمیشود

سـاعت 9 راه می افتـادم و به اصفهان می رفتم، از 
اصفهـان با یک پیکان می رفتـم تا میمند فارس، 
4 سـاعت از گردنه سمیرم رد می شدم و ساعت 
3 نیمه شـب می رسـیدم و باز هـم دلم نمی آمد 
کـه بخوابـم، بنابرایـن می رفتـم تا به پرسـنل و 
کارگران شـیفت شب که در تونل کار می کردند، 

سرکشی کنم. 
بابت همین راه هایی که ساخته شده، از 100 نفر 
مهندسـی که با من فارغ التحصیل شدند، 15 نفر 
در تصادفات جاده ای و کارگاهی کشـته شده اند. 
دوری از خانـواده هم چیز کمی نیسـت، ولی در 
آن دوران تنها چیزی که ما را خوشـحال می کرد، 
خدمـت به وطن بـود، اما اکنون دیگـر این طور 
نیسـت؛ مثـال االن نمایندگان مجلس هـر کدام 
پیمانکارانی دارنـد و از آنها برای گرفتن پروژه و 
مطالباتشـان حمایت می کنند! البته شاید طبیعی 
به نظر برسـد که هر نماینده ای برای نشـان دادن 
فعالیـت خود بـه مردمی کـه بـه او رای داده اند، 
چنین تالش هایی داشـته باشـد، ولی دخالت و 
حضور آنهـا در تعریف پـروژه و اعمال بودجه 
حداقلـی در کمیسـیون تلفیـق بـرای شـروع 

پروژه ها و ... به صالح کشور نیست.  
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من برای شرایط فعلی 
مملکتم بسیار غصه 

می خورم، چون می دانم 
که مردم در سال های 

دور چگونه برای ایجاد 
زیرساخت های کشور
زحمت کشیده اند، در 

حالی که حرفه مقدس 
راهسازی این روزها

آلوده شده است
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به منظور شناخت و ارزیابی دقیق وضعیت بنگاه های اقتصادی الزم است به رسمی ترین و شفاف ترین 
سند مالی این بنگاه ها که حسابرسی هم شده باشد، مروری داشت و اگرچه بسیاری از ابعاد ضروری برای 
شناخت بنگاه و همچنین جزئیات روابط مالی آن در صورت های مالی منعکس نمی شود، با این حال، یکی از 
مهم ترین اسنادی که ذی نفعان نسبت به آن اعتماد دارند و می توان براساس آن اظهارنظر کرد، همین 

صورت های مالی حسابرسی شده بنگاه هاست.
بر همین اساس، ماه گذشته آخرین صورت های مالی حسابرسی 
شده )منتهی به 1400/06/31( دو بنگاه بزرگ خودروسازی کشور 
ایران خودرو و سایپا نشان داد که عملیات خودروسازی  یعنی 
توسط این دو خودروساز، به زیان انباشته ای برابر با حدود ۵۵ 
هزار میلیارد تومان منتج شده که عدد مزبور برای ایران خودرو 
بالغ بر 34/6 هزار میلیارد تومان و برای سایپا حدود 19/9 هزار 
میلیارد تومان بوده است. همچنین مطابق با صورت های مالی 
تلفیقی، این عدد برای مجموع گروه ایران خودرو و سایپا بیش 

از 100 هزار میلیارد تومان بوده است. 
این در حالی است که تجدید ارزیابی دارایی های این دو بنگاه در انتهای سال 139۸ سبب شده بود تا 
هر دو بنگاه برای خروج از شمول ماده )141( قانون تجارت )مربوط به ورشکستگی( صورت وضعیت مالی 
)ترازنامه( و ساختار مالی خود را به طور موقت تغییر داده و با افزایش سرمایه، نسبت زیان انباشته به 
سرمایه را کاهش دهند که اکنون با توجه به تداوم زیان دهی این بنگاه ها، همان طور که حسابرس نیز ذکر 

کرده، هر دو بنگاه مجددا مشمول ماده )141( قانون تجارت شده اند.

ایران خودرو و سایپا ۵۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند

بدهکاران تودرتو!
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وضعیت مالی گروه و شرکت 
ایران خودرو

ترازنامـه یـا صورت وضعیت مالـی، از مهم ترین 
صورت هـای مالی هر بنگاه اقتصادی اسـت. این 
صـورت مالـی وضعیـت دارایی هـا، بدهی ها و 
سـرمایه بنـگاه را در یـک زمان مشـخص برای 
ذی نفعـان نشـان می دهـد. جـدول 1 بـه طـور 
خالصـه، ترازنامه گـروه ایران خودرو و شـرکت 

اصلی ایران خودرو را نشان می دهد.
براسـاس این جـدول، عمـده اقـالم دارایی های 
شـرکت اصلی ایران خـودرو شـامل دارایی های 
ثابت، سرمایه گذاری ها و دریافتنی ها و همچنین  

پیش پرداخت هاست. 
مهم تریـن اقـالم در دارایی هـای ثابـت شـرکت 
اصلی، شامل زمین و ماشین آالت و تجهیزات و 
در خصوص سـرمایه گذاری بلندمـدت، مربوط 
به سـرمایه گذاری در شـرکت های فرعی است. 
حدود 3/1 هزار میلیارد تومان از سـرمایه گذاری 
در شـرکت های فرعـی توسـط شـرکت اصلی 
ایران خـودرو در سـهام شـرکت های بورسـی و 
13/7 هزار میلیارد تومان در سـایر شـرکت های 
غیـر بورسـی سـرمایه گذاری شـده کـه در یک 
تقسـیم بنـدی می تـوان ایـن شـرکت ها را نهاد 
مالـی و نهاد غیرمالـی در نظر گرفت؛ در واقع، 
برخی از این شـرکت ها مانند شـرکت گسترش 
سـرمایه گذاری ایران خودرو کـه موضوع اصلی 
فعالیت آن مطابق با اساسـنامه، سرمایه گذاری در 
سـهام، سهم الشـرکه، واحدهای سـرمایه گذاری 
صندوق ها اسـت، نهاد مالی محسوب می شوند و 
الزامـا ارتبـاط مسـتقیمی بـه سـرمایه گذاری در 

کسب وکار اصلی شرکت ندارند.
عـالوه بـر ایـن، بخشـی از سـرمایه گذاری های 
شـرکت ایران خودرو در شـرکت هایی است که 
مالک ایران خودرو نیز هستند )سهام چرخه ای(. 
به عنوان نمونه، شـرکت سـرمایه گذاری سمند، 
شـرکتی اسـت کـه بیـش از 3 درصـد سـهام 
شـرکت اصلـی ایران خـودرو را دارد )در تاریـخ 
تهیه گـزارش( و از طرف دیگر، شـرکت فرعی 
ایران خـودرو نیـز هسـت کـه 7۰ درصـد آن در 

مالکیت شرکت ایران خودرو است.
یکی دیگـر از اقالم مهـم در بخـش دارایی های 
ترازنامه شـرکت اصلی ایران خـودرو، مربوط به 
پیش پرداخت هـا و دریافتنی های تجاری اسـت 
که ارقام اصلی آن بابت حسـاب های دریافتنی از 

شـرکت های گروه، سـود سهام دریافتنی و پیش 
پرداخت خرید داخلی بوده است.

در طـرف دیگر ترازنامه، قسـمت بدهی ها بیش 
از 1۰۵ درصد ترازنامه را شامل می شود. به بیانی 
دیگر، سـهم بدهی هـای شـرکت از دارایی های 
آن فزونی یافته و ارزش حقوق صاحبان سرمایه 
شـرکت اصلی ایران خودرو، منفی شـده اسـت. 
بررسـی وضعیت مالی شـرکت طـی دوره های 
گذشته نشان می داد که ارزش حقوق سهامداران  
با سـرعت زیـادی در حـال صفر شـدن بود. 
عمـده بدهی  شـرکت اصلی بـه پیش دریافت ها، 
پرداختنی هـای تجـاری و تسـهیالت  مالـی و 
عمـده پیش دریافت هـا مربـوط بـه پیش فروش 
خودروهای شـرکت است که اشخاص حقیقی 
)مشـتریان( به شـرکت ایران خـودرو پرداخت 
کرده انـد. ایـن قلم از بدهی های شـرکت عمدتا 
بـه دلیل پیش فروش خودروهاسـت که مطابق با 
یاداشـت های توضیحی، برخـی از آنها در موعد 
مقرر تحویل داده نشـده اند و شرکت را مشمول 

جریمه کرده اند.
دربـاره پرداختنی هـای شـرکت ایران خـودرو، 
عمده اقالم به اشـخاص وابسـته )شـرکت های 
فرعـی، شـرکت های تحـت کنترل مشـترک و 
عضـو هیئـت مدیـره(، شـرکت های گـروه و 

تامین کنندگان مواد اولیه مربوط می شود.
عمده تامین مالی شـرکت اصلی ایران خـودرو از 
طریـق نظام بانکی و بخش کمـی از آن از طریق 
بـازار سـرمایه و انتشـار اوراق مالـی اسـالمی 
صـورت گرفته و عمده نرخ تسـهیالت دریافتی 

نیز بین 1۰ تا ۲۰ درصد بوده است.
فزونـی بدهی هـا بـر دارایی ها، به معنـای منفی 
بـودن بخش مربوط به سـرمایه اسـت. سـرمایه 
اصلی شـرکت حـدود 3۰ هـزار میلیـارد تومان 
است که زیان انباشـته حدود 6/ 3 4 هزار میلیارد 
تومانـی سـبب شـده مجمـوع ارزش حقـوق 
صاحبان سـرمایه شرکت اصلی، منفی شود و به 
عـددی حـدود 7/ 4 هـزار میلیارد تومان برسـد. 
بررسـی رونـد ارزش حقـوق صاحبان سـرمایه 
شـرکت اصلـی نشـان می دهد کـه این قلـم از 
ترازنامه شـرکت با سرعت بسیار زیادی در حال 
کاهش اسـت و پیش بینی می شـود که همچنان 

منفی تر گردد.
 بـه بیانـی دیگـر، وضعیـت عملیات شـرکت 
ایران خـودرو )درآمدهای عملیاتی و هزینه ها( به 

سرمایه اصلی شرکت
ایران خودرو حدود ۳۰ 

هزار میلیارد تومان است
که زیان انباشته حدود

۶/۳۴ هزار میلیارد تومانی 
سبب شده مجموع ارزش 

حقوق صاحبان سرمایه 
شرکت اصلی، منفی شود

و به عددی حدود ۷/۴ 
هزار میلیارد تومان برسد

زیان ایران خودرو و 
گروه آن در شش ماهه 

ابتدایی سال گذشته،
به ترتیب برابر با حدود
۴/۷ هزار میلیارد تومان

و ۶/9 هزار میلیارد 
تومان بوده است

با توجه به زیان تولید 
ثبت شده و تولید حدود

8۶۷ هزار دستگاهی
)مجموع تولید سواری

و وانت( در سال 1۴۰۰ 
خودروسازان به طور 

متوسط روی تولید 
هر دستگاه خودرو 
حدود 11 میلیون 

تومان زیان داشتند
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به منظور شناخت و ارزیابی دقیق وضعیت بنگاه های اقتصادی الزم است به رسمی ترین و شفاف ترین 
سند مالی این بنگاه ها که حسابرسی هم شده باشد، مروری داشت و اگرچه بسیاری از ابعاد ضروری برای 
شناخت بنگاه و همچنین جزئیات روابط مالی آن در صورت های مالی منعکس نمی شود، با این حال، یکی از 
مهم ترین اسنادی که ذی نفعان نسبت به آن اعتماد دارند و می توان براساس آن اظهارنظر کرد، همین 

صورت های مالی حسابرسی شده بنگاه هاست.
بر همین اساس، ماه گذشته آخرین صورت های مالی حسابرسی 
شده )منتهی به 1400/06/31( دو بنگاه بزرگ خودروسازی کشور 
ایران خودرو و سایپا نشان داد که عملیات خودروسازی  یعنی 
توسط این دو خودروساز، به زیان انباشته ای برابر با حدود ۵۵ 
هزار میلیارد تومان منتج شده که عدد مزبور برای ایران خودرو 
بالغ بر 34/6 هزار میلیارد تومان و برای سایپا حدود 19/9 هزار 
میلیارد تومان بوده است. همچنین مطابق با صورت های مالی 
تلفیقی، این عدد برای مجموع گروه ایران خودرو و سایپا بیش 

از 100 هزار میلیارد تومان بوده است. 
این در حالی است که تجدید ارزیابی دارایی های این دو بنگاه در انتهای سال 139۸ سبب شده بود تا 
هر دو بنگاه برای خروج از شمول ماده )141( قانون تجارت )مربوط به ورشکستگی( صورت وضعیت مالی 
)ترازنامه( و ساختار مالی خود را به طور موقت تغییر داده و با افزایش سرمایه، نسبت زیان انباشته به 
سرمایه را کاهش دهند که اکنون با توجه به تداوم زیان دهی این بنگاه ها، همان طور که حسابرس نیز ذکر 

کرده، هر دو بنگاه مجددا مشمول ماده )141( قانون تجارت شده اند.

ایران خودرو و سایپا ۵۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند

بدهکاران تودرتو!
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وضعیت مالی گروه و شرکت 
ایران خودرو

ترازنامـه یـا صورت وضعیت مالـی، از مهم ترین 
صورت هـای مالی هر بنگاه اقتصادی اسـت. این 
صـورت مالـی وضعیـت دارایی هـا، بدهی ها و 
سـرمایه بنـگاه را در یـک زمان مشـخص برای 
ذی نفعـان نشـان می دهـد. جـدول 1 بـه طـور 
خالصـه، ترازنامه گـروه ایران خودرو و شـرکت 

اصلی ایران خودرو را نشان می دهد.
براسـاس این جـدول، عمـده اقـالم دارایی های 
شـرکت اصلی ایران خـودرو شـامل دارایی های 
ثابت، سرمایه گذاری ها و دریافتنی ها و همچنین  

پیش پرداخت هاست. 
مهم تریـن اقـالم در دارایی هـای ثابـت شـرکت 
اصلی، شامل زمین و ماشین آالت و تجهیزات و 
در خصوص سـرمایه گذاری بلندمـدت، مربوط 
به سـرمایه گذاری در شـرکت های فرعی است. 
حدود 3/1 هزار میلیارد تومان از سـرمایه گذاری 
در شـرکت های فرعـی توسـط شـرکت اصلی 
ایران خـودرو در سـهام شـرکت های بورسـی و 
13/7 هزار میلیارد تومان در سـایر شـرکت های 
غیـر بورسـی سـرمایه گذاری شـده کـه در یک 
تقسـیم بنـدی می تـوان ایـن شـرکت ها را نهاد 
مالـی و نهاد غیرمالـی در نظر گرفت؛ در واقع، 
برخی از این شـرکت ها مانند شـرکت گسترش 
سـرمایه گذاری ایران خودرو کـه موضوع اصلی 
فعالیت آن مطابق با اساسـنامه، سرمایه گذاری در 
سـهام، سهم الشـرکه، واحدهای سـرمایه گذاری 
صندوق ها اسـت، نهاد مالی محسوب می شوند و 
الزامـا ارتبـاط مسـتقیمی بـه سـرمایه گذاری در 

کسب وکار اصلی شرکت ندارند.
عـالوه بـر ایـن، بخشـی از سـرمایه گذاری های 
شـرکت ایران خودرو در شـرکت هایی است که 
مالک ایران خودرو نیز هستند )سهام چرخه ای(. 
به عنوان نمونه، شـرکت سـرمایه گذاری سمند، 
شـرکتی اسـت کـه بیـش از 3 درصـد سـهام 
شـرکت اصلـی ایران خـودرو را دارد )در تاریـخ 
تهیه گـزارش( و از طرف دیگر، شـرکت فرعی 
ایران خـودرو نیـز هسـت کـه 7۰ درصـد آن در 

مالکیت شرکت ایران خودرو است.
یکی دیگـر از اقالم مهـم در بخـش دارایی های 
ترازنامه شـرکت اصلی ایران خـودرو، مربوط به 
پیش پرداخت هـا و دریافتنی های تجاری اسـت 
که ارقام اصلی آن بابت حسـاب های دریافتنی از 

شـرکت های گروه، سـود سهام دریافتنی و پیش 
پرداخت خرید داخلی بوده است.

در طـرف دیگر ترازنامه، قسـمت بدهی ها بیش 
از 1۰۵ درصد ترازنامه را شامل می شود. به بیانی 
دیگر، سـهم بدهی هـای شـرکت از دارایی های 
آن فزونی یافته و ارزش حقوق صاحبان سرمایه 
شـرکت اصلی ایران خودرو، منفی شـده اسـت. 
بررسـی وضعیت مالی شـرکت طـی دوره های 
گذشته نشان می داد که ارزش حقوق سهامداران  
با سـرعت زیـادی در حـال صفر شـدن بود. 
عمـده بدهی  شـرکت اصلی بـه پیش دریافت ها، 
پرداختنی هـای تجـاری و تسـهیالت  مالـی و 
عمـده پیش دریافت هـا مربـوط بـه پیش فروش 
خودروهای شـرکت است که اشخاص حقیقی 
)مشـتریان( به شـرکت ایران خـودرو پرداخت 
کرده انـد. ایـن قلم از بدهی های شـرکت عمدتا 
بـه دلیل پیش فروش خودروهاسـت که مطابق با 
یاداشـت های توضیحی، برخـی از آنها در موعد 
مقرر تحویل داده نشـده اند و شرکت را مشمول 

جریمه کرده اند.
دربـاره پرداختنی هـای شـرکت ایران خـودرو، 
عمده اقالم به اشـخاص وابسـته )شـرکت های 
فرعـی، شـرکت های تحـت کنترل مشـترک و 
عضـو هیئـت مدیـره(، شـرکت های گـروه و 

تامین کنندگان مواد اولیه مربوط می شود.
عمده تامین مالی شـرکت اصلی ایران خـودرو از 
طریـق نظام بانکی و بخش کمـی از آن از طریق 
بـازار سـرمایه و انتشـار اوراق مالـی اسـالمی 
صـورت گرفته و عمده نرخ تسـهیالت دریافتی 

نیز بین 1۰ تا ۲۰ درصد بوده است.
فزونـی بدهی هـا بـر دارایی ها، به معنـای منفی 
بـودن بخش مربوط به سـرمایه اسـت. سـرمایه 
اصلی شـرکت حـدود 3۰ هـزار میلیـارد تومان 
است که زیان انباشـته حدود 6/ 3 4 هزار میلیارد 
تومانـی سـبب شـده مجمـوع ارزش حقـوق 
صاحبان سـرمایه شرکت اصلی، منفی شود و به 
عـددی حـدود 7/ 4 هـزار میلیارد تومان برسـد. 
بررسـی رونـد ارزش حقـوق صاحبان سـرمایه 
شـرکت اصلـی نشـان می دهد کـه این قلـم از 
ترازنامه شـرکت با سرعت بسیار زیادی در حال 
کاهش اسـت و پیش بینی می شـود که همچنان 

منفی تر گردد.
 بـه بیانـی دیگـر، وضعیـت عملیات شـرکت 
ایران خـودرو )درآمدهای عملیاتی و هزینه ها( به 

سرمایه اصلی شرکت
ایران خودرو حدود ۳۰ 

هزار میلیارد تومان است
که زیان انباشته حدود

۶/۳۴ هزار میلیارد تومانی 
سبب شده مجموع ارزش 

حقوق صاحبان سرمایه 
شرکت اصلی، منفی شود

و به عددی حدود ۷/۴ 
هزار میلیارد تومان برسد

زیان ایران خودرو و 
گروه آن در شش ماهه 

ابتدایی سال گذشته،
به ترتیب برابر با حدود
۴/۷ هزار میلیارد تومان

و ۶/9 هزار میلیارد 
تومان بوده است

با توجه به زیان تولید 
ثبت شده و تولید حدود

8۶۷ هزار دستگاهی
)مجموع تولید سواری

و وانت( در سال 1۴۰۰ 
خودروسازان به طور 

متوسط روی تولید 
هر دستگاه خودرو 
حدود 11 میلیون 

تومان زیان داشتند
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شـکلی بوده کـه فعالیت این بنـگاه را زیـان آور 
کـرده اسـت کـه اثـر زبـان بنـگاه در ترازنامـه و 
سـرمایه بنـگاه و کاهش حقوق صاحبان سـهام 

خود را نشان می دهد.
به منظور شـناخت بهتر وضعیـت مالی بنگاه ها 
الزم اسـت تا عالوه بر ترازنامه، صورت سـود و 
زیـان نیـز کـه یکـی از سـندهای مالی مهـم در 
شـناخت عملیات بنگاه و درآمدها و هزینه های 
بنـگاه محسـوب می شـود، مـورد بررسـی قرار 
گیرد. اجزای مهم صورت سـود و زیان شـرکت 
اصلـی و گـروه ایران خـودرو در جـدول 3 ذکر 

شده است.
براسـاس ایـن جـدول، شـرکت اصلـی و گروه 
ایران خـودرو در عملیـات خودروسـازی دچـار 
زیان هسـتند. به بیانی دیگر، تفاوت میان »درآمد 
عملیاتی« و »بهای تمام شده در آمد عملیاتی« که 
در صـدر صـورت سـود و زیان می آید و سـود 
)زیـان( ناخالـص را نشـان می دهد، نشـانگر آن 
اسـت که شـرکت ایران خودرو به طور میانگین 
با تولیـد هر واحد خودرو، از همـان ابتدا با زیان 
مواجـه می شـود. سـایر هزینه های بنـگاه که در 
ادامـه صورت سـود و زیان می آید، بـر این زیان 
می افزایـد و سـبب ایجـاد زیـان خالـص بـرای 
ایران خـودرو  گـروه  و  ایران خـودرو  شـرکت 
می شـود؛ به طـوری کـه زیـان خالص شـرکت 
ایران خـودرو و گـروه آن طی 6 ماه ابتدایی سـال 
14۰۰ بـه ترتیب برابر با حدود 7/  4 هزار میلیارد 

تومان و 9/  6 هزار میلیارد تومان بوده است. 
یکـی از مـوارد مهـم در صـورت مالی شـرکت 
ایران خـودرو کـه سـبب بهـره وری پاییـن آن 
می شـود، هزینه باالی سـربار جذب نشده تولید 
اسـت که حـدود ۲ درصـد درآمدهای عملیاتی 
شـرکت را تشـکیل می دهـد. این هزینه سـربار 
جذب نشـده که حدود یـک هزار میلیارد تومان 

بـرآورد شـده، به معنای هزینه هایی اسـت که به 
دلیـل توقـف عملیـات ایجاد شـده اسـت. این 
هزینه ها در سـرفصل بهای تمام شده درآمدهای 
عملیاتی آورده نمی شـود و در سـرفصل سـایر 

هزینه ها آورده می شود. 
براسـاس یادداشـت های توضیحی صورت های 
مالـی منتهی به نیمه ابتدایـی سـال 14۰۰، درآمد 
ناشـی از فروش تمامی خودروهـا )عملیاتی( از 
بهای تمام شده آنها )شامل مواد مستقیم مصرفی، 
سربار تولید و خریدهای داخلی( کمتر است که 
بـه معنای آن اسـت که درآمد حاصـل از فروش 
محصوالت شـرکت ایران خـودرو کفاف هزینه 
تولید همان محصوالت را نمی دهد و هزینه های 
مالـی و اداری که در ادامه اضافه می گردد، سـبب 
می شـود درنهایت شـرکت با زیان شدید مواجه 
شـود کـه اثـر خـود را در سـرمایه شـرکت در 

ترازنامه بگذارد.

وضعیت مالی گروه و شرکت سایپا
جدول ۲ ترازنامه گروه سـایپا و شـرکت اصلی 
سـایپا را نشـان می دهد. بر اسـاس آمارهای این 
جـدول، عمده اقالم دارایی های شـرکت سـایپا، 
شامل سـرمایه گذاری و دریافتنی های بلندمدت 
اسـت )بیـش از ۵6 درصـد انـدازه ترازنامـه(. 
بیشـترین ارقام، به سـرفصل سـرمایه گذاری ها، 
سـرمایه گذاری در شـرکت های فرعـی مربـوط 

می شود که ۵۲/۵ درصد کل ترازنامه است. 
مشـابه آنچـه در شـرکت ایران خـودرو وجـود 
داشـت، سـایپا نیـز دارای شـرکت های فرعـی 
اسـت که از جنس نهـاد مالی و سـرمایه گذاری 
هسـتند و ارتباط مستقیمی به کسب وکار اصلی 
بنگاه ندارند؛ مثال شـرکت سـرمایه گذاری سایپا 
شـرکتی اسـت کـه در بـورس پذیرش شـده و 
حـدود 4۰ درصـد آن تحـت مالکیت شـرکت 

 نسبت اقالم مهم بهای تمام شده درآمد عملیاتی به درآمد عملیاتی سال مالی منتهی به 1400/06/31

اقالم مهم بهای تمام شده درآمد عملیاتی
درصد نسبت به درآمد عملیاتی )شرکت اصلی(درصد نسبت به بهای تمام شده درآمد عملیاتی )شرکت اصلی(

سایپاایران خودروسایپاایران خودرو

72/992/574/8106مواد مستقیم مصرفی

7/311/17/512/7هزینه سربار ساخت

80/2103/682/3118/7مجموع

ایران خودرو با تولید 
حدود ۴۵1 هزار و 1۰۰ 
دستگاه به طور متوسط 
روی هر خودرو حدود

  ۵/۵ میلیون تومان زیان 
دیده اند و سایپا نیز با

 تولید حدود ۲۷۴ هزار 
و ۷۵۰ دستگاه انواع 
سواری به طور متوسط 
روی هر خودرو حدود

 ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار 
تومان زیان ثبت 
کرده است

شرکت اصلی سایپا در 
نیمه اول سال 1۴۰۰ 
حدود ۲/۳ هزار میلیارد 
تومان زیان ناخالص 
شناسایی کرده که همراه
 با سایر هزینه ها، نهایتا
حدود ۴/8 هزار میلیارد
 تومان زیان خالص برای

 این شرکت در ۶ ماهه 
نخست سال 1۴۰۰ 
ثبت شده است
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سایپاسـت. موضوع فعالیت اصلی این شرکت، 
سرمایه گذاری در اوراق بهادار است. 

همچنین شـرکت سـایپا مشـابه با ایران خودرو 
دارای سـهام چرخه ای اسـت. یعنی شرکت های 
فرعی که شـرکت اصلی سـایپا سـهام دارشـان 
اسـت، خود سـهامدار شرکت سـایپا هستند. به 
عنوان نمونه، شرکت سرمایه گذاری سایپا دارای 
سهام شرکت سـایپا و شرکت سایپا دارای سهام 

شرکت سرمایه گذاری سایپاست. 
این نوع از سـهامداری که شرکت ایران خودرو و 
سـایپا هر دو دچار آن هسـتند، سبب حکمرانی 
نامطلـوب در بنگاه می شـود و موجب می شـود 
تـا منابـع مالـی شـرکت های تابعـه بـه جـای 
سـرمایه گذاری و تولیـد، صرف سـرمایه گذاری 
در شـرکت باالسری شـود. داللت این مسئله در 
تضییع حقـوق سـایر سـهامداران در اداره بنگاه 

)پایین بودن حق رأی( است.
پیش پرداخت ها و دریافتنی هـا یک قلم دیگر از 

دارایی هاسـت که سـهم زیادی در ترازنامه سایپا 
دارد )حدود 1۲ درصد اندازه ترازنامه(.

درخصـوص سـرفصل پرداختنی هـا، مشـاهده 
می شـود که عمده پرداختنی های شـرکت که در 
سـرفصل بدهی های جاری قـرار دارد، پرداختی 
بـه شـرکت های گـروه و تامین کننـدگان کاال و 
خدمات اسـت. پیش دریافت ها نیز غالبا مربوط 

به خریداران خودرو از خود سایپاست.
تسـهیالت مالی شـرکت اصلی )اعم از جاری و 
غیرجـاری( سـایپا حـدود ۲7 درصـد ترازنامـه 
شـرکت را شامل می شود. عمده نرخ تسهیالت 

دریافتی در بازه 1۵ تا ۲۰درصد قرار دارد. 
بخـش نهایی ترازنامه شـرکت سـایپا مربوط به 
حقوق صاحبان سـهام شرکت است که به دلیل 
عملیـات زیان ده شـرکت، بـا سـرعت در حال 
کاهش اسـت. این سرفصل متشـکل از سرمایه 
پرداخت شـده به میزان 19/۵ هزار میلیارد تومان 
و زیان انباشـته به میزان حدود 19/8 هزار میلیارد 

جدول1- اجزای ترازنامه شرکت اصلی و تلفیقی ایران خودرو براساس صورت های مالی منتهی به 31/ 1400/06 )هزار میلیارد ریال(

جزء ترازنامه
گروه )تلفیقی(شرکت اصلی

درصد از کل ترازنامهارزش ریالیدرصد از کل ترازنامهارزش ریالی

دارایی ها

غیرجاری

19022/6588ثابت

18622/1121/65سرمایه گذاری ها و دریافتنی ها

20/2182/5سایر

جاری

28033/3321429/6پیش پرداخت ها و دریافتنی های تجاری

1601934547/7موجودی مواد و کاال

222/67510/37سایر

840100723100مجموع دارایی ها

445/2729/9بدهی های غیرجاری

بدهی  جاریبدهی ها

پرداختنی های تجاری ، سایر پرداختنی ها 
69282/3859118و پیش دریافت ها

12514/922430تسهیالت مالی

253699/5سایر

حقوق مالکانه

30135/830141/6سرمایه

72/4-524-41/2-346-سود )زیان( انباشته

36/6-265-0/2-2-سایر

840100723100مجموع بدهی ها و حقوق مالکانه

توضیح: ارقامگردشدهاند.

بخشی از سرمایه گذاری 
شرکت ایران خودرو در 

شرکت هایی است که
مالک ایران خودرو نیز 

هستند، مثال شرکت 
سرمایه گذاری سمند، 

بیش از ۳ درصد از 
سهام شرکت اصلی 

ایران خودرو را دارد و 
از طرف دیگر، شرکت

فرعی ایران خودرو نیز 
محسوب می شود که

۷۰ درصد آن در مالکیت 
گروه ایران خودرو است
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شـکلی بوده کـه فعالیت این بنـگاه را زیـان آور 
کـرده اسـت کـه اثـر زبـان بنـگاه در ترازنامـه و 
سـرمایه بنـگاه و کاهش حقوق صاحبان سـهام 

خود را نشان می دهد.
به منظور شـناخت بهتر وضعیـت مالی بنگاه ها 
الزم اسـت تا عالوه بر ترازنامه، صورت سـود و 
زیـان نیـز کـه یکـی از سـندهای مالی مهـم در 
شـناخت عملیات بنگاه و درآمدها و هزینه های 
بنـگاه محسـوب می شـود، مـورد بررسـی قرار 
گیرد. اجزای مهم صورت سـود و زیان شـرکت 
اصلـی و گـروه ایران خـودرو در جـدول 3 ذکر 

شده است.
براسـاس ایـن جـدول، شـرکت اصلـی و گروه 
ایران خـودرو در عملیـات خودروسـازی دچـار 
زیان هسـتند. به بیانی دیگر، تفاوت میان »درآمد 
عملیاتی« و »بهای تمام شده در آمد عملیاتی« که 
در صـدر صـورت سـود و زیان می آید و سـود 
)زیـان( ناخالـص را نشـان می دهد، نشـانگر آن 
اسـت که شـرکت ایران خودرو به طور میانگین 
با تولیـد هر واحد خودرو، از همـان ابتدا با زیان 
مواجـه می شـود. سـایر هزینه های بنـگاه که در 
ادامـه صورت سـود و زیان می آید، بـر این زیان 
می افزایـد و سـبب ایجـاد زیـان خالـص بـرای 
ایران خـودرو  گـروه  و  ایران خـودرو  شـرکت 
می شـود؛ به طـوری کـه زیـان خالص شـرکت 
ایران خـودرو و گـروه آن طی 6 ماه ابتدایی سـال 
14۰۰ بـه ترتیب برابر با حدود 7/  4 هزار میلیارد 

تومان و 9/  6 هزار میلیارد تومان بوده است. 
یکـی از مـوارد مهـم در صـورت مالی شـرکت 
ایران خـودرو کـه سـبب بهـره وری پاییـن آن 
می شـود، هزینه باالی سـربار جذب نشده تولید 
اسـت که حـدود ۲ درصـد درآمدهای عملیاتی 
شـرکت را تشـکیل می دهـد. این هزینه سـربار 
جذب نشـده که حدود یـک هزار میلیارد تومان 

بـرآورد شـده، به معنای هزینه هایی اسـت که به 
دلیـل توقـف عملیـات ایجاد شـده اسـت. این 
هزینه ها در سـرفصل بهای تمام شده درآمدهای 
عملیاتی آورده نمی شـود و در سـرفصل سـایر 

هزینه ها آورده می شود. 
براسـاس یادداشـت های توضیحی صورت های 
مالـی منتهی به نیمه ابتدایـی سـال 14۰۰، درآمد 
ناشـی از فروش تمامی خودروهـا )عملیاتی( از 
بهای تمام شده آنها )شامل مواد مستقیم مصرفی، 
سربار تولید و خریدهای داخلی( کمتر است که 
بـه معنای آن اسـت که درآمد حاصـل از فروش 
محصوالت شـرکت ایران خـودرو کفاف هزینه 
تولید همان محصوالت را نمی دهد و هزینه های 
مالـی و اداری که در ادامه اضافه می گردد، سـبب 
می شـود درنهایت شـرکت با زیان شدید مواجه 
شـود کـه اثـر خـود را در سـرمایه شـرکت در 

ترازنامه بگذارد.

وضعیت مالی گروه و شرکت سایپا
جدول ۲ ترازنامه گروه سـایپا و شـرکت اصلی 
سـایپا را نشـان می دهد. بر اسـاس آمارهای این 
جـدول، عمده اقالم دارایی های شـرکت سـایپا، 
شامل سـرمایه گذاری و دریافتنی های بلندمدت 
اسـت )بیـش از ۵6 درصـد انـدازه ترازنامـه(. 
بیشـترین ارقام، به سـرفصل سـرمایه گذاری ها، 
سـرمایه گذاری در شـرکت های فرعـی مربـوط 

می شود که ۵۲/۵ درصد کل ترازنامه است. 
مشـابه آنچـه در شـرکت ایران خـودرو وجـود 
داشـت، سـایپا نیـز دارای شـرکت های فرعـی 
اسـت که از جنس نهـاد مالی و سـرمایه گذاری 
هسـتند و ارتباط مستقیمی به کسب وکار اصلی 
بنگاه ندارند؛ مثال شـرکت سـرمایه گذاری سایپا 
شـرکتی اسـت کـه در بـورس پذیرش شـده و 
حـدود 4۰ درصـد آن تحـت مالکیت شـرکت 

 نسبت اقالم مهم بهای تمام شده درآمد عملیاتی به درآمد عملیاتی سال مالی منتهی به 1400/06/31

اقالم مهم بهای تمام شده درآمد عملیاتی
درصد نسبت به درآمد عملیاتی )شرکت اصلی(درصد نسبت به بهای تمام شده درآمد عملیاتی )شرکت اصلی(

سایپاایران خودروسایپاایران خودرو

72/992/574/8106مواد مستقیم مصرفی

7/311/17/512/7هزینه سربار ساخت

80/2103/682/3118/7مجموع

ایران خودرو با تولید 
حدود ۴۵1 هزار و 1۰۰ 
دستگاه به طور متوسط 
روی هر خودرو حدود
  ۵/۵ میلیون تومان زیان 
دیده اند و سایپا نیز با
 تولید حدود ۲۷۴ هزار 
و ۷۵۰ دستگاه انواع 
سواری به طور متوسط 
روی هر خودرو حدود
 ۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار 
تومان زیان ثبت 
کرده است

شرکت اصلی سایپا در 
نیمه اول سال 1۴۰۰ 
حدود ۲/۳ هزار میلیارد 
تومان زیان ناخالص 
شناسایی کرده که همراه
 با سایر هزینه ها، نهایتا
حدود ۴/8 هزار میلیارد
 تومان زیان خالص برای
 این شرکت در ۶ ماهه 
نخست سال 1۴۰۰ 
ثبت شده است
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سایپاسـت. موضوع فعالیت اصلی این شرکت، 
سرمایه گذاری در اوراق بهادار است. 

همچنین شـرکت سـایپا مشـابه با ایران خودرو 
دارای سـهام چرخه ای اسـت. یعنی شرکت های 
فرعی که شـرکت اصلی سـایپا سـهام دارشـان 
اسـت، خود سـهامدار شرکت سـایپا هستند. به 
عنوان نمونه، شرکت سرمایه گذاری سایپا دارای 
سهام شرکت سـایپا و شرکت سایپا دارای سهام 

شرکت سرمایه گذاری سایپاست. 
این نوع از سـهامداری که شرکت ایران خودرو و 
سـایپا هر دو دچار آن هسـتند، سبب حکمرانی 
نامطلـوب در بنگاه می شـود و موجب می شـود 
تـا منابـع مالـی شـرکت های تابعـه بـه جـای 
سـرمایه گذاری و تولیـد، صرف سـرمایه گذاری 
در شـرکت باالسری شـود. داللت این مسئله در 
تضییع حقـوق سـایر سـهامداران در اداره بنگاه 

)پایین بودن حق رأی( است.
پیش پرداخت ها و دریافتنی هـا یک قلم دیگر از 

دارایی هاسـت که سـهم زیادی در ترازنامه سایپا 
دارد )حدود 1۲ درصد اندازه ترازنامه(.

درخصـوص سـرفصل پرداختنی هـا، مشـاهده 
می شـود که عمده پرداختنی های شـرکت که در 
سـرفصل بدهی های جاری قـرار دارد، پرداختی 
بـه شـرکت های گـروه و تامین کننـدگان کاال و 
خدمات اسـت. پیش دریافت ها نیز غالبا مربوط 

به خریداران خودرو از خود سایپاست.
تسـهیالت مالی شـرکت اصلی )اعم از جاری و 
غیرجـاری( سـایپا حـدود ۲7 درصـد ترازنامـه 
شـرکت را شامل می شود. عمده نرخ تسهیالت 

دریافتی در بازه 1۵ تا ۲۰درصد قرار دارد. 
بخـش نهایی ترازنامه شـرکت سـایپا مربوط به 
حقوق صاحبان سـهام شرکت است که به دلیل 
عملیـات زیان ده شـرکت، بـا سـرعت در حال 
کاهش اسـت. این سرفصل متشـکل از سرمایه 
پرداخت شـده به میزان 19/۵ هزار میلیارد تومان 
و زیان انباشـته به میزان حدود 19/8 هزار میلیارد 

جدول1- اجزای ترازنامه شرکت اصلی و تلفیقی ایران خودرو براساس صورت های مالی منتهی به 31/ 1400/06 )هزار میلیارد ریال(

جزء ترازنامه
گروه )تلفیقی(شرکت اصلی

درصد از کل ترازنامهارزش ریالیدرصد از کل ترازنامهارزش ریالی

دارایی ها

غیرجاری

19022/6588ثابت

18622/1121/65سرمایه گذاری ها و دریافتنی ها

20/2182/5سایر

جاری

28033/3321429/6پیش پرداخت ها و دریافتنی های تجاری

1601934547/7موجودی مواد و کاال

222/67510/37سایر

840100723100مجموع دارایی ها

445/2729/9بدهی های غیرجاری

بدهی  جاریبدهی ها

پرداختنی های تجاری ، سایر پرداختنی ها 
69282/3859118و پیش دریافت ها

12514/922430تسهیالت مالی

253699/5سایر

حقوق مالکانه

30135/830141/6سرمایه

72/4-524-41/2-346-سود )زیان( انباشته

36/6-265-0/2-2-سایر

840100723100مجموع بدهی ها و حقوق مالکانه

توضیح: ارقامگردشدهاند.

بخشی از سرمایه گذاری 
شرکت ایران خودرو در 

شرکت هایی است که
مالک ایران خودرو نیز 

هستند، مثال شرکت 
سرمایه گذاری سمند، 

بیش از ۳ درصد از 
سهام شرکت اصلی 

ایران خودرو را دارد و 
از طرف دیگر، شرکت

فرعی ایران خودرو نیز 
محسوب می شود که

۷۰ درصد آن در مالکیت 
گروه ایران خودرو است
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تومـان اسـت که در مجمـوع حقـوق صاحبان 
سـهام شـرکت سـایپا برابر با منفی 19۰ میلیارد 

تومان شده است.
براسـاس جـدول 4، درآمـد عملیاتـی گـروه و 
شـرکت اصلی سـایپا از بهای تمام شـده درآمد 
عملیاتی کمتر اسـت و همین مسئله سبب شده 
تا مشابه وضعیت گروه و شـرکت ایران خودرو، 

این گروه دچار زیان ناخالص شود. 
شـرکت اصلی سـایپا در نیمـه اول سـال 14۰۰ 
حـدود 3 / ۲ هـزار میلیارد تومـان زیان ناخالص 
شناسـایی کرده اسـت که بـا وجـود هزینه های 
مالی شـرکت و سـایر هزینه ها در نهایت حدود 
8/ 4 هـزار میلیـارد تومـان زیـان خالـص بـرای 
شـرکت سـایپا طی 6 ماهه نخست سـال 14۰۰ 

ایجاد شده است.
ایـن زیـان خالـص شـرکت اصلـی سـایپا، بـه 
سـرفصل زیان انباشته در ترازنامه شرکت اضافه 
شـده و در نهایت، ارزش حقوق صاحبان سـهام 

شرکت کاهش یافته و منفی تر می شود. 

11 میلیون تومان زیان، 
برای هر خودرو 

از سوی دیگر، براسـاس صورت های مالی درج 
شـده از سه خودروسـاز بزرگ کشور در سامانه 
کـدال سـازمان بـورس، در سـال 14۰۰، ایـران 
خـودرو، سـایپا و پـارس خـودرو در مجمـوع 
حـدود 9 هـزار و ۵۰۰ میلیـارد تومان زیان تولید 
را در صورت هـای مالـی خود ثبت کردند که در 
ایـن میـان، خودروسـازی سـایپا بـا ثبـت زیان 
حـدود 6 هـزار و 6۵۵ میلیارد تومانـی در صدر 

جدول بیشترین زیان تولید قرار دارد. 
رتبـه دوم نیـز بـه ایران خودرویی ها تعلـق دارد. 
آبی های جاده مخصوص در پایان سـال گذشته 
حـدود دو هـزار و 48۰ میلیارد تومان زیان تولید 
را تجربـه کردنـد. ایـن میـزان زیـان حـدود ۲۵ 
درصـد از زیـان تولیـد کل را شـامل می شـود. 
پارس خودرویی هـا نیـز بـه عنوان شـرکت زیر 
مجموعه سـایپا نزدیک بـه 31۵ میلیـارد تومان 
زیـان را در کارنامـه خود ثبت کردند. زیان تولید 

جدول 2- اجزای ترازنامه شرکت اصلی و گروه سایپا براساس صورت های مالی منتهی به 1400/06/31

گروه )تلفیقی(شرکت اصلیجزء ترازنامه

دارایی ها

غیرجاری

درصد از کل ترازنامهارزش ریالیدرصد از کل ترازنامهارزش ریالی

8815/8121237ثابت

31256/1173/3سرمایه گذاری و دریافتنی های بلندمدت

20/361/2سایر

جاری

6812/212123/7پیش پرداخت ها و دریافتنی ها

831522243/4موجودی مواد و نقد

20/3234/5سایر

556100511100مجموع دارایی ها

بدهی ها

بدهی  غیرجاری
183/2356/9تسهیالت و پرداختنی های بلندمدت

91/6316سایر

بدهی جاری

39270/5607118/8پرداختنی ها و پیش دریافت ها

13223/720640/3تسهیالت مالی

61367سایر

حقوق مالکانه

1953519538/1سرمایه

94-480-35/6-198-سود )زیان( انباشته

23/2-119-20/3سایر

556100511100مجموع بدهی ها و حقوق مالکانه

شرکت سایپا هم مشابه 
ایران خودرو دارای سهام 
چرخه ای است. به این معنا
 که شرکت های فرعی که

 سایپا سهامدار آنهاست، 
خود نیز سهامدار سایپا 
هستند؛ به عنوان مثال
 شرکت سرمایه گذاری
 سایپا، سهام سایپا را 
 در اختیار دارد و سایپا 
دارای سهام شرکت 
سرمایه گذاری سایپاست
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جدول 4- تلخیص اجزای صورت سود و زیان شرکت اصلی و گروه سایپا )هزار میلیارد ریال(

شرکت اصلیجزئیات صورت سود و زیان
درصد از درآمد 

عملیاتی
گروه

درصد از درآمد 
عملیاتی

165100228100درآمد عملیاتی

248108/7-189114/5-بهای تمام شده درآمد عملیاتی

198/3-2313/9-سود ناخالص

2611/4-127/2-هزینه ها و زیان تعهدات معوق

94/8156/5خالص سایر درآمدها و هزینه ها

3013/15-2615/7-سود )زیان( عملیاتی

3515/3-2313/9-هزینه های مالی

10/693/9سایر درآمدها و هزینه   غیرعملیاتی

5725-4829-سود خالص

جدول 3- تلخیص اجزای صورت سود و زیان شرکت اصلی و گروه ایران خودرو
 براساس صورت های مالی منتهی به 31/ 1400/06 )هزار میلیارد ریال(

شرکت اصلیجزئیات صورت سود و زیان
درصد از درآمد 

عملیاتی
گروه

درصد از درآمد 
عملیاتی

464100406100درآمد عملیاتی

407100/2-476102/5-بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

143153/7تعدیل ذخایر تعهدات معوق

20/4143/4سود ناخالص

هزینه های فروش، اداری و عمومی 
379/1-245/1-و زیان تعهدات معوق

71/7-51-خالص سایر درآمدها و هزینه ها

307/4-265/6-سود عملیاتی

4310/6-255/4-هزینه های مالی

40/841سایر درآمدها و هزینه غیرعملیاتی

6917-4710/1-سود خالص

سـومین خودروسـاز بزرگ کشـور نیـز حول و 
حوش ۵ درصد از زیان کل تولید در سال 14۰۰ 

را در بر می گیرد.
بـا توجه به زیـان تولید ثبت شـده و تیراژ تولید 
حـدود 866 هـزار و 6۰۰ دسـتگاهی )مجمـوع 
سـواری و وانت( در سـال گذشته خودروسازان 
به طور متوسـط روی تولید هر دسـتگاه خودرو 
نزدیـک بـه 11 میلیـون تومـان زیـان را تجربـه 
کردنـد؛ امـا بررسـی تفکیکـی آمـار زیان دهـی 
خودروسـازان گویـای ایـن نکتـه اسـت کـه 
ایران خودرویی هـا بـا تولیـد حدود 4۵1 هـزار و 
1۰۰ دسـتگاه به طور متوسط روی هر خودرویی 
کـه از خـط تولیـد خـارج کرده اند حـدود پنج 

میلیون و ۵۰۰ هزار تومان زیان دیده اند. 
سـایپا نیز با تولیدی حول و حوش ۲74 هزار و 
7۵۰ دسـتگاه انـواع سـواری و وانـت بـه طـور 
متوسط روی هر دستگاه از محصوالت تولیدی 
خـود حدود ۲4 میلیـون و ۲۰۰ هزار تومان زیان 

را در کارنامه خود ثبت کرده است. 
پارس خـودرو نیـز بـه طـور متوسـط روی هـر 
دستگاه خودروی تولیدی دو میلیون و 87۰ هزار 

تومان زیان را تجربه کرده است.
* * *

وجود زیان انباشته در ترازنامه این دو خودروساز 
بـزرگ از یـک طـرف و ادامـه عملیـات زیان ده 
توسـط این دو خودروسـاز که در صورت سود 
و زیان نشـان داده می شود از طرف دیگر، بیانگر 
آن اسـت که سرمایه شـرکت به سرعت خورده 
می شـود و بنـگاه را مشـمول مـاده )141( قانون 
تجارت می کند و آن را به ورطه ورشکسـتگی و 
اعسـار خواهـد کشـاند. مطابق بـا مـاده )141( 
قانـون تجـارت، در صـورت وقـوع زیانـی کـه 
حداقل نصف سـرمایه بنـگاه را از بین ببرد، باید 
هیئت مدیره بالفاصله مجمع عمومی فوق العاده 
صاحبـان سـهام را با موضـوع انحالل یـا بقای 
شـرکت دعـوت نمایـد. بـر اسـاس ایـن مـاده 
قانونـی، هـرگاه مجمـع مزبـور رأی بـه انحالل 
ندهد باید در همان جلسـه و با رعایت مقررات 
مـاده )6( ایـن قانون سـرمایه شـرکت را به مبلغ 
سـرمایه موجود کاهش دهد؛ این در حالی است 
که دو شـرکت مذکور، این احکام قانون تجارت 
را اجـرا نکرده انـد و وضعیت سـرمایه ای این دو 
بنگاه با سـرعت بسـیاری در حـال از بین رفتن 

)صفر شدن حقوق صاحبان سهام( است.
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تومـان اسـت که در مجمـوع حقـوق صاحبان 
سـهام شـرکت سـایپا برابر با منفی 19۰ میلیارد 

تومان شده است.
براسـاس جـدول 4، درآمـد عملیاتـی گـروه و 
شـرکت اصلی سـایپا از بهای تمام شـده درآمد 
عملیاتی کمتر اسـت و همین مسئله سبب شده 
تا مشابه وضعیت گروه و شـرکت ایران خودرو، 

این گروه دچار زیان ناخالص شود. 
شـرکت اصلی سـایپا در نیمـه اول سـال 14۰۰ 
حـدود 3 / ۲ هـزار میلیارد تومـان زیان ناخالص 
شناسـایی کرده اسـت که بـا وجـود هزینه های 
مالی شـرکت و سـایر هزینه ها در نهایت حدود 
8/ 4 هـزار میلیـارد تومـان زیـان خالـص بـرای 
شـرکت سـایپا طی 6 ماهه نخست سـال 14۰۰ 

ایجاد شده است.
ایـن زیـان خالـص شـرکت اصلـی سـایپا، بـه 
سـرفصل زیان انباشته در ترازنامه شرکت اضافه 
شـده و در نهایت، ارزش حقوق صاحبان سـهام 

شرکت کاهش یافته و منفی تر می شود. 

11 میلیون تومان زیان، 
برای هر خودرو 

از سوی دیگر، براسـاس صورت های مالی درج 
شـده از سه خودروسـاز بزرگ کشور در سامانه 
کـدال سـازمان بـورس، در سـال 14۰۰، ایـران 
خـودرو، سـایپا و پـارس خـودرو در مجمـوع 
حـدود 9 هـزار و ۵۰۰ میلیـارد تومان زیان تولید 
را در صورت هـای مالـی خود ثبت کردند که در 
ایـن میـان، خودروسـازی سـایپا بـا ثبـت زیان 
حـدود 6 هـزار و 6۵۵ میلیارد تومانـی در صدر 

جدول بیشترین زیان تولید قرار دارد. 
رتبـه دوم نیـز بـه ایران خودرویی ها تعلـق دارد. 
آبی های جاده مخصوص در پایان سـال گذشته 
حـدود دو هـزار و 48۰ میلیارد تومان زیان تولید 
را تجربـه کردنـد. ایـن میـزان زیـان حـدود ۲۵ 
درصـد از زیـان تولیـد کل را شـامل می شـود. 
پارس خودرویی هـا نیـز بـه عنوان شـرکت زیر 
مجموعه سـایپا نزدیک بـه 31۵ میلیـارد تومان 
زیـان را در کارنامـه خود ثبت کردند. زیان تولید 

جدول 2- اجزای ترازنامه شرکت اصلی و گروه سایپا براساس صورت های مالی منتهی به 1400/06/31

گروه )تلفیقی(شرکت اصلیجزء ترازنامه

دارایی ها

غیرجاری

درصد از کل ترازنامهارزش ریالیدرصد از کل ترازنامهارزش ریالی

8815/8121237ثابت

31256/1173/3سرمایه گذاری و دریافتنی های بلندمدت

20/361/2سایر

جاری

6812/212123/7پیش پرداخت ها و دریافتنی ها

831522243/4موجودی مواد و نقد

20/3234/5سایر

556100511100مجموع دارایی ها

بدهی ها

بدهی  غیرجاری
183/2356/9تسهیالت و پرداختنی های بلندمدت

91/6316سایر

بدهی جاری

39270/5607118/8پرداختنی ها و پیش دریافت ها

13223/720640/3تسهیالت مالی

61367سایر

حقوق مالکانه

1953519538/1سرمایه

94-480-35/6-198-سود )زیان( انباشته

23/2-119-20/3سایر

556100511100مجموع بدهی ها و حقوق مالکانه

شرکت سایپا هم مشابه 
ایران خودرو دارای سهام 
چرخه ای است. به این معنا
 که شرکت های فرعی که

 سایپا سهامدار آنهاست، 
خود نیز سهامدار سایپا 
هستند؛ به عنوان مثال
 شرکت سرمایه گذاری

 سایپا، سهام سایپا را 
 در اختیار دارد و سایپا 
دارای سهام شرکت 
سرمایه گذاری سایپاست
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جدول 4- تلخیص اجزای صورت سود و زیان شرکت اصلی و گروه سایپا )هزار میلیارد ریال(

شرکت اصلیجزئیات صورت سود و زیان
درصد از درآمد 

عملیاتی
گروه

درصد از درآمد 
عملیاتی

165100228100درآمد عملیاتی

248108/7-189114/5-بهای تمام شده درآمد عملیاتی

198/3-2313/9-سود ناخالص

2611/4-127/2-هزینه ها و زیان تعهدات معوق

94/8156/5خالص سایر درآمدها و هزینه ها

3013/15-2615/7-سود )زیان( عملیاتی

3515/3-2313/9-هزینه های مالی

10/693/9سایر درآمدها و هزینه   غیرعملیاتی

5725-4829-سود خالص

جدول 3- تلخیص اجزای صورت سود و زیان شرکت اصلی و گروه ایران خودرو
 براساس صورت های مالی منتهی به 31/ 1400/06 )هزار میلیارد ریال(

شرکت اصلیجزئیات صورت سود و زیان
درصد از درآمد 

عملیاتی
گروه

درصد از درآمد 
عملیاتی

464100406100درآمد عملیاتی

407100/2-476102/5-بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

143153/7تعدیل ذخایر تعهدات معوق

20/4143/4سود ناخالص

هزینه های فروش، اداری و عمومی 
379/1-245/1-و زیان تعهدات معوق

71/7-51-خالص سایر درآمدها و هزینه ها

307/4-265/6-سود عملیاتی

4310/6-255/4-هزینه های مالی

40/841سایر درآمدها و هزینه غیرعملیاتی

6917-4710/1-سود خالص

سـومین خودروسـاز بزرگ کشـور نیـز حول و 
حوش ۵ درصد از زیان کل تولید در سال 14۰۰ 

را در بر می گیرد.
بـا توجه به زیـان تولید ثبت شـده و تیراژ تولید 
حـدود 866 هـزار و 6۰۰ دسـتگاهی )مجمـوع 
سـواری و وانت( در سـال گذشته خودروسازان 
به طور متوسـط روی تولید هر دسـتگاه خودرو 
نزدیـک بـه 11 میلیـون تومـان زیـان را تجربـه 
کردنـد؛ امـا بررسـی تفکیکـی آمـار زیان دهـی 
خودروسـازان گویـای ایـن نکتـه اسـت کـه 
ایران خودرویی هـا بـا تولیـد حدود 4۵1 هـزار و 
1۰۰ دسـتگاه به طور متوسط روی هر خودرویی 
کـه از خـط تولیـد خـارج کرده اند حـدود پنج 

میلیون و ۵۰۰ هزار تومان زیان دیده اند. 
سـایپا نیز با تولیدی حول و حوش ۲74 هزار و 
7۵۰ دسـتگاه انـواع سـواری و وانـت بـه طـور 
متوسط روی هر دستگاه از محصوالت تولیدی 
خـود حدود ۲4 میلیـون و ۲۰۰ هزار تومان زیان 

را در کارنامه خود ثبت کرده است. 
پارس خـودرو نیـز بـه طـور متوسـط روی هـر 
دستگاه خودروی تولیدی دو میلیون و 87۰ هزار 

تومان زیان را تجربه کرده است.
* * *

وجود زیان انباشته در ترازنامه این دو خودروساز 
بـزرگ از یـک طـرف و ادامـه عملیـات زیان ده 
توسـط این دو خودروسـاز که در صورت سود 
و زیان نشـان داده می شود از طرف دیگر، بیانگر 
آن اسـت که سرمایه شـرکت به سرعت خورده 
می شـود و بنـگاه را مشـمول مـاده )141( قانون 
تجارت می کند و آن را به ورطه ورشکسـتگی و 
اعسـار خواهـد کشـاند. مطابق بـا مـاده )141( 
قانـون تجـارت، در صـورت وقـوع زیانـی کـه 
حداقل نصف سـرمایه بنـگاه را از بین ببرد، باید 
هیئت مدیره بالفاصله مجمع عمومی فوق العاده 
صاحبـان سـهام را با موضـوع انحالل یـا بقای 
شـرکت دعـوت نمایـد. بـر اسـاس ایـن مـاده 
قانونـی، هـرگاه مجمـع مزبـور رأی بـه انحالل 
ندهد باید در همان جلسـه و با رعایت مقررات 
مـاده )6( ایـن قانون سـرمایه شـرکت را به مبلغ 
سـرمایه موجود کاهش دهد؛ این در حالی است 
که دو شـرکت مذکور، این احکام قانون تجارت 
را اجـرا نکرده انـد و وضعیت سـرمایه ای این دو 
بنگاه با سـرعت بسـیاری در حـال از بین رفتن 

)صفر شدن حقوق صاحبان سهام( است.

درو
خو

ت 
صنع

w
w

w
.t

ar
ab

ar
an

.c
om

14
01

ه / 
 ما

داد
 مر

 / 1
98

ره 
شما

7۵



براساس گزارش بانک مرکزی، گروه ایران خودرو، گروه طراحی، مهندسی و تامین قطعات 
ایران خودرو و ایران خودرو دیزل در مجموع بیش از ۲۲هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی از 7 
بانک بزرگ کشور دریافت کرده اند. میزان تعهدات و ارزش وثایق برای هرکدام از این تسهیالت 
متفاوت بوده و میزان بدهی ایران خودرو به هر بانک متغیر است. مساله ای که جلب توجه می کند 
اما حجم تسهیالتی است که به این شرکت تعلق گرفته  است. شرکتی زیان ده که اصرار به ادامه 

فعالیتش در عرصه صنعت، همچنان یکی از پرسش های اصلی اهل فن حوزه خودرو است.
به گزارش بانک مرکزی، گروه خودروسازی سایپا نیز تا پایان سال 14۰۰، بیش از 1۵ هزار 

میلیارد تومان تسهیالت بانکی دریافت کرده است.

میزان تسهیالت )ریال(نام ذینفع واحد سرگروهبانک مبدا

24.761.607.853.413گروه ایران خودرواقتصاد نوین

33.630.208.029.241گروه طراحی، مهندسی و تامین قطعات ایران خودرواقتصاد نوین

23.301.242.662.405گروه ایران خودرو دیزلپارسیان

7.257.273.436.426گروه ایران خودروپارسیان

34.212.768.974.718گروه ایران خودروتجارت

4.968.945.316.295گروه ایران خودروکارآفرین

1.020.274.028.718گروه ایران خودرو دیزلکارآفرین

40.509.761.377.158گروه طراحی، مهندسی و تامین قطعات ایران خودروصادرات 

44.682.330.004.032گروه ایران خودروصادرات

1.367.149.956.174گروه ایران خودرو )اعتبارات اسنادی(شهر

5.542.669.037.902گروه ایران خودروملت

1.717.840.000.004گروه طراحی، مهندسی و تامین قطعات ایران خودروملت

222.972.070.676.505مجموع

بانک مرکزی در اجرای تکلیف مقرر مبنی بر لزوم 
انتشار اطالعات و جزئیات مربوط به تسهیالت و 
تعهدات کالن و همچنین تسهیالت و تعهدات 
اشخاص مرتبط، آمار تسهیالت و تعهدات کالن 
و تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط پرداختی 
اعتباری غیربانکی  و مؤسسات  بانک ها  توسط 
را تا 29 اسفندماه 1400 منتشر کرد که در میان 
از  کالن  تسهیالت  دریافت کنندگان  اسامی 
بانک ها، نام شرکت سایپا و ایران خودرو نیز به 

چشم می خورد. 

میزان تسهیالت )ریال(نام ذینفع واحد سرگروهبانک مبدا

12.317.025.840.443گروه شرکت تولید اتومبیل سایپا اقتصاد نوین

23.123.352.271.638گروه بازرگانی سایپا یدکاقتصاد نوین

8.440.200.000.000گروه سایپاپارسیان

44.064.208.430.811گروه تولید اتومبیل سایپاتجارت

13.810.283.516.687گروه تولید اتومبیل سایپارفاه

22.567.913.542.675گروه تولید اتومبیل سایپاصادرات

27.319.675.514.608گروه تولید اتومبیل سایپاملت

151.642.659.116.862مجموع

حمایت بانکی از 
خودروسازان زیان ده!
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بررسی رنو کوئید به عنوان گزینه حضور در بازار خودروهای اقتصادی ایران 

رویایخودرویارزان،هرروزگرانتر!
بابک وفایی

مطمئن نیستیم زمانی که این مطلب را می خوانید، فاطمی امین هنوز وزیر صمت است یا گردنش را به تیغ 
استیضاح مجلس سپرده، اما برنامه وزارت صمت برای تولید »خودروی ارزان« از وعده ها )یا دقیق تر بگوییم 
یکی از چندین وعده( او برای مقابله با افزایش قیمت های افسار گسیخته در بازار بود که مدتی قبل اعالم شد. 
در ابتدا قصد داشتیم پیرامون همین وعده و شدنی بودن یا نبودن تولید خودروی ارزان در ایران بنویسیم، اما 
نوشتن از وعده های وزیری که به قول حافظ »دولت مستعِجل« است و وعده هایش بیشتر به دست انداختن 

غریقی در دریا به هر چوب خشکی برای غرق نشدن شبیه شده، چندان جذابیتی نداشت.
اما آنچه باعث شد که بار دیگر به این موضوع بازگردیم، انتشار گزارشی جدید از بازوی پژوهشی مجلس شورای 
اسالمی با عنوان »الزامات تولید خودروی اقتصادی با تمرکز بر خودروی کوئید« بود؛ گزارشی درباره ارزان ترین 
محصول رنو و یکی از خودروهای ارزان بازار جهانی که اتفاقا تا چند سال پیش قرار بود به جای هندوستان، 

اولین بار در ایران تولید شود.
در این مقاله قصد داریم رنو کوئید را زیر ذره بین ببریم تا ببینیم آیا این خودرو می تواند رویای تولید خودروی 

ارزان قیمت را در ایران محقق کند یا باید از خیال داشتن خودروهای اقتصادی در ایران ناامید شویم.
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براساس گزارش بانک مرکزی، گروه ایران خودرو، گروه طراحی، مهندسی و تامین قطعات 
ایران خودرو و ایران خودرو دیزل در مجموع بیش از ۲۲هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی از 7 
بانک بزرگ کشور دریافت کرده اند. میزان تعهدات و ارزش وثایق برای هرکدام از این تسهیالت 
متفاوت بوده و میزان بدهی ایران خودرو به هر بانک متغیر است. مساله ای که جلب توجه می کند 
اما حجم تسهیالتی است که به این شرکت تعلق گرفته  است. شرکتی زیان ده که اصرار به ادامه 

فعالیتش در عرصه صنعت، همچنان یکی از پرسش های اصلی اهل فن حوزه خودرو است.
به گزارش بانک مرکزی، گروه خودروسازی سایپا نیز تا پایان سال 14۰۰، بیش از 1۵ هزار 

میلیارد تومان تسهیالت بانکی دریافت کرده است.

میزان تسهیالت )ریال(نام ذینفع واحد سرگروهبانک مبدا

24.761.607.853.413گروه ایران خودرواقتصاد نوین

33.630.208.029.241گروه طراحی، مهندسی و تامین قطعات ایران خودرواقتصاد نوین

23.301.242.662.405گروه ایران خودرو دیزلپارسیان

7.257.273.436.426گروه ایران خودروپارسیان

34.212.768.974.718گروه ایران خودروتجارت

4.968.945.316.295گروه ایران خودروکارآفرین

1.020.274.028.718گروه ایران خودرو دیزلکارآفرین

40.509.761.377.158گروه طراحی، مهندسی و تامین قطعات ایران خودروصادرات 

44.682.330.004.032گروه ایران خودروصادرات

1.367.149.956.174گروه ایران خودرو )اعتبارات اسنادی(شهر

5.542.669.037.902گروه ایران خودروملت

1.717.840.000.004گروه طراحی، مهندسی و تامین قطعات ایران خودروملت

222.972.070.676.505مجموع

بانک مرکزی در اجرای تکلیف مقرر مبنی بر لزوم 
انتشار اطالعات و جزئیات مربوط به تسهیالت و 
تعهدات کالن و همچنین تسهیالت و تعهدات 
اشخاص مرتبط، آمار تسهیالت و تعهدات کالن 
و تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط پرداختی 
اعتباری غیربانکی  و مؤسسات  بانک ها  توسط 
را تا 29 اسفندماه 1400 منتشر کرد که در میان 
از  کالن  تسهیالت  دریافت کنندگان  اسامی 
بانک ها، نام شرکت سایپا و ایران خودرو نیز به 

چشم می خورد. 

میزان تسهیالت )ریال(نام ذینفع واحد سرگروهبانک مبدا

12.317.025.840.443گروه شرکت تولید اتومبیل سایپا اقتصاد نوین

23.123.352.271.638گروه بازرگانی سایپا یدکاقتصاد نوین

8.440.200.000.000گروه سایپاپارسیان

44.064.208.430.811گروه تولید اتومبیل سایپاتجارت

13.810.283.516.687گروه تولید اتومبیل سایپارفاه

22.567.913.542.675گروه تولید اتومبیل سایپاصادرات

27.319.675.514.608گروه تولید اتومبیل سایپاملت

151.642.659.116.862مجموع

حمایت بانکی از 
خودروسازان زیان ده!
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اما آنچه باعث شد که بار دیگر به این موضوع بازگردیم، انتشار گزارشی جدید از بازوی پژوهشی مجلس شورای 
اسالمی با عنوان »الزامات تولید خودروی اقتصادی با تمرکز بر خودروی کوئید« بود؛ گزارشی درباره ارزان ترین 
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در این مقاله قصد داریم رنو کوئید را زیر ذره بین ببریم تا ببینیم آیا این خودرو می تواند رویای تولید خودروی 

ارزان قیمت را در ایران محقق کند یا باید از خیال داشتن خودروهای اقتصادی در ایران ناامید شویم.

درو
خو

ت 
صنع

w
w

w
.t

ar
ab

ar
an

.c
om



14
01

ه / 
 ما

داد
 مر

 / 1
98

ره 
شما

78

می رسـد و قیمت آن از قیمت شـرکتی برخی از 
خودروهـای داخلـی نیـز باالتر اسـت؛ به عنوان 
نمونـه در زمـان نـگارش ایـن مطلب )تیـر ماه 
1401( قیمت کارخانـه پژو 206 اندکی پایین تر 
از 160 میلیون تومان است و خانواده تیبا و ساینا 
در سـایپا نیز همگی کمتر از 160 میلیون تومان 
قیمت دارند. به این ترتیب مشـخص اسـت که 
نسـخه هندی کوئید در ایران قیمتی در محدوده 
مدل هـای رایـج بـازار دارد حتـی در صـورت 
عرضه در ایران با همین قیمت )هرچند آن گونه 
کـه در ادامه خواهیم دید ممکن نیسـت( تحول 

ویژه ای در بازار رخ نمی دهد.

سد قوانین در مقابل کوئید
ایـن موضوع وقتی جالب تر می شـود که در نظر 
بگیریـم رنو کوئید عرضه شـده در هندوسـتان 
اساسـا بـا قوانین فعلی ایـران، امـکان عرضه در 
بـازار کشـور را نـدارد و بـرای تطابق بـا قوانین 
ایران نیاز به اعمال تغییراتی بر روی آن است که 
مسـتقیما باعث افزایش قیمت کوئید نسبت به 

نمونه هندی خواهد شد. 
به عنـوان نمونه براسـاس قوانین فعلـی، رعایت 
اسـتانداردهای 85 گانه اتحادیه اروپا برای عرضه 
خودرو در ایران الزامی اسـت )هرچند بعضی از 
آیتم های آن فعال در کشـور اجرایی نشـده( و تا 

بـه حال هم چنـد خودرو زیر تیـغ عدم رعایت 
ایـن اسـتانداردها رفته اند، اما کوئید اساسـا برای 
چنیـن اسـتانداردهایی طراحی نشـده و رنو هم 
هیـچ گاه آن را در بازارهـای اروپایـی عرضـه 
نکـرده اسـت؛ بـه ایـن ترتیـب بـرای رعایت 
چنین اسـتانداردهایی نیاز به تغییراتی در خودرو 
یـا بعضی از قطعات اسـت که در نهایت قیمت 
خـودرو را باالتـر می بـرد؛ به عنـوان نمونـه در 
گـزارش مرکز پژوهش های مجلس به سیسـتم 
کنترل پایداری به عنوان یکی از این اسـتانداردها 
اشـاره شـده و با توجـه به آنکه کوئیـد حتی در 
نسـخه های فـول در بـازار جهانـی فاقـد ایـن 
سیسـتم اسـت، افـزودن آن چند صـد دالری به 

قیمت نهایی خودرو اضافه می کند.

چالش های کوئید در بازار 
آپشن پسند ایران!

تـا اینجـا، بـا خودرویـی روبه رو هسـتیم کـه از 
بعضی خودروهای داخلی گران تر اسـت و البته 
با شـرایط فعلی و اندکی سـهل گیری استاندارد 
هـم نمی توانـد وارد بـازار شـود، امـا اگر فرض 
کنیـم مـدل پایـه کوئیـد بتوانـد به عنـوان یـک 
خودرو ارزان از سد استانداردهای ایران بگذرد و 
بـه خیابان هـا بیایـد، ایـن بـار با چالشـی دیگر 
مواجه می شـود، چالشـی از جنس بازار؛ آیا بازار 
خودرویـی را کـه تـا ایـن حـد بـدون امکانات 

است، می پذیرد؟
مدل هـای پایه خـودروی کوئید کـه در گزارش 
مرکـز پژوهش های مجلس و البته در بین برخی 
از رسـانه ها به عنـوان مبنایـی برای یـک خودرو 
ارزان در جهـان مورد اسـتناد قرار می گیرد، چنان 
»پایه« اسـت کـه احتماال چیزی غیـر از طعنه از 
سـوی خریـداران و انتقاد از سـوی رسـانه ها را 
نصیـب عرضه کننـده احتمالـی اش نمی کنـد. 
موضـوع صحبت در اینجا خودرویی اسـت که 
موتور سـه سـیلندر آن فقط می تواند 53 اسـب 
بخار قدرت تولید کند )حـدود 30 درصد کمتر 
از پرایـد(، فضـای صندوق عقب آن حـدود 30 
درصـد از پرایـد کمتر اسـت، شیشـه هایش در 
تمـام درهـا با دسـت بـاال و پاییـن می شـود و 

حتی چرخ هایش قالپاق ندارند. 
چنین خودرویی حتی به پشـتوانه نشـان رنو بر 
پیشـانی هـم به سـختی می توانـد در بـازار ایران 
جایـی بـرای خود پیدا کند. این مسـئله قبال هم 

شـاید حـاال که چند سـالی از عرضـه کوئید در 
بـازار هنـد و دیگـر بازارهـای جهانی گذشـته، 
بـاورش کمـی سـخت باشـد، اما کوئیـدی که 
اکنـون در مورد مناسـب بودن یـا نبودنش برای 
بـازار ایران بحث می شـود، چند سـال قبل قرار 
بـود به جای هنـد، ابتدا در ایران تولید شـود و در 
روزهایی کـه رنویی ها هنوز حضور پررنگی در 
کشـور داشـتند، حتی نمونه ای از آن هم به ایران 
آمد و مدتی مهمان ساختمان مرکزی رنو پارس 
بود؛ هرچند در نهایت شـرکای ایرانی رنو تمایل 

چندانی به عرضه آن نشان ندادند.
آن روزهـا گذشـته و شـاید قضـاوت کـردن در 
مـورد موفقیـت یا عـدم موفقیت رنـو کوئید در 
صـورت ورود بـه بازار در آن مقطع زمانی، دیگر 
کمکـی نکنـد؛ اما اگر شـرایط امـروز صنعت و 
بـازار خـودرو کشـور را در نظـر بگیریـم، آیـا 
می تـوان بـه موفقیـت کوئیـد در ایران یـا ایجاد 
تغییرات اساسـی در وضعیت آشفته بازار کشور 
بـا حضور این خـودرو و یا خودروهایـی از این 

دست دلخوش کرد؟

آیا رنو کوئید برای بازار ایران 
ارزان است؟

کوئید هرچند با عنـوان یک خـودروی ارزان به 
بـازار عرضه شـده و رنـو هم در تولیـد آن همه 
تـالش خود را برای کاهـش هزینه های تولید و 
در ادامـه کاهـش قیمت خـودرو انجـام داده، اما 
برخـالف تصور عمومی در بازار خـودرو ایران، 
حتـی رنو کوئید هم بـا ورود به بازار ایـران قرار 
نیسـت کارکردی انقالبی داشته باشد و با توجه 
بـه قیمت در بازارهای جهانی و نـرخ برابری ارز 
و البتـه تجربه هـای پیشـین در زمینـه تولیـد 
خودروهـای بین المللـی در ایـران، ایـن خودرو 

اتفاقا در بازار ایران چندان ارزان نخواهد بود.
بنـا بر گزارش مرکـز پژوهش ها، رنـو کوئید در 
کشـور هندوسـتان با قیمتی تقریبا معادل 5700 
دالر عرضـه می شـود هرچنـد باید ایـن نکته را 
اضافـه کـرد کـه قیمت ذکـر شـده )بر اسـاس 
اطالعات وب سـایت رسمی رنو در هندوستان( 
مربـوط بـه قیمـت پایـه ایـن خـودرو اسـت و 
قیمـت نمونه هـای با آپشـن های بیشـتر و توان 
باالتـر به بیش از 7500 دالر نیز می رسـد. به این 
ترتیـب مـدل پایـه رنـو کوئیـد در این بـازار با 
قیمتـی در حـدود 160 میلیون تومـان به فروش 

کوئیدی که اکنون در مورد 
مناسب بودن یا نبودنش 

برای بازار ایران بحث می شود، 
چند سال قبل قرار بود
 به جای هند، در ایران

 تولید شود و حتی نمونه ای
 از آن  مدتی مهمان ساختمان 

مرکزی رنو پارس بود
اما در نهایت شرکای ایرانی 

رنو ، تمایلی به 
عرضه آن نشان ندادند 
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اتفـاق افتاده و اتفاقـا رنو هـم از آن زخم خورده 
اسـت، جایی که در بـدو ورود محصوالت تندر 
90 بـه ایـران، رنـو بـا عرضه مـدل E0 به عنوان 
مـدل پایـه و بـا هـدف عرضـه خودرویـی بـا 
کیفیـت ولی با قیمت پاییـن و امکانات محدود 
در کنـار مدل های با امکانات تـر E1 و E2 پا به 

ایران گذاشت. 
رنـو این تجربه را با مدل های مشـابه و با نشـان 
داچیا در اروپای غربی و شـرقی داشـت و اتفاقا 
در آن بازارهـا عمدتا شـاهد موفقیـت مدل های 
پایـه بود، ولی در ایران وضعیت کامال تغییر کرد 
و تقریبـا هیچ کس مدل پایـه را با قالپاق فلزی و 
بـدون کولر و فرمان هیدرولیـک و قفل مرکزی 
دوسـت نداشـت تـا جایـی کـه بسـاط تولیـد 

مدل های E0 خیلی زود جمع شد.
بـه این ترتیـب می توان پیش بینی کـرد که حتی 
در صـورت نبـود محدودیت های اسـتانداردی 
بـرای ورود کوئیـد بـه ایـران، مدل هـای پایه آن 
موفقیتـی نداشـته باشـند و اگر بخواهیـم برای 
موفقیت بیشـتر به سـراغ مدل های فـول برویم 
باید کوئید را با قیمتی در محدوده 7 هزار دالری 
به فروش رسـاند که بـه این ترتیـب، وارد بازار 

200 میلیونی ها می شود.

هزینه های ایمنی
محصـوالت رنـو در بازارهـای اروپایی به عنوان 
محصوالتـی با ایمنی باال شـناخته می شـوند و 
عمده محصوالت این شـرکت توانسته  5 ستاره 
 Euro NCAP ایمنی را در تسـت های تصادف
به دسـت بیـاورد. با این پیش زمینه شـاید بتوان 
انتظـار داشـت رنو همیـن فلسـفه را در تمامی 
محصوالتش تکرار کنـد، اما قطعا ایمنی چیزی 

نیست که رنو بتواند در برخی از بازارها ازجمله 
بـازار هندوسـتان و به طـور مشـخص در مورد 

مدل کوئید روی آن تکیه کند.
از شـرکتی که پیش از این توانسـته بود حتی در 
محصولی ارزان قیمت همچـون لوگان )تندر 90 
در بازار ایران(، سـه ستاره ایمنی را به دست آورد 
انتظـار می رفـت در محصـول ارزان قیمت خود 
نیز همیـن روش را در پیش بگیرد، اما وضعیت 
کوئیـد به ویـژه در بـازار هندوسـتان فاجعه آمیز 
اسـت تـا مشـخص شـود حداقـل بخشـی از 
کاهش هزینه ها و کاهش قیمـت در این خودرو 

از چه محلی حاصل شده است. 
وضعیـت رنـو کوئیـد هنـد در تسـت تصادف 
آن قدر فاجعه بود که موسسـه تسـت هندی در 
نهایت صفر سـتاره ایمنی را به این خـودرو داد. 
شاسـی و اتـاق تقریبا هیـچ مقاومتـی در مقابل 
شـدت ضربـه نداشـتند و بخش جلویـی اتاق 
به طـور کامل تخریب شـد تا حدی که سـقف 
خودرو و کف شاسـی خم شـدند و داشبورد به 

سمت سینه و سر راننده حرکت کرد. 
در چنیـن شـرایطی و در یـک تصـادف واقعی، 
احتماال راننده یا کشـته می شـود یا با آسیب های 

بسیار، خودرو را ترک می کند.
مدتـی پـس از عرضه در بـازار هندوسـتان، رنو 
برای گسـترش بازار کوئید و افزایش فروش آن، 
بـه سـراغ بـازار برزیل رفـت جایی که سـال ها 
اسـت یکـی از بزرگ ترین سـایت های تولیدی 
رنـو در آن قـرار دارد. فاجعه نسـخه هندی البته 
ایـن بـار تکـرار نشـد و رنویی هـا بـا اعمـال 
تغییراتـی، کوئیـد برزیـل را ایمن تـر از نسـخه 
هنـدی کردنـد. این تغییر البته سـاده به دسـت 
نیامد و رنو ناچار به اعمال تغییرات گسـترده در 

رنو کوئید عرضه شده 
در هند اساسا با قوانین

 فعلی ایران، امکان 
عرضه در بازار کشور 

را ندارد و برای تطابق 
با قوانین ایران نیاز به

اعمال تغییراتی دارد که
باعث افزایش قیمت
آن نسبت به نمونه 
هندی این خودرو 

خواهد شد

کوئید در هند با قیمتی 
تقریبا معادل 5700 

دالر عرضه می شود که
البته این قیمت مربوط
به قیمت پایه است و 

قیمت نمونه هایی با 
آپشن  بیشتر و توان 

باالتر به حدود 7500 
دالر نیز می رسد، پس 

مدل پایه رنو کوئید
در بازار ایران، حدود
160 میلیون تومان

قیمت خواهد داشت 
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می رسـد و قیمت آن از قیمت شـرکتی برخی از 
خودروهـای داخلـی نیـز باالتر اسـت؛ به عنوان 
نمونـه در زمـان نـگارش ایـن مطلب )تیـر ماه 
1401( قیمت کارخانـه پژو 206 اندکی پایین تر 
از 160 میلیون تومان است و خانواده تیبا و ساینا 
در سـایپا نیز همگی کمتر از 160 میلیون تومان 
قیمت دارند. به این ترتیب مشـخص اسـت که 
نسـخه هندی کوئید در ایران قیمتی در محدوده 
مدل هـای رایـج بـازار دارد حتـی در صـورت 
عرضه در ایران با همین قیمت )هرچند آن گونه 
کـه در ادامه خواهیم دید ممکن نیسـت( تحول 

ویژه ای در بازار رخ نمی دهد.

سد قوانین در مقابل کوئید
ایـن موضوع وقتی جالب تر می شـود که در نظر 
بگیریـم رنو کوئید عرضه شـده در هندوسـتان 
اساسـا بـا قوانین فعلی ایـران، امـکان عرضه در 
بـازار کشـور را نـدارد و بـرای تطابق بـا قوانین 
ایران نیاز به اعمال تغییراتی بر روی آن است که 
مسـتقیما باعث افزایش قیمت کوئید نسبت به 

نمونه هندی خواهد شد. 
به عنـوان نمونه براسـاس قوانین فعلـی، رعایت 
اسـتانداردهای 85 گانه اتحادیه اروپا برای عرضه 
خودرو در ایران الزامی اسـت )هرچند بعضی از 
آیتم های آن فعال در کشـور اجرایی نشـده( و تا 

بـه حال هم چنـد خودرو زیر تیـغ عدم رعایت 
ایـن اسـتانداردها رفته اند، اما کوئید اساسـا برای 
چنیـن اسـتانداردهایی طراحی نشـده و رنو هم 
هیـچ گاه آن را در بازارهـای اروپایـی عرضـه 
نکـرده اسـت؛ بـه ایـن ترتیـب بـرای رعایت 
چنین اسـتانداردهایی نیاز به تغییراتی در خودرو 
یـا بعضی از قطعات اسـت که در نهایت قیمت 
خـودرو را باالتـر می بـرد؛ به عنـوان نمونـه در 
گـزارش مرکز پژوهش های مجلس به سیسـتم 
کنترل پایداری به عنوان یکی از این اسـتانداردها 
اشـاره شـده و با توجـه به آنکه کوئیـد حتی در 
نسـخه های فـول در بـازار جهانـی فاقـد ایـن 
سیسـتم اسـت، افـزودن آن چند صـد دالری به 

قیمت نهایی خودرو اضافه می کند.

چالش های کوئید در بازار 
آپشن پسند ایران!

تـا اینجـا، بـا خودرویـی روبه رو هسـتیم کـه از 
بعضی خودروهای داخلی گران تر اسـت و البته 
با شـرایط فعلی و اندکی سـهل گیری استاندارد 
هـم نمی توانـد وارد بـازار شـود، امـا اگر فرض 
کنیـم مـدل پایـه کوئیـد بتوانـد به عنـوان یـک 
خودرو ارزان از سد استانداردهای ایران بگذرد و 
بـه خیابان هـا بیایـد، ایـن بـار با چالشـی دیگر 
مواجه می شـود، چالشـی از جنس بازار؛ آیا بازار 
خودرویـی را کـه تـا ایـن حـد بـدون امکانات 

است، می پذیرد؟
مدل هـای پایه خـودروی کوئید کـه در گزارش 
مرکـز پژوهش های مجلس و البته در بین برخی 
از رسـانه ها به عنـوان مبنایـی برای یـک خودرو 
ارزان در جهـان مورد اسـتناد قرار می گیرد، چنان 
»پایه« اسـت کـه احتماال چیزی غیـر از طعنه از 
سـوی خریـداران و انتقاد از سـوی رسـانه ها را 
نصیـب عرضه کننـده احتمالـی اش نمی کنـد. 
موضـوع صحبت در اینجا خودرویی اسـت که 
موتور سـه سـیلندر آن فقط می تواند 53 اسـب 
بخار قدرت تولید کند )حـدود 30 درصد کمتر 
از پرایـد(، فضـای صندوق عقب آن حـدود 30 
درصـد از پرایـد کمتر اسـت، شیشـه هایش در 
تمـام درهـا با دسـت بـاال و پاییـن می شـود و 

حتی چرخ هایش قالپاق ندارند. 
چنین خودرویی حتی به پشـتوانه نشـان رنو بر 
پیشـانی هـم به سـختی می توانـد در بـازار ایران 
جایـی بـرای خود پیدا کند. این مسـئله قبال هم 

شـاید حـاال که چند سـالی از عرضـه کوئید در 
بـازار هنـد و دیگـر بازارهـای جهانی گذشـته، 
بـاورش کمـی سـخت باشـد، اما کوئیـدی که 
اکنـون در مورد مناسـب بودن یـا نبودنش برای 
بـازار ایران بحث می شـود، چند سـال قبل قرار 
بـود به جای هنـد، ابتدا در ایران تولید شـود و در 
روزهایی کـه رنویی ها هنوز حضور پررنگی در 
کشـور داشـتند، حتی نمونه ای از آن هم به ایران 
آمد و مدتی مهمان ساختمان مرکزی رنو پارس 
بود؛ هرچند در نهایت شـرکای ایرانی رنو تمایل 

چندانی به عرضه آن نشان ندادند.
آن روزهـا گذشـته و شـاید قضـاوت کـردن در 
مـورد موفقیـت یا عـدم موفقیت رنـو کوئید در 
صـورت ورود بـه بازار در آن مقطع زمانی، دیگر 
کمکـی نکنـد؛ اما اگر شـرایط امـروز صنعت و 
بـازار خـودرو کشـور را در نظـر بگیریـم، آیـا 
می تـوان بـه موفقیـت کوئیـد در ایران یـا ایجاد 
تغییرات اساسـی در وضعیت آشفته بازار کشور 
بـا حضور این خـودرو و یا خودروهایـی از این 

دست دلخوش کرد؟

آیا رنو کوئید برای بازار ایران 
ارزان است؟

کوئید هرچند با عنـوان یک خـودروی ارزان به 
بـازار عرضه شـده و رنـو هم در تولیـد آن همه 
تـالش خود را برای کاهـش هزینه های تولید و 
در ادامـه کاهـش قیمت خـودرو انجـام داده، اما 
برخـالف تصور عمومی در بازار خـودرو ایران، 
حتـی رنو کوئید هم بـا ورود به بازار ایـران قرار 
نیسـت کارکردی انقالبی داشته باشد و با توجه 
بـه قیمت در بازارهای جهانی و نـرخ برابری ارز 
و البتـه تجربه هـای پیشـین در زمینـه تولیـد 
خودروهـای بین المللـی در ایـران، ایـن خودرو 

اتفاقا در بازار ایران چندان ارزان نخواهد بود.
بنـا بر گزارش مرکـز پژوهش ها، رنـو کوئید در 
کشـور هندوسـتان با قیمتی تقریبا معادل 5700 
دالر عرضـه می شـود هرچنـد باید ایـن نکته را 
اضافـه کـرد کـه قیمت ذکـر شـده )بر اسـاس 
اطالعات وب سـایت رسمی رنو در هندوستان( 
مربـوط بـه قیمـت پایـه ایـن خـودرو اسـت و 
قیمـت نمونه هـای با آپشـن های بیشـتر و توان 
باالتـر به بیش از 7500 دالر نیز می رسـد. به این 
ترتیـب مـدل پایـه رنـو کوئیـد در این بـازار با 
قیمتـی در حـدود 160 میلیون تومـان به فروش 

کوئیدی که اکنون در مورد 
مناسب بودن یا نبودنش 

برای بازار ایران بحث می شود، 
چند سال قبل قرار بود
 به جای هند، در ایران

 تولید شود و حتی نمونه ای
 از آن  مدتی مهمان ساختمان 

مرکزی رنو پارس بود
اما در نهایت شرکای ایرانی 

رنو ، تمایلی به 
عرضه آن نشان ندادند 
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اتفـاق افتاده و اتفاقـا رنو هـم از آن زخم خورده 
اسـت، جایی که در بـدو ورود محصوالت تندر 
90 بـه ایـران، رنـو بـا عرضه مـدل E0 به عنوان 
مـدل پایـه و بـا هـدف عرضـه خودرویـی بـا 
کیفیـت ولی با قیمت پاییـن و امکانات محدود 
در کنـار مدل های با امکانات تـر E1 و E2 پا به 

ایران گذاشت. 
رنـو این تجربه را با مدل های مشـابه و با نشـان 
داچیا در اروپای غربی و شـرقی داشـت و اتفاقا 
در آن بازارهـا عمدتا شـاهد موفقیـت مدل های 
پایـه بود، ولی در ایران وضعیت کامال تغییر کرد 
و تقریبـا هیچ کس مدل پایـه را با قالپاق فلزی و 
بـدون کولر و فرمان هیدرولیـک و قفل مرکزی 
دوسـت نداشـت تـا جایـی کـه بسـاط تولیـد 

مدل های E0 خیلی زود جمع شد.
بـه این ترتیـب می توان پیش بینی کـرد که حتی 
در صـورت نبـود محدودیت های اسـتانداردی 
بـرای ورود کوئیـد بـه ایـران، مدل هـای پایه آن 
موفقیتـی نداشـته باشـند و اگر بخواهیـم برای 
موفقیت بیشـتر به سـراغ مدل های فـول برویم 
باید کوئید را با قیمتی در محدوده 7 هزار دالری 
به فروش رسـاند که بـه این ترتیـب، وارد بازار 

200 میلیونی ها می شود.

هزینه های ایمنی
محصـوالت رنـو در بازارهـای اروپایی به عنوان 
محصوالتـی با ایمنی باال شـناخته می شـوند و 
عمده محصوالت این شـرکت توانسته  5 ستاره 
 Euro NCAP ایمنی را در تسـت های تصادف
به دسـت بیـاورد. با این پیش زمینه شـاید بتوان 
انتظـار داشـت رنو همیـن فلسـفه را در تمامی 
محصوالتش تکرار کنـد، اما قطعا ایمنی چیزی 

نیست که رنو بتواند در برخی از بازارها ازجمله 
بـازار هندوسـتان و به طـور مشـخص در مورد 

مدل کوئید روی آن تکیه کند.
از شـرکتی که پیش از این توانسـته بود حتی در 
محصولی ارزان قیمت همچـون لوگان )تندر 90 
در بازار ایران(، سـه ستاره ایمنی را به دست آورد 
انتظـار می رفـت در محصـول ارزان قیمت خود 
نیز همیـن روش را در پیش بگیرد، اما وضعیت 
کوئیـد به ویـژه در بـازار هندوسـتان فاجعه آمیز 
اسـت تـا مشـخص شـود حداقـل بخشـی از 
کاهش هزینه ها و کاهش قیمـت در این خودرو 

از چه محلی حاصل شده است. 
وضعیـت رنـو کوئیـد هنـد در تسـت تصادف 
آن قدر فاجعه بود که موسسـه تسـت هندی در 
نهایت صفر سـتاره ایمنی را به این خـودرو داد. 
شاسـی و اتـاق تقریبا هیـچ مقاومتـی در مقابل 
شـدت ضربـه نداشـتند و بخش جلویـی اتاق 
به طـور کامل تخریب شـد تا حدی که سـقف 
خودرو و کف شاسـی خم شـدند و داشبورد به 

سمت سینه و سر راننده حرکت کرد. 
در چنیـن شـرایطی و در یـک تصـادف واقعی، 
احتماال راننده یا کشـته می شـود یا با آسیب های 

بسیار، خودرو را ترک می کند.
مدتـی پـس از عرضه در بـازار هندوسـتان، رنو 
برای گسـترش بازار کوئید و افزایش فروش آن، 
بـه سـراغ بـازار برزیل رفـت جایی که سـال ها 
اسـت یکـی از بزرگ ترین سـایت های تولیدی 
رنـو در آن قـرار دارد. فاجعه نسـخه هندی البته 
ایـن بـار تکـرار نشـد و رنویی هـا بـا اعمـال 
تغییراتـی، کوئیـد برزیـل را ایمن تـر از نسـخه 
هنـدی کردنـد. این تغییر البته سـاده به دسـت 
نیامد و رنو ناچار به اعمال تغییرات گسـترده در 

رنو کوئید عرضه شده 
در هند اساسا با قوانین

 فعلی ایران، امکان 
عرضه در بازار کشور 

را ندارد و برای تطابق 
با قوانین ایران نیاز به

اعمال تغییراتی دارد که
باعث افزایش قیمت
آن نسبت به نمونه 
هندی این خودرو 

خواهد شد

کوئید در هند با قیمتی 
تقریبا معادل 5700 

دالر عرضه می شود که
البته این قیمت مربوط
به قیمت پایه است و 

قیمت نمونه هایی با 
آپشن  بیشتر و توان 

باالتر به حدود 7500 
دالر نیز می رسد، پس 

مدل پایه رنو کوئید
در بازار ایران، حدود
160 میلیون تومان

قیمت خواهد داشت 
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شاسـی و اسـتفاده از فوالد بیشـتر برای تقویت 
خـودرو شـد تا در نهایت نسـخه برزیلـی 140 

کیلوگرم از نسخه هندی سنگین تر باشد.
این تغییر باعث شـد نسـخه برزیلی در تسـت 
تصـادف آمریـکای التین موفق به کسـب سـه 
سـتاره ایمنی شـود که نتیجه بدی نبود؛ هرچند 
با این تغییرات و سخت گیرانه تر شدن استاندارد، 
نسـخه برزیلـی حـدود 400 دالر هم از نسـخه 

هندی گران تر بود.
تفـاوت ایـن دو نسـخه و ایمنی بسـیار پایین تر 
نسخه هندی نسبت به نسـخه برزیلی انتقادات 
زیـادی را بـه سـوی رنـو روانـه کـرد و احتماال 
بخشـی از کاهش فروش کوئید در بازار هند هم 
می توانـد ناشـی از همیـن عامل باشـد، اما نکته 
جالـب، رونـدی اسـت که رنـو طی سـال های 
اخیـر در زمینـه ایمنـی محصـوالت مشـابه در 
بازار هـای مختلف در پیش گرفته؛ چراکه حدود 
یـک دهه قبل، تفاوت میان نسـخه های اروپایی 
و نسخه های برزیلی و ایمنی پایین تر نسخه های 
برزیلی با مدل های مشـابه عرضه شـده در اروپا 

بود که خبرساز می شد. 

وقتی قیمت خودرو ها در بازار ایران 
»ِری« می کند!

اگـر هنوز هم معتقدید کوئید با تمـام آنچه بیان 
شـد می تواند به عنوان یک خـودرو ارزان قیمت 
و شـاید با قیمت حدود 6 تا 7 هزار دالر به بازار 
ایـران بیاید باید چند سـالی به عقـب برگردیم، 
جایـی که خـودرو ارزان قیمت قبلی گـروه رنو، 
لـوگان یـا تنـدر 90 هم قـرار بود به عنـوان یک 
محصول ارزان قیمت و 7هـزار دالری روانه بازار 
ایـران شـود، اما رونـد ورودش به قدری طوالنی 
و فرسایشـی شـد کـه در نهایـت خودرویـی با 

قیمت حدود 11هزار دالر به بازار آمد.
یکی از مهم ترین مشکالتی که منجر به افزایش 
قیمت خودرو ها نسـبت به پیش بینی هـای اولیه 
می شـود، تیراژ پایین تر آنها نسـبت به پیش بینی 
اولیه اسـت؛ امری که باعث می شـود هزینه های 
اولیه هنگفـت طراحی و برپایی خطوط تولید و 
سـاخت قالب هـا و قطعات و سـایر هزینه های 
اولیه، روی تعداد کمتری از خودرو ها سرشـکن 
شـود و طبیعتا این امـر موجب باال رفتن قیمت 
خـودرو خواهد شـد. به عنوان مثـال، رنو برنامه 
داشـت سـالیانه 300 هزار تندر 90 به بازار ایران 

عرضـه کنـد و قیمت گـذاری اولیـه را هـم بـر 
اسـاس همین تعداد تولید انجام داد، اما در عمل، 
حدود یک دهه طول کشـید تا نه تولید سـالیانه، 
که مجموع تولید تندر 90 به 300 هزار دسـتگاه 
برسـد. وضعیتی مشـابه بـرای کوئیـد در بـازار 
برزیـل نیـز رخ داده اسـت، جایی که قیمت پایه 
6100 دالری کوئیـد در سـال 2019، بـه بیش از 

13 هزار دالر در سال 2022 رسید.
بـا این شـرایط حتی به فرض فراهـم بودن همه 
شـرایط بـرای ورود کوئیـد، با توجه به سـاختار 
قطعه سـازان، هزینه های مالی سـنگین در کشور 
و لـزوم رعایـت اسـتاندارد های سـخت گیرانه 
اروپایـی در تولید خـودرو، قیمت این محصول 
قطعا شـاهد افزایش چشـمگیری خواهد بود تا 
باز هـم رویای یک خـودروی ارزان قیمت برای 

بازار ایران، از دسترس دورتر شود.

راه حل چیست؟
بـا همه آنچه بیان شـد آیا اساسـا شانسـی برای 
ورود یـک خـودرو ارزان قیمـت بـه بـازار ایران 
وجـود دارد؟ بـرای پاسـخ به این سـوال در ابتدا 
بایـد به مفهـوم »ارزان قیمت« توجه کنیـم؛ ارزان 
بودن یک مفهوم کیفی و نسـبی اسـت و به این 
در  خـودرو  یـک  دربـاره  نمی تـوان  ترتیـب 

بازار های مختلف نظر یکسانی داد.
به عنوان نمونـه می توان بـه دو خودرو کیا پیانتو 
و شـورولت اسپارک نگاه کرد، دو خودرویی که 
به ترتیب ارزان ترین خودرو های بازار انگلسـتان 
و آمریـکا هسـتند. بـا توجه بـه قیمت ایـن دو 
خـودرو )11 هزار پوند برای پیکانتـو و 15 هزار 
دالر بـرای اسـپارک(، یک فرد با حقـوق پایه به 
راحتـی می توانـد طـی 6 ماه ایـن دو خـودرو را 
بخـرد و به این ترتیـب می توان ایـن دو خودرو 
را »ارزان« قلمـداد کـرد؛ در مقابـل اما با مقایسـه 
قیمت تیبا )حدود 120 میلیون تومان در کارخانه 
یـا 4300 دالر( و حقـوق پایـه یک فـرد در ایران 
مشـخص می شـود فرد مورد نظر باید حدود 2 
سـال حقـوق خـود را بـرای خریـد ارزان ترین 
خـودرو داخلی بپردازد و با این حسـاب شـاید 

حتی نتوان تیبا را خودرو ارزانی نامید.
اکنون به سـراغ کوئید به عنوان نماد خودرو های 
ارزان در ایـن بررسـی می رویـم. کوئیـد مثال ما 
شـاید با اعمال همه تغییرات الزم بـرای ورود به 
بـازار ایران و ارائه نسـخه پایه با حداقل امکانات 

مدل های پایه کوئید 
چیزی غیر از طعنه

 نصیب عرضه کننده 
نمی کند؛ چراکه موتور

سه سیلندر آن فقط 
53 اسب بخار قدرت

 تولید می کند )یعنی30 
درصد کمتر از پراید(، 
فضای صندوق عقبش 
از پراید کمتر است،

شیشه تمام درهای آن 
با دست باال و پایین 
می رود و حتی چرخ ها
فاقد قالپاق هستند

وضعیت رنو کوئید هند 
در تست تصادف آنقدر 
فاجعه بود که موسسه

 تست هندی نهایتا صفر 
ستاره ایمنی به آن داد.

 شاسی و اتاق تقریبا 
هیچ مقاومتی در مقابل 
شدت ضربه نداشتند،

 بخش جلویی اتاق 
خودرو کامال تخریب 
شد و داشبورد به 
سمت سینه و سر
 راننده حرکت کرد
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مورد درخواسـت در بازار ایران و حتی بدون در 
نظـر گرفتن افزایش قیمت خودرو ها در خطوط 
تولیـد ایرانی، قیمتـی در حدود 6 تا 7 هـزار دالر 
داشـته باشـد و با این حساب حقوق بگیر پایه ما 
بایـد درآمـد حدود 30 مـاه خود را بـرای خرید 
این خـودرو بپردازد و با این دیدگاه شـاید کمی 
سـخت بتوان کوئیـد را خـودروی ارزانـی برای 

بازار ایران دانست. 
در اختیـار گرفتن پلتفرم کوئیـد و تولید خودرو 
براسـاس آن توسـط خودروسـازان داخلـی هم 
کمکـی به کاهش قیمـت نمی کنـد؛ چراکه این 
کار مسـتلزم صرف هزینه سـنگین برای اعمال 
تغییرات است و در نهایت حتی همین تغییرات 

هم باعث افزایش قیمت خواهد شد.
پاسـخ بـه این سـوال کـه آیـا تولید خـودروی 
ارزان قیمت در ایران شـدنی اسـت یا خیر شـاید 
سـخت باشـد؛ چراکه افزایش قیمت خودرو در 
ایـران بیش از عوامل فنی و طراحی محصول، به 
عواملـی از قبیل افزایـش نـرخ ارز و ناکارآمدی 
خطوط تولید خودروسازان و هزینه های سنگین 
تامین مالی و زیان  انباشـته ناشی از سوءمدیریت 
مالـی و در نهایت دخالت هـای بی پایان دولت ها 

بازمی گـردد، عواملـی کـه بـا ورود کوئیـد یا هر 
خـودروی ارزان  دیگـری همچنان ادامـه دارد و با 
افـزودن هزینه های ناشـی از تطبیـق خودرو های 
ارزان قیمت با استاندارد های داخلی، این هزینه ها 

باالتر هم می رود.
با کاهش پیوسـته ارزش پول ملی و تورم باال در 
کشـور و کاهش پیوسـته قدرت خریـد، به نظر 
می رسـد هـر روز امید هـا بـرای عرضـه یـک 
خـودروی ارزان قیمـت جهانی )بـا فرض اینکه 
شرکتی در مقیاس جهانی حاضر به همکاری با 
ایران باشـد( کم می شـود و با این حسـاب شاید 
کار بـر روی خودرو هـا و پلتفرم هـای فعلـی و 
تـالش بـرای کاهش هزینه های تولیـد از طریق 
به اشـتراک گذاری پلتفرم میـان دو خودروسـاز 
بـزرگ کشـور تنهـا راه حل باشـد؛ هرچنـد در 
اقتصـادی که سال هاسـت در مسـیر سراشـیبی 
قـرار دارد و تـورم 30 و 40 درصـدی را تجربـه 
می کنـد، احتماال همیـن کـه خودرو های فعلی 
گران تر از این نشـوند آرزوی دوردسـتی باشد و 
نمی تـوان امیدی به یـک خـودرو »ارزان قیمت« 
در صنعت سیاسـت زده و دولتی خودروسـازی 

داخلی داشت.

یکی از مشکالتی که
 منجر به افزایش قیمت 
خودرو ها می شود، تیراژ 
پایین تر آنها نسبت به 
پیش بینی  اولیه است؛ 

امری که سبب می شود 
هزینه هنگفت طراحی 

و خط تولید و ساخت
قالب ها و قطعات و 

سایر هزینه های اولیه
روی تعداد کمتری از 

خودرو ها سرشکن شود 

در این زمینه، محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان 
خودروی کشور در گفت وگو با ایرنا گفت: »نخستین بار انجمن خودروسازی و قطعه سازی 
کشور ترکیه پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم سه جانبه با حضور صنعتگران ایرانی، روسی و ترک 

به منظور طراحی و تولید خودرو ارائه داد.«
او ادامه داد: »این سه کشور با جمعیت حدود 400 میلیون نفر و همچنین بازاری حداقل 800 
میلیون نفری که در پیرامون خود دارند، می توانند بازاری مناسب برای محصول یا محصوالت 
تولیدی خود داشته باشند و اکنون با جنگ روسیه و اوکراین و نیاز بیشتر صنعت خودروسازی 

و قطعه سازی روسیه به ایران، این مساله می تواند سر و شکل اجرایی به خود بگیرد.«
نجفی منش خاطرنشان کرد: »در این صورت برخالف گذشته که برای انجام صادرات 
خودرو مجبور به کسب اجازه از طرف های خارجی همچون شرکت ها رنو و پژو بودیم، 
می توانیم خودروی مناسب طراحی کرده و بسازیم و قطعات را بین صنعتگران سه کشور 

مطابق با توانمندی ها و ظرفیت هایشان تقسیم کنیم.«
او گفت: »ساخت همه قطعات این خودرو با توان و پتانسیل این سه کشور، نیاز نداشتن 
تامین قطعات به تبادل پول و وجود بازارهای مناسب صادراتی، از جمله مزایای چنین 

پروژه ای است که ترک ها پیشنهاددهنده آن بودند و روس ها نیز به آن تمایل دارند.«
او یادآوری کرد: »ترکیه با صادرات سالیانه بیش از 12 میلیارد دالری قطعه، از پتانسیل بسیار 
خوبی در صنعت قطعه سازی برخوردار است، روس ها توانایی فنی و فناوری باالیی به ویژه 
در خودروهای سنگین دارند و وجود کارخانه های و خطوط تولید و مونتاژ مختلف خودرو 
و قطعه در ایران همراه با توانایی طراحی، از جمله مواردی است که می توان برای تبدیل این 

ایده به پروژه اجرایی دلگرم کننده باشد.«

طراحیوتولید
خودرویمشترک
ایرانی-روسی-ترکی

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و 
قطعه سازان خودروی کشور از عالقه مندی 
از  برای طراحی و تولید خودروی مشترک 
سوی فعاالن صنعتی کشورهای ایران، روسیه 

و ترکیه خبر داد.
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شاسـی و اسـتفاده از فوالد بیشـتر برای تقویت 
خـودرو شـد تا در نهایت نسـخه برزیلـی 140 

کیلوگرم از نسخه هندی سنگین تر باشد.
این تغییر باعث شـد نسـخه برزیلی در تسـت 
تصـادف آمریـکای التین موفق به کسـب سـه 
سـتاره ایمنی شـود که نتیجه بدی نبود؛ هرچند 
با این تغییرات و سخت گیرانه تر شدن استاندارد، 
نسـخه برزیلـی حـدود 400 دالر هم از نسـخه 

هندی گران تر بود.
تفـاوت ایـن دو نسـخه و ایمنی بسـیار پایین تر 
نسخه هندی نسبت به نسـخه برزیلی انتقادات 
زیـادی را بـه سـوی رنـو روانـه کـرد و احتماال 
بخشـی از کاهش فروش کوئید در بازار هند هم 
می توانـد ناشـی از همیـن عامل باشـد، اما نکته 
جالـب، رونـدی اسـت که رنـو طی سـال های 
اخیـر در زمینـه ایمنـی محصـوالت مشـابه در 
بازار هـای مختلف در پیش گرفته؛ چراکه حدود 
یـک دهه قبل، تفاوت میان نسـخه های اروپایی 
و نسخه های برزیلی و ایمنی پایین تر نسخه های 
برزیلی با مدل های مشـابه عرضه شـده در اروپا 

بود که خبرساز می شد. 

وقتی قیمت خودرو ها در بازار ایران 
»ِری« می کند!

اگـر هنوز هم معتقدید کوئید با تمـام آنچه بیان 
شـد می تواند به عنوان یک خـودرو ارزان قیمت 
و شـاید با قیمت حدود 6 تا 7 هزار دالر به بازار 
ایـران بیاید باید چند سـالی به عقـب برگردیم، 
جایـی که خـودرو ارزان قیمت قبلی گـروه رنو، 
لـوگان یـا تنـدر 90 هم قـرار بود به عنـوان یک 
محصول ارزان قیمت و 7هـزار دالری روانه بازار 
ایـران شـود، اما رونـد ورودش به قدری طوالنی 
و فرسایشـی شـد کـه در نهایـت خودرویـی با 

قیمت حدود 11هزار دالر به بازار آمد.
یکی از مهم ترین مشکالتی که منجر به افزایش 
قیمت خودرو ها نسـبت به پیش بینی هـای اولیه 
می شـود، تیراژ پایین تر آنها نسـبت به پیش بینی 
اولیه اسـت؛ امری که باعث می شـود هزینه های 
اولیه هنگفـت طراحی و برپایی خطوط تولید و 
سـاخت قالب هـا و قطعات و سـایر هزینه های 
اولیه، روی تعداد کمتری از خودرو ها سرشـکن 
شـود و طبیعتا این امـر موجب باال رفتن قیمت 
خـودرو خواهد شـد. به عنوان مثـال، رنو برنامه 
داشـت سـالیانه 300 هزار تندر 90 به بازار ایران 

عرضـه کنـد و قیمت گـذاری اولیـه را هـم بـر 
اسـاس همین تعداد تولید انجام داد، اما در عمل، 
حدود یک دهه طول کشـید تا نه تولید سـالیانه، 
که مجموع تولید تندر 90 به 300 هزار دسـتگاه 
برسـد. وضعیتی مشـابه بـرای کوئیـد در بـازار 
برزیـل نیـز رخ داده اسـت، جایی که قیمت پایه 
6100 دالری کوئیـد در سـال 2019، بـه بیش از 

13 هزار دالر در سال 2022 رسید.
بـا این شـرایط حتی به فرض فراهـم بودن همه 
شـرایط بـرای ورود کوئیـد، با توجه به سـاختار 
قطعه سـازان، هزینه های مالی سـنگین در کشور 
و لـزوم رعایـت اسـتاندارد های سـخت گیرانه 
اروپایـی در تولید خـودرو، قیمت این محصول 
قطعا شـاهد افزایش چشـمگیری خواهد بود تا 
باز هـم رویای یک خـودروی ارزان قیمت برای 

بازار ایران، از دسترس دورتر شود.

راه حل چیست؟
بـا همه آنچه بیان شـد آیا اساسـا شانسـی برای 
ورود یـک خـودرو ارزان قیمـت بـه بـازار ایران 
وجـود دارد؟ بـرای پاسـخ به این سـوال در ابتدا 
بایـد به مفهـوم »ارزان قیمت« توجه کنیـم؛ ارزان 
بودن یک مفهوم کیفی و نسـبی اسـت و به این 
در  خـودرو  یـک  دربـاره  نمی تـوان  ترتیـب 

بازار های مختلف نظر یکسانی داد.
به عنوان نمونـه می توان بـه دو خودرو کیا پیانتو 
و شـورولت اسپارک نگاه کرد، دو خودرویی که 
به ترتیب ارزان ترین خودرو های بازار انگلسـتان 
و آمریـکا هسـتند. بـا توجه بـه قیمت ایـن دو 
خـودرو )11 هزار پوند برای پیکانتـو و 15 هزار 
دالر بـرای اسـپارک(، یک فرد با حقـوق پایه به 
راحتـی می توانـد طـی 6 ماه ایـن دو خـودرو را 
بخـرد و به این ترتیـب می توان ایـن دو خودرو 
را »ارزان« قلمـداد کـرد؛ در مقابـل اما با مقایسـه 
قیمت تیبا )حدود 120 میلیون تومان در کارخانه 
یـا 4300 دالر( و حقـوق پایـه یک فـرد در ایران 
مشـخص می شـود فرد مورد نظر باید حدود 2 
سـال حقـوق خـود را بـرای خریـد ارزان ترین 
خـودرو داخلی بپردازد و با این حسـاب شـاید 

حتی نتوان تیبا را خودرو ارزانی نامید.
اکنون به سـراغ کوئید به عنوان نماد خودرو های 
ارزان در ایـن بررسـی می رویـم. کوئیـد مثال ما 
شـاید با اعمال همه تغییرات الزم بـرای ورود به 
بـازار ایران و ارائه نسـخه پایه با حداقل امکانات 

مدل های پایه کوئید 
چیزی غیر از طعنه
 نصیب عرضه کننده 
نمی کند؛ چراکه موتور
سه سیلندر آن فقط 
53 اسب بخار قدرت
 تولید می کند )یعنی30 
درصد کمتر از پراید(، 
فضای صندوق عقبش 
از پراید کمتر است،
شیشه تمام درهای آن 
با دست باال و پایین 
می رود و حتی چرخ ها
فاقد قالپاق هستند

وضعیت رنو کوئید هند 
در تست تصادف آنقدر 
فاجعه بود که موسسه
 تست هندی نهایتا صفر 
ستاره ایمنی به آن داد.
 شاسی و اتاق تقریبا 
هیچ مقاومتی در مقابل 
شدت ضربه نداشتند،
 بخش جلویی اتاق 
خودرو کامال تخریب 
شد و داشبورد به 
سمت سینه و سر
 راننده حرکت کرد
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مورد درخواسـت در بازار ایران و حتی بدون در 
نظـر گرفتن افزایش قیمت خودرو ها در خطوط 
تولیـد ایرانی، قیمتـی در حدود 6 تا 7 هـزار دالر 
داشـته باشـد و با این حساب حقوق بگیر پایه ما 
بایـد درآمـد حدود 30 مـاه خود را بـرای خرید 
این خـودرو بپردازد و با این دیدگاه شـاید کمی 
سـخت بتوان کوئیـد را خـودروی ارزانـی برای 

بازار ایران دانست. 
در اختیـار گرفتن پلتفرم کوئیـد و تولید خودرو 
براسـاس آن توسـط خودروسـازان داخلـی هم 
کمکـی به کاهش قیمـت نمی کنـد؛ چراکه این 
کار مسـتلزم صرف هزینه سـنگین برای اعمال 
تغییرات است و در نهایت حتی همین تغییرات 

هم باعث افزایش قیمت خواهد شد.
پاسـخ بـه این سـوال کـه آیـا تولید خـودروی 
ارزان قیمت در ایران شـدنی اسـت یا خیر شـاید 
سـخت باشـد؛ چراکه افزایش قیمت خودرو در 
ایـران بیش از عوامل فنی و طراحی محصول، به 
عواملـی از قبیل افزایـش نـرخ ارز و ناکارآمدی 
خطوط تولید خودروسازان و هزینه های سنگین 
تامین مالی و زیان  انباشـته ناشی از سوءمدیریت 
مالـی و در نهایت دخالت هـای بی پایان دولت ها 

بازمی گـردد، عواملـی کـه بـا ورود کوئیـد یا هر 
خـودروی ارزان  دیگـری همچنان ادامـه دارد و با 
افـزودن هزینه های ناشـی از تطبیـق خودرو های 
ارزان قیمت با استاندارد های داخلی، این هزینه ها 

باالتر هم می رود.
با کاهش پیوسـته ارزش پول ملی و تورم باال در 
کشـور و کاهش پیوسـته قدرت خریـد، به نظر 
می رسـد هـر روز امید هـا بـرای عرضـه یـک 
خـودروی ارزان قیمـت جهانی )بـا فرض اینکه 
شرکتی در مقیاس جهانی حاضر به همکاری با 
ایران باشـد( کم می شـود و با این حسـاب شاید 
کار بـر روی خودرو هـا و پلتفرم هـای فعلـی و 
تـالش بـرای کاهش هزینه های تولیـد از طریق 
به اشـتراک گذاری پلتفرم میـان دو خودروسـاز 
بـزرگ کشـور تنهـا راه حل باشـد؛ هرچنـد در 
اقتصـادی که سال هاسـت در مسـیر سراشـیبی 
قـرار دارد و تـورم 30 و 40 درصـدی را تجربـه 
می کنـد، احتماال همیـن کـه خودرو های فعلی 
گران تر از این نشـوند آرزوی دوردسـتی باشد و 
نمی تـوان امیدی به یـک خـودرو »ارزان قیمت« 
در صنعت سیاسـت زده و دولتی خودروسـازی 

داخلی داشت.

یکی از مشکالتی که
 منجر به افزایش قیمت 
خودرو ها می شود، تیراژ 
پایین تر آنها نسبت به 
پیش بینی  اولیه است؛ 

امری که سبب می شود 
هزینه هنگفت طراحی 

و خط تولید و ساخت
قالب ها و قطعات و 

سایر هزینه های اولیه
روی تعداد کمتری از 

خودرو ها سرشکن شود 

در این زمینه، محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان 
خودروی کشور در گفت وگو با ایرنا گفت: »نخستین بار انجمن خودروسازی و قطعه سازی 
کشور ترکیه پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم سه جانبه با حضور صنعتگران ایرانی، روسی و ترک 

به منظور طراحی و تولید خودرو ارائه داد.«
او ادامه داد: »این سه کشور با جمعیت حدود 400 میلیون نفر و همچنین بازاری حداقل 800 
میلیون نفری که در پیرامون خود دارند، می توانند بازاری مناسب برای محصول یا محصوالت 
تولیدی خود داشته باشند و اکنون با جنگ روسیه و اوکراین و نیاز بیشتر صنعت خودروسازی 

و قطعه سازی روسیه به ایران، این مساله می تواند سر و شکل اجرایی به خود بگیرد.«
نجفی منش خاطرنشان کرد: »در این صورت برخالف گذشته که برای انجام صادرات 
خودرو مجبور به کسب اجازه از طرف های خارجی همچون شرکت ها رنو و پژو بودیم، 
می توانیم خودروی مناسب طراحی کرده و بسازیم و قطعات را بین صنعتگران سه کشور 

مطابق با توانمندی ها و ظرفیت هایشان تقسیم کنیم.«
او گفت: »ساخت همه قطعات این خودرو با توان و پتانسیل این سه کشور، نیاز نداشتن 
تامین قطعات به تبادل پول و وجود بازارهای مناسب صادراتی، از جمله مزایای چنین 

پروژه ای است که ترک ها پیشنهاددهنده آن بودند و روس ها نیز به آن تمایل دارند.«
او یادآوری کرد: »ترکیه با صادرات سالیانه بیش از 12 میلیارد دالری قطعه، از پتانسیل بسیار 
خوبی در صنعت قطعه سازی برخوردار است، روس ها توانایی فنی و فناوری باالیی به ویژه 
در خودروهای سنگین دارند و وجود کارخانه های و خطوط تولید و مونتاژ مختلف خودرو 
و قطعه در ایران همراه با توانایی طراحی، از جمله مواردی است که می توان برای تبدیل این 

ایده به پروژه اجرایی دلگرم کننده باشد.«

طراحیوتولید
خودرویمشترک
ایرانی-روسی-ترکی

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و 
قطعه سازان خودروی کشور از عالقه مندی 
از  برای طراحی و تولید خودروی مشترک 
سوی فعاالن صنعتی کشورهای ایران، روسیه 

و ترکیه خبر داد.
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اولین ایده وسیله  عمود پرواز مربوط به ۴۰۰ سال قبل از میالد مسیح است 
كه كودكان چینی با فر دادن اسباب بازی با دوتیغه چوب و میله چوبي در 
وسط آن، پروازی شبیه به بالگرد را تجربه می كردند. در عصر رنسانس 
ایده وسیله عمودپرواز در نقاشی های لئوناردو داوینچي نقاش متبلور شد 
و در قرون 18 و 19 میالدي، دانشمندان اروپایي طرح ساخت ماشین 
عمودپرواز را توسعه دادند. پس از آن، دانشمندان زیادي در اروپا و آمریكا 
بر روی طراحي ماشین عمودپرواز كار كردند و هركدام كم وبیش موفق 
به ثبت ركورد پرواز عمودی، ایستایی و پرواز به سمت جلو با سرعت كم 
شدند و در نهایت در قرن بیستم پیشگامانی كه در زیر معرفی می شوند، 

موفق شدند كه هلی كوپترهایی با عملكرد مناسب بسازند:
1- آرتور ام. یانگ )Arthur M. Young(: این مخترع آمریكایی، از 
سال 19۲8 روي هلي كوپترهاي مدل كار مي كرد. یانگ اولین هلي كوپتر 
  Bell 47 و Bell Model 30 را در سال 19۴۲ كامل كرد و سپس Bell
را ارائه داد كه مورد آخر به عنوان اولین هلي كوپتر غیرنظامی در سال 19۴۶ 
به ثبت رسید. این مدل به ایران نیز وارد شد. مدل نظامي این هلی كوپتر 
)Bell model 30( نیز در ارتش آمریكا با نام H-13 sioux به خدمت 
گرفته شد و تا پایان سال 19۷۵ تعداد ۵۶۰۰ فروند به طور هم زمان در 
 Kawasaki كشورهایي مانند ایتالیا )شركت آگوستا(، ژاپن )شركت
 )Westland Aircraft ( و انگلستان )شركتHeavy Industries

تحت لیسانس شركت بل تولید می شد.
2- آنتون فلتنر )Anton Flettner(: او در آلمان موفق شد اولین بالگرد 
خود را در سال 19۳۲ به پرواز درآورد. هیوالیي كه درست كرده بود از 

دو ملخ به قطر 1۰۰ فوت و با موتور ۳۰ اسب بخار به گردش درمی آمد.
فلتنر در سال 19۳۵ مدل F1-184 را با موتور 1۵۰ اسب بخار به نمایش 
گذاشت كه بعد از مدتی در یک سانحه از بین رفت، بنابراین در سال 
19۳۶مدل F1-186 به پرواز درآمد و در ادامه با سیستم ملخ سه تیغه اي 
و با ایجاد ملخ دم، خنثی سازی چرخش بدنه )AnitiTorque( براي 
اولین بار روي مدل F1-265 عملی شد كه شش فروند از این مدل را 
نیروي دریایي آلمان در سال 19۳8خریداری كرد. این وسیله توانایي پرواز 
ایستایی )Hover( از روی كشتی های جنگي و دیده باني از زیردریایی ها 
 F1-282 و كشتی ها جنگي را داشت.  فلتنر در ادامه، هلي كوپتري مدل
را در سال 19۴۲ ساخت كه تا پایان جنگ جهاني دوم به عنوان دیده بان 

خط افق دریایی علیه كشتی های جنگی ایفای نقش كرد.
فلتنر بعد از در جنگ جهانی دوم، به آمریكا مهاجرت كرد و در شركت 
هلی كوپترسازی KAMAN-Aircraft استخدام شد و در این كارخانه 
مدل هلي كوپترهاي H-43 را ساخت كه جزء اولین خرید ایران براي 

هوانیروز و نیروی هوایي ایران هم بود.
3-  ایگور سیکورسکی )Igor Sikorsky(: سیكورسكی نیز متولد 
كشور اوكراین بود كه به آمریكا مهاجرت كرد. او در سال 19۲۵ساخت 
هلي كوپتر را شروع كرد، ولي اساس كارش را روي هواپیماهای دوزیست 
)كاربری خشكی و آبی( متمركز كرد و اولین هلي كوپتر خود را با نام 
Vought-Sicorsky.vs300 یا S-46 كه داراي یک موتور با قدرت 
۷۵ اسب بخار و سیستم ملخ اصلي سه تیغه اي و ملخ دم دوتیغه اي بود، 

در سال 19۴۰ به پرواز درآورد.

حمایت  که  می دهد  نشان  هلی کوپتری  صنعت  توسعه  تاریخ 
حاکمیتی و به ویژه بخش نظامی کشورها پیشران توسعه این صنعت 
بوده، با این حال، عدم نیاز این وسایل نقلیه به محل فرود و برخاست 
از پیش تعیین شده که عملیاتی پیچیده و پرهزینه است، باعث شد که 
به تدریج بر حضور آن در بخش های غیرنظامی نیز افزوده شود. این در 
حالی است که سازمان هواپیمایی کشوری ایران تاکنون آنچنان که 
باید فرصت سازمان دهی عملیات پروازی هلی کوپتری را نداشته و 

مقررات  این صنعت در ایران بی سامان است. 
ایران  هوانوردی  دکترین   ،1357 سال  از  پیش  تا  اینجاست  جالب 
مشترک  به صورت  هوانوردی  امکانات  از  همزمان  استفاده  براساس 
بین بخش های کشوری و لشکری تدوین شده بود و به همین علت 
سازمان هواپیمایی کشوری ذیل وزارت جنگ وقت فعالیت می کرد و 
امکان انتقال تجربیات و سرریزهای دانشی به بخش عمومی صنعت 
هواپیمایی فراهم بود، ولی از هم پاشیده شدن نظام یکپارچه مدیریتی 
در هوانوردی ایران، وقوع جنگ و در ادامه تحریم های غربی، باعث 
شد که شکاف مقرراتی و اجرایی سازمان هواپیمایی کشوری در زمینه 

هلی کوپتری بیش از پیش آشکار  شود. 
در مطلب حاضر، ضمن مرور تاریخچه توسعه این ماشین عمودپرواز 
در جهان و ایران، نگاهی به موانع نرم افزاری در کشورمان در حوزه 

صنعت هلی کوپتری خواهیم داشت.

پیشرفت صنعت هلی کوپتری در جهان

واماندگیهلیکوپتری
مجید عقیقی روان
مدیرعامل شرکت هلی کوپتری پاسکو
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شركت سیكورسكي از پیشتازان صنعت هلي كوپتري است. از هلي كوپتر 
UH-60 Blackhawk تاكنون بیش از ۴۰۰۰ فروند تولید شده است 
كه ناوگان هلي كوپتري ارتش آمریكا را تشكیل می دهد و در جنگ هاي 
 SH-60 Sea عراق و افغانستان حضوري فعال داشتند. نوع دریایي آن
 S-92 نام دارد. مدل  +S-76C و هلي كوپترهاي غیرنظامی آن Hawk
در دریاي شمال و خلیج مكزیک در استخراج نفت مورد استفاده قرار 
می گیرد كه از این دو نوع تاكنون بیش از 1۳۰۰ فروند تولید شده است.

رویکرد ایکائو نسبت به هلی کوپترها
مطالعه اسناد سیستم نظامی نشان می دهد كه دستورالعمل های صنعت 
هلی كوپتری در حوزه نظامی پیشرفته تر و بالغ تر از حوزه غیر نظامی است 
و ایاالت متحده آمریكا پس از جنگ جهانی دوم، الزامات تخصصی 
صنعت هلی كوپتری غیرنظامی ذیل فصول ۲8 و ۲9 مقررات هوانوردی 
فدرال تدوین كرد و پس از كشف و توسعه میدان های نفتی در دریاها 
قابلیت های بالگرد در فراساحل آشكار شد و بدین ترتیب رشد صنعت 
هلی كوپتری شتاب گرفت؛ اما در عین حال، تاخیر در تدوین مقررات این 
بخش سبب شده كه در بسیاری موارد مقررات ناقص باشد یا مقررات 
خاص این پرنده یافت نشود؛ چراكه در موارد زیادي مقررات حاكم بر 
هلي كوپتر برمبناي مستندات و تجربیات حاصل از هواپیماها در ابعاد 

غیرنظامی در جهان تدوین شده است.
نكته اینجاست كه سازمان ایكائو نیز به علت كاربرد اصلی هلي كوپتر در 
سیستم هاي نظامي، نسبت به تدوین استانداردهاي آن بي تفاوت عمل 

كرده و اگرچه استانداردهایي مانند انكس ۶ بخش ۳، انكس 1۴جلد ۲، 
انكس 8 بخش ۴ صرفا به هلي كوپتر مربوط می شود، ولی عمال این وسیله 
نقلیه هوایی فاقد بسیاري از استانداردهاي مورد نیاز بوده و از این نظر با 

استانداردهاي مشابه در هواپیما قابل مقایسه نیست. 
 Joint Aviation به معنای( JAR با این وجود، با تدوین مقررات
Requirements( تحولي در بازنگري استانداردهاي هلي كوپتري ایكائو 
به وجود آمد، به نحوي كه در سال ۲۰۰۷ پارت IV-B به ضمیمه 8 اضافه 
شد وچاپ سوم جلد دوم ضمیمه 1۴، پس از چهارده سال مجددا در سال 
۲۰1۳ با ارائه استانداردهاي جدید درباره هلی پورت ها با جلد چهارم 
جایگزین وهمچنین بخش سوم از ضمیمه ۶ نیز در خصوص عملیات 

هلیكوپتر متحول شد. 
در واقع می توان ادعا كرد شروع تكامل جدي در استانداردهای غیرنظامي 
هلیكوپتر از زماني رخ داد كه توافق بین JAA و كشورآمریكا و برخی 

كشورهاي اروپایي به وقوع پیوست.

ایران و صنعت هلی کوپتری 
با خرید ارتش ایران از شركت های آمریكایی، هلی كوپتر در سال 1۳۴۳ 
وارد كشور شد و به تدریج 1۷ فروند هلیكوپتر H-43 در اصفهان مستقر 
 Agusta.Bell 206 & شدند. سپس در سال 1۳۴۵ تعدادي هلیكوپتر

205 نیز از ایتالیا خریداري و عمده آنها هم تحویل هوانیروز شدند.
از سـال 1۳۵۰ بـا گسـترس پایگاه هـای هوانیروز در كشـور، فهرسـت 

خریدهای هلی كوپتر به شرح زیر بوده است:
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اولین ایده وسیله  عمود پرواز مربوط به ۴۰۰ سال قبل از میالد مسیح است 
كه كودكان چینی با فر دادن اسباب بازی با دوتیغه چوب و میله چوبي در 
وسط آن، پروازی شبیه به بالگرد را تجربه می كردند. در عصر رنسانس 
ایده وسیله عمودپرواز در نقاشی های لئوناردو داوینچي نقاش متبلور شد 
و در قرون 18 و 19 میالدي، دانشمندان اروپایي طرح ساخت ماشین 
عمودپرواز را توسعه دادند. پس از آن، دانشمندان زیادي در اروپا و آمریكا 
بر روی طراحي ماشین عمودپرواز كار كردند و هركدام كم وبیش موفق 
به ثبت ركورد پرواز عمودی، ایستایی و پرواز به سمت جلو با سرعت كم 
شدند و در نهایت در قرن بیستم پیشگامانی كه در زیر معرفی می شوند، 

موفق شدند كه هلی كوپترهایی با عملكرد مناسب بسازند:
1- آرتور ام. یانگ )Arthur M. Young(: این مخترع آمریكایی، از 
سال 19۲8 روي هلي كوپترهاي مدل كار مي كرد. یانگ اولین هلي كوپتر 
  Bell 47 و Bell Model 30 را در سال 19۴۲ كامل كرد و سپس Bell
را ارائه داد كه مورد آخر به عنوان اولین هلي كوپتر غیرنظامی در سال 19۴۶ 
به ثبت رسید. این مدل به ایران نیز وارد شد. مدل نظامي این هلی كوپتر 
)Bell model 30( نیز در ارتش آمریكا با نام H-13 sioux به خدمت 
گرفته شد و تا پایان سال 19۷۵ تعداد ۵۶۰۰ فروند به طور هم زمان در 
 Kawasaki كشورهایي مانند ایتالیا )شركت آگوستا(، ژاپن )شركت
 )Westland Aircraft ( و انگلستان )شركتHeavy Industries

تحت لیسانس شركت بل تولید می شد.
2- آنتون فلتنر )Anton Flettner(: او در آلمان موفق شد اولین بالگرد 
خود را در سال 19۳۲ به پرواز درآورد. هیوالیي كه درست كرده بود از 

دو ملخ به قطر 1۰۰ فوت و با موتور ۳۰ اسب بخار به گردش درمی آمد.
فلتنر در سال 19۳۵ مدل F1-184 را با موتور 1۵۰ اسب بخار به نمایش 
گذاشت كه بعد از مدتی در یک سانحه از بین رفت، بنابراین در سال 
19۳۶مدل F1-186 به پرواز درآمد و در ادامه با سیستم ملخ سه تیغه اي 
و با ایجاد ملخ دم، خنثی سازی چرخش بدنه )AnitiTorque( براي 
اولین بار روي مدل F1-265 عملی شد كه شش فروند از این مدل را 
نیروي دریایي آلمان در سال 19۳8خریداری كرد. این وسیله توانایي پرواز 
ایستایی )Hover( از روی كشتی های جنگي و دیده باني از زیردریایی ها 
 F1-282 و كشتی ها جنگي را داشت.  فلتنر در ادامه، هلي كوپتري مدل
را در سال 19۴۲ ساخت كه تا پایان جنگ جهاني دوم به عنوان دیده بان 

خط افق دریایی علیه كشتی های جنگی ایفای نقش كرد.
فلتنر بعد از در جنگ جهانی دوم، به آمریكا مهاجرت كرد و در شركت 
هلی كوپترسازی KAMAN-Aircraft استخدام شد و در این كارخانه 
مدل هلي كوپترهاي H-43 را ساخت كه جزء اولین خرید ایران براي 

هوانیروز و نیروی هوایي ایران هم بود.
3-  ایگور سیکورسکی )Igor Sikorsky(: سیكورسكی نیز متولد 
كشور اوكراین بود كه به آمریكا مهاجرت كرد. او در سال 19۲۵ساخت 
هلي كوپتر را شروع كرد، ولي اساس كارش را روي هواپیماهای دوزیست 
)كاربری خشكی و آبی( متمركز كرد و اولین هلي كوپتر خود را با نام 
Vought-Sicorsky.vs300 یا S-46 كه داراي یک موتور با قدرت 
۷۵ اسب بخار و سیستم ملخ اصلي سه تیغه اي و ملخ دم دوتیغه اي بود، 

در سال 19۴۰ به پرواز درآورد.

حمایت  که  می دهد  نشان  هلی کوپتری  صنعت  توسعه  تاریخ 
حاکمیتی و به ویژه بخش نظامی کشورها پیشران توسعه این صنعت 
بوده، با این حال، عدم نیاز این وسایل نقلیه به محل فرود و برخاست 
از پیش تعیین شده که عملیاتی پیچیده و پرهزینه است، باعث شد که 
به تدریج بر حضور آن در بخش های غیرنظامی نیز افزوده شود. این در 
حالی است که سازمان هواپیمایی کشوری ایران تاکنون آنچنان که 
باید فرصت سازمان دهی عملیات پروازی هلی کوپتری را نداشته و 

مقررات  این صنعت در ایران بی سامان است. 
ایران  هوانوردی  دکترین   ،1357 سال  از  پیش  تا  اینجاست  جالب 
مشترک  به صورت  هوانوردی  امکانات  از  همزمان  استفاده  براساس 
بین بخش های کشوری و لشکری تدوین شده بود و به همین علت 
سازمان هواپیمایی کشوری ذیل وزارت جنگ وقت فعالیت می کرد و 
امکان انتقال تجربیات و سرریزهای دانشی به بخش عمومی صنعت 
هواپیمایی فراهم بود، ولی از هم پاشیده شدن نظام یکپارچه مدیریتی 
در هوانوردی ایران، وقوع جنگ و در ادامه تحریم های غربی، باعث 
شد که شکاف مقرراتی و اجرایی سازمان هواپیمایی کشوری در زمینه 

هلی کوپتری بیش از پیش آشکار  شود. 
در مطلب حاضر، ضمن مرور تاریخچه توسعه این ماشین عمودپرواز 
در جهان و ایران، نگاهی به موانع نرم افزاری در کشورمان در حوزه 

صنعت هلی کوپتری خواهیم داشت.

پیشرفت صنعت هلی کوپتری در جهان

واماندگیهلیکوپتری
مجید عقیقی روان
مدیرعامل شرکت هلی کوپتری پاسکو
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شركت سیكورسكي از پیشتازان صنعت هلي كوپتري است. از هلي كوپتر 
UH-60 Blackhawk تاكنون بیش از ۴۰۰۰ فروند تولید شده است 
كه ناوگان هلي كوپتري ارتش آمریكا را تشكیل می دهد و در جنگ هاي 
 SH-60 Sea عراق و افغانستان حضوري فعال داشتند. نوع دریایي آن
 S-92 نام دارد. مدل  +S-76C و هلي كوپترهاي غیرنظامی آن Hawk
در دریاي شمال و خلیج مكزیک در استخراج نفت مورد استفاده قرار 
می گیرد كه از این دو نوع تاكنون بیش از 1۳۰۰ فروند تولید شده است.

رویکرد ایکائو نسبت به هلی کوپترها
مطالعه اسناد سیستم نظامی نشان می دهد كه دستورالعمل های صنعت 
هلی كوپتری در حوزه نظامی پیشرفته تر و بالغ تر از حوزه غیر نظامی است 
و ایاالت متحده آمریكا پس از جنگ جهانی دوم، الزامات تخصصی 
صنعت هلی كوپتری غیرنظامی ذیل فصول ۲8 و ۲9 مقررات هوانوردی 
فدرال تدوین كرد و پس از كشف و توسعه میدان های نفتی در دریاها 
قابلیت های بالگرد در فراساحل آشكار شد و بدین ترتیب رشد صنعت 
هلی كوپتری شتاب گرفت؛ اما در عین حال، تاخیر در تدوین مقررات این 
بخش سبب شده كه در بسیاری موارد مقررات ناقص باشد یا مقررات 
خاص این پرنده یافت نشود؛ چراكه در موارد زیادي مقررات حاكم بر 
هلي كوپتر برمبناي مستندات و تجربیات حاصل از هواپیماها در ابعاد 

غیرنظامی در جهان تدوین شده است.
نكته اینجاست كه سازمان ایكائو نیز به علت كاربرد اصلی هلي كوپتر در 
سیستم هاي نظامي، نسبت به تدوین استانداردهاي آن بي تفاوت عمل 

كرده و اگرچه استانداردهایي مانند انكس ۶ بخش ۳، انكس 1۴جلد ۲، 
انكس 8 بخش ۴ صرفا به هلي كوپتر مربوط می شود، ولی عمال این وسیله 
نقلیه هوایی فاقد بسیاري از استانداردهاي مورد نیاز بوده و از این نظر با 

استانداردهاي مشابه در هواپیما قابل مقایسه نیست. 
 Joint Aviation به معنای( JAR با این وجود، با تدوین مقررات
Requirements( تحولي در بازنگري استانداردهاي هلي كوپتري ایكائو 
به وجود آمد، به نحوي كه در سال ۲۰۰۷ پارت IV-B به ضمیمه 8 اضافه 
شد وچاپ سوم جلد دوم ضمیمه 1۴، پس از چهارده سال مجددا در سال 
۲۰1۳ با ارائه استانداردهاي جدید درباره هلی پورت ها با جلد چهارم 
جایگزین وهمچنین بخش سوم از ضمیمه ۶ نیز در خصوص عملیات 

هلیكوپتر متحول شد. 
در واقع می توان ادعا كرد شروع تكامل جدي در استانداردهای غیرنظامي 
هلیكوپتر از زماني رخ داد كه توافق بین JAA و كشورآمریكا و برخی 

كشورهاي اروپایي به وقوع پیوست.

ایران و صنعت هلی کوپتری 
با خرید ارتش ایران از شركت های آمریكایی، هلی كوپتر در سال 1۳۴۳ 
وارد كشور شد و به تدریج 1۷ فروند هلیكوپتر H-43 در اصفهان مستقر 
 Agusta.Bell 206 & شدند. سپس در سال 1۳۴۵ تعدادي هلیكوپتر

205 نیز از ایتالیا خریداري و عمده آنها هم تحویل هوانیروز شدند.
از سـال 1۳۵۰ بـا گسـترس پایگاه هـای هوانیروز در كشـور، فهرسـت 

خریدهای هلی كوپتر به شرح زیر بوده است:
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- خرید صدها فروند هلیكوپتر كبرا AH-IJCobra؛ این هلي كوپترها 
براي نیروي دریایي آمریكا ساخته  شده بود، دوموتوره و تک ور بودند كه 
سد دفاعی قدرتمندی جهت پیشروی عراق در خاک ایران ایجاد كردند. 
- خرید ده ها فروند هلي كوپتر ترابري سنگین CH-47 كه از بهترین انواع 
بالگرد ترابری سنگین محسوب می شوند و هنوز در ارتش های جهان 

خدمت می كنند.
بدین ترتیب، در مدت 1۲ سال تا پایان سال 1۳۵۶ حدود 1۲۰۰ فروند 
انواع وارد ایران شد و ایران دارنده سومین ناوگان هلیكوپتري دنیا گردید، 
در حوزه پشتیبانی فنی نیز رده جلویي تعمیرات و رده میاني تعمیرات در 
اختیار هوانیوز و رده نوسازي، تعمیرات اساسي، انبارهای تداركاتی و 
مستندات ساخت نیز در اختیار شركت پشتیباني و نوسازی هلیكوپترهاي 
انبارهای  با  نیز به صورت یكپارچه  انبارها  )پنها( قرار داشت و  ایران 

آمریكایی مدیریت می شدند. 
حتی پیش بینی شده بود هلی كوپتر ترابری Bell 214 در اصفهان تولید 
 Bell 214 شود و در ادامه این پروژه نیز ساخت هلی كوپتر دو موتوره
ST در دست برنامه ریزی قرار گیرد، اما با وجود اتمام ساخت باند و 

رمپ پرواز و آشیانه ها، این پروژه با وقوع انقالب ناتمام باقی ماند.
از نظر آموزشی نیز باید خاطرنشان كرد تا قبل از سال 1۳۵۰ آموزش های 
تخصصی در آمریكا و ایتالیا برگزار می شد، اما از این سال به بعد با عقد 
قراردادی با شركت بل، كلیه آموزش ها تحت نظر خلبان های بازنشسته 
آمریكایی به ایران منتقل و مركز آموزشی در جنوب اصفهان در زمیني به 
مساحت 1۲۰۰ هكتار تاسیس شد كه عالوه بر تامین نیازهای آموزشی در 
زمینه خلباني و فني هلي كوپتري در سطح كشور، امكان خدمات دهی به 
سایر كشورهاي خاورمیانه را نیز داشت؛ تا آنجا كه تا پیش از سال 1۳۵۷ 
متخصصانی از سایر كشورها از جمله پاكستان و اردن در این مركز 
وسایل  به  هنوز  تحریم ها،  علی رغم  نیز  اكنون  و  می دیدند  آموزش 
كمک آموزشی الكترونیكي مدرنی اعم از سمیالتورهای ساكن و متحرک 
مجهز است. پروازهای آموزشی نیز در 8 فرودگاه مجهز )هر كدام دارای 
شش باند پروازی( انجام می شود و اكنون ایران جزء ده رتبه برتر دنیا در 

حوزه هلی كوپتری نظامی است.

ضعف همکاری هلی کوپتری بخش نظامی و غیرنظامی
نكته ای كه در اینجا باید به آن اشاره كرد این است كه از سال 81 به تدریج 
خلبانان نظامی ایران با ساعات پروازی قابل توجه در ماموریت های پیچیده 
بازنشست شدند، ولی متاسفانه جهت استفاده از تجربیات آنها در بخش 
غیرنظامی اقدامی صورت نگرفت، این در حالی است كه تا پیش از سال 
1۳۵۷، دكترین هوانوردی ایران براساس استفاده همزمان از امكانات 
هوانوردی به صورت مشترک بین بخش های كشوری و لشكری تدوین 
شده بود و به همین علت سازمان هواپیمایی ذیل وزارت جنگ وقت 
فعالیت می كرد و امكان انتقال تجربیات و سرریزهای دانشی به بخش 
عمومی صنعت فراهم بود )استفاده مشترک از فرودگاه های كشور موید 
این موضوع است( ولی با از هم پاشیدن این نظام یكپارچه مدیریتی، وقوع 
جنگ تحمیلی و در ادامه تحریم های غربی، صنعت هواپیمایی ایران و به 

تبع آن صنعت هلی كوپتری در ابعاد مختلف زیر فشار گرفت.

- خرید صدها بالگرد از آمریكا و اضافه كردن بر تعداد هلیكوپترهاي 
.Bell206 و Bell205 مدل

- خرید بیش از ۳۰۰ هلیكوپتر ترابري Bell 214 كه لیسانس تولید آن 
به نام هلی كوپتر اصفهان صادر شد. این بالگرد در آن زمان، از پیشرفته ترین 
بالگردهای صنعت هلي كوپتري محسوب می شد كه قدرت موتوری 

معادل ۲۰۰۰ اسب بخار داشت. 

اولین هلی کوپتر ساخته شده از سوی آنتون فلتنر

هلی کوپتر F1-282 ساخته شده از سوی آنتون فلتنر

هلی کوپتر H- 43 جزء اولین خريدهای ايران براي هوانیروز بود

در شرایطی كه درآمد اصلی دولت ایران به تولید و صادرات نفت متكی 
است و صنعت هلی كوپتری محور اصلی در عملیات لجستیكی چاه های 
كشوری  هواپیمایی  سازمان  می شود،  محسوب  ایران  فراساحل  نفتی 
می بایست در سطح ملی به گونه ای عمل نماید كه با حمایت از صنعت 
هلی كوپتری باالترین سطح تولید ملی از محل صادرات نفت محقق شود، 
در حالی كه این سازمان اكنون از نظر مقررات و استانداردهای هلی كوپتری، 
ضعیف تر از همترازان خود در سه منطقه نفت خیز دریایی دیگر شامل 

سیبری، خلیج مكزیک و دریای شمال )اروپا( عمل می كند.
برای اثبات این مدعا كافی است كه به AIP )نشریه اطالعات هوانوردي( 
و سایر مستندات این سه منطقه و مقایسه آن با صنعت هلی كوپتری ایران 
توجه كنید تا شكاف مقرراتی و اجرایی سازمان هواپیمایی كشوری ایران 

در زمینه هلی كوپتری به روشنی آشكار  شود.
از آنجا كه سازمان هواپیمایی كشوری ایران در گذشته هیچگاه فرصت 
پرداختن به نقش هلی كوپتر را نداشته، مقررات صنعت هلی كوپتری در 
ایران هم بی سامان بوده و از این حیث حرفی برای گفتن ندارد؛ در حالی 
كه این سازمان می تواند با كسب مشاركت كارشناسان زبده و حرفه ای 
صنعت بالگردی خال موجود را برطرف كرده و كمک شایانی به سرعت 
پیشرفت و بلوغ صنعت بالگردی كند. در این خصوص توجه به رفتار و 
عملكرد رقبای نفتی ایران در این حوزه و رویكرد آنها نسبت به صنعت 
هلی كوپتری از اهمیت ویژه ای برخوردار است كه می توان از آن جهت 

تدوین استراتژی صنعت هلی كوپتری ایران استفاده كرد.
باید خاطرنشان كرد كه قطر، امارات و عربستان، با به كارگیری شركت هاي 
بزرگ هلي كوپتري مثل CHC و گلف هلی كوپتر و استفاده همه جانبه از 
متخصصینی كه تجربه عملیات سالیان دراز در استخراج نفت در دریاي 
شمال و خلیج مكزیک را دارند، در این زمینه گوی سبقت را ایران 
ربوده اند؛ تا آنجا كه ایران به مراتب بهره كمتری نسبت به قطر در استخراج 

از میدان گازی مشترک در خلیج فارس می برد. 
 Abu Dhabi جالب است بدانید كه امارات با ایجاد شركت هلی كوپتری
Aviation و بهره گیری از خلبانان و متخصصان هوانوردی كشورهایی 
كه تجربه خوبی در حوزه نفتی در دریا را دارند، روزانه با بیش از ۴۰۰ بار 
نشست و برخاست؛ در سكوهای نفتی خلیج فارس دارد، در حالی كه 
وقتی یک شركت پرتغالی با فالت قاره وارد عملیات شده بود، از شركت 
هلی كوپتری ایرانی همكار، درخواست مقررات و نقشه  VFR مخصوص 
هلی كوپتر را داشت و متاسفانه شركت همكار هیچ مدرک قابل توجهی 

جهت ارائه نداشت.
* * *

و  استاندارد ها  پاسخگوی  می توانند  زمانی  هلی كوپتری  شركت های 
عملیات ایمن باشند كه با به كار گیری متخصصان زبده، در زمینه تدوین 
مستندات و سازماندهی مناسب در سازمان هواپیمایی كشوری اقداماتی 

عاجل صورت گیرد. 
در عین حال، به دلیل اهمیت فعالیت هلي كوپتري ایران در زمینه استخراج 
نفت و گاز، شرایط متفاوت آب وهوایی دریاي خزر با خلیج فارس، وجود 
سلسله كوه های زاگرس كه مناطق مركزي را از مناطق جنوب غربي و 
جنوب كشور )عمده ترین مراكز فعالیت های نفتي و گاز ایران( جدا كرده 

است و همچنین لزوم ارائه خدمات هلي كوپتری دركلیه استان ها براي 
هالل احمر و اورژانس كشور كه در در برنامه ششم توسعه قرار داشته، 
سازمان هواپیمایي كشوري باید بیش از گذشته جهت نهادینه كردن 
مقررات و اضافه كردن یک پارت در AIP )نشریه اطالعات هوانوردي( 
ویژه هلی كوپتر با توجه به ویژگی های سرزمیني و اقلیمی گام بردارد و 
اقدامات موثري را در جهت سازماندهي جدید در حوزه هلی كوپتری در 
ادارات كل گواهینامه ها، عملیات و قابلیت پرواز به انجام برساند؛ چرا كه 

اساس تحول در هر سازمانی از سازمان دهی آغاز می شود.

هلی کوپتر S-64  ساخته شده توسط شرکت سیكورسكي

UH-60 (Black Hawk(  هلی کوپتر

 AH-1JCobra  هلی کوپتر



- خرید صدها فروند هلیكوپتر كبرا AH-IJCobra؛ این هلي كوپترها 
براي نیروي دریایي آمریكا ساخته  شده بود، دوموتوره و تک ور بودند كه 
سد دفاعی قدرتمندی جهت پیشروی عراق در خاک ایران ایجاد كردند. 
- خرید ده ها فروند هلي كوپتر ترابري سنگین CH-47 كه از بهترین انواع 
بالگرد ترابری سنگین محسوب می شوند و هنوز در ارتش های جهان 

خدمت می كنند.
بدین ترتیب، در مدت 1۲ سال تا پایان سال 1۳۵۶ حدود 1۲۰۰ فروند 
انواع وارد ایران شد و ایران دارنده سومین ناوگان هلیكوپتري دنیا گردید، 
در حوزه پشتیبانی فنی نیز رده جلویي تعمیرات و رده میاني تعمیرات در 
اختیار هوانیوز و رده نوسازي، تعمیرات اساسي، انبارهای تداركاتی و 
مستندات ساخت نیز در اختیار شركت پشتیباني و نوسازی هلیكوپترهاي 
انبارهای  با  نیز به صورت یكپارچه  انبارها  )پنها( قرار داشت و  ایران 

آمریكایی مدیریت می شدند. 
حتی پیش بینی شده بود هلی كوپتر ترابری Bell 214 در اصفهان تولید 
 Bell 214 شود و در ادامه این پروژه نیز ساخت هلی كوپتر دو موتوره
ST در دست برنامه ریزی قرار گیرد، اما با وجود اتمام ساخت باند و 

رمپ پرواز و آشیانه ها، این پروژه با وقوع انقالب ناتمام باقی ماند.
از نظر آموزشی نیز باید خاطرنشان كرد تا قبل از سال 1۳۵۰ آموزش های 
تخصصی در آمریكا و ایتالیا برگزار می شد، اما از این سال به بعد با عقد 
قراردادی با شركت بل، كلیه آموزش ها تحت نظر خلبان های بازنشسته 
آمریكایی به ایران منتقل و مركز آموزشی در جنوب اصفهان در زمیني به 
مساحت 1۲۰۰ هكتار تاسیس شد كه عالوه بر تامین نیازهای آموزشی در 
زمینه خلباني و فني هلي كوپتري در سطح كشور، امكان خدمات دهی به 
سایر كشورهاي خاورمیانه را نیز داشت؛ تا آنجا كه تا پیش از سال 1۳۵۷ 
متخصصانی از سایر كشورها از جمله پاكستان و اردن در این مركز 
وسایل  به  هنوز  تحریم ها،  علی رغم  نیز  اكنون  و  می دیدند  آموزش 
كمک آموزشی الكترونیكي مدرنی اعم از سمیالتورهای ساكن و متحرک 
مجهز است. پروازهای آموزشی نیز در 8 فرودگاه مجهز )هر كدام دارای 
شش باند پروازی( انجام می شود و اكنون ایران جزء ده رتبه برتر دنیا در 

حوزه هلی كوپتری نظامی است.

ضعف همکاری هلی کوپتری بخش نظامی و غیرنظامی
نكته ای كه در اینجا باید به آن اشاره كرد این است كه از سال 81 به تدریج 
خلبانان نظامی ایران با ساعات پروازی قابل توجه در ماموریت های پیچیده 
بازنشست شدند، ولی متاسفانه جهت استفاده از تجربیات آنها در بخش 
غیرنظامی اقدامی صورت نگرفت، این در حالی است كه تا پیش از سال 
1۳۵۷، دكترین هوانوردی ایران براساس استفاده همزمان از امكانات 
هوانوردی به صورت مشترک بین بخش های كشوری و لشكری تدوین 
شده بود و به همین علت سازمان هواپیمایی ذیل وزارت جنگ وقت 
فعالیت می كرد و امكان انتقال تجربیات و سرریزهای دانشی به بخش 
عمومی صنعت فراهم بود )استفاده مشترک از فرودگاه های كشور موید 
این موضوع است( ولی با از هم پاشیدن این نظام یكپارچه مدیریتی، وقوع 
جنگ تحمیلی و در ادامه تحریم های غربی، صنعت هواپیمایی ایران و به 

تبع آن صنعت هلی كوپتری در ابعاد مختلف زیر فشار گرفت.

- خرید صدها بالگرد از آمریكا و اضافه كردن بر تعداد هلیكوپترهاي 
.Bell206 و Bell205 مدل

- خرید بیش از ۳۰۰ هلیكوپتر ترابري Bell 214 كه لیسانس تولید آن 
به نام هلی كوپتر اصفهان صادر شد. این بالگرد در آن زمان، از پیشرفته ترین 
بالگردهای صنعت هلي كوپتري محسوب می شد كه قدرت موتوری 

معادل ۲۰۰۰ اسب بخار داشت. 

اولین هلی کوپتر ساخته شده از سوی آنتون فلتنر

هلی کوپتر F1-282 ساخته شده از سوی آنتون فلتنر

هلی کوپتر H- 43 جزء اولین خريدهای ايران براي هوانیروز بود

در شرایطی كه درآمد اصلی دولت ایران به تولید و صادرات نفت متكی 
است و صنعت هلی كوپتری محور اصلی در عملیات لجستیكی چاه های 
كشوری  هواپیمایی  سازمان  می شود،  محسوب  ایران  فراساحل  نفتی 
می بایست در سطح ملی به گونه ای عمل نماید كه با حمایت از صنعت 
هلی كوپتری باالترین سطح تولید ملی از محل صادرات نفت محقق شود، 
در حالی كه این سازمان اكنون از نظر مقررات و استانداردهای هلی كوپتری، 
ضعیف تر از همترازان خود در سه منطقه نفت خیز دریایی دیگر شامل 

سیبری، خلیج مكزیک و دریای شمال )اروپا( عمل می كند.
برای اثبات این مدعا كافی است كه به AIP )نشریه اطالعات هوانوردي( 
و سایر مستندات این سه منطقه و مقایسه آن با صنعت هلی كوپتری ایران 
توجه كنید تا شكاف مقرراتی و اجرایی سازمان هواپیمایی كشوری ایران 

در زمینه هلی كوپتری به روشنی آشكار  شود.
از آنجا كه سازمان هواپیمایی كشوری ایران در گذشته هیچگاه فرصت 
پرداختن به نقش هلی كوپتر را نداشته، مقررات صنعت هلی كوپتری در 
ایران هم بی سامان بوده و از این حیث حرفی برای گفتن ندارد؛ در حالی 
كه این سازمان می تواند با كسب مشاركت كارشناسان زبده و حرفه ای 
صنعت بالگردی خال موجود را برطرف كرده و كمک شایانی به سرعت 
پیشرفت و بلوغ صنعت بالگردی كند. در این خصوص توجه به رفتار و 
عملكرد رقبای نفتی ایران در این حوزه و رویكرد آنها نسبت به صنعت 
هلی كوپتری از اهمیت ویژه ای برخوردار است كه می توان از آن جهت 

تدوین استراتژی صنعت هلی كوپتری ایران استفاده كرد.
باید خاطرنشان كرد كه قطر، امارات و عربستان، با به كارگیری شركت هاي 
بزرگ هلي كوپتري مثل CHC و گلف هلی كوپتر و استفاده همه جانبه از 
متخصصینی كه تجربه عملیات سالیان دراز در استخراج نفت در دریاي 
شمال و خلیج مكزیک را دارند، در این زمینه گوی سبقت را ایران 
ربوده اند؛ تا آنجا كه ایران به مراتب بهره كمتری نسبت به قطر در استخراج 

از میدان گازی مشترک در خلیج فارس می برد. 
 Abu Dhabi جالب است بدانید كه امارات با ایجاد شركت هلی كوپتری
Aviation و بهره گیری از خلبانان و متخصصان هوانوردی كشورهایی 
كه تجربه خوبی در حوزه نفتی در دریا را دارند، روزانه با بیش از ۴۰۰ بار 
نشست و برخاست؛ در سكوهای نفتی خلیج فارس دارد، در حالی كه 
وقتی یک شركت پرتغالی با فالت قاره وارد عملیات شده بود، از شركت 
هلی كوپتری ایرانی همكار، درخواست مقررات و نقشه  VFR مخصوص 
هلی كوپتر را داشت و متاسفانه شركت همكار هیچ مدرک قابل توجهی 

جهت ارائه نداشت.
* * *

و  استاندارد ها  پاسخگوی  می توانند  زمانی  هلی كوپتری  شركت های 
عملیات ایمن باشند كه با به كار گیری متخصصان زبده، در زمینه تدوین 
مستندات و سازماندهی مناسب در سازمان هواپیمایی كشوری اقداماتی 

عاجل صورت گیرد. 
در عین حال، به دلیل اهمیت فعالیت هلي كوپتري ایران در زمینه استخراج 
نفت و گاز، شرایط متفاوت آب وهوایی دریاي خزر با خلیج فارس، وجود 
سلسله كوه های زاگرس كه مناطق مركزي را از مناطق جنوب غربي و 
جنوب كشور )عمده ترین مراكز فعالیت های نفتي و گاز ایران( جدا كرده 

است و همچنین لزوم ارائه خدمات هلي كوپتری دركلیه استان ها براي 
هالل احمر و اورژانس كشور كه در در برنامه ششم توسعه قرار داشته، 
سازمان هواپیمایي كشوري باید بیش از گذشته جهت نهادینه كردن 
مقررات و اضافه كردن یک پارت در AIP )نشریه اطالعات هوانوردي( 
ویژه هلی كوپتر با توجه به ویژگی های سرزمیني و اقلیمی گام بردارد و 
اقدامات موثري را در جهت سازماندهي جدید در حوزه هلی كوپتری در 
ادارات كل گواهینامه ها، عملیات و قابلیت پرواز به انجام برساند؛ چرا كه 

اساس تحول در هر سازمانی از سازمان دهی آغاز می شود.

هلی کوپتر S-64  ساخته شده توسط شرکت سیكورسكي

UH-60 (Black Hawk(  هلی کوپتر

 AH-1JCobra  هلی کوپتر



صنعت هلی کوپتری ایران در سال های اخیر رشد قابل توجهی 
کرده، ولی با وجود توسعه غیرقابل کتمان این صنعت، رقابت در 
نتوانسته اند  هلی کوپتری  شرکت های  و  بوده  محدود  بازار  این 
موقعیت مسلط خود را در این بازار تثبیت کنند؛ این در حالی است 
که کشور تشنه حضور ناوگان و شرکت های جدید است. در چنین 
بازار  تنظیم گر  به عنوان  کشوری  هواپیمایی  سازمان  شرایطی، 
می تواند از یک سو با تسهیل قواعد اقتصادی، رقابت در صنعت را 
افزایش دهد و از سوی دیگر با نظارت مستمر و کارشناسی در 
را تضمین  ناوگان هلی کوپتری  ایمنی حمل ونقل  مقررات،  حوزه 
کند. این یادداشت نگاهی اجمالی به چالش های اساسی توسعه 

صنعت هلی کوپتری ایران دارد.

توسعه صنعت هلی کوپتری نیاز به بازارسازی و 
تفکیک نقش و وظایف حوزه های ذی نفع دارد 

بازارمحدود
وفضایمخدوش
علی کجباف

صنعـت هلی كوپتری غیرنظامی ایـران دارای 9 شـركت با مجموع حدود 
1۰۴ فروند هلی كوپتر است. ۳ شركت این صنعت، دارای هلی كوپترهایی 
بـا ثبـت نظامی و ۶ شـركت دارای ثبت غیرنظامی هسـتند كـه عمده آنها 
پـس از انقـالب و به خصوص پـس از دهه ۷۰ تاسیس شـده اند. این نكته 
نشـان دهنده رشـد صنعت هلی كوپتری به خصـوص در دو دهـه اخیر در 
بخـش غیرنظامـی اسـت؛ هرچنـد ناگفتـه نماند كـه حتی شـركت های 
هلی كوپتـری كه ثبت نظامـی دارند، عـالوه بر ماموریت هـای عام المنفعه 

هدف های تجاری را نیز دنبال می كنند. 
در عین حال، اگرچه بخش فراسـاحل دارای درآمدهای مالی قابل توجهی 
اسـت، ولی عمـده ناوگان هلی كوپتـری ایران در بخش خشـكی فعالیت 
دارند و تنها در سـال های اخیر، توسـعه هلی كوپتری در بخش فراساحلی 

هم رشد قابل قبولی را تجربه كرده است. 
از نقـاط ضعـف صنعـت هلی كوپتـری، ایمنی آن اسـت كه بـا توجه به 
تعـداد نـاوگان و عملكـرد این صنعت، شـاهد سـوانح زیادی بـوده و به 

نظر می رسد وقوع 1۲ سانحه غیرقابل قبول باشد. 
نكتـه قابـل توجه آن اسـت كه به دلیل كمبود منابع مالـی دولت در بخش 
بهداشـت، میزان خرید خدمـات هلی كوپتری در بخش درمان نسـبت به 
سـایر كشـورها كمتر بوده، ولی در عـوض، دولت در بخش نفـت و گاز، 
تمایـل بیشـتری برای خریـد خدمات هلی كوپتـری دارد. بـه همین دلیل 
عمده ماموریت صنعت هلی كوپتری پشـتیبانی از دو حوزه نفت و گاز و 
سـپس امـداد و بهداشـت اسـت و بنابراین مشـتریان ایـن صنعت اغلب 

دولتی بوده و هستند.
با وجود تقاضای دولتی خدمات هلی كوپتری در كشـور، ساختار مالكیت 
در بخش عرضه دچار دگردیسی و تغییر شده و شركت های هلی كوپتری 
بخـش خصوصـی در كنار بخش های دولتی و حتی نظامی ایران، توسـعه 

معناداری یافته اند. 
چنیـن سـاختاری سـبب شـده كـه صنعـت هلی كوپتـری در وضعیت 
دشـواری قـرار گیـرد و متاسـفانه هنـوز تفكیـک و تعریف روشـنی از  14
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با وجود تقاضای دولتی 
برای خدمات هلی کوپتری، 
ساختار مالکیت در بخش 

عرضه دچار دگردیسی شده 
و شرکت های هلی کوپتری 

بخش خصوصی در کنار 
بخش های دولتی و حتی

نظامی توسعه یافته اند
در حالی که همچنان

تفکیک و تعریف روشنی
از حوزه های حاکمیتی، 

تصدی گری و تجاری در 
این بخش وجود ندارد

حوزه های حاكمیتی، عام المنفعه، تصدی گری و 
تجـاری در ایـن صنعـت وجـود نـدارد. عـدم 
مرزبنـدی در حوزه هـای اشاره شـده، چالش ها و 
تضادهای جـدی را در صنعـت هلی كوپتری به 
وجـود آورده كه از یک سـو باعث كاهش ایمنی 
و از سـوی دیگـر، مانـع حضـور شـركت های 

جدید در این صنعت شده است.
ریشه های تاریخی حضور بخش های نظامی در 
این صنعت و از طرف دیگر، پشتیبانی شركت های 
هلی كوپتری از صنعت نفت كشـور باعث شده 
كه شـدت تحریم ها علیه صنعـت هلی كوپتری 
ایران بیش از صنعت هواپیمایی باشـد؛ در نتیجه، 
هزینه های تامین قطعات و خدمات پشتیبانی در 
صنعت هلی كوپتـری افزایش  یافته كه این عامل 
سـبب شـده اسـت بهـای تمام شـده خدمـات 
صنعت هلی كوپتری ایران بیش از میانگین آن در 

سایر كشورها باشد.
از سـوی دیگـر، كوچـک بـودن بـازار و تعـداد 
محدود شـركت های حاضر در بازار باعث شده 
كه شـركت های هلی كوپتری قـدرت چانه زنی 
بیشتری در برابر خریداران خدمات هلی كوپتری 
داشـته باشـند و قیمـت خرید خدمـات، به نفع 
شـركت های هلی كوپتـری در مناقصه ها تعیین 

شـود. در چنین فضای محدودی، شـركت های 
خصوصـی موفـق شـده اند بـا سـرمایه گذاری 
مجدد درآمدهای كسب شـده، رشـد سریعی در 
انـدازه شـركت و بـه خصـوص نـاوگان خـود 

داشته باشند.
از مضـرات كوچک بودن صنعـت، كمی تعداد 
تامین كنندگان قطعات هلی كوپتر نیز هسـت كه 
ایـن محدودیـت نیـز كاهـش قـدرت انتخاب 
شـركت های هلی كوپتری در خصوص انتخاب 
تامین كننـده قطعـات را در پی داشـته و موجب 
شـده كه شـركت ها ناچار باشـند با قیمت های 

باالتری قطعات موردنیاز خود را بخرند.
بـا وجـود تقاضـای بـاال بـرای نـاوگان جدید، 
سـرمایه گذاران كمـی تمایـل به حضـور در این 
بازار دارند؛ چراكه سـاختار پیچیده و سـنتی این 
بازار از یک سـو و قواعد اقتصادی سخت گیرانه 
تاسـیس شـركت اعم از كفایت سرمایه و تامین 
هلی كوپتر ملكی و دشـواری كسـب مجوزهای 
مربوطه از سـازمان هواپیمایی كشـوری از سوی 
دیگـر، باعـث شـده كـه میـزان سـرمایه اولیـه 
موردنیـاز و ریسـک سـرمایه گذاری در این بازار 
افزایـش یابـد كه درنتیجـه مطلوبیت این بـازار 

برای سرمایه گذاران كاهش یافته است.

نوع مالكیتسال تاسیسنوع ثبتشرکت هلی کوپتری
تعداد ناوگان 

)فعال + غیرفعال(

سهم از بازار
مشتريان يا کارفرمايان

درياخشكی

وزارت بهداشت400حدود 40دولتیپس از انقالبغیرنظامیشرکت هلی کوپتری ايران

وزارت نفت13070خصوصی1383غیرنظامیپاسكو

وزارت بهداشت8300خصوصی1395غیرنظامیآوای سالمت

وزارت نفت4020وابسته به نهاد انقالبی1389غیرنظامیهلی آريا کیش

4510نیمه خصوصی1397غیرنظامیپاسارگاد پرواز کیش
وزارت نفت 

و وزارت صمت

وابسته به هالل احمر2800دولتی1372نظامیهلی کوپتری نويد

متعلق به وزارت نیرو400دولتیقبل از انقالبنظامیواحد هوايی توانیر

وزارت بهداشت150دولتی1390نظامیهلی پارس
)فقط مستقر در آمل(

1397غیرنظامیافق کیش
خصوصی- 

سرمایه گذاری خارجی
در شرف ورود به بازار200
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صنعت هلی کوپتری ایران در سال های اخیر رشد قابل توجهی 
کرده، ولی با وجود توسعه غیرقابل کتمان این صنعت، رقابت در 
نتوانسته اند  هلی کوپتری  شرکت های  و  بوده  محدود  بازار  این 
موقعیت مسلط خود را در این بازار تثبیت کنند؛ این در حالی است 
که کشور تشنه حضور ناوگان و شرکت های جدید است. در چنین 
بازار  تنظیم گر  به عنوان  کشوری  هواپیمایی  سازمان  شرایطی، 
می تواند از یک سو با تسهیل قواعد اقتصادی، رقابت در صنعت را 
افزایش دهد و از سوی دیگر با نظارت مستمر و کارشناسی در 
را تضمین  ناوگان هلی کوپتری  ایمنی حمل ونقل  مقررات،  حوزه 
کند. این یادداشت نگاهی اجمالی به چالش های اساسی توسعه 

صنعت هلی کوپتری ایران دارد.

توسعه صنعت هلی کوپتری نیاز به بازارسازی و 
تفکیک نقش و وظایف حوزه های ذی نفع دارد 

بازارمحدود
وفضایمخدوش
علی کجباف

صنعـت هلی كوپتری غیرنظامی ایـران دارای 9 شـركت با مجموع حدود 
1۰۴ فروند هلی كوپتر است. ۳ شركت این صنعت، دارای هلی كوپترهایی 
بـا ثبـت نظامی و ۶ شـركت دارای ثبت غیرنظامی هسـتند كـه عمده آنها 
پـس از انقـالب و به خصوص پـس از دهه ۷۰ تاسیس شـده اند. این نكته 
نشـان دهنده رشـد صنعت هلی كوپتری به خصـوص در دو دهـه اخیر در 
بخـش غیرنظامـی اسـت؛ هرچنـد ناگفتـه نماند كـه حتی شـركت های 
هلی كوپتـری كه ثبت نظامـی دارند، عـالوه بر ماموریت هـای عام المنفعه 

هدف های تجاری را نیز دنبال می كنند. 
در عین حال، اگرچه بخش فراسـاحل دارای درآمدهای مالی قابل توجهی 
اسـت، ولی عمـده ناوگان هلی كوپتـری ایران در بخش خشـكی فعالیت 
دارند و تنها در سـال های اخیر، توسـعه هلی كوپتری در بخش فراساحلی 

هم رشد قابل قبولی را تجربه كرده است. 
از نقـاط ضعـف صنعـت هلی كوپتـری، ایمنی آن اسـت كه بـا توجه به 
تعـداد نـاوگان و عملكـرد این صنعت، شـاهد سـوانح زیادی بـوده و به 

نظر می رسد وقوع 1۲ سانحه غیرقابل قبول باشد. 
نكتـه قابـل توجه آن اسـت كه به دلیل كمبود منابع مالـی دولت در بخش 
بهداشـت، میزان خرید خدمـات هلی كوپتری در بخش درمان نسـبت به 
سـایر كشـورها كمتر بوده، ولی در عـوض، دولت در بخش نفـت و گاز، 
تمایـل بیشـتری برای خریـد خدمات هلی كوپتـری دارد. بـه همین دلیل 
عمده ماموریت صنعت هلی كوپتری پشـتیبانی از دو حوزه نفت و گاز و 
سـپس امـداد و بهداشـت اسـت و بنابراین مشـتریان ایـن صنعت اغلب 

دولتی بوده و هستند.
با وجود تقاضای دولتی خدمات هلی كوپتری در كشـور، ساختار مالكیت 
در بخش عرضه دچار دگردیسی و تغییر شده و شركت های هلی كوپتری 
بخـش خصوصـی در كنار بخش های دولتی و حتی نظامی ایران، توسـعه 

معناداری یافته اند. 
چنیـن سـاختاری سـبب شـده كـه صنعـت هلی كوپتـری در وضعیت 
دشـواری قـرار گیـرد و متاسـفانه هنـوز تفكیـک و تعریف روشـنی از  14
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با وجود تقاضای دولتی 
برای خدمات هلی کوپتری، 
ساختار مالکیت در بخش 

عرضه دچار دگردیسی شده 
و شرکت های هلی کوپتری 

بخش خصوصی در کنار 
بخش های دولتی و حتی

نظامی توسعه یافته اند
در حالی که همچنان

تفکیک و تعریف روشنی
از حوزه های حاکمیتی، 

تصدی گری و تجاری در 
این بخش وجود ندارد

حوزه های حاكمیتی، عام المنفعه، تصدی گری و 
تجـاری در ایـن صنعـت وجـود نـدارد. عـدم 
مرزبنـدی در حوزه هـای اشاره شـده، چالش ها و 
تضادهای جـدی را در صنعـت هلی كوپتری به 
وجـود آورده كه از یک سـو باعث كاهش ایمنی 
و از سـوی دیگـر، مانـع حضـور شـركت های 

جدید در این صنعت شده است.
ریشه های تاریخی حضور بخش های نظامی در 
این صنعت و از طرف دیگر، پشتیبانی شركت های 
هلی كوپتری از صنعت نفت كشـور باعث شده 
كه شـدت تحریم ها علیه صنعـت هلی كوپتری 
ایران بیش از صنعت هواپیمایی باشـد؛ در نتیجه، 
هزینه های تامین قطعات و خدمات پشتیبانی در 
صنعت هلی كوپتـری افزایش  یافته كه این عامل 
سـبب شـده اسـت بهـای تمام شـده خدمـات 
صنعت هلی كوپتری ایران بیش از میانگین آن در 

سایر كشورها باشد.
از سـوی دیگـر، كوچـک بـودن بـازار و تعـداد 
محدود شـركت های حاضر در بازار باعث شده 
كه شـركت های هلی كوپتری قـدرت چانه زنی 
بیشتری در برابر خریداران خدمات هلی كوپتری 
داشـته باشـند و قیمـت خرید خدمـات، به نفع 
شـركت های هلی كوپتـری در مناقصه ها تعیین 

شـود. در چنین فضای محدودی، شـركت های 
خصوصـی موفـق شـده اند بـا سـرمایه گذاری 
مجدد درآمدهای كسب شـده، رشـد سریعی در 
انـدازه شـركت و بـه خصـوص نـاوگان خـود 

داشته باشند.
از مضـرات كوچک بودن صنعـت، كمی تعداد 
تامین كنندگان قطعات هلی كوپتر نیز هسـت كه 
ایـن محدودیـت نیـز كاهـش قـدرت انتخاب 
شـركت های هلی كوپتری در خصوص انتخاب 
تامین كننـده قطعـات را در پی داشـته و موجب 
شـده كه شـركت ها ناچار باشـند با قیمت های 

باالتری قطعات موردنیاز خود را بخرند.
بـا وجـود تقاضـای بـاال بـرای نـاوگان جدید، 
سـرمایه گذاران كمـی تمایـل به حضـور در این 
بازار دارند؛ چراكه سـاختار پیچیده و سـنتی این 
بازار از یک سـو و قواعد اقتصادی سخت گیرانه 
تاسـیس شـركت اعم از كفایت سرمایه و تامین 
هلی كوپتر ملكی و دشـواری كسـب مجوزهای 
مربوطه از سـازمان هواپیمایی كشـوری از سوی 
دیگـر، باعـث شـده كـه میـزان سـرمایه اولیـه 
موردنیـاز و ریسـک سـرمایه گذاری در این بازار 
افزایـش یابـد كه درنتیجـه مطلوبیت این بـازار 

برای سرمایه گذاران كاهش یافته است.

نوع مالكیتسال تاسیسنوع ثبتشرکت هلی کوپتری
تعداد ناوگان 

)فعال + غیرفعال(

سهم از بازار
مشتريان يا کارفرمايان

درياخشكی

وزارت بهداشت400حدود 40دولتیپس از انقالبغیرنظامیشرکت هلی کوپتری ايران

وزارت نفت13070خصوصی1383غیرنظامیپاسكو

وزارت بهداشت8300خصوصی1395غیرنظامیآوای سالمت

وزارت نفت4020وابسته به نهاد انقالبی1389غیرنظامیهلی آريا کیش

4510نیمه خصوصی1397غیرنظامیپاسارگاد پرواز کیش
وزارت نفت 

و وزارت صمت

وابسته به هالل احمر2800دولتی1372نظامیهلی کوپتری نويد

متعلق به وزارت نیرو400دولتیقبل از انقالبنظامیواحد هوايی توانیر

وزارت بهداشت150دولتی1390نظامیهلی پارس
)فقط مستقر در آمل(

1397غیرنظامیافق کیش
خصوصی- 

سرمایه گذاری خارجی
در شرف ورود به بازار200
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نقش سازمان هواپیمایی 
در رکود بازار صنعت هلی کوپتری

سـازمان هواپیمایی كشـوری به عنوان نهاد ناظر 
در ایـن حـوزه باید بتواند كه نقش كاتالیـزور در 
بازارسـازی و تـداوم گسـترش داخلـی و حتی 
خارجی این بازار داشـته باشـد؛ تدوین و اجرای 
مقرراتی تسـهیل گرایانه بـرای ثبـت و راه اندازی 
شـركت ها و دوری موكـد از كارشـكنی های 

ی همسايه
کشورها

سازمان صداوسیما

ی
ی فیلم ساز

ت ها
شرک

ی
ی حفار

ی سكو
ی دارا

ی خصوص
ت ها

شرک

ی
ت ايمن

ی و خدما
ش نشان

سازمان آت

ی
سازمان بنادر و دريانورد

ت
ط زيس

ت محی
سازمان حفاظ

ی
ی، گردشگر

ث فرهنگ
ت میرا

وزار

ی(
ن شناس

ت )سازمان زمی
ت صم

وزار

ت
ت نف

وزار
ت قاره

ت فال
ی نف

ت مل
شرک

س
ت و گاز پار

ی نف
ت مل

شرک
ل

ب و شما
ی جنو

ی حفار
ی مل

ت ها
شرک

ی ها
ی ها و فرماندار

ت کشور، استاندار
وزار

ی
س هواي

ت اداره آمبوالن
ت بهداش

وزار

* * * * * حمل  مسافر و بار

ی
فعل

ی
فراساحل

* * * * تخلیه جروح/مصدوم

* * جست وجوی هوايی

* گشت هوايی

گردشگری

* * * * * * حمل  مسافر و بار

ی
آت

* * * * * تخلیه جروح/مصدوم

* * * جست وجوی هوايی

* * گشت هوايی

* گردشگری

* * خدمات اضطراری پزشكی

ی
فعل

ی
خشك

* * * * * * حمل  مسافر و بار

* جست وجو و نجات هوايی

* نقشه برداری

* اکتشاف

* * آتش نشانی

گردشگری

* * * * * خدمات اضطراری پزشكی

ی
آت

* * * * * * * * * حمل  مسافر و بار

* جست وجو و نجات هوايی

* * نقشه برداری

* * * اکتشاف

* * * * آتش نشانی

* گردشگری

موجـود، تدویـن و اجـرای مقـررات اعطـای 
مجوزهـای عملیاتـی و فنـی بـا شـرایط قابـل 
برآورده شـدن، تدویـن و اجرای مقررات اعطای 
گواهینامه های كاركنان عملیاتی و فنی بـه دوراز 
اتـالف وقت و زمان متقاضیان جهـت ورود هر 
چه سـریع تر ایشان به بازار كار، معرفی نیروهای 
قابل عرضه در سـطح بین المللی به كشـورهای 
متقاضـی خدمـات هوایی جهت تبلیـغ توانایی 

آموزشـی كشـور و ارائـه خدمـات آموزشـی به 
كشورهای متقاضی و همسایه، می تواند از جمله 
راهكارهـای گسـترش و ارتقـای بـازار ایـن 

صنعت باشد. 
در این خصوص، توجه به رویكرد كشـورهای 
صنعتی و پیشـرفته در صنعـت هلی كوپتری و 
تدوین اسـتراتژی بـرای صنعـت هلی كوپتری 

ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
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شرکت آمازون اخیرا در اطالعیه ای اعالم کرده که پس از دریافت چراغ سبز از 
اداره هوانوردی آمریکا )FAA(، در دنباله سال سرویس تحویل پهپادی خود را در 

شهر الکفورد در ایالت کالیفرنیا راه اندازی می کند.
پس از چندین برنامه آزمایشی ویژه از شركت هایی مانند وال مارت، یونایتد پارسل سرویس 
و فدكس كورپ، برای نخستین بار خواهد بود كه آمازون سفارش های عمومی را با پهپاد 
تحویل می دهد، ولی این شركت هنوز اعالم نكرده كه چه كاال هایی را می توان با این 

سرویس سفارش داد.
این فروشنده آنالین اعالم كرده كه با سازمان هواپیمایی فدرال و مقامات شهر برای دریافت 
مجوزهای مربوط همكاری می كند. این پهپادها قادرند باالتر از خط دید پرواز كنند و به 
نحوی برنامه ریزی خواهند شد تا بسته های سفارش را به درب منزل مشتریان در الكفورد 

كه شهری با حدود ۴۰۰۰ نفر جمعیت است، برسانند.
آمازون آزمایش پهپادهای تحویل كاال را در سال ۲۰1۳ با هدف رساندن سفارش های 
مشتریان به درب خانه  در مدت ۳۰ دقیقه یا كمتر آغاز كرد و در اوت سال ۲۰19 از سازمان 
هواپیمایی فدرال ایاالت متحده درخواست كرد با این طرح موافقت كند و در درخواست 
خود اعالم كرد تحویل كاال با استفاده از پهپاد در مناطق دارای فشردگی جمعیت اندک انجام 

خواهد گرفت و وزن بسته ها پنج پوند یا كمتر )اندكی بیش از دو كیلوگرم( خواهد بود.
این شركت در سال ۲۰19 از پهپاد تحویل كاالی برقی جدیدی رونمایی كرد كه قادر است 
حداكثر 1۵ مایل پرواز كرده و بسته هایی با وزن كمتر از پنج پوند را در مدت نیم ساعت به 

دست مشتریان برساند.

آغازتحویلپهپادی
بستههایمشتریانآمازون

مقامات روسی از یک تاكتیک ساده اما بسیار موثر برای جلوگیری از كاركردن خلبانان روس 
برای خطوط هوایی خارجی استفاده می كنند. آژانس حمل ونقل هوایی فدرال با استناد به 
نگرانی های مربوط به حفظ حریم خصوصی، از تایید جزئیات مربوط به مجوز و سوابق 
كاری خلبان خودداری می كند. نتیجه این است كه خلبانان روسی كه سعی دارند برای 

خطوط هوایی خارجی پرواز كنند، اغلب خود را بیكار می یابند.
به نوشته روزنامه روسی كومرسانت، صدها خلبان اخراج شده یا بازنشسته اجباری به دلیل 
این تاكتیک نتوانسته اند شغلی در خارج از روسیه كسب كنند. به گزارش كومرسانت، رئیس 
اتحادیه خدمه پرواز روسیه می گوید كه بین ماه فوریه و ژوئن، ۶۰۰ درخواست برای تایید 
اعتبار از خطوط هوایی خارجی به آژانس حمل ونقل هوایی فدرال ارسال شده ، اما آژانس 
فقط 1۰۰ مورد را تایید كرده است. بیشتر این درخواست ها از خطوط هوایی ویتنام، تایلند، 

كامبوج، مالزی و تركیه است.
تحریم های هوایی شركت های هواپیمایی روسیه به بسیاری از كشورها و كمبود خلبان در 
جهان، این موضوع را برجسته كرده است. اخراج های اخیر و بازنشستگی اجباری خلبانان 
در ۶۵ سالگی به این معنی است كه تعداد زیادی خلبان بیكار اما توانا در روسیه وجود دارد.
دولت روسیه در حال حاضر به برخی از خطوط هوایی یارانه می دهد تا خلبانان را اخراج 
نكنند. كومرسانت گزارش می دهد كه شركت هواپیمایی اورال در ماه مه، 1۰۰۰ خلبان را 
كنار گذاشته بود اما دوباره آنها را به كار فراخوانده است، با این حال، رئیس اتحادیه خدمه 
پرواز روسیه می گوید علیرغم اینكه برخی از خطوط هوایی خلبانان خود را در دفتر كارشان 
مشغول كرده، درآمدها در اثر تحریم ها كاهش یافته است. به عبارتی خلبانان ساعات 

كمتری پرواز می كنند و درآمدها معموال به ساعات پرواز مرتبط است.
هیچكس نمی داند كه چند خلبان روسی شغل خود را به دلیل همه گیری و تحریم های اخیر 

از دست داده اند، اما این عدد به اندازه ای زیاد است كه باعث نگرانی دولت شده است.

ممانعتروسیهاز
استخدامخلبانانخود
درخطوطهواییخارجی

گفته می شود که روسیه از تایید اعتبار خلبانان 
روس خودداری می کند. به عبارت دیگر، زمانی که 
یک شرکت هواپیمایی خارجی قصد دارد تا یک 
خلبان روس را استخدام کند، آژانس حمل ونقل 

هوایی فدرال روسیه او را تایید نمی کند.
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نقش سازمان هواپیمایی 
در رکود بازار صنعت هلی کوپتری

سـازمان هواپیمایی كشـوری به عنوان نهاد ناظر 
در ایـن حـوزه باید بتواند كه نقش كاتالیـزور در 
بازارسـازی و تـداوم گسـترش داخلـی و حتی 
خارجی این بازار داشـته باشـد؛ تدوین و اجرای 
مقرراتی تسـهیل گرایانه بـرای ثبـت و راه اندازی 
شـركت ها و دوری موكـد از كارشـكنی های 

ی همسايه
کشورها

سازمان صداوسیما

ی
ی فیلم ساز

ت ها
شرک

ی
ی حفار

ی سكو
ی دارا

ی خصوص
ت ها

شرک

ی
ت ايمن

ی و خدما
ش نشان

سازمان آت

ی
سازمان بنادر و دريانورد

ت
ط زيس

ت محی
سازمان حفاظ

ی
ی، گردشگر

ث فرهنگ
ت میرا

وزار

ی(
ن شناس

ت )سازمان زمی
ت صم

وزار

ت
ت نف

وزار
ت قاره

ت فال
ی نف

ت مل
شرک

س
ت و گاز پار

ی نف
ت مل

شرک
ل

ب و شما
ی جنو

ی حفار
ی مل

ت ها
شرک

ی ها
ی ها و فرماندار

ت کشور، استاندار
وزار

ی
س هواي

ت اداره آمبوالن
ت بهداش

وزار

* * * * * حمل  مسافر و بار

ی
فعل

ی
فراساحل

* * * * تخلیه جروح/مصدوم

* * جست وجوی هوايی

* گشت هوايی

گردشگری

* * * * * * حمل  مسافر و بار

ی
آت

* * * * * تخلیه جروح/مصدوم

* * * جست وجوی هوايی

* * گشت هوايی

* گردشگری

* * خدمات اضطراری پزشكی

ی
فعل

ی
خشك

* * * * * * حمل  مسافر و بار

* جست وجو و نجات هوايی

* نقشه برداری

* اکتشاف

* * آتش نشانی

گردشگری

* * * * * خدمات اضطراری پزشكی

ی
آت

* * * * * * * * * حمل  مسافر و بار

* جست وجو و نجات هوايی

* * نقشه برداری

* * * اکتشاف

* * * * آتش نشانی

* گردشگری

موجـود، تدویـن و اجـرای مقـررات اعطـای 
مجوزهـای عملیاتـی و فنـی بـا شـرایط قابـل 
برآورده شـدن، تدویـن و اجرای مقررات اعطای 
گواهینامه های كاركنان عملیاتی و فنی بـه دوراز 
اتـالف وقت و زمان متقاضیان جهـت ورود هر 
چه سـریع تر ایشان به بازار كار، معرفی نیروهای 
قابل عرضه در سـطح بین المللی به كشـورهای 
متقاضـی خدمـات هوایی جهت تبلیـغ توانایی 

آموزشـی كشـور و ارائـه خدمـات آموزشـی به 
كشورهای متقاضی و همسایه، می تواند از جمله 
راهكارهـای گسـترش و ارتقـای بـازار ایـن 

صنعت باشد. 
در این خصوص، توجه به رویكرد كشـورهای 
صنعتی و پیشـرفته در صنعـت هلی كوپتری و 
تدوین اسـتراتژی بـرای صنعـت هلی كوپتری 

ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
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شرکت آمازون اخیرا در اطالعیه ای اعالم کرده که پس از دریافت چراغ سبز از 
اداره هوانوردی آمریکا )FAA(، در دنباله سال سرویس تحویل پهپادی خود را در 

شهر الکفورد در ایالت کالیفرنیا راه اندازی می کند.
پس از چندین برنامه آزمایشی ویژه از شركت هایی مانند وال مارت، یونایتد پارسل سرویس 
و فدكس كورپ، برای نخستین بار خواهد بود كه آمازون سفارش های عمومی را با پهپاد 
تحویل می دهد، ولی این شركت هنوز اعالم نكرده كه چه كاال هایی را می توان با این 

سرویس سفارش داد.
این فروشنده آنالین اعالم كرده كه با سازمان هواپیمایی فدرال و مقامات شهر برای دریافت 
مجوزهای مربوط همكاری می كند. این پهپادها قادرند باالتر از خط دید پرواز كنند و به 
نحوی برنامه ریزی خواهند شد تا بسته های سفارش را به درب منزل مشتریان در الكفورد 

كه شهری با حدود ۴۰۰۰ نفر جمعیت است، برسانند.
آمازون آزمایش پهپادهای تحویل كاال را در سال ۲۰1۳ با هدف رساندن سفارش های 
مشتریان به درب خانه  در مدت ۳۰ دقیقه یا كمتر آغاز كرد و در اوت سال ۲۰19 از سازمان 
هواپیمایی فدرال ایاالت متحده درخواست كرد با این طرح موافقت كند و در درخواست 
خود اعالم كرد تحویل كاال با استفاده از پهپاد در مناطق دارای فشردگی جمعیت اندک انجام 

خواهد گرفت و وزن بسته ها پنج پوند یا كمتر )اندكی بیش از دو كیلوگرم( خواهد بود.
این شركت در سال ۲۰19 از پهپاد تحویل كاالی برقی جدیدی رونمایی كرد كه قادر است 
حداكثر 1۵ مایل پرواز كرده و بسته هایی با وزن كمتر از پنج پوند را در مدت نیم ساعت به 

دست مشتریان برساند.

آغازتحویلپهپادی
بستههایمشتریانآمازون

مقامات روسی از یک تاكتیک ساده اما بسیار موثر برای جلوگیری از كاركردن خلبانان روس 
برای خطوط هوایی خارجی استفاده می كنند. آژانس حمل ونقل هوایی فدرال با استناد به 
نگرانی های مربوط به حفظ حریم خصوصی، از تایید جزئیات مربوط به مجوز و سوابق 
كاری خلبان خودداری می كند. نتیجه این است كه خلبانان روسی كه سعی دارند برای 

خطوط هوایی خارجی پرواز كنند، اغلب خود را بیكار می یابند.
به نوشته روزنامه روسی كومرسانت، صدها خلبان اخراج شده یا بازنشسته اجباری به دلیل 
این تاكتیک نتوانسته اند شغلی در خارج از روسیه كسب كنند. به گزارش كومرسانت، رئیس 
اتحادیه خدمه پرواز روسیه می گوید كه بین ماه فوریه و ژوئن، ۶۰۰ درخواست برای تایید 
اعتبار از خطوط هوایی خارجی به آژانس حمل ونقل هوایی فدرال ارسال شده ، اما آژانس 
فقط 1۰۰ مورد را تایید كرده است. بیشتر این درخواست ها از خطوط هوایی ویتنام، تایلند، 

كامبوج، مالزی و تركیه است.
تحریم های هوایی شركت های هواپیمایی روسیه به بسیاری از كشورها و كمبود خلبان در 
جهان، این موضوع را برجسته كرده است. اخراج های اخیر و بازنشستگی اجباری خلبانان 
در ۶۵ سالگی به این معنی است كه تعداد زیادی خلبان بیكار اما توانا در روسیه وجود دارد.
دولت روسیه در حال حاضر به برخی از خطوط هوایی یارانه می دهد تا خلبانان را اخراج 
نكنند. كومرسانت گزارش می دهد كه شركت هواپیمایی اورال در ماه مه، 1۰۰۰ خلبان را 
كنار گذاشته بود اما دوباره آنها را به كار فراخوانده است، با این حال، رئیس اتحادیه خدمه 
پرواز روسیه می گوید علیرغم اینكه برخی از خطوط هوایی خلبانان خود را در دفتر كارشان 
مشغول كرده، درآمدها در اثر تحریم ها كاهش یافته است. به عبارتی خلبانان ساعات 

كمتری پرواز می كنند و درآمدها معموال به ساعات پرواز مرتبط است.
هیچكس نمی داند كه چند خلبان روسی شغل خود را به دلیل همه گیری و تحریم های اخیر 

از دست داده اند، اما این عدد به اندازه ای زیاد است كه باعث نگرانی دولت شده است.

ممانعتروسیهاز
استخدامخلبانانخود
درخطوطهواییخارجی

گفته می شود که روسیه از تایید اعتبار خلبانان 
روس خودداری می کند. به عبارت دیگر، زمانی که 
یک شرکت هواپیمایی خارجی قصد دارد تا یک 
خلبان روس را استخدام کند، آژانس حمل ونقل 

هوایی فدرال روسیه او را تایید نمی کند.
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تهاجم روسـیه بـه اوکراین باعـث افزایش عدم 
قطعیت و آشـفتگی در بازارهـای مالی و کاالیی 
جهـان شـده اسـت. تهاجم اخیـر، چشـم انداز 
اقتصاد کشـورها را تغییـر داده و عدم اطمینان را 
بـرای اقتصاد جهانـی که برخی بخش هـای آن 
همچنـان با کووید-19 درگیر اسـت، به شـدت 
تشـدید کـرده اسـت. شـروع جنـگ در اواخـر 

 شروع جنگ روسیه و اوکراین در اواخر فوریه 2022 و ظهور سویه های جدید ویروس، شرایط اقتصادی 
جهان را به شدت مختل کرده و اقتصادهای درحال توسعه آسیایی هم مشابه سایر کشورهای جهان مورد اصابت 
امواج شوک ها در بازارهای مالی و کاالیی و همچنین افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی قرار گرفته اند. رونق 
نسبی اکثر اقتصادهای این منطقه و سطح پایین تر تورم آنها در سال 2021، می تواند زمینه را برای تاب آوری بهتر 
در برابر شرایط و عدم قطعیت های جهانی فراهم کند، اگرچه با توجه به آثار آسیب های ناشی از تحوالت قبلی 
اقتصادها  از  گروه  این  در  مالیاتی  بخش  به ویژه  اقتصادی  بخش سیاست های  در  اصالحاتی  اعمال  ضرورت 

اجتناب ناپذیر است.
معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران با استفاده از اطالعات بانک توسعه آسیا، روندهای قبلی 
اقتصاد این منطقه را بررسی کرده و تصویری از چشم انداز رشد و تورم کشورهای درحال توسعه آسیا برای دو 

سال 2022 و 2023 ارائه می دهد.

آخرین پیش بینی های بانک توسعه آسیایی، 
حاکی از استمرار بهبود اقتصادی منطقه، علی رغم چالش های جهانی است

چشم اندازهای آسیایی توسعه

فوریـه 2022، شـرایط اقتصـادی جهانـی را بـه 
شـدت مختل کـرد. امـواج شـوک در بازارهای 
مالی و کاالیی احسـاس شـده و قیمت انرژی و 
مـواد غذایـی بـه شـدت افزایـش یافته اسـت، 
ضمـن اینکه تهدید باالماندن و یا افزایش مجدد 

قیمت ها نیز وجود دارد. 
نتیجـه نامشـخص تهاجـم، مانع دیگـری برای 

اقتصادهـای درحـال توسـعه آسـیا اسـت کـه 
بسـیاری از آنها هنـوز با همه گیـری کووید-19 

دست وپنجه نرم می کنند.
اقتصاد آسـیای درحال توسـعه در سـال 2021 به 
دلیل رشـد قـوی صـادرات، حـدود 6/9 درصد 
رشد کرد، اگرچه سرعت بهبود در بین اقتصادها 
نابرابـر بود. در سـال 2021 در میان مناطق فرعی، 

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
داد

 مر
 / 1

98
ره 

شما

90

بـه دلیـل انتظـارات ناشـی از تغییـر موضـع 
سیاسـت های پولی فدرال رزرو آمریکا و حمله 
روسـیه بـه اوکرایـن، اندکـی تضعیـف شـده و 
ارزش پول ملی اکثر اقتصادهای منطقه، در سـال 
2021 کاهـش یافـت و ایـن روند طـی ماه های 
نخسـت 2022 هـم ادامه یافـت؛ با ایـن وجود، 
سـرمایه گذاری مسـتقیم خارجی - هم از داخل 
و هـم از خـارج از منطقه - در سـطوح باالتر از 

شرایط قبل از همه گیری قرار گرفت.
براسـاس پیش بینی های بانک توسـعه آسـیایی، 
سیاسـت های مالی و پولی در اقتصاد کشورهای 
درحال توسـعه آسـیایی، به طور کلی در شـرایط 
تسـهیل گرایانه و انبسـاطی باقـی می مانـد، امـا 
ممکن اسـت این منطقه در آسـتانه یک چرخه 

سبک نیز باشد. 
در شـرایطی کـه سیاسـت مالـی حتـی پـس از 
کاهش قابل توجه تاثیر کووید- 19 در سـال های 
2020 و 2021، حمایتی باقی ماند، انتظار می رود 
کـه مقامات، اقدامـات اضطراری بـرای مقابله با 
همه گیـری را حـذف و بـه تدریـج بـه سـمت 
یکپارچگـی مالی در سـال جاری و سـال آینده 
حرکـت کننـد. تعـدادی از بانک هـای مرکـزی 
منطقـه مورد بررسـی در نیمـه دوم سـال 2021 
سـخت گیری های خـود را آغـاز کردنـد و نرخ 
بهـره را افزایـش دادنـد و انتظـار مـی رود برخی 
دیگـر نیـز در واکنـش به شـرایط اقتصـاد کالن 
داخلـی، از جملـه افزایش فشـارهای تورمی، از 

این موضع پیروی کنند.

تورم در آسـیای درحال توسعه- سال گذشته، 
فشـار قیمت ها در منطقه آسـیای درحال توسعه 
نسـبت به اقتصادهای پیشرفته )از جمله آمریکا 
کـه میانگیـن تـورم در آن 3/ 4 درصـد بـود یـا 
اقتصادهای نوظهـور در آمریکای التین و دریای 
کارائیـب و کشـورهای جنوب صحـرای آفریقا 
که شـاخص قیمت هـای آنها به ترتیـب 3/  9 و 
10/7 درصـد افزایـش یافـت( کمتـر بـود  و به 
دلیل تورم نسـبتا پایین مـواد غذایی و اختالالت 
کمتر در سـمت عرضه، تورم منطقه در حد 2/5 
درصـد باقی ماند، اما انتظار مـی رود روند مزبور 
در سـال 2022 افزایشـی باشـد. عوامـل محرک 
تورم در منطقه آسـیای در حال توسـعه در سـال 
جاری و سـال آینده، اسـتمرار بهبـود و افزایش 

قیمت انرژی و کاالها خواهد بود. 

اقتصاد کشورهای آسیایی 
درحال توسعه در سال

2021 به دلیل افزایش 
قابل توجه صادرات، 

حدود 6/9 درصد رشد
کرد که در میان مناطق 

فرعی، آسیای شرقی
با رشد 7/6 درصد و

آسیای جنوبی با رشد
8/3 درصد و در میان
کشورها، اقتصاد هند 
با رشد 8/9 درصد و 

اقتصاد چین با رشد
8/1 درصد باالترین

رشدها را کسب کردند

منطقـه آسـیای شـرقی بـا رشـد 6/ 7 درصـد و 
آسـیای جنوبی بـا رشـد 3/  8 درصـد و در میان 
کشـورها، اقتصـاد هنـد بـا رشـد 9/  8 درصد و 
اقتصاد چین با رشد 1/  8 درصد باالترین رشدها 
را در این سـال کسـب کردند؛ این در حالی است 
کـه علی رغـم رشـد قـوی کـه به دلیـل افزایش 
مصرف و سـرمایه گذاری در اقتصاد هند محقق 
شـد، شـکاف میـان رشـد بـا شـرایط قبـل از 
همه گیـری، حدود  8 درصد باقی ماند. در همین 
شـرایط شکاف رشـد در آسـیای جنوب شرقی 

10 درصد و پاسفیک 12 درصد بود. 
در ایـن مناطـق به دلیـل محدودیت های شـدید 
بـرای مهـار همه گیـری در حـوزه فعالیت هـای 
داخلی و همچنین سفرهای بین المللی به تعویق 
افتاد که به ویژه اقتصادهای وابسته به گردشگری 
را با مشـکل مواجـه کرد. با این حـال در منطقه 
آسـیای شـرقی بـا افزایـش تقاضـای خارجی، 
شـدت افـت مزبور کاهش یافـت؛ به نحوی که 
رشـد آن فقـط 1 درصـد کمتر از رونـد پیش از 
همه گیـری بـود. البتـه در بخش گردشـگری، 
نشانه هایی از بهبود در برخی اقتصادهای منطقه 
که بعضی از محدودیت ها را برداشـته اند، به ویژه 
برای مسـافران ورودی از اروپا مشاهده می شود، 
اما در میان کشـورهایی که همچنان محدودیت 
قرنطینـه ای را بـرای مسـافران ورودی اعمـال 
می کنند، تغییرات مثبتی در زمینه گردشگری به 

چشم نمی خورد.
بانـک توسـعه آسـیا پیش بینی کـرده کـه تولید 
ناخالص داخلی در منطقه آسـیای درحال توسعه 
در سـال 2022 بـه میـزان 2/ 5 درصد و در سـال 

2023 به میزان 3/ 5 درصد افزایش یابد. 
در عیـن حال، پیش بینی شـده که اقتصاد هند با 
نـرخ رشـد 5/ 7 درصد، فیجی با نرخ رشـد 1/ 7 
درصـد، بنـگالدش با نـرخ رشـد 9/  6 درصد و 
ویتنـام با نرخ رشـد 5/  6 درصـد، دارای باالترین 
رشـد اقتصـادی در سـال 2022 باشـند. برای 
اقتصـاد چین، نرخ رشـد طـی دو سـال 2022 و 
2023 به ترتیب 5 و 8/  4 درصد پیش بینی شـده 
که نشـان از انتظار استمرار کاهش سرعت رشد 
در ایـن کشـور متناسـب با تحـوالت مربوط به 

تغییر الگو و محرک های رشد است.

سیاسـت های مالـی و پولـی- شـرایط مالـی 
منطقه درحال توسـعه آسـیا از اواخر سـال 2021 

در سال 2021، فشار 
قیمت ها در منطقه آسیای 
درحال توسعه نسبت به 

اقتصادهای پیشرفته
از جمله ایاالت متحده یا 
اقتصادهای نوظهور در 

آمریکای التین و دریای 
کارائیب کمتر بود، اما 

انتظار می رود روند
مزبور در سال 2022 

افزایشی باشد
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تهاجم روسـیه بـه اوکراین باعـث افزایش عدم 
قطعیت و آشـفتگی در بازارهـای مالی و کاالیی 
جهـان شـده اسـت. تهاجم اخیـر، چشـم انداز 
اقتصاد کشـورها را تغییـر داده و عدم اطمینان را 
بـرای اقتصاد جهانـی که برخی بخش هـای آن 
همچنـان با کووید-19 درگیر اسـت، به شـدت 
تشـدید کـرده اسـت. شـروع جنـگ در اواخـر 

 شروع جنگ روسیه و اوکراین در اواخر فوریه 2022 و ظهور سویه های جدید ویروس، شرایط اقتصادی 
جهان را به شدت مختل کرده و اقتصادهای درحال توسعه آسیایی هم مشابه سایر کشورهای جهان مورد اصابت 
امواج شوک ها در بازارهای مالی و کاالیی و همچنین افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی قرار گرفته اند. رونق 
نسبی اکثر اقتصادهای این منطقه و سطح پایین تر تورم آنها در سال 2021، می تواند زمینه را برای تاب آوری بهتر 
در برابر شرایط و عدم قطعیت های جهانی فراهم کند، اگرچه با توجه به آثار آسیب های ناشی از تحوالت قبلی 
اقتصادها  از  گروه  این  در  مالیاتی  بخش  به ویژه  اقتصادی  بخش سیاست های  در  اصالحاتی  اعمال  ضرورت 

اجتناب ناپذیر است.
معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران با استفاده از اطالعات بانک توسعه آسیا، روندهای قبلی 
اقتصاد این منطقه را بررسی کرده و تصویری از چشم انداز رشد و تورم کشورهای درحال توسعه آسیا برای دو 

سال 2022 و 2023 ارائه می دهد.

آخرین پیش بینی های بانک توسعه آسیایی، 
حاکی از استمرار بهبود اقتصادی منطقه، علی رغم چالش های جهانی است

چشم اندازهای آسیایی توسعه

فوریـه 2022، شـرایط اقتصـادی جهانـی را بـه 
شـدت مختل کـرد. امـواج شـوک در بازارهای 
مالی و کاالیی احسـاس شـده و قیمت انرژی و 
مـواد غذایـی بـه شـدت افزایـش یافته اسـت، 
ضمـن اینکه تهدید باالماندن و یا افزایش مجدد 

قیمت ها نیز وجود دارد. 
نتیجـه نامشـخص تهاجـم، مانع دیگـری برای 

اقتصادهـای درحـال توسـعه آسـیا اسـت کـه 
بسـیاری از آنها هنـوز با همه گیـری کووید-19 

دست وپنجه نرم می کنند.
اقتصاد آسـیای درحال توسـعه در سـال 2021 به 
دلیل رشـد قـوی صـادرات، حـدود 6/9 درصد 
رشد کرد، اگرچه سرعت بهبود در بین اقتصادها 
نابرابـر بود. در سـال 2021 در میان مناطق فرعی، 
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بـه دلیـل انتظـارات ناشـی از تغییـر موضـع 
سیاسـت های پولی فدرال رزرو آمریکا و حمله 
روسـیه بـه اوکرایـن، اندکـی تضعیـف شـده و 
ارزش پول ملی اکثر اقتصادهای منطقه، در سـال 
2021 کاهـش یافـت و ایـن روند طـی ماه های 
نخسـت 2022 هـم ادامه یافـت؛ با ایـن وجود، 
سـرمایه گذاری مسـتقیم خارجی - هم از داخل 
و هـم از خـارج از منطقه - در سـطوح باالتر از 

شرایط قبل از همه گیری قرار گرفت.
براسـاس پیش بینی های بانک توسـعه آسـیایی، 
سیاسـت های مالی و پولی در اقتصاد کشورهای 
درحال توسـعه آسـیایی، به طور کلی در شـرایط 
تسـهیل گرایانه و انبسـاطی باقـی می مانـد، امـا 
ممکن اسـت این منطقه در آسـتانه یک چرخه 

سبک نیز باشد. 
در شـرایطی کـه سیاسـت مالـی حتـی پـس از 
کاهش قابل توجه تاثیر کووید- 19 در سـال های 
2020 و 2021، حمایتی باقی ماند، انتظار می رود 
کـه مقامات، اقدامـات اضطراری بـرای مقابله با 
همه گیـری را حـذف و بـه تدریـج بـه سـمت 
یکپارچگـی مالی در سـال جاری و سـال آینده 
حرکـت کننـد. تعـدادی از بانک هـای مرکـزی 
منطقـه مورد بررسـی در نیمـه دوم سـال 2021 
سـخت گیری های خـود را آغـاز کردنـد و نرخ 
بهـره را افزایـش دادنـد و انتظـار مـی رود برخی 
دیگـر نیـز در واکنـش به شـرایط اقتصـاد کالن 
داخلـی، از جملـه افزایش فشـارهای تورمی، از 

این موضع پیروی کنند.

تورم در آسـیای درحال توسعه- سال گذشته، 
فشـار قیمت ها در منطقه آسـیای درحال توسعه 
نسـبت به اقتصادهای پیشرفته )از جمله آمریکا 
کـه میانگیـن تـورم در آن 3/ 4 درصـد بـود یـا 
اقتصادهای نوظهـور در آمریکای التین و دریای 
کارائیـب و کشـورهای جنوب صحـرای آفریقا 
که شـاخص قیمت هـای آنها به ترتیـب 3/  9 و 
10/7 درصـد افزایـش یافـت( کمتـر بـود  و به 
دلیل تورم نسـبتا پایین مـواد غذایی و اختالالت 
کمتر در سـمت عرضه، تورم منطقه در حد 2/5 
درصـد باقی ماند، اما انتظار مـی رود روند مزبور 
در سـال 2022 افزایشـی باشـد. عوامـل محرک 
تورم در منطقه آسـیای در حال توسـعه در سـال 
جاری و سـال آینده، اسـتمرار بهبـود و افزایش 

قیمت انرژی و کاالها خواهد بود. 

اقتصاد کشورهای آسیایی 
درحال توسعه در سال

2021 به دلیل افزایش 
قابل توجه صادرات، 

حدود 6/9 درصد رشد
کرد که در میان مناطق 

فرعی، آسیای شرقی
با رشد 7/6 درصد و

آسیای جنوبی با رشد
8/3 درصد و در میان
کشورها، اقتصاد هند 
با رشد 8/9 درصد و 

اقتصاد چین با رشد
8/1 درصد باالترین

رشدها را کسب کردند

منطقـه آسـیای شـرقی بـا رشـد 6/ 7 درصـد و 
آسـیای جنوبی بـا رشـد 3/  8 درصـد و در میان 
کشـورها، اقتصـاد هنـد بـا رشـد 9/  8 درصد و 
اقتصاد چین با رشد 1/  8 درصد باالترین رشدها 
را در این سـال کسـب کردند؛ این در حالی است 
کـه علی رغـم رشـد قـوی کـه به دلیـل افزایش 
مصرف و سـرمایه گذاری در اقتصاد هند محقق 
شـد، شـکاف میـان رشـد بـا شـرایط قبـل از 
همه گیـری، حدود  8 درصد باقی ماند. در همین 
شـرایط شکاف رشـد در آسـیای جنوب شرقی 

10 درصد و پاسفیک 12 درصد بود. 
در ایـن مناطـق به دلیـل محدودیت های شـدید 
بـرای مهـار همه گیـری در حـوزه فعالیت هـای 
داخلی و همچنین سفرهای بین المللی به تعویق 
افتاد که به ویژه اقتصادهای وابسته به گردشگری 
را با مشـکل مواجـه کرد. با این حـال در منطقه 
آسـیای شـرقی بـا افزایـش تقاضـای خارجی، 
شـدت افـت مزبور کاهش یافـت؛ به نحوی که 
رشـد آن فقـط 1 درصـد کمتر از رونـد پیش از 
همه گیـری بـود. البتـه در بخش گردشـگری، 
نشانه هایی از بهبود در برخی اقتصادهای منطقه 
که بعضی از محدودیت ها را برداشـته اند، به ویژه 
برای مسـافران ورودی از اروپا مشاهده می شود، 
اما در میان کشـورهایی که همچنان محدودیت 
قرنطینـه ای را بـرای مسـافران ورودی اعمـال 
می کنند، تغییرات مثبتی در زمینه گردشگری به 

چشم نمی خورد.
بانـک توسـعه آسـیا پیش بینی کـرده کـه تولید 
ناخالص داخلی در منطقه آسـیای درحال توسعه 
در سـال 2022 بـه میـزان 2/ 5 درصد و در سـال 

2023 به میزان 3/ 5 درصد افزایش یابد. 
در عیـن حال، پیش بینی شـده که اقتصاد هند با 
نـرخ رشـد 5/ 7 درصد، فیجی با نرخ رشـد 1/ 7 
درصـد، بنـگالدش با نـرخ رشـد 9/  6 درصد و 
ویتنـام با نرخ رشـد 5/  6 درصـد، دارای باالترین 
رشـد اقتصـادی در سـال 2022 باشـند. برای 
اقتصـاد چین، نرخ رشـد طـی دو سـال 2022 و 
2023 به ترتیب 5 و 8/  4 درصد پیش بینی شـده 
که نشـان از انتظار استمرار کاهش سرعت رشد 
در ایـن کشـور متناسـب با تحـوالت مربوط به 

تغییر الگو و محرک های رشد است.

سیاسـت های مالـی و پولـی- شـرایط مالـی 
منطقه درحال توسـعه آسـیا از اواخر سـال 2021 

در سال 2021، فشار 
قیمت ها در منطقه آسیای 
درحال توسعه نسبت به 

اقتصادهای پیشرفته
از جمله ایاالت متحده یا 
اقتصادهای نوظهور در 

آمریکای التین و دریای 
کارائیب کمتر بود، اما 

انتظار می رود روند
مزبور در سال 2022 

افزایشی باشد
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پیش بینی می شـود کـه نرخ تـورم این منطقه در 
سـال 2022 بـه 7/ 3 درصد، افزایش و سـپس به 
1/ 3 درصـد در سـال 2023 کاهـش یابد. انتظار 
مـی رود تورم در همه مناطق فرعی آسـیا به جز 

منطقه قفقاز و آسیای مرکزی شتاب بگیرد. 

مازاد حسـاب جاری - پیش بینی می شـود که 
مازاد حسـاب جاری در آسـیای درحال توسـعه، 
از 1/3 درصـد تولیـد ناخالـص داخلی در سـال 
2021، بـه 0/9 درصد در سـال جـاری و به 100 

درصد در سال 2023 کاهش یابد. 
تغییـرات حجم صـادرات اقتصاد چین در سـال 
2021 ثبات نسبی داشـت، ولی در دسامبر 2021 
حجـم صادرات سـایر اقتصادهای منطقه حدود 
18 درصد باالتر از سـطح قبل از همه گیری قرار 
گرفـت. در عیـن حـال، به نظر می رسـد کـه در 
آینده، نرخ های رشـد آهسـته تر و تغییر مصرف 
به سمت خدمات در اقتصادهای پیشرفته، تقاضا 
را بـرای صـادرات کاالیی منطقه کاهش  دهد و با 

احیای اقتصادها، واردات افزایش  یابد.
 در ایـن میان، پیش بینی می شـود مازاد حسـاب 
جاری آسـیای شـرقی به کاهش خود ادامه دهد، 
کسـری حسـاب جاری در جنوب آسیا افزایش 
یابـد و اقتصادهـای صادرکننـده کاالی اساسـی 
مانند کشـورهای قفقاز و آسیای مرکزی، شاهد 

بهبود حساب جاری در سال جاری باشند.

هشدارها و توصیه ها 
براسـاس پیش بینی های بانک توسـعه آسـیایی، 
چشـم انداز آسـیای درحال توسـعه تحـت تاثیر 
چنـد عامـل، ممکـن اسـت تار شـود. تشـدید 
تنش هـای ژئوپلیتیـک جهانی ناشـی از تهاجم 
روسـیه بـه اوکرایـن می تواند به منطقه سـرایت 
کند، به ویـژه از طریق افزایش بیش از حد انتظار 
قیمـت کاالهـا و افزایـش خطرات ثبـات مالی. 
تاثیـر اقتصادی جنگ و سیاسـت پولی انقباضی 
در آمریـکا ممکـن اسـت باعث نوسـانات بازار 
مالـی، خروج سـریع سـرمایه و کاهش شـدید 

ارزش پول در اقتصادهای منطقه شود.
به نظر می رسـد همه گیری کووید-  19 همچنان 
یـک تهدیـد باقـی می مانـد، زیرا ممکن اسـت 
سـویه های کشـنده تر بیشـتری ظاهـر شـوند و 
شـیوع فعلی اومیکرون در جمهوری خلق چین 
نیز می تواند رشـد منطقه ای و زنجیره های تامین 

را به خطر بیندازد. 
کارشناسـان اقتصادی معتقدند که در میان مدت، 
آسـیب های ناشـی از همه گیـری، ریسـک ها و 
خطرات قابل توجهـی را به همراه دارد، از جمله 
زیان هـای توقـف یادگیـری ناشـی از تعطیلـی 
مـداوم مدارس بـه دلیل همه گیـری کووید-19 
می توانـد نابرابـری اقتصادی را نیز تشـدید کند. 
براسـاس قیمت هـای ثابـت سـال 2020، زیـان 
ناشـی از توقف یادگیری دانش آمـوزان بر درآمد 

پیش بینی می شود که
 نرخ تورم در کشورهای 
آسیایی درحال توسعه
در سال جاری میالدی
 به 3/7 درصد، افزایش
 و سپس به 3/1 درصد 
در سال 2023 کاهش

 یابد. همچنین انتظار 
می رود تورم در همه 
مناطق فرعی آسیا 
به جز قفقاز و آسیای 
مرکزی افزایش 
داشته باشد

رشد اقتصادی آسیای در حال توسعه و مناطق فرعی آن )درصد(

202120222023منطقه / کشور202120222023منطقه / کشور

1/63/04/5تایلند6/95/22/3آسیای درحال توسعه

2/66/56/7ویتنام7/64/74/5آسیای شرقی

6/42/03/7هنگ کنگ، چین

8/37/07/4آسیای جنوبی8/15/04/8جمهوری خلق چین

6/96/97/1بنگالدش4/03/02/6جمهوری کره

8/97/58/0هند6/43/83/0چین تایپه

5/64/04/5پاکستان
2/94/95/2آسیای جنوب شرقی

5/63/64/0قفقاز و آسیای مرکزی3/75/05/2اندونزی

5/63/72/8آذربایجان3/06/05/4مالزی

4/03/23/9قزاقستان5/66/06/3فیلیپین

7/44/04/5ازبکستان7/64/33/2سنگاپور

براساس مطالعات
 انجام  شده در منطقه، 
در دوره پاندمی، زیان

 وارد آمده بر درآمدهای 
آتی دانش آموزان )ناشی 
از توقف یادگیری( حدود

 3/2 تریلیون دالر یعنی 
معادل 13 درصد از 
تولید ناخالص داخلی 
کشورهای آسیایی 
درحال توسعه در سال
 2020 بوده است
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فرعی آن، درصد و مناطق رشد اقتصادی آسیای در حال توسعه  2019متوسط = 100شاخص حجم صادرات واقعی، 

ر با درجات متفاوتی، رشد اقتصاادهای در حاال توساعه آسایا د
.  به شرایط قبل از بحران کرونا برگشت2021سال 

رشد قوی و در حال گسترش صادرات در منطقه؛ ثبات صادرات 
در چین و استمرار رشد در بقیه اقتصادها، عامل مهم رشد باالی 

اقتصادی منطقه 

آسیای در 
حال توسعه

آسیای 
شرقی

آسیای 
جنوبی

آسیای جنوب 
شرقی

آسیای 
پاسفیک

قفقاز و 
آسیای 
مرکزی

های اقتصادیمعاونت بررسی

ADB: منیع ADB: منیع

ه در منطقه آسیای در حهال توسهععوامل محرک تورم 
ادی رونق اقتصسال آینده، استمرار و 2022در سال 

. بودخواهد و افزایش قیمت انرژی و کاالها 
ین منطقهه تورم امیانگین نرخ شود که بینی میپیش

درصد، افهزایش و سهپس بهه 3.7به 2022در سال 
.  کاهش یابد2023درصد در سال 3.1

در همه منهاطق جاری، تورم طی سالرود میانتظار 
زی جز منطقهه قفقهاز و آسهیای مرکهآسیا به فرعی 
ادهای اقتصهمقامها  پهولی بگیرد، در نتیجه شتاب 

. اشندمراقب فشارهای تورمی اولیه بباید منطقه می

روند تورم در  آسیای در حال توسعه ومناطق زیرمجموعه آن، درصد 

های اقتصادیمعاونت بررسی
ADB: منیع

مادام العمر آنهـا حدود 3/2 تریلیـون دالر برآورد 
می شـود که معـادل 13 درصد از تولید ناخالص 
داخلـی کشـورهای آسـیایی درحال توسـعه در 

سال 2020 است.
بـا توجه به چالش هـای پیش رو، بانک توسـعه 
آسـیایی توصیه می کنـد کـه اقتصادهای منطقه 
آسـیای درحال توسـعه در رابطه با سـاماندهی و 
بسـیج درآمدهـای مالیاتی بـرای نیل بـه اهداف 
توسـعه اقدام کنند و راه حل های سیاستی مطابق 
بـا شـرایط و اولویت هـای خـاص اقتصادها در 

این منطقه را به کار بگیرند.
دستیابی به اهداف توسعه پایدار )SDGs( برای 
آینده ای سـبزتر و فراگیرتر، مسـتلزم هزینه های 
عمومـی گسـترده اسـت. منابـع بسـیاری برای 
ترویج توسـعه فراگیـر در این منطقه مـورد نیاز 
اسـت کـه کارآمدسـازی هزینه ها نیـز می تواند 

برخی از منابع مالی موردنیاز را آزاد کند. 
درآمد مالیاتی در منطقه آسـیای درحال توسعه تا 
قبل از همه گیری کوویـد - 19 به تدریج در حال 
افزایـش بـود، امـا همچنان در مقایسـه با سـایر 

اقتصادهای پیشرفته نسبتا پایین است.
 بازگرداندن پایـداری مالی پس از کووید- 19 بر 
ضرورت افزایش اثربخشـی همه اشکال تجهیز 

منابع مالی، به ویژه مالیات ها می افزاید.
ایـن منطقه نیاز به افزایش فضـای مالی از طریق 
کسب درآمد مالیاتی بیشتر دارد. براساس برآورد 
انجام شـده، اقتصادهـای آسـیای درحال توسـعه 
می تواننـد درآمـد مالیاتی را از میانگین سـطوح 
پیـش از همه گیری که حـدود  16 درصد تولید 
ناخالـص داخلـی بود، به طور متوسـط به میزان 

3 تا 4 واحد افزایش دهند. 
گزینه هـای تقویـت درآمـد مالیاتـی به شـرایط 
خاص اقتصادها بسـتگی دارد، امـا دو اولویت با 
تاثیر گسـترده عبارتند از بهینه سـازی هزینه های 
مالیاتی )معافیت های مالیاتی یـا درآمد مالیاتی از 
دسـت رفتـه( و جمـع آوری کارآمدتر مالیات بر 
ارزش افـزوده )VAT( ازجمله وضع مالیات های 
مناسـب برای اقتصاد دیجیتالی که به سرعت در 
حال  رشـد اسـت. عالوه بر این، تقویت مالیات 
بر درآمد شـخصی و مالیات بر عایدی سـرمایه 

می تواند درآمد مالیاتی را افزایش دهد.
وضع و برقراری مالیات سـبز و مالیات سالمت 
هـم به اهـداف درآمدی و هم به توسـعه کمک 
می کنـد. بـه همیـن دلیـل اسـتفاده از ابزارهـای 

یری گدرآمدهای مالیاتی در منطقه آسیای در حال توسعه طی دو دهه قبل از همه
یر افزایش یافت اماا نسابتاد در ساطوا پاایین در مقایساه باا ساا19-کووید
.باقی ماندOECDهای اقتصادی از جمله گروه

، 2022ژانویه 24نرخ مالیات بر ارزش افزوده در کشورها و مناطق گوناگون در درصد –میانگین نسبت درامد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی 
درصد

ر درآمد مالیات بر ارزش افزوده در منطقه آسیای در حاال توساعه کمتار از ساای
باه و امریکای التین است که گاهی اوقات این سیساتمOECDمناطق از جمله 

. شاودآوری به صورت کامل هم اجرا نمایدلیل کارایی پایین در شناسایی و جمع
ل افازایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیز اغلب در منطقه پایین است و پتانسای

.آن وجود دارد

های اقتصادیمعاونت بررسی

ADB: منیع ADB: منیع

رشد اقتصادی آسیای درحال توسعه و مناطق فرعی آن )درصد(

روند تورم در آسیای در حال توسعه و مناطق زیرمجموعه آن )درصد(

میانگین نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی )درصد(

یری گدرآمدهای مالیاتی در منطقه آسیای در حال توسعه طی دو دهه قبل از همه
یر افزایش یافت اماا نسابتاد در ساطوا پاایین در مقایساه باا ساا19-کووید
.باقی ماندOECDهای اقتصادی از جمله گروه

، 2022ژانویه 24نرخ مالیات بر ارزش افزوده در کشورها و مناطق گوناگون در درصد –میانگین نسبت درامد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی 
درصد

ر درآمد مالیات بر ارزش افزوده در منطقه آسیای در حاال توساعه کمتار از ساای
باه و امریکای التین است که گاهی اوقات این سیساتمOECDمناطق از جمله 

. شاودآوری به صورت کامل هم اجرا نمایدلیل کارایی پایین در شناسایی و جمع
ل افازایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیز اغلب در منطقه پایین است و پتانسای

.آن وجود دارد

های اقتصادیمعاونت بررسی

ADB: منیع ADB: منیع

فرعی آن، درصد و مناطق رشد اقتصادی آسیای در حال توسعه  2019متوسط = 100شاخص حجم صادرات واقعی، 

ر با درجات متفاوتی، رشد اقتصاادهای در حاال توساعه آسایا د
.  به شرایط قبل از بحران کرونا برگشت2021سال 

رشد قوی و در حال گسترش صادرات در منطقه؛ ثبات صادرات 
در چین و استمرار رشد در بقیه اقتصادها، عامل مهم رشد باالی 

اقتصادی منطقه 

آسیای در 
حال توسعه

آسیای 
شرقی

آسیای 
جنوبی

آسیای جنوب 
شرقی

آسیای 
پاسفیک

قفقاز و 
آسیای 
مرکزی

های اقتصادیمعاونت بررسی

ADB: منیع ADB: منیع

آسیای در حال توسعهصحرای جنوب آفریقاآمریکای التین و کارائیب OECD با درآمد باال

آسیای 
پاسفیک

آسیای 
جنوب شرقی

آسیای 
جنوبی

آسیای 
شرقی

قفقاز و آسیای 
مرکزی

آسیای 
در حال توسعه
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پیش بینی می شـود کـه نرخ تـورم این منطقه در 
سـال 2022 بـه 7/ 3 درصد، افزایش و سـپس به 
1/ 3 درصـد در سـال 2023 کاهـش یابد. انتظار 
مـی رود تورم در همه مناطق فرعی آسـیا به جز 

منطقه قفقاز و آسیای مرکزی شتاب بگیرد. 

مازاد حسـاب جاری - پیش بینی می شـود که 
مازاد حسـاب جاری در آسـیای درحال توسـعه، 
از 1/3 درصـد تولیـد ناخالـص داخلی در سـال 
2021، بـه 0/9 درصد در سـال جـاری و به 100 

درصد در سال 2023 کاهش یابد. 
تغییـرات حجم صـادرات اقتصاد چین در سـال 
2021 ثبات نسبی داشـت، ولی در دسامبر 2021 
حجـم صادرات سـایر اقتصادهای منطقه حدود 
18 درصد باالتر از سـطح قبل از همه گیری قرار 
گرفـت. در عیـن حـال، به نظر می رسـد کـه در 
آینده، نرخ های رشـد آهسـته تر و تغییر مصرف 
به سمت خدمات در اقتصادهای پیشرفته، تقاضا 
را بـرای صـادرات کاالیی منطقه کاهش  دهد و با 

احیای اقتصادها، واردات افزایش  یابد.
 در ایـن میان، پیش بینی می شـود مازاد حسـاب 
جاری آسـیای شـرقی به کاهش خود ادامه دهد، 
کسـری حسـاب جاری در جنوب آسیا افزایش 
یابـد و اقتصادهـای صادرکننـده کاالی اساسـی 
مانند کشـورهای قفقاز و آسیای مرکزی، شاهد 

بهبود حساب جاری در سال جاری باشند.

هشدارها و توصیه ها 
براسـاس پیش بینی های بانک توسـعه آسـیایی، 
چشـم انداز آسـیای درحال توسـعه تحـت تاثیر 
چنـد عامـل، ممکـن اسـت تار شـود. تشـدید 
تنش هـای ژئوپلیتیـک جهانی ناشـی از تهاجم 
روسـیه بـه اوکرایـن می تواند به منطقه سـرایت 
کند، به ویـژه از طریق افزایش بیش از حد انتظار 
قیمـت کاالهـا و افزایـش خطرات ثبـات مالی. 
تاثیـر اقتصادی جنگ و سیاسـت پولی انقباضی 
در آمریـکا ممکـن اسـت باعث نوسـانات بازار 
مالـی، خروج سـریع سـرمایه و کاهش شـدید 

ارزش پول در اقتصادهای منطقه شود.
به نظر می رسـد همه گیری کووید-  19 همچنان 
یـک تهدیـد باقـی می مانـد، زیرا ممکن اسـت 
سـویه های کشـنده تر بیشـتری ظاهـر شـوند و 
شـیوع فعلی اومیکرون در جمهوری خلق چین 
نیز می تواند رشـد منطقه ای و زنجیره های تامین 

را به خطر بیندازد. 
کارشناسـان اقتصادی معتقدند که در میان مدت، 
آسـیب های ناشـی از همه گیـری، ریسـک ها و 
خطرات قابل توجهـی را به همراه دارد، از جمله 
زیان هـای توقـف یادگیـری ناشـی از تعطیلـی 
مـداوم مدارس بـه دلیل همه گیـری کووید-19 
می توانـد نابرابـری اقتصادی را نیز تشـدید کند. 
براسـاس قیمت هـای ثابـت سـال 2020، زیـان 
ناشـی از توقف یادگیری دانش آمـوزان بر درآمد 

پیش بینی می شود که
 نرخ تورم در کشورهای 
آسیایی درحال توسعه
در سال جاری میالدی
 به 3/7 درصد، افزایش

 و سپس به 3/1 درصد 
در سال 2023 کاهش
 یابد. همچنین انتظار 
می رود تورم در همه 
مناطق فرعی آسیا 
به جز قفقاز و آسیای 
مرکزی افزایش 
داشته باشد

رشد اقتصادی آسیای در حال توسعه و مناطق فرعی آن )درصد(

202120222023منطقه / کشور202120222023منطقه / کشور

1/63/04/5تایلند6/95/22/3آسیای درحال توسعه

2/66/56/7ویتنام7/64/74/5آسیای شرقی

6/42/03/7هنگ کنگ، چین

8/37/07/4آسیای جنوبی8/15/04/8جمهوری خلق چین

6/96/97/1بنگالدش4/03/02/6جمهوری کره

8/97/58/0هند6/43/83/0چین تایپه

5/64/04/5پاکستان
2/94/95/2آسیای جنوب شرقی

5/63/64/0قفقاز و آسیای مرکزی3/75/05/2اندونزی

5/63/72/8آذربایجان3/06/05/4مالزی

4/03/23/9قزاقستان5/66/06/3فیلیپین

7/44/04/5ازبکستان7/64/33/2سنگاپور

براساس مطالعات
 انجام  شده در منطقه، 
در دوره پاندمی، زیان
 وارد آمده بر درآمدهای 
آتی دانش آموزان )ناشی 
از توقف یادگیری( حدود
 3/2 تریلیون دالر یعنی 
معادل 13 درصد از 
تولید ناخالص داخلی 
کشورهای آسیایی 
درحال توسعه در سال
 2020 بوده است
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فرعی آن، درصد و مناطق رشد اقتصادی آسیای در حال توسعه  2019متوسط = 100شاخص حجم صادرات واقعی، 

ر با درجات متفاوتی، رشد اقتصاادهای در حاال توساعه آسایا د
.  به شرایط قبل از بحران کرونا برگشت2021سال 

رشد قوی و در حال گسترش صادرات در منطقه؛ ثبات صادرات 
در چین و استمرار رشد در بقیه اقتصادها، عامل مهم رشد باالی 
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ه در منطقه آسیای در حهال توسهععوامل محرک تورم 
ادی رونق اقتصسال آینده، استمرار و 2022در سال 

. بودخواهد و افزایش قیمت انرژی و کاالها 
ین منطقهه تورم امیانگین نرخ شود که بینی میپیش

درصد، افهزایش و سهپس بهه 3.7به 2022در سال 
.  کاهش یابد2023درصد در سال 3.1

در همه منهاطق جاری، تورم طی سالرود میانتظار 
زی جز منطقهه قفقهاز و آسهیای مرکهآسیا به فرعی 
ادهای اقتصهمقامها  پهولی بگیرد، در نتیجه شتاب 

. اشندمراقب فشارهای تورمی اولیه بباید منطقه می

روند تورم در  آسیای در حال توسعه ومناطق زیرمجموعه آن، درصد 

های اقتصادیمعاونت بررسی
ADB: منیع

مادام العمر آنهـا حدود 3/2 تریلیـون دالر برآورد 
می شـود که معـادل 13 درصد از تولید ناخالص 
داخلـی کشـورهای آسـیایی درحال توسـعه در 

سال 2020 است.
بـا توجه به چالش هـای پیش رو، بانک توسـعه 
آسـیایی توصیه می کنـد کـه اقتصادهای منطقه 
آسـیای درحال توسـعه در رابطه با سـاماندهی و 
بسـیج درآمدهـای مالیاتی بـرای نیل بـه اهداف 
توسـعه اقدام کنند و راه حل های سیاستی مطابق 
بـا شـرایط و اولویت هـای خـاص اقتصادها در 

این منطقه را به کار بگیرند.
دستیابی به اهداف توسعه پایدار )SDGs( برای 
آینده ای سـبزتر و فراگیرتر، مسـتلزم هزینه های 
عمومـی گسـترده اسـت. منابـع بسـیاری برای 
ترویج توسـعه فراگیـر در این منطقه مـورد نیاز 
اسـت کـه کارآمدسـازی هزینه ها نیـز می تواند 

برخی از منابع مالی موردنیاز را آزاد کند. 
درآمد مالیاتی در منطقه آسـیای درحال توسعه تا 
قبل از همه گیری کوویـد - 19 به تدریج در حال 
افزایـش بـود، امـا همچنان در مقایسـه با سـایر 

اقتصادهای پیشرفته نسبتا پایین است.
 بازگرداندن پایـداری مالی پس از کووید- 19 بر 
ضرورت افزایش اثربخشـی همه اشکال تجهیز 

منابع مالی، به ویژه مالیات ها می افزاید.
ایـن منطقه نیاز به افزایش فضـای مالی از طریق 
کسب درآمد مالیاتی بیشتر دارد. براساس برآورد 
انجام شـده، اقتصادهـای آسـیای درحال توسـعه 
می تواننـد درآمـد مالیاتی را از میانگین سـطوح 
پیـش از همه گیری که حـدود  16 درصد تولید 
ناخالـص داخلـی بود، به طور متوسـط به میزان 

3 تا 4 واحد افزایش دهند. 
گزینه هـای تقویـت درآمـد مالیاتـی به شـرایط 
خاص اقتصادها بسـتگی دارد، امـا دو اولویت با 
تاثیر گسـترده عبارتند از بهینه سـازی هزینه های 
مالیاتی )معافیت های مالیاتی یـا درآمد مالیاتی از 
دسـت رفتـه( و جمـع آوری کارآمدتر مالیات بر 
ارزش افـزوده )VAT( ازجمله وضع مالیات های 
مناسـب برای اقتصاد دیجیتالی که به سرعت در 
حال  رشـد اسـت. عالوه بر این، تقویت مالیات 
بر درآمد شـخصی و مالیات بر عایدی سـرمایه 

می تواند درآمد مالیاتی را افزایش دهد.
وضع و برقراری مالیات سـبز و مالیات سالمت 
هـم به اهـداف درآمدی و هم به توسـعه کمک 
می کنـد. بـه همیـن دلیـل اسـتفاده از ابزارهـای 

یری گدرآمدهای مالیاتی در منطقه آسیای در حال توسعه طی دو دهه قبل از همه
یر افزایش یافت اماا نسابتاد در ساطوا پاایین در مقایساه باا ساا19-کووید
.باقی ماندOECDهای اقتصادی از جمله گروه

، 2022ژانویه 24نرخ مالیات بر ارزش افزوده در کشورها و مناطق گوناگون در درصد –میانگین نسبت درامد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی 
درصد

ر درآمد مالیات بر ارزش افزوده در منطقه آسیای در حاال توساعه کمتار از ساای
باه و امریکای التین است که گاهی اوقات این سیساتمOECDمناطق از جمله 

. شاودآوری به صورت کامل هم اجرا نمایدلیل کارایی پایین در شناسایی و جمع
ل افازایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیز اغلب در منطقه پایین است و پتانسای

.آن وجود دارد

های اقتصادیمعاونت بررسی
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رشد اقتصادی آسیای درحال توسعه و مناطق فرعی آن )درصد(

روند تورم در آسیای در حال توسعه و مناطق زیرمجموعه آن )درصد(

میانگین نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی )درصد(

یری گدرآمدهای مالیاتی در منطقه آسیای در حال توسعه طی دو دهه قبل از همه
یر افزایش یافت اماا نسابتاد در ساطوا پاایین در مقایساه باا ساا19-کووید
.باقی ماندOECDهای اقتصادی از جمله گروه

، 2022ژانویه 24نرخ مالیات بر ارزش افزوده در کشورها و مناطق گوناگون در درصد –میانگین نسبت درامد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی 
درصد

ر درآمد مالیات بر ارزش افزوده در منطقه آسیای در حاال توساعه کمتار از ساای
باه و امریکای التین است که گاهی اوقات این سیساتمOECDمناطق از جمله 

. شاودآوری به صورت کامل هم اجرا نمایدلیل کارایی پایین در شناسایی و جمع
ل افازایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیز اغلب در منطقه پایین است و پتانسای

.آن وجود دارد

های اقتصادیمعاونت بررسی
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فرعی آن، درصد و مناطق رشد اقتصادی آسیای در حال توسعه  2019متوسط = 100شاخص حجم صادرات واقعی، 

ر با درجات متفاوتی، رشد اقتصاادهای در حاال توساعه آسایا د
.  به شرایط قبل از بحران کرونا برگشت2021سال 

رشد قوی و در حال گسترش صادرات در منطقه؛ ثبات صادرات 
در چین و استمرار رشد در بقیه اقتصادها، عامل مهم رشد باالی 
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آسیای در حال توسعهصحرای جنوب آفریقاآمریکای التین و کارائیب OECD با درآمد باال

آسیای 
پاسفیک

آسیای 
جنوب شرقی

آسیای 
جنوبی

آسیای 
شرقی

قفقاز و آسیای 
مرکزی

آسیای 
در حال توسعه

ی
گان

ازر
ت ب

وال
تح

w
w

w
.t

ar
ab

ar
an

.c
om

14
01

ه / 
 ما

داد
 مر

 / 1
98

ره 
شما

93



منطقه
تورمرشد اقتصادی

20202021202220232020202120222023

0/86/95/25/33/22/53/73/1-آسیای درحال توسعه

25/62/647/78/68/87/1-قفقاز و آسیای مرکزی
7/45/72/83/81/27/297/5-ارمنستان

4/35/63/72/82/86/775/3-آذربایجان

6/810/63/555/29/674-گرجستان

2/543/23/96/887/86/4-قزاقستان

4/59/2239/481510تاجیکستان

565/81012/51310ترکمنستان

1/97/444/512/910.710/78ازبکستان

1/87/64/74/52/21/12/42آسیای شرقی

6/56/423/70/31/62/32-هنگ کنگ 

4/61/42/35/63/77/112/49/3-مغولستان

2/28/154/82/50/92/32چین

0/9432/60/52/53/22-جمهوری کره

0/221/91/6-3/46/43/83چین تایپه

5/28/377/46/55/76/55/5-آسیای جنوبی

3/46/96/97/15/75/665/9بنگالدش

6/68/97/586/25/45/85-هند

15/644/510/78/9118/5پاکستان

3/63/72/42/54/6613/36/7-سریالنکا

3/22/94/95/21/523/73/1-آسیای جنوب شرقی

3/135/36/52/92/94/72/2-کامبوج

2/13/755/221/63/63-اندونزی

1/12/532/5-5/63/165/4-مالزی

5/666/32/43/94/23/5-9/6-فیلیپین

0/22/332/3-4/17/64/33/2-سنگاپور

0/81/23/32/2-6/21/634/5-تایلند

2/92/66/56/73/21/83/84ویتنام

مالیاتی محیط زیسـتی در حال گسـترش است. 
برخـی از دولت هـای منطقه تجربـه طوالنی در 
وضـع مالیات هـای محیط زیسـتی، به ویـژه بـر 
آالینده ها و سـوخت های فسـیلی دارند و اکنون 
برخی اقتصادهای آسـیایی نیز در حال بررسـی 
اسـتفاده فعـال از ابزارهای قیمت گـذاری کربن 

برای مهار انتشار گازهای گلخانه ای هستند.

مالیـات و اصالحات دیگر بـرای افزایش درآمد 
سـخت، اما شـدنی اسـت. تجزیه و تحلیل های 
جدیـد نشـان می دهـد کـه کاهـش هزینه های 
مرتبط با شـروع و ثبت کسـب وکارها، می تواند 
سهم بخش رسمی را در کل اقتصاد و به تبع آن 
درآمدهای مالیاتی دریافتی را افزایش دهد. انجام 
اصالحـات مالیاتی برای افزایـش درآمد، ممکن 
اسـت از نظـر سیاسـی چالش برانگیز باشـد، اما 
تجربـه جهانـی نشـان می دهـد کـه رهبـری و 
هدایـت قوی سیاسـت های اصالحـی مالیاتی، 

موجب کسب موفقیت خواهد شد. 
اسـتراتژی های کارآمـد ازجمله اسـتفاده بهتر از 
فنـاوری اطالعـات و ارتباطات و بهبـود رفتار و 
بازخورد مالیات دهندگان از طریق بهبود کیفیت 
مخـارج عمومی، باعث تقویـت نحوه مدیریت 

مالیات در اقتصادهای منطقه خواهد شد.
منظـور از هزینه های مالیاتی یـا درآمد مالیاتی از 
دسـت رفته، معافیت های مالیاتی ویژه از سـوی 
دولت هـا اسـت که الزم اسـت این نوع هزینه ها 
بهینه شـوند. معافیت هـای مالیاتی - یـا مالیات 
جمـع آوری نشـده - از جمله بـرای حمایت از 
خانوارهـا و مشـاغل کـه بـه شـدت تحت تاثیر 
همه گیـری قـرار گرفته انـد، به طور گسـترده در 

منطقه مورد استفاده قرار می گیرد. 
بـا این حال، برخـی از معافیت های مالیاتی فاقد 
دلیل و توجیه سیاسـتی روشـن هستند و این در 
حالی اسـت که این اقدامات، درآمد مالیاتی را به 

میزان قابل توجهی کاهش می دهد. 
هرچنـد گزارش دهی برخـی دولت های منطقه 
دربـاره هزینه ها و معافیت هـای مالیاتی اغلب با 
اهمال و سـهل انگاری همراه اسـت، با این حال 
برآوردهـا نشـان می دهـد کـه تخصیـص ایـن 
معافیت ها به طور متوسـط درآمد مالیاتی منطقه 

را حدود 14 درصد کاهش داده است. 
مشـوق های مالیاتی برای توسـعه کسب وکارها 
اغلب ناکارآمد هسـتند و می توانند رقابت سالم 
را نیـز تضعیف کننـد. دولت ها بایـد هزینه ها و 
منافـع اعمال معافیت های مالیاتی را بسـنجند و 
راه هایـی را بـرای ترویـج سـرمایه گذاری کـه 
کم هزینه تـر و موثرتر هسـتند، به کار گیرنـد. در 
عین حال، بانک توسـعه آسیایی توصیه کرده که 
دولت های منطقه شـفافیت هزینه های مالیاتی را 
بهبود دهند و هزینه هـای مزبور را به طور منظم 

گزارش و اطالع رسانی کنند.

در عیـن حـال، اصـالح مالیات هـای مرتبـط با 
حوزه سـالمت در کشورهای منطقه - در درجه 
اول بـر روی الکل و سـیگار - می تواند نسـبت 
درآمـد مالیاتـی به تولیـد ناخالص داخلـی را تا 
حـدود 0/6 واحـد درصد افزایش دهد و در عین 
حال دسـتاوردهای سـالمتی را بهبود بخشـد و 

هزینه های پزشکی را نیز کاهش دهد. ران
ی ای
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به گزارش اتاق بازرگانی ایران، در راستای مذاکرات دولت ایران با پاکستان به منظور توسعه 
سطح تبادالت دو کشور و فراهم کردن زمینه تهاتر با توجه به محدودیت های بانکی ناشی 
از تحریم علیه ایران، دولت پاکستان قانون و ضوابط جدیدی برای استفاده از مکانیزم تهاتر 
طراحی و تصویب کرد و بدین ترتیب تبادل رسمی تجارت با ایران به کمک مکانیزم تهاتر 

امکان پذیر شد.
این مهم در جریان نهمین اجالس کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان که آبان 1400 در 
تهران برگزار شد، مورد توافق قرار گرفت و دو کشور برای ایجاد زیرساخت های تجارت 

تهاتری به نتیجه رسیدند.
در چهارچوب سند یادداشت تفاهم اجالس مذکور، روسای هیات های ایرانی و پاکستانی 
توافق کردند الزامات تهاتر بین دو کشور را تامین کنند و تصویب تجارت تهاتری با ایران 

توسط پاکستان، در راستای همین توافقات انجام شد.
در این نشست عبدالرزاق داوود، مشاور نخست وزیر پاکستان و هیات همراه به تهران سفر 
کردند و در نهایت تفاهم نامه اجالس بین وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و مشاور 

نخست وزیر پاکستان به امضا رسید.
قرار است با اجرای موفق تهاتر بین اتاق های بازرگانی دو کشور به عنوان نمایندگان ایران و 
پاکستان، این راهکار تجاری در سطح گسترده تری به کار گرفته شود. براساس مقررات ارزی 
پاکستان، سازوکار تهاتر به صورت یک رویه تجاری تاکنون قابل انجام نبوده؛ اما با مصوبه 

اخیر، تهاتر پاکستان با ایران و با محوریت اتاق های زاهدان و کویته مجاز شده است.
در یازده ماهه سال 1400، تجارت بین ایران و پاکستان به 1500 میلیون دالر رسید که سهم 
ایران از این رقم حدود 1200 میلیون دالر بوده است. در مدت مذکور صادرات ایران به 

پاکستان 25 درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد داشته است.
میزان واردات ایران از پاکستان در یازده ماهه 1400 نیز حدود 300 میلیون دالر بوده که در 

مدت مشابه بیش از 58 درصد رشد نشان می دهد.

تصویب سازوکار تهاتر 
بین ایران و پاکستان

وزارت بازرگانی پاکستان در اقدام نهایی برای 
تقویت تجارت دوجانبه با ایران، قانون و ضوابطی 
برای عملیاتی کردن »سازوکار تهاتر« میان دو 

کشور را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری آذرتاج، نشستی بین روسای مشترک کمیسیون مشترک دولت جمهوری 
آذربایجان و دولت اسرائیل - میکائیل جباروف وزیر اقتصاد آذربایجان و یوئل رازووزوف 

وزیر گردشگری رژیم صهیونیستی در 5 آوریل برگزار شد.
جباروف در این دیدار بر سی امین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک با اسرائیل و ادامه کار برای 

تقویت همکاری های اقتصادی و تجاری بین دو کشور با روابط عالی تاکید کرد.
او افزود: »کمیسیون مشترک بین دولت آذربایجان و اسرائیل و همچنین اتاق بازرگانی و صنایع 

اسرائیل و آذربایجان بسترهای مهمی برای توسعه مشارکت اقتصادی بین کشورها هستند.«
وزیر گردشگری رژیم صهیونیستی نیز خاطرنشان کرد که کشورش به روابط با آذربایجان 
اهمیت می دهد و شرکت های اسرائیلی عالقه مند به مشارکت در تعدادی از زمینه ها و همچنین 

پروژه های مربوط به احیای سرزمین های اشغالی هستند.
در ادامه، وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان از اصالحات انجام شده در این کشور، فضای 
مناسب تجاری و سرمایه گذاری خبر داد و خاطرنشان کرد که حجم مبادالت تجاری دو کشور 
که یکی از زمینه های اصلی مشارکت اقتصادی است، در سال 2021 تقریبا دو برابر و در ژانویه 

تا فوریه امسال 6 برابر شده است. 
در حال حاضر بیش از 90 شرکت اسرائیلی در بخش خدمات، صنعت، تجارت، کشاورزی و 

ساخت وساز در آذربایجان فعالیت می کنند. 
در چارچوب این دیدار، تفاهم نامه ای بین اداره مالیات دولتی زیر نظر وزارت اقتصاد و شرکت 
اسرائیلی Rayzone در مورد پروژه توسعه و مدیریت یک پلتفرم کالن داده و همچنین 

خدمات مشاوره ای بین سازمان مدیریت آب آذربایجان و OJSC به امضا رسید.

حجم تجارت آذربایجان 
و رژیم صهیونیستی 
شش برابر شد

وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان اعالم کرد که 
در سال 2021 حجم مبادالت تجاری این کشور 
و رژیم صهیونیستی تقریبا دو برابر و در ژانویه 

تا فوریه امسال 6 برابر شده است.
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منطقه
تورمرشد اقتصادی

20202021202220232020202120222023

0/86/95/25/33/22/53/73/1-آسیای درحال توسعه

25/62/647/78/68/87/1-قفقاز و آسیای مرکزی
7/45/72/83/81/27/297/5-ارمنستان

4/35/63/72/82/86/775/3-آذربایجان

6/810/63/555/29/674-گرجستان

2/543/23/96/887/86/4-قزاقستان

4/59/2239/481510تاجیکستان

565/81012/51310ترکمنستان

1/97/444/512/910.710/78ازبکستان

1/87/64/74/52/21/12/42آسیای شرقی

6/56/423/70/31/62/32-هنگ کنگ 

4/61/42/35/63/77/112/49/3-مغولستان

2/28/154/82/50/92/32چین

0/9432/60/52/53/22-جمهوری کره

0/221/91/6-3/46/43/83چین تایپه

5/28/377/46/55/76/55/5-آسیای جنوبی

3/46/96/97/15/75/665/9بنگالدش

6/68/97/586/25/45/85-هند

15/644/510/78/9118/5پاکستان

3/63/72/42/54/6613/36/7-سریالنکا

3/22/94/95/21/523/73/1-آسیای جنوب شرقی

3/135/36/52/92/94/72/2-کامبوج

2/13/755/221/63/63-اندونزی

1/12/532/5-5/63/165/4-مالزی

5/666/32/43/94/23/5-9/6-فیلیپین

0/22/332/3-4/17/64/33/2-سنگاپور

0/81/23/32/2-6/21/634/5-تایلند

2/92/66/56/73/21/83/84ویتنام

مالیاتی محیط زیسـتی در حال گسـترش است. 
برخـی از دولت هـای منطقه تجربـه طوالنی در 
وضـع مالیات هـای محیط زیسـتی، به ویـژه بـر 
آالینده ها و سـوخت های فسـیلی دارند و اکنون 
برخی اقتصادهای آسـیایی نیز در حال بررسـی 
اسـتفاده فعـال از ابزارهای قیمت گـذاری کربن 

برای مهار انتشار گازهای گلخانه ای هستند.

مالیـات و اصالحات دیگر بـرای افزایش درآمد 
سـخت، اما شـدنی اسـت. تجزیه و تحلیل های 
جدیـد نشـان می دهـد کـه کاهـش هزینه های 
مرتبط با شـروع و ثبت کسـب وکارها، می تواند 
سهم بخش رسمی را در کل اقتصاد و به تبع آن 
درآمدهای مالیاتی دریافتی را افزایش دهد. انجام 
اصالحـات مالیاتی برای افزایـش درآمد، ممکن 
اسـت از نظـر سیاسـی چالش برانگیز باشـد، اما 
تجربـه جهانـی نشـان می دهـد کـه رهبـری و 
هدایـت قوی سیاسـت های اصالحـی مالیاتی، 

موجب کسب موفقیت خواهد شد. 
اسـتراتژی های کارآمـد ازجمله اسـتفاده بهتر از 
فنـاوری اطالعـات و ارتباطات و بهبـود رفتار و 
بازخورد مالیات دهندگان از طریق بهبود کیفیت 
مخـارج عمومی، باعث تقویـت نحوه مدیریت 

مالیات در اقتصادهای منطقه خواهد شد.
منظـور از هزینه های مالیاتی یـا درآمد مالیاتی از 
دسـت رفته، معافیت های مالیاتی ویژه از سـوی 
دولت هـا اسـت که الزم اسـت این نوع هزینه ها 
بهینه شـوند. معافیت هـای مالیاتی - یـا مالیات 
جمـع آوری نشـده - از جمله بـرای حمایت از 
خانوارهـا و مشـاغل کـه بـه شـدت تحت تاثیر 
همه گیـری قـرار گرفته انـد، به طور گسـترده در 

منطقه مورد استفاده قرار می گیرد. 
بـا این حال، برخـی از معافیت های مالیاتی فاقد 
دلیل و توجیه سیاسـتی روشـن هستند و این در 
حالی اسـت که این اقدامات، درآمد مالیاتی را به 

میزان قابل توجهی کاهش می دهد. 
هرچنـد گزارش دهی برخـی دولت های منطقه 
دربـاره هزینه ها و معافیت هـای مالیاتی اغلب با 
اهمال و سـهل انگاری همراه اسـت، با این حال 
برآوردهـا نشـان می دهـد کـه تخصیـص ایـن 
معافیت ها به طور متوسـط درآمد مالیاتی منطقه 

را حدود 14 درصد کاهش داده است. 
مشـوق های مالیاتی برای توسـعه کسب وکارها 
اغلب ناکارآمد هسـتند و می توانند رقابت سالم 
را نیـز تضعیف کننـد. دولت ها بایـد هزینه ها و 
منافـع اعمال معافیت های مالیاتی را بسـنجند و 
راه هایـی را بـرای ترویـج سـرمایه گذاری کـه 
کم هزینه تـر و موثرتر هسـتند، به کار گیرنـد. در 
عین حال، بانک توسـعه آسیایی توصیه کرده که 
دولت های منطقه شـفافیت هزینه های مالیاتی را 
بهبود دهند و هزینه هـای مزبور را به طور منظم 

گزارش و اطالع رسانی کنند.

در عیـن حـال، اصـالح مالیات هـای مرتبـط با 
حوزه سـالمت در کشورهای منطقه - در درجه 
اول بـر روی الکل و سـیگار - می تواند نسـبت 
درآمـد مالیاتـی به تولیـد ناخالص داخلـی را تا 
حـدود 0/6 واحـد درصد افزایش دهد و در عین 
حال دسـتاوردهای سـالمتی را بهبود بخشـد و 

هزینه های پزشکی را نیز کاهش دهد. ران
ی ای
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به گزارش اتاق بازرگانی ایران، در راستای مذاکرات دولت ایران با پاکستان به منظور توسعه 
سطح تبادالت دو کشور و فراهم کردن زمینه تهاتر با توجه به محدودیت های بانکی ناشی 
از تحریم علیه ایران، دولت پاکستان قانون و ضوابط جدیدی برای استفاده از مکانیزم تهاتر 
طراحی و تصویب کرد و بدین ترتیب تبادل رسمی تجارت با ایران به کمک مکانیزم تهاتر 

امکان پذیر شد.
این مهم در جریان نهمین اجالس کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان که آبان 1400 در 
تهران برگزار شد، مورد توافق قرار گرفت و دو کشور برای ایجاد زیرساخت های تجارت 

تهاتری به نتیجه رسیدند.
در چهارچوب سند یادداشت تفاهم اجالس مذکور، روسای هیات های ایرانی و پاکستانی 
توافق کردند الزامات تهاتر بین دو کشور را تامین کنند و تصویب تجارت تهاتری با ایران 

توسط پاکستان، در راستای همین توافقات انجام شد.
در این نشست عبدالرزاق داوود، مشاور نخست وزیر پاکستان و هیات همراه به تهران سفر 
کردند و در نهایت تفاهم نامه اجالس بین وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و مشاور 

نخست وزیر پاکستان به امضا رسید.
قرار است با اجرای موفق تهاتر بین اتاق های بازرگانی دو کشور به عنوان نمایندگان ایران و 
پاکستان، این راهکار تجاری در سطح گسترده تری به کار گرفته شود. براساس مقررات ارزی 
پاکستان، سازوکار تهاتر به صورت یک رویه تجاری تاکنون قابل انجام نبوده؛ اما با مصوبه 

اخیر، تهاتر پاکستان با ایران و با محوریت اتاق های زاهدان و کویته مجاز شده است.
در یازده ماهه سال 1400، تجارت بین ایران و پاکستان به 1500 میلیون دالر رسید که سهم 
ایران از این رقم حدود 1200 میلیون دالر بوده است. در مدت مذکور صادرات ایران به 

پاکستان 25 درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد داشته است.
میزان واردات ایران از پاکستان در یازده ماهه 1400 نیز حدود 300 میلیون دالر بوده که در 

مدت مشابه بیش از 58 درصد رشد نشان می دهد.

تصویب سازوکار تهاتر 
بین ایران و پاکستان

وزارت بازرگانی پاکستان در اقدام نهایی برای 
تقویت تجارت دوجانبه با ایران، قانون و ضوابطی 
برای عملیاتی کردن »سازوکار تهاتر« میان دو 

کشور را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری آذرتاج، نشستی بین روسای مشترک کمیسیون مشترک دولت جمهوری 
آذربایجان و دولت اسرائیل - میکائیل جباروف وزیر اقتصاد آذربایجان و یوئل رازووزوف 

وزیر گردشگری رژیم صهیونیستی در 5 آوریل برگزار شد.
جباروف در این دیدار بر سی امین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک با اسرائیل و ادامه کار برای 

تقویت همکاری های اقتصادی و تجاری بین دو کشور با روابط عالی تاکید کرد.
او افزود: »کمیسیون مشترک بین دولت آذربایجان و اسرائیل و همچنین اتاق بازرگانی و صنایع 

اسرائیل و آذربایجان بسترهای مهمی برای توسعه مشارکت اقتصادی بین کشورها هستند.«
وزیر گردشگری رژیم صهیونیستی نیز خاطرنشان کرد که کشورش به روابط با آذربایجان 
اهمیت می دهد و شرکت های اسرائیلی عالقه مند به مشارکت در تعدادی از زمینه ها و همچنین 

پروژه های مربوط به احیای سرزمین های اشغالی هستند.
در ادامه، وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان از اصالحات انجام شده در این کشور، فضای 
مناسب تجاری و سرمایه گذاری خبر داد و خاطرنشان کرد که حجم مبادالت تجاری دو کشور 
که یکی از زمینه های اصلی مشارکت اقتصادی است، در سال 2021 تقریبا دو برابر و در ژانویه 

تا فوریه امسال 6 برابر شده است. 
در حال حاضر بیش از 90 شرکت اسرائیلی در بخش خدمات، صنعت، تجارت، کشاورزی و 

ساخت وساز در آذربایجان فعالیت می کنند. 
در چارچوب این دیدار، تفاهم نامه ای بین اداره مالیات دولتی زیر نظر وزارت اقتصاد و شرکت 
اسرائیلی Rayzone در مورد پروژه توسعه و مدیریت یک پلتفرم کالن داده و همچنین 

خدمات مشاوره ای بین سازمان مدیریت آب آذربایجان و OJSC به امضا رسید.

حجم تجارت آذربایجان 
و رژیم صهیونیستی 
شش برابر شد

وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان اعالم کرد که 
در سال 2021 حجم مبادالت تجاری این کشور 
و رژیم صهیونیستی تقریبا دو برابر و در ژانویه 

تا فوریه امسال 6 برابر شده است.
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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                                             140
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                                112

الينر ترانسپورت کیش                   101 
مارال ترنس آذر                            125
ماکو سیر                                       103
ماهان ترنس                                   110
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مژده ترابر                                      99 
مسیر اکسیر                                  103
ملک ترابر                                      102
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
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آبانراه طوس                                  126 
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شرکت های حمل و نقل بین المللی )تهران(

www.bitatarabar.com
info@bitatarabar.com

کرمانشاه: 083-38390053
نمابر: 083-38366872

خسروی:083-42420668

نمایندگی انحصاری خطوط:

نمایندگی خط کانتینری لنسر الین

نمایندگی خط کشتیرانی سی آیکون

نمایندگی خط کشتیرانی سان استار

حمل و نقل  و  کشتیرانی  شرکت  نمایندگی 
بین المللی دی اند دی سون 

نمایندگی  شرکت توفکچی

shipping company
Exclusive Lines Agency:

LANCER CONTAINER
LINES LTD

SEAIKON SHIPPING 
AGENCY PVT.LTD.

SUN STAR SHPPING LINE

D & D 7 SPEDITION GmbH

TUFEKCI  FUARCILIK

Having Agencies in all ports 
and customs of country

مالکیت شرکت کشتیرانی و کانتینری 
دوریس در امارات متحده عربی

United Emirates / Doris 
Shipping &container owned 

Company

حمل فرآورده های نفتی از
ایران به عراق و بالعکس

تهران: سعادت آباد، خیابان عالمه جنوبی، 
خیابان 38 غربی، پالک 55، طبقه 3

تلفن :88681133
فاکس:88681947

info@khazartarabar.com

شرکت خزر ترابر

Khazar Tarabar
International Transport Co.

P.J.S

تلفن: 34374652-044 / 34375607     نمابر: 044-34374879

تهران: سعادت آباد، خیابان عالمه جنوبی، 
خیابان 38 غربی، پالک 55، طبقه 3

تلفن :88681133
فاکس :88683334

sales@namdaranlogistic.com
www.namdaranlogistic.com

تلفن : 021-96641
نمابر: 021-96641001

arashtirzarrin@gmail.com

تهران، خیابان آیت اهلل کاشانی، 
اول خیابان وفا آذر، بن بست طالقانی، ساختمان 

بانک پاسارگاد، طبقه 5، واحد 18
تلفن / فاکس: 6- 44011101 

کریر - فورواردر
ارائه خدمات ویزا ) عراق و افغانستان(

1- حمل فرآورده های نفتی و کاال
از ایران به عراق و بالعکس

2- حمل فرآورده های نفتی و کاال به افغانستان
3- حمل کاال به اروپا الخصوص

)آلمان - ایتالیا - هلند - اتریش( و بالعکس
4- دارای 25 کامیون ملکی و چادری 1000 دستگاه 

کامیون تحت کاپوتاژ جهت حمل سوخت

تهران: میرزای شیرازی شمالی، نبش کوچه 
شهدا، پالک 229، طبقه 2، واحد 8

88616637-9
88616640
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 بندرعباس: 076-32247589 

شرکت های حمل و نقل بین المللی )تهران(

ecmelan2003@yahoo.com

 تلفن: 45842

6601

 حمل هوایی، دریایی، زمینی، ریلی، ترکیبی 
خدمات گمرکی و ترخیص کاال 

مدیریت پروژه های خاص  خدمات امورنمایشگاهی
  انبارداری و توزیع   مشاوره لجستیک

 سیستم های یکپارچه لجستیک و تامین 
 ترانزیت )داخلی و خارجی( 

تلفن:    77686445  
77612541            
تلفکس: 77685168

تهران: میدان هفت تیر، خیابان قائم مقام فراهانی،
کوچه الوند، ساختمان الوند،پالک 13

 طبقه 5،واحد 17
تلفن:  88820732 / 88827092-3

فکس :88820733 

تلفن: 88141841-4 
021-88806860-2

نمابر: 021-88810219

 زمینی-هوایی- دریایی
کریر - فورواردر

  سرویس کامیون ایرانی متشکل از 
کامیون های چادری و یخچالدار تحت 

پوشش جهت حمل محموالت صادراتی و 
وارداتی به کلیه کشور های اروپایی و بلعکس
  دارای نمایندگی در کشورهای آلمان، 
ایتالیا، اتریش، یونان، بلغارستان، ترکیه، 

چین، کره جنوبی و تایوان 
تهران، میدان فاطمی، ابتدای بزرگراه 

گمنام، برج گلها، پالک 35
طبقه 5، واحد 10

تلفکس : 88989875-76 
 88977627 - 29

  دفتر و انبار اختصاصی در بلغارستان
  سرویس های حمل وارداتی در تمام نقاط 

 اروپا به ایران و بلعکس
  سرویس ترخیص و خدمات گمرکی در 

 کلیه گمرکات بلغارستان و اروپا
  انجام کلیه خدمات اسناد برای

  محموالت خاص 
Trading Company خدمات  

www.safecargo-co.com
info@safecargo-co.com

www.arsambarco.com

Address: No.119, bul.lliyantsi, 1220 
Sofia, Bulgaria

Tel: +359 - 877443900
+359-879207970

حمل و نقل بین المللی و خدمات کشتیرانی

آرسام بار 
آریایی

شرکت حمل و نقل بین المللی 

الیت آریا جم 

تهران، خیابان آیت اله کاشانی، 
جنب پارک یاران، پالک 220، 
برج توپاز، طبقه 9، واحد 908

تلفن :58741
دفتر فرودگاه :2- 021-51005271

دفتر بندر عباس :7 - 076-3386406 

 حمل و نقل بین المللی
 نمایندگی کشتی رانی 

 خدمات بار هوایی 
ترانزیت -ترخیص

info@elitearia.com
www.elitearia.com
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شرکت های حمل و نقل بین المللی )تهران(

 حمل و ترخیص و ترانزیت کلیه 
محموله های گروپاژ، نرمال، سنگین، 

فوق سنگین، ترافیکی و فله
 دارای نمایندگی فعال در کشورهای 

ترکیه، گرجستان، ایتالیا، آلمان، اسپانیا، 
سوئد، فرانسه و روسیه

ترخیص و واگذاری کشنده های نو 
و کار کرده ساخت اروپا با استاندارد 
یورو 5 و برندهای رنو پریمیوم، داف، 
ولوو ،مرسدس بنز اکتوروز و اسکانیا 
به رانندگان یا شرکت های حمل و نقل

به مدیریت  غالمرضا حنفی

KAL AKAL A   BARBAR

زمینی - دریایی - هوایی
کریر - فورواردر

  سرویس کامیون ایرانی، چادری و 
 یخچالدار تحت پوشش جهت 

حمل محموالت صادراتی و وارداتی به 
کلیه کشور های اروپایی، 

روسیه و بلعکس
  دارای نمایندگی در کشورهای اروپایی، 

ترکیه، چین، کره جنوبی و تایوان 
تهران، خیابان طالقانی، نبش بهار 

جنوبی، پالک 163، طبقه 4، واحد 18

تلفن : 77671156-9 - 021
نمابر: 77602618 - 021

همراه مدیرعامل: 09121062830 

International Transport 
& Shipping Services 

حمل و نقل بین المللی و خدمات کشتیرانی

  شرکتشرکت
کاالبــرکاالبــر

www.kalabar.net
info@kalabar.net

 * ارائه دهنده سرویس های خاص 
حمل هوایی، زمینی به ایران و بالعکس

*حمل بارهای مسافری)فریت(با بسته بندی 
مناسب و مطابق با آخرین استانداردها در

)Door To Door( دفتر فرودگاه شرکت
* انجام امور گمرکی از آدرس اعالم شده تا مقصد

*حمل کاالها با شرایط نگهداری در دمای 
خاص، حمل های پروژه ای

تلفن: 92- 88505390
فکس: 88505389

تلفکس دفتر فرودگاه: 
  51005169 -70

دارای 20 سال سابقه و تجربه 
حمل و نقل بین المللی کاال

هوایی، زمینی و دریایی 

www.wiseman-cargo.org
wiseman@wiseman-cargo.org

راهیان دریای سعادت

دارای سرویس مستقیم از:
 اروپا، آسیا،  جنوب شرق آسیا، 

کانادا، استرالیا، آمریکای جنوبی و بالعکس
 کشورهای حوزه خلیج فارس به بنادر 

ایران و بالعکس  ترانزیت داخلی و 
CIS خارجی به کشورهای

 حمل محموالت فله و پروژه ای
 حمل هوایی  حمل زمینی از اروپا
 متصدی حمل LCL )خرده بار( از 

تمامی بنادر آسیا و اروپا به مقصد ایران
 شعب و نمایندگی در کلیه بنادر ایران

 دارای دفتر اصلی در کشور امارات، 
کانادا ، انگلستان و چین

گروه شرکت های راهیان
حمل و نقل بین المللی و 
RDS صاحب خط کانتینری

تهران، خیابان مطهری، نبش خیابان 
الرستان،پالک 414،طبقه 5،واحد23

تلفن: 88894704 - 021)15خط(
نمابر: 88913568 - 021

www.rdsshipping.com
info@rdsshipping.com

 تهران: خیابان دکتر فاطمی، شماره 221، طبقه 7، واحد 702

تلفن : 88955003 -021            نمابر : 88955004 -021 

کریر - فورواردر - ترخیص کاال

متخصص در حمل کاال های فاسد شدنی

info@ibbitc.comwww.ibbitc.com

)ویال(

تلفن: 88895109 / 86037141
نمابر: 88912711

info@euroasia.biz.tr

IRAN.TURKEY Is KONSEYI Deutsch-IranischeCCI Iran,Belgium

www.barbodea.com

 Istanbul: +90 (0) 212 77 77 222                                                                                                                             885 26 111 : تهران

ECO

info@barbodea.com
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شرکت های حمل و نقل بین المللی )تهران(

جاده ساوه: شهرک صنعتی چهاردانگه، خیابان 
21)بلوار ماهر(، میدان نصرت، پالک 23، ورودی 9

rahzad.tarabar@yahoo.com

Rahzad Tarabar

تخصص ما حمل محموله ها با 
کامیون های چادری و یخچالی به 

کشور های  افغانستان 
) اسالم قلعه، هرات، زرنج، مزار شریف(

عراق 
) اربیل، سلیمانه،بغداد، کربال، نجف(

ارمنستان  -  ترکمنستان
 ازبکستان  -  تاجیکستان
 گرجستان - آذربایجان

ترکیه و کشور های عضو شینگن

بارفرابری پارسیان زمین دریا

تلفن:  88172100   /  000 021-45247
www.pls-co.com          contact@pls-co.com

Power Beyond Cargo

Persian Land Sea Forwarding

تلفن: 86036314 - 86036317
فاکس: 86036324

تهران: خیابان سپهبد قرنی،خیابان 
شهید کالنتری،پالک 76 ،طبقه اول، واحد 9

www.shahamtarabarco.com

تلفن مدیریت: 86036328
مدیریت: احمدرضا ره آورد 09123274932

تهران: خیابان ولیعصر، مقابل پارک ملت، 
خیابان دریا بندری، پالک 66، طبقه چهارم

تلفن: 22028781-5      
نمابر: 22028780

 متخصص در امور فورواردینگ، 
حمل و نقل چند وجهی و حمل کاالهای 
ترانزیتی و پروژه ای از کلیه مبادی به 
مقاصد داخلی، آسیای میانه و روسیه

i n f o @ s e p e h r u n . c o m

شرکت حمل و نقل بین المللی 

info@shahamtarabarco.com

Atlas Breeze Logistics Group
اطلس نسیم  بین المللی  گروه 

    ارائه انواع خدمات لجستیک 

)4PL,3PL(مدیریت لجستیک • 
 • نرم افزار مدیریت لجستیک 

 • حمل و نقل بین المللی 
 • ترانزیت 

 • انبارداری 
• اکسپرس سرویس 

• محموالت فله

 ارائه انواع خدمات تجارت بین المللی 
 • جست و جوی تأمین کننده

 • واردات و خرید خارجی 
 • بازاریابی بین المللی

 • حق و العملکاری و ترخیص کاال
 • روش های پرداخت 

 • بیمه
• بازرسی

تهران، خیابان احمد قصیر)بخارست(، کوچه مقدس )چهارم(، پالک 21

Info@atlas-group.co                     021- 43068

www.atlas-group.co                 021- 42498498
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 حمل و ترخیص و ترانزیت کلیه 
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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
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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

بینالمللی حملونقل

تهران رخش

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان شهید عباسپور 
شمالی )توانیر(، کوی هومان، پالک 2، طبقه 2

تلفن:  88878360 - 021
نمابر:  88878366 - 021

www.trcl.ir
info@trclco.com

 حمل و نقل زمینی، هوایی، دریایی، ریلی
 کریر، فورواردر

آژانس هواپیمایی

تـرخیص کـالـا در روسیـــه

6

امام خمینی

 حمل کاال به افغانستان و ترکمنستان      حمل مشتقات نفتی
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تهران:  خیابان بهشتی، پالک 237، 
طبقه دوم، واحد 8

کد پستی: 1531615673
تلفکس:88171150

شرکت حمل و نقل بین المللی

پارس سما کاال
)با مسئولیت محدود(

زمینی ،  دریایی ، هوایی

in fo@parsamakala . com

تهران: خیابان قائم مقام فراهانی، باالتر از 
میدان شعاع، نرسیده به مطهری، کوچه الوند، 

پالک 13، طبقه 1، واحد 5 و6
تلفن:88304032-3/88325585-6 

 نمابر: 88844543

)تاسیس 1360 - تهران(

net info@rgfco.net

 ترانزیت کاال و اتو مبیل به کشورهای آسیای میانه
 حمل کانتینر وارداتی از مبدا چین و امارات به گمرکات

 و مناطق آزاد کشور و مشترک منافع
 دارای دفاتر مستقل در گمرکات ورودی و خروجی کشور

 دفاتر فعال در کشورهای چین، امارات، ارمنستان، ترکمنستان جهت تحویل اتومبیل 
و کانتینر کاال و تحویل در کشور و آدرس مطبوعشان

sales2@ kamyaran.co
manager@kamyaran.co

مدیر عامل: آرش نبوی
صادرات و واردات از اروپا و خاور دور ترانزیت 

از ایران به آسیای میانه بلعکس

عضو اتحادیه بین المللی فورواردرها

تهران: سعادت آباد،ابتدای بلوار دریا، 
پالک 97، طبقه 3، واحد 4

تلفن:021-88697600   
نمابر:021-88692088

FIATA

www.mehantondar.com pricing@mehantondar.com

تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از پارک ساعی، بن بست گل،
 ساختمان گل طبقه دوم واحد 201

تلفن: 21- 88652219              021-91002011

 * صادرات ،واردات ،ترانزیت 
 * حمل ترکیبي و پروژه

* داراي نماینده معتبر در اروپا , آسیا و خاورمیانه
M E H A N  T O N D A R  B A R
G L O B A L  F O R W A R D I N G

M E H A N  T O N D A R  B A R
G L O B A L  F O R W A R D I N G

شرکت حمل و نقل بین المللی

تلفن: 88907085 )8 خط(
فکس: 88927812 و 88904894

info@irandahr.com

حملونقلبینالمللی

ایران دهر
کریر - فورواردر 

صادرات - واردات- ترانزیت

تهران، خیابان استاد نجات اللهي، کوچه 
برادران شاداب، پالک 58، طبقه 3

طبقه6، واحد2

86031205 / 88748529

 ۰۲۱  -۸۸۵۴۹۳۸۰  /  ۸۸۹۸۰۱۱۲ -۴  /  ۸۸۵۲۹۲۱۹ / ۸۸۵۳۸۷۴۱
خیابان مطھری، خیابان کوه نور، بن بست دوم،  پالک ۸،  طبقه اول،  واحد دوم

حمل ونقل روسیه تخصص ماست

www.frjtrans.com info@frjtrans.com

 "شرکت فراز رانان جھان با بیش از ۲۰ سال سابقه در مسیر روسیه"

Unit 23,F 2, No. 42,Saba Blv., 
Africa Blv.,Tehran ,Iran 

Tel: +9821-220 20 108 
Fax: +9821-220 20 136 

  +98 9128866844

HADAF MARINE
 INT’L LOGISTICS CO.

  info@hbdco.net

www.masirex.com

تنهــا در ســال گذشــته، بیــش از ۴۰،۰۰۰ تــن 
بــار در قالــب ۶۰۰ پــروژه موفــق حمــل و نقــل 
بیــن المللــی هوایــی، دریایــی و زمینــی بــرای 

۱۷۰ مشــتری حمــل کــرده ایــم.

تلفن: 021-۸۸۶۶۳۳۱۲-13

مسیر اکسیر
شرکتحملونقلبینالمللی
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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

بینالمللی حملونقل

تهران رخش

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان شهید عباسپور 
شمالی )توانیر(، کوی هومان، پالک 2، طبقه 2

تلفن:  88878360 - 021
نمابر:  88878366 - 021

www.trcl.ir
info@trclco.com

 حمل و نقل زمینی، هوایی، دریایی، ریلی
 کریر، فورواردر

آژانس هواپیمایی

تـرخیص کـالـا در روسیـــه

6

امام خمینی

 حمل کاال به افغانستان و ترکمنستان      حمل مشتقات نفتی
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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



106

شرکت های حمل و نقل بین المللی )تهران(

 حمل و نقل بین المللی

  دی ترانس صبا
 کریرـ فورواردر

 با سابقه درخشان در عرصه
حمل و نقل بین المللی 

)زمینی، دریایی، هوایی و ریلی(
 حمل کاال به اقصی نقاط جهان

 در خدمت تجار، بازرگانان
و همکاران گرامی

تهران، خیابان مفتح، پایین تر از خیابان 
مطهری پالک258،طبقه اول، واحد 2

esmaeili@daytranssaba.com
Daytranssaba@gmail.com

تلفن: 88340501-507
فکس: 88340503

arya.forward@gmail.com

تهران: خیابان سهروردی شمالی، باالتر از بهشتی، 
خیابان شهرتاش، پالک 74، طبقه دوم، واحد 7

تلفن:88737873 / 88523686 / 86031578 
نمابر: 88738165 - 021

شرکت حمل و نقل بین المللی

 بارفرابری آراز
International Carriage Company

• حمل ترانزیت انواع خودرو از امارات و بنادر جنوب 
به عراق، ترکمنستان، ارمنستان و گرجستان

• حمل زمیني از کلیه مبادي اروپایي و سایر نقاط 
بوسیله کامیون به صورت خرده بار و یا دربست 

• حمل زمیني کاالهاي غیر استاندارد و پروژه ای 
بوسیله کامیون هاي ویژه  • حمل محموالت سنگین 

و فوق سنگین از کلیه مبادي داخلي و خارجي

با 41 سال سابقه فعالیت
کریر- فورواردر 

زمینی - دریایی - هوایی - ریلی
* خدمات گمرکی - ترخیص کاال

* صادرات، واردات، ترانزیت
تهران، جنت آباد جنوبی، 

نبش سوم غربی، ساختمان سپه

شرکت حمل و نقل بین المللی  
و نمایندگی کشتیرانی 

تلفن: )5خط( 021-44465300
نمابر: 021-44464818
 09105940050 - 59

www.Donyagard.co
Azad@Donyagard.ir

azaddonyagard@yahoo.com

D O N YA G A R D

یــاگــرد دـ 

شرکت ابتکار ترابر پارسا

تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از عباس آباد، برج نگین ساعی، طبقه 4، واحد 406
تلفن:45513-021       88552301-021           شماره همراه: 09123431627

*  نمایندگی کشتیرانی         *  حمل خرده بار دریایی به کانادا ،استرالیا ، امارات و عمان

*  متخصص بسته بندی و ارسال لوازم منزل و مبلمان به کانادا، آمریکا ، استرالیا و اروپا
*  انجام تمامی خدمات لجستیکی، ساخت جعبه های چوبی و بسته بندی کاالهای تجاری و نمایشگاهی

*  انجام امور تخلیه و بارگیری، انبارداری و انجام تشریفات گمرکی در تهران و بندرعباس

*  صادرات، واردات، ترانزیت داخلی         *  حمل کاال به صورت دریایی، هوایی، زمینی

خدمات کشتیرانی و حمل و نقل بین المللی

www.etpcargo.com info@etpcargo.com

شرکت حمل و نقل بین المللی

کهکشان سیر آسیا
کریر-فورواردر

متخصص در امر ترانزیت کاال
دارای نمایندگی فعال در گمرکات 

بندرعباس، بازرگان، تهران

 تهران، تقاطع خیابان جمهوری اسالمی و 
اسکندری، ساختمان تجاری و اداری زائر، 

طبقه سوم، واحد406
تلفکس: 66432542- 66904955

 66583815 - 66583807

kahkeshanseireasia@gmail.com 
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تهران، بلوار آفریقا، خیابان 
دستگردی غربی، پالک 352، طبقه 6

تلفن: 86087817
86087258 / 86087219

فاکس: 88645155

▲سرویس های حمل زمینی، دریایی و هوایی
Door to Door خدمات حمل▲

▲خدمات حمل پروژه ای

تلفن: 6-88750353                    نمابر: 88757881

تهران، خیابان دکتر بهشتی - نبش میرعماد 
شماره 282 - واحد 202

www.5continents.ir info@5continents.ir

 متخصص در حمل محموالت گروپاژ - خرده بار
 به انگلیس، آلمان، سوئد و ... و بالعکس

Door to Door انجام خدمات حمل کاال به صورت 
 حمل محموالت زمینی، دریایی، هوایی

 از / به اقصی نقاط دنیا
 صادرات - واردات - ترانزیت

info@brt-co.com      www.brt-co.com

حملونقلبینالمللی

بارمانرهتتیس

تهران: میدان فردوسی، خیابان سمیه، نبش خیابان موسوی، پالک 68، 
ساختمان سعید، طبقه دوم، واحد 32

تلفن/ فکس: 4 -88847093 - 88847496 - 88847538

شرکت حمل و نقل بین المللی

راه نیک ترابر 
کریر-فورواردر

info@rahniklogistics.com

* حمل، ترخیص و ترانزیت کلیه محموله های 
خرده بار، نرمال، سنگین، فوق سنگین، 
ترافیکی، فله و محموالت فاسد شدنی

* حمل ترکیبی پروژه
* خدمات گمرکی و ترخیص کاال

* دارای دفاتر فعال در کشور های ترکیه، هلند، 
امارات و کلیه گمرکات مرزی

تهران ،خ سهروردی شمالی ،
کوچه شهرتاش ،پالک 74 طبقه 2واحد 6

 تلفن: 45429 - 021
 همراه: 09307656264

تهران: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، 
خیابان هجدهم، پالک 10، طبقه  3، واحد 6

کد پستی: 1514834417
تلفن: 021-88527230
نمابر: 021-88527231

 خدمات چارترینگ و مشاوره 
و حمل کاالی فله

 حمل و نقل بین المللی کلیه کاالهای 
کانتینری وارداتی و صادراتی

 نمایندگی نقاط مختلف جهان، از 
جمله کشورها؛ چین، ترکیه، امارات، 

عمان و ...

www.arvandsealand.com
info@arvandsealand.com

International logistics www.nasr-alrafedain.com

حمــل و نقــل به عـــراق و ســوریه
حمــل و نقــل زمینی مستقیم به عــراق

 سرویس گروپاژ به عراقترخیص کاال در گمرکات و بنادر عراق و سوریهحمل و نقل دریایی

Door to Door ســرویس                     به عــراق و ســـوریه 

عراق - بغداد
+964 - 7721033931

ایران - تهران

+98-2188921210sales1@nasr-alrafedain.com

شرکت حمل و نقل نصرالرافدین

 دفتر مرکزی: تهران، خیابان سمیه، بعد از 
مفتح، پالک 110، طبقه4، واحد 16 

تلفن: 88847387 - 021 
     88313076

نمابر:  88328609 - 021

mysam.bazargan@gmail.com

 شرکت حمل و نقل بین المللی 

جاده پویان جهان
کریر-فورواردر

دفتر بازرگان: بازرگان، پشت بانک ملت، 
ساختمان جاده پویان جهان

تلفن: 34375058 - 044      
نمابر:  34375056 - 044

JADDEH POUYN - E - JAHAN
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شرکت های حمل و نقل بین المللی )تهران(

 حمل و نقل بین المللی

  دی ترانس صبا
 کریرـ فورواردر

 با سابقه درخشان در عرصه
حمل و نقل بین المللی 

)زمینی، دریایی، هوایی و ریلی(
 حمل کاال به اقصی نقاط جهان

 در خدمت تجار، بازرگانان
و همکاران گرامی

تهران، خیابان مفتح، پایین تر از خیابان 
مطهری پالک258،طبقه اول، واحد 2

esmaeili@daytranssaba.com
Daytranssaba@gmail.com

تلفن: 88340501-507
فکس: 88340503

arya.forward@gmail.com

تهران: خیابان سهروردی شمالی، باالتر از بهشتی، 
خیابان شهرتاش، پالک 74، طبقه دوم، واحد 7

تلفن:88737873 / 88523686 / 86031578 
نمابر: 88738165 - 021

شرکت حمل و نقل بین المللی

 بارفرابری آراز
International Carriage Company

• حمل ترانزیت انواع خودرو از امارات و بنادر جنوب 
به عراق، ترکمنستان، ارمنستان و گرجستان

• حمل زمیني از کلیه مبادي اروپایي و سایر نقاط 
بوسیله کامیون به صورت خرده بار و یا دربست 

• حمل زمیني کاالهاي غیر استاندارد و پروژه ای 
بوسیله کامیون هاي ویژه  • حمل محموالت سنگین 

و فوق سنگین از کلیه مبادي داخلي و خارجي

با 41 سال سابقه فعالیت
کریر- فورواردر 

زمینی - دریایی - هوایی - ریلی
* خدمات گمرکی - ترخیص کاال

* صادرات، واردات، ترانزیت
تهران، جنت آباد جنوبی، 

نبش سوم غربی، ساختمان سپه

شرکت حمل و نقل بین المللی  
و نمایندگی کشتیرانی 

تلفن: )5خط( 021-44465300
نمابر: 021-44464818
 09105940050 - 59

www.Donyagard.co
Azad@Donyagard.ir

azaddonyagard@yahoo.com

D O N YA G A R D

یــاگــرد دـ 

شرکت ابتکار ترابر پارسا

تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از عباس آباد، برج نگین ساعی، طبقه 4، واحد 406
تلفن:45513-021       88552301-021           شماره همراه: 09123431627

*  نمایندگی کشتیرانی         *  حمل خرده بار دریایی به کانادا ،استرالیا ، امارات و عمان

*  متخصص بسته بندی و ارسال لوازم منزل و مبلمان به کانادا، آمریکا ، استرالیا و اروپا
*  انجام تمامی خدمات لجستیکی، ساخت جعبه های چوبی و بسته بندی کاالهای تجاری و نمایشگاهی

*  انجام امور تخلیه و بارگیری، انبارداری و انجام تشریفات گمرکی در تهران و بندرعباس

*  صادرات، واردات، ترانزیت داخلی         *  حمل کاال به صورت دریایی، هوایی، زمینی

خدمات کشتیرانی و حمل و نقل بین المللی

www.etpcargo.com info@etpcargo.com

شرکت حمل و نقل بین المللی

کهکشان سیر آسیا
کریر-فورواردر

متخصص در امر ترانزیت کاال
دارای نمایندگی فعال در گمرکات 

بندرعباس، بازرگان، تهران

 تهران، تقاطع خیابان جمهوری اسالمی و 
اسکندری، ساختمان تجاری و اداری زائر، 

طبقه سوم، واحد406
تلفکس: 66432542- 66904955

 66583815 - 66583807

kahkeshanseireasia@gmail.com 
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تهران، بلوار آفریقا، خیابان 
دستگردی غربی، پالک 352، طبقه 6

تلفن: 86087817
86087258 / 86087219

فاکس: 88645155

▲سرویس های حمل زمینی، دریایی و هوایی
Door to Door خدمات حمل▲

▲خدمات حمل پروژه ای

تلفن: 6-88750353                    نمابر: 88757881

تهران، خیابان دکتر بهشتی - نبش میرعماد 
شماره 282 - واحد 202

www.5continents.ir info@5continents.ir

 متخصص در حمل محموالت گروپاژ - خرده بار
 به انگلیس، آلمان، سوئد و ... و بالعکس

Door to Door انجام خدمات حمل کاال به صورت 
 حمل محموالت زمینی، دریایی، هوایی

 از / به اقصی نقاط دنیا
 صادرات - واردات - ترانزیت

info@brt-co.com      www.brt-co.com

حملونقلبینالمللی

بارمانرهتتیس

تهران: میدان فردوسی، خیابان سمیه، نبش خیابان موسوی، پالک 68، 
ساختمان سعید، طبقه دوم، واحد 32

تلفن/ فکس: 4 -88847093 - 88847496 - 88847538

شرکت حمل و نقل بین المللی

راه نیک ترابر 
کریر-فورواردر

info@rahniklogistics.com

* حمل، ترخیص و ترانزیت کلیه محموله های 
خرده بار، نرمال، سنگین، فوق سنگین، 
ترافیکی، فله و محموالت فاسد شدنی

* حمل ترکیبی پروژه
* خدمات گمرکی و ترخیص کاال

* دارای دفاتر فعال در کشور های ترکیه، هلند، 
امارات و کلیه گمرکات مرزی

تهران ،خ سهروردی شمالی ،
کوچه شهرتاش ،پالک 74 طبقه 2واحد 6

 تلفن: 45429 - 021
 همراه: 09307656264

تهران: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، 
خیابان هجدهم، پالک 10، طبقه  3، واحد 6

کد پستی: 1514834417
تلفن: 021-88527230
نمابر: 021-88527231

 خدمات چارترینگ و مشاوره 
و حمل کاالی فله

 حمل و نقل بین المللی کلیه کاالهای 
کانتینری وارداتی و صادراتی

 نمایندگی نقاط مختلف جهان، از 
جمله کشورها؛ چین، ترکیه، امارات، 

عمان و ...

www.arvandsealand.com
info@arvandsealand.com

International logistics www.nasr-alrafedain.com

حمــل و نقــل به عـــراق و ســوریه
حمــل و نقــل زمینی مستقیم به عــراق

 سرویس گروپاژ به عراقترخیص کاال در گمرکات و بنادر عراق و سوریهحمل و نقل دریایی

Door to Door ســرویس                     به عــراق و ســـوریه 

عراق - بغداد
+964 - 7721033931

ایران - تهران

+98-2188921210sales1@nasr-alrafedain.com

شرکت حمل و نقل نصرالرافدین

 دفتر مرکزی: تهران، خیابان سمیه، بعد از 
مفتح، پالک 110، طبقه4، واحد 16 

تلفن: 88847387 - 021 
     88313076

نمابر:  88328609 - 021

mysam.bazargan@gmail.com

 شرکت حمل و نقل بین المللی 

جاده پویان جهان
کریر-فورواردر

دفتر بازرگان: بازرگان، پشت بانک ملت، 
ساختمان جاده پویان جهان

تلفن: 34375058 - 044      
نمابر:  34375056 - 044

JADDEH POUYN - E - JAHAN
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شرکت های حمل و نقل بین المللی )تهران(

شرکت حمل و نقل بین المللی و نمایندگی خطوط کشتیرانی 

تهران: بلوار آفریقا، باالتر از جهان کودک، خیابان سپیدار، پالک 18، طبقه 3، واحد 10 

تلفن: 2 - 88194461               )40 خط( 54513                نمابر: 88194456

info@parstarabar.com

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(

&

، ،،
، ،،،

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، میدان فاطمی،  نرسیده به خیابان ولیعصر ، ساختمان 
شماره 18، پالک 14، طبقه دوم، واحد سوم

خط ویژه : 45674000     فاکس : 88930244

و  وارداتـی   ، صادراتـی  ای  پـروژه  و  سـنگین  کاالهـای  حمـل   *
ترانزیتـی از اقصـی نقـاط دنیـا    * مجهـز بـه نـاوگان کامیونهـای 
پوشـش  تحـت  و  مالکیـت  تحـت  تانکـر  و  یخچالـدار   چـادری، 
* دفاتـر و نمایندگـی هـای فعـال در کلیـه کشـورهای اروپایـی ، 
اسـکاندیناوی  ) آمریـکا - کانـادا ( شـرق آسـیا و کلیـه بنـادر چیـن 

www.ganjbar.com           info@ganjbar.com 
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شرکت های خدمات دریایی و کشتیرانیشرکت های حمل و نقل سنگین و فوق سنگین

www.dpgshippinglines.com info@dpgsl.com

» Feeder operator 
» Stack provider

دارای شعب در بندرعبـاس،  عسلـویه،  بوشهر،  بنـدر امـام خمینی)ره(،  خرمشهر و دبی

دفتر مرکزی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان نوزدهم بخارست، پالک5، طبقه 4، واحد 7 
  تلفن: 9- 86046074 -021

شرکت کشتیرانی 

دریا پرتوی گیتا

» Regular port calling schedule at 
AEJEA,IRBND,IRASA,IRBIK,IRBUZ,IRKHO

» Port services 
» Ship agency

daryasafirshipping@gmail.com

  حمل کاالي عمومي و فله به حوزه خلیج فارس، دریاي عمان و بنادر جنوبي ایران 
  بارج و یدک کش 2000 تني الي 10 هزار تني 

  کشتي انبار دار 1000 تني الي 5000 تني 
  سرویس حمل مستقیم بصورت هفتگي توسط لندینگ کرافت خودرو و ماشین آالت 

راه سازي و کاالي صنعتي به بنادر عمان و امارات
  مالکیت شناورهاي خدماتي و پروژه اي و کاال بر عمومي 

شرکت کشتیرانی

 دریا سفیر هرمز

بندرعباس، بلوار طالقانی )ساحلی( مجتمع سفیر، طبقه پنجم، واحد 602 
تلفن: 32212587-076     همراه: 09171591338 / 09055774136

تلفن: 88057721 /  88069855 
تهران، شیخ بهائي جنوبي، بلوار برزیل غربي، پالک 134، واحد 4

کشتیرانی داتام دریای اروند 
)سهامی خاص(

www.datamsea.com     info@datamsea.com

info@tiamdarya.com

ارائه دهنده خدمات دریایی و نمایندگی کشتیرانی اعم از 
  کانتینر های 20 فوت و 40 فوت

)RF( کانتینر یخچالی  
)Bulk&Break Bulk( حمل بار فله  

  عملیات فلکسی
تهران، میرداماد، نفت شمالی، خیابان یکم، پالک 1، واحد 2

تلفن: 6 -  26404531 - 021        نمابر: 26422416

  نمایندگی خطوط)NVOCC( کشتیرانی فعال در ایران، و  شرکتی پیشرو  در  زمینه  
حمل و نقل بین المللی  به صورت کانتینری)انواع کانتینر( به کلیه نقاط دنیا،کاالی فله ، تانکر و...

  شعبات: بنادر و پایانه های جزیره خارگ، بندربوشهر، بندرعباس، بندر عسلویه، 
بندر امام خمینی

 مدیر عامل: هادی بخشی

 شرکت نمایندگی کشتیرانی

آبنوس خارگ

 info@abnouskharg.com

تهران، شریعتی، سه راه طالقانی، ساختمان گیتی، پالک3، طبقه 4، واحد 19
تلفن: 77522195          نمابر: 77671206 
  همراه: 09173722990  /  0917512295 

www.abnouskharg.com

شرکت حمل و نقل بین المللی

افالک لجستیک 
 • ترانزیت و حمل کاالهای صادراتی و وارداتی از ایران به کلیه کشورها و بلعکس

 • حمل سنگین وزن و ترافیکی
• حمل دریایی و هوایی از کلیه بنادر و شهرهای چین، اروپا، آسیا و کشورهای 

 حوزه خلیج فارس ) فله و کانتینر(
...CIS دفاتر نمایندگی در ترکیه، گرجستان، آدربایجان وعراق و • 

• انجام کلیه خدمات گمرکی

www.aflaklogistics.com      /       info@aflaklogistics.com

تهران، خلیج فارس شمالی، کوچه شهید بلفکه، کوچه رول پا، پالک 560، ط 3، واحد 8
تلفن : 44039069-021                                             نمابر : 021-44039034
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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، میدان فاطمی،  نرسیده به خیابان ولیعصر ، ساختمان 
شماره 18، پالک 14، طبقه دوم، واحد سوم

خط ویژه : 45674000     فاکس : 88930244

و  وارداتـی   ، صادراتـی  ای  پـروژه  و  سـنگین  کاالهـای  حمـل   *
ترانزیتـی از اقصـی نقـاط دنیـا    * مجهـز بـه نـاوگان کامیونهـای 
پوشـش  تحـت  و  مالکیـت  تحـت  تانکـر  و  یخچالـدار   چـادری، 
* دفاتـر و نمایندگـی هـای فعـال در کلیـه کشـورهای اروپایـی ، 
اسـکاندیناوی  ) آمریـکا - کانـادا ( شـرق آسـیا و کلیـه بنـادر چیـن 

www.ganjbar.com           info@ganjbar.com 
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شرکت های خدمات دریایی و کشتیرانیشرکت های حمل و نقل سنگین و فوق سنگین

www.dpgshippinglines.com info@dpgsl.com

» Feeder operator 
» Stack provider

دارای شعب در بندرعبـاس،  عسلـویه،  بوشهر،  بنـدر امـام خمینی)ره(،  خرمشهر و دبی

دفتر مرکزی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان نوزدهم بخارست، پالک5، طبقه 4، واحد 7 
  تلفن: 9- 86046074 -021

شرکت کشتیرانی 

دریا پرتوی گیتا

» Regular port calling schedule at 
AEJEA,IRBND,IRASA,IRBIK,IRBUZ,IRKHO

» Port services 
» Ship agency

daryasafirshipping@gmail.com

  حمل کاالي عمومي و فله به حوزه خلیج فارس، دریاي عمان و بنادر جنوبي ایران 
  بارج و یدک کش 2000 تني الي 10 هزار تني 

  کشتي انبار دار 1000 تني الي 5000 تني 
  سرویس حمل مستقیم بصورت هفتگي توسط لندینگ کرافت خودرو و ماشین آالت 

راه سازي و کاالي صنعتي به بنادر عمان و امارات
  مالکیت شناورهاي خدماتي و پروژه اي و کاال بر عمومي 

شرکت کشتیرانی

 دریا سفیر هرمز

بندرعباس، بلوار طالقانی )ساحلی( مجتمع سفیر، طبقه پنجم، واحد 602 
تلفن: 32212587-076     همراه: 09171591338 / 09055774136

تلفن: 88057721 /  88069855 
تهران، شیخ بهائي جنوبي، بلوار برزیل غربي، پالک 134، واحد 4

کشتیرانی داتام دریای اروند 
)سهامی خاص(

www.datamsea.com     info@datamsea.com

info@tiamdarya.com

ارائه دهنده خدمات دریایی و نمایندگی کشتیرانی اعم از 
  کانتینر های 20 فوت و 40 فوت

)RF( کانتینر یخچالی  
)Bulk&Break Bulk( حمل بار فله  

  عملیات فلکسی
تهران، میرداماد، نفت شمالی، خیابان یکم، پالک 1، واحد 2

تلفن: 6 -  26404531 - 021        نمابر: 26422416

  نمایندگی خطوط)NVOCC( کشتیرانی فعال در ایران، و  شرکتی پیشرو  در  زمینه  
حمل و نقل بین المللی  به صورت کانتینری)انواع کانتینر( به کلیه نقاط دنیا،کاالی فله ، تانکر و...

  شعبات: بنادر و پایانه های جزیره خارگ، بندربوشهر، بندرعباس، بندر عسلویه، 
بندر امام خمینی

 مدیر عامل: هادی بخشی

 شرکت نمایندگی کشتیرانی

آبنوس خارگ

 info@abnouskharg.com

تهران، شریعتی، سه راه طالقانی، ساختمان گیتی، پالک3، طبقه 4، واحد 19
تلفن: 77522195          نمابر: 77671206 
  همراه: 09173722990  /  0917512295 

www.abnouskharg.com

شرکت حمل و نقل بین المللی

افالک لجستیک 
 • ترانزیت و حمل کاالهای صادراتی و وارداتی از ایران به کلیه کشورها و بلعکس

 • حمل سنگین وزن و ترافیکی
• حمل دریایی و هوایی از کلیه بنادر و شهرهای چین، اروپا، آسیا و کشورهای 

 حوزه خلیج فارس ) فله و کانتینر(
...CIS دفاتر نمایندگی در ترکیه، گرجستان، آدربایجان وعراق و • 

• انجام کلیه خدمات گمرکی

www.aflaklogistics.com      /       info@aflaklogistics.com

تهران، خلیج فارس شمالی، کوچه شهید بلفکه، کوچه رول پا، پالک 560، ط 3، واحد 8
تلفن : 44039069-021                                             نمابر : 021-44039034



114

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

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

چابهار، اسکله شهید کالنتری، اسکله شماره 5، واحد شماره یک 
054-35322638  /    35321370  /  35320249

  09151955826  /  09190130513

 کشتیرانی 
سپید بندر مکران 

 ) SEPID BANDAR MAKRAN (

خدمات کشتیرانی، نمایندگی خطوط کشتیرانی، 
چارترینگ، تدارکات کشتی، بارشماری

WWW.SEPIDBANDAR.COM INFO@SEPIDBANDAR.COM
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شرکت های کشتیرانی و خدمات دریاییشرکت های حمل و نقل سنگین و فوق سنگین

w w w . c a r g o s e a t r a d r s . c o m

METRO و RSLF نماینده خطوط کشتیرانی
سرویسهای ذیل را به صاحبان محترم کاال ارائه می نماید:

 سرویس حمل کانتینری از کلیه بنادر جنوبی ایران به بنادر کانادا، استرالیا، چین
خاور دور، شبه قاره هند و خلیج فارس )صادرات و واردات( 

Flatrack و Opentop ،با استفاده کانتینر های استاندارد، یخچالی
IsoTank و FlexiTank حمل مواد شیمیایی و پتروشیمی با استفاده از 

EX Work حمل کاال به صورت 
DUBAI به تمام نقاط دنیا Cross Stuffing  سرویس 

CARGO SEA TRADERS Co.Ltd
shipping Agency & Int'L Freight
Forwarder

تاجران دریا کاال
نمایندگی خطوط کشتیرانی

تهران، بلوار آفریقا، کوچه آناهیتا، پالک 11، طبقه 5، واحد 17
تلفن : 88670530   نمابر : 88197545

 حمل  زمینی، دریایی و هوایی از ایران به اقصی نقاط دنیا و بالعکس
 چارتر کشتی برای بارهای فله ی خشک و یا  بارهای با ابعاد غیر متعارف

 ترانزیت داخلی و خارجی

تلفن: 66952403-7
نمابر: 66498173

نمایندگی خط کشتیرانی

سیمای دریای گناوه

 info@toojaltakro.com
www.toojaltakro.com

 info@sdgshipping.com
www.sdgshipping.com

تهران : خیابان بهشتی، پالک 273، 
طبقه دوم       نمابر: 86045270

تلفن:  86043216 - 86043172

شرکت حمل و نقل بین المللی

 توژال تکرو آسیا

info@grash.com

 تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان الوند، پالک 19، ساختمان یونیک، طبقه 10

 تلفن: 83560-021  /  نمابر: 021-86082064

 بندرعباس: تلفن: 32242312-076  /   نمابر: 076-32240721

بوشهر: تلفن: 33535873-077  /  نمابر: 077-33535907

شرکت کشتیرانی و خدمات دریایی

گراش دریا

شركت كسري افق دريا

فعالترین شرکت کشتیرانی در بندر عسلویه

کشتیراني و بازرگاني
عسلویه، شهر نخل تقي، کوچه دوم پشت بانك ملت درب اول،   کدپستي: 7511844866

ksh.co.asl@gmail.comتلفن: ٠٩1٢8451576         ٠٩16٣5٣٩٠٢6

 تامین کلیه شناورهاي مربوط به تعمیرات سکوهاي نفتي و گازي
 پشتیبانی و ارائه کلیه امور لجستیکی از جمله: تهیه جرثقیل، لیفتراک، 

خودرو، تخلیه و بارگیری و ... در بنادر و پروژهای مهندسی
 انجام تمامی امور حمل ونقل دریایی، بندری و گمرکی در کلیه بنادر 

تجاری و نفتی            فروش شناور
KASRA SEA HORIZON LIMITED

دفتر مرکزی : تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پالک 72، طبقه سوم غربی 
تلفن : 88643400 - 021   /    نمابر : 88771153 - 021

دفتر بندرعباس : بلوار پاسداران، روبروی دانشگاه پیام نور، دالوران 28، پالک 8، طبقه دوم 
تلفن : 33449308 - 076    /    نمابر : 33449241 - 076 

شرکت 
نیک آریا سیما ایرانیان قشم

 ) سهامی خاص ( 

نماینده انحصاری خط کشتیرانی
 FREESEAS در ایران 

نماینده انحصاری خط کشتیرانی

 INTERWORLD در ایران 

info@nsirco.com
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شرکت های کشتیرانی و خدمات دریایی

تلفن: 6565 – 6464 – 6363 3344 - 076

کارگزاری ترابری دریایی
نماینده خط کشتیرانی AAA هند

حمل و نقل بین المللی کاال ، ریلی و هوایی

Info@AAA-Logs.com

شرکت

آباد اختر آریامن

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

چابهار، اسکله شهید کالنتری، اسکله شماره 5، واحد شماره یک 
054-35322638  /    35321370  /  35320249

  09151955826  /  09190130513

 کشتیرانی 
سپید بندر مکران 

 ) SEPID BANDAR MAKRAN (

خدمات کشتیرانی، نمایندگی خطوط کشتیرانی، 
چارترینگ، تدارکات کشتی، بارشماری

WWW.SEPIDBANDAR.COM INFO@SEPIDBANDAR.COM
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شرکت های کشتیرانی و خدمات دریاییشرکت های حمل و نقل سنگین و فوق سنگین

w w w . c a r g o s e a t r a d r s . c o m

METRO و RSLF نماینده خطوط کشتیرانی
سرویسهای ذیل را به صاحبان محترم کاال ارائه می نماید:

 سرویس حمل کانتینری از کلیه بنادر جنوبی ایران به بنادر کانادا، استرالیا، چین
خاور دور، شبه قاره هند و خلیج فارس )صادرات و واردات( 

Flatrack و Opentop ،با استفاده کانتینر های استاندارد، یخچالی
IsoTank و FlexiTank حمل مواد شیمیایی و پتروشیمی با استفاده از 

EX Work حمل کاال به صورت 
DUBAI به تمام نقاط دنیا Cross Stuffing  سرویس 

CARGO SEA TRADERS Co.Ltd
shipping Agency & Int'L Freight
Forwarder

تاجران دریا کاال
نمایندگی خطوط کشتیرانی

تهران، بلوار آفریقا، کوچه آناهیتا، پالک 11، طبقه 5، واحد 17
تلفن : 88670530   نمابر : 88197545

 حمل  زمینی، دریایی و هوایی از ایران به اقصی نقاط دنیا و بالعکس
 چارتر کشتی برای بارهای فله ی خشک و یا  بارهای با ابعاد غیر متعارف

 ترانزیت داخلی و خارجی

تلفن: 66952403-7
نمابر: 66498173

نمایندگی خط کشتیرانی

سیمای دریای گناوه

 info@toojaltakro.com
www.toojaltakro.com

 info@sdgshipping.com
www.sdgshipping.com

تهران : خیابان بهشتی، پالک 273، 
طبقه دوم       نمابر: 86045270

تلفن:  86043216 - 86043172

شرکت حمل و نقل بین المللی

 توژال تکرو آسیا

info@grash.com

 تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان الوند، پالک 19، ساختمان یونیک، طبقه 10

 تلفن: 83560-021  /  نمابر: 021-86082064

 بندرعباس: تلفن: 32242312-076  /   نمابر: 076-32240721

بوشهر: تلفن: 33535873-077  /  نمابر: 077-33535907

شرکت کشتیرانی و خدمات دریایی

گراش دریا

شركت كسري افق دريا

فعالترین شرکت کشتیرانی در بندر عسلویه

کشتیراني و بازرگاني
عسلویه، شهر نخل تقي، کوچه دوم پشت بانك ملت درب اول،   کدپستي: 7511844866

ksh.co.asl@gmail.comتلفن: ٠٩1٢8451576         ٠٩16٣5٣٩٠٢6

 تامین کلیه شناورهاي مربوط به تعمیرات سکوهاي نفتي و گازي
 پشتیبانی و ارائه کلیه امور لجستیکی از جمله: تهیه جرثقیل، لیفتراک، 

خودرو، تخلیه و بارگیری و ... در بنادر و پروژهای مهندسی
 انجام تمامی امور حمل ونقل دریایی، بندری و گمرکی در کلیه بنادر 

تجاری و نفتی            فروش شناور
KASRA SEA HORIZON LIMITED

دفتر مرکزی : تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پالک 72، طبقه سوم غربی 
تلفن : 88643400 - 021   /    نمابر : 88771153 - 021

دفتر بندرعباس : بلوار پاسداران، روبروی دانشگاه پیام نور، دالوران 28، پالک 8، طبقه دوم 
تلفن : 33449308 - 076    /    نمابر : 33449241 - 076 

شرکت 
نیک آریا سیما ایرانیان قشم

 ) سهامی خاص ( 

نماینده انحصاری خط کشتیرانی
 FREESEAS در ایران 

نماینده انحصاری خط کشتیرانی

 INTERWORLD در ایران 

info@nsirco.com
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تهران : میدان مادر، خیابان بهروز، پالک 20، طبقه سوم، واحد 10
تلفن:  75992    نمابر: 26705791

EMKAY Line  نمایندگی خطوط کشتیرانی

هماهنگ دریای پارس

s s @ h a m a h a n g h d a r y a y p a r s . c o m
i n f o @  h a m a h a n g h d a r y a y p a r s . c o m

 خدمات کارگزاری ترابری دریائی )نمایندگی کشتیرانی( برای انواع کشتی ها در تمام بنادر 

جنوبی ایران نظیر بندرعباس، بندرامام خمینی، بندر عسلویه، بندربوشهر، و جزیره خارک

 خدمات بارگیری و تخلیه انواع کشتیها با بهره گیری از پایانه های اختصاصی 

 حمل دریایی کاال از بنادر خاور دور و نیز حمل کاالهای صادراتی 

تـهران ، میدان ونک ، خیابان ونک ، پاساژ ونک ، طبقه چهارم ، واحد 404
تلفن: ) 5خط ( 88886360/ 6 - 88790935 - 021    فکس: 021-88773313

saleh@pashamarine.com.

                                             ESTERN SEA PASHA

شرکت کشتیرانی

 پـاشا دریـای شـرق 

حمل کاالهای فله، خشک، فوالدی و کاالهای پروژه ای

شرکت کشتیرانی

خط استوا مارین 

تهران: میدان ونک ،خیابان ونک ، پاساژ ونک ، طبقه چهارم ، واحد 404
تلفن: 88771945 / 88885876 

Info@tmlines.com  

حمل کاالهای فله، خشک، فوالدی و کاالهای پروژه ای

شرکت کشتیرانی

خط استوا مارین 

تهران: میدان ونک ،خیابان ونک ، پاساژ ونک ، طبقه چهارم ، واحد 404
تلفن: 88771945 / 88885876 

Info@tmlines.com  

رشکت کشتیرانی

 دریا پیامی امین پارس

تهران، خیابان میرداماد، میدان مادر، خیابان سنجابی، ساختمان آذر،
پالک 20، طبقه 3، واحد 8

دفتر بندر عباس، چهارراه بلوکی، خیابان موسی صدر شمالی، مجتمع مدیا، 
باالی بانک انصار، طبقه 5، واحد508

es@daryapeymayeaminpars.com

تلفن:  26414706     75264-021    فکس: 26409607

تلفن: 32253671       07632210754

 سرویس حمل کانتینری از بنادر جنوبی ایران به بنادر چین، خاور دور، 
 اروپا، استرالیا، کانادا، شبه قاره هند و خلیج فارس ) صادرات و واردات(

 سرویس حمل وارداتی از کلیه نقاط اروپا و ترکیه به ایران
Switch B/L و Cross Stuffing سرویس 

021 - ۸۸0۶۸1۷۴  /  ۸۸0۶۸12۸ www. fa.yektamarine.ir

شرکت کشتیرانی

یکتا مارین
حمل تخصصی کانتینرهای یخچالی

بوشهر:    تلفن:33535873-077             نمابر:077-33535907  

تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان الوند، پالک 19، ساختمان یونیک، طبقه 10

تلفن: 83560            نمابر:86082064

بندر عباس:     تلفن: 32242312-076           نمابر:076-32240721

HILAL DARYA IRANIAN SHIPPING CO

info@hilaldarya.com

تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از اسفندیار، کوچه عاطفی غربی ، پالک 101  دفتر مرکزی قشم   شعبه    بوشهر    بندر عباس    خارک

تامین کنندگان بزرگ کاال و خدمات فنی کشتی با 
استانداردهای کشتیرانی بین المللی

www.apmarineco.comتلفن:   72381400 - 021    نمابر:  22054867 apco-proc@ptsoc.com

  تامین کننده  کلیه اقالم مصرفی و تجهیزات عرشه، کابین وموتورخانه
  تامین کننده قطعات یدکی اصلی موتورهای کشتی، کلیه ماشین آالت موتورخانه و عرشه

  نماینده انحصاری شرکت  BORGED MARTIN در تهیه نقشه وکتب دریایی
  تامین کننده تجهیزات ناوبری و کمک ناوبری ، لوازم برقی و الکترونیکی ،رادار،اکدیس و غیره

  تعمیرات تخصصی انواع موتورهای دیزل دریایی پمپها و ماشین آالت موتورخانه و عرشه وخدمات فنی
  تمیزکاری عرشه،بدنه کشتی و خدمات تمیزکاری زیر آب کشنی ها و مخازن

شرکت آذرپاد
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تهران، خیابان احمد قصیر ، کوچه یکم، پالک 12، طبقه 6
86124476 : بر نما    86124808 -10 تلفن:

* نمایندگی خطوط کانتینری
* سرویس منظم و هفتگی کانتینری از کلیه بنادر جنوبی کشور به 

شبه قاره هند، آفریقا و خاور دور
* متخصص در حمل محموالت یخچالی

 شرکت کشتیرانی 

سام دریا آسیا
SAM DARYA ASIA

INFO @OCEAN- POLE STAR .COM

OCEAN POLE STAR
 SHIPPING

SAHEL TRADING GROUP

 حمل و نقل دریایی،زمینی،هوایی
خرید - حمل دریایی و ترخیص ماشین االت راهسازی و معدنی

بندرعباس، میدان یادبود، ساختمان ملکه آسمانها، طبقه9، واحد 910
تلفن :076-32250321-4

www.goodhopeco .com

Good Hope
 Shipping & Trading 

(p.j.s)

Unit # 8, No. 16, Navak 
Str., Africa Blvrd, Tehran- 
1518633747-Iran

Ship’s Agency in all Iranian Southern Ports.
Dry & Liquid Cargoes 
Ship Broking, Ship Chartering, Ship Operation, Port 
Operation (Loading/ Discharging Dry Bulk Cargoes) 
35 years experience in the Iranian & International 
Shipping Markets

Tel: +98 21 8820 5065/
Fax: +98 21 4581 2320
Email: info@goodhopeco.com

پردیس اقیانوس سیراف

www.pas-shipping.com

تهران، میدان ونک، خیابان مالصدرا، 
بن بست صدر پالک 6، واحد 3 

تلفن : 88664376

نمایندگی خطوط کشتیرانی

  سرویس فیدری منظم و هفتگی از بندر عباس به جبل علی و بلعکس
NVOCC نمایندگی خطوط کشتیرانی و  

) Oceanic Ally, MNJ, Box Park, YSL, SCL, V Birds, SATT& Elite Shipping Line(

  سرویس حمل محصوالت کانتینری به کلیه بنادر حوزه خلیج فارس / هند / آسیای جنوب شرقی / چین / اروپا و بالعکس 

  ارائه خدمات گمرکی و ترمینالی در بندر عباس و بندر جبل علی

  ارائه سرویس کراس استافینگ در بندر جبل علی 

  ارائه سرویس تخصصی کانتینرهای یخچالی از / به بنادر هند / چین / اروپا به بندر عباس و بالعکس 
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تهران : میدان مادر، خیابان بهروز، پالک 20، طبقه سوم، واحد 10
تلفن:  75992    نمابر: 26705791

EMKAY Line  نمایندگی خطوط کشتیرانی

هماهنگ دریای پارس

s s @ h a m a h a n g h d a r y a y p a r s . c o m
i n f o @  h a m a h a n g h d a r y a y p a r s . c o m

 خدمات کارگزاری ترابری دریائی )نمایندگی کشتیرانی( برای انواع کشتی ها در تمام بنادر 

جنوبی ایران نظیر بندرعباس، بندرامام خمینی، بندر عسلویه، بندربوشهر، و جزیره خارک

 خدمات بارگیری و تخلیه انواع کشتیها با بهره گیری از پایانه های اختصاصی 

 حمل دریایی کاال از بنادر خاور دور و نیز حمل کاالهای صادراتی 

تـهران ، میدان ونک ، خیابان ونک ، پاساژ ونک ، طبقه چهارم ، واحد 404
تلفن: ) 5خط ( 88886360/ 6 - 88790935 - 021    فکس: 021-88773313

saleh@pashamarine.com.

                                             ESTERN SEA PASHA

شرکت کشتیرانی

 پـاشا دریـای شـرق 

حمل کاالهای فله، خشک، فوالدی و کاالهای پروژه ای

شرکت کشتیرانی

خط استوا مارین 

تهران: میدان ونک ،خیابان ونک ، پاساژ ونک ، طبقه چهارم ، واحد 404
تلفن: 88771945 / 88885876 

Info@tmlines.com  

حمل کاالهای فله، خشک، فوالدی و کاالهای پروژه ای

شرکت کشتیرانی

خط استوا مارین 

تهران: میدان ونک ،خیابان ونک ، پاساژ ونک ، طبقه چهارم ، واحد 404
تلفن: 88771945 / 88885876 

Info@tmlines.com  

رشکت کشتیرانی

 دریا پیامی امین پارس

تهران، خیابان میرداماد، میدان مادر، خیابان سنجابی، ساختمان آذر،
پالک 20، طبقه 3، واحد 8

دفتر بندر عباس، چهارراه بلوکی، خیابان موسی صدر شمالی، مجتمع مدیا، 
باالی بانک انصار، طبقه 5، واحد508

es@daryapeymayeaminpars.com

تلفن:  26414706     75264-021    فکس: 26409607

تلفن: 32253671       07632210754

 سرویس حمل کانتینری از بنادر جنوبی ایران به بنادر چین، خاور دور، 
 اروپا، استرالیا، کانادا، شبه قاره هند و خلیج فارس ) صادرات و واردات(

 سرویس حمل وارداتی از کلیه نقاط اروپا و ترکیه به ایران
Switch B/L و Cross Stuffing سرویس 

021 - ۸۸0۶۸1۷۴  /  ۸۸0۶۸12۸ www. fa.yektamarine.ir

شرکت کشتیرانی

یکتا مارین
حمل تخصصی کانتینرهای یخچالی

بوشهر:    تلفن:33535873-077             نمابر:077-33535907  

تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان الوند، پالک 19، ساختمان یونیک، طبقه 10

تلفن: 83560            نمابر:86082064

بندر عباس:     تلفن: 32242312-076           نمابر:076-32240721

HILAL DARYA IRANIAN SHIPPING CO

info@hilaldarya.com

تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از اسفندیار، کوچه عاطفی غربی ، پالک 101  دفتر مرکزی قشم   شعبه    بوشهر    بندر عباس    خارک

تامین کنندگان بزرگ کاال و خدمات فنی کشتی با 
استانداردهای کشتیرانی بین المللی

www.apmarineco.comتلفن:   72381400 - 021    نمابر:  22054867 apco-proc@ptsoc.com

  تامین کننده  کلیه اقالم مصرفی و تجهیزات عرشه، کابین وموتورخانه
  تامین کننده قطعات یدکی اصلی موتورهای کشتی، کلیه ماشین آالت موتورخانه و عرشه

  نماینده انحصاری شرکت  BORGED MARTIN در تهیه نقشه وکتب دریایی
  تامین کننده تجهیزات ناوبری و کمک ناوبری ، لوازم برقی و الکترونیکی ،رادار،اکدیس و غیره

  تعمیرات تخصصی انواع موتورهای دیزل دریایی پمپها و ماشین آالت موتورخانه و عرشه وخدمات فنی
  تمیزکاری عرشه،بدنه کشتی و خدمات تمیزکاری زیر آب کشنی ها و مخازن

شرکت آذرپاد
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تهران، خیابان احمد قصیر ، کوچه یکم، پالک 12، طبقه 6
86124476 : بر نما    86124808 -10 تلفن:

* نمایندگی خطوط کانتینری
* سرویس منظم و هفتگی کانتینری از کلیه بنادر جنوبی کشور به 

شبه قاره هند، آفریقا و خاور دور
* متخصص در حمل محموالت یخچالی

 شرکت کشتیرانی 

سام دریا آسیا
SAM DARYA ASIA

INFO @OCEAN- POLE STAR .COM

OCEAN POLE STAR
 SHIPPING

SAHEL TRADING GROUP

 حمل و نقل دریایی،زمینی،هوایی
خرید - حمل دریایی و ترخیص ماشین االت راهسازی و معدنی

بندرعباس، میدان یادبود، ساختمان ملکه آسمانها، طبقه9، واحد 910
تلفن :076-32250321-4

www.goodhopeco .com

Good Hope
 Shipping & Trading 

(p.j.s)

Unit # 8, No. 16, Navak 
Str., Africa Blvrd, Tehran- 
1518633747-Iran

Ship’s Agency in all Iranian Southern Ports.
Dry & Liquid Cargoes 
Ship Broking, Ship Chartering, Ship Operation, Port 
Operation (Loading/ Discharging Dry Bulk Cargoes) 
35 years experience in the Iranian & International 
Shipping Markets

Tel: +98 21 8820 5065/
Fax: +98 21 4581 2320
Email: info@goodhopeco.com

پردیس اقیانوس سیراف

www.pas-shipping.com

تهران، میدان ونک، خیابان مالصدرا، 
بن بست صدر پالک 6، واحد 3 

تلفن : 88664376

نمایندگی خطوط کشتیرانی

  سرویس فیدری منظم و هفتگی از بندر عباس به جبل علی و بلعکس
NVOCC نمایندگی خطوط کشتیرانی و  

) Oceanic Ally, MNJ, Box Park, YSL, SCL, V Birds, SATT& Elite Shipping Line(

  سرویس حمل محصوالت کانتینری به کلیه بنادر حوزه خلیج فارس / هند / آسیای جنوب شرقی / چین / اروپا و بالعکس 

  ارائه خدمات گمرکی و ترمینالی در بندر عباس و بندر جبل علی

  ارائه سرویس کراس استافینگ در بندر جبل علی 

  ارائه سرویس تخصصی کانتینرهای یخچالی از / به بنادر هند / چین / اروپا به بندر عباس و بالعکس 
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شركتدريايآبیخليجفارس
)خدمات بندری، تخليه و بارگيری کاال(

blue_sea_pg@yahoo.com   Shahrokh_Bik@yahoo.com

  عمليات محوطه بندری: )صادرات موادمعدنی، سنگ آهن، کلينگر(
  عمليات تخليه از کاميون به محوطه، دپو و نگهداری،حمل و بارگيری از کشتی

  تجهيزات تخليه و بارگيري )فله، کارگو( شامل: گراپ، لودر، بيل مكانيكي، کاميون
  رضایتمندی کامل کشتيرانی ها و صاحبان کاال

  تجربه فعال تخليه و بارگيري بالغ بر 2 ميليون تن )بالغ بر 100کشتی( در سال

)W32( 32 بندر امام خميني، سایت اداری اسکله
تلفکس : 06152237324   همراه : 09161514501-09163539359

www.blueSPG.com

تهران: پاسداران، خيابان گل نبی، خيابان ناطق نوری، ميدان قبا، پالک۷۴، طبقه2، واحد ۷
تلفن : 021-22۸79950-60-70     

  نمابر: 021-22۸799۸0

امیدان ساحل پارسیان
شركت

  info@ospico.com             www.ospico.com

 چارترینگ انواع شناورهای ساحلی و فراساحلی 
  Ship to ship خدمات 

 مدیریت خرید و ساخت انواع شناور

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
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شرکت های حمل ونقل بین المللی و کشتیرانی

آرمانراهكوروش

www.arkcotrans.com

)Door To Door( مشاوره خرید، حمل ونقل و تحویل کاال • 

• حمل دریایی، زمينی، هوایی    • واردات، صادرات، انبارداری و ترخيص کاال

تهران، جردن، خيابان سپر، پالک 22 )ساختمان سپر(، طبقه 5، واحد 13

 تلفن: 021-۸۸651241-4

شرکت نمایندگی کشتيرانی

حمل هوایی کليه محموالت 
به صورت اکسپرس تا ترخيص کاال به هر ميزان

تهران: بلوار آفریقا، کوچه مریم، پالك  5، طبقه پنجم، واحد 20 
 دورنگار: 22027267 -021تلفن: 22043490 -021  

(سهامى خاص)
حمل و نقل هوایى زمینى و دریایى

Door To Door انجام انواع خدمات حمل به صورت
حمل ترانزیت داخلى و خارجى و ترانسشیپ

چارترینگ انواع هواپیما
خدمات بیمه باربرى 

Email: info@irsa-marine.com

مدیریت بر حمل بین املللی دریایی ، زمینی ،هوایی ،

ریلی، سوخت و ترانزیت داخلی و خارجی 

تلفن: 88839831-021        فکس: 021-88847108

www.sstrade.ir            Comm2@sstrade-ir.com

دریا تجارت سامیار ) سهامی خاص ( 
Samyar Sea Trade )PJS(

Your Logistic Advisor and Partner

info@ltkshipping.com

تهران، خيابان ولی عصر باالتراز خيابان شهيد بهشتی کوچه 18 پالک 18
تلفن:  ۸۸100701–021     /      نمابر: )داخلی 181( ۸۸100701–021 

شرکت کشتیرانی لتکا

لتــــــــــــــکا   آبــــــــــــى   کیــــــــــــش

SEPEHR
PARS

آبی کيش
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شركتدريايآبیخليجفارس
)خدمات بندری، تخليه و بارگيری کاال(

blue_sea_pg@yahoo.com   Shahrokh_Bik@yahoo.com

  عمليات محوطه بندری: )صادرات موادمعدنی، سنگ آهن، کلينگر(
  عمليات تخليه از کاميون به محوطه، دپو و نگهداری،حمل و بارگيری از کشتی

  تجهيزات تخليه و بارگيري )فله، کارگو( شامل: گراپ، لودر، بيل مكانيكي، کاميون
  رضایتمندی کامل کشتيرانی ها و صاحبان کاال

  تجربه فعال تخليه و بارگيري بالغ بر 2 ميليون تن )بالغ بر 100کشتی( در سال

)W32( 32 بندر امام خميني، سایت اداری اسکله
تلفکس : 06152237324   همراه : 09161514501-09163539359

www.blueSPG.com

تهران: پاسداران، خيابان گل نبی، خيابان ناطق نوری، ميدان قبا، پالک۷۴، طبقه2، واحد ۷
تلفن : 021-22۸79950-60-70     

  نمابر: 021-22۸799۸0

امیدان ساحل پارسیان
شركت

  info@ospico.com             www.ospico.com

 چارترینگ انواع شناورهای ساحلی و فراساحلی 
  Ship to ship خدمات 

 مدیریت خرید و ساخت انواع شناور

شرکت نمایندگی کشتيرانی

اتحاددريایدوستی

info@afsmarine.com

تلفن: 021-40222۸10-11

حمل کاالهای پتروشيمی، محصوالت شيميایی، 
فرآورده های نفتی و...

Shipping Agency Co.

www.afsmarine.com

شرکت های کشتیرانی و خدمات دریایی

نمايندگیكشتيرانیسالمدريا

info@hiseashipping.net

 ارائهسرويسكانتينریدريايی

 دارایمالکيتكانتينرخشکويخچالی

 سرویس Cross stuff واردات و صادرات   حمل تخصصی محموالت هوایی و زمينی 
 دارای دفاتر نمایندگی در امارات، چين و ترکيه

Hi Sea Shipping Company (Nvocc Services)

شماره تماس : ۸۸7255۸2-021   و   7 - 021-۸۸1092۸5
تهران، خيابان وليعصر، ابتدای مطهری، کوچه منصور، پالک 51

شرکت

دريایمتحد

INFO2@UNITEDSEA.NET

 حمل دریایی کانتينری و فله، حمل هوایی، زمينی
 عمليات جا به جایی محموالت وارداتی و صادراتی از بندر جبل علی و صدور 

(Cross stuff/Switch BL) اسناد جدید

United Sea Shipping and Int’l Transport Co.
شماره تماس : ۸۸7255۸2-021   و   7 - 021-۸۸1092۸5
تهران، خيابان وليعصر، ابتدای مطهری، کوچه منصور، پالک 51

دفاتر شرکت در امارات و چين
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شرکت های حمل ونقل بین المللی و کشتیرانی

آرمانراهكوروش

www.arkcotrans.com

)Door To Door( مشاوره خرید، حمل ونقل و تحویل کاال • 

• حمل دریایی، زمينی، هوایی    • واردات، صادرات، انبارداری و ترخيص کاال

تهران، جردن، خيابان سپر، پالک 22 )ساختمان سپر(، طبقه 5، واحد 13

 تلفن: 021-۸۸651241-4

شرکت نمایندگی کشتيرانی

حمل هوایی کليه محموالت 
به صورت اکسپرس تا ترخيص کاال به هر ميزان

تهران: بلوار آفریقا، کوچه مریم، پالك  5، طبقه پنجم، واحد 20 
 دورنگار: 22027267 -021تلفن: 22043490 -021  

(سهامى خاص)
حمل و نقل هوایى زمینى و دریایى

Door To Door انجام انواع خدمات حمل به صورت
حمل ترانزیت داخلى و خارجى و ترانسشیپ

چارترینگ انواع هواپیما
خدمات بیمه باربرى 

Email: info@irsa-marine.com

مدیریت بر حمل بین املللی دریایی ، زمینی ،هوایی ،

ریلی، سوخت و ترانزیت داخلی و خارجی 

تلفن: 88839831-021        فکس: 021-88847108

www.sstrade.ir            Comm2@sstrade-ir.com

دریا تجارت سامیار ) سهامی خاص ( 
Samyar Sea Trade )PJS(

Your Logistic Advisor and Partner

info@ltkshipping.com

تهران، خيابان ولی عصر باالتراز خيابان شهيد بهشتی کوچه 18 پالک 18
تلفن:  ۸۸100701–021     /      نمابر: )داخلی 181( ۸۸100701–021 

شرکت کشتیرانی لتکا

لتــــــــــــــکا   آبــــــــــــى   کیــــــــــــش

SEPEHR
PARS

آبی کيش
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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

121

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

265

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.

amini@fanussahel.com 
Fanus@ fanussahel.com

تهران، ميدان فاطمی، ساختمان لئون، طبقه 2، واحد 5
تلفن:  ۸۸969۸14  -  ۸۸963049

فکس: ۸۸965419

نمایندگی کشتيرانی

شرکت فانوس ساحل
 ) ثبت 642 تاسيس 1361 (
مدیر عامل: خدابخش امينی

• عضو بيمكو
• عضو انجمن کشتيرانی و خدمات وابسته
• ارائه کليه خدمات مربوط به نمایندگی

• نمایندگی خطوط کشتيرانی و چارترینگ
 ) کاالی عمومی، فله و نفتی (

• خدمات کانتينری
• دارای شعب در تمامی بنادر جنوبی کشور

operation@fanussahel.com

Sun Logistics :نمایندگی
St. John Lines, ANC

Expressway
حمل کليه محموالت کانتينری به 
مقاصد خاور دور،آسيای جنوب 

شرقی، شبه قاره هند، خاورميانه، 
اروپا و آمریكای شمالی

تهران، خ وليعصر،روبروی پارک ملت، 
C3 خيابان دریا بندری، پ66، ط3و

تلفن: 2202۸777-۸ 
نمابر: 2202۸779 

info@langardarya.com

شرکت 
لنگر دریا جنوب

South Sea Anchor Co Ltd
sea&port Service Customs Clearnce 

Export / Import

 بندر امام خمينی )سربندر(، بلوار طالقانی، 128 دستگاه، کوچه شکوفه 3، پالک 3

حمل مواد روغنی و شیمیایی با ایزو تانک و فلکسی از بنادر عباس، امام، 
خرمشهر ، بوشهر

  خدمات دریایی، بندری، ترخیص کاال،                      صادرات، واردات 

  نمایندگی  حمل ونقل بین المللی و کشتیرانی              خدمات حمل زمینی، دریایی، هوایی

تلفن مستقيم: 52222762 - 061                     تلفن:   39- 52235531 - 061

همراه:   09161504045   /   09161514045   /  0912022۸045

 نمابر:  ۸9779609 - 021

*  دارای شعب فعال در کشورهای امارات و پاکستان
Switch BL و Cross Stuffing ارائه سرویس های  *

LCL و FCL ارائه سرویس های کانتينری وارداتی و صادراتی به صورت *
*  ترانزیت و حمل کاالهای صادراتی و وارداتی از مبادی مختلف به ایران و بالعکس

 Door-to-Door خدمات  *
دفتر مرکزی:   تهران- خيابان شهيدبهشتی، خيابان وليعصر، بن بست راماتيا، پالک 2، 

برج اداری شهاب، طبقه 10، واحد 1006
 کدپستی: 1511۷3۴999   /  تلفن:  88۷2۷85۴ - 021

U.A.E. (Dubai) OFFICE:
DENIZ Sea Shipping Lines 
Agents L.L.C.
Suite No.4108, 41 Floor, 
Churchill Tower, 
Business Bay, Dubai, UAE

شرکت دنیز ردیا نورد متحد  ) با مسئولیت محدود(
نمایندگی خطوط کشتيرانی

Pakistan Office:
Deniz Seafarer Pakistan
Suite #108, 1sf Floor 
Progressive Center, P.E.C.H.S 
Block 6
Karachi, Pakistan

شرکت حمل و نقل بين المللی 

درياكاالران

info@daryakalaran.comwww.daryakalaran.com

کریر - فورواردر
)دریایی - زمينی - هوایی - ریلی(

متخصص بسته بندی و حمل اثاث منزل به کانادا، استراليا و آمریكا

تلفن : ۸۸42۸766 / ۸۸42۸576 - 021
09127239006  همراه :

تهران، خيابان مطهری، بعد از خيابان ترکمنستان، نرسيده به 
خيابان شریعتی، کوچه صبا، پالک 1، واحد 2

Darya Kala Ran
 International Transport Co.Ltd

)با مسئوليت محدود(
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شرکت 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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شرکت های کشتیرانی و خدمات دریایی

کشتيرانی گذرگاه دریای پارس
Pars Sea Passage

CFI - TACHYON - AXLنماینده انحصاری خطوط کشتيرانی 
DOOR TO DOOR خدمات حمل 

 ارائه سرویس کانتنيری 20 فوت ۴0 فوت و یخچالی صادراتی و وارداتی از 
/ به بنادر چين ، اروپا، حوزه خليج فارس، پاکستان، هند و جنوب شرق آسيا

 حمل کاالهای خطرناک 
تهران-ميدان کاج-کوچه علی اکبر-پالک20-واحد 50۴

Sarah.tn@psp-shipping.com

223۸6046-223۸607۸-223۸6054 تلفن:

gmr@psp-shipping.com

تهران، شمال ميدان هفت تير، 
خيابان غفاری، شماره 20، ساختمان دورقی

نمابر:)617داخلی(021-۸۸302066

19-۸۸30441۸-021تلفن:
021-۸۸302066-۸

douraghi@douraghi.com

  عضویت در گروه نمایندگی های
 Cooperative & 

 Pacific Power Logistic  
در کليه کشورهای جهان

 ارائه سرویس های منظم و هفتگی کانتينری 
LCL و FCL وارداتی و صادراتی به صورت
Door to Door انجام خدمات حمل 

 عمليات انبار داری، بارگيری، صدور مدارک و 
حمل مجدد در بنادر حوزه خليج فارس

 اجاره کشتی و قبول نمایندگی کشتی های 
فله بر و تانکری

 انجام کليه عمليات ترانزیت زمينی و حمل هوایی

تلفن: 021-۸60۸6714
021-۸60۸6729 / ۸60۸674۸

نمابر:021-۸60۸6593
URL: www.BlueSeaSun.com

E-mail: info@blueseasun.com

شرکت خدمات کشتيرانی

 خورشيد دریای آبی
 )با مسئوليت محدود(

Blue Sea Sun Shipping Service Co.Ltd.

amini@fanussahel.com 
Fanus@ fanussahel.com

تهران، ميدان فاطمی، ساختمان لئون، طبقه 2، واحد 5
تلفن:  ۸۸969۸14  -  ۸۸963049

فکس: ۸۸965419

نمایندگی کشتيرانی

شرکت فانوس ساحل
 ) ثبت 642 تاسيس 1361 (
مدیر عامل: خدابخش امينی

• عضو بيمكو
• عضو انجمن کشتيرانی و خدمات وابسته
• ارائه کليه خدمات مربوط به نمایندگی

• نمایندگی خطوط کشتيرانی و چارترینگ
 ) کاالی عمومی، فله و نفتی (

• خدمات کانتينری
• دارای شعب در تمامی بنادر جنوبی کشور

operation@fanussahel.com

Sun Logistics :نمایندگی
St. John Lines, ANC

Expressway
حمل کليه محموالت کانتينری به 
مقاصد خاور دور،آسيای جنوب 

شرقی، شبه قاره هند، خاورميانه، 
اروپا و آمریكای شمالی

تهران، خ وليعصر،روبروی پارک ملت، 
C3 خيابان دریا بندری، پ66، ط3و

تلفن: 2202۸777-۸ 
نمابر: 2202۸779 

info@langardarya.com

شرکت 
لنگر دریا جنوب

South Sea Anchor Co Ltd
sea&port Service Customs Clearnce 

Export / Import

 بندر امام خمينی )سربندر(، بلوار طالقانی، 128 دستگاه، کوچه شکوفه 3، پالک 3

حمل مواد روغنی و شیمیایی با ایزو تانک و فلکسی از بنادر عباس، امام، 
خرمشهر ، بوشهر

  خدمات دریایی، بندری، ترخیص کاال،                      صادرات، واردات 

  نمایندگی  حمل ونقل بین المللی و کشتیرانی              خدمات حمل زمینی، دریایی، هوایی

تلفن مستقيم: 52222762 - 061                     تلفن:   39- 52235531 - 061

همراه:   09161504045   /   09161514045   /  0912022۸045

 نمابر:  ۸9779609 - 021

*  دارای شعب فعال در کشورهای امارات و پاکستان
Switch BL و Cross Stuffing ارائه سرویس های  *

LCL و FCL ارائه سرویس های کانتينری وارداتی و صادراتی به صورت *
*  ترانزیت و حمل کاالهای صادراتی و وارداتی از مبادی مختلف به ایران و بالعکس

 Door-to-Door خدمات  *
دفتر مرکزی:   تهران- خيابان شهيدبهشتی، خيابان وليعصر، بن بست راماتيا، پالک 2، 

برج اداری شهاب، طبقه 10، واحد 1006
 کدپستی: 1511۷3۴999   /  تلفن:  88۷2۷85۴ - 021

U.A.E. (Dubai) OFFICE:
DENIZ Sea Shipping Lines 
Agents L.L.C.
Suite No.4108, 41 Floor, 
Churchill Tower, 
Business Bay, Dubai, UAE

شرکت دنیز ردیا نورد متحد  ) با مسئولیت محدود(
نمایندگی خطوط کشتيرانی

Pakistan Office:
Deniz Seafarer Pakistan
Suite #108, 1sf Floor 
Progressive Center, P.E.C.H.S 
Block 6
Karachi, Pakistan

شرکت حمل و نقل بين المللی 

درياكاالران

info@daryakalaran.comwww.daryakalaran.com

کریر - فورواردر
)دریایی - زمينی - هوایی - ریلی(

متخصص بسته بندی و حمل اثاث منزل به کانادا، استراليا و آمریكا

تلفن : ۸۸42۸766 / ۸۸42۸576 - 021
09127239006  همراه :

تهران، خيابان مطهری، بعد از خيابان ترکمنستان، نرسيده به 
خيابان شریعتی، کوچه صبا، پالک 1، واحد 2

Darya Kala Ran
 International Transport Co.Ltd

)با مسئوليت محدود(
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شرکت

توسعهتجارتروبينا
نمایندگی خطوط کشتيرانی

تهران، بلوار ميرداماد، خيابان دکتر مصدق شمالی )نفت سابق(،
 خيابان یکم، پالک 1، واحد 5          تلفن: 26401237

  www.robina-shipping.com    info@robina-shipping.com

  سرویس حمل مستقیم کانتینری به بنادر کانادا، استرالیا، اروپا، خاور دور، 

)Import & Export( شبه قاره هند، حوزه خلیج فارس و آمریکای جنوبی

Antwerp وOman  ،به کلیه بنادر از جبل علی Cross Stuffing سرویس  

  سرویس حمل Break Bulk و Part Cargo )از اروپا، چین و کره(
  سرویس حمل زمینی و هوایی        سرویس حمل سنگین و فوق سنگین

  سرویس کانتینر یخچالی                 سرویس ریلی
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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
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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
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 درياينيلگونشفق

نمایندگي کشتيراني
خدمات دریایي

Doc1@dnsship.com

daryaynilgoonsh@gmail.com

شركتكشتيرانی
سيرافدرياليان
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 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
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شرکت کشتيرانی 

كاراافقگيشان
خدمات کشتيرانی و حمل و  نقل دریایی

INFO@KOGSHIPPING.COM

LCL-FCL-TRANSIT
BULK HANDLING

CROSS STUFFING IN DUBAI
www.kogshipping.com
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شرکت های کشتیرانی و خدمات دریایی

بندرعباس، بلوار پاسداران، چهارراه 
جهان بار، کوچه دکتر ابراهيمی 3، 

پالک 69، طبقه دوم

تلفن :076-33511605-7

حمل دریایی کليه کاالهای فله، 
تریلی، یخچالی

از بندرعباس به امارات و عمان
به صورت روزانه

شرکت کشتيراني پایانه کاال 

البرزسيريک

www.alborz-sct.com

md@alborz-sct.com

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

شرکت کشتيرانی

دروازه طاليی
 دريای نور

 • حمل و نقل دریایی )کانتينری، فله(

• نمایندگی کشتيرانی )فورواردینگ،

)Door-to-Doorخدمات    

 • خدمات گمرکی و ترخيص کاال

 • ترانزیت و حمل کاالهای صادراتی و وارداتی

)Air-Freight( حمل و نقل هوایی • 

    از مبادی مختلف به ایران و بالعكس

تلفن:  077-91570۸55  /  91570۸44 -077
  همراه:  09174447157

نمابر:                               077-91570۸66
 www.dtdnco.com 

info@dnshippingco.com
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شرکت های کشتیرانی و خدمات دریایی
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info@dnshippingco.com
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شرکت های حمل و نقل بین المللی استان خراسان 

* با مجوز رسمی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای كشور و راه آهن جمهوری اسالمی ايران
* نماينده قانونی راه آهن تركمنستان )اكسپديتور( در پرداخت كرايه مسير ريلی

* جستجو و رديابی واگن های MPS  و SPS در منطقه CIS  و ايران
* دارای شعبات در كشورهای تركمنستان ، ازبکستان ، تركيه

* دارای نمايندگی در كشورهای امارات ، قزاقستان ، تاجيکستان ، قرقيزستان
* اخذ مجوز و حمل محموالت ترافيکی ، خطرناک              * عضو فياتا

مشهد: بلوار ملک آباد، بزرگمهر جنوبی، بين بزرگمهر جنوبی 10 و 12/1، پالک ۴8
تلفن: 6-37664051-051            نمابر: 051-376640۸4

شرکت حمل و نقل بين المللی واگن بار آسيا

info@wagonbar.com

شركتحملونقلبينالمللیآسابرودتطوس

 info@abtlogistics.ir

 مشاوره و انجام کليه عمليات حمل پروژه های تخصصی کاالهای یخچالی به کشورهای مستقل مشترک المنافع توسط   
      کاميون های  یخچالدار تحت مالكيت شرکت

 دارنده بزرگترین ناوگان کاميون های یخچالی در استان خراسان رضوی
 حمل کانتينری کاالهای یخچالی و غير یخچالی در قالب عمليات واردات، صادرات و ترانزیت از کليه بنادر چين و سایر 

     کشورهای خاور دور و حوزه خليج فارس به ایران و بالعكس
 سرویس منظم از بندر و سایر مبادی ترانزیتی و گمرکی کشور به کشورهای مستقل مشترک المنافع، افغانستان و عراق

 انجام عمليات و تشریفات گمرکی و ترخيص کاالهای یخچالی و غير یخچالی در تمامی گمرکات و بنادر کشور
 دارای دفاتر نمایندگی فعال در کشورهای  چين، هند، قزاقستان، تاجيكستان، ازبكستان و ترکمنستان

Add: 14, 5th, floor of Marmar Complex, 
Imam khomeini 28st, Mashad, Iran. 
Mobile: +98915 3141875

)كرير-فورواردر(

مشهد: خيابان امام خمينی، نبش امام خمينی28، مجتمع مرمر، طبقه5 ، واحد1۴   همراه: 09153141۸75 

تلفن:  3۸114379 - 3۸114747-051  نمابر: 051-3۸11474۸ 

 مشهد، بلوار هفت تير، مجتمع تجاری اداری آرميتاژ گلشن، طبقه 5، واحد 501
تلفن : 13-3۸33۸411-051          فکس : 051-3۸3375۸2

شركتحملونقلبينالمللی

اترکبارخراسان
 مشاوره در امور گمرکی و حمل ونقل 

 ترانزیت به کشورهای آسيای ميانه و بالعکس
 دارای ناوگان حمل جاده ای ایرانی، ازبکی، تاجيکی ) کفی، چادری، کارکریر(

 حمل محموله های  وارداتی و صادراتی ) زمينی، ریلی(
 بهترین نرخ کرایه حمل به کشورهایCIS  بصورت ریلی و زمينی)ترانزیتی ، صادراتی(

 حمل و تهيه انواع مجوز محموله های خاص ، محموله های ترافيکی و سنگين بار

www.atrakbarkhorasan.com
traffic@atrakbarkhorasan.com

کریر-فورواردر

شماره تلگرام : 0901۸296294 

مشهد، بلوار فردوسی، نبش چهارراه فرامرز 
عباسی، ساختمان ۷2، طبقه اول، واحد 1

همراه: 09155252665 /  09155252357

تلفن :051-36044377
36093219

نمابر :051-36044۸39

شرکت حمل ونقل بين المللی

همراهانشبتوس

 حمل کليه محموالت از طرق مختلف حمل اعم از جاده اي دریایي ریلي و هوایي
 مشاوره در امور گمرکي و حمل و نقل بين المللي

 داراي انبار جاده اي مسقف واقع در جاده آسيایي
 داراي انبار ریلي مجهز به دو انبار سر پوشيده، باسكول و کليه ماشين آالت تخليه و 

 بارگيري به همراه 3 خط ریل 
 ارائه خدمات لجستيكي از قبيل انبارداري بسته بندي تخليه بارگيري کليه محموالت 

و نيز صدور کليه اسناد و مدارک و مجوزهاي مربوط به محموالت خاص

hamrahan_toos@yahoo.com

مشهد: ميدان ابوطالب، نبش حر عاملی، ۴۷ ساختمان پمپ بنزین ره پيما،طبقه اول
فکس: 37252295-051تلفن: 051-37063115-6

bidel@abanrahtoos.com - khavari@abanrahtoos.com

حمل و ترانزیت گاز LPG باکاميون های 
ملكی و تحت پوشش
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شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان

مشهد، بلوار جانباز، بين جانباز 2 و ۴، ساختمان هواپيمایی قطر، طبقه 5، واحد 2
تلفن: 4-37664131-051         فکس: 051-37664130

 ارائه خدمات حمل دریایی، زمينی و ریلی

 مشاوره و حمل محموله های کانتينری، چادری، یخچالی و سوخت

 سرویس منظم از بندرعباس به تمامی کشورهای CIS، افغانستان، عراق و روسيه

LPG حمل کاالهای خطرناک، یخچالی و فسادپذیر، سنگين وزن، ترافيكی و 

 حمل کاالهای وارداتی، صادراتی و ترانزیتی از کليه بنادر چين و کشورهای حوزه خليج فارس به ایران و بالعكس

 دارای دفاتر نمایندگی فعال در کشورهای چين، هند، قزاقستان، تاجيكستان، ازبكستان و ترکمنستان

حمل و نقل بين المللی

آساترابرشرق

www.asatarabar.ir             info@asatarabar.ir

)کریر – فورواردر(

 مشهد: خيابان آبکوه، نبش آبکوه 5، مجتمع تجاری،  سعد آباد، واحد 103
تلفن: 37293743 / 3729۸146 /37239096 / 051-37239097

نمابر: 37297966-051          عليرضا فرتاج : 09153141054

 حمل کاالی ترانزیتی و صادراتی به کشورهای عراق، ترکيه، پاکستان،
 افغانستان وآسيای ميانه، به خصوص

تاجيكستان ، قزاقستان، قرقيزستان، ازبكستان، ترکمنستان و بالعكس
CIS حمل کاال از طریق راه آهن به کشورهای 

 نمایندگی در کليه بنادر و مرزهای  کشور

شرکت حمل و نقل بين المللی

ميچکاترابرشرق

info@michka-mts.com

عضو کنوانسيون تير

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، بين جانباز 2 و ۴، ساختمان هواپيمایی قطر، طبقه 5، واحد 2
تلفن: 4-37664131-051         فکس: 051-37664130

 ارائه خدمات حمل دریایی، زمينی و ریلی

 مشاوره و حمل محموله های کانتينری، چادری، یخچالی و سوخت

 سرویس منظم از بندرعباس به تمامی کشورهای CIS، افغانستان، عراق و روسيه

LPG حمل کاالهای خطرناک، یخچالی و فسادپذیر، سنگين وزن، ترافيكی و 

 حمل کاالهای وارداتی، صادراتی و ترانزیتی از کليه بنادر چين و کشورهای حوزه خليج فارس به ایران و بالعكس

 دارای دفاتر نمایندگی فعال در کشورهای چين، هند، قزاقستان، تاجيكستان، ازبكستان و ترکمنستان

حمل و نقل بين المللی

آساترابرشرق

www.asatarabar.ir             info@asatarabar.ir

)کریر – فورواردر(

 مشهد: خيابان آبکوه، نبش آبکوه 5، مجتمع تجاری،  سعد آباد، واحد 103
تلفن: 37293743 / 3729۸146 /37239096 / 051-37239097

نمابر: 37297966-051          عليرضا فرتاج : 09153141054

 حمل کاالی ترانزیتی و صادراتی به کشورهای عراق، ترکيه، پاکستان،
 افغانستان وآسيای ميانه، به خصوص

تاجيكستان ، قزاقستان، قرقيزستان، ازبكستان، ترکمنستان و بالعكس
CIS حمل کاال از طریق راه آهن به کشورهای 

 نمایندگی در کليه بنادر و مرزهای  کشور

شرکت حمل و نقل بين المللی

ميچکاترابرشرق

info@michka-mts.com

عضو کنوانسيون تير

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

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 

 کریر - فورواردر
« حمل کاالهای وارداتی، صادراتی و 

 ترانزیت
« دارای نمایندگی های فعال در 

 گمرکات مرزی کشور
« فعال در ترانزیت کاال به آسيای 

 ميانه، افغانستان و قفقاز

 زاهدان، خيابان امام خمينی ۴2، پالک 50
تلفن: 33264296 / 054-33222159

شرکت حمل ونقل بين المللی 

استادترابر

ostadtarabar@gmail.com
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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

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 

 کریر - فورواردر
« حمل کاالهای وارداتی، صادراتی و 

 ترانزیت
« دارای نمایندگی های فعال در 

 گمرکات مرزی کشور
« فعال در ترانزیت کاال به آسيای 

 ميانه، افغانستان و قفقاز

 زاهدان، خيابان امام خمينی ۴2، پالک 50
تلفن: 33264296 / 054-33222159

شرکت حمل ونقل بين المللی 

استادترابر

ostadtarabar@gmail.com
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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( شعبه زنجان

02433794033
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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

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

تهران، خیابان طالقانی، خیابان ایرانشهر، نرسیده به خیابان سمیه، پالک 102، 
طبقه 4، واحد 17      همراه: 38۶7195 0912

تلفکس: 88317973   -    88340183    -    88303497
Email:  bobehreja@gmail.com

 ISO 9001:2008

کد: 510۶9

تهران، خیابان نلسون ماندال باالتر از ظفر پالک 134 واحد 2
تلفن: 88190103  -  88190108 - 021

فکس: 88778۶52

www.amadrah.com          info@amadrah.com

حمل زمینی ، هوایی و دریایی

Right Service on the Right Time
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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( شعبه زنجان

02433794033
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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

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

تهران، خیابان طالقانی، خیابان ایرانشهر، نرسیده به خیابان سمیه، پالک 102، 
طبقه 4، واحد 17      همراه: 38۶7195 0912

تلفکس: 88317973   -    88340183    -    88303497
Email:  bobehreja@gmail.com

 ISO 9001:2008

کد: 510۶9

تهران، خیابان نلسون ماندال باالتر از ظفر پالک 134 واحد 2
تلفن: 88190103  -  88190108 - 021

فکس: 88778۶52

www.amadrah.com          info@amadrah.com

حمل زمینی ، هوایی و دریایی

Right Service on the Right Time
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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

  مشاوره خرید، ثبت سفارش و ترخیص کاال

 حمل ونقل دریایی و هوایی
 17سال سابقه در زمینه واردات  و صادرات کاال
   دارای دفاتر فعال بازرگانی در چین، هند، 

امارات و ترکیه

elaytrade@gmail.com
www.elaytrade.com

خدمات بازرگانی در چین و هند
ترخیص کاال در ایران

China office:  008657985509822

تلفن:     041-33342329
واتساپ:    09142554450

elaytrade  :اینستاگرام و تلگرام

بازرگانی برادران 

باالزاده
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شرکت های حمل و نقل 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

  مشاوره خرید، ثبت سفارش و ترخیص کاال

 حمل ونقل دریایی و هوایی
 17سال سابقه در زمینه واردات  و صادرات کاال
   دارای دفاتر فعال بازرگانی در چین، هند، 

امارات و ترکیه

elaytrade@gmail.com
www.elaytrade.com

خدمات بازرگانی در چین و هند
ترخیص کاال در ایران

China office:  008657985509822

تلفن:     041-33342329
واتساپ:    09142554450

elaytrade  :اینستاگرام و تلگرام

بازرگانی برادران 

باالزاده
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شرکت های بازرگانی و خدمات گمرکی

دفتر مرکزی: تهران، میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، کوچه 23، 
 پالک 1۹، واحد 303، طبقه سوم    فکس: 88783150

تلفن:88207260 - 021-88662277
همراه: 09121025359

www.gtjonoub.com                        gtjonoub@gmail.cm

نمایندگی ها: تهران، خرمشهر، آبادان، بندرعباس، بوشهر ، عسلویه و بازرگان 
نمایندگي هاي برون مرزي: چین، دبي، ترکیه، مالزي

www.tarkhiskar.co

کاالی خود را با اطمینان در مبدا به ما بسپارید و در مقصد با بهترین 
شرایط بصورت فیکس شده و قانونی تحویل بگیرید.

  قدیمی ترین شرکت ترخیص با 38 سال سابقه و تجربه 
  دارای کارت حق العمل کاری جهت اظهار و خروج کاال با مجوز گمرک

  اخذ ثبت سفارش، حمل کاال از مبدا و تحویل درب انبار مقصد

ترخیص فوق العاده کلیه کاالهای وارداتی مجاز

شماره ثبت: 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 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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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 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

 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 



138

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

139

شرکت های حمل ونقل ریلی

•  حمل ونقل ریلی مواد معدنی فله نظیر سنگ آهن، کنسانتره آهن، گندله، کلینکر و... 

•  حمل ونقل ریلی فرآورده های نفتی و انواع روغن های صنعتی و خوراکی

•  حمل ونقل ریلی مواد شیمیایی  )سود و اسید(

•  حمل ونقل چندوجهی محموالت معدنی و شیمیایی 

•  حمل ونقل ریلی بین المللی و فورواردری حمل محموالت صادراتی، وارداتی و ترانزیتی 

مدیرعامل: حامد نوروزی

info@srpt .ir

دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه 
شهید ستاری شمال، نبش بلوار فردوس شرق،

پالک440، ساختمان سینا، طبقه 3
تلفکس :9 - 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

 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 

 erfantejarat.astara@gmail.comنمابر: 041-34457121
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

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

تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از زرتشت، 
کوچه نور بخش، پالک 3، طبقه 2، واحد 5
تلفن: 8894144۶  –  8894۶۶97  

 88945270   فکس: 88943179

کریر- فورواردر

Rahtaz58584@gmail.com

 حمل کاالهای وارداتی و صادراتي
) به کلیه نقاط دنیا(

زمینی ، دریایی ، هوایی ، ریلی
 بازرگانی و خرید کاال از مبادی 

اروپایی و آسیایی
 ترخیص کاال       امور نمایشگاهی
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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

 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

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

نمایندگی کشتیرانی

کیان راه ساحل

info@srkco.Net                                                                  www.srkco.Net

Unit.1.First Flour.No.49.Shadab St.
Qarani Ave. Ferdousi Sq. Tehran-IRAN

+98 21 86037500 (5 LINES)        +98 21 88760173

خدمات کامل شرکت حمل و نقل بین المللی چند وجهی و حمل و نقل بین المللی، 

خدمات ترانزیت داخلی/خارجی به کشورهای مستقل مشترک المنافع، عراق، ترکیه 

 ،BND، BIK و اروپا، دفتر مرکزی واقع در تهران/ایران و شعب مستقر در بنادر

بوشهر و خرمشهر که با استفاده از یک گروه همکاران قوی در سراسر جهان

Full service international multi-modal shipping & international 

transportation Company, Internal/ External Transit Service to CIS, 

Iraq, Turkey and Europe, central office located in Tehran/Iran and 

branches located in BND , BIK , Bushehr,and Khoramshahr ports 

that using from a strong worldwide network agencies.

تهران، خیابان سپهبد قرنی، خیابان شاداب، پالک 49 طبقه اول

)خط5(  021-8۶037500         021-887۶0173 

• 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
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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

 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 

 erfantejarat.astara@gmail.comنمابر: 041-34457121
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

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

تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از زرتشت، 
کوچه نور بخش، پالک 3، طبقه 2، واحد 5
تلفن: 8894144۶  –  8894۶۶97  

 88945270   فکس: 88943179

کریر- فورواردر

Rahtaz58584@gmail.com

 حمل کاالهای وارداتی و صادراتي
) به کلیه نقاط دنیا(

زمینی ، دریایی ، هوایی ، ریلی
 بازرگانی و خرید کاال از مبادی 

اروپایی و آسیایی
 ترخیص کاال       امور نمایشگاهی
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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

 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

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

نمایندگی کشتیرانی

کیان راه ساحل

info@srkco.Net                                                                  www.srkco.Net

Unit.1.First Flour.No.49.Shadab St.
Qarani Ave. Ferdousi Sq. Tehran-IRAN

+98 21 86037500 (5 LINES)        +98 21 88760173

خدمات کامل شرکت حمل و نقل بین المللی چند وجهی و حمل و نقل بین المللی، 

خدمات ترانزیت داخلی/خارجی به کشورهای مستقل مشترک المنافع، عراق، ترکیه 

 ،BND، BIK و اروپا، دفتر مرکزی واقع در تهران/ایران و شعب مستقر در بنادر

بوشهر و خرمشهر که با استفاده از یک گروه همکاران قوی در سراسر جهان

Full service international multi-modal shipping & international 

transportation Company, Internal/ External Transit Service to CIS, 

Iraq, Turkey and Europe, central office located in Tehran/Iran and 

branches located in BND , BIK , Bushehr,and Khoramshahr ports 

that using from a strong worldwide network agencies.

تهران، خیابان سپهبد قرنی، خیابان شاداب، پالک 49 طبقه اول

)خط5(  021-8۶037500         021-887۶0173 

• 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
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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

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

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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www.Ariomarine.com
Tel: 021 - 8872 02 02

Rahian Tejarat Marine Co.

Add: Unit.2, 1 st floor, Block No.62, West Taban Alley,
After Mirdamad Bridge, Africa Blv, TEHRAN-IRAN

Tel/Fax: +98 21 87700269
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آتیه گستر ھمکاران

www.aghtrans.com@agh_transport

شرکت حمل و نقل داخلی 

بندرعباس، چھارراه بلوکی، بلوار امام موسی صدر
ساختمان مدیا، طبقه اول واحد ۱۰۲

دفتر مرکزی:
۰۷۶۳۲۲۱۰۷۶۴-۵

دفتر پایانه:
۰۷۶۳۲۵۸۹۳۷۸-۹

حمل انواع کاال از بندرعباس به سراسر کشور
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▪ 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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