
شماره 203دی  مـــــــــاه 1401

ان
یـر

ی ا
بـر

ترا
اد 

ص
تــ

 اق
مه

نـا
اه

مــ
14

01
اه 

ــــ
مــ

ی 
د

W
W

W
.T

A
R

A
B

A
R

A
N

.C
O

M

203

حه
صف

 2
64

ان
وم

7 ت
0.

00
0

ل
نق

ل و
حم

ه 
فت

 ه
مه

ه نا
یژ

و

در یک پرونده ویژه به کندوکاو درباره وضعیت فعلی 

بندر استراتژیک و راهبردی چابهار و دالیل واماندگی 

این بندر از تبدیل شدن به هاب ترانزیتی پرداختیم 

و به کمک مسئوالن و کارشناسان سهم تاثیر حضور 

هندی ها، دستگاه دیپلماسی کشور و... را در سرنوشت 

این بندر بررسی کردیم.

  پای لنگ و مقاصد دور!باخت به تقصیر!

  تنگنای تحریم؛ نخوت رقیب

  سر باز کردن زخم های کهنه

  از نقل خبر تا حمل بار

  یک نفر دروغ می گوید!

  بازار گسیخته یدک

  نعل وارونه علت و معلولی

... وقتی در 72 کیلومتری بندر چابهار،  چین سرمایه گذاری 

هنگفتی در بندر گوادر کرده است؛ اگر ما جای هندوستان 

بودیم، حاضر می شدیم به خاطر ایرانی ها سرمایه مضاعفی 

در چابهار هزینه کنیم؟!  

قصــه یک باخــت تاریـخــی

بهروایـتملکرضـاملکپور
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www.dpgshippinglines.cominfo@dpgsl.com

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

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

شرکت کشتیرانی دریا پرتوی گیتا

» Feeder operator 

» Stack provider

» Port services 

» Ship agency

» Regular port calling schedule at 

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

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

۲) حمل ونقل داخلی کانتینر به بنادر  

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

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

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

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

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

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

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

۹) انجام کلیه امور بیمه ای صادرات و واردات کاال 

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

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

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

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

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

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

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

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

www.adakmarine.ir            info@adakmarine.ir
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Pakar.shipping.co

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

انجام کلیه امور بازرگانی و 
 صادرات کاال به عمان

انجام کلیه امور بازرگانی و 
 صادرات کاال به عمان

مجری خط کشتیرانی بندر جاسک به عمان

کشتیرانى پاکار کشتیرانى پاکار 

بندر بارگیری

سرویس روزانه به سویق عمان از بندر جاسک

محموله ھای قابل حملزمان انتقالروزھای بارگیریبندر تخلیه

تریلر یخچالی / تریلر چادری / جنرال کارگو۱۵ ساعتھمه  روزهبندر سویقبندرجاسک

Daily Service from JASK Port to SUWAIQ Port

Loadable ShipmentsTransit TimeLoading DayPODPOL

Ref Trailer / Tent Trailer
General Cargo 

 15 HoursEvery DaySUWAIQJASK

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

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

We are the agent of nvocc lines such as :

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

www.pas-shipping.com

شرکت کشتیرانی پاس

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

تلفن:  ۸۸۶۶۵۹۶۲ / ۸۸۶۶۷۱۲۴ - ۰۲۱
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دفتر مرکزی : تھران، بلوار میرداماد، شماره ۱۶۹

www.sevenseasir.com general@sevenseasir.com

۰۲۱-۲۲۲۲۵۳۰۳ ۰۲۱-۲۲۲۷۰۶۳۸

نمایندگی انحصاری خط کانتینری           در ایران

فورواردر /  ترانزیت داخلی و خارجی

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

دارای شعبه در بندرعباس و بندر امام خمینی و نمایندگی 

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

شرکت نمایندگی کشتیرانی و حمل و نقل بین المللی (با مسئولیت محدود)
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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



16



17



18



19



20



21

شرکت کشتیرانی

صفا دریای ساحل جنوب

تهران، میدان ونک، خیابان والی نژاد، پالک ۲۰، طبقه اول، واحد یک 

www. sdsj-shipping.com                 info@sdsj-shipping.com 

 ۰۹ ۱۹۴۸۶۲۹۹۳                                       ۰۲۱ - ۸۸۶۷۸۳۵۷ - ۸
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شرکت بازرگانی

آریا تدبیر ماندگار روهام
ترخیص کاال و خدمات بازرگانی

تهران، باالتر از میدان ونــک، خیابان شهیـد والی نژاد، پالک ۲۰، طبقه اول، واحـد یک 

۰۹ ۱۹۴۸۶۲۹۹۳ ۰۲۱ - ۸۸۶۷۸۳۵۷ - ۸

ariya2.tadbir@gmail.com rojanmehr.ronak@gmail.com

info@vigorgcc.com

▪ واردات، ترخیص و حمل کاالاز تمامی گمرکات

▪ خرید کاال به سفارش مشتری از تمامی کشورها و تحویل در مقصد  

▪ ثبت سفارش تمامی کاالها بدون محدودیت سقف توسط کارت بازرگانی معتبر 

▪ مشاوره امور گمرکی

▪ تخصیص و تامین ارز کاال

▪ اخذ مجوز های الزم از وزارتخانه ها

Warehouse E5 ,AI Quoz Industrial 1 , Dubai, U.A.E. P.O.Box: 392586
+971503486766 +97142322185
www.vigorgcc.com
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شرکت بازرگانی

ترخیص کاال و خدمات بازرگانیروژان مهـــــــــر رونـــــاک

بندرعباس، چهارراه بلوکی، روبه روی پاساژ زیتون

ساختمان مدیا، طبقه ۸، واحد ۸۰۳

۰۷۶ - ۳۲۲۱۰۷۳۴

۰۷۶ - ۳۲۲۱۰۷۳۶

ariya2.tadbir@gmail.com

rojanmehr.ronak@gmail.com

info@vigorgcc.com

Warehouse E5 ,AI Quoz Industrial 1
Dubai, U.A.E. P.O.Box: 392586

+971503486766

+97142322185

www.vigorgcc.com

مشاوره امور گمرکی

تخصیص و تامین ارز کاال

اخذ مجوز های الزم از وزارتخانه ها

واردات، ترخیص و حمل کاالاز تمامی گمرکات

خرید کاال به سفارش مشتری از تمامی کشورها و تحویل در مقصد

ثبت سفارش تمامی کاالها بدون محدودیت سقف توسط کارت بازرگانی معتبر 
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شرکـت حمل و نقـل بین المللی

به  تام ترابر
شرکـت حمل و نقـل بین المللی

به  تام ترابر
شرکـت حمل و نقـل بین المللی

به  تام ترابر

 دفتر مرکزی : ۰۲۱-۶۶۵۶۱۷۸۴
دفتر فرودگاه: ۰۲۱-۵۵۶۷۸۰۲۰

ارائه خدمات فورواردینگ بین المللی و ترخیص کاال
دارای دفتر اختصاصی در فرودگاه امام (ره)

دارای امکانات تخصصی جھت حمل دارو در دمای کنترل شده

مدیریت : 
حمید رضا میدان میری

info@behtam.net         

h.miri@behtam.net

www.behtam.net
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شرکت حمل و نقل بین المللی

توژال تکرو آسیا
نمایندگی خط کشتیرانی

سیمای دریای گناوه
حمل زمینی، دریایی، هوایی و ریلی از اقصی نقاط دنیا به ایران و بالعکس

چارتر کشتی و حمل بارهای فله خشک، بارهای ترافیکی و نامتعارف، متخصص ترانزیت داخلی و خارجی

طرف مشورت در زمینه های حمل و نقل بین المللی، امور گمرکی، اسناد بانکی و پرونده های حقوقی 

حمل و خرید کاال در کشورهای چین و ترکیه

۰۲۱ - ۶۶۹۵۲۴۰۳ - ۸

۰۲۱ - ۶ ۶۴ ۹۸ ۱۷۳

تهـران، خیابان بهشتی، پالک ۲۷۳، طبقه دوم و سوم

info@sdgshipping.com

www.sdgshipping.com

۰۲۱ -۸۶۰۴۳۲۱۶  ۰۲۱ - ۸ ۶ ۰۴۵۲۷۰

info@toojaltakro.com 

www.toojaltakro.com
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بازرگانى

فـرورديـن 
واردات، صادرات

ترخيص كاال، خدمات ارزى 
(ته لنجى)

دفترمركزى: تهران، سعدى جنوبى، 

خيابان اكباتان شرقى، پاساژ معصومى،

طبقه سوم، پالك ۱۲۱

 ۰۲ ۱  -  ۳۳ ۱ ۱۳۸۵۰

۰۷۷ - ۳۳۱۳۳۳۵۰ 

 ۰۹ ۱۷۷۷۷۷۲۲ ۱  /   ۰۹ ۱۲۲۶۰ ۱۰۶۴

فروردين 

۰۷۷ - ۳۳۱۳۳۳۵۰ 

شيراز: بلوار هفت تنان، جنب بانك صادرات 
Rasoolfarvardin@yahoo.com

rasool.farvardin

بندرگناوه: خيابان بسيج، بعداز هتل خور 
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▪  حمل ونقل داخلی (سراسری ، بزرگ مقیاس و ھوشمند )

▪  حمل ونقل بین المللی - نمایندگی کشتیرانی

▪  داراری ناوگان مشتمل بر ۲۵۰ دستگاه کشنده 

▪  ۳۸۰ دستگاه انواع تریلر (یخچالی - تانکر - کمپرسی - کفی و ...)

NVOCCدارای ۱۲۰ دستگاه کانتینر ثابت جھت فعالیت درامر ▪

▪ انجام عملیات door to doorاز مبادی مختلف شرکت به کشورھای حاشیه جنوبی 

خلیج فارس و دریای عمان

info@hagbarco.com                            www.hagbarco.com

Tel:021-44907167  /  44907168         Mobile:  09214022636

شرکت هاگ بار
حمل ونقل داخلی، بین المللی و نمایندگی کشتیرانی
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حمل و نقل کاال به صورت دربست و گروپاژ از اتحادیه اروپا، 
انگلیس، ترکیه، روسیه، کشورھای CIS، چین و 

خاور دور به صورت دریایی، ھوایی و زمینی

تات فرابر ایرانیانتات فرابر ایرانیان

تهران، خیابان ویال، نرسیده به کریم خان، نبش کوچه جرج جرداق، 

پالك 269، ساختمان پردیس ویال، طبقه اول، واحد 102

021 - 88925839 / 88925841 / 88925844

09128334145   

tatfarabar@yahoo.com

شرکت حمل و نقل بین المللی شرکت حمل و نقل بین المللی 
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تلفن : ۸۸۳۱۲۴۰۰ - ۰۲۱-۸۸۴۹۴۰۵۱
فکس : ۰۲۱-۸۸۳۰۲۰۷۵

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

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

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

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

info@omidandish.com                         www.omidandish.com

به مدیریت  غالمرضا حنفی

غالمرضا حنفی۰۹۱۲۲۹۳۰۲۳۰
محراب حنفی۰۹۱۲۱۹۷۴۸۵۰
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 ارائه سرویس ھای
 ارائه سرویس ھای کانتینری وارداتی و صادراتی به صورت

 اروپا، حوزه خلیج فارس، ھند، کانادا، استرالیا، چین، مالزی، اندونزی، خاور دور،
سنگاپور، ترکیه

ترانزیت و حمل کاالھای صادراتی و وارداتی از مبادی مختلف به ایران و بالعکس
 خدمات

دارای شعب فعال در کشور ھای امارات و پاکستان

تھران، خیابان شھید بھشتی، خیابان ولیعصر، بن ست راماتیا، 

پالک ۲، برج شھاب، طبق ۱۰، واحد ۱۰۰۶

تلفن: ۰۲۱-۸۸۷۲۷۸۵۴

www.denizseafarer.com              info@denizseafarer.com

Cross Stuffing و Switch BL
FCL و LCL 

Door-to-Door

UK – Office
Deniz Seafarer LTD

IRAN – Office
Deniz Seafarer United Company (LTD)

UAE – Head Office
Deniz Sea Shipping Line Agent LLC

PAKISTAN – Office
Deniz Sea Farer Pakistan Pvt Ltd
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Info@extreme-shipping.com info@mojdehtarabar.com
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Info@extreme-shipping.com info@mojdehtarabar.com
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sales@cargopars.com                                                     www.cargopars.com 

Tel: 0098 21 41291102 

November 2022
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کت پژوهان س�ند (سها� خاص) ��

ن�� �ل�ط ات��وس در کشور ت��ن سامانه فروش این�� � و معت�� اول��
ن�� � کنندە �ل�ط ات��وس و �ش�ی�ا�� ف�� برای سامانه های فروش این�� �ن تام�� بزرگ��

کت های مساف��ری طرف قرارداد توسعه مستمر ز�رساخت های نرم افزاری برای ��
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در یک پرونده ویژه به کندوکاو درباره وضعیت فعلی 

بندر استراتژیک و راهبردی چابهار و دالیل واماندگی 
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این بندر بررسی کردیم.
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بودیم، حاضر می شدیم به خاطر ایرانی ها سرمایه مضاعفی 

در چابهار هزینه کنیم؟!  

بهروایـتملکرضـاملکپور

قصــه یک باخــت تاریـخــی
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با ھمکاری: 
» انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران (موسسه ضامن)

» شرکت بیمه پاسارگاد

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

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

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

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

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

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

» فرصت ۱۰ روزه برای پرداخت صورتحساب  ھای خط کشتیرانی

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

مورد پذیرش ۷۰ خط کشتیرانی

قابل توجه شرکت هاى فورواردرى، 
کارگزاران گمرکى و صاحبان کاال

www.instransport.com

021-88140071
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سخن سردبیر

اخبار حضورش وقتی رسید که در تالش بودیم نتایج بررسی های کارشناسی را درباره ناکامی های ملی در 

رسیدن به آماج دردانه اقیانوسی ایران، جمع وجور و در این شماره به خوانندگان تقدیم کنیم: اخبار حضور 

امپراطور »شی« در کرانه های جنوبی خلیج فارس مانند ارقام حاصل از سفرش غول آسا هستند. مقرر شده که چین طی 

چند سال، ۶۰ میلیارد دالر از منابع گاز پارس جنوبی را ببرد و پولش را به قطر بدهد، قرار شده عربستان را به شریکی 

استاندارد در منطقه تبدیل کند، در پروژه 5۰۰ میلیارد دالری نئوم عربستان سهم بگیرد و به اندازه کل سهم معمول 

صادراتی ایران در اوپک از عربستان نفت بخرد و همه اینها را هم در همان قالب معاهدات ربع قرنی بسته است. 

امپراطور تازۀ منطقه، به دوره های ۲5ساله خیلی عالقه مند است. ظاهرًا فکر می کند همان طور که زن و شوهرهای 

دارای ۲5 سال زندگی زناشویی آن قدر به هم عادت می کنند و وابسته می شوند که کمتر به وسوسه جدایی می افتند، 

چین هم می تواند تعداد زیادی از کشورهای منطقه را مثل دانه های تسبیح به نخ قراردادهای ۲5ساله بکشد، روابط 

متعادل و هشیارانه ای با همه آنها داشته باشد؛ مانند پادشاهی چندهمسره که بلد است چطور حرمسرایش را ساکت، 

وابسته و کنترل شده نگه دارد و تجارت کشورهای منطقه را با خود در بستری مسالمت آمیز و ماندگار قرار دهد. برای 

چین، خاورمیانه یک خانه قمرخانم پر از کینه های دوجانبه و چندجانبه است که در هر اتاق در چهار طرف حیاطش 

سوگلی های چاق و الغر جا خوش کرده اند!

چاق و الغرهای منطقه، البته سفیدبخت و سیاه بخت دارند. قطر خوش اندام، عربستان فربه و )البد به زودی( عمان 

خوش پوش و پاکیزه خو ... است و البته ایران هم به کنیز مطبخی می ماند! اغراق نمی کنیم؛ یافتن دالیل این معادله 

چندجانبه و پرسویه خیلی سخت نیست: ایران خیلی زودتر از قطر و عربستان به کابین امپراطور شرق درآمد؛ اما 

همچون ضعیفه ای رانده شده که کسی مایل به وصلتش نبود و پولداری سبکسر و ناسازگار که هواخواه نمی یابد، 

حاال در حد همان کنیز مطبخی است.

اگرچه حکومت دو سال پیش با کمرویی و پنهان سازی از تصمیم به صیغه ای ۲5ساله با امپراطور خبر داد، اما چینی ها 

از مدت ها پیش نفوذ خود را شروع کرده و مانند روغنی که کف اتاق بریزند در حال پخش شدن بودند؛ اشغالی در 

طول و عرض و عمق برای تجارت نفت و پروژه های بزرگ صنعتی تا عمق آب های سرزمینی ایران و روفتن کف دریا با 

ناوگان ماهیگیری. اشغال اول البته، اشغال ذهن راهبران منطقه است! ابررژیم کمونیستی هزاره سوم، تهاجم تجاری، 

سرمایه گذاری، مالی و ارضی خود را بسیار هشیارانه پیش برده است: ما هنوز همه ابعاد علنی و البته ابعاد کاماًل سری 

قرارمدارهای حاکمان خودمان را با چینی ها نمی دانیم، چه برسد به زوایای معاهداتش با اعراب.

اما در همه آنچه رخ خواهد داد؛ نه چین مقصر است و نه مثاًل هند در چابهار. ایرانی ها شکست خوردۀ دستگاه سیاسی 

و اقتصاد دست وپا بسته خود هستند. عدم فهم جهان، عدم درک از اقتصاد بین الملل و ناکارایی سیاسی، از ویژگی های 

حکومت های توهم زده است. حاال دیگر کارشناسان دستگاه های اداری نیز زبان به شمردن خطاهایش دارند. یکی از 

آنها به ترابران گفته مقصر نقش ناپذیری ها خودمان هستیم، و چه خوب گفته! کشور نه در ماجرای توسعه چابهار که 

در کل آنچه به حیات اقتصادی و سیاسی اش مربوط می شود نقش ناپذیر شده است. نه می تواند سهام طبیعی ناشی از 

مزیت هایش را در اقتصاد بین الملل به نام خود کند و نه می تواند با یافتن نقش خود در عاملیت عمومی و ملی عرصه 

سیاسی، جلوی برون زا شدن سرنوشت و آینده فرزندانش را بگیرد.

باخت به تقصیر!
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بـزنــگاه کـارنـامـه شکـست
به دنبال از سرگیری مذاکرات سازمان بنادر و دریانوردی با هندی ها پس از چندین سال حضور 

بی حاصل آنها در بندر چابهار به عنوان یک بندر استراتژیک که قرار بود هاب ترانزیتی ایران شود، 

تالش کردیم تا با زیر ذره بین قراردادن وضعیت کنونی آن بندر، عوامل و دالیل رقم خوردن 

این شرایط را با هدف عبرت آموزی واکاوی کنیم.

  قصـه یک باخـت تاریخـی

  پای لنگ و مقاصد دور!

  درازی دست؛ کوتاهی پا

  سوزن به خود !

  تنگنای تحریم؛ نخـوت رقیب

  اندر احواالت زنجیره نامتصل
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کـارنـامـه شکـست

روایتی از گام های اولیه برای جلب سرمایه گذاری خارجی در بندر چابهار 

قصه یک باخت تاریخی

آورده اند که باید موانع سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی در بنادر رفع شود تا بتوان 

شاهد توسعه و به دنبال آن رونق بنادر به ویژه تنها بندر اقیانوسی ایران یعنی چابهار باشیم. غافل 

 Brown & Dorrot از آنکه در بهترین حالت پس از 40 و اندی سال، از سرمایه گذاری شرکت آمریکایی

یعنی بزرگ ترین شرکت مهندسی عمرانی جهان در سال 1352، به سرمایه گذاری دست و پا شکسته هندی ها 

در سال 1396 در چابهار دل خوش کردیم. 

ترابران با هدف شناسایی موانع سرمایه گذاری و ارزیابی عملکرد هندی ها در چابهار به سراغ ملک رضا ملک پور 

رفت، اما این عضو هیئت مدیره انجمن توسعه دریامحور ترجیح داد به جای پاسخ به پرسش های ما، ماجرای 

ورود نخستین سرمایه گذار خارجی را به بندر چابهار روایت کند. همین ماجرا به خودی خود آینه ای به دست 

می دهد که رویکرد واقعی حاکمیت را درباره مقوله توسعه دریامحور، بی پرده نمایان می کند.

یادداشت از

ملک رضا ملک پور
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بــزنـــگاه

ماجرا از سال 1385 )2006( آغاز می شود ، زمانی که معاونت امور بندری 

سازمان بنادر و دریانوردی در جلسه ای حضوری از من خواست در سفر به 

سنگاپور برای شرکت در اجالسی ساالنه، از مدیران یکی از پورت اپراتورهای 

بزرگ جهانی یعنی Port of Singapore authority( PSA( دعوت 

ایران را هم در شبکه بین المللی ترمینال های کانتینری خود قرار  تا  کنم 

دهند. در آن سال هم مانند حال PSA ترمینال های کانتینری بزرگی را 

بندری در هنگ کنگ، دالیان،  از جمله ترمینال  در دنیا مدیریت می کرد، 

گوانگژو، تیانجین، ترمینال اینچئون و بوسان در کره جنوبی، رتردام در هلند 

 )Voltri Terminals( آنتورپ بلژیک، جنوا ،)Holland Terminals(

و ونیز در ایتالیا، پرتغال )Sines Container Terminal( و ...

الغرض، در سفر یادشده در ساختمان مرکزی با مدیران PSA مالقات و 

از آنها دعوت کردم به ایران بیایند و بندرعباس )شهیدرجایی( را در شبکه 

 PSA بین المللی ترمینال های تحت مدیریت خود قرار دهند. هیئت مدیره

ارشد خود  از مدیران  نفر  به سه  و  استقبال کرد  آمده  به عمل  از دعوت 

ماموریت داد در نخستین فرصت به ایران سفر کنند.

در پایان سال 1385 سه نفر از مدیران شرکت PSA به ایران سفر کردند. 

بنده در هتل سیمرغ جنب پارک ساعی برای آنها اتاق رزرو کردم. جلسات 

آنها در سازمان بنادر و دریانوردی نیز آغاز شد و آنها از این جلسات ابراز 

رضایت می کردند و می گفتند که از میان سه کریدور حمل و نقل جهانی، دو 

کریدور از ایران می گذرد.

مسیر طبیعی ترانزیت محموالت کشورهای در مسیر این کریدورها در ایران 

است. به همین دلیل، اعالم کردند که PSA با کمال خرسندی عالقه مند 

است بندرعباس )شهیدرجایی( را در شبکه بین المللی بنادر خود قرار دهد؛ 

با این حال، اولویت اول PSA سرمایه گذاری در بندر چابهار است. در واقع 

به بهانه بندرعباس می خواستند وارد ترافیک کانتینری ایران می شوند، اما 

همه تحلیل های PSA انتخاب نزدیک ترین فاصله به کشورهای آسیای 

میانه یعنی چابهار بود.

برآورد هیئت اعزامی از PSA سنگاپور این بود که برای احیای بندرگاه چابهار 

و زیرساخت های مورد نیاز آن شامل حمل ونقل ریلی جاده ای نیروگاه شبکه 

ارتباطاتی حداقل 80 میلیارد دالر سرمایه گذاری الزم است؛ مشروط بر اینکه 

دولت ایران )سازمان بنادر و دریانوردی( افق همکاری 25 تا 30 ساله را 

مدنظر قرار دهد، تامین سرمایه از منابع PSA از صندوق توسعه سازمان 

ملل برای رونق اقتصادی کشورهای محصور در خشکی امکان پذیر است و 

PSA تعهدات و ضمانت های الزم بانکی را در اختیار آن قرار خواهد داد.

مدیران ارشد PSA روز نهم اقامت خود در ایران در البی هتل سیمرغ 

به من اعالم کردند که امروز در سازمان بنادر و دریانوردی به ما گفته اند 

مشارکت آن سازمان با خارجی ها )PSA(  مشکالت قانونی خواهد داشت، 

بنابراین راه حل این است که PSA با پورت اپراتورهای ایرانی و فعال در 

بنادر جنوبی کشور مشارکت )Joint Venture( داشته باشد. با توجه به 

این مشکل و خط مشی سازمان بنادر و دریانوردی، ما )PSA( با بزرگ ترین 

 )Pockage(  پورت اپراتور جلسه داشتیم و در حال نهایی کردن بسته

قراردادی هستیم. 

 PSA اما در نهایت، آقای یانگ روز دهم )آخرین روز اقامت هیئت اعزامی

در ایران( اعالم کرد که با کمال تاسف ما با پورت اپراتور ایرانی به توافق 

نرسیدیم؛ زیرا مدیر پورت اپراتور ایرانی اعالم کرده است درصد )پورسانت( 

مربوط به قراردادی را که در شرف امضا است باید به صورت نقدی به او 

پرداخت کنیم! 

این گذاشتند که پورت اپراتور،  بر  این صورت، مدیران PSA فرض را  به 

پورسانت را برای اعضای هیئت عامل سازمان بنادر می خواهد! به همین 

 PSA code of( دلیل، این موضوع را برخالف آیین نامه اخالقی خود

etics( دانستند و ایران را ترک کردند.

در آن سال که ما از  PSA برای مدیریت بندرعباس )شهیدرجایی( دعوت 

 TEU کردیم، حداکثر عملکرد کانتینری این بندر چیزی حدود دو میلیون

بود؛ در صورتی که تحلیل های کارشناسی نشان می داد که اگر بندرعباس در 

 TEU قرار می گرفت، عملکرد کانتینری آنجا به 12 میلیون PSA شبکه بنادر

افزایش می یافت و ترافیک کانتینری کشورهای محصور در خشکی آسیای 

میانه شامل افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان، 

قزاقستان و حتی روسیه از طریق بنادر ایران می توانست انجام شود.

در اواخر سال 1385 سه نفر از مدیران شرکت

 PSA به ایران سفر کردند و اعالم شد که عالقه مند 

هستند بندرعباس )شهیدرجایی( را در شبکه بین المللی 

 PSA بنادر خود قرار دهند؛ با این حال، اولویت اول

سرمایه گذاری در بندر چابهار است که نزدیک ترین 

فاصله را به کشورهای آسیای میانه دارد
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کـارنـامـه شکـست

برآورد هیئت اعزامی از PSA سنگاپور این بود که

 برای احیای بندر چابهار و زیرساخت های مورد نیاز آن 

شامل حمل ونقل ریلی، جاده ای، نیروگاهی و شبکه 

ارتباطاتی حداقل 80 میلیارد دالر سرمایه گذاری 

الزم است؛ مشروط بر اینکه دولت ایران افق 

همکاری 25 تا 30 ساله را مدنظر قرار دهد

با این توصیف، دو ماه بعد یعنی در سال PSA ،2007 با مقامات پاکستانی 

قرارداد 40 ساله توسعه بندر گوادر را به عنوان هاب منطقه امضا کردند. 

آنچه بیان نشده است و نمی شود!

آنچه که بیان نشده است و نمی شود، سوءمدیریت ها و اندازه بسیار کوچک 

به  دستی  دو  را  ایران  جغرافیایی  پتانسیل های  همه  است که  مدیرانی 

کشورهای اطراف هبه کرده اند تا هرچه توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی 

و ایجاد شغل است )از محل ترانزیت کاال در کریدورهای لجستیکی( نصیب 

کشورهای اطراف شود و درآمد سرانه ایران روز به روز کاهش یابد و البته 

تورم دو رقمی )طبق آمار و ارقام اتاق بازرگانی ایران( در 44 سال گذشته 

استمرار یابد.

عالوه بر آن، در سال 2007 میالدی پاکستان امتیاز عملیات بندری گوادر 

را برای 25 سال به PSA واگذار و برای 40 سال آینده بندر گوادر را آزاد 

)recognize( شناسایی کرد. پس از این قرارداد چینی ها وارد تاسیسات 

بندری گوادر شدند، جایی که فقط 72 کیلومتر از چابهار فاصله دارد. چین در 

راستای نقشه »یک کمربند- یک جاده« تصمیم گرفت که شهر زینگ جیانگ 

را به بندر گوادر برساند. به همین منظور، 54 میلیارد دالر سرمایه گذاری در 

زیرساخت های پاکستان را تصویب کرد؛ به صورتی که تا سال 2030 دو 

میلیون شغل در پاکستان، صنایع پتروشیمی و پاالیشی در بندر گوادر ایجاد 

شود و گوادر در قامت هاب پتروشیمی منطقه حاضر شود. این درحالی 

است که پاکستان نفت و گاز ندارد.

به این ترتیب، در حال حاضر، 27 موسسه و شرکت معتبر چینی روی احیای 

گردشگری در سواحل پاکستان و گوادر متمرکز هستند تا توسعه منطقه 

گوادر تک بعدی نباشد. همچنین تعداد اتباع چینی از 2 هزار نفر در سال 

2017 به 60 هزار نفر در سال 2022 رسیده و اکنون 200 هزار نفر متخصص 

چینی  درباره نقش ترانزیتی و گردشگری پاکستان مشغول فعالیت هستند. 

چینی ها در نظر دارند ظرفیت فعلی 13 میلیون تن مبادالت دریایی گوادر 

را در یک بازه زمانی 20 ساله به 400 میلیون تن و 100 پست اسکله با عمق 

24/5 متر کانال دسترسی برسانند.

در طرف دیگر ماجرا،  هندی ها می خواهند 85 میلیون دالر )0/06 درصد 

سرمایه گذاری چین در گوادر( در چابهار سرمایه گذاری کنند. البته تا به حال 

بخش ناچیزی از این مبلغ را اختصاص داده اند و تاخیر چندساله دارند. با 

این حال، اخیراً وزیر خارجه هند در دیدار با معاون سیاسی وزارت امور 

خارجه )علی باقری کنی( بر لزوم تسریع در بهره برداری از پروژه بندر چابهار 

تاکید کرده است و از آمادگی کشورش برای گسترش همکاری های با ایران 

خبر داده است!

طرح جامع منطقه چابهار از کجا آمد؟

باید بگویم که طرح جامع منطقه چابهار مربوط به اواخر دوره حکومت 

شرکت  یک  با  جامعی  قرارداد  زمان،  آن  در  می شود.   )1352( پهلوی 

آمریکایی در چابهار به نام شرکت Brown &Dorrot امضا شده بود تا 

از همه پتانسیل های جغرافیایی سیستان و بلوچستان با استفاده از مزایای 

بندر چابهار استفاده شود که به عمر سلطنت پهلوی قد نداد. گفتنی است، 

شرکت Brown &Dorrot بزرگ ترین شرکت مهندسی عمرانی جهان در 

آن زمان در زمینه بندرسازی بود. 

طرح جامع منطقه چابهار مربوط به اواخر دوره 

حکومت پهلوی )1352( می شود. در آن زمان 

قرارداد جامعی با یک شرکت آمریکایی در چابهار

 به نام Brown &Dorrot امضا شده بود تا از 

همه پتانسیل های جغرافیایی سیستان و بلوچستان

 با استفاده از مزایای بندر چابهار استفاده شود 
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آن گونه که من از طریق هیئت اعزامی PSA به ایران 

مطلع شدم آنها با پورت اپراتور ایرانی به توافق 

نرسیدند؛ زیرا مدیر آن شرکت اعالم کرده بود 

پورسانت قراردادی  که در شرف امضا است 

باید به صورت نقدی به او پرداخت شود! 

چند ماه بعد یعنی در سال PSA ،2007 با مقامات 

پاکستانی قرارداد 40 ساله توسعه بندر گوادر را 

به عنوان هاب منطقه امضا کردند

در سال 1361 - 1362 اینجانب یکی از اعضای هیئت سه نفری )نماینده 

نیروی  وقت  فرمانده  و  وزارت کشور  نماینده  وقت،  ترابری  و  راه  وزارت 

دریایی( بودم که اعالم کردیم طرح جامع چابهار را ادامه می دهیم؛ به شرط 

اینکه شرکت آمریکایی خلع ید شود. با این حال تنها اتفاقی که آن زمان 

رخ داد، این بود که شرکت یادشده از چابهار اخراج و همه تجهیزاتی که برای 

تجهیز کارگاه به منطقه چابهار وارد کرده بود، تصرف شد. البته این تجهیزات 

شامل کانکس، کولر، ماشین آالت راهسازی و بندرسازی بود که همه آنها به 

حراج گذاشته شد.

لحظه ای در پوستین هندوستان

قطعاً وقتی در 72 کیلومتری چابهار PSA و چین سرمایه گذاری هنگفتی 

کرده اند و خود پاکستان هم با جدیت دنبال احیای نقش منطقه ای گوادر 

است، به صورتی که در سال 2018 نسبت به عقب بودن طرح های چینی ها 

مجلس پاکستان نسبت به روند کار چینی ها اعتراض کرد و موجب شد که 

چینی ها ادوات مهندسی و تعداد کارشناسان خود را در پاکستان افزایش 

دهند و شیوه تخصص اعتبار خود را اصالح کنند. اگر ما جای هندوستان 

بودیم آیا با این شرایط حاضر بودیم که به خاطر گل روی ایرانی ها، سرمایه 

مضاعفی در چابهار هزینه کنیم  و مزیت های اقتصادی گوادر را فراموش 

کنیم؟! پس می بینیم که واکنش طبیعی همان است که هندوستان به 

طرف امکانات گوادر گرایش پیدا کند.

فرصت های منقضی

همان گونه که اشاره شد از قد و اندازه مدیرانی که در ایران در مسند کار 

اقدامات  به  نیست  نیازی  داشت.  توقع  نمی شود  این  از  بیشتر  هستند 

یک شرکت  به  چابهار  بهشتی  شهید  بندر  اپراتوری  سپردن  در  شبهه ناک 

)با  والفجر  شرکت  به  عملیات کانتینری  و  مستضعفان  بنیاد  به  وابسته 

فعالیت مسافری( یا حتی به دعوت از روس ها یا تشویق بخش خصوصی 

ایرانی به فعالیت در چابهار بپردازیم. 

کریدور  دو  برای  برنامه ریزی  سال   44 کارنامه  که  می دانیم  دیگر  حاال 

ترانزیتی جهانی حمل و نقل از ایران این است. اگر خیلی عاقل باشیم باید 

»خواهرخوانده« خوبی برای بندر گوادر شویم و توسعه سواحل مکران را 

از رونق خارج  ایران  اطراف  بازار کار کشورهای  زیرا  بسپاریم،  به فراموشی 

می شود.

این کارنامه 44 ساله ما برای استفاده از مزیت های جغرافیایی ایران نمونه ای 

البته خیلی هم مدعی  برای قضاوت کارهای دیگری که کرده ایم و  است 

هستیم که از ما بهتر وجود ندارد! 
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آیا هندي ها در قواره يک شريک تجاري مطمئن و قدرتمند در بندر چابهار ظاهر شده اند

پای لنگ و مقاصد دور!

اقتصاد سیاست زده ایران هم عالمی دارد، مثالً برای واگذاری اپراتوری یگانه بندر اقیانوسی کشور به 

همه کشورهای خواهان مشارکت )مانند چین،  ژاپن و...( پشت می کنیم و آغوشمان را برای کشوری 

می گشاییم که در سال های 2006 و 2009 در پرونده هسته ای بر علیه ایران رأی داد و در سال 2019 هم خرید نفت 

را از ایران متوقف کرد و به مکزیک روی خوش نشان داد. کشوری که به گفته عضو کمیته توسعه منطقه ای و 

دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام، در قد و قواره یک شریک تجاری مطمئن و قدرتمند برای بندر چابهار 

نیست و در این میان، سازمان بنادر هم که باید شاکی اصلی عملکرد هندی ها باشد، به بخشی از پروپاگاندای آنها 

تبدیل شده است.

دکتر محمد مونسان معتقد است: »ما ايراني ها به جاي جشن و پايکوبي براي اقدامات محدود هندي ها بايد 

عزاي عمومي اعالم کنيم، چراکه فرصت تاريخي توسعه همه جانبه بندر چابهار و کل نيمه شرقي کشور به دليل 

تعلل هاي مکرر و تبعيت بي چون و چراي هندی ها از تحريم هاي آمريکا از دست رفته و باعث شده که بندر گوادر 

با سرعت خيره کننده، جاي چابهار را بگیرد و خود را به عنوان هاب تجاري و نفتي منطقه مطرح کند.«

گفت وگـو از

مونـا روشنـدل
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دکتر محمد مونسان، عضو کمیته توسعه منطقه ای و دریامحور مجمع 

تشخیص مصلحت نظام با اشاره به عدم توسعه بندر چابهار با وجود انعقاد 

قرارداد سرمایه گذاری هندی ها در 4 سال گذشته گفت: »در ماجرای چابهار، 

ما همه تخم مرغ هایمان را در سبد هندی ها گذاشتیم و با این کار حداقل 

تا امروز 6 سال را هدر دادیم. این در حالی است که در همین سال ها 

پاکستان با سرمایه گذاری چین توانسته است به مرحله خوبی در توسعه 

بندر گوادر برسد اما در ایران مسیر سازمان بنادر در مواجهه با هندی ها قطعاً 

اشتباه بوده که امیدواریم به سرعت اصالح شود.«

مونسان خاطرنشان کرد: »اکنون مدیران کشور به ویژه مدیران سازمان بنادر 

و دریانوردی باید هرچه زودتر بپذيرند که به دالیلی اعم از تبعيت بي چون 

و چرا از تحريم هاي آمريکا حتي علي رغم دريافت معافيت از تحريم در 

زمان ترامپ، عدم تمکن مالي متناسب با حجم سرمايه گذاري مورد نياز و 

عدم توانايي فني و مديريتي مناسب در راهبري پروژه هاي بزرگ، هندي ها 

هرگز در قواره و اندازه يک شريک تجاري مطمئن و قدرتمند در بندر چابهار 

نبوده اند.«

او با اشاره به اینکه هندی ها با وعده سرمایه گذاری85 ميليون دالری آمدند 

اما فقط 25 میلیون دالر آن را عملی کردند، اظهار کرد: »در آن طرف مرز 

چینی ها که برای سرمایه گذاری 46 میلیارد  دالری به پاکستان رفته بودند، 

عدد  دو  مقايسه همين  دادند.  افزایش  دالر  میلیارد  به 54  را  آن  بعداً 

به خوبي نشان مي دهد که ايران براي يک مبلغ ناچيز، خود را سال ها برای 

کشوري معطل کرده است که همواره عالوه بر وقت کشي از تحريم هاي 

آمريکا تبعيت کرده است.«

مجیزگوی هندی ها شدیم

عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران تصریح کرد: »متاسفانه 

يک خط رسانه اي مشکوک در همه اين سال ها، به دنبال تملق و بزرگ نمايي 

عملکرد ناچيز و غيرقابل توجيه هندي ها در چابهار بوده است که نتيجه اي 

جز اتالف وقت و واگذاري ميدان رقابت به رقيب پاکستاني خود در گوادر 

اين  عمل کردند که  به گونه ای  ترامپ،  دوره  در  هندی ها  است.  نداشته 

تصور پيش آمد که شاید هندي ها هنوز هم مستعمره انگليس يا آمريکا 

هستند!.«

او کشوری را که برای مشارکت در یک مگاپروژه فراملی باید منتظر اجازه 

آمریکا باشد، شریک مطمئنی نخواند و گفت: »رأی هندی ها علیه پرونده 

هسته ای ایران در سال های 2006 و 2009 برای خوشایند آمریکایی ها هرگز 

از یاد ایرانی ها نمی رود، در حالی که هند خودش تسلیحات اتمی دارد! از 

طرف دیگر قطع خرید نفت هند از ایران از سال 2019 و جایگزینی آن با 

نفت مکزیک هرگز نباید فراموش شود. در حالی که ایران برای سال های 

طوالنی، به منظور دسترسی هند به بازار آسیای میانه و افغانستان، توسعه 

چابهار را به طور تقریباَ انحصاری در اختیار هند قرار داد و رقیب دیرینه آنها 

یعنی چین را ناکام گذاشت.«

او درباره علت تعلل در مواجهه جدی با هندی ها تا به امروز با بیان اینکه 

دیدگاه من به این جریان بسیار مشکوک است،  گفت: »تصور من بر این 

و  بنادر  سازمان  در  قبل  سال های  در  بانفوذی  افراد  هندی ها  است که 

همچنین رسانه های محلی و ملی داشته اند که اقدامات پوچ و کوچک آنها 

را در بوق و کرنا کنند و واقعیات را طور دیگری جلوه دهند.«

مونسان تاکید کرد: »در این بین، رفتارهای سازمان بنادر در این سال ها از 

همه مشکوک تر است. سازمانی که خودش باید مدعی و شاکی اصلی از 

عملکرد هندی ها باشد تبدیل به مجیزگوی اقدامات هندی ها و بخشی 

از پروپاگاندای آنها شده است. نمایندگان مجلس به ویژه در فراکسیون 

باید تمرکز  بلوچستان  استان سیستان و  نمایندگان  اقتصاد دریامحور و 

بیشتری بر این موضوع داشته باشند.«

هوشیاری پاکستان در مگاپروژه گوادر

او درباره سرمایه گذاری چینی  ها در بندر رقیب ایران یعنی گوادر پاکستان 

اعالم کرد: »چين در قالب يک برنامه منظم و منسجم با  عنوان مگاپروژه 

يک کمربند- يک جاده در نظر دارد خود را از طريق شهر زينگ جيانگ چين 

تا بندر گوادر پاکستان برساند و به همين دليل يک سرمايه گذاري عظيم 

54 ميليارد دالري را براي توسعه زيرساخت هاي کشور پاکستان اختصاص 

همه تخم مرغ هایمان را در سبد هندی ها 

گذاشتیم و با این کار حداقل تا امروز 6 سال را 

هدر دادیم. این در حالی است که در همین سال ها 

پاکستان با سرمایه گذاری چین توانسته است 

به مرحله خوبی در توسعه بندر گوادر برسد 
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داده است که عالوه بر توسعه بندر گوادر شامل زيرساخت هاي حمل و نقل 

امکانات مناسب در طول مسير  و  نيروگاه ها  احداث  و  ريلي و جاده اي 

است. اين حجم از سرمايه گذاري، بزرگ ترين مبلغ سرمايه گذاري خارجي در 

پاکستان از زمان استقالل اين کشور است که تخمين زده مي شود در بين 

سال هاي 2015 تا 2030 بتواند 2 ميليون شغل ايجاد کند و رشد اقتصادي 

پاکستان را ساالنه 2.5 درصد افزايش دهد.«

عضو کمیته توسعه منطقه ای و دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام 

با بیان اینکه چين مي خواهد 30 ميليارد براي توسعه صنايع پتروشيمي 

به هاب منطقه اي  را  بندر  اين  بندر گوادر سرمايه گذاري و  پااليشي در  و 

محصوالت پتروشيمي تبديل کند  ،  خاطرنشان کرد: »اين در حالي است 

که پاکستان ذخاير نفتي و گازي ندارد و اين موضوع، ايران و جايگاه بندر 

چابهار را به چالش خواهد کشيد. همچنين قرار است 5 ميليارد دالر براي 

احداث 1100 کيلومتر آزادراه و بزرگراه به منظور دسترسي سريع و ايمن به 

بندر گوادر و 6 ميليارد دالر براي بازسازي 1870 کيلومتر از راه آهن پاکستان 

بر  با سرعت 160 کيلومتر  قطارهاي مسافري  اختصاص دهد که شامل 

ساعت است.«

او تاکید کرد: »این پروژه چین در بندر گوادر عالوه بر نقش ترانزيت کاال، به 

توسعه گردشگري ساحلي و دريايي در سواحل پاکستان منجر مي شود و 

مي تواند تحول بزرگي را در اشتغال کشور 220 ميليون نفري پاکستان ايفا 

کند. اهمیت این موضوع به اندازه ای است که27 موسسه و شرکت معتبر 

چيني روي احياي گردشگري در سواحل پاکستان و گوادر متمرکز هستند 

تا توسعه منطقه گوادر، تک بعدي نباشد.«

 500 فهرست  در  چيني  از 143 شرکت  بيش  اینکه  به  اشاره  با  مونسان 

شرکت بزرگ تجاري دنيا قرار دارند که نيمي از اين شرکت ها در پاکستان 

فعال هستند، افزود: »همه اين پروژه هاي عظيم زيرساختي در حمل و نقل 

در صعب العبورترين مناطق کوهستاني اجرا مي شود به گونه اي که بخشي از 

اين مسير از خونجراب با ارتفاع 4700 متر از سطح دريا عبور مي کند تا به 

بندر کراچي و گوادر در مجاورت دريا برسد.«

او گفت: »جديت چيني ها در انجام تعهدات خود در پاکستان به حدي 

بوده است که تعداد اتباع چيني فعال در پاکستان از 20 هزار نفر در سال 

از  ارقام غيررسمي  و  نفر در سال 2022 رسيده است  به 60 هزار   2017

فعاليت 400 هزار نفر متخصص چيني در پاکستان حکايت دارد و طبق 

گفته رئيس چيني گروه ساخت اين مگاپروژه، در 10 سال گذشته 88 نفر 

و  اثر سوانح کاري در جاده ها و مسيرهاي کوهستاني  در  تاکنون  چيني 

پروژه هاي صنعتي، جان خود را از دست داده اند. اين موارد نشان مي دهد 

که چيني ها با تمام قدرت و سرمايه وارد پروژه پاکستان شده اند و به دنبال 

اتالف وقت نيستند.«

عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی، با اشاره به اینکه چيني ها از سال 

2007 فعاليت خود را در پروژه هاي بندر گوادر در غالب پيمانکاران کوچک 

شروع کردند،   اظهار کرد: »ولي از سال 2013 با ديدگاه جديد رهبر چين و 

اعالم پروژه يک کمربند- يک جاده، با جديت وارد توسعه زيرساخت هاي 

ترانزيتي پاکستان شدند و در سال 2015 نيز مبلغ سرمايه گذاري را از 46 

میلیارد دالر به 54 ميليارد دالر افزايش دادند و براي 923 هکتار زمين در 

بندر گوادر، برنامه هاي دقيق و جامعي اجرا کردند.«

ظرفیت 400 میلیون تنی گوادر در برابر 12 میلیون تنی چابهار

او یادآور شد: »در فاز 2 توسعه اين بندر تا سال 2029 چهار اسکله کانتينري، 

يک ترمينال فله، يک ترمينال غالت، يک ترمينال رو-رو، دو ترمينال 

نفتي، يک ترمينال LNG، يک آزادراه شش بانده براي اتصال به سواحل 

مکران، يک فرودگاه بين المللي جديد، کارخانجات شيرين سازي آب دريا، 

نيروگاه 300 مگاواتي و افزايش عمق کانال دسترسي به 20 متر احداث 

مي کنند.«

مونسان با بیان اینکه آنها در نظر دارند ظرفيت فعلي 13 ميليون تني بندر 

گوادر را در يک بازه زماني 20 ساله به 400 ميليون تن و 100 اسکله و عمق 

کانال دسترسي 24/5 متر برسانند؛  گفت: »اين در حالي است که ظرفيت 

فعلي بندر چابهار 8/5 ميليون تن است که طبق ادعاي مديران سازمان 

بنادر ظرفيت 12 ميليون تن را نيز دارد.«

هندی ها با وعده سرمایه گذاری85 ميليون دالری 

آمدند اما فقط 25 میلیون دالر آن را عملی کردند.

 در آن طرف مرز، چینی ها که برای سرمایه گذاری

 46 میلیارد  دالری به پاکستان رفته بودند، آن را

 به 54 میلیارد دالر افزایش دادند. مقايسه همين 

دو عدد به خوبي نشان مي دهد که ايران براي 

مبلغ ناچيزی، خود را سال ها معطل کرده است 
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مونسان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به اقدامات پاکستان 

در بندر گوادر،  افغانستان در مراوده با پاکستان،  امارات در ایجاد کریدور 

ترانزیتی ترکیه- عراق - امارات آیا مزیت دیگری هم برای چابهار باقی مانده 

است؟ به ضرورت توجه به مزیت جغرافیایی ایران و بندر چابهار اشاره و 

خاطرنشان کرد: »هیچ کس نمی تواند مسائل سیاسی را برای طوالنی مدت 

بر مسائل اقتصادی تحمیل کند. وقتی مسیر تردد، اقتصادی تر و ایمن تر 

باشد، قطعاَ انتخاب نهایی در طوالنی مدت خواهد بود؛ البته به شرطی که 

زیرساخت های حمل و نقلی به درستی فراهم شود.«

او تصریح کرد: »نباید فراموش کنیم که عراق در کنج شمال غربی خلیج 

فارس با عمق کم آب قرار دارد که دسترسی به مهم ترین بندر آن یعنی بندر 

بصره از طریق اروندرود ممکن است. محدودیت عمق و کم عرض بودن 

اروند باعث می شود کشتی های با تناژ کم و لنج ها بتوانند در آنجا تردد کنند 

که مسلماَ نمی تواند در مقیاس یک مسیر ترانزیتی مهم و اقتصادی باشد.« 

شرایط  همین  داشتن  با  نیز  ام القصر  و  فاو  »بنادر  افزود:  مونسان 

زیرساخت های مناسبی برای ترانزیت ندارند. در واقع هیچ یک از مسیرهای 

ترانزیتی شمال- جنوب و همچنین شرق- غرب نمی توانند از موقعیت 

بین  این  در  کنند.  صرف نظر  مکران  عمیق  آب  سواحل  به ویژه  ایران 

نتوانسته ایم  هنوز  دهه  چند  از  بعد  ما هست که  خود  از  مشکل  فقط 

زیرساخت های اساسی این مناطق را برای ترانزیت فراهم کنیم.«

او با بیان اینکه باید توجه داشته باشیم که کشوری مانند امارات به دلیل 

موقعیت جغرافیایی خود و نزدیکی به بندرعباس، اصوالَ مزیتی در چابهار 

ندارد ، یادآور شد: »چابهار برای کشوری مانند عمان حائز اهمیت است که 

برای دسترسی باری و مسافری به سمت شمال، دقیقاَ چابهار را در مقابل 

خود دارد و فاصله بین مسقط تا چابهار 300 کیلومتر است در حالی که 

فاصله مسقط تا بندرعباس بیش از 450 کیلومتر است.«

به گفته مونسان؛ البته تجهیز بندر جاسک هم برای عمان و هم برای امارات 

یک مزیت بزرگ است چراکه فاصله بندر فجیره امارات تا جاسک فقط 

160 کیلومتر است، آن هم در شرق تنگه هرمز که امنیت باالتری دارد. از 

دیدگاه آمایش سرزمین و استفاده بهینه از طول سواحل مکران، ایجاب 

می کند که از مزیت جاسک به نحو مناسبی استفاده شود و همه سرمایه ها 

را به طور نقطه ای در چابهار متمرکز نکرد.

همه تکیه چینی ها به گوادر نیست!

عضو کمیته توسعه منطقه ای و دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام 

در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه با توجه به سخنان معاون امور 

بندری سازمان بنادر و دریانوردی درباره معطل هندی ها نماندن، آیا اکنون 

برای همکاری با چین،  روسیه و یا هر کشور دیگری در چابهار دیر نیست، 

گفت: »چینی ها نه می خواهند و نه می توانند تکیه کاملی بر گوادر داشته 

باشند چراکه می دانند یک معضل اساسی و همیشگی به نام افغانستان )در 

اختیار طالبان(، شمال پاکستان را احاطه کرده است که مسیر ترانزیتی را با 

ریسک باالیی مواجه می کند.«

او با بیان اینکه اگر چینی ها به جای چابهار به سمت گوادر رفتند به خاطر 

این بود که دولت دست رد به سینه آنها زد، افزود: »دولت قبل با توجه 

به رویکرد غرب گرایانه و توافق هسته ای که در پیش داشت، تصور می کرد 

و  شد  خواهد  غربی ها  خشم  موجب  چینی ها  با  عمده  مشارکت  که 

نمی خواست ریسک کند. لذا تصمیم گرفت که میدان داری اصلی در چابهار 

را به هندی ها بسپارد. تصمیمی که همگان امروز واقف هستند که چقدر 

اشتباه بود.«

مونسان خاطرنشان کرد: »هندی ها با دولت قبلی افغانستان روابط بسیار 

گرم و خوبی داشتند، بنابراین اولویت اول خود را از سرمایه گذاری در چابهار 

برای دسترسی به بازارهای افغانستان قرار داده بودند که با سرنگونی دولت 

قبل و روی کار آمدن طالبان و تضاد اساسی آنها با هند، دیگر این مزیت 

از بین رفته است؛ لذا در این بین، ایران بازنده اصلی این تحوالت در چابهار 

بود، زیرا تا دیروز معطل تعلل های بی دلیل هندی ها بود و امروز که دیگر 

هندی ها مزیتی در افغانستان ندارند و بدیهی است که انگیزه کمتری برای 

سرمایه گذاری در چابهار داشته باشند، مدیران دریایی کشور باید با توجه به 

تحوالت روز، تصمیم گیری کنند.« 

او اظهار کرد: »اجرای درست این نوع پروژه ها به جدیت کارفرما در مواجهه با 

چين مي خواهد 30 ميليارد براي توسعه صنايع 

پتروشيمي و پااليشي در بندر گوادر سرمايه گذاري 

و اين بندر را به هاب منطقه اي محصوالت پتروشيمي 

تبديل کند  . اين در حالي است که پاکستان ذخاير نفتي 

و گازي ندارد و اين موضوع، ايران و جايگاه 

بندر چابهار را به چالش خواهد کشيد 
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تاخیرهای بادلیل و بی دلیل پیمانکار بستگی دارد،  مثالَ عليرغم همه جديت 

چيني ها در پاکستان و حجم سرمايه گذاري عظيم آنها، مجلس پاکستان 

اعالم  برنامه  از  بودن طرح هاي چيني ها  به عقب  نسبت  در سال 2018 

شده اوليه اعتراض کردند که باعث شد چيني ها ادوات مهندسي و تعداد 

کارشناسان خود را در پاکستان افزايش دهند و شیوه تخصيص اعتبار را 

اصالح کنند. اين در حالي است که در ايران در ازاي مبلغ سرمايه گذاري بسيار 

ناچيز 85 ميليون دالري هندي ها و تأخيرهاي چندساله و مکرر، دولت و 

مجلس ايران هيچ اقدام جدي را در اين زمينه اعمال نکرده اند.«

عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران افزود: »امروزه وضعيت 

به گونه ای است که خود هندي ها اعالم مي کنند که تاکنون در چابهار صرفاَ 

20 ميليون دالر هزينه کرده اند! البته بي مباالتي هندي ها در انجام تعهدات 

خود، نمونه هاي مکرر دارد که از جمله  می توان به توسعه ميدان نفتي 

کاشگان قزاقستان اشاره کرد که در نهايت لغو شد. متاسفانه رسانه هاي 

ملي و استاني نيز به جاي نقش مطالبه گري و اعمال فشار به هندي ها براي 

عمل به تعهدات خود صرفاَ نقش تبليغاتچي و ثناگويي در اقدامات اندک 

با نصب چند  و با تاخير هندي ها را در پيش گرفتند؛ به گونه اي که مثالَ 

دستگاه جرثقيل در بندر چابهار يک بوق تبليغاتي عظيم و احتماالَ هدايت 

شده در اغلب رسانه ها به راه مي افتاد.«

مونسان با اظهار گالیه نسبت به اینکه ظاهراَ برخي رسانه های داخلی، فرق 

ميليون دالر و ميليارد دالر را به خوبي درک نمي کنند يا نمي خواهند درک 

کنند وگرنه اين همه شور و شعف از يک اقدام کوچک، عادي و طبيعي 

نيست ، گفت: »پيشنهاد مي کنم که يک بازديد ميداني براي خبرنگاران و 

نمايندگان مجلس از بندر گوادر برگزار شود تا آنها هم تفاوت حجم فعاليت 

بين گوادر و چابهار را درک کنند.«

مونسان افزود: »چرا بايد يک کشور توانمند و ثروتمند با 85 ميليون نفر 

جمعيت، خود را معطل 20 ميليون دالر سرمايه گذاري هندي ها کرده باشد 

و همچنان چشم انتظار باشد تا احتماالَ پس از چند سال ديگر 65 ميليون 

دالر ديگر از طرف هندي ها اختصاص يابد. اين در حاليست که چيني ها 

تاکنون در خود بندر گوادر 757 ميليون دالر سرمايه گذاري تجهيزاتي و 

تاسيساتي کرده اند که به سرعت نيز در حال افزايش است و به بيش از 1/1 

ميليارد دالر خواهد رسيد.«

عزای عمومی برای فرصت از دست رفته

اقدامات  براي  پايکوبي  و  به جاي جشن  ايراني ها  »ما  خاطرنشان کرد:  او 

چراکه  اعالم کنيم،  عمومي  عزاي  يک  بايد  هندي ها  و محدود  کوچک 

بندر چابهار و سواحل مکران و کل  تاريخي توسعه همه جانبه  فرصت 

نيمه شرقي کشور به دليل تعلل هاي مکرر هندي ها و تبعيت بي چون و 

چراي آنها از تحريم هاي آمريکا از دست رفته و باعث شده است که کشور 

پاکستان و بندر گوادر با سرعت خيره کننده، جاي چابهار را گرفته تا خود را 

به عنوان هاب منطقه اي تجاري و نفتي مطرح کند.«

عضو کمیته توسعه منطقه ای مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح 

کرد: »متاسفانه سازمان بنادر در روزهاي اخير مجدداَ با راه اندازي بوق هاي 

تبليغاتي، مشارکت هندي ها در بندر چابهار را تبليغ کرد و همان راه اشتباه و 

بي نتيجه دولت قبل را در اتکا به هندي ها در چابهار و ديپلماسي اقتصادي 

التماسي مي پيمايند. آنها از اين نکته غافل هستند که از ديد تحليلگران 

اقتصادي دنيا، صراحتاً دارند ايران و ايراني را تحقير مي کنند که به خاطر 

مبالغ ناچيز و تحقيرآميز نه تنها حدود يک دهه است که خود را معطل 

کرده اند، بلکه همچنان چشم انتظار اقدامات هندي ها هستند.«

ضرورت شفاف سازی عملکرد شبه دولتی ها

برای  پیشنهادهایی  درباره  مونسان  گفت وگو  این  از  دیگری  بخش  در 

»اگر خواستار توسعه واقعی  از درجا زدن بیشتر چابهار گفت:  جلوگیری 

اقتصاد  در  را  دولتی  شبه  شرکت های  عملکرد  باید  هستیم  اقتصاد  در 

ایران شفاف و محدود کنیم. البته در برخی موارد هست که شرکت های 

خصوصی ایران ظرفیت انجام بعضی پروژه های بزرگ و خاص را ندارند یا 

حاضر نیستند وارد آن شوند که در این شرایط سپردن کار به شرکت های 

باید کار به  یا شبه دولتی تنها گزینه است؛ زیرا در غیراین صورت  دولتی 

شرکت های خارجی سپرده شود.«

انجام  در  دولتی  شرکت های  پایین  بهره وری  حالت کلی،  »در  افزود:  او 

چین همچنين قرار است 5 ميليارد دالر براي احداث 

1100 کيلومتر آزادراه و بزرگراه به منظور دسترسي 

سريع و ايمن به بندر گوادر و 6 ميليارد دالر 

براي بازسازي 1870 کيلومتر از راه آهن پاکستان 

اختصاص دهد که شامل قطارهاي مسافري

 با سرعت 160 کيلومتر بر ساعت است
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اثبات شده است؛ مثالَ عملکرد  پروژه های بزرگ یک موضوع بدیهی و 

بنیاد مستضعفان در ساخت آزادراه تهران- شمال یک داستان فرسایشی 

و غم انگیز است و به ضرب المثلی برای ناکارآمدی شرکت های دولتی و 

شبه دولتی در ایران تبدیل شده است. یک آزادراه 121 کیلومتری که قاعدتاَ 

باید با یک مدیریت درست، ظرف 5 سال ساخته می شد، پس از 25 سال، 

از سال 1375 تاکنون هنوز به طور کامل افتتاح نشده است.«

مونسان یادآور شد: »شرایط امروز ایران با چند سال پیش بسیار متفاوت 

شده است. سه مورد از این تحوالت مهم عبارت از قرارداد بلندمدت 25 

ساله ایران و چین شامل 400 میلیارد دالر سرمایه گذاری، عضویت ایران در 

سازمان همکاری های شانگهای و امکان استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری 

کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه و در آخر هم جنگ روسیه 

و اوکراین و مصمم کردن روسیه برای سرمایه گذاری جهت دسترسی به 

آب های جنوبی از طریق ایران است،  بنابراین اگر تا دیروز به هردلیلی صرفاَ 

چشم امید ما به دست هندی ها بوده، از امروز باید دیدگاه های متفاوت و 

وسیع تری را به کار گرفت و از همه ظرفیت ها استفاده کرد.«

این کارشناس امور بندری، با اشاره به اینکه همواره صحبت از چگونگي 

استقرار جمعيت 5 ميليون نفري در سواحل مکران بوده است که تاکنون 

چندان توفيقي نداشته است  گفت: »يکي از مهم ترين علل آن اين بوده 

است که مديران و برنامه ريزان اين مناطق، به معجزه گردشگري در ايجاد 

اشتغال در اين مناطق اطالع و اشراف کافي نداشته اند. گردشگري حوزه اي 

است که در ازاي سرمايه گذاري مشخص، چندين برابر حوزه هاي صنعتي 

ديگر، اشتغال ایجاد مي کند. اشتغالي که نه تنها دولتي نيست بلکه کامالَ 

متکي به بخش خصوصي و تعاوني است.«

او گفت: »نگاهي به آمار و ارقام ايجاد شغل در واحد سرمايه گذاري، اين 

مهم را به خوبي نشان مي دهد. مثالً به ازاي يک ميليون دالر سرمايه گذاري 

در صنعت ساختمان 20 شغل، در صنايع توليدي 14 شغل، در حوزه انرژي 

و پااليشگاه و پتروشيمي نيز )به دليل گرانقيمت بودن اين صنعت( حدود 

10 شغل، در حوزه تجارت و خريد و فروش نيز 19 شغل و به طور متوسط 

نيز در بين کل مشاغل صنعتي و خدماتي و کشاورزي 17 شغل ايجاد 

می شود. حال در حوزه گردشگري در ازاي هر 1 ميليون دالر سرمايه گذاري 

از 22 تا 35 شغل ايجاد می شود؛ زیرا اشتغال خرد، خودجوش و فصلي 

زيادي را در خود جاي مي دهد.«

عضو کمیته توسعه منطقه ای و دریامحور مجمع تشخیص مصلحت نظام 

افزود: »اگر ما در سواحل مکران تمرکز خود را بر حوزه انرژي و پااليشگاه ها 

و پتروشيمي متمرکز کرديم در ازاي هر 1 ميليون دالر سرمايه گذاري حدوداً 

حوزه گردشگري  در  حالي که همين سرمايه  در  ايجاد کرده ايم  10 شغل 

بايد  توسعه گردشگري  شروع  براي  ايجاد کند که  مي تواند  شغل   35

زیرساخت های الزم مانند آزادراه جاسک- مشهد در دستور کار قرار گیرد.«

او گفت: »اين آزادراه با طول تقريبي 1200 کيلومتر، بودجه حدود 2 ميليارد 

دالر و در مدت زمان 8 سال قابل ساخت است و مي تواند کل نيمه شرقي 

کشور را احيا کند و به تردد 15 تا 20 ميليون نفر مسافر و گردشگر و تردد 

15 تا 25 ميليون وسيله نقليه )سواري، تريلر، نفتکش و کاميون( در سال 

برسد به گونه اي که ارتباط دهنده کشورهاي شمالي محصور در خشکي با 

کشورهاي همسايه ايران و شبه قاره هند و شرق آسيا باشد.«

مونسان گفت: »اکنون حدود 2 ميليون نفر جمعيت در مسير اين آزادراه 

ساکن هستند که در صورت ساخت آن، اين جمعيت به بيش از 4 ميليون 

نفر خواهد رسيد. همچنين اين آزادراه نقش مهمي در کريدور شمال - 

بنادر حاشيه ای درياي عمان و اجراي توسعه دريامحور و  جنوب، احياي 

بهبود آمايش سرزمين در چشم انداز 25 ساله خواهد داشت.« 

چینی ها در نظر دارند ظرفيت فعلي 13 ميليون تني 

بندر گوادر را در يک بازه زماني 20 ساله به 400 ميليون 

تن و 100 اسکله و عمق کانال دسترسي 24/5 متر 

برسانند؛ اين در حالي است که ظرفيت فعلي بندر 

چابهار 8/5 ميليون تن است که طبق ادعاي مديران 

سازمان بنادر ظرفيت 12 ميليون تن را نيز دارد
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کـارنـامـه شکـست

بررسی وضعیت عملکرد بندر چابهار و عدم اتصال کامل به پس کرانه

درازی دست؛ کوتاهی پا

گزارش از

تحریریـه ترابـران

نه در قد و قواره یک بندر اقیانوسی دیده می شود و نه نشانی از هاب ترانزیتی و کانتینری دارد؛ به جز دارا بودن 

موقعیت جغرافیایی بی نظیر هم هیچ ویژگی دیگرش به بندر رقیبش یعنی گوادر در پاکستان نمی برد. همان 

بندری که بر اساس خواب و خیال های دولت قرار بود به مدد زیرساخت های سازمان بنادر و دریانوردی، خط اعتباری 

هندوستان، سرمایه گذاری شرکت IPGL و ارسال کمک های بشردوستانه هندوستان به افغانستان، از باراندازی به 

یک بندر ترانزیتی و کانتینری فعال در اندازه یک هاب تبدیل شود.

اما فارغ از موضوعاتی که در مورد قرارداد این بندر با هندی ها مطرح می شود، یکی از دالیل رقم خوردن وضعیت 

فعلی چابهار، عدم توسعه یکپارچه و جامع این بندر است؛ تا آنجا که حتی معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل 

بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان هم اذعان دارد که تاخیر در اجرای پروژه های ریلی و جاده ای و عدم اتصال 

ریلی بندر با پس کرانه زمینه فعالیت های توسعه فیزیکی بندر چابهار را با چالش مواجه کرده است. مدیران شرکت 

کشتیرانی والفجر نیز )به تازگی متولی حمل ونقل کانتینری بندر چابهار شده اند!( اگرچه تمایلی به گفت وگو با ترابران 

نشان ندادند، اما در مصاحبه با نشریه خود شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی، بر این موضوع صحه گذاشته اند، اما 

در عین حال از برنامه های این شرکت برای بازاریابی در چابهار می گویند.
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حسین شهدادی ، معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی 

سیستان و بلوچستان درباره بررسی وضعیت بندر چابهار و طرح توسعه 

آن، با بیان اینکه فاز اول طرح توسعه بندر چابهار از سال 1396 افتتاح شد 

و به بهره برداری رسید، به ترابران گفت: »از همان سال عملیات تخلیه  و 

 بارگیری کاال و کانتینر در بندر چابهار انجام شد؛ به صورتی که در چند سال 

گذشته روند تخلیه و بارگیری کاالی غیرنفتی در این بندر مستمراً در حال 

افزایش بوده و حجم عملیات فعلی بندر در سال تقریباً به 3 برابر در سال 

1396رسیده است.«

شهدادی مدعی شد: »روند افزایشی عمیات تخلیه و بارگیری در بندر چابهار 

پر  اکثر گروه های کاالیی  برای جذب  بازاریابی هدفمند و مستمر  نتیجه 

محصوالت  اساسی،  غالت، کاالهای  قبیل،  از  صادراتی  و  وارداتی  تکرار 

معدنی، مصالح ساختمانی و توسعه همه رویه های گمرکی اعم از صادرات 

و ترانزیت است.«

او با بیان اینکه از برنامه های باالدستی مرتبط با توسعه بندر چابهار در چند 

سال گذشته دو موضوع »توسعه سواحل مکران« و »توسعه محور شرق« 

بیشتر مورد بحث و پیگیری از طرف مسئوالن، نمایندگان مجلس، مردم 

و فعاالن بخش خصوصی بوده،  اظهار کرد: »توسعه و تجهیز و افزایش 

ظرفیت بندر چابهار یکی از فعالیت هایی بوده است که با توجه به اسناد 

باالدستی با هزینه ای بالغ بر یک میلیارد دالر انجام شده است.« 

و  سیستان  دریانوردی  و  بنادر  اداره کل  اقتصادی  و  بندری  امور  معاون 

و  همه گروه های کاالیی  به  خدمات  »ارائه  خاطرنشان کرد:  بلوچستان 

توسعه انجام خدمات همه فرآیندهای گمرکی، مستلزم توسعه فیزیکی در 

بخش ریل، جاده و توسعه های غیرفیزیکی در تسهیل، تسریع و کاهش 

هزینه های انتقال کاالی ترانزیتی و افزایش ضریب دسترسی بندر از طریق 

اتصال به شبکه جهانی حمل و نقل بین المللی دریایی است.«

سرعت گیر های توسعه چابهار

شهدادی درباره موانع موجود بر سر راه توسعه بندر چابهار گفت: »مشکالتی 

ناوگان  عمر  افزایش  جاده ای،  و  ریلی  پروژه های  اجرای  در  تاخیر  مانند 

حمل و نقل زمینی، افزایش مستمر کرایه های حمل زمینی، افزایش بی رویه 

هزینه های تامین ناوگان و اقالم مصرفی ناوگان حمل و نقل زمینی کشور 

نگرانی هایی را ایجاد کرده که در صورت عدم برنامه ریزی سریع و صحیح 

در این زمینه، فعالیت های توسعه فیزیکی بنادر خصوصاً بندر چابهار را با 

چالش مواجه خواهد کرد.«

بنادر کشور به شبکه های  با اشاره به مشکل کاهش ضریب دسترسی  او 

حمل و نقل بین المللی تصریح کرد: »موضوع مهم دیگر، صعوبت اتصال 

از این  بنادر کانونی کانتینری دنیا است که بخش عمده ای  بنادر کشور به 

محدودیت متاثر از شرایط جهانی و اعمال تحریم ها علیه ایران است که 

نتیجه ای جز افزایش هزینه های انتقال کاال و کانتینر ندارد.«

و  ترانزیت  حوزه  در  چابهار  بندر  عملکرد  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  او 

دلیل  به  ترانزیت  بخش  »در  زمینه گفت:  این  در  برنامه ها  تحقق  میزان 

برنامه ریزی منسجم  انسجام و هماهنگی دستگاه های متولی، عدم  عدم 

در کاهش هزینه های ترانزیت و عدم تالش در رقابتی کردن انتقال کاالی 

ترانزیتی در کشور با بخشنامه های خلق الساعه به ویژه اعمال محدودیت ها 

برای انتقال کاالهای نفتی در چند سال گذشته از ظرفیت های خوب بنادر 

کشور مخصوصاً بندر چابهار در توسعه فعالیت های تجاری به شکل بهینه 

استفاده نشده است.«

و  سیستان  دریانوردی  و  بنادر  اداره کل  اقتصادی  و  بندری  امور  معاون 

بلوچستان با بیان اینکه بخش عمده ای از واردات کشور شامل کاالهای 

اساسی است که اغلب توسط دو شرکت بزرگ دولتی از مجموعه وزارت 

موضوعاتی  »متاسفانه  خاطرنشان کرد:  می شود،  انجام  جهاد کشاورزی 

انعطاف در دستگاه های صدور مجوز زیرمجموعه وزارت  همچون عدم 

جهاد از قبیل دامپزشکی، قرنطینه و حفظ نباتات و سختگیری دستگاه های 

دولتی صدور ترخیص و تشریفات خروج کاال در اخذ هزینه های مربوط به 

سود بازرگانی، هزینه های آزمایش ها و هزینه حق پرچم ناوگان در اخذ وجه 

و عدم توجه به ترخیص کاال با حداقل اسناد، فرآیند ورود و انتقال کاال را 

معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر

 سیستان و بلوچستان: از سال 1396 عملیات تخلیه

  و  بارگیری کاال و کانتینر در بندر چابهار انجام شد؛

 به صورتی که در چند سال گذشته روند تخلیه و بارگیری 

کاالی غیرنفتی در این بندر مستمرًا در حال افزایش 

بوده و حجم عملیات فعلی بندر در سال تقریبًا

 به 3 برابر در سال 1396رسیده است!
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از بنادر کشور به ویژه چابهار با چالش جدی مواجه کرده است.«

در مسیر تفاهم دوجانبه

شهدادی در ادامه با یادآوری اینکه سازمان بنادر و دریانوردی زیرساخت ها 

را در بندر چابهار مهیا و بخشی از تجهیزات تخلیه و بارگیری کاالی عمومی 

ایران و هندی ها گفت:  تامین کرده،  درباره وضعیت مذاکرات  را  فله  و 

»مذاکرات برای عقد قرارداد تامین تجهیزات و راهبری پایانه بندری شهید 

بهشتی با طرف هندی در حال پیگیری و بخشی از فرآیند تدوین قرارداد 

هم انجام شده و برخی از موارد اختالفی نیز با پیگیری سازمان بنادر با اخذ 

مجوز از مراجع ذی صالح حل وفصل شده است.«

او با بیان اینکه فعالیت شرکت های پورت اپراتور بین المللی در ترمینال های 

بندری موضوعی مرسوم و معمول است  ، تاکید کرد: »همه بنادر دنیا در 

زمینه توسعه ضریب دسترسی بنادر و ترمینال های بندری از ظرفیت های 

با مالحظه دقیق در  شرکت های خارجی استفاده می کنند؛ به صورتی که 

عملکرد بنادر منطقه از قبیل بصره، کراچی، صحار، خلیفه ابوظبی و حتی 

 JNPT خود بنادر کشور هند به ویژه بنادر غرب هند شامل موندرا، کاندال و

پورت اپراتورهای  توسط  آنها  بندری  ترمینال های  که  می کنیم  مشاهده 

متعدد بین المللی مدیریت و راهبری می شوند.«

معاون امور بندری اداره کل بنادر سیستان و بلوچستان تاکید کرد: »مطمئناً 

استراتژی استفاده از ظرفیت شرکت های بین المللی برای توسعه چابهار، به 

تامین تجهیزات، راهبری آن در مسیر افزایش ترافیک کاال و کانتینر، اتصال 

به سایر بنادر کانونی کانتینری منطقه و ترانشیپ کانتینر در این بندر منجر 

می شود. بنابراین حذف موانع و تسریع در عقد قرارداد با هندی ها به عنوان 

یک تجربه بین المللی، به کمک ما خواهد آمد.«

او در پاسخ به این پرسش که چرا هندی ها مجوز بهره برداری از جرثقیل های 

از تجهیزات  »بخشی  نکرده اند، گفت:  بندر چابهار هنوز صادر  در  را  خود 

تخلیه و بارگیری توسط طرف هندی وارد بندر چابهار شده که در چهارچوب 

قرارداد بلندمدت استفاده خواهد شد.«

شهدادی افزود: »نکته مهم این است که در قرارداد بلندمدت، پیشنهادهای 

سازمان برای ایجاد ترافیک کاال و کانتینر به عنوان یکی از تعهدات قرارداد 

توسط طرف هندی در بندر چابهار حتماً لحاظ خواهد شد.«

دست سازمان بنادر در انتخاب اپراتور کوتاه بود

زمانی که از شهدادی درباره انتخاب بی سر و صدای شرکت خدمات بندری 

کیهان شیران زرین )سینا( به عنوان اپراتور بندر چابهار پرسیدیم، گفت: »به 

نتیجه رسیدن قرارداد در سه سال  به  برای  پیگیری های طرفین  موازات 

گذشته، راهبری پایانه بندر شهید بهشتی توسط قرارداد کوتاه مدت در حال 

انجام بوده و طرف هندی برای انجام عملیات بندری از پیمانکار ایرانی دارای 

مجوز تخلیه و بارگیری و راهبری پایانه بندری استفاده کرده و شناسایی و 

انتخاب پیمانکار توسط طرف هندی انجام شده است.«

او تاکید کرد: »تاکنون فعالیت های بندری و تسهیم درآمدها بر اساس 

قرارداد فی مابین سازمان با طرف هندی انجام شده و سازمان بنادر هیچ 

دخالتی در انتخاب پیمانکار دست دوم طرف هندی نداشته است.«

و  سیستان  دریانوردی  و  بنادر  اداره کل  اقتصادی  و  بندری  امور  معاون 

بلوچستان افزود: »همچنین با هدف توسعه فعالیت های بندری و افزایش 

ترافیک کاال و کانتینر تخفیفات قابل مالحظه ای به منظور تشویق صاحبان 

کاال و کانتیر در بندر چابهار توسط سازمان بنادر قابل ارائه خواهد بود.«

به گفته او، تخفیفات مربوط به هزینه های بندری وارده بر کاال و کشتی، 

مشکالتی مانند تاخیر در اجرای پروژه های ریلی و 

جاده ای، افزایش عمر ناوگان حمل  زمینی و افزایش 

مستمر کرایه های حمل آن، نگرانی هایی را ایجاد

 کرده که در صورت عدم برنامه ریزی سریع و صحیح 

در این زمینه، فعالیت های توسعه فیزیکی بنادر 

خصوصًا بندر چابهار را با چالش مواجه خواهد کرد

درباره اینکه چرا هندی ها مجوز بهره برداری از 

جرثقیل های خود را در بندر چابهار هنوز صادر  کرده اند 

باید بگویم بخشی از تجهیزات تخلیه و بارگیری توسط 

طرف هندی وارد بندر چابهار شده که در چهارچوب 

قرارداد بلندمدت استفاده خواهد شد
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تخفیفات و معافیت های کانتینری به ویژه معافیت های تخلیه و بارگیری 

کانتینرهای صادراتی و ترانزیتی در صورت ایجاد توافقنامه حمل کانتینر 

به بندر شهید بهشتی با تعهد خطوط کشتیرانی مبنی بر ایجاد خط منظم 

کشتیرانی از مبدأ و به مقصد بندر چابهار، می تواند از جمله مشوق های 

قابل ارائه باشد.

در پایان این مصاحبه، شهدادی پاسخی به پرسش ترابران درباره چرایی و 

چگونگی انتخاب شرکت کشتیرانی والفجر به عنوان اپراتور کانتینری بندر 

چابهار نداد، بنابراین با توجه به اینکه پرسش ما درباره چرایی و چگونگی 

انتخاب یک شرکت کشتیرانی مسافری برای اپراتوری کانتینری یک بندر بود، 

به سراغ خود شرکت کشتیرانی والفجر رفتیم، اما پس از ارسال پرسش ها 

به منظور انجام مصاحبه، تمایلی از جانب آن شرکت برای پاسخگویی وجود 

نداشت. به همین منظور، ترابران برای رفع این ابهامات، به گفت وگویی که 

ماهنامه پیام دریا با کاپیتان محمود باقری، مدیر بازرگانی شرکت کشتیرانی 

والفجر داشت، اکتفا کرد. 

ماموریت کشتیرانی والفجر در چابهار چیست؟

بیان  با  والفجر  شرکت کشتیرانی  بازرگانی  مدیر  باقری،  محمود  کاپیتان 

اینکه یکی از سرفصل های اصلی گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی احیای 

کریدور شمال-جنوب است، می گوید: »به همین منظور، این شرکت با 

ارائه خدمات فیدری می تواند یکی از حلقه های اصلی این زنجیره محسوب 

دستور کار  از  فعالیت  این  زمانی،  مدت  برای  اینکه  جهت  به  اما  شود؛ 

به  اوایل سال 1400 دستور کار جدید  از  بود، دوباره  شرکت خارج شده 

شرکت والفجر جهت فعالیت در بخش ارائه خدمات فیدری با به کارگیری 

کانتینرهای غیرملکی )SOC( ابالغ شد که در حال اجرا است.«

»با توجه به رویدادهای ژئوپلیتیک اخیر در شرق  باقری یادآور می شود: 

شمال-جنوب  تقویت کریدور  موضوع،  سیاسی  تبعات  و  بالکان  حوزه 

مهم تر و به همین دلیل  تصمیمات گروه کشتیرانی جمهوری اسالمی در 

توسعه بندر چابهار موجب هم افزایی بیشتر شده است. البته حضور در بازار 

عراق نیز در دستور کار این شرکت قرار دارد.«

 20 فوتی،   40 یخچالی  دستگاه کانتینر   176 اکنون  اینکه  به  اشاره  با  او 

Hight Cube دستگاه کانتینر یخچالی 20 فوتی و 96 دستگاه کانتینر

در اختیار این شرکت قرار دارد، می افزاید: »با توجه به سیاست گذاری ها در 

عراق و بندر چابهار تعدادی کانتینر به صورت زمانبندی و براساس نیاز بازار به 

این بخش افزوده خواهد شد.«

باقری به وظیفه محوله توسعه فعالیت ها در بندر چابهار از گروه کشتیرانی 

جمهوری اسالمی به کشتیرانی والفجر اشاره و خاطرنشان می کند: »کشتیرانی 

والفجر اکنون متولی همه حمل ونقل دریایی از / به چابهار است. به عبارت 

دقیق تر، از این پس همه ترددهای شناورهای گروه در بندر چابهار  ، از سوی 

کشتیرانی والفجر انجام خواهد شد.«

وقتی پس کرانه معضل می شود

مدیر بازرگانی شرکت کشتیرانی والفجر تصریح می کند: »عدم تعادل در 

پیشرفت زیرساخت های قابل بهره برداری و در حال اجرا، معضل پس کرانه 

مدیر بازرگانی شرکت کشتیرانی والفجر:

 کشتیرانی والفجر اکنون متولی همه حمل ونقل دریایی

 از / به چابهار است. به عبارت دقیق تر، از این پس 

همه ترددهای شناورهای گروه در بندر چابهار  ،

 از سوی کشتیرانی والفجر انجام خواهد شد
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چابهار را به چالش جدی تبدیل و عامل عدم رغبت خطوط کشتیرانی به 

دولتی ،  ذی ربط  ارگان های  منظور  به همین  است.  بوده  چابهار  در  حضور 

به ارائه تسهیالت تشویقی مبادرت کردند؛ اما همچنان چالش پسکرانه و 

ترانزیت محموالت دغدغه اصلی محسوب می شود، لذا حضور برنامه ریزی 

شده با شناورهای کوچک تر، در مراحل اولیه به صرفه و به صالح بود.«

ارسال  حجم  افزایش  با  همزمان  می توان  مستمر  تداوم  با  او؛  به گفته 

محموالت ورودی و خروجی، به صورت گام به گام  رو به جلو حرکت کرد.

به منظور  TEU کانتینر ملکی  به ضرورت خریداری سه هزار  اشاره  با  او 

درخواست  »عمده  می گوید:  شمال - جنوب  کریدور  رونق  و  راه اندازی 

بازارهایی که در موضوع بندر چابهار و کریدور پیش بینی می شود ، مربوط به 

افغانستان و کشورهای CIS است؛ اما به نظر می رسد بیشترین بارها از نظر 

حجم، تعداد و زودبازده بودن بارهای مربوط به مقصد غرب افغانستان 

خواهد بود.«

بخت یار کدام است »گوادر« یا »چابهار«؟

باقری در پاسخ به این پرسش که آیا بندر گوادر پاکستان با روند توسعه ای 

بندر چابهار به شمار می رود، می گوید: »هند و  برای  سریع، رقیبی جدی 

پاکستان اختالفات تاریخی در همه موضوعات دارند ؛ به همین دلیل در 

فعالیت ها و به وجود آوردن زمینه های توسعه  ای، رقابت مشهود است. 

شاید هند به همین علت برای سرمایه گذاری در بندر چابهار اقدام کرده تا 

نیازی به رقیب سنتی خود نداشته باشد.«

این مقام مسئول، با بیان اینکه در بندر چابهار به علل مختلف ما نتوانستیم 

به  نیز  »هندی ها  می کند:  تصریح  برسانیم،  مطلوب  نقطه  به  را  پسکرانه 

هر دلیل در سرمایه گذاری های خود تاخیراتی دارند، اما چینی ها که رقیب 

اقتصادی هند در منطقه هستند، در جهت توسعه صادرات، در  اصلی 

بخش غربی کشور خود یعنی بندر گوادر سرمایه گذاری کرده و با سرعت 

باالتری در حال توسعه و تکمیل این بندر هستند. ضمن اینکه  ، به دلیل 

از  بسیاری  مناسب  جاده  و  ریل  فقدان  و  چابهار  بندر  پسکرانه  ضعف 

کامیونداران حاضر به تردد در مسیر چابهار نیستند.«

برنامه والفجر برای بازاریابی در چابهار

مدیر بازرگانی شرکت کشتیرانی والفجر درباره برنامه های کشتیرانی والفجر 

برای جذب بار در بندر چابهار می گوید: »عالوه بر اعالم برنامه هفتگی و 

تداوم حضور در چابهار، برای مشتریان تخفیفاتی قائل شده و در مذاکرات 

با شرکت ها آنها را برای حمل از مسیر چابهار ترغیب می کنیم؛ اما با هر 

حال آماده نبودن پسکرانه باعث کاهش تمایل از سوی مشتری می شود. 

با همراهی  و  زمانبندی  برنامه  در  داشت که  انتظار  این حال می توان  بر 

همه ارگان های ذی ربط، چابهار جایگاه واقعی خود را با توجه به موقعیت 

قابل دفاع خود به لحاظ طبیعی و جغرافیایی در کریدور و منطقه در آینده 

نزدیک پیدا کند.«

او افزود: »شاید زودبازده ترین راه این باشد که ما همچنان نرخ های حمل 

را با تفاوت چشمگیری نسبت به بندرعباس پایین نگه داریم تا شرکت های 

اگر  البته  پیدا کنند.  تمایل  بندر چابهار  به سمت  بین المللی  حمل ونقل 

زیرساخت های لجستیکی فراهم باشد و شرکت های حمل ونقل بین المللی 

کشتیرانی مشاهده کنند که زیرساخت های الزم در بندر فراهم است، به 

استفاده از این مسیر گرایش بیشتری پیدا می کنند.«

باقری گفت: »در این زمینه اداره بندر چابهار، هزینه ترانشیپ وTHC  را با 

تخفیف اعالم کرده است و برای تعرفه های گمرکی و هزینه بندری شناورها 

نیز تخفیفاتی قائل شده  است. به هرحال بازار و جمعیت قابل توجهی در 

شمال و شرق کشور وجود دارد که دسترسی مستقیم به دریا ندارند. این 

جمعیت نیازمند واردات مایحتاج روزانه هستند که توسعه چابهار می تواند 

کمک کند تا هرچه زودتر این موقعیت بالقوه برای ما بالفعل شود.«

او تاکید می کند: »باید همه حلقه های زنجیره کریدور شمال-جنوب حرکتی 

هماهنگ داشته باشند؛ زیرا توان این زنجیره با ضعیف ترین حلقه قیاس 

می شود؛ لذا اگر ارگان ها و وزارتخانه های موثر در این کریدور با یکدیگر 

هماهنگ باشند و با یک هدف واحد فعالیت کنند، این امر موجب کاهش 

ریسک نقصان در بازدهی کیفی، کمی و زمانی خواهد شد.« 

عدم تعادل در پیشرفت زیرساخت های قابل 

بهره برداری و در حال اجرا، عامل عدم رغبت خطوط 

کشتیرانی به حضور در چابهار بوده است. به همین 

منظور ارگان های ذی ربط دولتی ، اقدام به ارائه 

تسهیالت تشویقی کردند؛ اما همچنان چالش 

پسکرانه و ترانزیت محموالت دغدغه اصلی محسوب 

می شود، لذا حضور برنامه ریزی شده با شناورهای 

کوچک تر، در مراحل اولیه به صرفه تر است



بــزنـــگاه

نمی خواهیم بپذیریم که خودمان عامل اول نقش ناپذیری در بندر چابهار هستیم

سـوزن به خـود !
گزارش از

ماهـور مجـد

... در چابهار مذاکرات مفید و خوبی با هند داشتیم اما همتی برای اجرای آن نشان ندادیم. تا جایی که باید 

گفت اراده ما  بیش از میدان روی کاغذ شکل گرفته است. اکنون نیز هنوز بر اساس قواعد بین المللی تجارت 

بازی نمی کنیم و همچنان در انبوهی از مشکالت و موانع دست و پا می زنیم و نمی خواهیم بپذیریم عامل لنگیدن یک 

پای ماجرا در قرارداد هند خودمان هستیم وگرنه چرا باید هند برای توسعه بندر چابهار با ایران قرارداد ببندد، اما 

کاالهای صادراتی خود را از طریق دریای سیاه به روسیه برساند؟! ...

دکتر مسعود پل مه، دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با وجود اینکه تحریک تقاضا را عامل رونق 

البته انصاف نیست که  چابهار می داند، معتقد است که خودمان عامل اصلی نقش ناپذیری بندر چابهار هستیم، 

محدودیت های مالی و بین المللی را نادیده بگیریم؛ اما شایسته هم نیست که بی سلیقگی های صورت پذیرفته را 

کتمان کنیم.
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در سرمایه گذاری خارجی شفافیت نداریم

دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با اشاره به اینکه آمد و رفت 

یک  شکل گیری  تشریفات  از  می توان  را  اقتصادی  و  تجاری  هیئت های 

می گوید:  کافی؛  نه  است،  الزم  شرط  که  دانست  اقتصادی  فعالیت 

از شفافیت  است که  مقوالتی  از جمله  ایران  در  خارجی  »سرمایه گذاری 

الزم برخوردار نیست. ما حتی در فعالیت های اقتصادی داخلی مبتنی بر 

سال هاست  هستیم که  مواجه  تناقضاتی  با  داخلی گاهی  سرمایه گذاری 

الینحل باقی مانده است.«

تبادالت مالی فعالیت  های دریایی بر پایه ارز  او توضیح می دهد: »مثالً 

قوانین  با  ما  بانکی،  ارزی  تراکنش  امکان  عدم  علی رغم  و  است  استوار 

بازدارنده درباره ارز در قالب قاچاق و... مواجه هستیم. واقعیت این است 

و کارگری مشکالت  اجتماعی، کار  تامین  مالیاتی،  مباحث  در  نه تنها  که 

بسیاری داریم، بلکه مهم تر از همه، تعدد مراجع تصمیم گیرنده و مجری 

اگر  امور گمرکی  در  فرض کنید  شما  است.  مانع آفرین  خود  به خودی 

با پلمپ مبدأ وارد شود و آن کاال در زمره کاالهای  کانتینری )ترانزیت( 

تا  بنابراین  باشد،  پاسخگو  باید  )فورواردر(  ایرانی  باشد، شرکت  غیرمجاز 

انجام شود،  اگر سرمایه گذاری هم  این موانع رفع نشود، فرضاً  زمانی که 

سرانجامی نخواهد داشت.«

پل مه تاکید می کند: »با نگاهی به گذشته مالحظه خواهید کرد ما پیش تر 

از پاکستان برای توسعه و احیای فعالیت های لجستیکی در چابهار اقدام 

کرده ایم و با هند مذاکرات منتج به توافق داشته ایم، ولی آن اراده قوی که 

می بایست در این بیست و چندسال از خود نشان می دادیم، وجود نداشته 

است. البته انصاف نیست که محدودیت های مالی و بین المللی دولت را 

به ویژه در زمینه محدودیت های حاصل از تحریم نادیده بگیریم؛ اما شایسته 

نیست که بی سلیقگی های صورت پذیرفته را هم کتمان کنیم.«

دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با اشاره به هدررفت منابع 

ریالی، ارزی و تسهیالت بنگاه های کوچک و زودبازده، با طرح این پرسش 

که اگر آن وجوه صرف بندر، جاده، ریل و... در چابهار می شد، امروز در 

چه وضعی بودیم و آیا هند گندم اهدایی سازمان ملل به افغانستان را از 

طریق پاکستان ارسال می کرد، می گوید: »متاسفانه اراده ها روی کاغذ بیش 

از میدان شکل گرفته است. همچنین انتخاب شریک تجاری، بررسی جایگاه 

او در کشور خودش، بررسی استقالل مدیریتی آن شرکت، بررسی کارنامه 

آن شرکت در توسعه زیرساخت مبتنی بر افق و چشم انداز اقتصاد جهانی 

و تجارت منطقه، از مهم ترین پارامترهای موفقیت و مدیریتی است که 

همه جای سوال دارد؛ لذا قبل از اینکه تقصیرها را به گردن طرف مقابل 

بیندازیم، باید پذیریم که دولت و بخش خصوصی مسئول این ناکارآمدی در 

دکتر مسعود پل مه، دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در 

با طرف های هندی  اینکه در سال جاری  با اشاره به  با ترابران،  گفت وگو 

به صورت دوجانبه در ایران و هندوستان مذاکراتی برگزار و موضوعات را 

پیگیری کردیم، می گوید: »در این مذاکرات درباره موضوعات مختلفی از 

جمله توسعه فعالیت های بازرگانی و تبادل تجاری از بندر چابهار بحث 

کردیم و به هندی ها متذکر و یادآور شدیم که ارسال کاالها را به مقصد 

روسیه از مسیر ایران و با محوریت بندر چابهار مورد توجه قرار دهند و 

در زمینه توسعه فعالیت های کریدور شمال- جنوب گام عملی بردارند.« 

او می افزاید: »با این وجود، در حال حاضر مسیر انتقال کاالهای صادراتی 

هند به روسیه از طریق دریای سیاه است که این موضوع بالتبع با توافقات 

دو و سه جانبه برای توسعه چابهار و راهگذر شمال- جنوب مغایر خواهد 

بود. البته طرف هندی هم از مشکالت مرتبط با حوزه لجستیکی اعم از 

ایران  اداری مانع آفرین در راه فعالیت ترانزیتی در  اقدامات  زیرساخت و 

گالیه  داشت.«

پل مه در ارزیابی عملکرد هندی ها در چابهار تاکید می کند: »یکی از دالیل 

عدم تحقق کامل سرمایه گذاری شرکت IPGL در بازه زمانی توافق شده و 

تاخیر در شکل گیری فعالیت های بندر چابهار، بازی نکردن بر اساس قاعده 

برد- برد است. باید باور داشت تجارت تا زمانی که در قاعده برد-برد دیده 

نشود، نه شکل می گیرد و نه استوار می ماند.«

او با اشاره به اینکه به نظر می رسد زمان و فرصت بسیار گرانی را در چابهار 

از دست داده ایم، تصریح کرد: »هرچند به اعتقاد بنده، خود ما عامل اصلی 

نقش ناپذیری بندر چابهار هستیم.«

در حال حاضر، مسیر انتقال کاالهای صادراتی هند به 

روسیه از طریق دریای سیاه است که این موضوع با 

توافقات دو و سه جانبه برای توسعه چابهار و راهگذر 

شمال- جنوب مغایر خواهد بود. هرچند طرف هندی 

هم از مشکالت مرتبط با حوزه لجستیکی اعم از 

زیرساخت و اقدامات اداری مانع آفرین در راه 

فعالیت ترانزیتی در ایران گالیه  دارد
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بندر چابهار و فرصت سوزی بوده اند، بنابراین باید جبران مافات کرد؛ چراکه 

به قاعده از هرجایی ضرر بازگردد، منفعت است.«

در ادامه، او پیشرفت بندر چابهار را از لحاظ بازرگانی مستلزم تحریک تقاضا 

دانسته و تاکید می کند: »در این بندر، باید از فرمول های آزموده شده برای 

به گردش درآمدن عرضه و تقاضا استفاده شود. بارها این موضوع را که 

دولت باید نگاه و مولفه مالی خود را از هزینه - فایده به هزینه - فرصت 

تبدیل کند، گوشزد کرده ایم.«

او با تاکید بر اینکه دولت باید با یک سلسله اقدامات انگیزشی، فعالیت 

اقتصادی در چابهار را تحریک و تقویت کند و این امر مستلزم تغییرات 

بنیادی است، می افزاید: »ما نیازها و همه عواملی را که می تواند زنجیره 

تامین را در چابهار شکل دهد، حلقه به حلقه از تغییرات مولفه های اقتصادی 

تا اراده به اقدامات روبنایی، مشکالت حمل و نقل دریایی و... شناسایی کرده 

و حتی بازه های زمانی اجرا، چگونگی اعطای تسهیالت )مالی و غیرمالی( و 

... را تدوین و با دسته بندی در حوزه مدیریتی هر یک از سازمان ها، ادارات 

و دیگر نهادها مشخص کردیم. همچنین اعالم کردیم که چابهار نیازمند چه 

محرک های قانونی، اداری، مالی و عملیاتی است تا نقش شایسته ایران را در 

این حوزه رقم بزند، ولی متاسفانه دریغ از یک پرسش که این موضوعات 

منعکس و مطالبه شده حاصل چه بررسی و تحلیلی است و مستندات و 

محکمات آن را بخواهند.«

ناف دولت و مجلس را با »نمی شود« بسته اند

دبیرکل انجمن کشتیرانی می گوید: »انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران 

در مرداد سال جاری، هیئتی 100 نفره از مدیران ارشد شرکت های کشتیرانی 

و نمایندگی کشتیرانی و با دعوت از همه دست اندرکاران و مسئوالن دولتی 

ذی نفع در امر ترانزیت اعم از وزارت راه، سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک، 

سازمان راهداری، سازمان مناطق آزاد، وزارت امور خارجه، مجلس، شرکت 

انبارهای عمومی و... با هدف مذاکرات بی واسطه بخش خصوصی و دولتی 

و شناسایی عوامل، فرصت ها و چالش های عدم فعالیت بندر چابهار و 

همچنین کریدور شمال- جنوب را با تالش و هزینه مستقل خود تشکیل 

داد و با برگزاری نشست های  سه روزه همه عوامل مخل و مزید فعالیت 

چابهار را به صورت میدانی بررسی کرد.«

او می افزاید: »در این نشست ها، فعاالن بخش خصوصی نیاز خود را برای 

حضور و توسعه فعالیت در این بندر به صراحت به مدیران دولتی از جمله 

اما  بیان کردند؛  و...  چابهار  مردم  نماینده  راه،  وزارت  حمل و نقل  معاون 

علی رغم این اقدام شایسته، تاکنون بازخوردی به دست نیامده است و در 

پیگیری و چرایی موضوع، فقط با پاسخ "نمی شود" مواجه شده ایم.« 

یکی از دالیل عدم تحقق کامل سرمایه گذاری 

شرکت IPGL در بازه زمانی توافق شده و تاخیر در

شکل گیری فعالیت های بندر چابهار، بازی نکردن 

بر اساس قاعده برد- برد است. باید باور داشت

 تجارت تا زمانی که در قاعده برد-برد دیده نشود،

 نه شکل می گیرد و نه استوار می ماند
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در بنادر ایران استعداد جذب سرمایه  خارجی هست، اما... 

تنگنای تحریم؛ نخوت رقیب

گفت وگو  از

مونا روشندل

ما  است.  چینی ها  و  پاکستانی ها  تبلیغات گسترده  است،  افتاده  اتفاق  در گوادر  آنچه  بدانید  باید   ...«

نمی خواهیم منکر مزیت های آنجا شویم، اما بندر چابهار در مقایسه با آن بندر پاکستانی درفت باالتری دارد 

و به لحاظ جغرافیایی و زیرساختی از موقعیت بهتری برخوردار است.« اینها سخنان دکتر خسرو سرایی است در واکنش 

به سرمایه گذاری چینی ها در گوادر و پیشرفت زیرساختی و تجهیزاتی آنجا در مقایسه با چابهار 

او به عنوان کارشناس اقتصاد حمل ونقل، با برشمردن تنگناهایی که مخمصه تحریم حتی برای چابهار هم ایجاد کرده 

است، درباره ارزیابی عملکرد هندی ها در این بندر اقیانوسی گفت: »جدا از اینکه آنها کارشکنی کرده اند یا خیر، 80 

درصد مسائل به خود ما بر می گردد. این در حالی است که مذاکرات ما با هندی ها برای رسیدن به قرارداد بلندمدت 

االن در مسیر خودش پیش می رود و امیدواریم که حداکثر تا 6 ماه آینده عملیاتی شود.«
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ترابران: به عنوان فردی که از آغاز واگذاری بندر چابهار و مذاکرات با 

هندی ها با این موضوع درگیر بوده اید و مسئولیت مذاکره مستقیم با 

آنها را به عهده داشته اید،  باید اطالعات و جزئیات روند کار را تا به امروز 

در اختیار داشته باشید. بنابراین بهتر است در ابتدا به سال 1395 و 

روال انتخاب هندوستان به عنوان سرمایه گذار در بندر چابهار برگردیم. 

آن زمان به جز هندوستان، کشورهای دیگری هم خواهان همکاری در 

چابهار بودند. آنها چه شدند؟ چگونه هند انتخاب شد؟

پیش از سال 1395 با چند کشور مانند ژاپن، چین، هند و... برای ورود 

به چابهار مذاکره شد. در واقع موضوع سرمایه گذاری خارجی ها در چابهار به 

سال ها قبل از آن باز می گردد، مثالً با شرکت آدانی هند چندین دور مذاکره 

و مکاتبه و در همان زمان، قرار شد که چینی ها هم مانند سایر کشورها 

پیشنهاد خود را برای توسعه بندر چابهار در یک مهلت مقرر به ایران اعالم 

کنند، اما آن مهلت گذشت و پیشنهادی از جانب چین به ایران ارائه نشد. 

بعد مشخص شد که آنها به گوادر رفته اند، البته سازمان بنادر نیز در همان 

حال مذاکرات خود با دیگر کشورها را ادامه می داد. در واقع سازمان بنادر با 

ترانزیت و  به ویژه  باال  ترافیک  بندر چابهار و جذب  راه اندازی قوی  هدف 

ترانشیپ به دنبال جذب سرمایه گذار و اپراتور خارجی بود، وگرنه واردات و 

صادرات کاال از طریق بندر چابهار مانند سایر بنادر بدون زحمت خاصی برای 

بازاریابی انجام می شد، اصل موضوع برای راه اندازی این بندر بزرگ استفاده 

از امتیاز خاص آن یعنی موقعیت جغرافیایی آن است. 

بعد از چندین دور مذاکره با تیم های خارجی از جمله هندی ها و بازدید آنها 

از بندر چابهار ، در نهایت در سال 1395 تفاهم نامه ای به منظور توسعه بندر 

چابهار بین دو دولت امضا شد که مهم ترین موضوع آن سرمایه گذاری 85 

میلیون دالری هندی ها در بندر چابهار و اعطای خط اعتباری 150 میلیون 

دالری توسط EXIM بانک هند برای توسعه چابهار بود. 

موضوعات دیگر کم اهمیت تر بود. بر اساس آن تفاهمنامه قرار بود هند به 

میزان 85 میلیون دالر تجهیزات به بندر چابهار بیاورد و به مدت 10 سال در 

عملیات بندری از آنها استفاده کند و بعد از 10 سال از ورود به چابهار این 

تجهیزات را به طرف ایرانی )که آن زمان یک شرکت غیردولتی بود( بگذارد و 

برود. البته بعد از آن می تواند در مزایده ای که سازمان بنادر و دریانوردی برای 

اپراتوری بندر چابهار برگزار می کند، شرکت داشته باشد و در صورت برنده 

شدن - البته این بار به عنوان اپراتور نه به عنوان سرمایه گذار- بماند. 

البته هندی ها پس از ورودشان به چابهار در سطوح مختلف و شاید به منظور 

بهره مندی از تبلیغات درباره چابهار بارها اعالم کرده اند که زیرساخت های 

بندر شهیدبهشتی جابهار را آنها توسعه داده اند، در حالی  که تاکید می کنم 

آنها کوچک ترین زیرساختی در بندر تامین نکرده اند، بلکه فقط قرار است به 

میزان 85 میلیون دالر برای اپراتوری بندر تجهیزات بیاورند.

اینجا باید به نقش سازمان بنادر و دریانوردی در توسعه زیرساخت بنادر 

چابهار اشاره کنم که در چند سال و با مدیریت منسجم، بندر شهیدبهشتی 

چابهار را توسعه داد؛ البته این توسعه زیرساخت به حدی  است که می توان 

گفت یک بندر جدید در همان نقطه ساخته شد. اگر با همین جدیت و 

همزمان اتصاالت ریلی چابهار نیز برقرار می شد امروز شاهد شکوفایی بیش 

از پیش این بندر بودیم.

ترابران: ضمانت سرمایه گذاری آنها در بندر چابهار چه بود که اکنون 

با وجود گذشت چندین سال فقط حدود 25 درصد آن انجام شده 

است؟ ظاهراً هند مجوز بهره برداری از جرثقیل هایی را هم که وارد 

کرده، نداده است.

این تجهیزاتی که به بندر وارد شده، بر اساس همان قرارداد اولیه با طرف 

ایرانی است. آنها با سازمان بنادر قراردادی نداشتند که بخواهند تجهیزات را 

نبود هندی ها  براساس قرارداد کوتاه مدت هم قرار  بیاورند.  به طور کامل 

تجهیزات بیاورند. آنها فقط اپراتور بودند نه سرمایه گذار. با این حال، آنها 

وارد کردند که  را  تجهیزات  برخی  هم  بلندمدت  قرارداد  انعقاد  از  زودتر 

امیدواریم در آینده ای نزدیک آن قرارداد منعقد شود. 

در عین حال، در قرارداد ضمانت هایی برای ورود به موقع تجهیزات دیده 

هندی ها حتی پس از ورودشان به چابهار در سطوح 

مختلف و شاید به منظور بهره مندی از تبلیغات درباره 

چابهار بارها اعالم کرده اند که زیرساخت های بندر 

شهیدبهشتی جابهار را آنها توسعه داده اند، در حالی  که 

کوچک ترین زیرساختی در بندر تامین نکرده اند، بلکه 

فقط قرار است به میزان 85 میلیون دالر برای

 اپراتوری بندر تجهیزات بیاورند
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شده است از جمله اینکه تا آخرین تجهیزات را در چابهار وارد و نصب 

نکنند، بهره برداری تجاری از بندر شروع نخواهد شد و روزانه مبالغ سنگینی 

برای عدم ایفای این تعهد دیده شده است.

ترابران: قرارداد ایران با هند در چابهار به کجا رسید؟ چه مشکالتی 

به وجود آمد که هنوز نتوانستیم به توافق برسیم؟

 IPGPL قرارداد اولیه بندر چابهار بین شرکت آریا بنادر ایرانیان و شرکت

یا همان India Ports Global Private Limited منعقد شد، اما 

بعد یکی از مشاوران وزارت راه پیشنهاد داد که به جای این شرکت ایرانی خود 

سازمان بنادر و دریانوردی قرارداد با شرکت هندی را امضا کند که البته این 

تصمیم در آن زمان نیز بر اثر فشارهای عمدتاً سیاسی اخذ شد و به صورت 

ناخواسته نخستین چاله و یا مانع را بر سر راه این قرارداد ایجاد کرد؛ زیرا آریا 

بنادر ایرانیان با شرکت خصوصی هندی برای تجهیز و استفاده از محوطه به 

تفاهم رسیده بودند، اما وقتی قرارداد از شرکت خصوصی به یک سازمان 

دولتی تغییر یافت؛ همه چیز مانند شیوه سرمایه گذاری، ورود و خروج 

تجهیزات و پرسنل، حل و فصل اختالفات، داوری و... باید در قالب و 

چهارچوب مقررات دولتی تعریف می شد که با رویکرد بخش خصوصی 

کامالً متفاوت بود. 

خصوصی  بخش  به  نسبت  دولتی  سازمان  می دانید که  خودتان  حتما 

آزادی عمل کمتری دارد، به همین خاطر بعضی از بندها با تبدیل طرف 

قرارداد هند به سمت دولت پیچیده و مشکل دار شدند. در نتیجه، قرارداد 

پشت سد رفع مشکالت بندهای پیچیده ماند. عالوه بر این، اصوالً جذب 

پتروشیمی مشکالت خاص  و  نفت  از  غیر  حوزه هایی  در  سرمایه گذاری 

برای  جدی  مذاکرات  شهیدرجایی  بندر  در  قبل  سال ها  دارد،  را  خودش 

واگذاری اپراتوری به یک شرکت برند خارجی در صنعت بندری مطرح شد، 

این شرکت می توانست با ورود خود به بندر  شهیدرجایی ترافیک بسیار 

باالیی را برای بندر جذب کند که آن زمان هم هجمه های سنگین رسانه ای 

علی رغم  ایران شد. حتی  به  این شرکت صاحب نام  ورود  از  مانع  داخلی 

سپری شدن سال های مدید به نظر می رسد که همچنان برخی افراد خارج 

از دستگاه های اجرایی با نفوذ سیاسی بسیار باال موافق ورود سرمایه خارجی 

در بنادر نیستند و این موضوع در ارتباط با هندی ها هم اتفاق افتاده است.

البته به عنوان یک کارشناس بی طرف باید به این نکته هم اشاره کنم که 

احتماالً طرف هندی هم تحت تاثیر تحریم ها و مشکالت داخلی ما، جدیت 

الزم را برای تسریع در تجهیز نداشته، پس نخستین و موثرترین اقدام، به 

سرانجام رساندن یا تعیین تکلیف قرارداد بلند مدت با آنها است.

ترابران: چرا با وجود اینکه چندین سال است از قرارداد کوتاه مدت 

)دو ساله( گذشته و دو طرف در حال چانه زنی برای رفع مشکالت و 

رسیدن به تفاهم برای عقد قرارداد بلندمدت هستند، مجدداً بخش 

خصوصی به ماجرا وارد نشد؟ همه آگاه هستند که ایراد از کجاست، 

اما همچنان اصرار دارند که کار را با سازمان بنادر یعنی بخش دولتی 

پیش ببرند؟ بازگشت به بخش خصوصی آسان تر از این نیست که 

قوانین را تغییر دهیم؟

ابتدا بگویم که قوانین را تغییر نمی دهیم، اما برگشت به بخش خصوصی 

مانند دوربرگردان در این مسیر است؛ یعنی از مسیر سپری شده دوباره به 

عقب برگردیم. همچنین هندی ها یک بروکراسی پیچیده ای دارند که وقتی 

با کسی بر سر مقوله ای توافق می کنند، اگر طرف مقابل بخواهد توافق را 

تغییر دهد، دوباره باید از ابتدا همه مراحل را سپری کنند و به هیئت دولت 

برود که خود آن چند سال طول می کشد. این در حالی است که مذاکرات 

با هندی ها برای رسیدن به قرارداد بلندمدت االن در مسیر خوبی پیش 

می رود و امیدواریم که حداکثر تا 6 ماه آینده عملیاتی شود. 

فضای  با  هندی  آشنایی طرف  با هدف  واقع  در  هم  قرارداد کوتاه مدت 

کسب و کار ایران و سرعت در پیشرفت کار در قرارداد بلند مدت با ایشان 

منعقد شده که در آخرین دیدار وزیر کشتیرانی و آبراه های هند از ایران و در 

مالقات با وزیر سابق راه و شهرسازی، خود هندی ها اذعان داشتند که ابتدا 

باید قرارداد بلندمدت تعیین تکلیف شود و قرارداد کوتاه مدت در این برهه 

کارساز نخواهد بود.

ترابران: یعنی به لحاظ عملکردی همچنان در سال 1396 و مرحله 

براساس قرارداد کوتاه مدت، اساسًا قرار نبود 

هندی ها تجهیزات بیاورند. در آن قرارداد، هندی ها 

فقط اپراتور بودند، نه سرمایه گذار. با این حال

آنها زودتر از انعقاد قرارداد بلندمدت هم 

بعضی از تجهیزات را وارد کردند 
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مذاکرات پیش از قرارداد مانده ایم؟ 

اینکه بگوییم هندی ها یا ایرانی ها مقصر بودند، بحثی است که بدون در 

نظر گرفتن موضوع تحریم ها نمی توانیم آن را بررسی کنیم. اما از لحاظ فنی 

و قراردادی، اکنون مذاکرات با هندی ها در حال انجام است و رفت وآمد 

هیئت های ایرانی و هندی به ویژه در چند ماه گذشته بیشتر شده است. 

حتما در خبرها شنیده اید که مذاکرات بین وزرای حمل ونقل در سطوح 

سیاسی و مذاکرات فنی بین معاونین وزرای دو کشور در جریان است و 

هم زمان به لحاظ فنی و حمل و نقلی نیز از سطح کارشناس تا سطح وزیر 

این گفت و گوها و ارتباطات ادامه دارد. 

در جریان همین مذاکرات هندی ها تاکید کردند که کامالً جدی هستند و 

می خواهند این موضوع سریع تر به نتیجه منجر شود. البته هندی ها هم با 

توجه به مقوله تحریم ایران برای تامین تجهیزات بندری مشکالتی دارند که 

امیدواریم با حل و فصل بحث های قراردادی خیلی سریع به سمت تجهیز 

و بهره برداری پیش روند.

ترابران: آیا هندی ها در بندر چابهار کارشکنی داشتند؟ 

من نمی توانم قضاوت کنم که آنها کارشکنی کرده اند یا خیر، اما مسلماً 

موضوع تحریم ها بی تاثیر نبوده و احتماالً طرف هندی از این موضوع در 

بعضی موارد برای دلیل آوردن استفاده کرده است. 

ترابران: نمی خواهیم هند، ایران یا چین را به کم کاری متهم کنیم، 

اما در دوران تحریم های پیشین، از لیبهر هلند چند دستگاه جرثقیل 

برای بندر شهید رجایی خریداری کردیم. بنابراین کار نشد ندارد، مگر 

اینکه اراده ای برای انجام آن نباشد.

در اراده و خواست طرف های ایرانی و هندی برای تجهیز بندر و توسعه 

آن ذره ای شک نکنید. این اراده 100 درصد وجود دارد.

ترابران: پس چرا عملکردی در این حوزه نمی بینیم؟! در صورتی که 

مثالً در بندر گوادر که رقیب چابهار است، مجلس پاکستان چین را به 

کم کاری متهم و او را توبیخ می کند، اما توبیخ هند که هیچ، حتی اخطار 

هم به او داده نمی شود.

اتفاقات در یک محیط انتزاعی رخ نمی دهند، بلکه برآیند و خروجی هر 

مباحث  می گیرد،  قرار  بسیار گسترده ای  عوامل  تاثیر  تحت  موضوعی 

سیاسی و غیرفنی هم بر این موضوع تاثیرگذار است، اما ما در محدوده 

تکنیکال و درباره مباحث فنی صحبت می کنیم. وقتی قید  و بند تحریم و 

سیاست را از نگاه خود باز کنیم و از منظر پیش کرانه به چابهار بنگریم، یک 

بندر اقیانوسی پیش از دهانه خلیج فارس می بینیم که می تواند به بسیاری از 

باشد.  داشته  ترانشیپ  باالیی  میزان  و  دهد  خطوط کشتیرانی سرویس 

باعث می شود که همان خطوط  نرمال،  در حالت  چابهار  همین مزیت 

کشتیرانی برای همکاری با بندر چابهار پیشقدم شوند. بندر چابهار در مقایسه 

با بندر گوادر پاکستان شرایط بهتر دارد، به صورتی که همین االن 16/5 تا 

17 متر درفت دارد. همچنین به لحاظ جغرافیایی و زیرساختی از موقعیت 

بهتری نسبت به گوادر برخوردار است ...

ترابران: البته مزیت نسبی بندر چابهار نسبت به گوادر را از لحاظ 

جغرافیایی و ژئوپلیتیکی می توان پذیرفت، اما به لحاظ زیرساختی و 

تجهیزاتی در این چند سال اخیر ،گوادر با سرمایه گذاری خارجی به ویژه 

سرمایه گذاری چینی ها توسعه چشمگیری داشته است...

اتفاق  آنجا  در  آنچه  اما  مزیت های گوادر شوم،  منکر  نمی خواهم  من 

افتاده، بیشتر تبلیغات بسیار گسترده پاکستانی ها و چینی ها است. همچنین 

در بنادر و در فعالیت حمل ونقلی به ژئواکونومیک بیشتر از ژئوپلیتیک عالقه 

داریم، زیرا ژئوپلیتیک یک چتر باالی سر ژئواکونومیک است و تاثیرگذاری در 

آن سطح برای ما ممکن نیست. 

از نظر فنی، چابهار مزیت های جغرافیایی بسیاری دارد، اما صحبت من 

این است که یک بندر )به استثنای بنادر نسل اول که فقط بارانداز بودند( 

پیش کرانه و پس کرانه را به هم متصل می کند. در حالی که در بندر چابهار 

به دلیل عدم اتصال کامل پیش کرانه به پس کرانه، از همه ظرفیت های بندر 

استفاده نمی شود. حتی اگر این موضوع را در نظر داشته باشیم که در هر 

قرارداد اولیه چابهار بین شرکت آریا بنادر ایرانیان

 و شرکت  IPGPLبود، اما بعد یکی از مشاوران

 وزارت راه پیشنهاد داد که به جای این شرکت ایرانی 

خود سازمان بنادر قرارداد با شرکت هندی را امضا 

کند که البته این تصمیم بر اثر فشارهای عمدتًا سیاسی 

اخذ شد و به صورت ناخواسته نخستین چاله 

یا مانع را بر سر راه این قرارداد ایجاد کرد



w
w

w
.t

a
ra

b
a

ra
n

.c
o

m

شماره 203 80

کـارنـامـه شکـست

بندری حداکثر از70 تا 85 درصد ظرفیت استفاده می شود، در چابهار باید 

ساالنه حدود 6 میلیون تن عملیات داشته باشیم، اما متاسفانه اکنون 

فقط حدود 2/5 تا 3 میلیون تن عملیات داریم.

در حال حاضر، هیچ مد حمل ونقلی به اندازه اتصال به ریل برای این بندر 

مهم نیست، زیرا اگر از این منظر بنگریم که بندر محل ورود و خروج بارهای 

انبوه است، آنگاه متوجه می شویم که بهترین ظرفیت را حمل ریلی برای 

جابه جایی چنین بارهایی دارد؛ مثال فرض کنید برای خروج 60 هزار تن 

غالت از بندر به داخل سرزمین حدود 3 هزار کامیون 20 تنی نیاز داریم که 

تامین این تعداد کامیون آن هم یک سر بار بسیار دشوار و غیرممکن است؛ 

اما همین بار را می توانیم با 20 رام قطار جابه جا کنیم. به این ترتیب هم در 

زمان و هم در هزینه صرفه جویی می کنیم. البته اگر بتوانیم از ترکیب این دو 

مد حمل ونقلی استفاده کنیم نتیجه بهتری حاصل می شود.

ترابران: آیا شما می دانید که برای ضمانت اجرایی قرارداد بلندمدت 

چه راهکاری اندیشیده شده است؟

در قرارداد صراحتاً مدت زمانی به هندی ها فرجه داده می شود و پس از 

آن اگر در تجهیز بندر کوتاهی کند، جریمه تاخیر پیش بینی شده است. با این 

کار هندی ها را وادار می کنیم که هرچه سریع تر تجهیزات را بیاورند.

ترابران: اگر شرایط سیاسی و روابط بین المللی ایران به همین شکل 

پیش رود، آیا باز هم می توان به قرارداد هندی ها امیدوار بود؟

برای آن هم راهکارهایی پیش بینی شده است. به نظر بنده به عنوان یک 

کارشناس این موضوعات قابل حل و فصل است. 

ترابران: آیا امکان حضور کشورهای دیگر در چابهار هست؟ می توان 

روی آمدوشد روس ها در چابهار حساب باز کرد؟

حضور هند ی ها در چابهار مانع حضور سرمایه گذاران از کشورهای دیگر 

نیست. نه تنها بندر چابهار بلکه همه بنادر ما آماده پذیرش سرمایه گذاران 

خارجی هستند. روس ها در یک سال گذشته در طیف های مختلف مانند 

تاجران، فعاالن حمل ونقلی، سرمایه گذاران و دولتمردان بازدیدهای مختلفی 

از بندر چابهار و بندر شهیدرجایی داشتند. روس ها اکنون با این مشکل 

مواجه شده اند که پس آغاز جنگ با اوکراین، حجم باری که به صورت سنتی 

باید  و  ندارد  را  از آن مسیر  تردد  امکان  به غرب می رفت، دیگر  از شرق 

مسیرهای تازه ای برای آن باز شود.

این موضوع ترافیک سنگینی در کشورهای CIS ایجاد کرده؛ تا جایی که در 

یکی از جلسات با قزاق ها، طرف قزاقی می گفت که از بندر پوتی گرجستان 

با او تماس گرفته و گفته اند که ازدحام بار به اندازه ای زیاد است که دیگر 

نباید بار به سمت پوتی برود، بنابراین هرچقدر در جذب بار موفق تر عمل 

کنیم، این بار پایدارتر و ماناتر خواهد شد و با برطرف شدن موانع در مسیر 

غرب به شرق هم مسیر خود را عوض نخواهد کرد؛ این در حالی است که 

به تازگی ترک ها با روس ها به توافق رسیده اند که برای عبور این بار و رسیدن 

آن به غرب، از ترکیه برای روسیه مسیر باز کند.

ترابران: آیا تغییر حاکمیت در افغانستان تعلل هندوستان را در 

چابهار بیشتر نکرد؟

هندی ها اوایل در سطح سیاسی تا حدی موضع گیری داشتند، اما بعدها 

به لحاظ فنی همکاری های بیشتری را با ایران و افغانستان آغاز کردند. من 

فکر نمی کنم که در بلند مدت حضور طالبان در افغانستان روی این موضوع 

تاثیر بگذارد.

ایران  در   IPGL اینکه هنوز شرکت  درباره  اخباری  اخیرًا  ترابران: 

دفتر ندارد، به گوش می رسد، آیا این موضوع درست است؟

اخیراً دفتری را در چابهار مجهز و پرسنل استخدام کردند. آنها از ابتدا 

پرسنل داشتند. یکی از چیزهایی که سرمایه گذار خارجی را به مشکل دچار 

می کند همین نگاه یک طرفه است. شما خودتان را جای هندی ها بگذارید. 

آنها تاکنون قرارداد بلندمدت نداشتند، پس به اندازه همان قرارداد دوساله 

هم پرسنل داشتند. 

ایران اشاره  ترابران: شما در صحبت هایتان به سرمایه پذیر بودن 

آریا بنادر ایرانیان با شرکت خصوصی هندی برای 

تجهیز و استفاده از محوطه به تفاهم رسیده بودند، اما 

وقتی قرارداد از شرکت خصوصی به یک سازمان دولتی 

تغییر یافت، همه چیز مانند شیوه سرمایه گذاری، 

ورود و خروج تجهیزات و پرسنل، حل و فصل اختالفات 

و... باید در قالب و چهارچوب مقررات دولتی تعریف 

می شد که با رویکرد بخش خصوصی کاماًل متفاوت بود
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کردید، در همین مقوله های بندری چه مشکالتی برای سرمایه گذاری 

کشورهای خارجی داریم؟

مشکل ما بیشتر به نوع دیدگاه برمی گردد. از سال های گذشته، ارتباط 

خارجی و امکان پذیرش سرمایه در صنایعی مانند نفت، خودرو و چند 

صنعت محدود مهیا بوده است؛ به همین دلیل، تجربه های زیادی در این 

حوزه برای جذب سرمایه گذاری خارجی وجود دارد. همچنین کشورهای 

خارجی هم شرایط ایران را در این زمینه ها می شناسند؛ اما در سال 1380 

- 1381 قرار بود که چند اپراتور بزرگ دنیا برای سرمایه گذاری و اپراتوری به 

بندرعباس بیایند. همان موقع جو بسیار سنگین و مسمومی علیه سازمان 

بنادر ایجاد شد که این نهاد، بنادر کشور را به خارجی ها می دهد. هنوز در کل 

این دیدگاه برای جذب سرمایه گذاری خارجی وجود دارد. 

برای جذب سرمایه گذاری خارجی  بنادر کشور استعداد  اینکه؛ در  خالصه 

اما آنجا همان مقوله سیاست به میان می آید و بر اقتصاد  وجود دارد، 

سایه می گستراند و یکباره می بینید که افراد مختلف در قوای سه گانه کشور 

اظهار نظر می کنند و می گویند سازمان بنادر خاک یا بندر کشور را فروخت؛ 

ورود  متوجه شویم که  باید  نیست،  در صورتی که چنین چیزی مطرح 

سرمایه گذار خارجی باعث ایجاد حرکت و تبادل دانش فنی می شود.

بخش  به عملکرد  می توان  آن  درباره  از مسائلی که  یکی  ترابران: 

خصوصی و دولتی در بنادر به ویژه بندر چابهار خرده گرفت، بازاریابی 

ضعیف است. این بازاریابی برعهده کدام یک از طرفین است؟

به طرف هندی سپرده شد.  به وضوح  بازاریابی  بلندمدت،  قرارداد  در 

اطمینان داشته باشید که صاحب سرمایه برای اینکه بهره وری سرمایه اش 

نمی خواهم منکر مزیت های گوادر شوم، اما آنچه 

در آنجا اتفاق افتاده، بیشتر تبلیغات بسیار گسترده 

پاکستانی ها و چینی ها است. همچنین در بنادر 

و در فعالیت حمل ونقلی به ژئواکونومیک بیشتر از 

ژئوپلیتیک عالقه داریم، زیرا ژئوپلیتیک مانند چتر ی

باالی سر ژئواکونومیک است و تاثیرگذاری در 

آن سطح برای ما ممکن نیست

در بندر چابهار به دلیل عدم اتصال کامل پیش کرانه 

به پسکرانه، از همه ظرفیت های بندر استفاده 

نمی شود. اگر این موضوع را در نظر داشته باشیم که 

در هر بندری حداکثر از70 تا 85 درصد ظرفیت استفاده 

می شود، در چابهار باید ساالنه حدود 6 میلیون تن 

عملیات داشته باشیم، اما متاسفانه اکنون فقط

 حدود 2/5 تا 3 میلیون تن عملیات داریم

باالتر رود، حتماً دنبال بازاریابی می رود. 

ترابران: و کالم آخر...

امیدواریم هرچه سریع تر اتصال ریلی چابهار به پس کرانه برقرار شود. با 

این حال باید بگویم که نگاه صفر و یک به قضایای سرمایه گذاری، فنی و 

اینکه توقع داشته باشیم چون آماده  حمل ونقلی جواب نمی دهد، مثالَ 

هستیم باید فرضاً ازبکستان به ایران بیاید و سرمایه گذاری کند، نگاه درستی 

کشور  انتخاب  و  سرمایه گذاری  برای  دیگر  کشورهای  دست  نیست. 

سرمایه پذیر باز است و می توانند به هر کشوری بروند. 
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تکمیل راه آهن چابهار ـ زاهدان 

نیازمند ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار است 

اندر احواالت 
زنجیره نامتصل

گزارش از

تحریریـه ترابـران

 طرح توسعه بندر چابهار در ساحت یک ابرپروژه با توسعه 

فراگیر و چندبعدی دیده شده، اما متاسفانه تاکنون این 

توسعه به صورت ناموزون و ناهماهنگ فقط در سطح بندر صورت 

گرفته است؛ در حالی که بندر فقط یکی از حلقه های زنجیره تامین 

محسوب می شود و اتصال به پس کرانه اهمیت بیشتری دارد؛ چیزی 

هنوز  نه تنها  چراکه  است،  نیفتاده  اتفاق  هنوز  چابهار  بندر  در  که 

جاده های دسترسی به این بندر کاماًل استاندارد نیستند، بلکه اتصال 

ریلی بندر نیز هنوز برقرار نشده است. 

بدین ترتیب، اگر مزیت تکمیل راه آهن چابهار- زاهدان بیشتر از بندر 

چابهار نباشد، کمتر از آن نیز نیست. با این حال، به گفته مهندس 

سيدمرتضي ناصريان، مشاور عالی معاونت راه آهن شرکت ساخت و 

توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور؛ این خط آهن که قرار بود 5 ساله 

ساخته شود، به دلیل وضعيت ناکافی بودن تامین مالي تاکنون به 

تعویق افتاده، هرچند از سال 1397 با اختصاص تسهيالت صندوق 

پیش بینی  او  است.  شتاب گرفته  اندکی  ساخت  روند  ملي  توسعه 

می کند که با توجه به پیچیدگی های اجرایی در صورت تامین منابع 

مالي مستمر و كافي، این پروژه در انتهای سال 1403 و با سپری شدن 

14 سال به بهره برداری برسد.
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سيدمرتضي ناصريان، مشاور عالی معاونت راه آهن شرکت ساخت و توسعه 

زیربناهای حمل ونقل کشور می گوید: »بر اساس مصوبه سال 1384 هيئت 

دولت درباره طرح توسعه شرق كشور و همچنين طرح توسعه سواحل 

مكران، احداث راه آهن چابهار - زاهدان به طول حدود 628 كيلومتر در 

دستور كار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت. اين طرح رديف بودجه ای به 

شماره 1303015004 در پيوست شماره يك قانون بودجه سنواتي دارد و 

طبق قوانین بودجه، سال شروع طرح 1389 است که پس از انجام طراحي، 

اجراي آن بعد از عقد قرارداد پيمانكاري در سال 1392 آغاز شد.«

ناصریان با یادآوری اینکه مدت اولیه این پیمان 5 سال بوده است، درباره 

موانع موجود بر سر راه اجرای این پروژه می گوید: »مهم ترين عامل به تعویق 

افتادن این پروژه وضعيت تامین مالي بوده است؛ زيرا تا سال 1397 فقط 

از اعتبارات بودجه عمراني استفاده می شد که به تناسب نياز پروژه نبود، 

بنابراین روند اجرا كند بود؛ اما از اواخر سال 1398 که از تسهيالت صندوق 

توسعه ملي در اين طرح استفاده شد، اجرای طرح نسبت به گذشته شتاب 

گرفته است.«

او می افزاید: »موضوع تامین مالي در تكميل این طرح هنوز هم اهمیت 

دارد، زيرا سقف تسهيالت صندوق توسعه ملي در اين طرح 300 ميليون 

يورو بوده که فقط 50 ميليون يورو هنوز مصرف نشده است، بنابراین براي 

تامین مالي كارهاي باقيمانده عالوه بر اعتبارات عمراني در بودجه سنواتي، 

استفاده از منابع تهاتر نفتي هم در دست پيگيري است.«

مشاور عالی معاونت راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل 

کشور درباره وضعیت فعلی اجرای اين طرح با بیان اینکه قطعات مختلف 

به موازات هم در دست اجراست،  اذعان می کند: »تاكنون حسب اظهار 

مسئوالن اجرايي کل پروژه یادشده حدود 62 درصد پيشرفت عمليات 

به  اخيراً  155 كيلومتر  طول  به  خاش   - زاهدان  بخش  و  است  داشته 

بهره برداري رسيده است.«

او در پاسخ به پرسشی درباره پیش بینی زمان بهره برداری کامل از این پروژه 

تصریح می کند: »تعیین زمان دقیق برای بهره برداری کامل از این پروژه به 

مسائل مالي و اجرايي به ويژه تامین منابع مالي بستگي دارد که در صورت 

تامین منابع مالي مستمر و كافي موعد تكميل طرح از سوي مسئوالن 

پايان سال مالي 1402 يعني تا نيمه اول سال 1403 اعالم شده است، اما 

من شخصاً فکر می کنم با توجه به پیچیدگی های اجرایی، با فرض تامین 

منابع مالی، این طرح در انتهای سال 1403 به بهره برداری برسد.«

او در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در برنامه ریزی این پروژه چه میزان منابع 

مالی پیش بینی شده بود و تاکنون چقدر تامین مالی از جانب سرمایه گذار و 

دولت برای این پروژه صورت گرفته است، می گوید: »برآورد هزينه هر طرح 

براساس قيمت هاي روز و شرايط پروژه در مطالعات پيش بيني مي شود. 

انتهاي سال  به قيمت هاي  این طرح  اجراي  اوليه هزينه  طبق مطالعات 

بوده كه  برآورد شده  پيمانكاري  ريال هزينه  1391 حدود 20400 ميليارد 

با مالحظه هزينه هاي كارفرمايي )نظير تملك اراضي، ماليات و بيمه سهم 

كارفرما و هزينه هاي ستادي( قيمت اجرا در آن ايام حدود 25000 ميليارد 

ريال بوده است.«

به گفته ناصریان، طبيعي است كه با مالحظه روند تدريجي اجرا، تدقيق 

احجام كارهاي عمراني با تهيه طرح هاي تفصيلي، و تورم هزينه ها، قيمت 

مزبور تغيير می کند.

از طريق  پروژه  این  از هزینه های مصرف شده در  اینکه بخشي  بیان  با  او 

بودجه عمومي كشور و بخشي از محل تسهيالت صندوق توسعه ملي )250 

ميليون يورو( تامین شده است، تصریح می کند: »تا شهريور ماه 1401 جمعاً 

حدود 68 هزار ميليارد ريال در اين طرح هزینه شده است. البته اين مبلغ 

در سال هاي مختلف كه ارزش زماني آنها متفاوت بوده، مختلف است، اما 

اگر به قيمت هاي امروزي بخواهيم كارهاي انجام شده را ارزش گذاري كنيم، 

در حدود 200 هزار ميليارد ريال خواهد بود.«

مشاور عالی معاونت راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل 

کشور می افزاید: »اعتبار مورد نياز براي تكميل طرح به قيمت هاي روز حدود 

120 هزار ميليارد ريال توسط مهندسان مشاور طرح برآورد شده است.«

مشاور عالی معاونت راه آهن شرکت ساخت و توسعه 

زیربناهای حمل ونقل کشور: موضوع تامین مالي در 

تكميل این طرح هنوز هم اهمیت دارد، زيرا سقف 

تسهيالت صندوق توسعه ملي در اين طرح 300 ميليون 

يورو بوده که 250 ميليون يوروی آن هزینه شده است، 

بنابراین براي تامین مالي كارهاي باقيمانده عالوه بر 

اعتبارات عمراني، استفاده از منابع تهاتر نفتي هم در 

دست پيگيري است
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کـارنـامـه شکـست

اهداف  طرح  اين  »در  می کند:  خاطرنشان  پروژه  این  اهداف  درباره  او 

متعددي همچون ايجاد كريدور شمال - جنوب در شرق كشور، اتصال بندر 

شهيد بهشتی چابهار به شبكه ريلی كشور، بهره مندی از مزايای ترانزيت ريلی 

كشور، از طريق اتصال آسيای ميانه و افغانستان به آب های آزاد اقيانوسی و 

همچنين تسهيل صادرات و واردات كشور با حمل ريلي و توسعه اقتصادي 

و اجتماعي استان مهم سيستان و بلوچستان مدنظر قرار گرفته است.«

با عبور از شهرهای  اینکه اين خط ريلی از چابهار آغاز و  با بیان  ناصریان 

نیکشهر، ایرانشهر و خاش به شهر زاهدان منتهی می شود،  می گوید: »امتداد 

طرح فوق از زاهدان به سمت مرز ميلك و مركز استان خراسان جنوبي 

)بيرجند( و نهايتاً اتصال به شبكه ريلي موجود در محور بافق- مشهد يك 

طرح مستقل است که دو طرح فوق در مجموع يك شاخه از كريدور 

ريلي شمالي- جنوبي در شرق كشور ایجاد می کند و ترابري ترانزيتي از مرز 

سرخس و شمتيغ افغانستان را به سمت چابهار ممکن خواهد کرد.«

او در ادامه، در خصوص میزان اشتغال این طرح با اظهار اینکه ميزان اشتغال 

»اشتغال  می گوید:  نيست،  برآورد  قابل  دقيق  به صورت  ريلي  طرح  يك 

مستقيم كاركنان در امور تعمير و نگهداري خطوط، ايستگاه ها و تاسيسات 

و همچنين عوامل بهره بردار و ناوگان ريلي بخش اندكي از اشتغالزايي طرح 

ريلي را شامل مي شود كه حدود 3 تا 5 نفر به ازاي هر كيلومتر از راه آهن 

ارزیابی می شود، اما اشتغال غيرمستقيم به واسطه رونق در ترابري و افزايش 

فعاليت معادن و كارخانجات و فعاليت بيشتر بندري و نظاير آن تابع شرايط 

اقتصادي و اجتماعي متغير است و حسب ميانگين در ديگر محورهاي 

ترابري حدود 10 نفر بر كيلومتر پیش بینی شده است.«

مشاور عالی معاونت راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل 

کشور با بیان اینکه طبق مطالعات مهندسين مشاور ذي ربط مقدار عملكرد 

نفر مسافر و حدود  بهره برداري حدود دو ميليون  بيستم  طرح در سال 

8 ميليون تن بار پیش بینی  شده،  خاطرنشان می کند: »بديهي است اين 

مقدار عملكرد قطعيت ندارد و عواملي مثل شرايط اقتصادي كشور، شرايط 

بهره برداري راه آهن، بندر و جاده هاي منطقه در سال هاي آينده مي تواند روي 

آن اثرگذار باشد.«

گفتنی است که اواسط آبان ماه، معاون ساخت و توسعه راه آهن شرکت 

ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل اعالم کرد فاز اول پروژه راه آهن 

به طول 154 کیلومتر  تا خاش  زاهدان  یعنی حدفاصل  چابهار-زاهدان 

تمام شده است. به گفته عباس خطیبی، در بخش روسازی فاز دوم، عالوه 

عملیات  هم  چابهار  از سمت  خاش،  به  زاهدان  از سمت  ریل گذاری  بر 

ریل گذاری آغاز شده، اما به دلیل محدودیت منابع، تمرکز فعالیت ها روی 

قطعه زاهدان-خاش است. در بخش زیرسازی نیز فاز دوم پروژه راه آهن 

به  فعالیت ها  تا خاش،  ایرانشهر  چابهار،  یعنی حدفاصل  چابهار-زاهدان 

شکل جدی ادامه دارد.

ضرورت اتصال راه آهن چابهار- زاهدان به سرخس

نیمه آذرماه سال 1389 بود که در سفر رئیس دولت وقت عملیات احداث 

قطعه اول راه آهن چابهار- زاهدان کلید خورد. این خط  آهن به طول 628 

کیلومتر بخشی از شاخه شرقی کریدور شمال-جنوب و قسمتی از راه آهن 

چابهار- زاهدان- سرخس است که یک مسیر راهبردی پس کرانه ای برای 

انتقال بار از بندر چابهار به شمار می رود.

قرار بود تا پایان دولت دوازدهم،  راه آهن به زاهدان برسد، اما نه تنها در 

دولت دوازدهم بلکه در نخستین سال فعالیت دولت سیزدهم هم سوت 

قطار در محور چابهار- زاهدان به صدا درنیامد. در آبان ماه 1399، پس از 

یک وقفه، با ورود قرارگاه خاتم االنبیاء عملیات ریل گذاری راه آهن چابهار- 

زاهدان از سمت چابهار از سر گرفته شد. با این اقدام، وعده داده شده بود 

که تا پایان سال 1399 این پروژه به اتمام برسد و سوت قطار در سال 1400 

در این مسیر شنیده شود،  اما این وعد ه نیز همچون دیگر برنامه های دولتی 

عملیاتی نشد. 

اکنون با گذشت عمر سه دولت از شروع ساخت عملیات این طرح عمرانی 

عظیم، باالخره بخش نخست این پروژه یعنی حدفاصل زاهدان- خاش در 

آبان ماه امسال به بهره برداری رسید و گفته می شود در بخش زیرسازی فاز 

دوم پروژه راه  آهن چابهار- زاهدان یعنی حد فاصل چابهار، ایرانشهر تا خاش 

است، فعالیت  ها به شکل جدی ادامه دارد.  

طبق مطالعات اوليه هزينه اجراي این طرح 

به قيمت هاي انتهاي سال 91 حدود 20400 ميليارد 

ريال برآورد شده بود )هزينه پيمانكاري( كه با توجه 

به هزينه هاي كارفرمايي )نظير تملك اراضي، ماليات و 

بيمه سهم كارفرما و هزينه هاي ستادي( قيمت اجرا 

در آن ايام حدود 25000 ميليارد ريال بوده است
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بــزنـــگاه

بحث موضع گیری چین برای من هیچ تازگی نداشت. چین این رویه را 

سال هاست که اتخاذ کرده است. لیکن، گروهی در تهران به هر دلیلی 

نمی خواستند که نشانه های آن را ببینند. شاید هم به دلیل حجم فساد 

فوق العاده ای که پیرامون قراردادهای چینی وجود داشت و دارد.

تنها دو نمونه را برایتان ذکر کنم. یکی کلی و دیگری جزئی.

1- چین سرمایه گذاری بسیار بزرگی در توسعه کریدور دریای عمان - 

از  انجام داده است. پروژه ای که به گفته ای بیش  بندر گوادر تا چین 

42 میلیارد دالر ارزش آن است. عبور از کوه های هندوکش با تمام 

ناامنی های آن و کشور پاکستان از حیث مهندسی در مقایسه با عبور 

زیادی  تا حد  و  تا چین  از چابهار  نسبتاً مسطح  از یک مسیر موازی 

آماده بهره برداری و نیازمند سرمایه گذاری یک دهم آن پروژه به هیچ وجه 

قابل توجیه نیست. بخش جاده ای آن تا حد زیادی موجود است و تنها 

نیاز به ارتقای سطح سرویس دارد و بخش ریلی آن نیز تا حد زیادی اجرا 

شده است. تنها چیزی که این پروژه را با معنی می کند، دور زدن ایران 

است. در همان موقع من به چینی ها پیشنهاد کردم که شما بیایید روی 

این پروژه سرمایه گذاری کنید و اگر می خواهید وارد خاک افغانستان 

شوید، از طریق خواف - هرات و سپس تاجیکستان و قرقیزستان اقدام 

نمایید که کمترین هزینه را دارد. به قرقیزستان رفتم و با رئیس جمهور 

آنجا صحبت کردم. ایشان گفت من نیز موضوع را با چینی ها طرح 

خواهم کرد. قرقیزها به شدت نیازمند این کریدور بودند. 

نیز در میان گذاشتم. چندین مکاتبه  با تاجیک ها  را  همین پیشنهاد 

انجام دادم، ولی دریغ از کوچک ترین پاسخ. معلوم بود که آنها تصمیم 

گرفته اند ایران را دور بزنند، تا از حیث استراتژیک هیچ گونه وابستگی به 

ایران برای اتصال به دریای عمان و خلیج فارس نداشته باشند.

به  با هدف دستیابی  را  تهران -  مشهد  راه آهن  برقی کردن  پروژه   -2

سرعت 200 کیلومتر در ساعت و با ظرفیت حدود 40 میلیون مسافر در 

سال  با مبلغی در حدود 2 میلیارد دالر قطعی کردم. در سفری که آقای 

شی جین پینگ به تهران داشت، تنها قراردادی که امضا شد، همین یک 

قرارداد بود که خود او هم قبل از سفرش به تهران بر آن تاکید کرده 

بود که می خواهم این قرارداد در حضور من امضا شود. دقت کنید، 

قرارداد، نه یادداشت تفاهم. قرارداد یعنی همه مذاکرات در باره مسیر، 

مشخصات فنی، قیمت و جزئیات به نتیجه رسیده و همه چیز قطعی 

شده و دو طرف متعهد به اجرای پروژه شده بودند. 

باید 15 درصد مبلغ پروژه را به صندوق پروژه تودیع  پس از آن ما 

کنیم. علی رغم تنگنای ارزی دولت، با هماهنگی مجلس، بالفاصله این 

کار انجام شد و امروز که این مطلب را می نویسم، این مبلغ در صندوق 

پروژه موجود است. یعنی چیزی در حدود 300 میلیون دالر. 

ضمانت نامه  یک  می بایست  چینی  طرف  فعالیت،  شروع  برای 

پیش پرداخت به طرف ایرانی می داد تا قرارداد فعال گردد. ضمانت نامه 

پیش پرداخت کمترین ریسک را دارد. چون در برابر آن، طرف قرارداد 

کل مبلغ را برداشت می کند. از آن تاریخ تاکنون، هنوز چینی ها این 

ضمانت نامه را در اختیار طرف ایرانی قرار نداده اند و قرارداد امضا شده 

متوقف است. وقتی که حضرات سیاست نگاه به شرق را مطرح کردند، 

من در موقع مسئولیت نبودم، ولی به دلیل وظیفه ملی از تعدادی از 

دوستان که فکر می کردم در تصمیم گیری ها و یا دست کم در توجیه 

قضایا موثرند از جمله آقایان مصباحی مقدم، احمد توکلی و مرتضی 

قرار  این  از  نبوی وقت گرفتم و خدمتشان رسیدم و گفتم، داستان 

است. این اتکا به چین، امری موهوم است، ولی گوش اگر گوش تو و 

ناله اگر ناله من/آنچه البته به جایی نرسد فریاد است.

چه کسی باور می کند سیاستمداران ایران تا این حد در امور راهبردی 

واقعیت گریز باشند. البته من هنوز معتقد به همکاری با چین هستم. 

لیکن از روی هوشیاری و با حفظ منافع ملی.

یادداشت از دکتر عباس آخوندی

وزیر اسبق راه و شهرسازی

واقعیت گریزی سیاستمداران
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دیدگاه

با چه سینه سوخته ای شرح  قدیمی،  و دوست  دریایی  ملک رضا ملک پور، کارشناس 

»جلب سرمایه گذاری  درباره  )50 سال!(  تاکنون  از 1352  را  تاریخی  باخت  یک  »قصه 

خارجی در بندر چابهار« شرح می دهد )شرح کامل در گزارش صفحات قبل(: از حکایت مدیری که 

»پورسانت مربوط به قراردادی را که در شرف امضا است، باید به صورت نقدی به او پرداخت شود!« 

و توافق را منتفی می کند و کار از شرکت آمریکایی و بعدها شرکتی سنگاپوری به »سرمایه گذاری 

دست و پا شکسته هندی ها« می رسد.

»تکمیل  می گوید که  خالصه  راه آهن،  معاونت  عالی  مشاور  نامتصل«  زنجیره  احواالت  »اندر  در 

راه آهن چابهار - زاهدان، نیازمند 12 هزار میلیارد تومان اعتبار است!« و تازه »این خط آهن که 

قرار بود 5 ساله ساخته شود« با این روند 14 سال طول می کشد.

و این توطئه  »چینی- سعودی؟!« با بی قواره گی شرکتی هندی، مسئول این پای لنگ و مقاصد دور 

است؟ یا »تنگنای تحریم؛ نخوت رقیب« که هنوز در چابهار اتصال کامل پیش کرانه به پسکرانه، 

عملی نشده است؟ 

شاید هم اشکال از »درازی دست و کوتاهی پا« در عملیات تخلیه و بارگیری است که انحصاری 

پیش می رود و متولی گری همه عملیات حمل ونقل دریایی از/ به چابهار، هم انحصاری شده است! 

)آن هم در تنها بندری که در اقیانوس داریم و نه در خلیج فارس منتهی به تنگه هرمز(.

دبیر کل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته، درست می گوید که »خودمان عامل اول نقش ناپذیری 

چابهار هستیم« یعنی اول باید »یک سوزن به خودمان« بزنیم.

ظاهرًا سرعت واکنش، بیشتر در رویارویی با معترضان فعلی کف خیابان هاست و چه غم افزا!

فرصتهایتمامشده
مهرداد خواجه نوری

دی 1401
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گذرگاه

  سر باز کردن زخم های کهنه

  چاه نکنده و منار دزدیده!

  نرخ خواب

  گام باقیمانده پستچی!

غفلت و خسارت
توقف  هر چند کوتاه مدت زنجیره حمل ونقل جاده ای، بحرانی تمام عیار برای بخش های 

مختلف کشور محسوب می شود اما تصمیمات نابخردانه مسئوالن این هشدار حیاتی 

را روزبه روز نزدیک تر و واقعی تر می کند.
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غفلت و خسارت

در جاده های کشور چه خبر است؟ آیا خبر اعتصابات رانندگان صحت دارد؟

سر باز کردن زخم های کهنه

گـزارش از

بهـاره بـوذری

در ماه های ملتهب اخیر، چندین بار خبر اعتصابات رانندگان در شبکه های اجتماعی منتشر شد اما در 

حالی که رسانه های خارجی ویدئوهایی را از جاده های خالی و اعتصابات گسترده رانندگان نشان می دهند، 

رئیس کانون سراسری کامیو نداران ایران می گوید رانندگان کامیون ها اعتصاب نکرده اند، در حال حاضر هیچ مشکلی 

در پایانه های بار نداریم و کامیونداران نیز در حال حمل بار خصوصا کاال های اساسی هستند. 

به هر روی، آنچه در حقیقت آن شکی نیست این است که معیشت آسیب دیده کامیو نداران در هر دوران بازیچه 

تهدیدهای گوناگون می شود؛ تا آنجا که این بار، هم از طرف حامیان اعتصابات که میخ در جاده می ریزند و به 

کامیون ها سنگ پرانی و آتش اندازی می کنند تهدید می شوند و هم از طرف شرکت های حمل ونقل که اگر کامیون 

خود را بخوابانند، بعدًا به آنها باری داده نخواهد شد. 

با توجه به اینکه گفته می شود در این روزها، دست کم 50 درصد رانندگان دست از کار کشیده اند، در گفت وگو با 

دو تن از رانندگان کنشگر تالش کردیم برخی از مشکالت بی شمار کامیونداران را پوشش دهیم؛ با این امیدواری که 

صدای اعتراضات آنها پیش از تبدیل شدن به فریادهای ویرانگر  شنیده شود.
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علی اصغر عجمی با اشاره به مشکل تامین سوخت رانندگان به عنوان 

برای  بار که  »هر  می گوید:  ترابران  به  رانندگان  اساسی  معضالت  از  یکی 

سوختگیری به جایگاه ها می رویم، محال است که چند نفر برای گرفتن 

گازوئیل التماس نکنند. قرار بود بعد از پیامکی که از طرف ستاد سوخت 

برای رانندگان ارسال شد سهمیه سوخت ناوگان افزایش یابد که این مورد 

هم محقق نشد و وعده بیهوده بود!«

او می افزاید: »یک تریلی روزانه حدود 400 لیتر مصرف گازوئیل دارد، در 

حالی که مثال برای کشنده من فقط 2500 لیتر شارژ شده است. آخر با 

2500 لیتر چگونه می توان 30 روز کار کرد؟! من اگر بخواهم خیلی هم 

صرفه جویی کنم، این میزان در 10 روز مصرف می شود، پس 20 روز بقیه 

را باید گازوئیل به نرخ آزاد بخرم. کامیونی که در بیابان حرکت می کند، هر 

هفته دو بارنامه می گیرد و چهار هزار کیلومتر تردد دارد، باید حداقل 10 

هزار لیتر سهمیه داشته باشد، نه 2500 لیتر.«

اقساط  بابت خرید کامیون  باید  ماه  رانندگان هر  اینکه  تاکید  با  عجمی 

سنگینی را پرداخت کنند، خاطرنشان می کند: »قرار بود گازوئیل آزاد را با 

نرخ لیتری 600 تومان به رانندگان اختصاص بدهند، اما به هر جایگاهی 

که می رویم یا ندارند یا می گویند لیتری 4 هزار تومان است. من راننده 

که بارنامه دارم و کارکرد ماشینم مشخص است، نه اهل فروش گازوئیل 

هستم و نه قاچاقچی؛ اگر واقعا می خواهند مانع قاچاق سوخت شوند، 

جاده،  و  خیابان  و کنار  بندرعباس  در  بگیرند که  را  آنهایی  جلوی  بروند 

گازوئیل می فروشند. چرا با راننده که خدمتگزار مملکت است این گونه 

رفتار می کنند و سهمیه سوخت را کاهش می دهند؟!«

خالی کردن جیب رانندگان با دریافت کمیسیون

عجمی تاکید می کند: »یکی دیگر از مشکالت بزرگ رانندگان، کمیسیونی 

است که شرکت ها از ما دریافت می کنند. مثال برای بار از بندرعباس به 

مقصد تهران باید از مبلغ 24 میلیون نرخ حمل در بارنامه، 5 میلیون و 

300 هزار تومان بابت کمیسیون شرکت بپردازیم، یعنی یک چهارم کرایه 

راننده، به عنوان کمیسیون به باربری داده می شود.«

او با اشاره به تصویب بخشنامه 14 تیرماه سال 99 که مقرر شد کمیسیون 

پرداختی از کرایه راننده کسر نشود، می گوید: »این مصوبه تا به حال چند 

بار ابالغ شده، ولی هنوز نتوانسته ا ند آن را اجرا کنند. در حالی که بار مربوط 

به شخص دیگری است و فرد دیگری هم آن خریداری کرده و راننده فقط 

به پرداخت مبلغ  باید مجبور  مسئول حمل  آن محسوب می شود، چرا 

کمیسیون، بیمه بار و هزینه باسکول - که ابداً به ما ارتباطی ندارد - باشیم.«

او توضیح می دهد: »در بندرعباس 20 درصد کمیسیون از راننده می گیرند. 

در حالی که هیچ خدماتی ارائه نمی دهند، نه پارکینگ دارد، نه سرویس 

بهداشتی و حمام، نه آبسردکن و ... حتی در بعضی از باربری ها صندلی هم 

برای راننده نگذاشته اند! راننده مجبور است در گرمای 50 درجه بندرعباس 

عرق ریزان منتظر بار بماند.« 

انتقاد از خرابی شدید جاده های  با  این فعال بخش حمل ونقل جاده ای 

کشور می افزاید: »سازمان راهداری عوارض حمل بار را از 4 درصد به 9 

درصد افزایش داد و فوراً هم ابالغ و اجرا شد. بعد هم گفتند در ازای 

افزایش عوارض، به آسفالت جاده ها رسیدگی می کنند، اما چیزی تغییر 

محسوس  چندان  خودروهای شخصی  تردد  هنگام  شاید  است.  نکرده 

بار در دست اندازهای جاده می افتد،  با  25 تن  نباشد، ولی وقتی تریلی 

تمام قطعاتش خرد می شود و نیمی از تصادفات جاده ای به دلیل خرابی 

جاده هاست. هیچ امکانات رفاهی هم در جاده ها نداریم. شب ها هر کجا 

توقف کنیم صبح که بیدار می شویم یا باک ماشین را خالی کرده اند یا باتری 

را دزدیده اند یا جعبه ها را خالی کرده اند!«

به  مربوط  موارد  بتوانیم  شاید  بخوابیم،  هوشیار  »اگر  می دهد:  ادامه  او 

سرقت را کنترل کنیم، ولی دیگر آسفالت جاده ها در اختیار ما نیست. با 

عوارض 9 درصدی حداقل باید جاده ها را آسفالت کنند. ما از خیر توسعه 

جاده های سه بانده گذشتیم، حداقل آسفالت ها را ترمیم کنند تا رانندگان با 

این درآمد بسیار کم مجبور به تعویض مکرر قطعات ماشین خود نشوند.«

»بیمه  توضیح می دهد:  رانندگان هم چنین  بیمه  درباره مشکل  عجمی 

 1 ماهی  مجبورند  آنها  است.  مهمی  بسیار  بحث  جدیدالورود  رانندگان 

میلیون و 700 هزار تومان تا 1 میلیون و 800 هزار پرداخت  کنند. مسئوالن 

یکی از رانندگان فعال در حمل کاالی کشور: 

یک تریلی روزانه حدود 400 لیتر مصرف گازوئیل دارد، 

در حالی که مثال برای کشنده من فقط 2500 لیتر شارژ 

شده است. آخر با 2500 لیتر چگونه می توان 30 روز 

کار  کرد؟! من اگر بخواهم خیلی هم صرفه جویی کنم، 

این میزان در 10 روز مصرف می شود، پس 20 روز 

بقیه را باید گازوئیل به نرخ آزاد بخرم
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طریق  از  می گویند  و  می دهند  وعده  فقط  دارند  است که  سال  چند 

کمیسیون های مجلس پیگیری می کنند، ولی هیچ کس جوابگو نیست. 

از طرف دیگر، بیمه تامین اجتماعی، زمان بازنشستگی ما را با سابقه 30 

سال خدمت در نظر گرفته، ولی واقعا 30 سال دوام آوردن در این شغل  

بسیار طاقت فرساست. گفته شد که رانندگی جزو مشاغل سخت و زیان آور 

محسوب می شود، ولی هنوز هیچ اقدام عملی انجام نداده اند.«

بدعهدی شرکت های دولتی

مانند  دولتی  شرکت های  است که  این  دیگر  »مشکل  می گوید:  عجمی 

شرکت پشتیبانی امور دام، مجتمع فوالد مبارکه و ذوب آهن کرایه های 

حمل خود را پرداخت نمی کنند. در حالی که ما روغن، گازوئیل و الستیک 

را به صورت نقد می خریم و اگر هم بخواهیم قسطی بخریم مثال برای خرید 

الستیک در سه قسط باید 2 میلیون و 500 هزار تومان بهره پرداخت کنیم؛ 

آن وقت حدود سه ماه است که کرایه رانندگان از شرکت پشتیبانی امور 

دام تسویه نشده است، چرا کرایه ما باید سه ماه در حساب شرکت دولتی 

باقی بماند؟!«

این راننده حمل کاال افزود: »قبال به سامانه 141 شکایت می کردیم و فوراً 

رسیدگی می شد، ولی حاال که تماس می گیریم، می گویند نحوه پرداخت 

شرکت پشتیبانی امور دام همین طور است یا بارشان را نبرید یا اگر می برید، 

امام  بندر  به  ابداً منطقی نیست. وقتی ما  اما این حرف  باید صبر کنید، 

نه  بمانیم؛  با خستگی زیر آفتاب منتظر و معطل  باید دو روز  می رویم، 

آذوقه ای در ماشین داریم و نه باری غیر از بار شرکت پشتیبانی امور دام 

وجود دارد، بنابراین مجبور می شویم که بار امور دام را بپذیریم. هر روز هم 

پیامک می دهند که برای حمل نهاده های دامی به بندر امام بروید. وقتی 

راننده بار را می آورد و کمیسیونش را نقد پرداخت می کند، پس کرایه او هم 

باید به روز پرداخت شود.«

رانندگان،  شکایات  به  نسبت  مسئوالن  بی توجهی  از  انتقاد  با  عجمی 

می گوید: »با گذشت سال ها، انبوه مشکالت رانندگان روی هم تلنبار شده 

و هر مدیری هم بر سر کار می آید، فکر منافع خودش است و به دنبال 

رانندگان  بیمه  برای  نمی رود. من خودم چهار سال است که  درمان درد 

جدیدالورود و سهمیه سوخت فریاد می زنم، ولی کسی اهمیت نمی دهد.«

او با اشاره به پایین بودن رقم کرایه رانندگان یادآور می شود: »هر دفعه که 

اعتراض می کنیم می گویند از ماه بعد درست می شود. تعویض و سرویس 

روغن موتور 7 میلیون و 200 هزار تومان قیمت دارد که نهایتا طی 10 هزار 

کیلومتر مصرف می شود. مسافت تهران تا بندرعباس حدود هزار و 500 

کیلومتر است، یعنی فقط هزینه تعویض روغن برای هر سرویس رفت و 

برگشت حدود 2 میلیون و 500 تومان می شود. روزی 500 الی 800 هزار 

تومان مزد راننده است و خرج خورد و خوراک در راه هم روزی 500 هزار 

تومان و کمیسیون شرکت  باربری 5 میلیون و 500 هزار تومان، یعنی در 

حالی که هنوز کرایه ای نگرفته و بار را خالی نکرده ایم، همه این مبالغ باید 

پرداخت شود، بنابراین کرایه های فعلی اصال جوابگو نیست، سفره رانندگان 

روزبه روز کوچک تر می شود و شرمنده خانواده خود می شوند.«

او در ادامه تصریح می کند: »قرار بود کرایه ها به روزرسانی شود، ولی هنوز 

هیچ خبری نیست. آخرین باری که کرایه ها افزایش یافت، دالر حدود 23 

هزار تومان بود و االن دالر 36 هزار تومان است یعنی کرایه ما با دالر 23 

هزار تومانی محاسبه می شود، اما با دالر 36 هزار تومان خرج می کنیم و 

کاری هم از دستمان برنمی آید. کاش مسئوالن سازمان حداقل به امضای 

خود احترام قائل می شدند و ابالغیه 14 تیرماه اجرا می شد، ولی متاسفانه 

در اکثر ارگان ها رابطه و ضابطه استوار است و اقشار ضعیف همیشه مظلوم 

واقع می شوند.«

رانندگان اعتراضات مدنی دارند

عجمی با بیان اینکه با توجه به مشکالت یاد شده، رانندگان بسیاری به 

دنبال اعتصاب و توقف فعالیت کامیون های خود هستند، می گوید: »من 

 شخصاً مخالف اعتصاب هستم و ماشینم را نخوابانده ام، چون به نظرم االن 

وقت اعتصاب نیست و اکنون زمانی است که ما باید پیگیر مطالباتمان 

باشیم، ولی از من به تنهایی کاری ساخته نیست. متاسفانه دولتمردان ما 

قرار بود گازوئیل آزاد را با نرخ لیتری 600 تومان

به رانندگان اختصاص بدهند، اما به هر جایگاهی که 

می رویم یا ندارند یا می گویند لیتری 4 هزار تومان 

است. راننده  ای که بارنامه دارد و کارکرد ماشینش 

مشخص است، نه اهل فروش گازوئیل است 

نه قاچاقچی؛ اگر واقعا می خواهند مانع قاچاق 

شوند، جلوی آنهایی را بگیرند که در بندرعباس 

و کنار خیابان و جاده، گازوئیل می فروشند
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زمانی به یاد رانندگان می افتند که در شرایط بحرانی، حرف از اعتراض و 

اعتصاب باشد. وقتی خیالشان راحت شد که رانندگان با خواسته های آنها 

همراهی می کنند، دیگر هیچ حمایتی از رانندگان نمی کنند و همه قول 

و وعده های خود را فراموش می کنند. این بار هم مثل همیشه خواهد 

بود و من به شما قول می دهم و مطمئنم هیچ گره ای از کار رانندگان باز 

نخواهد شد.«

هستند،  اعتصاب  و  اعتراض  دنبال  به  رانندگانی که  »اکثر  می افزاید:  او 

از  اغلب کسانی که  زیرا  دارند،  بیمه  مشکل  جدیدالورودند که  رانندگان 

در مشاغل  و  نیستند  راننده  اساساً  می کنند،  استفاده  بیمه  دولتی  یارانه 

دیگری فعالیت دارند، فقط با شماره هوشمندشان بارنامه ای را به اسمشان 

ولی  رد می شود،  با رقمی حدود 700 هزار  ماهانه  آنها  بیمه  و  می گیرند 

رانندگان جدیدالورود اکثرا شاغل همین شغل هستند و از سوبسید دولت 

استفاده نمی کنند.«

می گوید:  بار  حمل  جاده ای  ناوگان  تردد  فعلی  وضعیت  درباره  عجمی 

»مثال در اصفهان جاده ها خیلی خلوت شده است یا در گمرک شهریار اکثر 

ماشین ها ترک هستند و ماشین های ایرانی خیلی کم دیده می شوند. البته 

خیلی از رانندگان مجبور شده اند که ماشین خود را بخواباند چون کار کردن 

با شرایط حاضر و بدون گازوئیل اصال صرفه اقتصادی ندارد.«

او در پایان یادآور می شود: »ای کاش کانون ها و انجمن های صنفی رانندگان 

به جای صدور بیانیه برای جلوگیری از اعتصابات رانندگان، به مدیران دولتی 

گوشزد می کردند که اگر به خواسته های به حق رانندگان توجه می کردند، 

امروز از حمایت 100 درصدی این قشر زحمتکش بهره مند می شدند.«

مطالبات رانندگان را تقلیل ندهید

نوید خیرمند نیز یکی دیگر از رانندگانی است که با او گفت گو کرده ایم. او با 

اشاره به فراخوان کانال مجعول اتحادیه تشکل های کامیونداران و رانندگان 

سراسر ایران، در خصوص اعتصابات سراسری رانندگان می گوید: »اگرچه 

این گونه فراخوان ها با بی اعتنایی اکثریت رانندگان مواجه شده، اما در عین 

حال باعث شده که بار دیگر توجه عده ای از مسئوالن ازجمله نمایندگان 

راهداری،  سازمان  مسئوالن  امنیتی،  و  نظارتی  دستگاه های  مجلس، 

بعضاً  حمل ونقل  که  شرکت های  و  و کامیونداران  رانندگان  کانون های 

با فعل یا ترک فعل خود بخشی از دالیل ایجاد نارضایتی بین رانندگان 

هستند ، به مشکالت بخش حمل ونقل معطوف شود.« 

انعکاس  و  صنفی  نمایندگان  روزهای  این  اظهارنظرهای  از  انتقاد  با  او 

بدیهی و حداقلی همچون  نیازهای  به  آنها  تقلیل  یا  نادرست مشکالت 

الستیک، روغن و سوخت که جزء ملزومات یک حمل و نقل پویا است، 

می افزاید: »از نمایندگان صنف می خواهم با توجه به مطالبات اصولی و 

واقعی کامیون داران، حداقل برای بیانیه های آینده، بعد از انداختن تقصیر 

به گردن تحریم های ظالمانه، مواردی را که با پیگیری خود حل وفصل کرده 

و یا با رفع نواقص آن مانع از سوء استفاده دشمنان و به قولی جیره خواران 

اجانب و وابسته به استکبار جهانی شدند، برای رانندگان تشریح کنند تا 

اعتماد از دست رفته بین رانندگان و نمایندگان خود تا حدی جبران شود.«

خیرمند با انتقاد از اینکه به جای مطالبه از دولت برای برقراری امنیت ، به 

رانندگان توصیه شده برای جلوگیری از صدمات احتمالی در ایام اعتصابات، 

رانندگان  برای  توصیه ها  این  »متاسفانه  تردد کنند، گفت:  روز  در  صرفا 

راه گشا نیست و مسئوالن باید تدبیری بیندیشند که با اجرای درست قوانین 

متاسفانه دولتمردان ما زمانی به یاد رانندگان می افتند 

که در شرایط بحرانی، حرف از اعتراض و اعتصاب باشد. 

وقتی خیالشان راحت شد که رانندگان با خواسته های 

آنها همراهی می کنند، دیگر هیچ حمایتی 

از رانندگان نمی کنند و همه قول و وعده های 

خود را فراموش می کنند

در بندرعباس 20 درصد کمیسیون از راننده می گیرند، 

در حالی که هیچ خدماتی ارائه نمی دهند، نه پارکینگ 

دارند، نه سرویس بهداشتی و حمام، نه آبسردکن 

و ... حتی در بعضی از باربری ها صندلی هم برای

 راننده نگذاشته اند! راننده مجبور است در گرمای 

50 درجه بندرعباس عرق ریزان منتظر بار بماند
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بیمه رانندگان جدیدالورود بحث بسیار مهمی است. 

آنها مجبورند ماهی 1 میلیون و 700 هزار تومان

 تا 1 میلیون و 800 هزار تومان پرداخت  کنند. 

مسئوالن چند سال است که فقط وعده می دهند 

و می گویند از طریق کمیسیون های مجلس 

پیگیری می کنند،ولی هیچ کس جوابگو نیست 

کامیونداران حداقل اندازه سود بانکی در سال درآمد داشته باشد تا برای 

تداوم فعالیت خود انگیزه داشته باشند.«

او در ادامه، مطالبات اساسی رانندگان را به شرح زیر برشمرد:

1- به روزرسانی شاخص کرایه منطبق با هزینه های واقعی و اجرای دقیق و 

بی کم وکاست تن-کیلومتر که اجرای آن موضوع روغن و الستیک را هم 

پوشش می دهد.

2- قطع ید شرکت های حمل  در دست درازی به حقوق قانونی رانندگان با 

اجرای مفاد بخشنامه شماره 1/74/43335 مورخ 99/04/14.

3- حذف ضرایب ساختگی تطبیق که موجب به انحراف کشیده شدن 

تن-کیلومتر و اعمال سلیقه آن شده است.

نظر  اعمال  قطع  و  بار  عادالنه  توزیع  و  عمل  در  بومی گرایی  نفی   -4

شرکت ها در تخصیص بار به رانندگان به واسطه گسترش سالن های اعالم 

بار )حقیقی و مجازی(.

5- تجدیدنظر در سهمیه بندی سوخت و رفع تبعیض در تخصیص سوخت 

به کامیونداران، همچنین توزیع مکفی و به موقع سوخت در مجاری عرضه 

در  ویژه  به  به صفوف طوالنی جایگاه های عرضه سوخت  دادن  پایان  و 

استان های جنوبی.

6- بهسازی و نوسازی راه ها و جاده ها و عمل به وعده هایی که در زمان 

افزایش 120 درصدی عوارض جابه جایی کاال داده شد.

7- تامین امنیت و ارائه خدمات مطلوب متناسب با کرامت انسانی رانندگان 

در پایانه های داخلی و مرزی، اسکله ها و همچنین مجتمع های خدمات 

رفاهی بین راهی کشور.

8- الزام صاحبان کاال و شرکت های حمل ونقل )به ویژه دولتی ها که مرتبط 

با کاالهای اساسی هستند( به پرداخت به موقع کرایه و برخورد متناسب و 

واقعی با شرکت های متخلفی که نسبت به مسئولیت خود در این خصوص 

بی تفاوت هستند.

9- حذف پرداخت حق بیمه تکمیلی به صورت درصدی و جایگزینی آن 

با حق بیمه متناسب با خدمات شرکت ارائه دهنده بیمه و همچنین منع 

شرکت های حمل ونقل از دخالت و بهره برداری از محل درآمد این بیمه.

ایجاد صفوف  با  بازرسی هایی که  ایست  روند  اصالح  و  ساماندهی   -10

عوارض  نظر گرفتن  در  بدون  همراه کامیون  به  راننده  اسکن  و  طوالنی 

ناشی از آن برای سالمت راننده به واسطه افزایش گیت های عبور و اسکن 

متحرک ، موجبات آزردگی خاطر رانندگان را فراهم می کنند.

11-  تعیین تکلیف قطعی تناژ مجاز ناخالص انواع کامیون و پایان دادن به 

اعمال سلیقه ای قانون توسط پلیس و اداره راه.

او خاطرنشان می کند: »قطعاً موارد دیگری هم به نسبت کالس کامیون و 

انواع بارگیر وجود دارد که  باید به صورت تخصصی به آنها رسیدگی شود، 

ولی اصول کلی مطالبات در چهارچوب موارد فوق است.« 

از مخاطبان و خوانندگان گرامی ماهنامه ترابران که در این سال ها با همراهی خود مایه دلگرمی همکاران 

با  ارتباط مستقیم تری  ازین پس،  نشریه تخصصی شده اند، دعوت می شود که  این  فعالیت  تداوم  و 

 ترابران داشته باشند و با در میان گذاشتن مشکالت و دیدگاه های کارشناسی در زمینه فعالیت خود 

)چه به صورت تلفنی و چه به صورت یادداشت( هیئت تحریریه ترابران را در انجام رسالت خود که پوشش 

هر چه کامل تر رویدادها و چالش های بخش حمل ونقل کشور است، یاری دهند. 

چشم به راه دریافت اندیشه ها و پیشنهادهای گرانقدرتان هستیم.

فراخوان مخاطبان ترابران

021 -  88925937 tarabaranmag@gmail.com
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گـزارش از

تحریریـه ترابـران

واردات تریلر های یخچالدار دست دوم 

در شرایط حاضر چه اولویتی دارد؟

چاه نکنده
 و منار دزدیده!

در واپسین روزهای آبان ماه، علی وکیلی، مدیرکل دفتر 

به گمرکات سراسر کشور  نامه ای  در  ایران  واردات گمرک 

بالمانع بودن واردات تریلر یخچالدار را ابالغ و اعالم کرد که تا اطالع 

ثانوی، واردات تریلرهای یخچالدار مستعمل با حداکثر ۵ سال سن ، 

از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، انگلیس، ژاپن یا کره جنوبی منعی 

نخواهد داشت. 

در این نامه رعایت 6 شرط برای انطباق تریلرهای یخچالدار مستعمل 

الزامی شده بود که از جمله آنها، فاقد هرگونه عیوب در شاسی و 

بدنه مطابق الزامات چک لیست استاندارد و تعهد واردکننده مبنی 

بر پذیرش همه مسئولیت های مترتب از واردات تریلرهای موضوع و 

ارائه خدمات پس از فروش، انجام معاینه فنی در مراکز معتبر قبل از 

شماره گذاری وفق ضوابط و مقررات جاری است. 

عبداهلل خانعلی، رئیس هیئت مدیره انجمن رانندگان کامیون های 

یخچالدار استان تهران، در گفت وگو با خبرنگار ترابران، انتقاداتی را 

مطرح  یخچالدار  تریلر   واردات  مشروط  آزادسازی  چگونگی  درباره 

می کند و می گوید این تصمیم ناشی از ناآگاهی مسئوالن از تعداد 

واقعی کامیون های یخچالدار در کشور است.
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عبداهلل خانعلی اجرای واردات کامیون های یخچالدار دست دوم را ناشی از 

ضعف و سوءمدیریت سازمان راهداری دانست و افزود: »متاسفانه هر کسی 

هر جایی می نشینند می گوید که تریلر یخچالدار نیست و ما تریلر یخچالدار 

به عنوان متولی حمل ونقل هیچ  راهداری  نداریم. در صورتی که سازمان 

آماری از هیچ یک از نیمه یدک های فعال در کشور ندارد. ما بارها گفته ایم 

که بررسی کنید و ببینید که چه تعداد از کامیون یخچالدار سند و پالک دار و 

قانونی  هستند و چه تعداد بدون سند هستند. از طرف دیگر، مناطق تجمع، 

کار و محلشان را بررسی کنید تا اطالعات مشخصی از این ها داشته باشید 

اما متاسفانه تا به امروز ما نتیجه  مشخصی دریافت نکردیم.«

او ادامه داد: »با توجه به این که از سال 80، شرکت های تولیدی صنعتی مانند 

ماموت، مایان کوگل، مارال، مهران سرد، رخش، سایپا و باقی شرکت ها، 

تریلر سه محور با استانداردهای روز دنیا با همه نوع کاربری تولید می کنند 

و پلیس راهور هم آنها را پالک می کند، سازمان راهداری هیچ مکانیسمی 

ندارد برای این که بداند در این مملکت چند تریلر و با چه کاربردی فعالیت 

می کنند، فقط می گوید من 150 تا 155 هزار کشنده دارم، پس حتماً 155 

هزار تریلر هم دارم.«

خانعلی با اشاره به اینکه بار کامیون های یخچالدار حساس و خراب شدنی 

است، تصریح کرد: »متاسفانه هیچ مدیریتی هم از طرف اتاق های بازرگانی 

کشور وجود ندارد که به اشخاص بگوید شما اگر می خواهید صادرات یا 

وارداتی انجام بدهید، 10، 20 روز یا یک ماه جلوتر ناوگانتان را تهیه کنید و 

با شرکت یا راننده ای صحبت کنید و بگویید در چه روزی نیاز به یخچال 

وجود دارد. وقتی چنین روندی را دنبال نمی کنند، افراد مختلف به محض 

اینکه با نبود ناوگان مواجه می شوند، فوراً نامه ای به وزارت صنعت و معدن 

می زنند که ما تریلر یخچالدار نداریم، حتی این نامه ها به سازمان راهداری 

هم ارسال نمی شود.«

رئیس هیئت مدیره انجمن رانندگان کامیون های یخچال دار استان تهران 

افزود: »برخی می گویند تریلر های یخچالدار ما کیفیت ندارد، در صورتی که 

در این  ماشین ها نکته مهم موتور آنهاست که هیچ یک موتور ایرانی ندارند، 

بلکه همه موتورها آمریکایی و ایرلندی هستند و از اروپا وارد می شوند. 

اتاق باکیفیت تریلر  در بحث اتاق هم اگر اتاق ها بی کیفیت باشد، نهایتاً 

ساعتی یک بار روشن می شود، ولی اتاق ماموت مثالً ساعتی 10 بار روشن 

می شود، یعنی استهالک موتور و مصرف سوختش برای راننده و مالک 

ناوگان باالست.«

شرط بی منطق و ناشدنی

خانعلی با بیان اینکه یکی، دو بار از سازمان توسعه و صادرات من را دعوت 

را می گیرد و  ما  ما گفتند هر کسی جلوی وزیر  »به  داد:  کردند، توضیح 

می گوید تریلر یخچالدار نداریم و وزیر ما االن به این صرافت افتاده که اجازه 

بدهد تریلر یخچالدار وارد شود. ما هم گفتیم از این موضوع که جنس 

باکیفیت به این مملکت بیاید، استقبال می کنیم، اما گفتند ما به شرطی 

این اجازه را می دهیم که شما یک تریلر یخچالدار وارداتی بیاورید و یکی 

هم از شرکت های داخلی بخرید. گفتیم اینکه به درد ما نمی خورد، چون ما 

برای راننده هایمان می خواهیم و راننده ما یک کشنده دارد که فقط یک تریلر 

می تواند پشت آن ببندد. اینجا مانند کشورهای اسکاندیناوی مانند  دانمارک، 

سوئد، نروژ و استرالیا نیست که من بتوانم 2 یا 3 تریلر ببندم، بنابراین چون 

به کارمان نمی آمد، ورود نکردیم.«

رئیس هیئت مدیره انجمن رانندگان کامیون های یخچالدار تهران خاطرنشان 

کرد: »در حال حاضر، واردات کامیو ن های یخچالدار را به انجمن شرکت های 

حمل ونقل بین المللی ایران سپرده اند تا آنها هم از شرکت ها بخواهند که 

این کار را انجام دهند. در ابتدا فکر کردند که از این واردات استقبال زیادی 

می شود و گفتند مجوز ورود 10هزار تریلر دارید و جزء بودجه سال 1401 

است، بعد دیدند سه ماه تا اتمام سال مانده و خبری نشده، بنابراین تصمیم 

گرفتند این کار را به بودجه سال 1402 ببرند.«

خانعلی افزود: »از طرف دیگر، به صورت آزمایشی، 10 هزار تریلی را تبدیل 

به 1000 تریلی کردند و اجازه واردات هزار کامیون را از کشورهای اروپایی، 

ژاپن و ... دادند، اما حرفی از آن که شما باید در ازای یک تریلر وارداتی باید 

یکی هم از کارخانه های تولید داخل خریداری کنید در هیچ کجا قید نشده 

متاسفانه هر کسی هر جایی می نشینند می گوید 

 ما تریلر یخچالدار نداریم. در صورتی که سازمان 

راهداری به عنوان متولی حمل ونقل هیچ آماری از 

هیچ یک از نیمه یدک های فعال در کشور ندارد. 

هیچ مکانیسمی نداریم که بدانیم در این مملکت 

چند تریلر و با چه کاربردی فعالیت می کنند، 

فقط می گویند من 150 تا 155 هزار کشنده داریم، 

پس حتمًا 155 هزار تریلر هم وجود دارد
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در محاسباتتان حقوق راننده کجاست؟

خانعلی با اشاره به اینکه مسئوالن یکی از اهداف واردات را پایین آوردن 

کرایه حمل اعالم کرده اند، تصریح کرد: »من به معاون وزیر سازمان صمت 

گفتم پس تکلیف کشنده و راننده اش چیست؟ راننده در مبلغ کرایه هزینه 

فعالیت و سود کارش را محاسبه می کند، وجود تریلر که به تنهایی نمی تواند 

نرخ شکنی کند. چنین عملکردهایی به قدری غیرکارشناسی است که واقعاً 

جای تعجب دارد.«

او افزود: »باالخره باید به یک مرجع استناد شده و آن مرجع اعالم کند این 

وسیله ای که شما می خواهید در ایران نیست. مانند بوژی سنگین ِکش که 

در اروپا هست و ما نداریم، اما در ایران چنین کمبودی در زمینه یخچال 

نیست. تاکنون کسی به ما مراجعه نکرده که بگوید ماشین می خواهم و ما 

گفته باشیم نداریم. کارخانه ها هم یخچالدار تولید می کنند، هرچند درجه 

یک نیست، اما درجه دو و سه هست.«

رئیس هیئت مدیره انجمن رانندگان کامیون های یخچالدار استان تهران یادآور 

شد: »اگر مصرف کننده واقعی واردات را انجام دهد، بازار خودش متعادل 

علی الخصوص  را  انقالب می خواهند همه چیز  از  بعد  متاسفانه  می شود. 

مسائل اقتصادی را با دستور پیش ببرند،  گمرک شرایط خودش را گفته 

که خوب است، اما این مشکلی که می گویند از تولیدات داخلی هم باید 

را دارد،  تولید داخلی کیفیت مطلوب  اگر  نادرست است،  استفاده کنید 

معنایی ندارد که شما بخواهید واردات انجام بدهید.«

تا  باشد  داده  را کارخانه ماموت  این طرح  است. من فکر می کنم شاید 

فروش خودش را باال ببرد یعنی وقتی من یک ثبت سفارش می کنم که 

مثالً 10 تریلی یخچال بیاورم، ابتدا باید 10 تا از ماموت بخرم و بعد 10 ثبت 

سفارش انجام بدهم.«

او با انتقاد از اینکه امتیاز واردات را هم فقط به شرکت های حمل ونقل 

بین المللی دادند، توضیح داد: »گفته شد که ما اجازه واردات بیش از 20 

کامیون به هر شرکت نمی دهیم و بیش از 50 شرکت هم ثبت نام نمی کنیم. 

در صورتی که به نظرم بعید است حتی 5 شرکت هم ثبت نام می کنند زیرا 

شرکت برای خودش کشنده نمی خرد، چه برسد به تریلی؛ او می خواهد آن را 

بخرد و به راننده بفروشد. در این صورت، چرا اجازه نمی دهند مصرف کننده 

واقعی بیاورد؟!«

او ادامه داد: »در این طرح باید امکانی پیش بینی شود که راننده هم بتواند 

کامیون وارد کند، اما می گویند ما نمی توانیم به راننده کارت بازرگانی بدهیم. 

می گوییم چطور می توانید به افراد فاقد صالحیت کارت بازرگانی بدهید، اما 

نمی توانید به راننده حتی یک کارت بازرگانی موقت بدهید یا مثالً یک پروانه 

یک بار مصرف و... تا من به عنوان راننده، خودرویی را که برای کار خودم نیاز 

دارم وارد کنم.«

به اندازه کافی تریلر یخچالدار داریم

خانعلی با اشاره به اینکه در مجموع، برای اجرای این طرح خوشبین نیست، 

اما  هجوم  آورند،  واردات  برای  ابتدا  در  شرکت ها  است  »ممکن  گفت: 

وقتی به واقعیت نزدیک می شوند، متوجه می شوند که واردات این تریلی 

یخچالدار چه محدودیت هایی دارد، چون در درجه اول کشنده نیست که 

به درد همه بخورد، بعد کاربری اش چادری نیست که برای همه نوع باری 

مناسب باشد، چون یخچال است و کاربری اش محدودیت دارد و فقط 

به درد راننده ای می خورد که کار یخچالی انجام می دهد. بعد هم ما االن 

در ایران از نظر کامیون یخچالدار اشباع هستیم. االن تریلی های یخچال ما 

خیلی هایشان تریلر هایشان را باز می کنند، چون نه فاصله قیمتی کرایه ها 

مقرون به صرفه هست، نه بار آنچنانی هست که فرد بخواهد یخچال بخرد 

یعنی هر کسی که می خواسته تا االن خریده است.«

او با اظهار تاسف از اینکه چیزی به عنوان مدیریت در ایران معنا و مفهومی 

ندارد، گفت: »وقتی فردی که می خواهد چندین تریلی کیوی، کاهو و ... 

صادر کند، اول کاهو را از زمین می چیند و بعد دنبال ماشین می گردد، این 

دیگر نامش تجارت و مدیریت نیست. این موضوع را باید اتاق بازرگانی یا 

هر متولی دیگری مدیریت کند و به این صادرکننده یا واردکننده بگوید که 

حمل ونقل را نباید بدون اطالع قبلی انجام بدهید.«

هیچ مدیریتی هم از طرف اتاق بازرگانی وجود ندارد 

که به اشخاص بگوید شما اگر می خواهید صادرات 

یا وارداتی انجام بدهید، 10، 20 روز یا یک ماه جلوتر 

ناوگانتان را تهیه کنید. وقتی چنین روندی را دنبال 

نمی کنند، افراد مختلف به محض اینکه با نبود ناوگان 

مواجه می شوند، فورًا نامه ای به وزارت صمت

 می زنند که ما تریلر یخچالدار نداریم
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او ادامه داد: »از طرف دیگر، ما االن 8000 تریلر یخچالدار در ایران داریم و 

می گوییم در بهترین حالت، باید در 10 سال این تریلر ها تبدیل به احسن 

شوند. یعنی ساالنه 800 تریلی باید نوسازی شوند. آیا کارخانه های ما می توانند 

سالی 800 دستگاه تولید داشته باشند؟ خیر. پس بهتر است این  واردات به 

نوسازی یخچال هایی که در داخل کشور است اختصاص پیدا کند.«

خانعلی خاطرنشان کرد: »آقای مهندس هدایتی به ما نامه ای زدند و گفتند 

روسیه از ما سالیانه 5000 دستگاه تریلی خواسته که صادرات آن را جابه جا 

کنیم. ما موافقت کردیم. گفتند ماشین دارید؟ گفتم اگر پای قرارداد برسد، 

داریم، ولی بعد به شرکت های حمل ونقل بین المللی اعالم کردند که حتی 

یک نفر هم اعالم آمادگی نکرد. طبیعی هم هست، چون ماشین متعلق به 

راننده است و این ها هم نمی توانند روی آن تصمیم بگیرند.«

رئیس هیئت مدیره انجمن رانندگان کامیون های یخچالدار استان تهران در 

پاسخ به این پرسش که اکنون چه تعداد تریلی یخچالدار داریم، تصریح 

کرد: »ما هم نمی دانیم. وقتی هم می پرسیم، یکی می گوید 70 درصد، یکی 

می گوید 60 درصد، دیگری می گوید 90 درصد و... اما همه این  حرف ها 

بیهوده است، شما زمانی می توانید عدد داشته باشید و درصد را محاسبه 

کنید که کل دارایی تان را شمارش کرده باشید و بگویید مثالً 100 هزار یا 200 

هزار تریلر داریم و فرضاً این تعداد دستگاه سند دارد و این تعداد ندارد. 

االن یک نفر مالک کشنده ممکن است 3 یا 4 تریلی داشته باشد، سازمان 

از کجا می داند چند تریلر دارد؟«

او ادامه داد: »اکنون تاجری که قصد دارد صادرات تره بار یا مواد غذایی، 

گوشت، مرغ و ... انجام بدهد. باید به کجا مراجعه کند؟ به کدام سایت 

آماری می تواند برود و ببیند چه تعداد تریلر یخچال دار داریم؟ اگر جایی 

هست شما به من هم بگویید، من که ندیده ام. این جا هم صادرکننده، هم 

واردکننده و هم مصرف کننده در بالتکلیف هستند.«

بارهایمان را دو دستی تقدیم رقبا کرده ایم

خانعلی خاطرنشان کرد: »موضوع دیگر هم این است که وقتی به چنین 

مشکالتی می خورند بار را به کامیون های ترک می دهند که بارش از ترکیه یا 

اروپا را در ایران خالی کرده و می خواهد خالی برگردد! گازوئیل مجانی هم از 

ایران می زند و بنابراین با کرایه مناسبی بار را به صاحبان کاالی ایرانی حمل 

می کند. از طرف آذربایجان هم ماشین های آذربایجانی هستند. حتی ایرانی ها 

تعدادی از ماشین های آذربایجانی را خریداری کرده اند و بارشان را از این 

طریق حمل می کنند. طرف عراق هم ماجراهای خودش را دارد و عراقی ها تا 

عمق خاک ایران می آیند، بار می زنند و می روند، خب همه این ها از نواقص 

عملکرد سازمان راهداری است.«

او ادامه داد: »طبق آمار سازمان راهداری، در سال گذشته، چیزی حدود 22 

هزار دستگاه تریلر یخچالی صادراتی از مرز آستارا وجود داشته، خب این 

22 هزار دستگاه چطور جابه جا شده است؟ مسلماً روس ها که به جیرفت، 

جهرم، کازرون، شیراز و... نرفته اند. پس وقتی 22هزار ماشین فقط در این 

مرز جابه جا شده، یعنی 22 هزار ماشین ایرانی بوده که این  بارها را حمل 

کرده است. خب آمار این ها کجاست؟ سازمان راهداری هر سال سالنامه 

چاپ می کرد که خوشبختانه جدیداً آن را هم جمع کرده، اما سال های قبل 

هم که منتشر می کرد ابداً دقیق و مستند نبود. مثالً سال 93، 22 تریلی 

یخچال درج شد، سال 94، تبدیل به 15 دستگاه شد، سال 96، 11 دستگاه 

و سال 98، فقط 7 دستگاه مانده بود!«

تریلر  مدل 80 در جاده هایمان نداریم،  خانعلی با تاکید بر اینکه ما اصالً 

توضیح داد: »دیگر آن تریلر ها یخچالش پوسیده و کسی به آنها بار نمی دهد. 

االن مدل های یخچال ما همه از 90 به باالست. چون بدنه یخچال های 

ایرانی فلزی است، داخلش هم همیشه رطوبت دارد و خودبه خود می پوسد. 

بیرونش هم ورق آهنی است و باران و آفتاب می خورد و می پوسد و آن قدر 

ماندگاری ندارد که بخواهد سالیان متمادی کار  کند، پس خیلی زود بازسازی 

می شود اما با توجه به این که همه این ها سند دارند ما از سازمان راهداری 

خواهش کردیم که برای این ها کارت هوشمند صادر کنند. زمان دکتر قربانی 

)معاون حمل ونقل سازمان( ایشان توجیه شدند و بخشنامه اش را زدند، اما 

اجبار و الزامی نگذاشتند. خب وقتی چیزی را اجبار نمی کنید، طرف مقابل 

هم تمایلی ندارد که به شما آمار بدهد.« 

طبق آمار سازمان راهداری در سال گذشته، حدود

 22 هزار دستگاه تریلی یخچالی صادراتی از مرز آستارا 

تردد کرده، خب این 22 هزار دستگاه چطور جابه جا 

شده است؟ مسلمًا روس ها که به جیرفت، جهرم، 

کازرون، شیراز و... نرفته اند. پس وقتی 22هزار 

ماشین فقط در این مرز جابه جا شده، یعنی 22 هزار 

دستگاه ناوگان ایرانی این  بارها را حمل کرده است
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جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا اعالم کرد: »کامیون ها 

باید از یک حفاظ ایمنی استفاده کنند که در صورت وقوع تصادف 

از هدایت خودروی سواری به زیر کامیون جلوگیری شود.«

به گزارش پایگاه خبری ترابران، سردار سید تیمور حسینی، با اشاره به 

تصادف میان خودروهای سواری با کامیون ها که موجب رفتن خودرو 

به زیر کامیون و آسیب دیدگی راننده و سرنشینان خودروهای سواری 

به ویژه  از کامیون ها  برخی  و عقب  جلو  »ارتفاع سپر  می شود، گفت: 

با خودروهای  برخورد  در صورت  است که  به گونه ای  بنز  کامیون های 

سواری، این خودروها به زیر کامیون رفته و اصطالحا له می شوند. در 

واقع، این ویژگی سبب شده تا در هنگام تصادف آسیب و خساراتی که 

به خودروهای سواری وارد می شود، تشدید شود.«

او ادامه داد: »بنابراین به منظور کاهش جانباختگان حوادث رانندگی تدبیر 

جدیدی برای این دسته از کامیون ها اتخاذ شده و آن الزام نصب حفاظ 

ایمنی برای این کامیون هاست که از اول دی ماه اجرا می شود.«

جانشین پلیس راهنمایی و  رانندگی فراجا درباره اینکه چه تعداد کامیون 

باید حفاظ ایمنی را نصب کنند، گفت: »برآوردها نشان می دهد که از 

مجموع حدود 400 هزار دستگاه کامیونی که در کشور داریم، تقریباً 180 

هزار دستگاه نیاز به نصب حفاظ ایمنی دارد که این موضوع از چندین 

ماه قبل به آنان اعالم شده است.«

او درباره اینکه طرح کنترل حفاظ ایمنی کامیون ها چگونه اجرا می شود 

نیز گفت: »حدود سه ماه است که در مقابل پاسگاه های پلیس راه این 

اعالم  ما  می شود.  اطالع رسانی  رانندگان کامیون ها  به  مرتبا  موضوع 

کردیم که این طرح از ابتدای دی ماه اجرا شده و نصب حفاظ ایمنی بر 

روی کامیون ها با شرایط گفته شده، کنترل خواهد شد.«

این طرح الزم است که سایر  اجرای  اینکه در  بیان  با  سردار حسینی 

داشته  را  الزم  همراهی های  و  هماهنگی ها  نیز  مسئول  دستگاه های 

باشند، اظهار کرد: »به عنوان مثال، وزارت صمت باید مراکز مجاز نصب 

حفاظ ایمنی را تعیین و معرفی کند. همچنین دیگر دستگاه ها نیز باید 

هرچه زودتر اقدامات الزم را در این خصوص انجام دهند.«

جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا با تاکید بر اینکه اجرای این 

طرح در کاهش صدمات و تلفات ناشی از تصادفات موثر است، گفت: 

»ماموران پلیس راهور این کامیون ها را رصد می کنند.«

با تصویب در کمیسیون ایمنی  راه ها؛

نصب حفاظ روی کامیون ها اجباری شد

پیرو بروز مشکالتی برای کامیون های ایرانی در مرزهای کشور عراق و اخذ 

کارت رانندگان به عنوان ابزار فشار برای پرداخت حق بیمه، وزارت امور 

خارجه سفارت کشورمان در عراق را مسئول رسیدگی این مشکل کرد.

پس از مشاهدات میدانی از نقطه مرزی مهران-زرباطیه مشخص شد که 

براساس قوانین و مقرراتی که سال گذشته از سوی دولت عراق مصوب 

شده و به تدریج در تمامی مبادی ورودی این کشور اجرا خواهد شد، 

کامیون های ورودی باید مبلغ 35 دالر معادل 55 هزار دینار به عنوان 

حق بیمه بپردازند که پرداخت این مبلغ برعهده تاجر عراقی است.

سفیر ایران در عراق با اشاره به این مسئله که اجرای این مصوبه تعهدی 

برای رانندگان کامیون ها و صادرکنندگان ایرانی ایجاد نمی کند، توصیه کرد 

که برای جلوگیری از بروز هرگونه مشکل، فعاالن اقتصادی کشورمان 

در هنگام انعقاد قراردادهای صادرات کاال، نسبت به پرداخت حق بیمه 

مذکور توسط طرف عراقی و ذکر این تعهد در قرارداد اقدام کنند.

سفیر ایران در عراق اعالم کرد: 

پرداخت حق بیمه ناوگان ایرانی 
بر عهده طرف عراقی است

سفیر ایران در عراق، در نامه ای به نهادهای اقتصادی تاکید کرد:  

»پرداخت حق بیمه ناوگان ایرانی که از عراق به خاک این کشور وارد 

می شوند بر عهده تجار عراقی است و فعاالن اقتصادی ایرانی باید 

این مسئله را در قراردادهای خود لحاظ کنند.«



شماره 203 98

غفلت و خسارت

شیوه جدید محاسبه حق توقف برای کامیون ها 

و کشنده های مختلف اعالم شد

نرخ خواب
کانون انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت های حمل ونقل 

کاال ماه گذشته، پس از توافق با کانون انجمن های صنفی 

حق  محاسبه  شیوه  و  جدید  نرخ های  بار کشور،  جاده ای  رانندگان 

تاریخ  از  اجرا  برای  را  مختلف  و کشنده های  کامیون  برای  توقف 

1401/09/05 به مدت یک سال ابالغ کردند. 

افزایش  درصد   40 تا  بین 37  سال گذشته  به  نسبت  نرخ ها  این 

داشته است. این در حالی است که براساس دستورالعمل ذکرشده 

شورای هماهنگی کانون انجمن های صنفی شرکت های حمل ونقل و 

کانون رانندگان، مبنای محاسبه حق توقف و ساعت بارگیری و تخلیه 

بوده و در صورت عدم  ابتدا توافق راننده و شرکت حمل ونقل  در 

توافق باید مطابق مفاد این بخشنامه عمل شود.

براساس توافق کانون انجمن های صنفی شرکت های حمل ونقل و کانون 

انجمن های صنفی رانندگان، مدت زمان مجاز توقف برای بارگیری و تخلیه 

از  اعم  سایر کامیون ها  و  ساعت  بوژی کش 48  ساعت،  کمرشکن 24 

اتاق دار و کشنده، بارگیری 7 ساعت و تخلیه 7 ساعت و جهت کامیون های 

یخچالدار، 4 ساعت بارگیری و 4 ساعت تخلیه تعیین شده است. البته 

یا  پارکینگ  اولین  قبض  مرزی،  مقاصد  در  توقف  حق  محاسبه  مالک 

توقفگاه در مرزها پس از رعایت زمان ذکرشده بوده و در خصوص محاسبه 

حق توقف سایر نقاط کشور مالک حضور در آدرس درج شده در بارنامه 

پس از رعایت زمان ذکر شده است.

و تخلیه  بارگیری  به محل های  اداری  رانندگان مکلف شده اند در ساعت 

مراجعه  مذکور  محل  به  اداری  ساعت  از  بعد  چنانچه  و  مراجعه کنند 

شود مشمول حق توقف نبوده، اما از صبح روز بعد پس از کسر مهلت 

تعیین شده، ساعات بعدی مشمول حق توقف است. در روزهای پنجشنبه 

ساعات کاری ساعت 11 صبح برای حضور رانندگان معین شده است.

مبلغ خسارت حق توقف در مبدأ، طول مسیر و مقصد در صورتی قابل 

پرداخت است که توقف ایجاد شده به لحاظ قصور یا تخلف شرکت یا 

صاحب کاال باشد و در شرایط قصور راننده، خسارت توقف به راننده پرداخت 

نخواهد شد. در صورتی که راننده در مدت زمان تعیین شده براساس مدت 

زمان قید شده در بارنامه و در صورت عدم درج در بارنامه، براساس مدت 

ندهد،  صاحب کاال  تحویل  را  محموله  توسط گمرک،  تعیین شده  زمان 

مکلف است مطابق نرخ مشخص شده در جدول، دیرکرد روزانه رانندگان را 

به صاحب کاال یا شرکت حمل ونقل پرداخت نماید و در صورت تامین از 

کرایه کسر شود.

نیز 50 درصد  تا 50 کیلومتر  حق توقف جهت حمل محموالت شهری 

نرخ های اعالم شده خواهد بود و از روز دوم به بعد )پس از 48 ساعت( 20 

درصد به نرخ پایه اضافه خواهد شد.

در خصوص توقف ظن قاچاق مقرر شده است جلسه ای با حضور دفتر 

حقوقی و تدوین مقررات سازمان راهداری برگزار و پس از تعیین شرایط 

دستورالعملی تحت عنوان الحاقیه به صورتجلسه اضافه شود.

در صورتی  که مقصد مشخص شده نهایی پایانه مرزی یا گمرکات باشد، مبنای 

حق خواب در ابتدا توافق شرکت حمل ونقل و راننده و در غیر این صورت 

ستون مخصوص پایانه های مرزی و گمرکات در نرخ نامه است. در صورت 

عدم درج نام گمرک یا پایانه مرزی و درج شهر یا شهرستان مجاور به منظور 

درج کرایه کمتر، مبنای حق خواب ستون داخلی تعیین شده است. مالک 

در این خصوص ستون توضیحات بارنامه یا محل درج آدرس گیرنده نبوده 

و صرفاً درج در جدول طراحی شده داخل بارنامه است. 
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نوع کامیون
نرخ حق توقف برای هر ساعت 

داخلی )ریال(

جریمه دیرکرد رانندگان 

روزانه

نرخ حق توقف در پایانه های 

مرزی و گمرکات )ریال(

جریمه دیرکرد رانندگان 

روزانه

800.0007.000.000970.0008.400.000کشنده معمولی )کفی، بغلدار، چادری( پنج محور

720.0007.000.000870.0008.400.000کشنده معمولی )کفی، بغلدار، چادری( چهارمحور

600.0005.600.000720.0007.000.000ده چرخ 1۵ تن معمولی دومحور

450.0004.200.000540.0005.600.000انواع کامیون تک 10 تن دومحور

280.0002.800.000340.0002.800.000کامیون ۵ تن )911 معمولی( دومحور

250.000100.000.300.0002.100.000کامیون کمتر از ۵ تن معمولی دومحور

جریمه دیرکرد رانندگان روزانهنرخ حق توقف برای هر 24 ساعت )ریال(نوع کامیونردیف

28.000.0008.400.000تریلی های کمرشکن ۵ محور1

34.000.00011.000.000تریلی های کمرشکن 6 محور2 

35.000.00014.000.000تریلی های کمرشکن 7 محور3

49.000.00017.000.000تریلی های کمرشکن 9 محور4

63.000.00024.000.000تریلی های کمرشکن 11 محور۵

800.0007.700.000 برای هر ساعت توقفتریلر سواری کش دوطبقه6

به ازای هر محور 10 میلیون ریالتریلی های بوژی7

نرخ حق توقف برای هر ساعت 

داخلی )ریال(
جریمه دیرکرد رانندگان روزانه

نرخ حق توقف برای هر ساعت پایانه های 

مرزی و گمرکات )ریال(

جریمه دیرکرد رانندگان 

روزانه

800.0007.000.000980.0009.100.000نفتکش 18 چرخ

600.0007.000.000720.0009.100.000نفتکش سوخت رسان 10 چرخ

450.0004.200.000540.0005.600.000نفتکش سوخت رسان 6 چرخ

جریمه دیرکرد رانندگان روزانهنرخ حق توقف برای هر ساعت )ریال(جریمه دیرکرد روزانهنرخ حق توقف برای هر ساعت )ریال(نوع کامیون

1.500.00014.000.0001.800.00021.000.000کشنده یخچالدار ۵ محور

1.300.00014.000.0001.600.00020.000.000کشنده یخچالدار 4 محور

1۵1.200.00011.200.0001.400.00017.000.000 تن یخچالدار

101.050.0008.400.0001.300.00012.500.000 تن یخچالدار

حق توقف کمرشکن و بوژی:

حق توقف نفتکش ها:

حق توقف کشنده های یخچالدار:
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محمد احمدی، معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست در گفت وگو با 

ترابران به نقش آفرینی صنعت پست در حوزه های ارتباطی و اقتصادی از 

اعصار گذشته تا به امروز که با نام عصر دیجیتال و شبکه های اجتماعی 

شناخته می شود، پرداخت و خاطرنشان کرد: »در طول تاریخ فعالیت ها 

و سرویس ها ی پستی در سراسر جهان، روی لبه نیاز آحاد جامعه و مردم 

الگوی  و  چابک  پستی  شرکت های  رویکرد  بنابراین  است،  شده  تعریف 

حرکتی آنان، همواره مطابق با سطح نیاز جامعه تغییر می کند.«

او اظهار کرد: »در شرایط کنونی با توجه به فشار فناوری ارتباطات و اطالعات 

و نیز تاثیرات شگرف تکنولوژی در بخش های مختلف جامعه، شاهد کاهش 

و  از یک سو  یا مرسوالت حاوی مستندات کاغذی  چشمگیر پست نامه 

افزایش مرسوالت پستی با ماهیت بسته و امانت از سوی دیگر هستیم 

که متاثر از توسعه کسب وکارهای الکترونیکی به ویژه تجارت الکترونیک در 

کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه است، بنابراین در مجموعه شرکت 

پست با توجه به تغییر شاخص ترافیکی مرسوالت پستی از نامه به بسته، 

الجرم تالش کردیم تا زیرساخت های فنی و عملیاتی خود را متناسب با این 

تغییر رویکرد جامعه بهبود بخشیم؛ تا آنجا که با نگاهی به آمار و اطالعات 

موجود در مجموعه شرکت، می توان مشاهده کرد که اگرچه در سنوات 

ایجاد بهره وری در حوزه پست مستلزم تجمیع فعاالن و منابع مالی

است تا از موازی کاری  جلوگیری شود

گام باقیمانده پستچی!
از سده گذشته تاکنون، یکی از شاخصه های توسعه یافتگی در جوامع، پست و سرانه پستی است که همگام با 

توسعه کسب وکارها و تجارت اینترنتی تغییر می کند و متحول می شود؛ البته این تحول مستلزم به روز شدن 

زیرساخت های فنی و عملیاتی است، چیزی که گمان می رود در ایران هنوز آن گونه که باید به روز نشده است و هرچند بیش 

از ده سال است که شعار راه اندازی سرویس پست لجستیک را سر می دهیم، همچنان اقدام موثری برای آن انجام نداده ایم 

و آنچه هم که با عنوان پست لجستیک در سطح شبکه اجرا شده، منطبق با مفهوم واقعی پست لجستیک نبوده است. این 

در حالی است که بر اساس آمارها هزینه توزیع در زنجیره تولید محصوالت در ایران، دو برابر میانگین جهانی است و گفته 

می شود یکی از راه های کاهش این شکاف عمیق بین آمار ایران و جهان، راه اندازی پست لجستیک باشد. 

به همین منظور، با محمد احمدی، معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست به گفت وگو نشستیم و از شرایط و موانع ایجاد 

سرویس پست لجستیک در کشور پرسیدیم. او معتقد است که کلیدواژه راه اندازی پست لجستیک تامین منابع مالی و 

رسیدن همه حلقه های دخیل در این حوزه به یک باور و ادبیات مشترک است.
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گذشته نسبت سهم ترافیکی پست  نامه ها به بسته و امانت، 90 به 10 بود، اما 

این نسبت به مرور تغییر کرده و به طور یکسان بین این دو تقسیم شده و 

انتظار می رود در آینده ای نزدیک، نرخ رشد مرسوالت پستی با ماهیت بسته 

و امانت با سرعت بیشتری، افزایش یابد.«

احمدی با بیان اینکه در عصر حاضر، اگر چه پست نامه هنوز دارای اهمیت 

است، ولی با وجود بدیل های الکترونیکی که به مرور حوزه اسناد و مدارک را 

نیز در بر می گیرد، این اهمیت رو به افول دارد؛ خاطرنشان کرد: »متناسب با 

این تغییر رویکردهای حادث شده در سطح جامعه، همه ارکان شرکت های 

پستی از جمله معماری سازمانی، رفتار سازمانی، زیرساخت ها، تجهیزات، 

سرمایه های انسانی و تمهیدات موردنیاز این حوزه، در ساختار وظیفه ای 

ادارات پست می بایست به  صورت ماهوی تغییر کند؛ بدین ترتیب، نتیجه 

مورد انتظار زمانی حاصل خواهد شد که متناسب با این تغییرات، سایر 

حلقه ها و الیه های زنجیره تامین نیز به مثابه یک پیکره واحد، دستخوش 

تغییر و تحول شود.«

هزینه توزیع در ایران دو برابر میانگین جهانی

او با اشاره به اینکه ماهیت اصلی پست، ایجاد شبکه ای منسجم و گسترده 

از منابع، افراد، زیرساخت ها، اماکن، تجهیزات، مرسوالت و... با سریع ترین 

کارکرد و بهینه ترین هزینه برای ایجاد شبکه توزیع به مصرف کننده نهایی 

است؛ خاطرنشان کرد: »هزینه توزیع در زنجیره تولید محصول، در کشورهای 

توسعه یافته به صورت میانگین 6 درصد است، در حالی که این هزینه در 

ایران در حوزه های مختلف بین 12 تا 20 درصد ارزیابی می شود. به عبارتی 

در بهترین حالت، هزینه توزیع در زنجیره تولید محصوالت در ایران، دو برابر 

میانگین جهانی است و همین مسئله نقش کلیدی وجود شبکه های کارآمد 

توزیع در بهره وری و کارایی اقتصادی کشورها را نشان می دهد.«

معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست تاکید کرد: »پست یک شبکه 

حمل و نقل و توزیع مویرگی است که با رساندن کاال به مصرف کننده نهایی، 

برون شهری، کاهش  و  درون شهری  سفرهای  در کاهش  تاثیرگذار  نقشی 

مصرف سوخت و حامل های انرژی، کاهش آالینده های محیط زیستی و در 

نهایت افزایش بهره وری عمومی و توسعه اقتصادی در کشور ایفا می کند. 

البته در جغرافیایی مانند کشور ایران که سرزمینی پهناور با اقلیم آب و هوایی 

و  پایدار در حوزه حمل و نقل  ایجاد شبکه ای منسجم و  گوناگون است، 

توزیع، امری خطیر، پیچیده و بسیار پرهزینه بوده و به شدت به حمایت های 

دولت نیازمند است؛ چراکه در خوشبینانه ترین حالت، سرمایه گذاری بخش 

خصوصی در زمینه پست، محدود به بخش های اقتصادی بازار خواهد بود 

و حضور در شهرهای کوچک و نقاط روستایی، برای سرمایه گذارهای بخش 

خصوصی دارای صرفه اقتصادی نیست. این همان موضوعی  است که در 

قانون اساسنامه شرکت ملی پست به صراحت به آن پرداخته شده و ارائه 

خدمات به نقاط روستایی با تعرفه های مصوب سازمان تنظیم مقررات و 

ارتباطات رادیویی به عنوان سازمان رگوالتوری، جزء تکالیف قانونی شرکت 

پست تعریف شده است.«

احمدی در پاسخ به این پرسش که چگونه می توان هزینه توزیع را در زنجیره 

تولید کاهش داد، تصریح کرد: »فرآیندها و عملیات پستی فیزیکی است و 

در سطح باالیی به عملکرد نیروی انسانی و زیرساخت های پرهزینه وابسته 

و نیازمند است و ایجاد بهره وری در این حوزه مستلزم اقدامات متعددی 

است. با این حال، مهم ترین کار، تجمیع فعاالن مختلف پستی است تا با 

تجمیع منابع از موازی کاری ها جلوگیری شود.«

معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست، افزود: »یکی از روش هایی که 

می تواند در این مسیر به ما کمک کند، فرهنگ سازی در ادبیات این بخش 

به منظور تجمیع و یکپارچه کردن خریدهای مشتریان و بسته های پستی 

)جمع سپاری و ایجاد سبد توزیع واحد برای مشتریان( است.«

او ادامه داد: »موضوع بعدی، اجرای الگوی پست در توزیع مرسوالت است 

که روی جمع آوری و توزیع محلی مبتنی بر گشت نامه رسانی به جای الگوی 

برای دریافت  نهایی  پیکی تمرکز دارد. در اغلب سفارش ها مصرف کننده 

آنها عجله ای نداشته و می تواند برای دریافت آنها مدتی )چند ساعت یا 

روز( صبر کند؛ در این مدل همه سفارش های یک فرد یا منطقه در سبدی 

واحد تجمیع و با یک موضع پستی در نشانی ها به گیرنده نهایی تحویل 

اگرچه در سنوات گذشته نسبت سهم ترافیکی 

پست  نامه ها به بسته و امانت، 90 به 10 بود، اما

 این نسبت به مرور تغییر کرده و به طور یکسان بین

 این دو تقسیم شده و انتظار می رود در آینده ای نزدیک، 

نرخ رشد مرسوالت پستی با ماهیت بسته و امانت

 با سرعت بیشتری افزایش یابد
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می شود. براساس مطالعات صورت گرفته و تحلیل های انجام شده، با این 

اقدام هزینه های پستی بالغ بر 60 درصد کاهش خواهد یافت، ضمن آنکه 

اثر کلیدی در کاهش سفر و به تبع آن کاهش مصرف حامل های انرژی، 

ترافیک و کاهش آلودگی های محیط زیستی و... دارد.«

احمدی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه شاخصه های سرویس 

پست لجستیک چیست و راه اندازی آن در ایران به کجا انجامید، گفت: 

»نمی توان به صورت کلی و جهانی سرویس پست لجستیک را تعریف کرد، 

زیرا آن چیزی که ما در ایران به آن پست لجستیک می گوییم، ممکن است 

می شود،  شناخته  لجستیک  پست  به عنوان  دیگر  در کشورهای  آنچه  با 

متفاوت باشد. واقعیت این است که ما هنوز پست لجستیک به معنای 

متداول جهانی آن را در کشور نداریم، بنابراین هنوز تعریف دقیقی از آن 

نمی توانیم ارائه دهیم.«

او اظهار کرد: »در برخی کشورها مرسوالت پستی به بسته های تا رده وزنی 

30 کیلوگرم اطالق می شود، در برخی دیگر این تعریف به مرسوالت تا سقف 

وزنی 50 کیلوگرم و گاهی باالتر نیز تغییر می یابد؛ بنابراین برخی از کارشناسان 

و صاحب نظران صنعت پست از لحاظ وزنی معتقدند، مرسوالت پستی 

با رده وزنی 30 کیلوگرم به باالتر در تعریف پست لجستیک قرار می گیرد 

و کسانی نیز بسته های پستی با وزن بیش از 50 کیلوگرم را در زمره پست 

لجستیک می دانند.«

او افزود: »حتی درباره اینکه چه اقدامات و فرآوری های متفاوتی از رویه 

جاری فرآیندهای عملیاتی پستی در زمره فرآیندهای لجستیکی قرار می گیرد 

یا اینکه ویژگی های فرستندگان و گیرندگان در سرویس پست لجستیک چه 

تفاوتی با مشتریان دیگر مرسوالت دارد نیز اختالف نظرهایی وجود دارد.«

معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست ضمن اشاره به این نکته که در 

برخی کشورهای توسعه یافته، شبکه پست لجستیک از شبکه مرسوالت 

پست نامه و امانات جداست، یادآور شد: »هر کشوری متناسب با توانمندی، 

باید  باالدستی،  قوانین  و  اقتصادی  مشخصات  فرهنگی،  ویژگی های 

چهارچوب های معینی در تعریف سرویس لجستیک تعیین و مرسوالت با 

شاخصه های تعریف شده را در حوزه پست لجستیک قرار دهد.«

هنوز پست لجستیک نداریم

اینکه ما هنوز پست لجستیک به معنای واقعی در  با تاکید بر  احمدی 

کشور نداریم، درباره ایده آل این موضوع گفت: »در خوشبینانه ترین حالت، 

ظرفیت های موجود در شرکت ملی پست، صرفاً قبول و توزیع مرسوالت 

با حداکثر وزن 50 کیلوگرم و ابعاد 1/5 متر در بزرگ  ترین ضلع را پوشش 

می دهد، بنابراین هر چیز که باالتر از این ابعاد و حجم قرار گیرد، می تواند 

در قالب سرویس پست لجستیک که بنا داریم با بهره گیری از ظرفیت ها و 

سرمایه گذاری بخش خصوصی در آینده راه اندازی کنیم، قرار گیرد؛ زیرا برای 

ارائه سرویس لجستیک، حمل و نقل هوشمند، انبارداری مکانیزه و تجهیزات 

و دستگاه های به روز نیاز خواهد بود.«

او تاکید کرد: »در الگویی که ما به دنبال راه اندازی آن در افق سه ساله با مدل 

3PL هستیم، ارسال مرسوالت با رده وزنی 50 تا 150 کیلوگرم وجود دارد 

که می تواند در فرآیند اجرا برای آن حدودوثغور دقیق تری تعیین شود و به 

سمت B2C و B2B برود.«

او خاطرنشان کرد: »ما از سال 87 و 88 به بعد درباره پست لجستیک در 

کشور صحبت کردیم و پست و پژوهشگاه ارتباطات، پروژه ای مطالعاتی در 

این باب تعریف و اجرا کردند و حتی در مواردی همکاری اجرایی با برخی 

از جمله گروه انتخاب داشتند و اقداماتی با عنوان پست لجستیک نیز در 

سطح شبکه اجرا شد، اما هیچ وقت پست لجستیک به معنای واقعی 

ایجاد نشده است. تالش ما این است که به  صورت واقعی در این صنعت، 

ادبیات پایه ای شکل گیرد و با استفاده از افراد فعال و آگاه و متخصص، 

پست لجستیک در ریل اصلی خود ایجاد شود و فعالیت صورت گیرد.«

گره گشایی به دست منابع مالی و مکانیزاسیون

این پرسش که راه اندازی پست لجستیک در گروی  به  احمدی در پاسخ 

بیان کرد: »کلیدواژه راه اندازی پست لجستیک تامین  چه عواملی است، 

ارزیابی حداقلی  و  اساس طرح مطالعاتی  بر  واقع  در  است.  مالی  منابع 

در جغرافیایی مانند کشور ایران که سرزمینی پهناور 

با اقلیم آب و هوایی گوناگون است، ایجاد شبکه ای 

منسجم و پایدار در حوزه حمل و نقل و توزیع،

 امری خطیر، پیچیده و بسیار پرهزینه بوده و به شدت

 به حمایت های دولت نیاز دارد؛ چراکه حضور در 

شهرهای کوچک و نقاط روستایی، برای سرمایه گذار 

بخش خصوصی دارای صرفه اقتصادی نیست
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برای راه اندازی 8 تا 10 نقطه لجستیکی )هاب پستی( در کشور، به تامین 

سرمایه ای بالغ بر 60 هزار میلیارد ریال نیاز است که در نظر داریم این مبلغ را 

در قالب مشارکت با بخش خصوصی تامین کنیم.«

ناوگان  و  ما در حوزه حمل و نقل، شبکه لجستیکی  »متاسفانه  افزود:  او 

مناسب و منسجمی جهت ارائه خدمات لجستیکی در سطح کشور نداریم 

و زنجیره تامین در کشور ما به  صورت کامل شکل نگرفته است، به طوری که 

تامین  ظرفیت  و  توانایی  یافت که  حمل ونقلی  شرکت  یک  نمی توان 

زیرساخت های عملیاتی حمل ونقل کامل در یک زنجیره تامین را داشته 

باشد؛ در نتیجه راه اندازی سرویس پست لجستیک از آن چیزی که فکر 

می کنیم پیچیده تر و دشوارتر است.«

معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست افزود: »در شکل دادن به مفهوم 

پست لجستیک نباید عجوالنه و احساسی عمل کنیم، بلکه باید با تکیه 

بر نیروهای دانشی، هوشمندانه گام  برداریم تا در رسیدن به اهداف تعیین 

شده، هزینه و انحراف کمتری داشته باشیم. مسئله این است که پست 

لجستیک به هوشمندسازی و مکانیزاسیون نیاز دارد، اما حقیقت امر این 

است که در سطح کالن، هنوز این اعتقاد و باور در زمینه اهمیت شبکه های 

پستی و لجستیکی و هزینه های هوشمندسازی زیرساخت ها شکل نگرفته 

است. از طرفی کارشناسان و مدیران با مقوله هوشمندسازی قدری غریبه و 

ناآشنا هستند تا بخواهند در تصمیم گیری های خود به این مقوله بپردازند 

و با شیوه ای صحیح آن را اجرا کنند. در نتیجه هم باید در آموزش مدیران 

کوشا باشیم و هم به جوانان و نیروهای متخصص و آگاه در حوزه های 

مدیریتی اعتماد کنیم.«

او یادآور شد: »از یک سو اطالعات دقیق و مشخصی از بخش لجستیک 

بعضاً  و  متعدد  مقررات  و  قوانین  با  دیگر  سوی  از  ندارد،  وجود  کشور 

متناقض در سازمان های مرتبط مواجه هستیم و حتی در برخی حوزه ها 

نداریم.  توزیع(  و  حمل و نقل  حوزه  استارت آپ های  )در  مشخص   قانون 

عالوه بر آن، به دالیلی که ذکر شد، رگوالتوری هم توانمندی و کارآمدی الزم 

را برای اقدامات بزرگ و هوشمند در بخش ندارد. بر این اساس باید همه 

بخش های مختلف با هم به یک زبان و فهم مشترک برسند که برای آن هم 

به زبان مشترک و قوانین یکپارچه و استاندارد نیاز داریم.«

پست لجستیک مددرسان تولیدکنندگان خرد

احمدی با بیان اینکه مهم ترین ثمره راه اندازی سرویس پست لجستیک، 

هزینه توزیع در زنجیره تولید محصول، در کشورهای 

توسعه یافته به صورت میانگین 6 درصد است، 

در حالی که این هزینه در ایران در حوزه های مختلف 

بین 12 تا 20 درصد ارزیابی می شود. به عبارتی 

در بهترین حالت، هزینه توزیع در زنجیره تولید 

محصوالت در ایران، دو برابر میانگین جهانی است 

ما هنوز پست لجستیک به معنای واقعی در کشور 

نداریم و در خوشبینانه ترین حالت، ظرفیت های موجود 

در شرکت ملی پست، صرفًا قبول و توزیع مرسوالت 

با حداکثر وزن 50 کیلوگرم و ابعاد 1/5 متر در بزرگ  ترین 

ضلع را پوشش می دهد، بنابراین هر چیز که باالتر از

 این ابعاد و حجم قرار گیرد، می تواند در قالب 

سرویس پست لجستیک قرار گیرد
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غفلت و خسارت

برای کسب وکارهای کوچک و متوسط )SMEها( خواهد بود، اظهار کرد: 

و  محصوالت  اختصاصی  توزیع  شبکه  ایجاد  توان  بزرگ  »شرکت های 

تولیدات خود را دارند، اما برای شرکت های کوچک و متوسط که روزانه زیر 

هزار محصول تولید می کنند، راه اندازی واحد توزیع اختصاصی برای آنان 

امکان پذیر نبوده و بی تردید نخواهند توانست در جغرافیای پهناوری مثل 

ایران، سفارش های خود را به دست مصرف کننده نهایی برسانند؛ بنابراین 

شبکه های پستی توانمندساز و بستر توزیع محصوالت شرکت های تولیدی 

و بنگاه های تجاری کوچک و متوسط هستند و می توانند خدمات مورد نیاز 

این شرکت ها را در زمینه توزیع کاالها و تحویل سفارش ها به مصرف کننده 

نهایی، ارائه کنند.«

او گفت: »خدمات شرکت ملی پست در حوزه بارهای کوچک )خرده بار( 

توانسته بسیاری از فروشگاه های اینترنتی و حتی سنتی را توانمند سازد. 

ما توانسته ایم برای برخی شرکت هایی که روزانه بین 100 تا هزار محصول 

دارند، در واحدهای پستی سراسر کشور، انبار فراهم کنیم. برای بسیاری از 

شرکت ها نیز زیرساخت تولید بارکد پستی از طریق API فراهم شده است. 

با این خدمت این شرکت ها و فروشگاه ها می توانند سفارش های خود را 

ثبت و بخش حمل  و نقل و توزیع محصوالت و بازگشت هزینه های خود 

را به پست محول کنند. به این ترتیب شرکت ها و فروشگاه ها از مراجعه 

حضوری و انتظار در صف دفاتر قبول پستی جهت ارسال مرسوالت خود 

بی نیاز خواهند شد.«

بر  عالوه  ما  »اکنون  افزود:  پست  ملی  شرکت  بازرگانی  و  فنی  معاون 

ظرفیت های موجود در سطح شرکت، از توان و ظرفیت ناوگان حمل ونقل 

بخش خصوصی در حوزه ریلی و جاده ای برای توسعه و تقویت فرآیند 

رهسپاری پست استفاده می کنیم. با این اقدام، تالش می کنیم تا با مدیریت 

بهینه هزینه ها و کاهش قیمت تمام شده سرویس برای مشتری، زمان و 

کیفیت ارائه خدمات خود را نیز بهبود بخشیم.« 

کلیدواژه راه اندازی پست لجستیک تامین منابع 

مالی است. در واقع بر اساس طرح مطالعاتی و 

ارزیابی حداقلی برای راه اندازی 8 تا 10 نقطه لجستیکی 

)هاب پستی( در کشور، به تامین سرمایه ای 

بالغ بر 60 هزار میلیارد ریال نیاز است که در نظر 

داریم این مبلغ را در قالب مشارکت با بخش 

خصوصی تامین کنیم

اختالل در  اینترنت کشور و فیلتر شدن پلتفرم های ارتباطی مانند 

واتساپ، اینستاگرام در ماه های اخیر، کسب وکارهای موجود در 

این پلتفرم ها را به مخاطره انداخته است، عالوه براین کار شرکت 

پست که خریدهای اینترنتی مربوط به این کسب وکارها را به دست 

مشتری می رساند نیز با اختالل روبه رو شده تا آنجا که مدیرعامل 

شرکت ملی پست، با اعالم اینکه یک سوم مرسوله های پستی و 

معامالت از طریق پلتفرم هایی مثل اینستاگرام انجام می گرفته، از 

کاهش یک سومی درآمد پست به دلیل کاهش این معامالت در 

پی اختالل اینترنت در این مدت خبر داده است.

لیائی با اشاره به تالش مدیران از سال های گذشته نسبت به تشویق 

کسب وکار ها به منظور استفاده از پلتفرم های داخلی گفت: »از سال های 

گذشته تاکید مدیران ارشد کشور بر این بوده که افراد و کسب وکار ها از 

پلتفرم ها و بستر داخلی استفاده کنند که اگر مشکالتی از قبیل تحریم 

و فیلترینگ رخ داد، کسب و کار ها دچار بحران نشوند؛ اما متاسفانه 

همچنان بستر کسب وکار ها روی پلتفرم های خارجی بوده و این مسئله 

مشکالتی را برای اقتصاد کشور پیش آورده است.«

معاون وزیر ارتباطات همچنین با اشاره به اصل 44 قانون اساسی گفت: 

»در تالشیم فرآیند هایی را که در اختیارمان قرار دارد، به بخش خصوصی 

برون سپاری کنیم و به سمت پلتفرمی شدن برویم. عمده فعالیت هایی 

که امکان برون سپاری دارند را به طور حتم به بخش خصوصی واگذار 

می کنیم، اما به طور کل پست های دولتی اغلب زیان ده هستند و ما 

نمی توانیم یک سری از فرآیند ها را به بخش خصوصی بسپاریم.«

کاهش یک سومی درآمد پست در پی اختالالت اینترنتی
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جایـگاه پستی و بلندی سرنوشت
یکی از بزرگان شرکت های حمل ونقل دریایی، حمید مختاری است که با عبور از مراحل و مشاغل 

گوناگون، مجموعه ای از شرکت های نمایندگی کشتیرانی را مدیریت کرده است و فرزندانش  نیز 

ادامه دهنده راه او شدند.  در صفحات پیش رو ، مروری بر داستان زندگی او خواهیم داشت.
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پستی و بلندی سرنوشت

سرنوشت پر پیچ وخم یکی از مدیران پیشکسوت حمل ونقل بین المللی و کشتیرانی

از نقل خبر تا حمل بار

گاه تندباد زندگی لحظه ای آرام نمی گیرد، آدمی را به عرصه های رنگ به رنگی می کشاند و در نهایت 

و دانش. سرگذشت حمید  از تجربه  برجای می ماند، کوله باری است  این کوران حوادث  از  آنچه 

مختاری، رئیس هیئت مدیره شرکت هالل دریا هم تعبیر همین قصه است. 

حرفه  این  برگزیدن  از  پیش  دارد،  دریایی  خدمات  بخش  در  فعالیت  سابقه  نیم قرن  حدود  اکنون  او که 

پرمسئولیت، مشاغل مختلفی را تجربه کرد و در هر کدام از آنها توانست با توجه به پشتکار، تعهد و احساس 

مسئولیت و نیز جلب رضایت و اعتماد صاحبکاران و مدیران خود، مراحل پیشرفت را پله پله پشت سر بگذارد   

و سرانجام در حوزه خدمات دریایی، نمایندگی چندین خط بزرگ کشتیرانی را بر عهده بگیرد. در ادامه، گزیده ای 

از زندگی نامه پرماجرای او را که در سال 1393، به عنوان مدیر نمونه خدمات دریایی و نمایندگی كشتیرانی در 

بنادر جنوب كشور برگزیده شد می خوانید. 

می کردم کسی که دنبال من تا هندیجان آمده و مرا سر کار آورده، این 

ارزش را دارد که از او جدا نشوم. در نتیجه کار خودم را با همان حقوق 

ادامه دادم.

تشویق پدرانه به مطالعه

پس از مدتی پسران آقای حاج مرشدی در بندر ماهشهر کتاب فروشی باز 

پاساژ  در  در مغازه کتاب فروشی  به جای خواروبار فروشی  و من  کردند 

شرکت نفت مشغول به کار شدم.

داشتم،  دیگری  شغلی  پیشنهادهای  هم  فروشی  در کتاب  زمان کار  در 

از سود مغازه  و 18 درصد  بیشتر کردند  را  بنابراین صاحبکارانم حقوقم 

از  کتاب فروشی را به من دادند. در آن دوران بابت کار در کتاب فروشی 

همه نظر احساس خوبی داشتم، چون مرحوم پدرم به ادامه تحصیل من 

بسیار عالقه داشت و اصرار می کرد که به هر ترتیبی شده درس بخوانم و 

همیشه مرا به مطالعه تشویق می کرد، ولی متاسفانه در هندیجان روزنامه 

یا نشریه ای جود نداشت؛ در حدی که پدرم به من می گفت وقتی در خیابان 

راه می روی، روی زمین را نگاه کن اگر کاغذ یا روزنامه ای افتاده بود بردار و 

من در دوم دی ماه 1318، در یکی از شهرستان های جنوب کشور به نام 

هندیجان به دنیا آمدم . پس از اینکه کالس شش ابتدایی را تمام کردم 

چون در آن زمان دبیرستانی در منطقه محل زندگی ما وجود نداشت، 

به  ولی  بروم،  آبادان  به  پیش عمویم  ادامه تحصیل  برای  مجبور شدم 

فاصله  برگشتم.  زادگاهم  به  و  نشدم  تحصیل  به  موفق  خاصی  دالیل 

بین هندیجان تا آبادان 180 کیلومتر بود، بنابراین یک شب در ماهشهر 

و منزل یکی از بستگانمان به نام آقای حاج مرشدی  ماندم. آنجا برای او 

درد دل کردم و گفتم که موفق نشدم در آبادان درسم را ادامه بدهم و 

مجبورم به هندیجان برگردم.

یک ماه از برگشت من به هندیجان نگذشته بود که آقای حاج مرشدی 

به زادگاه من آمد و گفت پسر بزرگم مغازه خواروبارفروشی باز کرده، شما 

بیا و در کنار ما کار کن. پدرم هم موافقت کرد و در سال 1338، با حقوق 

ماهی 30 تومان و هزینه خواب و خوراک مشغول به کار شدم.

من با توجه به تربیت پدرم آدم کوشایی بودم. در پاساژی که کار می کردم، 

مغازه داران دیگری کوشش و تالش من را می دیدند مرتباً به من پیشنهاد 

کار با حقوق باالتر را می دادند، ولی با اینکه سنم کم بود با خودم فکر 

گفت وگـو از

بهـاره بـوذری
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بخوان. حتی یک سال، وقتی پیش یکی از دوستان پدرم به خرمشهر رفتیم، 

از آنها خواهش کرد که کتاب خوبی برای من بخرند تا من مطالعه کنم، اما 

آنها برای من کتاب »حلیه المتقین« را خریدند، در حالی که من نه سواد 

کافی و نه عالقه ذاتی به خواندن کتاب هایی با چنین محتوایی داشتم. 

بنابراین آن کتاب همان طور در منزل ما نخوانده باقی ماند و پدرم دلش 

خوش بود که من کتاب می خوانم.

تغییر تابلوی کتاب فروشی از »مرشدی« به »مختاری«

زمانی رسید که شرکت نفت به دالیلی پس از دوران دکتر مصدق بسیاری 

اخراج می گفتند  به جای  آن موقع  اخراج کرد؛  را  و کارمندان  از کارگران 

»سالی دو ماه« یعنی حقوق دو ماه از سال را به آنها می دادند و بازخریدشان 

می کردند. به هر حال، یکی از پسران آقای مرشدی هم که در شرکت نفت 

کار می کرد »سالی دو ماهی« شد و برادران تصمیم گرفتند که به اهواز کوچ 

کرده و در آنجا مغازه باز کنند. بنابراین پیشنهاد کردند که کتاب فروشی را به 

من واگذار کنند، اما قبول کردند که هر زمان پولش را داشتم پرداخت کنم.

آن زمان تابستان ها کتاب فروشی ها خلوت بود و مشتری زیادی نداشت. 

من مبلغی را بابت بهای اجناس در مغازه و سر قفلی آن پرداخت کردم و 

مبلغی را هم بدهکار شدم. پس از آن کار مستقل خود را شروع کردم و 

ظرف یک سال و نیم مابقی بدهی ام را پرداختم. در همان دوره ضمن اینکه 

کتاب فروشی را می گرداندم، به دلیل عالقه ای که به مطالعه و پیگیری اخبار 

داشتم، برای مطبوعات کار خبرنگاری هم می کردم. اولین تجربه کاری ام در 

روزنامه کیهان بود. بعد هم با نشریات هفتگی مانند روشنفکر، صبح امروز 

و ... همکاری  کردم و به صورت ویژه اخبار ماهشهر و زادگاهم هندیجان 

را پوشش می دادم چون دوست داشتم وضعیت اجتماعی و اقتصادی 

کشورم اصالح شود. به محض شروع کار، در بندر ماهشهر درسم را شبانه 

ادامه دادم و دیپلم گرفتم.

خاطرات برخورد با ساواک

من به دلیل فعالیت خبرنگاری در فعالیت های اجتماعی زیادی حضور داشتم 

و در بازدیدهای استاندار در بندر ماهشهر و هندیجان همراهشان بودم و 

مطالب انتقادی زیادی هم درباره کمبودها می نوشتم. البته مطالبم بی منطق 

و تند نبود، ولی گاهی بعضی روسای ادارات که درباره آنها مطلب می نوشتم 

از من به ساواک شکایت می کردند، به همین دلیل، بارها به ساواک احضار 

بسیار جدی سواالتی  از من  برای روشن شدن مسائل  آنها فقط  و  شدم 

می کردند، من به آنها پاسخ می دادم و آنها تذکراتی می دادند.

مثالً یک سال در بندر ماهشهر یک کشتی نفتی در هنگام بارگیری آتش 

من با توجه به تربیت پدرم آدم کوشایی بودم. 

در پاساژی که کار می کردم، مغازه داران دیگر که

 تالش من را می دیدند مرتبًا به من پیشنهاد کار 

با حقوق باالتر را می دادند، ولی با اینکه سنم کم 

بود با خودم فکر می کردم کسی که دنبال من تا 

هندیجان آمده و مرا سر کار آورده، این ارزش

 را دارد که از او جدا نشوم
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پستی و بلندی سرنوشت

شنا کردن  با  ماهشهر  بندر  بارگیری  اسکله  از  ملوان  یا سه  دو  و  گرفت 

خودشان را به بندر شاهپور رساندند. من گزارش مفصلی از این اتفاق با 

عکس تهیه کردم و کیهان برایش مهم بود که کشتی نفتکش در اسکله 

ماهشهر آتش گرفته است. من با رئیس ژاندارمری جناب سروان محزون 

رفاقت داشتم، به همین دلیل جناب سروان مرا با خود به جلسه مشترک 

مسئوالن با ساواک برای بررسی واقعه آتش سوزی برد. 

خالصه اینکه، من با جناب سروان با جیپ ژاندارمری از حراست رد شده 

و وارد محوطه ممنوعه صادرات نفت بندر ماهشهر )اصطالحاً بند( شدیم. 

از روی کنجکاوی متوجه شدم که تمام رؤسای امنیتی برای بررسی این 

رئیس  شوم که  سالن  وارد  خواستم  شده اند،  جمع  سالنی  در  موضوع 

ساواک مرا دید و پرسید تو که هستی و با چه کسی آمدی؟ من هم گفتم 

خودم آمدم و کارت خبرنگاری را نشان دادم. با فریاد به من گفت برو بیرون 

و دیگر نبینم که به اینجا بیایی و من رفتم. به هر حال من به واسطه کارم 

زیاد با ساواک مواجه شدم.

آرزوی داشتن شغل دولتی

بعد از چهار سال کتاب فروشی نشستم و با خودم حساب و کتاب کردم 

و دیدم در این مدت به دلیل محدودیت های فرهنگی آن منطقه و عدم 

حضور دائمی من در مغازه به دلیل شغل خبرنگاری، فروش زیادی ندارم 

بنابراین تصمیم گرفتم در سال 1330 مغازه را  و سود آنچنانی نبرده ام، 

بفروشم و وارد کار دولتی شوم. مغازه را به مغازه دار بغلی فروختم و از 

آنجا که به دلیل شغلم برای گرفتن اخبار و اطالعات با فرماندار و شهردار 

همیشه در ارتباط بودم و هر هفته به آنها سر می زدم، بعد از فروش مغازه 

به دفتر شهردار ماهشهر آقای مؤدت رفتم و گفتم دلم می خواهد در اداره 

دولتی کار کنم او چند ثانیه فکر کرد و گفت فردا ساعت 9 بیا دفترم.

تمام  زمان  آن  رفتیم.  رئیس گمرک  پیش  شاهپور  بندر  به  هم  با  فردا 

با  از جمله آقای قاجار رئیس گمرک من را می شناختند.  ادارات  رؤسای 

هماهنگی هایی که آقای مؤدت و قاجار داشتند در طبقه دوم ساختمان 

گمرک بندر شاهپور در بخش حسابداری مشغول به کار شدم. البته اصالً 

حسابداری بلد نبودم و رئیس حسابداری هم از من امتحان نگرفت و برای 

شروع به کار فقط از روی صورتحسابی رونویسی کردم و باورم نمی شد که 

توانستم کار دولتی را به این سرعت پیدا کنم و استخدام روزمزد شوم.

همکاری با موسسه شیر و خورشید 

آقای بقایی در بندر شاهپور فعال اجتماعی بسیار سرشناس و مدیرعامل 

او  به  اصطالح  به  بود،  شاهپور  بندر  در  ایران  و خورشید  جمعیت شیر 

»مرد شماره یک بندر شاهپور« می گفتند. در سال 1332، یک روز مرا در 

حسابداری گمرک دید و ماجرای کارم را برایش تعریف کردم. او به آقای 

جاویدی رئیس حسابداری گمرک گفت: »آقای مختاری یک ماه مهمان 

شماست و بعد می آیم و او را با خود می برم« اگر چه من حرفش را باور 

نکردم ولی بعد از مدتی آمد و با صحبت های سه نفره ای که با هم داشتیم، 

با توجه به اینکه شخصیت و موقعیت آقای بقایی من را جذب  نهایتاً 

کرده بود، تصمیم گرفتم که با او همکاری کنم و با اینکه گمرک بهترین 

اداره خوزستان بود و کارمندانش در رفاه کامل بودند، ولی به هر ترتیب 

آقای بقایی من را به عنوان رئیس دفتر و مدیر امور مالی و اداری شیر و 

خورشید سرخ بندر شاهپور استخدام کرد و کلید دفتر و کلید خانه ای را نیز 

برای سکونت به من داد.

آقای بقایی در آن دوران یک بار سکته کرده بود، اما پیش از آن شروع به 

ساخت زایشگاهی در سربندر )بندر امام خمینی امروز( کرده بود که ناتمام 

مانده بود، بنابراین من موظف شدم که ساخت این زایشگاه 20 تختخوابی 

تجهیزات  تمام  داشت،  بقایی  آقای  نفوذی که  واسطه  به  تمام کنم.  را 

زایشگاه هم از خارج توسط شیر و خورشید مرکزی خریداری و وارد شد. 

هر بار که تجهیزات می آمد من می رفتم از گمرک بندر ترخیص می کردم و 

به زایشگاه می آوردم. پیش از آن در بندر شاهپور )سربندر( هیچ تشکیالت 

درمانی وجود نداشت و همه مردم برای مداوا باید به آبادان می رفتند.

نیاز داشتیم و  پرسنل  و  ماما  تعدادی دکتر،  به  تامین تجهیزات  از  بعد 

مهم ترین نکته هم مسئله تامین مسکن برای پرسنل بود که با هماهنگی 

رئیس بندر و رئیس گمرک، مسکن آنها نیز فراهم شد. یک خوابگاه نیز 

برای پرسنل بهیاری ساختیم و از آن به بعد مردم از شادگان - هندیجان- 

در همان دوره ای که کتاب فروشی را اداره می کردم، 

به دلیل عالقه ای که به مطالعه و پیگیری اخبار داشتم، 

برای مطبوعات کار خبرنگاری هم انجام می دادم. 

حتی اولین تجربه کاری ام در روزنامه کیهان در سال 

1340 بود. بعد هم با نشریات هفتگی مانند روشنفکر، 

صبح امروز و ... همکاری  کردم و به صورت ویژه اخبار 

ماهشهر و زادگاهم هندیجان را پوشش می دادم 
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ماهشهر و همه روستاهای اطراف به این زایشگاه می آمدند.

تاسیس شرکت مشترک کشتیرانی

بعد از مدتی آقای بقایی علی رغم مخالفت من دختر خانمی را به عنوان 

منشی به دفتر آورد که حضورش باعث دردسرهای زیادی شد. من که از 

ناآرامی ایجاد شده در محیط کاری ناراحت بودم با اینکه 33 پرسنل زیر 

نظرم بودند، دیدم دیگر نمی توانم در آنجا بمانم. بنابراین تصمیم گرفتم به 

موسسه شیر و خورشید گرگان که یکی از دوستانم در آنجا شاغل بود بروم 

که خیلی بزرگ تر و مجهزتر از شیر و خورشید بندر شاهپور بود. 

انتقالت  با  من  بروم گفت که  می خواهم  فهمید که  وقتی  بقایی  آقای 

موافقت نمی کنم چون در این سیزده سال همکاری جز پشتکار و درستی 

و صداقت چیزی از تو ندیدم، ضمن اینکه در حال حاضر، تو کارمند شیر 

و خورشید هستی و چند سال دیگر هم بازنشسته می شوی. با این حقوق 

اندک بازنشستگی و 5 تا بچه می خواهی چه کاری بکنی. کارمند دولت بودن 

تو را به جایی نمی رساند ولی برایت یک پیشنهاد دارم.

آن موقع آقای بقایی پیمانکاری تخلیه و بارگیری و نمایندگی کشتیرانی در 

بندر شاهپور را برعهده داشت )کاری که من در حال حاضر در آن فعالیت 

دارم( ولی به عنوان شرکت ثبت نشده نبود، بنابراین گفت من پیمانکاری 

بقایی را به شرکت تبدیل و شما را مدیرعامل آن می کنم و پسر خودم 

هم معاون تو می شود. بعد به من مهلت داد تا تصمیم بگیرم. من درباره 

این پیشنهاد با همسرم و خانواده ام مشورت کردم و همه مخالفت کردند 

که کار دولتی را رها کنم و وارد شرکت خصوصی شوم، ولی خودم دیدگاه 

دیگری داشتم و به آقای بقایی گفتم که پیشنهادش را می پذیرم؛ به شرط 

اینکه پسرش بشود مدیرعامل و من معاون او باشم. آقای بقایی هم اشک 

در چشمانش جمع شد و گفت من هم همین را می خواستم ولی رویم 

نمی شد که با شما مطرح کنم.

بعد از دو هفته آقای بقایی شرکت تخلیه و بارگیری و نمایندگی کشتیرانی 

و 15 درصد سهام شرکت  تاسیس کرد  در سال 1344  را  »خورموسی« 

و  شیر  سازمانی  خانه  همان  در  نیم  و  یک سال  من  داد.  من  به  هم  را 

خورشید ساکن بودم )چون مدیرعاملش همان آقای بقایی بود( و بعد 

خودم خانه ای را در کوی آریای خرمشهر خریدم. موقعیت کاری و اجتماعی 

خوبی داشتیم تا اینکه جنگ آغاز شد و چند خانه نیز در اطراف ما بمباران 

شدند. همسرم بسیار نگران سالمتی و امنیت فرزندانمان بود و باالخره هر 

آنچه توانستیم جمع کردیم و به ماهشهر خانه برادرم و بعد به هندیجان 

رفتیم و حدود نه ماه در هندیجان ساکن بودیم.

تاسیس شرکت لوتکا

در فاصله زمانی که در هندیجان بودیم، به تهران هم رفت وآمد می کردم 

تا اینکه توانستم در سال 60 شرکتی به نام »کارگو لند« تاسیس کنم. آن 

زمان دولت اعالم کرد که شرکت ها حق ندارند اسم خارجی انتخاب کنند، 

بنابراین وکیل من که شخصی به نام آقای کیا کجوری و اهل چالوس بود، 

اسم لوتکا را پیشنهاد کرد که به زبان شمالی به معنی قایق کوچک است.

در همان دوره، دوستی در خرمشهر داشتم که گفت بیا تا با هم در تهران کار 

کنیم. او نمایندگی کشتیرانی ایران و هند را داشت و ما نماینده اش درتهران 

بودیم. دو سال با شرکت دوستم کار کردم، ولی شرکتی که تاسیس کرده 

در سال 60 شرکتی را در تهران به نام کارگو لند تاسیس 

کردم. آن زمان دولت اعالم کرد که شرکت ها حق 

ندارند اسم خارجی انتخاب کنند، بنابراین وکیل من که

 شخصی به نام آقای کیا کجوری و اهل چالوس بود، 

اسم لوتکا را پیشنهاد کرد که به زبان شمالی 

به معنی قایق کوچک است

وقتی با مدیرعامل جمعیت شیر و خورشید ایران 

در بندر شاهپور آشنا شدم، تصمیم گرفتم که با او 

همکاری کنم و با اینکه گمرک بهترین اداره خوزستان 

بود و کارمندانش در رفاه کامل بودند، ولی به این نهاد 

رفتم و به عنوان رئیس دفتر و مدیر امور مالی و اداری 

شیر و خورشید سرخ بندر شاهپور استخدام شدم 
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پستی و بلندی سرنوشت

بودم با داشتن مجوز فعالیت سازمان بنادر غیرفعال ماند. تا اینکه یک 

روز یکی از اقوام ما به نام آقای حسین راحت طلب که مدیر عامل شرکت 

  DSR - SENATOR بارآوران بود به من گفت یک شرکت آلمانی به نام

قصد دارد در ایران فعالیت کند و ما می خواهیم نمایندگی آنها را بگیریم، اما 

شرکت های کشتیرانی خارجی حاضر نیستند که شرکت های ایرانی نمایندگی 

چند خط کشتیرانی را داشته باشند و نماینده انحصاری خود را می خواهند. 

آقای راحت طلب در شرکت بارآوران ایران با آقای میرمحمدعلی هم شریک 

بودند، بنابراین به دفتر آقای میرمحمدعلی رفتیم و برای همکاری با هم 

به توافق رسیدیم.

از آنجا که من آن موقع واجد شرایط مدیرعاملی نبودم، شخصی به نام 

آقامیری را که در بندر شاهپور کارمند من بود و در هندوستان درس خوانده 

و لیسانس بازرگانی گرفته بود به عنوان مدیرعامل انتخاب کردیم و 5 درصد 

سهم را هم به او دادیم. بقیه سهام نیز بین من به عنوان رئیس هیئت مدیره 

و آقای میرمحمدعلی و آقای راحت طلب تقسیم شد. در آن زمان شرکت

DSR-SENATOR نماینده ای در دوبی به نام SEALINK داشت و 

اولین  تغییر کند.  دریا  پیوند  به  لوتکا  نام شرکت  تصمیم گرفته شد که 

محموله ای را که ما مدیریت کردیم، 4 کانتینر برای مداد ایران بود.

پس از آن شرکت »گراش دریا« را برای نمایندگی خط هیوندای کره جنوبی 

تاسیس کردم. سپس از شرکای خود جدا شده و به تنهایی شروع به کار 

نمایندگی  هر کدام  تاسیس کردیم  را که  شرکت هایی  واقع،  در  کردم. 

»گراش  داشتند. شرکت  برعهده  را  از شرکت های کشتیرانی خارجی  یکی 

دریا« نمایندگی خط کشتیرانی هیوندایی کره جنوبی؛ شرکت »جنوب دریا« 

نمایندگی خط دریا«  »جهان  KMTC کره جنوبی؛ شرکت  نمایندگی خط 

CMA CGM  فرانسه و شرکت »هالل دریا« نمایندگی خطMISC  مالزی 

که به دلیل تحریم ها تمامی خطوط کشتیرانی خارجی از ایران رفتند و در 

حال حاضر، شرکت هالل دریا در زمینه فورواردری فعالیت می کند. حال 

باید دید وضعیت تحریم ها به کجا می رسد. به هر حال، من از فعالیت های 

هالل دریا و درآمد حاصل از آن نیز در شرایط فعلی راضی هستم.

کانون خانوادگی موفق 

من سال 1342 ازدواج کردم . همسر بسیار نمونه و مهربانی داشتم و هر 

چه در زندگی دارم از همسر مرحومم است و فرزندانم به هر جا رسیدند به 

دلیل تربیت و زحمات همسرم است. دختر بزرگم رویا، دکترای ژنتیک دارد 

و مقیم کانادا است. دختر دیگرم به نام راشین، فوق لیسانس امور بین الملل 

دارد و نویسنده است و چندین کتاب رمان نوشته و مقیم کانادا است 

و در حال حاضر در مجله اطالعات هفتگی، هر هفته تحت عنوان »در 

پیچ وخم دادگاه« مطلب می نویسد و چاپ می شود. پسرم رامین، نمایندگی 

شرکت های کشتیرانی را در دوبی دارد. پسر دیگرم روزبه، مهندس برق و 

انجمن کشتیرانی است و پسر  مدیرعامل شرکت »هالل دریا« و رئیس 

دیگرم رضا، مدیرعامل شرکت »لوتوس دریا« است. همه پسرانم در ابتدا 

به دالیلی هرکدام فعالیت مستقل خود  با خود من کار می کردند، ولی 

را شروع کردند. من هیچ وقت به صورت مستبدانه با فرزندانم برخورد 

نکردم، فقط در حد نصیحت و مصلحت اندیشی بود، ولی در انتخاب مسیر 

زندگی و شغلشان آنها را کامال آزاد گذاشتم و به نظرم آنها هم مسیر درستی 

را در زندگیشان پیش گرفتند.

من از صفر شروع کردم و زمانی که در بندر شاهپور کار می کردم، هفت 

روز هفته ساعت شش صبح سرکار می رفتم و 12 شب برمی گشتم. چون 

ماشین هم نداشتم، شب ها برای برگشتن به خانه حدود 5 کیلومتر پیاده 

می رفتم و گاهی سگ ها دنبالم می کردند. در طول زندگی ام هیچ وقت 

آنها در خود احساس شرمندگی  انجام  به  اکنون نسبت  کاری نکردم که 

داشته باشم. 

همیشه سعی کردم که هر کاری از دستم بر می آید برای دیگران انجام دهم. 

اگر لیست بدهکاران شرکت هایم را ببینید، متوجه می شوید که اکنون 4 

میلیارد و 800 میلیون تومان مانده بدهی کارمندانم از وام هایی است که 

من به آنها داده ام و هیچ وقت هم به آنها نگفته ام که ماهی چقدر قسط 

بدهید.گفتم خودتان بگویید که ماهی چقدر می توانید قسط بدهید چون 

لذتی که از این کار می برم وصف ناپذیر است.  

همیشه سعی کردم هر کاری از دستم بر می آید 

برای دیگران انجام دهم. اگر لیست بدهکاران 

شرکت هایم را ببینید، متوجه می شوید که 4 میلیارد 

و 800 میلیون تومان مانده بدهی کارمندانم از 

وام هایی است که من به آنها داده ام و همیشه 

هم از آنها خواسته ام که خودشان بگویند 

ماهانه چقدر می توانند قسط بدهند 
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بازار مکاره
منفعت طلبی، تقلب و پروپاگاندای دولتی آفتی است که در آشفته بازار خودروی کشور 

ریشه دوانده و نه مانع زیان تولیدکننده و مصرف کننده می شود و نه دردی از اوضاع وخیم 

این صنعت دوا می کند.

یکنفردروغمیگوید!

بازارگسیختهیدک

مخالفتبادرجقیمترویقطعاتخودرو

فرمان
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نگاه اروپایی به آمار تولید خودرو در ایران و داده هایی که همخوانی ندارند

یکنفـردروغمیگـوید!

در میانه های آذرماه، خبری با تیتر جذاب و وسوسه برانگیز 

برای خواندن، ناگهان در بسیاری رسانه ها منتشر شد با این 

عنوان که بر اساس گزارش انجمن تولیدکنندگان خودروی اروپا، ایران 

دهمین خودروساز بزرگ جهان شده است. اگر فقط کمی به وضع 

صنعت خودروسازی ایران آشنا باشید کافی است تا این تیتر جذبتان کند 

و البته کمی آشنایی بیشتر با صنعت خودروسازی ایران کافی است تا در 

مورد آن تردید کنید.

آنچه در ادامه می خوانید، حاصل همین تردید نسبت به صحت این 

خبر است، تردیدی که البته به اطالعات جالبی منجر شد، از اختالف 

300هزارتایی در آمار تا عدم تطابق آمارهای وزارت صمت با دیگر 

 One of بخش های صنعت؛ تضادهایی که یادآور سریالی با عنوان

Us Is Lying است، چون در اینجا هم به نظر می رسد یک نفر از ما 

دروغ می گوید!

پیش از هر چیز بهتر است خبر منتشر شده در رسانه های ایران را مرور 

کنیم تا پس از آن به بررسی ابعاد مختلف این خبر بپردازیم. در خبری 

اقتصاد و خبرگزاری ها و  به طور گسترده در رسانه های حوزه خودرو،  که 

حتی نسخه های انگلیسی زبان بعضی از رسانه های دولتی منتشر شده، آمده 

است: »انجمن تولیدکنندگان خودرو اروپا با معرفی ایران به عنوان دهمین 

تولیدکننده بزرگ خودروهای سواری جهان در ۹ ماهه ۲۰۲۲ اعالم کرد 

ایران در این دوره بیشتر از فرانسه، انگلیس، ایتالیا خودروی سواری تولید 

کرده است. ایران در ماه های ژانویه تا سپتامبر سال قبل ۷۲۳ هزار و ۷۲۶ 

دستگاه خودرو سواری تولید کرده بود، اما در مدت مشابه امسال تولید 

خودروهای سواری در ایران با رشد۳1/۲ درصدی مواجه شده و به ۹۴۹ 

هزار و ۸1۷ دستگاه رسیده است.«

در متن خبر به انجمن تولیدکنندگان خودرو اروپا اشاره شده و به عالوه 

به اطالعات موسسه S&P Global )یک موسسه آمریکایی برای تحلیل  

آمارهای مالی( نیز استناد شده است. هرچند در ادامه به جزییات بررسی 

این خبر خواهیم پرداخت، اما نکته جالب توجه آنکه در زمان تنظیم این 

مطلب )نیمه آذر و در حالی که تنها چند روز از انتشار خبر گذشته است( 

گـزارش از

بابـک وفـایی
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فرمان

وبسایت انجمن تولیدکنندگان خودرو اروپا از دسترس خارج است و در 

آمار و گزارش های S&P Global نیز هیچ اثری از مطلبی در این زمینه 

وجود ندارد. همه این ها اما تنها یک روی سکه است، چراکه به نظر می رسد 

این خبر زوایای پنهان بیشتری داشته باشد.

اختالف 300هزار دستگاهی؛ آیا آمار دروغ می گویند؟

نگاهی به خبر رتبه ایران در بین خودروسازان جهان که رسانه های مختلف 

تخصصی حوزه خودرو، اقتصادی و بسیاری از خبرگزاری ها آن را منتشر 

از سوی  آمار منتشر شده  بین  آشکار  تناقض  نشان دهنده یک  کرده اند، 

وزارت صمت و آمار این نهاد اروپایی است تا جایی که اختالف آمار حتی 

از تولید یک فصل کاری خودروسازان ایرانی نیز بیشتر است و به بیش از 

۳۰۰ هزار دستگاه می رسد تا بار دیگر آمار این نهاد )که البته در ادامه به 

مرجعیت آن برای ارائه چنین آماری نیز خواهیم پرداخت( بیشتر از قبل 

زیر سوال برود.

بر اساس خبر منتشر شده، آمار ۹ ماهه تولید خودرو ایران بر اساس سال 

میالدی )۲۰۲۲( مدنظر قرار گرفته است. با توجه به آنکه اول ژانویه ۲۰۲۲ 

)نخستین روز در این آمار( 11 دی ماه 1۴۰۰ )سال گذشته شمسی( است، 

می توان این آمار را معادل تولید دی ماه تا اسفند ماه سال گذشته )فصل 

زمستان 1۴۰۰( و ۶ ماهه نخست سال جاری )1۴۰1( در نظر گرفت.

را  تولید  ماهیانه  آمار  ارائه  است  مدت ها  وزارت صمت  دیگر،  از سوی 

متوقف کرده و با این حساب شاید کار کمی دشوار باشد، اما از آمار منتشر 

شده پراکنده این وزارتخانه نیز به راحتی می توان به اختالف عجیب میان 

از سوی  آمار منتشر شده  این وزارتخانه و  از سوی  اعالمی  تولید  تعداد 

انجمن خودروسازان اروپا پی برد.

بر اساس آمار رسمی وزارت صمت )به نقل از خبرگزاری ایرنا( در ۶ ماهه 

نخست سال جاری، در مجموع ۴۴۹.5۴۶ دستگاه خودروی سواری در 

کشور تولید شده، اما برای آمار تولید در زمستان سال قبل، به لطف شیوه 

عجیب اطالع رسانی وزارت صمت نیاز به یک محاسبه ساده داریم. آمار 

تولید کل سال 1۴۰۰ )بر اساس اطالعات رسمی وزارت صمت منتشر شده 

در سایت انجمن خودروسازان ایران( معادل ۸۶۸.1۳۰ دستگاه خودروی 

سواری است. برای یافتن آمار تولید زمستان )۳ ماه پایانی سال( باید آمار 

تولید ۹ ماهه سال 1۴۰۰ را از این عدد جدا کنیم. در این زمینه خبرگزاری 

تسنیم، آمار تولید کاالهای منتخب صنعتی را در ۹ ماهه 1۴۰۰ منتشر 

تقریب هزار  )با  کرده است که معادل ۶۷۰.۰۰۰ دستگاه خودرو سواری 

پایانی سال  ماه  در ۳  می شود  ترتیب مشخص  این  به  است.  دستگاه( 

گذشته، مجموعا 1۹۸.1۳۰ دستگاه خودرو سواری تولید شده است.

با جمع آمار تولید ۳  اکنون زمان آشکار شدن حقایق است، جایی که 

ماهه آخر سال قبل و ۶ ماهه اول سال جاری به عدد ۶۴۷.۶۷۶ دستگاه 

خودرو سواری می رسیم. این در حالی است که بر اساس خبر منتشر شده 

از سوی انجمن خودروسازان اروپا، ایران ۹۴۹ هزار دستگاه خودرو سواری 

از ۳۰۰ هزار دستگاهی  بیشتر  اختالف  ترتیب  این  به  است.  تولید کرده 

میان این دو آمار وجود دارد و این در حالی است که انجمن خودروسازان 

اروپا، آمار تولید را از نهادهای ایرانی )و طبیعتا مستقیم یا غیرمستقیم از 

نهادی که آمار تولید را در اختیار دارد( اخذ  تنها  به عنوان  وزارت صمت 

کرده است. آیا این آمار هستند که دروغ می گویند یا مشکل از مراجع 

اعالم آمار است؟

عدم انتشار آمار؛ فضای باز برای حرف های بی سند!

همان طور که اشاره شد، یکی از مواردی که باعث بروز تردید در اخبار منتشر 

شده از سوی رسانه مبنی بر رتبه دهم ایران در جهان در زمینه تولید خودرو 

تولید  آمار  ارائه  عدم  می شود،  میالدی  جاری  سال  ماهه   ۹ طی  سواری 

خودرو از سوی وزارت صمت است، آماری که مدت ها است بدون ذکر 

دلیلی مشخص، به اطالع عموم نمی رسد.

به  ماه  هر  ایران،  خودروسازان  مشروح  تولید  آمار  سال های گذشته  در 

تفکیک مناسب از سوی وزارت صمت اعالم و از طریق وبسایت انجمن 

خودروسازان کشور در دسترس عموم قرار می گرفت. این آمار از یک سو، 

مرجعی برای اصحاب رسانه و خبرگان صنعت در جهت تحلیل وضعیت 

بازاریابی  مدیران  استفاده  مورد  دیگر  از سوی  و  بود  ایرانی  خودروسازان 

شرکت ها قرار می گرفت؛ این در حالی است که بدون ذکر دلیل مشخصی، 

از حدود دو سال پیش، ارائه این آمار به شکل منظم از سوی وزارت صمت 

وزارتصمتمدتهااستارائهآمارماهیانه

تولیدرامتوقفکردهاست،اماازآمارمنتشرشده

پراکندهاینوزارتخانهنیزبهراحتیمیتوانبه

اختالفعجیبمیانتعدادتولیداعالمیازسوی

اینوزارتخانهوآمارمنتشرشدهازسوی

انجمنخودروسازاناروپاپیبرد
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مصرف کنندگان نمودی از آن آشکار نمی کند. 

در  مدیریت  تجربه  سال ها  که  خودرو  صنعت  کارشناس  زاوه،  فربد 

خودروسازان و واردکنندگان را دارد، در این زمینه می گوید: »موضوع عدم 

نه فقط در زمینه خودرو  نه مختص وزارت صمت است و  آمار  انتشار 

است. اصوال دولت ها در ایران به دنبال این هستند که مقصر مشکالت 

را تا حد امکان بخشی از مردم معرفی کنند؛ مثال در مورد افزایش قیمت 

خودرو و تالطم بازار امالک انگشت اتهام را به سمت دالالن و واسطه ها 

می گیرند، پس چرا در شرایطی که وضعیت بازار عادی است نمی تواند این 

کار را انجام دهد؟ مقصر در این موارد تصمیمات و سیاست های غلط 

دولت ها و به ویژه در زمینه سیاست های پولی است. در چنین شرایطی شما 

باید دسترسی به آمار را مخدوش کنید، چون اگر آمار واقعی وجود داشته 

باشد طبیعی است افراد می توانند آن را تحلیل کنند و در کنار آمار دیگر قرار 

دهند و در اینجا است که ریشه مشکالت آشکار می شود.«

او می افزاید: »در صورت انتشار آمار، یک مسئول دولتی هر حرفی بزند 

می توان درست یا غلط بودن آن را با ارقام و اعداد سنجید و هرچقدر هم 

عددسازی کنید، در نهایت کسی هست که نادرستی صحبت ها را متوجه 

شود. به همین دلیل در این شرایط بهترین کار این است که اعداد و ارقام 

را مخدوش اعالم کنید تا در غیاب آمار درست، نه مبنای مقایسه ای وجود 

داشته باشد و نه بتوان درستی یا نادرستی حرف را تشخیص داد.«

نگاه کرد؛  تردید  دیده  با  را  اعتماد می توان هر چیز  قابل  آمار  غیاب  در 

تولید  از رشد شتابان  اطالعات خبر  و  اخبار  در حالی که  نمونه  به عنوان 

خودرو در ایران دارد و به عنوان مثال ایران خودرو در ۹ ماهه 1۴۰1 از رشد 

۴۷ درصدی تولید و وزارت صمت از رشد تولید ۴۰ درصدی خودرو در ۹ 

ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر می دهند، به گزارش 

ایرنا، صنعت تایر به عنوان یکی از ارکان تولید خودرو، در همین مدت رشد 

تنها ۲ درصدی در تولید را شاهد بوده است، رشدی که با توجه به داخلی 

بودن تایر همه خودروهای پرتیراژ ایرانی، راه را برای تشکیک در آمار تولید 

خودرو فراهم می کند، مگر آنکه بپذیریم خودروهای زیادی امسال بدون 

تایر تولید شده و در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفته اند!

آمارشویی! تطهیر آمار از طریق مرجع جهانی

حتی اگر تشکیک در هر نوع آمار اعالمی از سوی وزارت صمت در نبود 

آمار مدون ماهیانه یا اختالف فاحش میان آمار اعالم شده از سوی انجمن 

تولیدکنندگان خودرو اروپا با آمار اعالمی از سوی وزارت صمت و عدم 

وجود یا دسترسی به اطالعات عنوان شده در اخبار وب سایت های مرجع 

انگلیسی زبان و ... را بپذیریم، به یک  سوال مهم تر می رسیم؛ چرا باید آمار 

متوقف شده است.

البته همچنان آماری از تولید خودروسازان کشور از سوی این وزارتخانه 

منتشر می رود، اما ارائه این آمار از یک سو نظم مشخصی ندارد و از سوی 

دیگر معموال فاقد جزییات الزم است و عمدتا به ارائه آمار به شکل فصلی 

و البته به صورت کلی و گاهی برحسب تفکیک خودروسازان بزرگ کشور 

)ایران خودرو و سایپا( بسنده می شود؛ در حالی که پیش از این و در آمار 

ماهیانه، آمار تولید به تفکیک شرکت، مدل خودرو و حتی سایت تولیدی 

خودرو در دسترس بود؛ تا جایی که تا مدتی قبل، حتی می شد آمار تولید 

چند دهه قبل خودروسازان )حتی در سال های پیش از انقالب( را هم در 

وبسایت انجمن دید.

آمار  انتشار  عدم  برای  مشخصی  دلیل  هیچ گاه  تاکنون  صمت  وزارت 

نیز  را  سابق  روال  به  بازگشت  برای  درخواست ها  تمامی  و  نکرده  اعالم 

بی جواب گذاشته است. البته با توجه به اینکه آغاز عدم انتشار منظم آمار 

تولید، تقریبا با شروع تالطم های بازار و کاهش شدید تولید خودروسازان 

همزمان بوده، می توان حدس زد وزارت صمت ترجیح داده با عدم انتشار 

آمار، وضعیت صنعت خودرو را پنهان کند.

این وضعیت مختص آمار تولید نیست و به شکلی مشابه و البته بدون 

نیز که  تولیدی  خودروهای  آمار کیفیت  است  مدت ها  توضیحی،  هیچ 

آن هم قبالً ماهیانه و از سوی ISQI منتشر می شد، دیگر در اختیار عموم 

قرار نمی گیرد و وزارت صمت ترجیح داده آمار این شرکت را )که اتفاقا 

جزء بخش خصوصی است( در بایگانی خود نگهدارد و تنها به بیان اخبار 

کلی از بهبود کیفیت خودروها بسنده کند، بهبودی که البته گفت وگو با 

باجمعآمارتولید3ماههآخرسالقبلو6ماههاول

سالجاریبهعدد647.676دستگاهخودروسواری

میرسیم.ایندرحالیاستکهبراساسخبر

منتشرشدهازسویانجمنخودروسازاناروپا،

ایران۹۴۹هزاردستگاهخودروسواریتولیدکرده

است.بهاینترتیباختالفبیشتراز300هزار

دستگاهیمیانایندوآماروجوددارد
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ندارد،  ایران  با  ارتباطی  آن  عملکرد  حوزه  اتفاقا  خارجی که  انجمن  یک 

معیاری برای قضاوت عملکرد صنعت خودرو ایران باشد؟

 Association des کامل  نام  با  اروپا  خودروسازان  انجمن 

اروپایی  نهادی   Constructeurs Européens d'Automobiles

هدف  اصلی ترین  و  شده  تشکیل  میالدی   ۹۰ دهه  اوایل  در  است که 

قاره  این  قانون گذاران  مقابل  در  خودرو  صنعت  برای  البی گری  نیز  آن 

این انجمن مشخص است، حوزه عملکردی  نام  از  است. همان طور که 

آن خودروسازان اروپایی است و طبیعتا دغدغه ها و مشکالت و مسائل 

خودروسازان این قاره را پیگیری می کند. در این شرایط چرا باید آمار اعالم 

شده از سوی این انجمن برای تصمیم گیرندگان و صنعت خودرو ایران 

مهم باشد؟

برای پاسخ به این سوال، شاید باید موضوع آمار ارائه شده از سوی این 

انجمن )و البته بسیاری دیگر از آمار اعالم شده از سوی نهادهای جهانی( 

را با دقت بیشتری بررسی کرد. طبیعی است این انجمن هیچ اطالعی از 

وضعیت تولید خودرو در کشور ایران ندارد و نمی تواند هم داشته باشد؛ 

چراکه خودروسازان ایرانی و به ویژه خودروسازان غیربورسی اساساً موظف 

هم  )در کدال(  بورسی  شرکت های  اطالعات  و  نیستند  اطالع رسانی  به 

معموال تناقض هایی با اطالعات منتشر شده از سوی وزارت صمت دارد. 

در این شرایط و در حالی که ما در ایران امکان دسترسی به چنین اطالعاتی 

را نداریم، طبیعی است یک انجمن منطقه ای )که اساس حوزه فعالیتش 

با این  ایران نیست( هیچ امکانی برای دسترسی به آمار نداشته باشد.  ر 

شرایط، سوال اینجا است که اطالعات این انجمن از کجا می آید؟

پاسخ بسیار ساده است؛ همه این اطالعات از سوی نهادهای حاکمیتی 

و یا انجمن ها در اختیار آنها قرار می گیرد. در مورد صنعت خودرو، نهاد 

حاکمیتی وزارت صمت است و انجمن مورد نظر هم انجمن خودروسازان 

ایران، در شرایطی که انجمن خودروسازان )و اساساً هر فرد، نهاد، سازمان 

یا شرکت دیگری در ایران( هم اطالعات خود را از وزارت صمت دریافت 

می کند، می توان آسان تر به پاسخ سوال قبل رسید؛ انجمن تولیدکنندگان 

خودرو اروپا، بر اساس آمار اظهار شده از سوی وزارت صمت آمار تولید 

ایران را در گزارش های خود درج می کند.

شاید بهتر باشد کمی به عقب بیاییم و تصویر کلی تر از وضعیت ببینیم. 

و  رسمی  آمار  است  مدت ها  و  ندارد  وجود  مقایسه  برای  آماری  وقتی 

مستندی هم برای راستی آزمایی گفته ها منتشر نکرده اید، شاید اعتماد به 

گفته های شما کم شده باشد. در این شرایط بهتر است آمار و اطالعات از 

سوی یک مرجع مستقل، خارجی و با نامی دهان پرکن منتشر شود تا دیگر 

کسی نتواند در صحت آن تشکیک کند و به نظر می رسد این دقیقا اتفاقی 

است که باعث شده اطالعات تولید ایران )که نه با شرایط واقعی بازار کشور 

همخوانی دارد و نه اطالعات داخلی آن را تایید می کند( سر از اطالعات 

یک انجمن اروپایی درآورد.

فربد زاوه در این زمینه می گوید: »این روش آمارسازی دقیقا مشابه کاری 

که برای پول شویی انجام می شود. در پول شویی، مسئله مهم تعیین منشا 

پول است. شما برای جابه جا کردن پول در دنیا باید منشأ پول را معرفی 

این  در  است.  آمده  دست  به  چه کاری  بابت  پول  این  بگویید  و  کنید 

شرایط dummy company هایی به وجود آمده اند و در کشورهایی 

ثبت شده اند که معموال نمی توان اطالعات آنها را به درستی ردیابی کرد. 

این شرکت ها کاالیی را به نام خود می فروشند و درآمد آن را در اختیار 

فربدزاوه:درصورتانتشارآمار،یکمسئولدولتی

هرحرفیبزندمیتواندرستیاغلطبودنآنرابا

ارقامواعدادسنجیدوهرچقدرهمعددسازیشود

درنهایتکسیهستکهنادرستیصحبتهارا

متوجهشود.بههمیندلیلدراینشرایطبهترینکار

ایناستکهاعدادوارقامرامخدوشاعالمکنید

وقتیمدتهااستآماررسمیومستندیبرای

راستیآزماییگفتههامنتشرنکردهاید،شاید

اعتمادبهگفتههایشماکمشدهباشد،پسبهتر

استآمارواطالعاتازسوییکمرجعمستقل،

خارجیوبانامیدهانپرکنمنتشرشودتادیگر

کسینتوانددرصحتآنتشکیککند
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شما قرار می دهند و از آن پس، پول به دست آمده تمیز است و منشاً 

آن هم مشخص شده است. در مورد این آمار و اطالعات هم وضعیت 

به همین گونه است.«

او می افزاید: »در این شرایط شما آماری که می دانید اگر منتشر کنید مورد 

نقد قرار می گیرد و احتماال کمتر کسی حاضر به پذیرش آن می شود، در 

اختیار یک نهاد و سازمان دیگر قرار می دهید تا توسط آن نهاد منتشر شود 

و بعد همان آمار را مورد استناد قرار می دهید. با این تمهید، معموال بعید 

است که کسی بخواهد ریشه آمار موردنظر را پیدا کند و به مرور همان آمار 

به عنوان مستند در جاهای دیگر هم استفاده می شود، در حالی که اساسا 

همه این اعداد و ارقام چیزهایی است که خودتان در اختیار نهاد خارجی 

قرار داده اید. اگر هم کسی آمار را زیر سوال برد، پاسخ ثابت آن است که 

آمار را یک نهاد خارجی اعالم کرده و قطعا مستند است. این مسئله در 

مورد خیلی از آمار نهادهایی مثل بانک جهانی هم صادق است، چون این 

نهادها هم اطالعات اولیه را از دولت ایران می گیرند.«

هیاهوی بسیار برای هیچ

در پایان شاید بهتر باشد این سرفصل را با یک  سوال مهم به پایان برسانیم. 

حتی با فرض صحت آمار منتشر شده از سوی انجمن خودروسازان اروپا و 

جایگاه دهم ما در تولید خودرو سواری در جهان، حاصل این آمار چیست؟ 

آیا این جایگاه دهم و حتی جایگاهی بهتر از آن، دردی از صنعت و بازار 

خودرو دوا می کند؟ آیا اساساً در شرایطی که مشکالت صنعت خودرو با 

وجود تمام وعده های وزیر صمت همچنان پابرجا است و در سوی دیگر، 

قیمت  پی در پی  افزایش  از  زیادی  نارضایتی های  همچنان  نیز  مشتریان 

خودرو در بازار و عدم بهبود محسوس کیفیت آن دارند، افزایش تیراژ )به 

فرض وقوع( تاثیری بر حال و روز وخیم این صنعت و مردمی که هر روز 

دستشان از خودرو کوتاه تر می شود دارد یا همه این ها برای دور کردن وزیر 

آن  اصلی  محورهای  از  یکی  استیضاحی که  است،  استیضاح  از  صمت 

خودرو خواهد بود و شاید آمار منتشر شده از سوی یک نهاد بین المللی 

مبنی بر جایگاه بلند ایران در تولید خودرو و انتشار بسیار گسترده آن در 

رسانه ها، بتواند مانع از روی دادن آن شود. 

حتیبافرضصحتآمارمنتشرشدهازسوی

انجمنخودروسازاناروپاوجایگاهدهممادرتولید

خودروسواریدرجهان،حاصلاینآمارچیست؟

آیااینجایگاهدهموحتیجایگاهیبهترازآن،دردی

ازصنعتوبازارخودرودوامیکندیاهمهاینها

برایدورکردنوزیرصمتازاستیضاحاست؟

تعداد شاغالن شرکت ایران خودرو )به جز گروه( طی یک سال اخیر 

با افزایش 1425 نفری به 21 هزار و ۹46 نفر رسیده است.

به گزارش نود اقتصادی؛ گزارش جدید شرکت ایران خودرو نشان می دهد 

تعداد شاغالن شرکت اصلی ایران خودرو )به جز گروه( طی یکسال اخیر 

با افزایش 1۴۲5 نفری از ۲۰ هزار و 5۲1 نفر در شهریور سال 1۴۰۰ به ۲1 

هزار و ۹۴۶ نفر در شهریور امسال رسیده است.

قابل ذکر است با توجه به اینکه گروه ایران خودرو صورت مالی تلفیقی 

خود را منتشر نکرده؛ هنوز مشخص نیست تعداد شاغالن گروه چه 

تغییراتی در این مدت داشته است. 

در ماه های اخیر یکی از نمایندگان مجلس مدعی شد خودروسازی کشور 

۲5 هزار نیروی مازاد دارد که توسط دولتی ها، مجلس و افراد با نفوذ به 

این صنعت تحمیل شده است.

نیز نشان می دهد سرانه شاغالن خودروسازی  بررسی آمارهای جهانی 

در کشورهای  آن  میانگین  برابر  و 5  میانگین جهانی  برابر  ایران ۳  در 

کره جنوبی، ژاپن و چین است؛ به طوری که در شرکت های سایپا و 

ایران خودرو درحالی ساالنه به ازای هر پرسنل ۹ تا 1۰ دستگاه خودرو 

ساخته می شود که این میزان در جهان ۳۰ تا ۳5 دستگاه خودرو و در 

شرق آسیا نیز ۴5 تا ۶5 دستگاه خودرو است.

افزایش 1400 نفری تعداد شاغالن ایران خودرو طی یک سال!
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چند ماهی است که عرضه خودرو در بورس کاال به عنوان ابزاری 

برای سامان دادن به معامالت خودرو و کوتاه کردن دست دالالن 

آغاز شده و شرکت های خودروساز در طرح های مختلف اقدام به 

عرضه خودروها در بورس کاال می کنند، اما الزمه خرید خودرو در 

بورس کاال اجرای شروطی است که در ادامه می آید.

گام اول- ثبت نام در سامانه سجام: بعد از باز کردن حساب، افراد 

متقاضی حتماً باید در سامانه سجام ثبت نام کنند. سامانه جامع اطالعات 

مشتریان که به اختصار سجام نامیده می شود، توسط شرکت سپرده گذاری 

مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و برای ارائه خدمات یکپارچه و فراگیر 

است که  سامانه ای  سجام  است.  شده  ایجاد  سرمایه  بازار  فعاالن  به 

ایجاد شده و  برای جمع آوری و تجمیع سوابق معامالتی سهامداران 

سهامداران به راحتی می توانند دارایی های خود را در این سامانه مشاهده 

و از سودهای دریافتی نیز اطالع پیدا کنند.

گام دوم- ثبت نام در کارگزاری: در گام دوم، فرد متقاضی باید در یک 

کارگزاری ثبت نام کند. ثبت نام در کارگزاری باعث می شود که فرد راحت تر 

به معامالت در بورس کاال بپردازد. در نتیجه بعد از اینکه فرد در سایت 

سجام ثبت نام کرد باید در کارگزاری ثبت نام کند و سپس اقدام به گرفتن 

کد آنالین از بورس کاال شود.

در گام سوم خرید خودرو در  گام سوم- بازکردن حساب وکالتی: 

بورس کاال، فرد متقاضی باید یک حساب وکالتی داشته باشد. حساب 

وکالتی حسابی است که به بورس کاال این امکان را می دهد که پس از 

آنکه خریدار در فرآیند رقابت شرکت کرده و کاال را خریداری کرد، بتواند 

از آن حساب برداشت کند و به این ترتیب مراحل تسویه انجام شود.

بورس کاال  از  دیگری  محصول  هر  یا  خودرو  بخواهد  فردی که  هر 

به صورت فیزیکی خریداری کند باید یک حساب وکالتی داشته باشد. 

نکته مهم این است که این حساب وکالتی کامالً با حساب در اختیار 

بورس متفاوت است و افرادی که در بازار آتی بورس کاال معامله می کنند 

هم باید حساب وکالتی را خریداری کنند.

البته برای خرید خودرو، باید ۳۰ درصد قیمت پایه خودرو در حساب 

سفارش  ثبت  زمانی که  ترتیب  این  به  باشد.  موجود  خریدار  وکالتی 

صورت می گیرد این مبلغ تا زمان انجام فرآیند حراج در حساب وکالتی 

مسدود می شود.

گام چهارم- دریافت کد معامالتی آنالین بورس کاال: بعد از دریافت 

کد سجام در گام سوم، فرد متقاضی خودرو از بورس کاال، باید کد آنالین 

مخصوص بورس کاال را دریافت کند. نکته مهم این است که این کد با 

کد معامالتی بازار سهام فرق می کند و افرادی که کد معامالتی بازار سهام 

را دارند هم باید کد آنالین بورس کاال را دریافت کنند.

گام پنجم- وارد کردن حساب وکالتی: در این مرحله شما باید حساب 

وکالتی که باز کرده اید، را وارد سامانه خرید آنالین بورس کاال بکنید. با 

وکالتی"  "اعالم شماره حساب  و زدن گزینه  این سایت  به  وارد شدن 

می توانید حساب وکالتی خود را وارد سیستم کنید.

گام ششم- واریز قیمت پایه: بعد از دو روز کاری که نام کاربری و 

رمز عبور خود را دریافت کردید، شما آماده خرید خودرو از بورس کاال 

هستید و باید منتظر اعالمیه عرضه خودرو در بورس کاال باشید. اعالمیه 

هر عرضه از چند روز قبل در سایت بورس کاال اعالم می شود و فرد 

خریدار، باید تا روز قبل از عرضه خودرو در بورس کاال، حساب وکالتی 

خود را به اندازه قیمت پایه خودرو موردنظر شارژ کند.

گام هفتم- ثبت سفارش خرید خودرو: بعد از اینکه متقاضی خرید 

خودرو در بورس کاال، مبلغ پایه خودرو موردنظر را در حساب وکالتی 

خود شارژ کرد، باید در روز عرضه با وارد شدن به سامانه آنالین بورس 

کاال درخواست خود را ثبت کند. این ثبت درخواست سریعاً به بخش 

معامالت کاالی کارگزاری ارسال می شود و خودرو موردنظر در صورت 

عرضه کافی خریداری می شود.

توسط  خودرو  خرید  تایید  از  بعد  نمایندگی:  تعیین  هشتم-  گام 

کارگزاری، فرد خریدار باید نمایندگی را جهت دریافت خودرو در همان 

سامانه آنالین بورس کاال تعیین کند.

باید  شدن  برنده  صورت  در  باشد که  داشته  نظر  در  باید  متقاضیان 

هزینه های دیگری را نیز بپردازند. این موارد شامل مالیات بر ارزش افزوده، 

مالیات و عوارض شماره گذاری و هزینه بیمه شخص ثالث است.

مراحل خرید خودرو در بورس کاال 
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سیما ذوکایی نعمتی

بررسی قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در حوزه لوازم یدکی خودرو و ماشین آالت

بـازارگسیـختـهیـدک!

لوازم یدکی خودرو از جمله قطعات پرمصرفی است که پس از 

تحریم ها و خروج خودروسازها از کشور نحوه تامین آن با 

حواشی زیادی روبه رو شده، از یک سو بهانه ای بوده تا برخی از فعاالن 

این بازار به واردات لوازم یدکی تقلبی و بی کیفیت روی بیاورند و از سوی 

دیگر، به گفته رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم 

یدکی خودرو و ماشین آالت تهران»رانت و فسادی در بازار ایجاد کرده که 

تنها نتیجه آن پرورش قطعه سازنماهایی است که با سوبسید تولید 

داخلی، قطعه درجه چندم چینی وارد و روانه بازار می کنند.« 

آخرین راه چاره قانون برای مبارزه با قاچاق کاال و ارز در حوزه لوازم 

یدکی، شناسه دار کردن کاال بود که از 15 تیر سال جاری در حالی اجرایی 

شد که حتی زیرساخت های وزارت صمت و سایر سامانه های مربوطه، 

آمادگی چنین اتفاقی را نداشتند. رئیس هیئت مدیره اتحادیه لوازم 

یدکی در گفت وگو با ترابران ضمن انتقاد از تعدد سامانه های این حوزه، 

بر نظارت مبادی ورودی اعم از گمرک تاکید می کند و از مصائب بی پایان 

و رانت های ایجاد شده در حوزه لوازم یدکی خودرو می گوید.

اتحادیه صنف تولیدکنندگان و  سید احمد حسینی، رئیس هیئت مدیره 

فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آالت تهران، با بیان اینکه فعاالن 

تامین  شبکه  همان  واقع  در  یدکی،  قطعات  حوزه  در  بخش خصوصی 

می گوید:  هستند،  توزیع کنندگان  و  واردکنندگان  تولیدکنندگان،  شامل 

»بزرگ ترین مشکل این شبکه، نبود انسجام و هماهنگی بین آنهاست که 

متاسفانه در بسیاری موارد به جای هم فکری و حرکت در راستای منافع 

جمعی، برخی افراد یا سازمان ها منافع خود را در تعارض با سایرین دانسته 

و از هم فاصله می گیرند.«

او تولید یا توزیع قطعات بی کیفیت را یکی از خروجی های انشقاق شبکه 

تامین لوازم یدکی دانسته و می گوید: »در شرایط کنونی که نیاز به یکپارچگی 

و همراهی تمام فعاالن این حوزه بیش از هر زمان دیگری ضروری است، 

دولت هم  بلکه سیاست گذاری های  نه فقط بخش خصوصی  متاسفانه 

کمکی به انسجام و ساماندهی این حوزه نکرده، بلکه حتی گاهی منجر به 

بیشتر شدن فاصله و از هم گسستن اتحاد بخش خصوصی شده است.«

رئیس هیئت مدیره اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی 

تولید داخلی قطعات و  از  بر ضرورت حمایت  تاکید  با  تهران  خودروی 

لوازم جانبی خودرو، می افزاید: »هرچند که حمایت از تولید داخلی اولویت 

اصلی است، اما حمایت نباید به معنای پشتیبانی بی چون و چرا و بدون 
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توجه به کیفیت تولیدات انجام شود، بلکه باید به گونه ای باشد که کیفیت 

و استاندارد قطعات تولیدی را تضمین کرده و انگیزه تولیدکنندگان را برای 

بهبود هرچه بیشتر کیفیت قطعات در سطح جهانی افزایش دهد.«

حسینی، ترسیم یک الگوی برآوردی درست برای حمایت از تولید را ضروری 

خوانده و اذعان می کند: »چارت تنظیم شده به عنوان الگو حتما باید جامع 

و مانع باشد؛ جامع به معنای اینکه همه ابعاد حمایتی از تولیدکننده داخلی 

را دربرگیرد و در عین حال، مانع سوءاستفاده و ایجاد رانت احتمالی ناشی 

از این نوع حمایت شود؛ اما به نظر می رسد حمایت از تولید داخلی در 

حوزه های مختلف بدون برنامه ریزی و مدیریت درست بوده که در بسیاری 

موارد منجر به ایجاد فساد، رانت و انحصار شده است.« 

با تاکید بر تعریف شاخص ها و پارامترهای الزم در مدل یا  ادامه  او در 

الگوی گفته شده، توضیح می دهد: »این شاخص ها باید براساس نیازسنجی 

بازار داخلی، ظرفیت های تولید، توجیه اقتصادی تولید یا واردات قطعه 

و ... باشد. با تعریف چنین الگویی و ایجاد هماهنگی منسجم در شبکه 

تامین )تولید، توزیع و واردات( بسیاری از مشکالت مرتفع و زمینه حمایت 

از تولید داخلی فراهم می شود.«

توضیح  بخش،  این  در  واردات  ممنوعیت  با  مخالفت  ضمن  حسینی 

می دهد: »حمایت از تولید به معنای ممنوعیت واردات نیست، بلکه باید 

با ایجاد بازار رقابتی و تخصیص سوبسیدهای درست برای حمایت از تولید 

داخلی، زمینه را برای تولید قطعات با کیفیت فراهم کنیم تا نه فقط نیاز 

بازار داخلی مرتفع شود، بلکه در نهایت صادرات هم انجام دهیم، این در 

حالی است که ممنوع و محدودکردن واردات بدون برنامه ریزی و مدیریت، 

منجر به از بین رفتن تعامل تولیدکنندگان داخلی و بین المللی و در نتیجه 

نابودی بازار رقابتی می شود.«

او با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات به بهانه حمایت از تولید داخلی، 

حاصلی جز نابودی بازار رقابتی و ایجاد رانت نداشته، ادامه می دهد: »این 

امر نه تنها کمکی به توسعه کمی و کیفی تولید داخلی نکرده، بلکه منجر 

به کاهش کیفیت تولیدات داخلی، ایجاد رانت و افزایش قیمت شده و 

امیدواریم این تجربه تلخ حوزه خودرو در لوازم یدکی تکرار نشود.«

سوبسیدهایی برای قطعه سازنماها 

به گفته اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودروی 

تهران، نبود یک مدیریت کالن و یکپارچه موجب شده تا برخی از افراد 

واردات،  از ممنوعیت  با سوءاستفاده  داخلی  تولیدکننده  به نام  نهادها  و 

قطعات CKD وارد کرده و با مونتاژ آنها در ایران، این محصوالت را به 

نام تولید داخلی روانه بازار کنند. حسینی می افزاید: »در واقع این افراد یا 

نهادها، با وجود استفاده از ظرفیت ها و سوبسیدهای حمایتی، تولیدکننده 

واقعی نیستند و فقط به منافع فردی می اندیشند. ما معتقدیم که بسیاری 

اسناد  بدون  برآوردهای  داخلی،  بازار  نیاز  تامین  مدعی  تولیدکنندگان  از 

پشتیبان دارند و همین ادعای واهی آنها باعث ایجاد خأل در بازار و افزایش 

قیمت می شود.«

این فعال صنفی با بیان اینکه تشخیص افرادی که با واردات قطعه از خارج 

و مونتاژ آن در ایران، از سوبسیدهای دولتی استفاده می کنند اصال سخت 

نیست، می گوید: »وجود چنین افرادی حاصل حاکمیت رابطه ساالری بر 

شایسته ساالری است، در حالی که با ترسیم یک الگوی درست و کارآمد 

رئیسهیئتمدیرهاتحادیهلوازمیدکی:بزرگترین

مشکلفعاالنبخشخصوصیدرحوزهقطعاتیدکی

شاملتولیدکنندگان،واردکنندگانوتوزیعکنندگان

قطعه،نبودانسجاموهماهنگیبینآنهاستکهدر

بسیاریمواردبهجایحرکتدرراستایمنافعجمعی،

برخیافرادیاسازمانهامنافعخودرادرتعارض

باسایریندانستهوازهمفاصلهمیگیرند

نبودیکمدیریتکالنویکپارچهموجبشده

تابرخیازافرادونهادهایبهظاهرتولیدکنندهداخلی

ازممنوعیتوارداتبهرهجستهوبااستفادهاز

CKDظرفیتهاوسوبسیدهایحمایتی،قطعات

واردکردهوبامونتاژآنهادرایران،اینمحصوالترا

بهنامتولیدداخلیروانهبازارکنند
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همراه با مدیریت یکپارچه، نه تنها حمایت از تولیدکننده داخلی بلکه ایجاد 

بازار رقابتی و همچنین تعادل بین تولیدات و واردات با توجه به ظرفیت 

و نیاز کشور محقق می شود.«

تصمیماتی که پشت درهای بسته اتخاذ می شوند

حسینی در پاسخ به سوال ترابران مبنی بر وضعیت واردات در حوزه لوازم 

یدکی، می گوید: »در حوزه لوازم یدکی به جای ممنوعیت، محدودیت یا 

مشروطیت واردات مطرح است، برای مثال، در سال جاری واردات کیت 

کالج خودرو مشروط به نبود تولید داخلی این محصول شده و چون این 

قطعه در ایران تولید می شود، واردات آن متوقف شده، در حالی که نیاز و 

تقاضای کشور بسیار بیشتر از تولیدات کشور بوده و همین امر منجر به 

افزایش ۳۰ درصدی قیمت کیت کالج خودرو شده است؛ بنابراین همین 

وضعیت  تنها  نه  اتفاقاتی  چنین  تکرار  بدانیم  تا  است  تجربه کافی   یک 

موجود را ساماندهی نمی کند، بلکه عالوه بر افزایش قیمت، تعادل بازار 

کنونی را هم برهم می زند.«

این فعال اقتصادی، با اشاره به اینکه خروجی شرط گذاری برای واردات، 

انتقاد،  ممنوعیت خواهد بود، اضافه می کند: »یکی از موضوعات مورد 

استفاده نکردن از کارشناسان خبره و فعاالن بخش خصوصی در حوزه های 

این بخش،  اعالم آمادگی کارشناسان صنفی  تخصصی است و علی رغم 

ظاهراً  و  بسته  درهای  پشت  مقننه  قوه  در  قوانین  تصویب  همچنان 

براساس منافع دولتی انجام می شود که این امر در نهایت به ضرر هر دو 

بخش دولتی و خصوصی است.«

دوختن قباهایی که اندازه بخش نیست!

حسینی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت صاحب نظران خبره در حوزه های 

تخصصی قطعا هزینه تصویب و اجرای قوانین را کاهش می دهد، یادآور 

می شود: »این معضل به کرات در سازمان های مربوطه اعم از وزارت صمت 

و کمیسیون   های مجلس مطرح شده، اما همچنان برای تصمیم گیری در 

بخش  دولتی،  سازمان های  در  مقرره ها  تصویب  حتی  و  سطوح کالن 

خصوصی اجازه ورود به زمین بازی را ندارد؛ به معنای دیگر خودشان قبا را 

می برند و می دوزند و بر تن ما می کنند و اگر برای تنگ یا گشاد بودن آن 

اعتراض کنیم، متهم به قانون گریزی می شویم.«

اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آالت 

تهران، »صفر و یک« بودن را یکی از مشکالت حوزه تصمیم گیری کشور 

دانسته و توضیح می دهد: »به طور کلی، در کشور ما صرفاً نگرش سیاه و 

سفید وجود دارد و معموال طیف وسیعی از رنگ های خاکستری نادیده 

گرفته می شوند که این معضل در اتخاذ تصمیمات کالن و سیاست گذاری 

حوزه لوازم یدکی هم به وفور مصداق دارد.«

سامانه هایی که نفر ساعت می سوزاند 

سازمان  به  مربوط  مختلف  سامانه های  تعدد  است که  معتقد  حسینی 

امور مالیاتی و وزارت صمت اعم از سامانه انبارها، سامانه جامع تجارت، 

پایانه های فروشگاهی و ... و نبود ارتباط درست و موثر این سامانه های 

دولتی با هم، چالش های زیادی برای فعاالن بخش خصوصی ایجاد کرده، 

چراکه یک فعال بخش خصوصی طی روز باید چند نفرساعت را به رتق و 

فتق این امور اختصاص دهد و شاید این امر منجر به افت عملکرد سایر 

امور کسب وکار و زندگی شخصی فرد شود. 

او ادامه می دهد: »در نگاه کلی می توان گفت که ما قانون تسهیل کسب وکار 

را صرفا روی کاغذ داریم، اما وجود و تعدد این سامانه ها و قوانینی اعم از 

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و ... به دلیل نبود هماهنگی و یکپارچگی، 

نه فقط مسیر کسب وکار را تسهیل نکرده، بلکه موانع متعدد بیشتری هم 

ایجاد و به قانون گریزی یا ایجاد شفافیت هم منتج نشده است.«

حسینی با عنوان اینکه اجرایی شدن قوانین متعدد ضد و نقیض و حتی 

موازی، تعطیلی بخشی از کسب وکارهای بخش خصوصی و خارج شدن 

برخی پیشکسوتان از چرخه قطعات را در پی داشته، اذعان می کند: »یکی از 

همین قوانین که جزء مشکالت و چالش های روز حوزه لوازم یدکی است، 

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز است که هرچند در نگاه کالن کتابخانه ای 

ایراداتی به آن وارد است، اما در کل نص صریح قانون درست و به جا است 

و نکته مهم و قابل اهمیت، هدف قانون گذار از تصویب آن است.«

نبودیکمدیریتکالنویکپارچهموجبشده

تابرخیازافرادونهادهایبهظاهرتولیدکنندهداخلی

ازممنوعیتوارداتبهرهجستهوبااستفادهاز

CKDظرفیتهاوسوبسیدهایحمایتی،قطعات

واردکردهوبامونتاژآنهادرایران،اینمحصوالت

رابهنامتولیدداخلیروانهبازارکنند
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درحوزهلوازمیدکیبهجایممنوعیت،محدودیت

یامشروطیتوارداتمطرحاست،برایمثال

درسالجاریوارداتکیتکالجخودرومشروطبه

نبودتولیدداخلیاینمحصولشدهوچوناینقطعه

درایرانتولیدمیشود،وارداتآنمتوقفشده،در

حالیکهنیازوتقاضایکشوربسیاربیشترازتولیدات

کشوربودهوهمینامرمنجربهافزایش30درصدی

قیمتکیتکالجخودروشدهاست

درسازمانهایمربوطهاعمازوزارتصمتو

کمیسیونهایمجلسهمچنانبرایتصمیمگیریدر

سطوحکالنوحتیتصویبمقررههادرسازمانهای

دولتی،بخشخصوصیاجازهورودبهزمینبازی

راندارد؛بهمعنایدیگرخودشانقبارامیبرندو

میدوزندوبرتنمامیکنندواگربرایتنگییاگشادی

آناعتراضکنیم،متهمبهقانونگریزیمیشویم

 1۰ ارز  و  قاچاق کاال  با  مبارزه  »قانون  می کند:  تصریح  حال  عین  در  او 

دی ماه سال ۹۲ تصویب شد که طبق ماده 1۳ آخرین اصالحیه آن در سال 

گذشته، برای شناسایی و رهگیری کاالهای خارجی که با انجام تشریفات 

از کاالهای  آنها  تشخیص  برای  همچنین  و  می شوند  وارد کشور  قانونی 

قاچاق یا فاقد مجوزهای الزم از قبیل کاالهای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی 

و غیراستاندارد، نیاز به ارائه گواهی دریافت شناسه و شناسه رسمی است، 

اما آیا با شیوه اجرای کنونی این قانون، ما به اهداف و برنامه های مورد نظر 

قانون گذار می رسیم یا خیر؟ بنده با قطعیت عرض می کنم، خیر...«

حسینی ضمن تاکید بر اطاعت از قانون، به چالش های اجرایی این قانون 

و  آیین نامه ها  است که  این  چالش  »مهم ترین  می کند:  تصریح  و  اشاره 

مصوبات بخش مجری بر خالف قانون، احکام قانونی را توسعه و به آن 

نبودن زیرساخت های  بعدی فراهم  بال متعدد می دهند و چالش  و  پر 

الزم برای اجرای این قانون است؛ هرچند که به اعتقاد دست اندرکاران این 

بخش، مسیر اجرا هم به درستی تبیین نشده و مسیر کنونی برای اجرای 

قانون ما را به تحقق اهداف قانون گذار نمی رساند.«

اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آالت 

تهران می گوید: »اعتراضات فعاالن این صنف در قالب نامه مکتوب و با 

دالیل کافی ارائه شده و اگر این نظرات کارشناسی اعمال نشود، بدون شک 

اهداف اصلی این قانون محقق نمی شود.«

حسینی ادامه می دهد: »هدف از اجرای قانون مذکور، مبارزه با قاچاق کاال و 

ارز است، اما برای عملیاتی شدن نیاز به زیرساخت هایی دارد که هنوز فراهم 

نیست. مشکالت سامانه جامع تجارت، شناسه های اظهاری و استعالم کد 

شناسه، سامانه اصناف ایران و ... بر هیچ کس پوشیده نیست؛ تا آنجا که 

حتی ظرفیت پذیرش و پاسخ دهی به درخواست همه افراد را در مدت زمان 

کوتاه ندارند، با این حال و با وجود اعالم همه موارد الزم در ماه های گذشته، 

هنوز اقدام جدی برای اصالح روند انجام نشده است.«

اتحادیه های صنفی آخرین حلقه های اجرای قوانین هستند

این فعال اقتصادی معتقد است: »اتحادیه صنفی پل ارتباطی بین اعضا و 

دوائر دولتی و در واقع جزء آخرین حلقه های اجرای قوانین در حوزه صنفی 

مربوطه است، هرچند که مطالبه حقوق اعضا در بستر قوانین، آموزش و 

فرهنگ سازی و تالش برای تسهیل ارتباطات بین اعضای صنف از دیگر 

از حیطه  خارج  تصمیم گیری  و  قانون گذاری  اما  است،  اتحادیه  وظایف 

اختیارات نهادهای این چنینی است.«

او با تاکید بر ضرورت شفافیت در حوزه لوازم و قطعات یدکی خودرو به 

منظور شناسایی کاالهای بی کیفیت و تقلبی می گوید: »یکی از مطالبات 

اصلی ما برای تحقق این شفافیت، شناسنامه دار کردن تولیدکنندگان صنفی 

بوده که گام موثری برای حمایت از تولید داخلی و شفافیت در راستای 

قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز است.«

حسینی با اشاره به تولید محصوالت بی کیفیت و با استاندارد نامطلوب در 

برخی شرکت های مطرح این حوزه می افزاید: »متاسفانه ارزیابی محصوالت 

هم از حیطه اختیارات اتحادیه خارج است، اما با این وجود تا حد امکان 

شرکت های متخلف شناسایی و به مسئوالن امر اعالم شده اند، هرچند که 

به  منجر  امر  همین  و  نشده  انجام  آنها  با  قانونی جدی  برخورد  تاکنون 

تقویت شائبه فساد و رانت در این شرکت ها شده است.« 
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هشدار اتاق تهران درباره توقف تدریجی
 تولید لوازم یدکی خودرو 

مخالفتبادرجقیمت
رویقطعاتخودرو

گـزارش از

تحریـریـه تـرابران

 موضوع »درج قیمت تولیدکننده و قیمت مصرف کننده 

بود که  مسئله ای  اصلی ترین  خودرو«  یدکی  قطعات  روی 

و  بیست  در  را  خودرو  لوازم  حوزه  تولیدی  تشکل های  نمایندگان 

هفتمین نشست »کمیسیون بهبود محیط  کسب وکار و رفع موانع 

تولید« اتاق تهران گردهم آورد تا در این باره چاره اندیشی کرده و این 

پیام را به سیاست گذاران مخابره کنند که این تصمیم، یعنی الزام درج 

قیمت مصرف کننده و قیمت تولیدکننده روی لوازم یدکی خودرو که 

کاالهایی دیرمصرف هستند، نه تنها تولید را در مخاطره قرار می دهد 

که مصرف کنندگان را نیز متضرر می کند.

رئیس  نجفی منش،  محمدرضا  تهران،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 

کمیسیون »بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید« اتاق بازرگانی تهران 

در ابتدای جلسه این کمیسیون به اجبار دولت برای درج قیمت تولیدکننده 

و مصرف کننده روی لوازم یدکی خودرو اشاره کرد و گفت که شرایط لوازم 

یدکی خودرو در بازار با وضعیت کاالهای تند مصرف و عمومی متفاوت 

است. ضمن آنکه انتظار این بود که دست کم درج قیمت اختیاری اعالم 

 می شد و چنین چالشی را برای تولیدکنندگان ایجاد نمی کرد. او در ادامه از 

کاهش فروش این اقالم در بازار به دنبال تعیین الزام قیمت گذاری خبر داد.

در ادامه این جلسه، حسین الجوردی، رئیس انجمن لنت ترمز و کالج با 

اشاره به اینکه لنت ترمز در کشور با  مازاد  تولید مواجه است، گفت: »باید 

برای صادرات این محصول راهکارهای عملیاتی تدوین کرد، تولیدکنندگان 

برای صادرات این محصول سرگردان هستند. در این شرایط، قیمت گذاری 

لنت ترمز معنا ندارد و دولت باید اجازه دهد که مکانیزم عرضه و تقاضا 

قیمت را تعیین کند. اجبار قیمت گذاری،  هم برای تولیدکنندگان و هم برای 

فروشندگان این محصول مساله ایجاد می کند.«

سیدعلی الجوردی دیگر تولیدکننده فعال کشور در حوزه لنت خودرو نیز 

با بیان اینکه ضرورتی برای قیمت گذاری روی بسته بندی لوازم یدکی وجود 

ندارد، افزود: »مسئله این است که اگر امروز کاالیی را با درج قیمت به 

بازار عرضه کنیم و این کاالها در انبارها بماند و چنانچه دو ماه بعد قیمت 

تغییر کند، تولیدکنندگان ناگزیر خواهند بود نسبت به درج برچسب قیمت 

دیگری روی کاالها اقدام کنند. او افزود: »تولیدکنندگان با درج کد رهگیری 

و کد شناسایی مشکلی ندارند اما مخالف درج قیمت هستند.«
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در همین حال، مسعود حسن پور، دبیر انجمن صنایع تولید لنت ترمز 

و کالچ کشور، نیز به این نکته اشاره کرد که این صنعت با قیمت گذاری 

درصد   15 از  بیش  قیمت  افزایش  با  دولت  و  بوده  مواجه  دستوری 

و  نکرده  موافقت  عمده فروشی  سود  درصد   ۳ عالوه  به  خرده فروشی 

هزینه ها و سود منطقی شبکه توزیع و پخش را در نظر نگرفته است. او 

دلیل این انجمن برای مخالفت با درج قیمت تولیدکننده را چنین توضیح 

داد: »یک محصول نظیر لنت ترمز ممکن است، یک سال در فروشگاه 

بماند و در این صورت چگونه می توان تغییرات پی  در پی قیمت را که 

ناشی از تغییرات قیمت مواد اولیه و هزینه های متغیر متعاقب آن است، بر 

کاالهایی که در انبارها و سطح فروشگاه ها هستند را اعمال کرد.«

همچنین سیدعباس نیکخو، از دیگر اعضای این انجمن گفت: »به دالیل 

شرایط تورمی، قیمت تولیدات مدام تغییر می کند. در عین حال، فروش 

این محصوالت نیز زمان بر است. اگر قصد دولت از تعیین این الزام ایجاد 

شفافیت است، دست کم در این حوزه به هدف خود نخواهد رسید. درج 

قیمت برای کاالهای دیرمصرف نمی تواند کارگشا باشد.«

»اگر  هم گفت:  فیلتر  تولیدکنندگان  انجمن  عضو  درخشان،  حمیدرضا 

هدف از اجرای این طرح، کنترل نظام توزیع است، محقق نخواهد شد. 

نظر گرفته شده، ۳درصد  در  عمده فروش  برای  این طرح  در  سودی که 

است و در صورت اعمال چنین سودی، دولت نیز متضرر خواهد شد؛ 

چرا که مالیات ستانی بر مبنای همین ۳ درصد خواهد بود. شرایط نامساعد 

کنونی، زمان مناسبی برای اصالح نظام تولید و توزیع براساس آنچه دولت 

می خواهد، نیست.«

محسن قلی پور که به نمایندگی از انجمن پاالیشگاه های روغن سازی ایران 

روغن  برای  »قیمت گذاری  تصریح کرد:  داشت،  حضور  جلسه  این  در 

خودرو و ماشین آالت مسبوق به سابقه است، اما طرح جدید دولت برای 

قیمت گذاری و درج قیمت، مسئله را پیچیده تر می کند. دولت روی مواد 

اولیه کنترلی ندارد، اما سعی می کند قیمت محصوالت  نهایی را کنترل کند.«

قلی پور، از ضوابط اجباری دولت در مورد سهم تولیدات این صنعت نیز 

نکنند،  رعایت  را  ضوابط  این  تولیدکنندگان  »اگر  افزود:  و  سخن گفت 

مشمول جریمه می شوند. مسئله این است که حتی در صورت درج قیمت 

مصرف کننده  دست  به  است  دولت  مدنظر  قیمتی که  با  محصول  نیز 

نمی رسد. ضمن آنکه قیمت گذاری دستوری، به نفع تولیدکننده نبوده و 

حاشیه سود شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد.«

در این جلسه، مهرداد زاده حیدری، دبیر انجمن پاالیشگاه های روغن سازی 

ایران، از افزایش 5۰ درصدی قیمت مصرف کننده در روغن ها نسبت به 

قیمت درج شده روی محصول خبر داد و گفت: »براساس ضوابطی که 

دولت تعیین کرده، حداکثر سود ۲۳ درصد در نظر گرفته شده، اما اجازه 

افزایش قیمت بیش از 15 درصد را نمی دهند. این بدان معناست که دولت 

فقط 15 درصد افزایش قیمت را پذیرفته در حالی که مصرف کننده، 5۰ 

درصد افزایش هزینه را متحمل شده است.«

در ادامه، نصراله کیان صدر، عضو انجمن فیلترسازان، هم به این نکته اشاره 

کرد که بستر اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده مهیا نیست. او افزود: 

»تولیدکنندگان بهای تمام شده کاال را در سامانه جامع تجارت درج می کنند 

و اگر فروخته شود ممکن است بیش از ۶ ماه در قفسه فروشگاه ها بماند. 

اگر هم در انبارها بماند، باید مشمول اصالح قیمت شود. دولت این ابهام 

و سردرگمی را چگونه برطرف خواهد کرد؟«

معضل بزرگ تری به نام قیمت گذاری دستوری

اسکندر ستوده، عضو هیئت مدیره انجمن کارفرمایی تولید و تامین کنندگان 

مواد اولیه صنعت تایر، توجه حضار را به مسئله بزرگ تری جلب کرد. 

او گفت: »غیر از اینکه موضوع درج قیمت روی کاال، مشکل ساز خواهد 

بود، به نظر می رسد، قیمت گذاری دستوری معضل بزرگ تری است. به  طوری 

که دو سال است اجازه افزایش قیمت به تولیدکنندگان الستیک را نداده اند. 

این رویه، صنعت الستیک را به تعطیلی می کشاند و ما از این جنبه احساس 

خطر می کنیم. تداوم این سیاست و اصرار دولت بر اجرای این تصمیم، 

توقف تدریجی تولید را رقم خواهد زد.«

تولیدکنندهفعالکشوردرحوزهلنتخودرو:

تولیدکنندگانبادرجکدرهگیریوکدشناسایی

مشکلیندارندامامخالفدرجقیمتهستند.

مسئلهایناستکهاگرامروزکاالییرابادرجقیمت

بهبازارعرضهکنیمواینکاالهادرانبارهابماند

وچنانچهدوماهبعدقیمتتغییرکند،تولیدکنندگان

ناگزیرخواهندبودنسبتبهدرجبرچسبقیمت

دیگریرویکاالهااقدامکنند
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در ادامه این جلسه، محمدرضا مالکی، عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف 

به  سخنانی  طی  تهران،  ماشین آالت  و  خودرو  یدکی  لوازم  فروشندگان 

افزایش نرخ تورم و قیمت مواد اولیه اشاره و عنوان کرد: »تولیدکنندگانی که 

دور از مراکز فروش استقرار دارند، هزینه های حمل را نیز متحمل می شوند. 

از همین رو، درج قیمت در این شرایط، مشکالت بسیاری ایجاد می کند 

و البته این سیاست ها منجر به بهبود وضعیت مصرف کنندگان نمی شود.«

او با تاکید بر توجه به اقتصاد رقابتی و سیستم خودتنظیمی افزود: »بنکدار، 

موتور محرک تولید در این بخش است و در طرح درج قیمت تولیدکننده، 

بنکداران گویی نادیده گرفته شده اند و این مسئله به تولید آسیب می رساند.«

محمودرضا طاهری، قائم مقام دبیر شورای گفت وگوی استان تهران هم از 

دستوری شدن اقتصاد به رغم تاکید دولت ها در ادوار گذشته بر پیاده سازی 

اقتصاد بازار انتقاد کرد و خواستار آسیب شناسی این عقب گرد شد. 

ستاد تنظیم بازار کاالهای پیشینی و پسینی

در ادامه این جلسه، سیدسعید  هاشمی که به نمایندگی از سازمان حمایت 

در این جلسه حضور یافته بود، اعالم کرد که بر اساس مصوبه 1۴ ستاد 

تنظیم بازار کاالها را به دو بخش پیشینی و پسینی تنظیم کرده و کاالهای 

پسینی مشمول قیمت گذاری دستوری نیست. بنابراین، مواردی که در این 

و  نبوده  دستوری  قیمت گذاری  مشمول  قرار گرفت،  اشاره  مورد  جلسه 

دولت تنها میزان سود را تعیین کرده  است، اما  تولیدکنندگان باید ضوابط 

قیمت گذاری را رعایت کنند.

این سخنان اما مورد انتقاد فعاالن اقتصادی حاضر در این جلسه قرار گرفت؛ 

چنانکه آنها به تعدد و پراکندگی نهادهای تصمیم گیر در این حوزه اعتراض 

کرده و این سخنان را به مثابه رفع مسئولیت توصیف کردند. ضمن آنکه به 

زعم آنان، مخالفت سازمان حمایت با افزایش قیمت ها متناسب با رشد 

قیمت تمام شده، مصداق بارز قیمت گذاری دستوری است.

در ادامه، حبیب اهلل انصاری، از پیشکسوتان حوزه صنعت، به این نکته اشاره 

کرد که نگاه به قیمت به یک رویکرد منسوخ در جهان تبدیل شده و دولت 

بازار و پایداری تولید توجهی  در سیاست گذاری به اقتضائات شکل گیری 

نشان نمی دهد. او سپس از ضرورت اعتماد به بخش خصوصی و پرهیز از 

ایجاد محدودیت های جدید سخن گفت. 

دبیرانجمنصنایعتولیدلنتترمزوکالچکشور:

اینصنعتباقیمتگذاریدستوریمواجهبوده

ودولتباافزایشقیمتبیشاز15درصد

خردهفروشیبهعالوه3درصدسودعمدهفروشی

موافقتنکردهوهزینههاوسودمنطقیشبکه

توزیعوپخشرادرنظرنگرفتهاست

قرار بر این است که شرکت خصوصی تاکسیرانی با مجوز سازمان 

تاکسیرانی شهر تهران راه اندازی شود که به صورت شرکت  مالکی 

بوده و تمام خودروهای آن دنده اتوماتیک خواهد بود که شروع 

به کار شرکت با خودروی تارا است.

ون های جدید شهرداری  تاکسی  از  رونمایی  آیین  در  مهدی خطیبی 

تهران با همکاری وزارت کشور، با بیان این ادعا که می توانیم در برنامه 

به  »ما  یادآور شد:  نوسازی کنیم،  را  تهران  تاکسی های  پنج ساله کل 

شرکت های واقعی تاکسیرانی نیاز داریم به طوری که رانندگان بر اساس 

مبنا  بر همین  فعالیت کنند.  دارند  این شرکت ها  با  قراردادهایی که 

می توانیم مدیریت مناسبی در این زمینه داشته باشیم.«

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با تاکید بر اینکه ۷۸ هزار دستگاه 

تهران وجود دارد، تصریح کرد: »سطح کیفی و ساختاری  تاکسی در 

این خودروها را تا پنج سال آینده می توان تغییر داد. ما نهایت تالش 

خود را می کنیم که به تعهدات و قراردادها پایبند باشیم و در حد اعالی 

کیفیت، تولیدات را تحویل دهیم.«

سایپا  شرکت  همکاری  با  لند  تاکسی  اولین  اینکه  بیان  با  خطیبی 

راه اندازی خواهد شد، گفت: »تمام خدمات مرتبط با تاکسی ها در این 

فضا ارائه می شود.«

راه  اندازی اولین »تاکسی لند« با همکاری شرکت سایپا
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تنها  نه  به قیمت کارخانه ای خودروها نشان می دهد که  نگاهی 

بازار  در  داخلی  قیمت خودروهای  بلکه  نیست،  ارزانی  از  خبری 

افزایش  درصد   50 با  مواردی  در  و  غریب  و  عجیب  افزایش  با 

روبه روست.

۲۴ اسفند ماه 1۴۰۰، رضا فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت 

تمام شده  قیمت  تولید خودرو  افزایش  با  آینده  داد که سال  وعده 

خودرو دست کم 15 درصد کاهش خواهد یافت، وعده ای که طبیعتاً 

در صورت اجرایی شدن آن، قیمت خودرو در بازار نیز باید 15 درصد 

کاهش پیدا می کرد، حاال در ۲1 آذر ماه 1۴۰1 و زمان تهیه این خبر، 

نگاهی به قیمت کارخانه ای خودروها نشان می دهد که نه تنها خبری از 

ارزانی نیست بلکه قیمت خودروهای داخلی در بازار با افزایش عجیب و 

غریب و در مواردی با 5۰ درصد افزایش روبه رو شده اند. 

این افزایش قیمت ها که انتقادهای فراوانی را هم به دنبال داشته، در 

افزایش ۳۸۰ درصدی  از  حالی رخ داده که سخنگوی وزرات صمت 

تولید خبر داده و در عین حال از فروردین ماه سال جاری آمار تولید 

خودرو از سوی وزارت صمت منتشر نمی شود.

حاال پرسش اینجاست که اگر تولید خودرو تا این حد زیاد شده، چرا 

اختالف قیمت میان کارخانه و بازار به 5۰ درصد رسیده است؟ آیا دلیلی 

به غیر از کاهش عرضه خودرو در بازار وجود دارد؟ بهتر است از وزیر 

صمت بپرسیم: جناب وزیر 15 درصدت کو؟

پرسش دیگر آن است که اگر تولید خودرو تا این حد زیاد شده، چرا 

اختالف قیمت میان کارخانه و بازار به 5۰ درصد رسیده است؟ آیا دلیلی 

به غیر از کاهش عرضه خودرو در بازار وجود دارد؟ ظاهرا وزیر صمت 

دلیل دیگری سراغ دارد. او بازار خودرو را متاثر از نرخ ارز می داند و 

معتقد است: »راهکار متعادل کردن بازار خودرو تصویب قانون مالیات 

بر عایدی سرمایه است.« 

این سخنان در جلسه علنی روز ۲۳ آذر مجلس شورای اسالمی بررسی 

و در پاسخ به سوال رشیدی کوچی نماینده مرودشت در مجلس در 

خصوص وضعیت بازار خودرو عنوان شده است. این در حالی است که 

طرح مالیات بر عایدی سرمایه سال ۹۹ در صحن علنی مجلس اعالم 

وصول شده است اما تاکنون در دستور کار صحن علنی مجلس جهت 

تصویب نهایی قرار نگرفته است.

وزیر صمت در این جلسه باز هم ادعا کرد: »در ۸ ماهه سال جاری نسبت 

به ۸ ماهه سال قبل ۳۲ درصد عرضه خودرو افزایش یافته است در 

آبان ماه 1۲۲ هزار دستگاه انواع خودروی سبک و سنگین تولید شده که 

رکورد 5 سال گذشته را شکسته و تولید خودروی سنگین 1۷۶ درصد 

افزایش یافته است.«

فاطمی امین گفت: »سال گذشته خودروسازان به غیر از ایران خودرو و 

سایپا ۷۰ هزار خودرو تولید کردند که امسال به ۲۰۰ هزار خودرو رسیده 

است و سهم تولید خودروسازان غیر از ایران خودرو و سایپا هم از ۷ 

درصد به 15 درصد افزایش یافته است.«

او مدعی شد: »وزارت صنعت در یک جبهه، عرضه را افزایش داده و بر 

تولید تمرکز کرده و دستاوردهای خوبی داشته و شیب تولید خودرو به 

شدت افزایشی است.«

وی افزود: »موضوع دیگر واردات خودرو است اگر واردات محقق شود، 

عرضه و تقاضا متعادل خواهد شد. در این دو ماه گذشته، بعد از فراخوان 

۴۰۰ متقاضی برای واردات خودرو تقاضا دادند که از این ۴۰۰ واحد، ۲۷ 

متقاضی دارای شرایط اولیه بودند و چهار شرکت ثبت سفارش انجام 

دادند و اولین خودروهای خارجی به زودی وارد خواهد شد.«

وزیر صمت در واکنش به افزایش طوفانی قیمت خودرو در بازار:

شرط  کنترل بازار خودرو، تصویب مالیات بر عایدی سرمایه!
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نایب رئیس کمیسیون حمل ونقل شورای شهر تهران با تاکید بر 

کمبود 1/5 میلیون واحد جای پارک در پایتخت می گوید: »کمبود 

شهرداری  است که  حدی  به  تهران  در  پارک  جای  سرانه  شدید 

نمی تواند به تنهایی این معضل را حل کند، بلکه مدیریت شهری 

باید تسهیالت و مشوق های الزم را فراهم کند تا بخش خصوصی 

برای ورود به میدان احداث پارکینگ های عمومی رغبت پیدا کند، 

زیرا مهم ترین راهکار رفع معضل کمبود جای پارک در پایتخت، 

ساخت مجتمع های پارکینگی است.«

مطابق آمار ارائه شده توسط محمد آقامیری، عضو شورای شهر تهران، 

در حالی که طبق استانداردهای جهانی باید در هر یک کیلومترمربع از 

سطح شهر، ده مجتمع پارکینگی با ظرفیت حداقل ۳۰۰ کیلومتر جای 

پارک وجود داشته باشد، در تهران در هر کیلومترمربع تنها سه مجتمع 

پارکینگ عمومی وجود دارد و بنابراین می توان گفت تهران حدود 5۰۰ 

مجتمع پارکینگی کم دارد.

در چنین شرایطی سوال مهم این است با توجه به اینکه شهرداری تهران 

زمین های بایر، رهاشده یا بالاستفاده زیادی در اختیار دارد که مناسب 

ساخت پارکینگ های عمومی هستند و از طرفی مسئولیت اصلی رفع 

معضل کمبود جای پارک در تهران برعهده شهرداری است، در شرایط 

کنونی و با در نظر گرفتن تمام منابع و محدودیت های موجود در اداره 

شهر تهران، شهرداری دقیقاً باید چه برنامه ای برای حل مسئله جای پارک 

و افزایش تعداد مجتمع های پارکینگی در سطح پایتخت اجرا کند؟

سیدمحمد آقامیری، نایب رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای 

شهر تهران در این زمینه می گوید: »معضل کمبود جای پارک در سطح 

شهر تهران بسیار وخیم تر از آن است که شهرداری بتواند به تنهایی آن 

را حل کند، به نحوی که برآوردها نشان می دهد که تهران حدود یک 

میلیون و 5۰۰ هزار واحد جای پارک کم دارد و کمبود شدید سرانه جای 

پارک در تهران، به شکلی نیست که شهرداری بتواند بدون کمک گرفتن از 

بخش خصوصی آن را جبران کند.«

نایب رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران  می افزاید: 

»شهرداری تهران باید شرایط را تسهیل کند تا بخش خصوصی رغبت 

پیدا کند که برای ساخت مجتمع های پارکینگی وارد میدان شود؛ به 

طور مثال، شهرداری می تواند از بخش خصوصی بخواهد که زمین های 

خود را برای احداث پارکینگ های عمومی تخصیص دهد و چند طبقه از 

مجتمع های پارکینگی احداث شده را برای واحدهای اداری و تجاری در 

نظر بگیرد و از این طریق به درآمدزایی بیشتر بپردازد.«

ندارد که  اختیار  اینکه شهرداری امالک زیادی در  بر  تاکید  با  آقامیری 

بتواند آنها را به پارکینگ عمومی تبدیل کند، می افزاید: »کمبود سرانه 

خدمات شهری مختلف در سطح پایتخت، فقط مربوط به کمبود جای 

پارک نیست و ما در مسائل دیگر از جمله فضای سبز یا زمین بازی 

کودکان نیز دچار کمبودهایی هستیم و شهرداری باید همه این کمبودها 

را جبران کند. بنابراین ما نمی توانیم از شهرداری انتظار داشته باشیم که 

تمام امالک و زمین های خود را صرفاً برای احداث پارکینگ عمومی در 

نظر بگیرد و به مسائل دیگر توجه نداشته باشد.«

می دهد:  ادامه  تهران  شهر  شورای  حمل ونقل  نایب رئیس کمیسیون 

»شهرداری می تواند بخشی از زمین هایی که در آنها بوستان های کوچک 

طبقاتی  پارکینگ های  احداث  برای  است،  شده  ایجاد  بازی  زمین  یا 

عمومی در زیر این زمین ها در نظر بگیرد. یعنی بر روی زمین، فضای 

سبز محدود، تجهیزات ورزشی، وسایل بازی کودکان، سرویس بهداشتی 

و نیمکت های شهری وجود داشته باشد و در زیر زمین، پارکینگ طبقاتی 

احداث شود. البته باز هم زمین های موجود در تهران برای ایجاد چنین 

فضاهایی محدود است و به همین دلیل است که می گوییم امالک و 

اراضی موجود در اختیار شهرداری، به تنهایی کفاف جبران کمبود تعداد 

پارکینگ های عمومی در پایتخت را نمی دهد.«

عضو شورای شهر  پایتخت اعالم کرد

تهران 1/5 میلیون جای پارک خودرو کم دارد
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تعریف بسته های سرمایه گذاری و تعیین روش های نوین تامین مالی مبتنی بر قانون 

راه برون رفت از مشکالت ساختاری  و دوباره جان گرفتن پروژه های عمرانی مهم 

و بر زمین مانده ملی است. در گزارش های پیش رو، به برخی از این راهکارهای 

نجات بخش پرداخته ایم.

  کلید قفل قراردادهای عمرانی

  نعل وارونه علت و معلولی

  افسانه زیرساخت!
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کلید قفل قراردادهای عمرانـی
پیشنهادبخشخصوصیبرایمانعزداییدراحداثآزادراهها

دبیر کمیته شرکت های سرمایه گذار در آزادراه ها معتقد است قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق می تواند 

الگویی برای مسئوالن وزارت راه به منظور حل مشکالت شرکت های سرمایه گذار در احداث آزادراه ها باشد.

مهندس خدایار خاشع، به بهانه ابالغ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق توسط رئیس قوه مجریه به ترابران گفت: 

»در این قانون گفته شده که دولت برق را از تولید کنندگان به قیمت تمام شده خریداری و مابه التفاوت قیمت دریافتی 

به مردم را پرداخت می کند؛ بنابراین می تواند مانند دیگر کشورها قسمتی از عوارض عبور را از مردم و مابقی را تحت نام 

عوارض سایه متقبل شود و در لوایح بودجه سنواتی هم ذکر کند.«

او همچنین درباره دیگر پیشنهادهای سرمایه گذاران آزادراهی افزود: »همان گونه که دولت سوخت مصرفی نیروگاه ها 

را تامین می کند، می تواند قیر موردنیاز احداث و نگهداری آزادراه ها را هم متقبل شود. ما عالوه بر تاکید بر پرداخت 

بهای صرفه جویی سوخت ناشی از احداث آزادراه ها معتقدیم که باید در لوایح سنواتی بودجه، تهاتر بدهی دولت به 

سرمایه گذاران آزادراهی هم دیده شود؛ وگرنه بدون اتخاذ و تصویب چنین سیاست هایی، همین آزادراه های در دست 

اجرا هم متوقف خواهد شد.«

گـزارش از

تحریریـه ترابـران
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دبیر کمیته شرکت های سرمایه گذار در آزادراه های کشور با اشاره به اینکه 

فعالیت های مربوط به طرح های عمرانی کشور عمدتاً پس از شکل گیری 

برنامه های توسعه اقتصادی - اجتماعی دنبال و از محل درآمدهای عمومی 

مربوط به بودجه دولت تامین شده است، از این رو موفقیت طرح های 

مزبور به معیار و بازتابی از کارآیی و اثربخشی شیوه های مدیریت در کشور 

به شمار می رود، به ترابران می گوید: »اکثر طرح های عمرانی در حال حاضر 

با مشکل طوالنی شدن مدت اجرا و چند برابر شدن هزینه اتمام مواجه 

هستند. طوالنی شدن مدت اجرای طرح ها به معنای معطل ماندن منابع 

مالی و فیزیکی کشور و افزایش هزینه تمام شده طرح ها و نیز نشان دهنده 

آن است که متناسب با اعتبارات عمرانی مصرف شده ظرفیت های جدید 

از معطل  نبود سود حاصل  و چنانچه هزینه فرصت  نمی آید  به وجود 

ماندن منابع نیز به هزینه تمام شده طرح ها اضافه شود عدم کارآیی نظام 

اجرایی طرح های عمرانی کشور وضوح بیشتری پیدا می کند.«

خدایار خاشع می افزاید: »در یک دهه گذشته اجرای طرح های عمرانی با رکود 

قابل توجهی روبه رو شده و این رکود باعث توسعه بیکاری در بخش های 

مطالعاتی و مشاوره از یک طرف و بخش های اجرایی و پیمانکاری از طرف 

دیگر بوده و متاسفانه جمع قابل توجهی از افراد متخصص که سرمایه های 

انسانی کشور هستند به دلیل عدم امکان فعالیت های داخل کشور، به 

کشورهای همسایه یا سایر کشورهای غربی مهاجرت کرده اند. جدا از این 

خسران، بسیاری از مراکز صنعتی که تولیدات آنها در طرح های ساختمانی، 

راه و راه آهن مورد استفاده است نیز دچار کم کاری و رکود هستند.«

او معتقد است: »به دنبال کاهش درآمدهای نفتی و تاثیر منفی آن در 

و  )دولتی  عمرانی  رکود طرح های  و  تعطیلی  بدون شک  دولت  بودجه 

غیردولتی( جزء نخستین عواملی بود که در نیمه دوم دهه 90 هم زمان با 

سایر بخش ها ضربه رکود را به اقتصاد کشور وارد ساخت و با رشد منفی 

بودجه عمرانی کشور در سال های بعد به سهم خود رکود را عمیق تر و به 

بخش های دیگر اقتصاد نیز سرایت کرد.«

دبیر کمیته شرکت های سرمایه گذار در آزادراه ها، با اشاره به اینکه براساس 

اعالم رئیس سازمان برنامه و بودجه، بیش از 70 هزار پروژه نیمه کاره مختلف 

به ارزش حدود سه هزار همت )هزار میلیارد تومان( در سطح کشور وجود 

دارد که میزان منابعی که هرساله در بودجه گذاشته می شود در مقابل آن و 

افزایش هزینه بابت تورم ناچیز است، می افزاید: »طی گزارش ها متوسط عمر 

این پروژه ها 16/9 سال است که این مسئله ناشی از حجم وسیع طرح های 

کلنگ خورده نیمه کاره و محدود بودن منابع مالی دولت است.«

او تصریح می کند: »البته بزرگ ترین مسبب گران شدن پروژه ها خصوصاً 

در چند سال اخیر، طوالنی شدن بیش از حد پروژه ها است، زیرا فقط طی 

سه سال 98 لغایت 1400 هزینه احداث پروژه های راهسازی 3/6 برابر یعنی 

ساالنه به طور متوسط 53 درصد افزایش یافته است.«

عدم  دلیل  به  یک سو  از  پروژه ها  اجرای  زمان  »تطویل  می گوید:  خاشع 

برنامه ریزی و مطالعه جامع و کامل مراحل اول و دوم طرح ها و اعمال 

این  مناسب  مالی  مدیریت  دگر عدم  از سوی  و  اجرا  در حین  تغییرات 

طرح ها است؛ ضمن اینکه در عدم مدیریت مالی طرح ها، خود سازمان 

برنامه و بودجه نیز مقصر است.« 

سیاست های تعدیل و بنیه مالی تحلیل رفته

به گفته دبیر کمیته شرکت های سرمایه گذار در آزادراه ها، سازمان برنامه از 

یک سو با عدم تزریق مالی و تاخیر در ابالغ شاخص های تعدیل )با توجه به 

اینکه در چند سال اخیر میزان تعدیل در بیشتر مواقع از اصل کارکرد بیشتر 

دبیر کمیته شرکت های سرمایه گذار در آزادراه ها: 

اگر سازمان برنامه به همان روال ابالغ دستوری 

شاخص های تعدیل ادامه دهد و مابه التفاوت تورم و 

تعدیل اعالم شده نیمه دوم سال گذشته و قبل را 

جبران نکند مطمئنًا پیمانکاران قادر به ایفای

 تعهدات خود نخواهند بود

براساس اعالم رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

 بیش از 70 هزار پروژه نیمه کاره مختلف به ارزش 

حدود سه هزار میلیارد تومان با متوسط عمر 

16/9 سال در کشور وجود دارد



w
w

w
.t

a
ra

b
a

ra
n

.c
o

m

شماره 203 130

تامین راه

است(، سبب تضعیف بنیه مالی پیمانکاران شده و از سوی دگر با اعالم 

شاخص های تعدیل کمتر از میزان کارشناسی و تورم واقعی، تراز هزینه و 

درآمد پیمانکاران را شدیداً منفی کرده که سبب عدم رغبت پیمانکاران به 

ادامه و رکود کارها شده است. 

او توضیح می دهد: »طی چند سال گذشته قیمت های پیشنهادی پیمانکاران 

برای اجرای طرح های عمرانی راهسازی در حدود پایه فهرست بهای راه بود 

و لذا سرمایه گذاری آزادراهی هم به صورت توافق و ترک تشریفات قرارداد 

)در حد فهرست بهای روز( منعقد و اجرا می شد و تا سه ماه اول امسال نیز 

همین رویه کم وبیش برقرار بود، ولی در مناقصات سه ماه دوم از یک سو 

به دلیل نامشخص بودن تعدیل های سه ماه اول و از همه مهم تر ابالغ 

دستوری شاخص های نیمه دوم سال گذشته و ایجاد جو عدم اعتماد در 

پیمانکاران و نگرانی از تکرار این رویه در ابالغ شاخص تعدیل سال های 

بعد، پیشنهادها در مناقصات جدید شکل دیگری به خود گرفت و عموماً 

با نرخ هایی در حدود 60 تا 80 درصد بیشتر نسبت به فهرست بها مواجه 

شدیم که پذیرفته و ابالغ شد.« 

به گفته او، پیمانکاران این چنین استدالل می کنند که حدود 35 درصد 

از این افزایش قیمت پیشنهادی به دلیل تورم سه ماه اول سال جاری و 

مابقی برای جبران کسری تعدیل های اعالم شده سه ماه دوم سال گذشته 

و سال های قبل است.

این کارشناس با بیان اینکه اگر سازمان برنامه به همان روال ابالغ دستوری 

شاخص های تعدیل ادامه دهد و مابه التفاوت تورم و تعدیل اعالم شده 

نیمه دوم سال گذشته و قبل را جبران نکند، مطمئناً بنیه مالی پیمانکاران 

مربوطه به شدت تضعیف شده و قادر به ایفای تعهدات خود نخواهند بود، 

تاکید می کند: »حال نسل جدیدی از قراردادهای راهسازی در حال شکل 

گرفتن است که نرخ آنها حدود 30 تا 40درصد نسبت به قراردادهای قبلی 

راهسازی بیشتر است.«

او تصریح می کند: »این اختالف قیمت بین قراردادهای قدیم و دردست 

ادامه  زمینه  در  جدی  چالش  به  مطمئناً  قراردادها  جدید  نسل  با  اجرا 

و  فنی  شورای عالی  و  شد  خواهد  تبدیل  کشور  راهسازی  قراردادهای 

دستگاه های اجرایی قادر به رسیدگی و تجدیدنظر در کل قراردادهای در 

دست اجرای کشور نخواهند بود.«

ایجاد چنین شرایطی عدم استقالل  اینکه شاید علت  به  با اشاره  خاشع 

نهاد شورای عالی فنی در موضوع دخیل باشد، توضیح می دهد: »هیئت 

وزیران در سال 1363 و با استناد به ماده 23 قانون برنامه و بودجه کشور، 

اختیارات مندرج در بند 3 مصوبه شماره 2219/ د مورخ 27/  11/  1358 

شورای عالی انقالب و تصویب کلیه ضوابط و مقررات و شاخص ها و سایر 

اما  بها را به شورای عالی فنی واگذار کرد،  مسائل مربوط به تعدیل آحاد 

شورای فنی یک نهاد مستقل و در واقع داوری مابین نظام فنی اجرایی کشور 

و پیمانکاران و مشاوران است و به نظر می رسد واگذاری وظایف دبیرخانه 

شورای عالی فنی به سازمان برنامه و بودجه و پیشنهاد اعضای شورای عالی 

فنی از طرف ریاست سازمان برنامه و بودجه به هیئت دولت دارای تعارض 

منافع بوده و استقالل و کارآیی این نهاد را تحت تاثیر قرار داده است که 

پیشنهاد می شود در آن تجدیدنظر شود.« 

دبیر کمیته شرکت های سرمایه گذار در آزادراه ها تاکید می کند: »اگر قرار 

با  نیمه تمام  پروژه های  هزار همت  سه  مسئوالن  خواسته  مطابق  است 

بهره برداری  به  و  شود  انجام  غیردولتی  بخش  سرمایه گذاری  و  مشارکت 

برسد، طبعاً بهتر است برای کاهش خطرپذیری این حجم از سرمایه گذاری 

و جلب اعتماد سرمایه گذاران، در انتخاب اعضای شورای عالی فنی، نظر 

مساعد و رضایت  بخش خصوصی نیز جلب شود. این در حالی است که 

معاون اول ریاست جمهوری در نیمه مردادماه وزیر راه را مکلف کرد که 

مدل های مالی مناسبی را تهیه تا بخش خصوصی راغب به سرمایه گذاری 

ماه  چهار  حدود  با گذشت  شود که  عمرانی کشور  پروژه های  اجرای  در 

تاکنون نتیجه مشخصی اعالم نشده است.«

او با اشاره به اعالم مدیر کل دفتر تحقیقات و سیاست های پولی وزارت 

اقتصاد درباره انتشار و معامله اوراق گواهی اعتبار مولد »گام« تا پایان سال 

آن هم با نرخ سود 30 درصد، تاکید کرد: »وقتی می شود 30 همت اوراق 

گام را با چنین نرخی و با قابلیت های مخصوص به خود در مدت کوتاهی 

سود  یا  آزادراه ها  در  سرمایه گذاری  پیشنهاد  انتظار  چگونه  معامله کرد، 

سپرده به عالوه سه درصد با کسر 25 درصد مالیات را دارید؟!« 

اکنون  نسل جدیدی از قراردادهای راهسازی 

در حال شکل گرفتن است که نرخ آنها حدود 30 تا 

40درصد نسبت به قراردادهای قبلی راهسازی

 بیشتر است و این اختالف قیمت قراردادهای قدیم 

و دردست اجرا با نسل جدید قراردادها مطمئنًا 

به چالش جدی ادامه قراردادهای راهسازی

کشور تبدیل خواهد شد 
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سعید قصابیـان 

اقتصادبدونیارانهراهبرونرفتازمشکالتساختاریاقتصادکشور

نعل وارونه علت و معلولـی

را  ایران  اقتصاد  اشکاالت ساختاری  اهم  می خوانید  آنچه 

فهرست می کند که عمومًا ارتباطی با تحریم ها و دیگر عوامل 

خارجی نداشته و ریشه در سوءمدیریت و کج رفتاری مدیریت اقتصادی 

با سرمایه های سرشار و هدررفت کالن منابع کشور دارد. نویسنده برای 

برون رفت از وضعیت کنونی بر حرکت )و نه جهش( به سمت اقتصاد 

بدون یارانه تاکید و تصریح می کند که جراحی درست اقتصادی متکی 

بر همین سیاست است، نه گران کردن اقالم کاالیی. 

او معتقد است هرچند فرصت های زیادی از دست رفته، اما حرکت به 

سمت اقتصاد بدون یارانه، با شعار »فوری، سریع و انقالبی« نمی شود. 

تدبیر الزم است و برنامه ریزی و زمان بندی و مقداری شجاعت برای 

پیاده سازی آن و از همه مهم تر اقناع جامعه درباره ضرورت آن.

نرخ تورم ساالنه در کشور در حال نزدیک شدن به 50 درصد است و این در 

حالی است که تعداد کشورهایی که با نرخ تورم دو رقمی دست به گریبان 

اقتصاددانان  انگشتان دو دست تجاوز نمی کند.  از تعداد  اکنون  هستند 

دالیل افزایش تورم طی سال های اخیر را در جبران کسری بودجه دولت از 

طریق تزریق نقدینگی و خلق پول توسط سیستم بانکی می دانند و با توجه 

به کسری بودجه دولت یعنی فزونی خرج بر دخل، منطق حکم می کند که 

دولت در این شرایط از هزینه هایش به هر قیمتی بکاهد، اما سرفصل های 

اصلی هدررفت منابع کدامند؟ 

الف( شرکت های دولتی: شرکت هایی که یا اصالً در آمد ندارند و فقط 

مصرف کننده بودجه هستند و کثیری از شرکت ها که ضرر می دهند؛ بار مالی 

آنها بر دوش دولت است و دولت جرئت و جسارت تعطیل کردن حتی 

یکی از آنها را ندارد، مانند خودروسازها که اگرچه روی کاغذ بخش کمی از 

سهام دو خودروساز اصلی در دست دولت باقی مانده، اما مدیریت این 

شرکت ها تمام و کمال در دست وزارت صمت است.

در باب اهمیت موضوع، بد نیست فقط به این نکته اشاره کنم که عدد 

اختصاص داده شده به شرکت  های دولتی در بودجه سال 1401 دولت، 

بیش از دو میلیون میلیارد تومان بوده یعنی رشد 42 درصدی نسبت به 

سال پیش از آن. 

ب( یارانه های پنهان و پیدا: دو قلم اصلی آن یارانه حامل های انرژی و 

آب است. در حالی که توزیع یارانه فقط در موارد اضطراری )جنگ و بالیای 

طبیعی( و برای اقشار خاصی )ناتوانان از کار( توصیه می شود، اما در ایران 

به یک رویه عادی و حتی الزام برای دولت ها تبدیل شده تا سرمایه ای که 

می شود صرف عمران کشور کرد به صورت یارانه مستقیم و غیرمستقیم از 

جریان مولد اقتصاد خارج شود. 

پ( تزریق ارز حاصل از صادرات به بازار داخل: فشار دیگر بر هزینه های 

برای  منوچهری  بازار  به  از صادرات  ارز حاصل  تزریق  برای  اصرار  دولت، 

پایین نگه داشتن قیمت آن است. به عبارت بهتر، ارزی که می تواند صرف 

سرمایه گذاری ملی شود، اکنون در پستوی خانه ها پنهان می شود؛ تا آنجا 

که به نقل از دبیرکل کانون صرافان ایران، 40 میلیارد دالر ارز در خانه مردم 

ایران وجود دارد. 
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ارز  قیمت  دارد که  وجود  اصراری  چه  نیست  معلوم  چنین شرایطی  در 

به صورت مصنوعی پایین کشیده شود؟ به هدف کاهش تورم؟! این در 

حالی است که قیمت ارز معلول تورم است نه علت آن؛ چراکه تغییرات 

قیمت ارز تابعی است از اختالف نرخ تورم داخل با نرخ تورم در اقتصاد 

کشور صاحب ارز مرجع، بنابراین قیمت ارز دماسنج اقتصاد است و اگر 

دماسنج عدد باالیی را نشان می دهد باید پنجره را باز کرد تا اتاق خنک شود 

نه اینکه دماسنج را دستکاری کنیم. 

ت( بهره وری نازل اجرای پروژه های )عمرانی( دولتی: پروژه ای که در 

فشل  مدیریت  دست  در  می شود،  پیش بینی  ساله  چند  طراحی  مرحله 

دولتی ده ها سال به درازا می کشد و باعث هزینه چند برابری اجرا نسبت 

به پیش بینی اولیه می شود؛ نمونه آن راه آهن میانه - تبریز است که بعد از 

20 سال امروز به 25 کیلومتری تبریز رسیده یا برقی کردن راه آهن تهران - 

مشهد که به یک آرزوی پنجاه ساله تبدیل شده است. 

ریشه این مشکل را البته باید در نظام بودجه ریزی کشور جست. پروژه ها 

تصویب می شوند بدون آنکه منابع تامین اعتبار آنها احصاء شده باشند، 

بنابراین پروژه در زمان اجرا دچار بی پولی و تعویق و تاخیر می شود. در ادامه، 

تاخیرهای حادث شده، هزینه ها را افزایش و نرخ برگشت سرمایه گذاری را 

کاهش می دهد تا جایی که نرخ برگشت پروژه دیگر جذابیتی ندارد. برای 

همین است که سرمایه های خصوصی از مشارکت در پروژه های دولتی فرار 

می کنند و تصادفی نیست که پیشکش پروژه های دولتی به بخش خصوصی 

همیشه با دست رد مواجه می شود.

ث( بهره وری نازل در اجرای پروژه های دولتی: این معضل با اصرار دولت 

بر تصدی گری ابعاد عمیق تری پیدا می کند و این چیزی است که مثالً در 

ساخت مسکن دولتی شاهد آن بودیم. در حالی که ساخت مسکن توسط 

بخش خصوصی انجام می شد و سازنده و خریدار با هم تعامل داشتند، 

وعده  با  و  میدان ساخت وساز گذاشت  در  پا  ناگهان  دهه 80  در  دولت 

مسکن ارزان، تولیدکنندگان خصوصی مسکن را به حاشیه راند. 

تاکنون نیز دولتمردان زیر بار این حقیقت نرفته اند که علت گرانی مسکن، 

کمبود آن نیست، تقاضای غیرمصرفی )سرمایه ای( بسیار بزرگی است که به 

دلیل نقدینگی سرگردان به این بازار هجوم آورده است. دولت اما همچنان 

بر تحلیل خود پافشاری می کند و نه تنها از این راه برنمی گردد، بلکه در قالب 

نهضت ملی مسکن در دولت  و  اقدام ملی مسکن در دولت دوازدهم 

ادعای ساخت یک میلیون  بار  این  ادامه می دهد.  را  این رویه  سیزدهم 

مسکن در سال را دارد؛ بی توجه به بار سنگین بر بودجه کشور با بهره وری 

پایین و فشار سنگین بر دستگاه اداری کشور برای مدیریت کردن این پروژه. 

مصداق دیگر اصرار دولت بر تصدی گری را می توان در حضور پررنگ شرکت 

راه آهن دولتی در بازار حمل ونقل ریلی سراغ گرفت. شرکت های اقماری 

فعال ترین  راه آهن(  پوشش صندوق کارکنان  )شرکت های تحت  راه آهن 

شرکت ها در این بازار هستند، اما راه آهن در حالی که می تواند ذی نفع نباشد 

و نقش رگوالتوری و تنظیم روابط )اقتصادی، مالی، حقوقی، فنی، ایمنی 

و محیط زیستی( بین ذی نفعان در این بازار را بازی کند، درصدد رقابت با 

بازار  اینکه شرکتی که خود در  به  برآمده، بی توجه  شرکت های غیردولتی 

دست دارد نمی تواند تنظیم گر خوبی برای بازار حمل ونقل ریلی باشد. 

ج( اجرای پروژه های کارشناسی نشده: ساخت راه آهن در مسیرهایی که 

نه بار دارند، نه مسافر و نه توجیه اقتصادی، ساخت سدهای کارشناسی نشده 

و ساخت منوریل در تهران و قم و کرمانشاه نمونه های کوچکی هستند از 

این بی تدبیری . 

پروژه هایی مانند راه آهن ایالم و اردبیل و ارومیه و بیرجند و بروجرد و 

الیگودرز و بستان آباد و راه آهن غرب و سنندج و سرخس - زاهدان و 

بوشهر - شیراز و راه آهن مبارکه- لنجان - سفیددشت و ... با شعار بردن 

ریل به همه استان ها اما با بهره وری پایین و فشار بر دستگاه اداری کشور برای 

مدیریت آنها؛ اکنون بارهای سنگینی هستند بر دوش بودجه کشور؛ تا جایی 

که دیگر بودجه ای برای رسیدگی به راه آهن ترانزیتی و مهم آستارا - رشت و 

چابهار - زاهدان که در مسیر کریدور شمال جنوب قرار دارد باقی نمی ماند.

چ( توزیع ارز 4000 تومانی در بهار 97: این نیز فشار مضاعفی بود بر 

هزینه های دولت. تصمیم نادرستی که عالوه بر هدر دادن منابع ارزی نه تنها 

به کاهش قیمت ها منجر نشد، بلکه منشا فساد بزرگی در اقتصاد کشور بود 

و آسیب جدی به تولید وارد کرد. با این تصور اشتباه که با توزیع ارز ارزان، 

قیمت ها کاهش پیدا می کنند. اما کدام تولیدکننده یارای رقابت با کاالی 

هدررفت کالن منابع، جایی برای سرمایه گذاری 

در عمران و بهبود کیفیت زندگی مردم باقی نگذاشته

 تا آنجا که کل اعتبار عمرانی تخصیص داده شده در 

سال منتهی به مرداد 1401، فقط 200 هزار میلیارد 

تومان بوده و بنا بر اعالم رئیس سازمان برنامه 

به دلیل بدهی های قبلی خبری از پول برای تعریف 

و اجرای پروژه های عمرانی جدید نیست
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وارد شده با ارز 4000 تومانی را دارد؟ 

وقتی نفت را می فروشید و دالر آن را که امروز مثالً 35 هزار تومان در 

بازار معامله می شود به 4 هزار تومان به خلق اهلل می فروشید، اوالً به نسبت 

اختالف 31 هزار تومانی به کسر بودجه می افزایید و دوماً کاالیی که مواد 

اولیه اش با این دالر ارزان وارد و تولید شده، قطعاً ارزان تر از قیمت روز در 

بازار به فروش نمی رسد. تا حاال دیده اید فروشنده ای کاالیش را به دو قیمت 

بفروشد؟! آن را که مواد اولیه اش را با ارز 4 هزار تومانی وارد کرده به یک 

قیمت و آن را که با ارز آزاد تولید کرده به قیمت دیگری؟

فراموش نکنیم که این ارز ابتدا به همه کاالها و خدمات تعلق گرفت و پس 

از آنکه دولت متوجه آثار مخرب آن شد، اقدام به حذف آن نکرد اما در 

همان تابستان 97 شمول این ارز را به 25 قلم کاال کاهش داد و در مرحله 

بعد آن را به چند کاالی اساسی محدود کرد. این یعنی دولت فعل غلط را 

ترک نمی کند، فقط آن را تعدیل می کند!

ح( کسری ترازنامه بانک ها: از یک سو، بانک ها وام تکلیفی به پروژه های 

دولتی می دهند که شرح کیفیت اجرای آنها در باال رفت و از سوی دیگر، 

بانک مرکزی )به دستور دولت( پرداخت سود به سپرده ها و دریافت بهره از 

وام ها را کاهش داده است، بنابراین با این نرخ سود منفی )سود بانکی کمتر 

از نرخ تورم(، کسی تمایلی به سپرده گذاری در بانک ندارد و جذب منابع برای 

بانک ها سخت شده است. در واقع، بانک ها وام می دهند و با نرخ کمتر از 

نصف نرخ تورم پس می گیرند. 

نگاهی به فهرست )ناقص( ابربدهکاران بانکی نشان می دهد که آنکه این 

وسط سود می کند مردم عادی نیستند، بلکه وام گیرندگان کالن هستند که 

مابه التفاوت فاحش نرخ بهره و نرخ تورم را به جیب می زنند و اگر هم وام 

را برنگردانند راه مطمئنی برای وصول آنها نیست )کما اینکه صندوق توسعه 

ملی هم نتوانسته وام های ارزی را وصول کند(. مطالبات معوق زنجیری به 

پای سیستم بانکی است. آیا بانک ها توانسته اند وام های چندباره چند ده 

هزار میلیارد تومانی را از خودروسازان پس بگیرند؟! 

تعهدات تکلیفی و محدودیت سود و بهره، بهانه ای به دست بانک ها داده 

بنگاه ها، خرج خرید  در گردش  به سرمایه  به جای کمک  را  که سپرده ها 

ساختمان کنند )تاسیس شعب جدید و تحمیل تقاضای سرمایه ای اضافی 

به بازار مسکن(، شرکت های اقماری بزنند و به شرکت های خودشان وام و 

تسهیالت بدهند. بانک ها بدین ترتیب خلق پول می کنند و به تورم دامن 

مراجعات  تعداد  از  اینترنتی  بانکداری  توسعه  با  می رفت  )انتظار  می زنند 

حضوری به بانک ها و در نتیجه تعداد شعب کاسته شود، اما اکنون شاهدیم 

که علی رغم سرمایه گذاری هنگفت برای ایجاد زیرساخت های اینترنتی، هر 

روز بر تعداد شعب افزوده می شود!(

آن هدررفت کالن منابع و این اختاللی که نظام بانکی در اقتصاد کشور ایجاد 

کرده، کافی است تا جا برای سرمایه گذاری در عمران و بهبود کیفیت زندگی 

مردم )سالمت، فرهنگ، ورزش و...( تنگ شود و سهم اینها در بودجه هر 

سال بیشتر آب برود )کل اعتبار عمرانی تخصیص داده شده در سال منتهی 

به مرداد 1401 فقط 200 هزار میلیارد تومان بوده و بنا بر اعالم رئیس سازمان 

برنامه به دلیل بدهی های قبلی خبری از پول برای تعریف و اجرای پروژه های 

عمرانی جدید نیست(. با این مقدمات تعجبی ندارد که برآیند سرمایه گذاری 

در کشور در طول دهه نود نزدیک صفر بوده باشد. 

کج رفتاری های یارانه ای 

در خسارت های توزیع بی حساب وکتاب و همه شمول یارانه همین بس که 

هر کس بیشتر مصرف کند از یارانه بیشتری برخوردار می شود. یارانه به نام 

ضعفاست و به کام قشر برخوردار و آنها که دست بازتری برای مصرف دارند. 

هر چه بنزین بیشتری مصرف کنید یارانه بیشتری نصیبتان می شود. اگر چند 

خودرو داشته باشید چه بهتر! برای همین است که همه مشتاق خودروهای 

بزرگ و پرمصرف هستند و کسی تمایلی به خودروی اقتصادی ندارد!

می شود.  شما  نصیب  بیشتری  یارانه  مصرف کنید  بیشتری  برق  چه  هر 

برای همین است که فوالدسازان و صنایع سیمان و آلومینیوم رغبتی به 

تولید از شیوه های ارزان تر ندارند. انرژی ارزان، هزینه تولیدکنندگان فوالد 

و آلومینیوم، مس، پتروشیمی ها و ... را کاهش داده و این توهم را دامن 

و  تولید می کنیم  ارزان  را  پتروشیمی  فلزات و محصوالت  ما  می زند که 

می توانیم با محصول خارجی رقابت داشته باشیم. رتبه دهم جهانی در تولید 

پروژه هایی مانند راه آهن ایالم، اردبیل، ارومیه 

و بستان آباد، سرخس - زاهدان، بوشهر - شیراز و 

مبارکه - لنجان - سفیددشت و ... با شعار بردن ریل 

به همه استان ها اما با بهره وری پایین و فشار بر 

دستگاه اداری کشور برای مدیریت آنها؛ اکنون بارهای 

سنگینی هستند بر دوش بودجه کشور؛ تا جایی که 

دیگر بودجه ای برای رسیدگی به راه آهن  ترانزیتی

 چابهار - زاهدان باقی نمی ماند
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و رتبه شانزدهم جهانی در صادرات فوالد به پشتوانه همین انرژی ارزان به 

دست آمده نه به مدد مدیریت پویا و بهره وری سرمایه و عوامل تولید. در 

واقع ما در پوشش صادرات محصوالت فوالدی و آلومینیومی و مسی و 

سیمان و پتروشیمی در حال صادر کردن انرژی ارزان هستیم. 

هر چه آب بیشتری مصرف کنید یارانه بیشتری نصیب شما می شود. آب 

مجانی قیمت تولید هندوانه و گوجه و سیب و پیاز را کاهش می دهد و این 

توهم را دامن می زند که ما این میوه ها را ارزان تولید می کنیم و می توانیم 

اگر  اماراتی  با محصول خارجی رقابت کنیم. مصرف کننده  صادر کنیم و 

می خواست هندوانه را خودش تولید کند قطعاً آب بسیار گرانی را مصرف 

می کرد. به عبارت بهتر، مابه التفاوت هندوانه ارزان ایرانی و هندوانه گران 

اماراتی آب ارزانی است که به آن طرف خلیج فارس هبه می کنیم. 

اسراف فقط به مصرف انرژی محدود نیست. هر چیزی که به قیمتی کمتر 

از قیمت بازار عرضه شود به آفت اسراف گرفتار می شود. آب کشاورزی )که 

با صرف هزینه از سرچشمه  و سد به دشت و زمین هدایت می شود( و 

آب شرب تصفیه شده هدر می روند چون کشاورز و خانه دار قیمت واقعی 

آن را نمی پردازد. 

در خسارت های توزیع بی حساب و کتاب و همه شمول یارانه نمی توان از 

قاچاق چشم پوشید. نیسان های آبی حامل سوخت به مقصد همسایه 

و  می آیند  ما  به کشور  اضافه  باک  با  خارجی که  و کامیون های  شرقی 

کشتی های حامل سوخت قاچاق که گاهی در خلیج فارس کشف می شوند، 

مشت هایی هستند نمونه خروار از منابع ملی که به یغما می روند. 

خالصه اینکه؛ اختصاص یارانه به محصوالت/  خدمات به تخریب بازار آن 

محصوالت منجر می شود؛ همان گونه که اعطای یارانه به برق، امروز باعث 

ورشکستگی این صنعت شده و سرمایه گذاری در آن دیگر توجیه ندارد. 

محصول این فرایند، عقب ماندن 15 هزار مگاواتی تولید برق از مصرف آن 

است؛ همان گونه که اعطای یارانه به گاز به تصمیم گیران این آدرس اشتباه را 

داده که به موازات برق، گاز را به در تک تک خانه ها و کارخانه ها و شهرک های 

صنعتی برسانند و بنابراین اکنون در نقطه ای هستیم که به دلیل مصرف 

داخلی دیگر چیزی برای صادرات باقی نمانده است؛ صادراتی که می توانست 

ارز الزم برای سرمایه گذاری در میادین گازی جدید را تامین کند. 

وقتی سوخت فسیلی یارانه ای به تولید برق می دهید، چطور انتظار دارید که 

تولید برق از منابع پاک و تجدیدپذیر توجیه اقتصادی پیدا کند؟ )سهم منابع 

تجدیدپذیر در تولید برق کشور به هزار مگاوات هم نمی رسد(.

قیمت های  به  ریلی  مسافری  حمل ونقل  شرکت های  اجبار  باالخره  و 

و  شده  صنعت  این  ورشکستگی  باعث  امروز  )دستوری(  یارانه ای  بلیت 

سرمایه گذاری در آن توجیه ندارد؛ لذا عرضه صندلی به مسافر کاهش پیدا 

می کند، کمبود ایجاد می شود و مسافران به جاده و هواپیما سوق داده 

می شوند. کسی حاضر به تامین واگن مسافری و مسافرکشی ریلی نیست 

و به طریق اُولی از تامین لکوموتیو هم استقبال نمی شود؛ علی رغم تلفات 

روزافزون حوادث جاده ای و مصرف سوخت باالتر. 

وقتی سوخت یارانه ای به حمل ونقل جاده ای می دهید چطور انتظار دارید 

که استفاده از حمل ونقل ریلی توجیه اقتصادی پیدا کند؟ وقتی به لکوموتیو 

دیزل الکتریک، گازوئیل یارانه ای تقریباً مجانی می دهید چطور انتظار دارید 

که پروژه های برقی سازی در حمل ونقل ریلی توجیه اقتصادی پیدا کنند؟ 

اجبار شرکت های هواپیمایی داخلی به پیروی از قیمت های بلیت یارانه ای 

)دستوری( هم امروز باعث ورشکستگی این صنعت شده و سرمایه گذاری 

در آن توجیه ندارد. 

◊ ◊ ◊

در باال به اهم گره های ساختاری اقتصاد کشور و کج رفتاری مدیریت اقتصادی 

کشور با سرمایه های سرشار این مردم و هدررفت کالن منابع کشور اشاره 

شد که عموماً منشأ داخلی دارند. عالج مشکالت ساختاری اقتصاد کشور 

حرکت )و نه جهش( به سمت اقتصاد بدون یارانه است )جراحی درست 

اقتصادی این است نه گران کردن چند قلم کاال(. باید بکوشیم سرمایه ای که 

می شود در عمران کشور خرج کرد، به صورت یارانه مستقیم و غیرمستقیم 

از جریان مولد اقتصاد خارج نشود. 

هرچند فرصت های زیادی از دست رفته، اما حرکت به سمت اقتصاد بدون 

یارانه با شعار و انقالبی گری و زود و تند و سریع نمی شود. تدبیر الزم است 

و برنامه ریزی و زمان بندی و مقداری شجاعت برای پیاده سازی آن و از همه 

مهم تر اقناع جامعه درباره ضرورت آن. 

وقتی سوخت یارانه ای به حمل ونقل جاده ای

 می دهید؛ چطور انتظار دارید که استفاده از حمل ونقل 

ریلی توجیه اقتصادی پیدا کند؟ وقتی به لکوموتیو 

دیزل الکتریک، گازوئیل یارانه ای تقریبًا مجانی می دهید 

چطور انتظار دارید که پروژه های برقی سازی

در حمل ونقل ریلی توجیه اقتصادی پیدا کنند؟!
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تهاتروتغییرکاربریزمینبهجرگهروشهایتامینمالیپیوست

نسخه ای برای تامین مالی راه  
وقتی اجرای پروژه های دولتی در حوزه حمل ونقل از طریق 

روش های مرسوم تامین مالی اعم از سرمایه گذاری بخش 

خصوصی و خارجی،  درخواست وام، حقوق صاحبان سهام،  انتشار 

اوراق بدهی و... با مشکل مواجه شد و چند برابر پیش بینی ها زمان 

برد؛ دولت به جای اینکه به دنبال معایب عملکرد خود برود، وزارت راه 

و شهرسازی را با ضرب االجل به ارائه بسته  پیشنهادی سرمایه گذاری 

جدید برای پروژه های حمل ونقلی به ویژه ریلی و جاده ای مکلف کرد؛ 

غافل از اینکه قطعه گمشده پازل تامین مالی این پروژه ها متعهد 

نبودن دولت به تعهدات خود است. 

و  راه  وزارت  تکلیف  از  ماهی  چند  اینکه  به  توجه  با  میان،  این  در 

دفتر  مدیرکل  افتخاریان،  جالل  سید  به تازگی  می گذرد،  شهرسازی 

مشارکت و جذب سرمایه گذاری شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 

حمل و نقل کشور راهکارهایی اعم از تهاتر زمین،  موارد مختلف موجود 

اختیار  اختصاص قیر حمایتی و سیمان در  بودجه مانند  قانون  در 

پیمانکاران و مشارکت عمومی- خصوصی را از جمله موارد پیشنهادی 

در قالب بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی به شرکت ها دانست 

و آخرین مراحل نهایی شدن آن را تشریح کرد.

با این حال، وزارت راه و شهرسازی بسته تامین مالی پروژه های حمل و نقل 

برای  نهایی  اصالحات  اعمال  به منظور  و  نهایی کرد  را  جاده ای  و  ریلی 

شرکت های ذی ربط حاضر در جلسه با معاون رئیس جمهور ازجمله شرکت 

راه آهن،   شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل و سازمان راهداری 

با اعالم  فرستاد. به این ترتیب، پیش بینی می شود حدود یک ماه دیگر 

نظرات و پیشنهادهای شرکت های نامبرده بسته پیشنهادی به منظور تایید 

برای معاون اول رئیس دولت ارسال شود.

در همین زمینه، سید جالل افتخاریان، مدیرکل دفتر مشارکت و جذب 

نیز  زیربناهای حمل و نقل کشور  توسعه  و  سرمایه گذاری شرکت ساخت 

درباره تهیه بسته پیشنهادی سرمایه گذاری در پروژه های حمل و نقل به دنیای 

اقتصاد گفته است پیش نویسی با محوریت توانمندی و برنامه های دولت 

تکلیف  دولت  رئیس  اول  معاون  تابستان  گرماگرم  در  اینکه  از  پس 

سه هفته ای بر گردن وزیر راه و شهرسازی برای تدوین و ارائه بسته پیشنهادی 

و روش های تامین مالی به منظور اجرای پروژه های اولویت دار در دست 

اقدام و همچنین نگهداری شبکه حمل ونقل جاده ای و ریلی کشور نهاد،  

بسیاری از کارشناسان روش های تامین مالی را برای پروژه های حمل ونقلی 

شناخته شده و سرمایه گذاری را در این حوزه موضوعی مهم دانستند و 

گفتند که این موضوع به تعمق و تدبر عمیق نیاز دارد و امری نیست که در 

سه هفته جمع بندی شود. برخی از تشکل های بخش خصوصی فعال در این 

صنعت نیز اعالم کردند که تاکنون مدل های مختلفی را برای سرمایه گذاری 

پروژه های آزادراهی به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد داده ایم، اما متاسفانه 

همه آنها نادیده گرفته شده است. 
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سیزدهم و چهاردهم تهیه شده که در شرایط فعلی یکسری مباحث و مبانی 

آن وجود دارد و یکسری نیز باید ایجاد شود.

افتخاریان با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی یکی از دستگاه هایی است 

که با دستور العمل و آیین نامه ای اجرایی که درباره استفاده از منابع پولی و 

مالی داشته است و دارد از سال 1367 دراین زمینه ورود و از حمایت ها 

و کمک های بخش خصوصی به ویژه در موضوع آزادراه ها استفاده کرده 

است، اظهار کرده بود: »برای آن یکسری مباحث را ایجاد و در کنار آن قانون، 

این موضوع را پیش بردیم.«

او یادآور شده بود که از دیگر موارد پیش بینی شده در قانون بودجه مانند 

اختصاص قیر حمایتی به پیمانکاران و قراردادن سیمان در اختیار آنها )در 

قالب ماده 56( هم باید بهتر استفاده شود. البته در حال حاضر قانون الحاق 

ماده 56 به عنوان یک مورد حمایتی در قانون بودجه امسال ذیل بند )ز( 

تبصره 4 وجود دارد که می توان با اختصاص مبلغی از این قانون الحاق، از 

آن برای شارژ و سرعت دهی به پروژه ها استفاده کرد.

اما در حالی اختصاص قیر حمایتی و سیمان به پیمانکاران به عنوان یک 

راهکار برای شارژ و تسریع پروژه های عمرانی قرار گرفته است که روشی تازه 

نیست و اکنون نیز مخالفان بسیاری در بدنه دولت و مجلس دارد.

از تهاتر تا تغییر کاربری زمین

افتخاریان یکی دیگر از این موارد حمایتی را تهاتر زمین اعالم و اظهار کرده 

است که این موضوع امسال در قانون بودجه پیش بینی شده است و یکی 

بازی برد- برد است  برای اجرای یک  اقدام ملی  از مواردی است که یک 

که با هدفی دوسویه می تواند انجام شود و به کمک پروژه های عمرانی با 

مطالبات پیمانکاران بیاید . مدیرکل دفتر مشارکت و جذب سرمایه گذاری 

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل برنامه  حمایتی دیگر را تغییر 

کاربری زمین های موجود در اطراف پروژه ها نام برده و گفته بود که کار را 

می توان به سرمایه گذاران پیشنهاد داد. 

مدیرکل دفتر مشارکت و جذب سرمایه گذاری شرکت ساخت و توسعه 

زیربناهای حمل و نقل کشور، با بیان اینکه این تغییر کاربری می تواند یک آیتم 

حمایتی و جذاب برای سرمایه گذار باشد، افزوده بود که در قالب طرح های 

سودآور و تجاری )TOD(  می توان از اراضی جانبی پروژه ها با تغییر کاربری، 

استفاده بهینه کرد.

گفتنی است که در کشورهای دیگر هم بسیاری از فروشگاه ها و پاساژهای 

بزرگ در کنار جاده های ترانزیتی بیرون از شهرها تاسیس می شوند تا هم 

خرید و هم تفریح انجام شود.  البته در ایران سال هاست فعاالن بخش 

خصوصی تهاتر یا اختصاص زمین های اطراف پروژه های عمرانی حمل ونقل 

را مانند ساخت آزادراه و راه آهن به سرمایه گذار پیشنهاد داده اند، اما هنوز 

اجرایی نشده است. حاال چطور شده که این مورد در بسته پیشنهادی وزارت 

راه جا خوش کرده است؟ نمی دانیم اما امیدواریم که در صورت تصویب آن 

بسته این مورد قابلیت اجرایی داشته باشند.

حرکت در مدار مشارکت عمومی- خصوصی

افتخاریان با بیان اینکه به همه این موارد درون بسته پیشنهادی اندیشه 

شده اما چون هنوز نهایی نشده، جزئیات بیشتر آن قابل بازگو کردن نیست، 

این آیتم های حمایتی را در قالب  باید  بود: »در حال حاضر  یادآور شده 

مشارکت عمومی-خصوصی بیاوریم تا بتوانیم هم مبانی قانونی آن را داشته 

باشیم و هم خودمان را برای این مدل از امور تجهیز کنیم.«

قانون مشارکت  از  است که هرازگاهی  »چند سالی  بود:  تصریح کرده  او 

عمومی-خصوصی صحبت می شود، اما هنوز اجرایی نشده است. در این 

دولت، پیگیری بیشتری در این زمینه صورت می گیرد و اخیراَ دو آیین نامه 

اجرایی مبنی براینکه چگونه پروژه ها را با موارد حمایتی به بخش خصوصی 

واگذار کنیم؟ در این زمینه بیرون آمده است. همه اینها عواملی هستند که 

در پیشبرد پروژه های زیربنایی تاثیرگذار خواهد بود.«

مدل های  اساس  بر  حرکت  راه  وزارت  پیشنهادی  بسته  در  حالی  در  اما 

مشارکت عمومی- خصوصی پیشنهاد شده که این مدل در بین فعاالن 

بخش خصوصی چندان خواهان ندارد،  زیرا آنها معتقدند که این مدل، همه 

اختیارات را اعم از مقرره نویسی، اجرا، تفسیر و حتی نظارت در ید دولت قرار 

می دهد و دایره تاثیرگذاری بخش خصوصی را محدودتر می کند. 

مدیرکل دفتر مشارکت و جذب سرمایه گذاری شرکت 

ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل: تهاتر زمین 

یکی از این موارد حمایتی از پیمانکاران بخش راه است 

که امسال در قانون بودجه پیش بینی شده و به نظر 

می رسد می تواند با هدفی دوسویه به کمک پروژه های 

عمرانی و حل مشکل مطالبات پیمانکاران بیاید
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گزارش مرکز پژوهش های مجلس گواه این است که اگر فکری به 

حال موانع سرمایه گذاری نشود، با خروج بیشتر سرمایه و رشد 

منفی شدیدتر اقتصادی مواجه خواهیم شد.

این گزارش که در تاریخ 20 آذر ماه منتشر شده است از رسیدن عدد 

»تشکیل سرمایه ثابت خالص« به عدد منفی 634/ 59 در سال 1401 

خبر می دهد و این به معنای خروج سرمایه و عدم تمایل یا توانایی 

ناتوانی در  و  ناتوانی در جذب سرمایه های خارجی  بخش خصوصی، 

سرمایه گذاری های دولتی است.

طبق آنچه در گزارش مرکز پژوهش های مجلس تحت عنوان »راهبرد 

تقدیم  آستانه  در  پیشنهادی  تحولی  محورهای  و  بودجه ریزی  اصالح 

الیحه بودجه 1402« منتشر شده است آمده: »براساس آمار فصلی سه 

ماهه اول 1401 مرکز آمار، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 0/1 درصد 

نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش داشته است. تشکیل سرمایه 

ثابت خالص در سه سال اخیر منفی بوده است. نهایتاً براساس روندهای 

تشکیل  استهالک،  و  ناخالص  ثابت  تشکیل سرمایه  پیش بینی  قابل 

سرمایه ثابت خالص برای سال 1401 نیز منفی برآورد می شود.«

این پرسش مطرح می شود که منفی شدن عدد سرمایه گذاری  حاال 

ثابت خالص به چه معناست و چه تبعاتی را برای اقتصاد ایران خواهد 

داشت؟ در درجه نخست هرگونه تغییری در مجموع سرمایه گذاری 

ثابت خالص به معنای تحت تاثیر قرار دادن تولید ناخالص داخلی و 

رشد اقتصادی است؛ گرچه در شرایط فعلی اقتصاد ایران فعالً مهم ترین 

دغدغه رشد اقتصادی نیست.

تشکیل سرمایه گذاری ثابت خالص مجموع سرمایه گذاری هایی است 

که بخش خصوصی و بخش دولتی انجام می دهند و هر چقدر آنها 

تضعیف شوند، عدد سرمایه گذاری ثابت نیز کمتر خواهد شد.

در این بین، بخش خصوصی نقش مهمی را در شاخص تشکیل سرمایه 

ثابت خالص ایفا می کند، اما در سال های گذشته به دلیل موانع بسیار 

و همچنین  دولت  در گردش، عدم حمایت  داخلی، کاهش سرمایه 

اعمال تحریم های خارجی، نتوانسته سرمایه گذاری های تاثیرگذار جدیدی 

را انجام دهد یا از انجام سرمایه گذاری های جدید عقب نشینی می کند. 

از سوی دیگر، خود دولت نیز به دلیل درآمدهای کم و هزینه های زیاد 

سرمایه گذاری ویژه ای را انجام نداده است. درست است که مثالً رقم 

بودجه عمرانی کشور از نظر عددی بزرگ تر شده، اما به دلیل تورم، این 

رقم صرفاً هزینه شده و شکل سرمایه گذاری به خود نگرفته است.

نکته مهم دیگر آن است که دولت برای تامین هزینه و بودجه خود به 

سراغ بانک های کشور رفته که موجب ضربه زدن به بانک ها و جلوگیری 

از سرمایه گذاری جدید آنها شده است.

در این بین بحث جذب سرمایه گذاری های خارجی هم اهمیت باالیی 

آثار  و  برجام  مذاکرات هسته ای، موضوع  بن بست  به  توجه  با  دارد. 

اقتصادی آن علناً از دسترس خارج شده و از سوی دیگر، تنها شریک 

خارجی ما یعنی چین نیز، در طول این سال ها به شکل واضحی سطح 

همکاری خود را با ایران کاهش داده است. چینی ها اخیراً نیز با صدور 

بیانیه مشترک با عربستان، این پیام را به ایران ارسال کردند که نباید به 

افزایش میزان سرمایه گذاری از جانب آنها چندان امیدوار بود. به این 

موارد، خروج سرمایه از کشور را نیز باید اضافه کرد که در سال های اخیر 

شکلی نجومی به خود گرفته است.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس گواه این است که اگر فکری به حال 

موانع سرمایه گذاری نشود، با خروج بیشتر سرمایه و رشد منفی شدیدتر 

اقتصادی مواجه خواهیم شد و شاید زمانی برای جبران فرصت های از 

دست رفته نباشد.

گزارشمرکزپژوهشهایمجلسهشدارمیدهد

جذبسرمایهگذاریدرکشوربرایسومینسالمنفیشد
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خیلی ها حتی آنها که هوادار مداخله گسترده دولت نیستند 

)راه ها  زیرساخت ها  زمینه  در  دست کم  دولت  معتقدند 

شبکه های ارتباطی و مانند آن( باید حضوری فعال داشته باشد. هنری 

هازلیت از جمله اقتصاددانان مشهوری است که در کتاب معروف خود 

این  فریب  نباید  می دهد که  یک درس« هشدار  در  »اقتصاد  نام  به 

استدالل را خورد. این کتاب مهم ترین و مستدل ترین مباحث تاریخ 

معاصر جهان را در نقد اقتصاد دولتی دربردارد و هرچند مثال ها و 

نوع  اما  استوارند،  آمریکا  تجربه  بر  عمدتا  کتاب  این  توضیحات 

دخالت های دولتی که در آن محکوم شده چنان جنبه بین المللی پیدا 

کرده اند و در همه کشورها تکرار می شوند که از نگاه خوانندگان خارجی، 

گویی سیاست های اقتصادی کشور آنها را شرح داده است. 

هنری هازلیت در این کتاب با زبانی ساده نشان می دهد که تخصیص 

منابع اقتصادی توسط دولت ها و قطع ید بازیگران خصوصی موجب 

کشیده شدن پرده جهل بر روابط اقتصادی می شود و منابع کمیاب را 

تلف می کند. 

نقشبنیادیندولتدراقتصادزیرتیغنقد

افسانـه زیرساخـت!
طرح  های عمومی یعنی مالیات

امروزه در دنیا هیچ عقیده ای پایدارتر و اثرگذارتر از باور به مخارج دولتی 

یکایک  برای  نوشدارویی  مقام  در  دولت  مخارج  جا  همه  ندارد.  وجود 

اندازه ای  تا  بیماری  های اقتصادی حضور پیدا می  کند. صنعت خصوصی 

راکد و بی  رونق است؟ می  توان آن را با مخارج دولتی کامال به راه انداخت. 

بیکاری وجود دارد؟ این به وضوح به خاطر »قدرت خرید خصوصی ناکافی« 

است. عالج آن نیز معلوم است؛ تمام آنچه نیاز داریم این است که دولت 

به قدر کافی خرج کند تا این »نقص« جبران شود.

آثار بی  شماری بر این پندار غلط استوارند و همان طور که غالبا در نظراتی از 

این دست می  بینیم، این اشتباه به بخشی از شبکه پیچیده توهماتی تبدیل 

شده است که متقابال یکدیگر را تایید می  کنند. اینجا مجال کندوکاو در کل 

این شبکه را نداریم؛ اما می  توانیم به وارسی تنه اصلی این شبکه و خطای 

مادری که این اوالد را زاییده، بپردازیم.

دست  به  آنچه  هر  برای  باید  بگذریم،  که  طبیعت  رایگان  مواهب  از 

می  آوریم، به نوعی هزینه بپردازیم ، اما دنیا پر از به اصطالح اقتصاددانانی 

است که ذهن  شان آکنده از نقشه  هایی برای به دست آوردن چیزی است، 

برابر هزینه ای پرداخت شود. می  گویند دولت می  تواند خرج  بی  آنکه در 

یعنی می  تواند مدام  بستاند؛  مالیاتی  اصال  بی  آنکه  باز خرج کند،  و  کند 

بدهی باال آورد، بی  آنکه هیچ گاه حق حساب آن را پس دهد، حال آنکه 

چنین رویاهای لطیفی در گذشته همواره در اثر ورشکستگی ملی یا تورمی 

وحشی،   آش والش شده اند. 

باید رک و پوست کنده بگوییم که هزینه تمام مخارج دولتی، دست آخر 

باید از مالیات  ها پرداخت شود و خود تورم چیزی نیست مگر مالیات ستانی 
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)و به ویژه شکلی بسیار درنده از آن(. مادامی که به این شیوه به مسئله 

نگاه کنیم، معجزه  های كذایی مخارج دولتی سیمایی دیگر خواهند یافت.

مقداری از مخارج عمومی برای انجام کارکردهای ضروری دولت الزم است  

و  جاده  و  خیابان  از   - عمومی  پروژه  های  از  میزان مشخصی  به  چراکه 

پلیس و  قانون گذاری،  تا  اسلحه خانه و ساختمان گرفته  و  تونل  و  پل 

آتش نشانی - برای ارائه خدمات عمومی ضروری نیاز داریم. اینجا به این 

گونه پروژه  های عمومی که اساسا الزم   هستند و تنها بر همین اساس از 

آنها دفاع می  شود، کاری نداریم؛ بلکه به آن دسته از پروژه  های عمومی 

می  پردازیم که ابزاری برای »اشتغال زایی« یا افزودن به ثروت جامعه تلقی 

می  شوند؛ ثروتی که در صورت نبود این برنامه  ها وجود نداشت.

پلی ساخته می  شود. اگر این پل جهت برآوردن یک تقاضای فوری عمومی 

ساخته شود، اگر مشکل ترافیک یا یک مشکل حمل و نقلی را که در غیر 

برای کل  اگر  یک کالم  در  و  برطرف کند  نیست،  قابل حل  صورت  این 

مالیات دهندگان ضروری  تر از چیزهایی باشد که هر یک از آنها پولشان را 

)اگر در قالب مالیات از آنها گرفته نمی شد( صرف آن می  کردند، نمی توان 

هیچ مخالفتی با ساخت آن داشت، اما پلی که اساسا برای »اشتغال زایی« 

ساخته می  شود، داستان دیگری دارد.

وقتی ایجاد شغل به هدف تبدیل می  شود، مسئله »نیاز« به مالحظه ای 

فرعی تبدیل خواهد شد. »پروژه  ها« باید به هم بافته شوند و خرج کننده  های 

دولتی به جای آنکه به این بیندیشند که پل  ها »باید« کجا ساخته شوند، 

افراد  این  آیا  نهاده شوند؟  بنا  آنها »می  توانند« کجا  از خود می  پرسند که 

می  توانند پاسخ قابل قبولی برای این سوال بیابند که چرا یک پل جدید 

باید شرق آباد را به غرب آباد وصل کند؟ این سوال به زودی اهمیت خود 

را از دست خواهد داد و این پروژه به امری مطلقا ضروری تبدیل می  شود 

و آنها که در ضرورت این کار تردید کنند، برچسب واپس گرا می  خورند و به 

استدالل ها و حرف  هایشان توجهی نمی شود.

دو استدالل در دفاع از ساخت این پل پیش نهاده می  شود که یکی را عمدتا 

پیش از ساخت آن می  شنویم و دیگری را اغلب بعد از آنکه ساخت پل 

تمام شد. استدالل اول آن است که این کار اشتغال زایی به همراه دارد و 

مثال 500 شغل را برای یک سال به وجود می  آورد. معنی ضمنی این گفته 

آن است که اینها مشاغلی   هستند که در غیر این صورت به وجود نمی آمدند.

این چیزی است که در نگاه اول به نظر می  آید. اما اگر آموخته باشیم که 

از پیامدهای بی  فاصله فراتر رویم و به نتایج و پیامدهای ثانویه بنگریم و 

به  از یک پروژه دولتی نفع می  برند، فراتر رویم و  از کسانی که مستقیما 

آنهایی که غیرمستقیم از آن اثر می  گیرند نگاه کنیم، تصویر متفاوتی نمایان 

می شود. درست است که در مقایسه با زمانی که این پل ساخته نمی شد، 

هزینه  های  اما  می  آید،  پدید  از کارگران  خاصی  برای گروه  بیشتری  شغل 

ساخت این پل باید از محل مالیات  هایی که ما می  پردازیم تامین شود. 

اگر ساخت این پل 10 میلیون دالر هزینه داشته باشد، مالیات دهنده  ها 10 

میلیون دالر از کف می دهند و این پولی است که در غیر این صورت صرف 

برآوردن ضروری  ترین نیازهای خود می  کردند. از این رو به ازای هر شغل 

عمومی که در این پروژه به وجود می  آید، یک شغل خصوصی در جایی 

دیگر نابود خواهد شد. 

می  توان افراد استخدام شده برای ساخت پل را دید. می  توان آنها را هنگام کار 

نظاره کرد. در اینجا استدالل خرج کننده  های دولتی در رابطه با اشتغال زایی 

نمایان می شود و احتماال بیشتر افراد را قانع می  کند. اما چیزهای دیگری هم 

هستند که ما نمی بینیم، چرا که بدبختانه هیچ گاه به آنها اجازه داده نشده که 

پدیدار شوند. این ها مشاغلی   هستند که به خاطر 10 میلیون دالر اخذشده 

از مالیات دهنده ها نابود شده اند. تمام آنچه روی داده، در بهترین حالت، 

انحراف مشاغل در اثر این پروژه بوده است. پل سازهای بیشتر؛ اما کارگران 

خودروسازی، تکنسین  های تلویزیون، کارگران خیاطی و کشاورزان کمتر.

راه جادوی مخارج  از  پل  این  اکنون  می  پردازیم.  دوم  استدالل  به  حاال 

دولتی پا به عرصه وجود گذاشته ، اما اگر کارشکنان و واپس گراها به هدف 

خود رسیده بودند، این پل کجا بود؟ چنين پلی نداشتیم و کشور به همان 

میزان فقیرتر می  شد. این استدالل خرج کننده  های دولتی برای کسانی است 

که نمی توانند چیزی را ورای آنچه جلوی چشم  شان است، درک کنند، اما 

اگر آموخته باشیم که به عواقب غیرمستقیم هم مانند پیامدهای مستقیم 

بنگریم، می  توان اتفاقاتی را که هیچگاه اجازه وقوع به آنها داده نشده، به 

چشم تخیل دید. می  توان خانه  های ساخته نشده، ماشین  آالت تولید نشده، 

پلی ساخته می  شود. اگر این پل جهت برآوردن 

یک تقاضای فوری عمومی ساخته شود، اگر مشکل 

ترافیک یا یک مشکل حمل و نقلی را که در غیر این صورت 

قابل حل نیست، برطرف کند، نمی توان هیچ مخالفتی با 

ساخت آن داشت، اما پلی که اساسا برای »اشتغال زایی« 

ساخته می  شود، داستان دیگری دارد
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البسه دوخته نشده و شاید خوراکی  های به عمل نیامده و فروخته نشده 

را دید. اتفاقی که رخ داده، صرفا آن است که یک چیز به جای چیزهایی 

دیگر خلق شده است.

روشن است که همین استدالل درباره هر شکل دیگری از کار عمومی نیز 

صدق می  کند. به عنوان مثال، این بحث در رابطه با ساخت مسکن برای 

افراد کم درآمد با استفاده از وجوه عمومی هم صادق است. تمام آنچه رخ 

می  دهد، این است که پولی به واسطه مالیات از خانواده  های پردرآمدتر )و 

احتماال حتی مقداری نیز از خانواده  های کم درآمدتر( گرفته می  شود تا آنها 

را به حمایت از این خانواده  های منتخب کم درآمدتر و توانمندسازی آنها 

برای زندگی در سرپناهی بهتر با همان نرخ اجاره پیشین یا با نرخی کمتر 

از آن وادارد.

در اینجا قصد نداریم به تمام دالیل مطرح شده در دفاع از مسکن عمومی 

یا در انتقاد از آن بپردازیم. تنها می  خواهیم به دو خطا در استدالل  هایی که 

بیش از همه در دفاع از ساخت آنها بیان می  شود، اشاره کنیم. یکی این 

است که مسکن عمومی »اشتغال زا« است و دوم آن که مسکن عمومی، 

ثروتی ایجاد می  کند که در غیر این صورت خلق نمی شد، اما هر دو استدالل 

توجهی  می  رود،  از دست  مالیات  راه  از  آنچه  به  نادرست هستند، چون 

نمی کنند. مالیات ستانی برای ساخت مسکن عمومی، همان تعداد مشاغلی 

را که در این بخش به وجود می  آورد، در حرفه  های دیگر نابود می  کند.

و پاسخ این ایراد ابدا این نیست که مثال بگوییم مسکن دولتی نیازی به 

تامین مالی با تخصیص یكباره سرمایه ندارد، بلکه تنها نیازمند حمایت 

ساالنه اجاره ای است. این نکته صرفا بدان معناست که هزینه واردشده بر 

مالیات دهنده  ها، به جای یک سال در سالیان زیادی باز می  گردد.

مزیت بزرگ روانشناختی مدافعان مسکن دولتی آن است که وقتی این 

خانه  ها در حال ساخت هستند، کارگران در حال کار دیده می  شوند و همچنین 

وقتی ساخت آنها به پایان می  رسد، خود این خانه  ها دیده می  شوند و افراد 

در آنها زندگی می  کنند، اما شغل  های نابود شده در اثر مالیات های اخذشده 

نیز که هرگز  و خدماتی  و کاالها  نمی شوند  دیده  نوع مسکن  این  برای 

ساخته نشده اند، به چشم نمی آیند. فکر کردن به ثروتی که در این میان 

خلق نشده، تالش ذهنی مفرطی می  طلبد و هر بار که این خانه  ها و افراد 

درون آنها دیده می شوند، به تالش تازه ای نیاز خواهیم داشت.

آیا این نکته عجیبی است که قهرمانان مسکن دولتی این گفته  ها را )اگر 

مورد توجه  شان قرار گیرد( دنیایی خیالی بنامند و با برچسب ایرادگیری  های 

ناشی از تئوری محض رد کنند و در همان حال به خانه  هایی که ساخته 

شده، اشاره کنند؟ 

است  شاو  برنارد  سن خوان  رمان  شخصیت  های  از  یکی  مثل  آنها  رفتار 

چرخش  و  زمین  بودن  درباره گرد  فیثاغورث  نظریه  به  راجع  وقتی  که 

خورشید به دور آن با او صحبت می  کنند، پاسخ می  دهد: »چه آدم های 

احمقی! نمی توانند چشم  هایش را باز کنند؟« باز هم باید همین استدالل 

 Tennessee Valley( را درباره پروژه  های بزرگی مثل شرکت تنسی ولی

Authority شرکتی تحت مالکیت دولت فدرال آمریکا که در سال 1993 

با هدف کمک به توسعه اقتصادی منطقه تنسی پایه گذاری شد( به کار 

گیریم. در این مورد به خاطر حجم کار، خطر خطای باصره بیشتر است. 

یکی از بخش  های مهم این پروژه، سدی عظیم است، قوسی حیرت آور از 

فوالد و بتن »بزرگتر از هر آنچه که سرمایه خصوصی می  توانسته بسازد«، بت 

عکاس  ها، بهشت سوسیالیست  ها و پرکاربردترین نماد معجزه ساخت و ساز، 

مالکیت و اداره دولتی. اینجا ژنراتورها و نیروگاه  هایی عظیم و باصالبت 

وجود دارند و گفته می  شود که این پروژه، كل منطقه را از نظر اقتصادی 

به سطحی باالتر کشانده و کارخانه  ها و صنایعی به آن جذب شده  اند که جز 

با این شیوه پدید نمی آمدند. اینها همه از زبان هواداران آن و به صورت 

یک امتیاز خالص اقتصادی، بی  آنکه هیچ عامل خنثی کننده ای در کار باشد، 

بیان می  شود.

در این مجال نیازی نیست که به بحث درباره مزایای این سد یا پروژه  هایی 

مانند آن بپردازیم، اما وقتی از افراد و شرکت  ها مالیات می  ستانند و در یک 

بخش خاص از کشور مصرف می  کنند، چه جای تعجب دارد که این بخش 

خاص، نسبتا ثروتمندتر شود و چرا باید این را معجزه قلمداد کنیم؟ 

باید به خاطر بسپریم که در این حالت، سایر بخش  های کشور به طور نسبی 

فقیرتر خواهند بود. سازه ای آنقدر بزرگ که »سرمایه خصوصی نمی توانسته 

آن را بسازد«، در حقیقت با استفاده از سرمایه خصوصی - که در قالب 

امروزه در دنیا هیچ عقیده ای پایدارتر و اثرگذارتر از 

باور به مخارج دولتی وجود ندارد. همه جا مخارج 

دولت در مقام نوشدارویی برای یکایک بیماری  های 

اقتصادی حضور پیدا می  کند. این اشتباه به بخشی 

از شبکه پیچیده توهماتی تبدیل شده است که

 متقابال یکدیگر را تایید می  کنند
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کارگــاه

مالیات اخذ شده - ساخته شده است )یا سرمایه ای که اگر قرض گرفته 

می  شد، نهایتا باید به صورت مالیات مصادره می  شد(. پس باز هم به تالشی 

ذهنی نیاز داریم تا نیروگاه  های خصوصی، خانه  های خصوصی، دستگاه  های 

تایپ و تلویزیون هایی را ببینیم که به خاطر پولی که از افراد در سراسر کشور 

برای ساخت این سد خوش عکس گرفته شده، هیچگاه به آنها اجازه داده 

نشده که به وجود آیند.

مالیات، مانعی در برابر تولید

عامل دیگری هم وجود دارد که باعث می  شود ثروت خلق شده به واسطه 

مخارج دولتی احتماال نتواند ثروت نابود شده در اثر وضع مالیات برای 

تامین مالی این مخارج را جبران کند. برداشتن چیزی از یک جیب کشور 

و گذاشتن آن در جیب دیگر، چنانکه غالبا تصور می  شود، مسئله ای ساده 

نیست. خرج کننده  های دولتی می  گویند اگر درآمد ملی مثال 1500 میلیارد 

دالر باشد، وضع 360 میلیارد دالر مالیات از سوی دولت فدرال در سال 

به این معناست که فقط 24 درصد از درآمد ملی از اهداف خصوصی به 

اهداف عمومی انتقال می  یابد. مثل این است که بگوییم کشور، بخشی از 

منابع یک کاسه شده - همانند یک شرکت بزرگ - است و تمام آنچه در 

این میان رخ داده، صرفا، مبادله ای در دفتر حسابداری - این شرکت بوده 

است. خرج کنندگان دولتی از یاد می  برند که پول را از فرد الف می  گیرند 

تا به ب بدهند و شاید هم به خوبی از این مسئله آگاه هستند، اما وقتی 

منافعی را که این فرآیند برای فرد ب دارد توضیح می  دهند و به تشریح 

تمام چیزهای جالبی می  پردازند که وی به دست می  آورد و اگر این پول به 

او منتقل نشده بود از آنها بی  بهره می  ماند، اثرات وارد شده بر الف را از یاد 

می  برند. ب دیده می  شود، اما الف نه. 

نکته دیگر اینکه در دنیای جدید، هیچ گاه نرخ مالیات بر درآمد یکسانی 

بر همه وضع نمی شود. بیشترین فشار این نوع مالیات ها بر بخش اندکی 

از درآمد کشور وارد می شود و افزون بر آن، این درآمدهای مالیاتی باید 

با انواع مالیات های دیگر تکمیل شوند. این مالیات ها قطعا فعالیت  ها و 

انگیزه  های مالیات دهندگان را تحت تاثیر قرار می  دهند. اگر شرکتی تمام 

100 سنت از هر دالری را که ضرر می کند از دست بدهد، اما اجازه یابد مثال 

تنها 52 سنت از هر دالری را که به دست می  آورد، نزد خود نگه دارد و 

نتواند سال  های ضرردهی خود را به خوبی با سالیان سوددهی خود جبران 

کند، سیاست  هایش تحت تاثیر قرار می  گیرند.

این بنگاه فعالیت های خود را توسعه نمی دهد یا تنها آنهایی را که با کمترین 

خطر همراه  هستند، بسط می  دهد. افرادی که این شرایط را درمی  یابند، از 

راه اندازی کسب و کارهای جدید پرهیز می  کنند، از این رو کارفرمایان پیشین 

مشاغل تازه ای به وجود نمی آورند یا دست کم این کار را به اندازه زمانی که 

چنین مالیات هایی وجود نداشت، انجام نمی دهند و دیگران نیز تصمیم 

می  گیرند که اصال به این عرصه پا نگذارند. بهبود ماشین آالت و تجهیز 

کارخانه  ها با سرعتی به مراتب کمتر رخ می  دهد. 

در بلندمدت نتیجه این است که مصرف کنندگان از دریافت محصوالت بهتر 

و ارزان تری که در صورت کمتر بودن مالیات  ها به دست می  آوردند، محروم 

خواهند شد و دستمزدهای واقعی در سطحی پایین  تر از آنچه می  توانست 

درآمدهای  از  درصدی   70 یا   60  ،50 مالیات  وقتی  می  ماند.  باقی  باشد، 

شخصی ستانده می  شود، اثر مشابهی پدید می  آید. افراد از خود می  پرسند 

چرا باید شش، هشت یا نه ماه از تمام سال را برای دولت و تنها شش، 

چهار یا سه ماه را برای خود و خانواده  هایشان کار کنند. اگر آنها هنگام 

باخت، 100 سنت از هر دالری را که می  بازند از دست بدهند، اما در زمان 

برد تنها بتوانند بخشی از درآمدشان را نزد خود نگه دارند، قبول ریسک 

سرمایه گذاری را احمقانه تلقی خواهند کرد.

البته آشکار است که وضع مقدار مشخصی مالیات برای انجام کارکردهای 

ضروری دولت، گریزناپذیر است. مالیات های معقول برای دستیابی به این 

اهداف، آسیب چندانی به تولید نمی رسانند و آن نوع خدمات دولتی که در 

مقابل این مالیات  ها انجام می شوند و از جمله کارکردهایشان محافظت از 

خود تولید است، کاری بیش از جبران این مالیات ها را انجام می  دهند، اما 

هرچه درصد بیشتری از درآمد ملی در اثر مالیات  ها ستانده شود، موانع 

بازدارنده تولید و اشتغال خصوصی فزونی می  یابد و اگر کل بار مالیاتی از 

یک اندازه تحمل پذیر فراتر رود، مشکل طرح ریزی مالیات هایی که مانع 

تولید و ویران کننده نباشند، غيرقابل حل می  شود. 

وقتی ایجاد شغل به هدف تبدیل می  شود، مسئله 

»نیاز« به مالحظه ای فرعی تبدیل خواهد شد. 

»پروژه  ها« باید به هم بافته شوند و خرج کننده  های 

دولتی به جای آنکه به این بیندیشند که پل  ها »باید« 

کجا ساخته شوند، از خود می  پرسند که آنها 

»می  توانند« کجا بنا نهاده شوند؟
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تامین راه

مدیران سازمان بنادر و دریانوردی هم اعالم کرده اند 38 کیلومتر اسکله 

وجود دارد که در بودجه سال 1401 تنها 500 میلیارد تومان اعتبار برای 

آن در نظر گرفته شده است در حالی که پیش بینی نیاز موجود برابر با 

1000 میلیارد تومان اعتبار می باشد.

مدیر کل نگهداری راه و ابنیه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز 

در نشست شورای تخصصی گروه عمران و شهرسازی دفتر مطالعات 

راه های  طول  حاضر،  حال  »در  عنوان کرد:  پژوهش ها  مرکز  زیربنایی 

برون شهری اعم از آزادراه، بزرگراه، راه اصلی، فرعی و روستایی در کشور 

حدود 293 هزار کیلومتر است که ارزش مجموع آن در حدود 23000 

هزار میلیارد ریال برآورد می شود.«

علیرضا سیاهپور با تایید اینکه نگهداری سالیانه از زیرساخت ها براساس 

استانداردهای جهانی نیاز به اعتباری حدود 3 تا 6 درصد ارزش دارایی های 

زیرساختی دارد، افزود: »مجموع دارایی های سرمایه ای حوزه حمل ونقل 

جاده ای بالغ بر 30000 هزار میلیارد ریال برآورد می شود که به طور متوسط 

4.3 درصد از این رقم باید ساالنه صرف نگهداری از این مجموعه شود، 

اما بر اساس نتایج تحلیل سال 1401، حدود 56 درصد راه های شریانی 

دارای خرابی کم یا بدون خرابی و باقی مانده آنها دارای خرابی متوسط تا 

شدید گزارش شده اند.«

او با بیان اینکه در حوزه نگهداری ابنیه فنی راه ها، سازمان راهداری و 

حمل ونقل جاده ای کشور متولی نگهداری و تعمیر بالغ بر 360 هزار 

به طول 220 کیلومتر در  آبرو و  394 دستگاه تونل  دستگاه پل و 

سطح کشور است، توضیح داد: »ارزش کل دارایی های موجود در حوزه 

زیرساخت های ابنیه فنی راه های کشور بالغ بر 7000 هزار میلیارد ریال 

است. در حالی که در سال جاری اعتبار نگهداری و تعمیرات ابنیه فنی 

صرفا حدود 7000 میلیارد ریال بوده است که حدود یک دهم درصد از 

ارزش دارایی ها و معادل 5.6 درصد از کل اعتبارات مورد نیاز احصا شده 

از سامانه BMS معادل حداقل 125000 میلیارد ریال است.«

سیاهپور همچنین یادآور شد: »رویکرد سازمان راهداری جهت حفظ 

پل ها به سمت تعمیرات اضطراری و گران قیمت سوق داده شده است؛ 

در صورتی که می بایست نگهداشت پیشگیرانه و به هنگام ابنیه های فنی 

مالک عمل قرار گیرد.«

در همایش نگهداشت زیرساخت های حمل ونقل در مرکز پژوهش های مجلس اعالم شد 

خرابی»متوسطتاشدید«44درصدازشریانهایحملونقل!

با  مجلس،  پژوهش های  مرکز  زیربنایی  مطالعات  دفتر  مدیرکل 

اشاره به ارزش زیرساخت ها به عنوان بخش بزرگی از سرمایه های 

جمله  از  مختلف  بخش های  در  نگهداری  بحث  اهمیت  و  ملی 

زیرساخت های حمل ونقل، بر لزوم داشتن شبکه جامع اطالعات و 

برنامه منسجم کالن در این بخش تاکید کرده است.

علیرضا رهایی، معتقد به ضرورت تدوین استانداردها، دستورالعمل ها 

ارائه راهکارهای  اعتبارات و  به کمبود  و پیوست های نگهداری، توجه 

تامین مالی، مستندسازی دقیق از اطالعات طرح های عمرانی و راه اندازی 

سامانه های نگهداری ساختمان ها و کلیه ی زیرساخت های زیربنایی مشابه 

با سامانه های جامع حمل و نقل جاده ای است.

او در جلسه شورای تخصصی گروه عمران و شهرسازی دفتر مطالعات 

ابنیه  نگهداشت  محوریت  با  مجلس که  پژوهش های  مرکز  زیربنایی 

عمومی و زیرساخت های حمل ونقل زمینی، دریایی و هوایی برگزار شد، 

با بیان اینکه فعالیت هایی که در این زمینه طی 4 دهه اخیر انجام شده 

است شرایط با مطلوب فاصله دارد، تصریح کرده است: »طبق استاندارد 

جهانی 3 تا 6 درصد ارزش زیرساخت ها ساالنه باید صرف نگهداری از 

این زیرساخت ها شود که به دلیل کمبود اعتبارات محقق نمی شود. در 

همین راستا الزم است جایگاه ویژه ای برای این مبحث در قانون 5 ساله 

برنامه هفتم توسعه و بودجه 1402 در نظر گرفته شود.«

این در حالی است که بنا بر اعالم معاون فنی و زیربنایی شرکت راه آهن، 

این شرکت با کمبود 92 درصدی اعتبارات در حوزه بهسازی و نگهداری 

خطوط ریلی مواجه است. وی اعالم کرد که طی دهه گذشته به دلیل 

عدم تکاپوی اعتبارات و کاهش حجم عملیات بهسازی، درصدباالیی 

عقب ماندگی در بخش بهسازی خطوط شبکه ریلی به تکالیف انباشته 

قبلی اضافه شده است.
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فرودگاه

  هوای نامتعادل

  آیین نشست و برخاست

  ارزش های پا در هوا!

تشریفات هوایی 
در گیر و داری که عده ای افزایش سن ناوگان هوایی را ناشی از تصمیمات فراقانونی یا 

نرخ گذاری  دولتی می دانند،  افرادی معتقدند که مشکالت شرکت های هواپیمایی در 

فقدان یک نظام مالی شفاف ریشه دارد. ترابران عالوه بر عوامل زمینگیری هواپیماها و  

شیوه احداث فرودگاه ها، از چرخه مافیایی تامین قطعات هواپیما هم می گوید.
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گـزارش از

سیـما ذوکایـی

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی معتقد است بخش  

عمده ای از مشکالت صنعت هواپیمایی کشور که منجر 

به افزایش سن، زمینگیری ناوگان و افزایش تاخیرات پروازها شده، 

ناشی از تصمیمات فراقانونی و جلوگیری از آزادسازی نرخ بلیت 

در کشور  غیرفعال  هواپیمای   ۲۰۰ حدود  به  اشاره  با  او  است. 

مهم ترین مشکل حال حاضر این صنعت را دخالت بخش هایی از 

دولت در سازوکار اقتصادی یا نرخ گذاری آن می داند؛ این در حالی 

برخی  است  معتقد  مجلس  عمران  کمیسیون  رئیس  که  است 

ایرالین ها عمدًا در حال زمینگیر کردن هواپیماها هستند. 

صنعت  و کارشناسان  تحلیلگران  از  یکی  نظر  زمینه،  همین  در 

هوانوردی را جویا شدیم. آرمان بیات برخالف اظهارات دبیر انجمن 

شرکت های هواپیمایی می گوید: »تجمیع چالش ها و بروز وضعیت 

نابه سامان کنونی نتیجه سال ها نبود یک نظام مالی فرآیندمحور و 

شفاف در شرکت های هواپیمایی با رویکرد مدیریت منابع مالی در 

چهارچوب درآمدهای عملیاتی است.«

ابهاماتی درباره دالیل زمینگیری گسترده هواپیماهای کشور

هوای نامتعادل

آرمان بیات، کارشناس و تحلیلگر صنعت هوایی در گفت وگو با خبرنگار 

ترابران، وضعیت آشفته صنعت هوایی و زمینگیر شدن ناوگان را حاصل 

ایرالین ها  »در حال حاضر  بیان کرد:  و  دانست  مدیریت سنوات گذشته 

معتقدند با توجه به افزایش نرخ ارز و افزایش هزینه های ارزی و متعاقباً 

زمینگیری ناوگان و مشکالت پیرامون تحریم ها، باید اقدام به آزادسازی 

بنده مشکالتی که  اعتقاد  به  اما  آن کرد،  افزایش  یا حداقل  بلیت  نرخ 

ایرالین ها اعالم می کنند بیشتر بهانه است، چراکه آنها با توجه به درآمد های 

مدیریت  با  بایستی  آورده اند  به دست  در سال های گذشته  عملیاتی که 

ذخیره سازی مالی و منابع و پیش بینی نیاز نسبت به عمر قطعات و دیگر 

شاخص های هزینه ای، نسبت به رفع مشکالت اینچنینی اقدام می کردند 

که البته در مدیریت حمل ونقل هوایی، این مسائل صرفاً مدیریت روتین 

نگهداری و تعمیرات ناوگان است.«

او ادامه داد: »اینکه درآمد های عملیاتی حاصل شده در سنوات گذشته، 

چرا در این مقطع هزینه نمی شود، خود سوال بزرگی است که پاسخ به آن 

حل مسئله حمل ونقل هوایی کشور را به همراه دارد. در حقیقت فقدان 

منابع برای تامین نیاز های عمدتاً فنی، نشان دهنده این حقیقت تاسف بار 

است که گردش مالی حاصل شده از حمل ونقل هوایی در ادوار گذشته، 
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بیماری  نشان دهنده  بازنمی گردد که  هوایی  حمل ونقل  خود صنعت  به 

جدی این صنعت است و تماماً برگرفته از سوء مدیریت و عدم آگاهی 

سهامداران خصوصی متصدیان بوده که این چنین می پندارند هر آنچه به 

عنوان درآمد ناخالص حاصل می شود، متعلق به آنهاست و جای تاسف 

تنظیم  در  دولت  ابزار  عنوان  به  دولتی  هواپیمایی  است که شرکت های 

عرضه و بازار، احوال خوبی ندارند و اجازه یکه تازی متصدیان خصوصی در 

این باره فراهم شده است.«

اینکه اصالح مدیریت شرکت ها به ویژه در زمینه منابع  با اشاره به  بیات 

مالی منوط به اصالح رویکردها و تغییر نگرش نسبت به سرمایه گذاری 

در صنعت است، افزود: »اینکه بسیاری از افراد تحریم ها را مانع بهبود و 

به اعتقاد بنده توجیهی برای سرپوش  پیشرفت صنعت هوایی می دانند 

گذاشتن بر اشتباهات است، چراکه تحریم عامل بازدارنده و جدی نیست. 

البته تحریم ها تاثیر به سزایی در افزایش هزینه ها و همچنین نظام برنامه ریزی 

از لحاظ تاخیر زمانی در تامین قطعات داشته، اما می شد با سامان دهی در 

بخش مدیریت مالی نتایج تحریم ها را به حداقل رساند.«

به گفته او، از آنجا که درآمدهای عملیاتی ایرالین ها و حتی درآمد ناشی 

از فروش بلیت در خود صنعت هوایی سرمایه گذاری نشده و از چرخه 

تغییر  وضعیت کنونی،  اصالح  برای  اولین گام  می شود ،  خارج  صنعت 

رویکرد مدیریت در استفاده بهینه از منابع درآمدی است.

او ارزش افزوده صنعت هوایی را به نسبت صنایع دیگر کمتر ارزیابی و 

عنوان کرد: »بسیاری از ایرالین ها، درآمد خود را به جای صنعت هوایی 

در سایر بخش ها مثل ملک سرمایه گذاری می  کنند تا زودتر شامل تورم 

و ارزش افزوده شوند و سرریز این سرمایه گذاری ها را وارد بخش صنعت 

هواپیمایی  کنند که این امر شرایط را سخت کرده و اجازه نمی دهد که 

سرمایه گذاری ها در این صنعت واقعی باشد.«

این کارشناس یادآور شد: »در بسیاری موارد برای کاهش هزینه سرمایه ای 

و  هواپیمای کم سن  خرید  جای  به  شرکت ها  هواپیمایی،  پروژه های  در 

مطلوب کیفی به ارزش 15 میلیون دالر، ترجیح می دهند که هواپیمایی با 

سن بیشتر و ظرفیت باالتر به ارزش 6 میلیون دالر خریداری کنند که اثرات 

کمی و کیفی زیادی در صنعت هوایی گذاشته و می گذارد.«

بیات در ادامه ریشه اصلی مشکالت صنعت هوایی را باال بودن تقاضا در 

کشور و کمبود عرضه عنوان کرد و گفت: »تالش شرکت ها برای کاهش 

هزینه سرمایه ای و تامین عرضه صندلی هواپیما با کمترین کیفیت منجر 

به افزایش میانگین سن ناوگان هوایی، کاهش قابلیت اطمینان هواپیماها، 

همچنین  و  ماه  در  میانگین  صورت  به  ناوگان  زمینگیری  نرخ  افزایش 

کاهش نرخ بهره وری ساالنه هواپیما شده است.«

اینکه  به  شده  منجر  محدود  عرضۀ  و  تقاضا  کشش  بیات،  گفته  به 

شرکت های هواپیمایی بدون توجه به کیفیت هواپیما، ارائه خدمات به 

درآمد  افزایش  و  برای مسافر  تامین صندلی  به فکر  ... فقط  و  مسافران 

باشند که متاسفانه نظارت درستی هم در این حوزه وجود ندارد. از طرف 

دیگر استهالک سرمایه گذاری صنعت هواپیمایی موجب خروج سرمایه و 

درآمد از این حوزه شده که با ادامه این روند اشتباه قطعاً آینده صنعت 

هوایی تاریک تر می شود. 

این کارشناس هوایی با تاکید بر نقش توسعه روابط بین الملل و کاهش 

شرکت هایی عمدتًا مدعی و متقاضی افزایش

 نرخ بلیت هستند که ناوگان آنها بیش از ۱۰ سال است 

که وارد چرخه عملیاتی حمل ونقل هوایی شده و 

از ارزش باالیی برخوردار نیستند، بنابراین افزایش

 نرخ تنها تامین کننده منافع آنهاست و تاثیری 

در ارائه خدمات و تکریم مسافر ندارد

بسیاری از ایرالین ها، درآمد خود را به جای صنعت 

هوایی در سایر بخش ها مثل ملک سرمایه گذاری 

می  کنند تا زودتر شامل تورم و ارزش افزوده شوند 

و سرریز این سرمایه گذاری ها را وارد بخش صنعت 

هواپیمایی  کنند که این امر شرایط را سخت کرده 

و اجازه نمی دهد که سرمایه گذاری ها 

در این صنعت واقعی باشد
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تقاضای  و  محدود  عرضه  رقابت،  نبود  صنعت،  این  مشکل  مهم ترین 

بسیار باال است که این امر نتیجه ای جز کاهش کیفیت و همچنین نبود 

سرمایه گذاری در این بخش ندارد در حالی که ایجاد فضای رقابتی از اصول 

ضروری و انکارناپذیر کیفیت و کمیت در همه کسب  وکارها و همچنین 

هواپیمایی است. 

این کارشناس تصریح کرد: »براساس آمار، سال گذشته حدود 24 میلیون 

مسافر ورودی و خروجی در پروازهای داخلی داشتیم که تردد 19 میلیون 

نفر از آنها فقط در 5 فرودگاه بوده و این یعنی از بین 54 فرودگاه تحت 

مالکیت وزارت راه، فقط 10 درصد از فرودگاه های کشور، پذیرای بیش از 

80 درصد از مسافران است.«

بیات برای ایجاد فضای رقابتی در صنعت هواپیمایی، دو راه حل ارائه داد 

با  و افزود: »اولین راهکار اصالح ساختار یک شرکت هواپیمایی دولتی 

استفاده از سرمایه گذاری، توسعه ناوگان و جراحی اقتصادی آن است تا 

ضمن رشد کیفیت و کمیت خدمات خود، به عنوان یک ابزار تنظیم گر 

دولتی منجر به تالش شرکت های خصوصی و کوچک تر برای افزایش سهم 

بازار و در نتیجه رقابت شود که مهم ترین وجه تمایز شرکت ها در چنین 

وضعیتی، بی شک تکریم مسافر و حفظ حقوق مشتری برای توسعه بازار 

و همچنین تکریم پرسنل برای افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها است.«

این فعال صنعت هوایی بیان کرد: »متاسفانه تغییر نگرش مدیران برای 

اصالح ساختار بسیار سخت است، اما با ایجاد فضای رقابتی، مدیران برای 

حفظ سهم بازار و حضور در چرخه رقابت، ناچار به اصالح ساختار می شوند 

با مقررات زدایی، اصالح فرآیندی در فضای تنظیم گری،  امر جز  این  که 

اصالح مقررات داخلی و زیرساختی فرودگاه ها و همچنین بازشدن درها 

برای ورود شرکت های جدید میسر نمی شود.«

شگردی برای افزایش قیمت بلیت؟!

این کارشناس درباره درخواست شرکت های هواپیمایی برای افزایش قیمت 

بلیت نیز گفت: »بر اساس ماده 6 قانون هواپیمایی کشوری، شورای عالی 

هواپیمایی مرجع قانونی تعیین نرخ بلیت است و شرکت های هوایی به 

ماده 161 برنامه پنجم توسعه که ناظر بر آزادسازی نرخ بلیت هواپیما است، 

استناد می کنند، اما در این ماده عالوه بر آزادسازی نرخ و شبکه پرواز، به 

حذف تخفیفات موضوع خدمات ناوبری و فرودگاهی نیز اشاره شده که 

شرکت های هواپیمایی به آن نمی پردازند.«

او افزود: »در حال حاضر با توجه به اینکه سقف و کف قیمتی برای بلیت ها 

تعیین شده، نرخ ها به نوعی شناور و در میان سقف و کف تصویبی در 

آنجا که  از  اما  است،  متغییر  تقاضا،  اساس  بر  هواپیمایی  عالی  شورای 

فقدان منابع برای تامین نیاز های عمدتًا فنی، 

نشان دهنده این حقیقت تاسف بار است که گردش 

مالی حاصل شده از حمل ونقل هوایی در ادوار 

گذشته، به صنعت حمل ونقل هوایی باز نمی گردد 

که این خود نشان دهنده بیماری جدی این

 صنعت و تمامًا برگرفته از سوء مدیریت است

برخی تحریم ها برای جذب سرمایه گذاری خارجی در توسعه ناوگان، توضیح 

داد: »باید بتوان اصل منابع الزم برای تملک هواپیما را از طریق اعتباری 

و سرمایه گذاری های بین المللی صنعت هواپیمایی در دنیا با سود کمتر و 

دوره بازپرداخت بیشتر تامین کرد تا از این طریق استهالک سرمایه به ازای 

هر پرواز به حداقل برسد.«

او تایید کرد: »در حال حاضر از 330 هواپیمای موجود، کمتر از 120 فروند 

هواپیمای عملیاتی داریم و آنچه بحرانی به نظر می رسد این که تا سال 1405 

حداقل 30 درصد ناوگان کنونی هم به دلیل پایان یافتن عمر عملیاتی 

برای  برنامه ای  هیچ  لحظه  این  تا  متاسفانه  و  می شوند  خارج  چرخه  از 

جایگزینی آنها انجام نشده است.«

گفت:  هواپیمایی  زیست بوم کسب وکارهای  طراحی  بر  تاکید  با  بیات 

با  مقابله  بر  عالوه  باشد که  طوری  باید  صنعت  این  ساختار  »چیدمان 

تحریم های خارجی، در حوزه فرآیندهای داخلی هم امکان تسهیل گری، 

اجرای  شرایطی  چنین  در  کند؛  فراهم  را  موانع زدایی  و  مقررات زدایی 

پروژه های این صنعت کوتاه شده و می توان با نوسازی و بهسازی ناوگان، 

استهالک سرمایه را کاهش داد که در نهایت منجر به کاهش هزینه های 

سربار و اضافه می شود.«

او صنعت هوایی را بسیار گران معرفی کرد و افزود: »برای دریافت مجوز 

در صنعت هوایی الزاماتی اعم از دفتر، نیروی انسانی متخصص، تامین 

زیرساخت های الزم و ... اجباری است که همه این موارد بسیار هزینه بر 

است و اگر فرآیند دریافت مجوز طوالنی باشد، استهالک هزینه سرمایه و 

خواب سرمایه بسیار زیاد بوده و توجیه اقتصادی ندارد.«

به گفته او، با ریشه یابی مشکالت صنعت هوایی کشور، شاید بتوان گفت 
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افزایش تقاضا موجب افزایش نرخ می شود و همچنین افزایش عرضه 

می تواند التهاب تقاضا را تسکین و مسبب کاهش نرخ شود، زمینگیری 

ناوگان عاملی بازدارنده در افزایش عرضه صندلی است؛ بنابراین در چنین 

شرایطی مشتریان ضمن عدم دسترسی به بلیت پرواز، امکان دریافت بلیت 

با نرخ تعدیل شده نزدیک به کف نرخ مصوب را نخواهند داشت که خود 

نیاز به آسیب شناسی جدی دارد.«

متقاضی  و  مدعی  عمدتاً  »شرکت هایی  خاطرنشان کرد:  این کارشناس 

وارد چرخه  10 سال  از  بیش  آنها  ناوگان  بلیت هستند که  نرخ  افزایش 

عملیاتی حمل ونقل هوایی شده و از ارزش باالیی نیز برخوردار نیستند، 

بنابراین افزایش نرخ تنها تامین کننده منافع آنهاست.«

بیات تصریح کرد: »من اعتقاد دارم سیاست افزایش نرخ را نباید با روش 

فعلی تعیین سقف و کف پیش برد، بلکه تنها راه آن تصویب نرخ میانگین 

ارزش بلیت برای تمامی کالس های پروازی یا ATV است که شرکت ها 

را ناچار به حفظ این نقطه میانگین می کند و مسافرین نیز فرصت خرید 

بلیت با نرخ ارزان تر را خواهند داشت. در این حالت نرخ بلیت می تواند تا 

30 درصد افزایش یابد و در برابر آن امکان کاهش تا 30 درصد نیز وجود 

خواهد داشت.«

بیات با اشاره به اینکه در حال حاضر تنها یارانه سوخت است که به صورت 

به  »دولت  بیان کرد:  می شود،  داده  هوایی  شرکت های  به  غیرمستقیم 

با  بگیرد، چراکه  نظر  یارانه در  برای سوخت هواپیما  نوعی مجبور است 

حذف این یارانه، هزینه سوخت یک فروند هواپیمای باریک پیکر در هر 

ساعت پرواز همچون بویینگ ۷3۷ یا MD که پیکره ناوگان حمل ونقل 

هوایی در مسیر های داخلی را تشکیل داده اند، از 2 میلیون تومان به 80 

میلیون تومان افزایش خواهد یافت و این اختالف هزینه )به طور میانگین( 

600 هزار تومانی در هر صندلی ساعت پروازی را در نهایت باید مسافران 

پرداخت کنند.«

او عنوان کرد: »از آنجا که حمل ونقل هوایی نقش پشتیبان دیگر صنایع 

راهبردی کشور را داراست، با حذف یارانه سوخت، بازار حمل ونقل هوایی 

دچار آسیبی جدی شده و در نتیجه دیگر صنایع نیز آسیب خواهند دید 

و همچنین با کوچک شدن حجم بازار، عمالً صنعت حمل ونقل هوایی 

هدایت  ابزار  چراکه  شد؛  خواهد  انفعال  دچار  پیش  از  بیش  غیررقابتی 

راهبردی در جایگاه حاکمیت هوانوردی وجود نداشته و مردم به عنوان 

مصرف کننده نهایی منافعی نخواهند برد.«

این کارشناس صنعت حمل ونقل هوایی گفت: »بنده اعتقاد دارم مسئله 

امروز حمل ونقل هوایی ایران، کیفیت و کمیت شرکت هاست که افزایش 

در طول 5  قطعاً  و  دارد  قرار  این چالش  راس  در  ناوگان  تقویمی  سن 

شرکت های هوایی به ماده ۱۶۱ برنامه پنجم توسعه

 که ناظر بر آزادسازی نرخ بلیت هواپیما است،

 استناد می کنند، اما در این ماده عالوه بر آزادسازی

 نرخ و شبکه پرواز، به حذف تخفیفات موضوع 

خدمات ناوبری و فرودگاهی نیز اشاره شده که 

شرکت های هواپیمایی به آن نمی پردازند

سال آینده و اتمام عمر عملیاتی برخی از ناوگان عملیاتی موجود و عدم 

برنامه ریزی در جهت اجرای سیاست های جایگزینی، وضعیت را بیش از 

پیش بحرانی خواهد کرد.«

بیات معتقد است: »رفع موانع بازدارنده، همراه با تسهیل گیری کسب وکار 

با  و  تولد شرکت های جدید  با  ناوگان،  با هدف رشد  حمل ونقل هوایی 

سرمایه های جدید محقق می شود که خود موجب افزایش میزان عرضه 

صندلی و شکل گیری تعادل در برابر تقاضاست. بدین ترتیب، سهم بازار 

شرکت های هواپیمایی کاهش خواهد یافت و آن شرکتی پیروز است که 

مانع از کاهش سهم بازارش شود که این امر جز توجه به کیفیت، کمیت، 

حقوق مشتری، حفظ کرامت و حرمت، توجه به منابع انسانی متخصص، 

مهندسی هزینه و مدیریت علمی و تخصصی نیست. مواردی که امروزه 

نمی توان در اکثر شرکت های هواپیمایی آن را یافت.«

او تاکید کرد: »هیچ یک از شرکت های هواپیمایی ما مدل کسب وکار ندارند 

و بدون تکریم مسافر، صرفاً برای کسب درآمد بیشتر و فروش صندلی 

تالش می کنند.« 
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یک کارشناس صنعت هوانوردی می گوید: »در حوزه سیستمی و 

برنامه ریزی هوانوردی به اندازه چهار دهه عقب هستیم و شاهد 

این امر هم دانشکده هوانوردی است که آموزش های کنونی هنوز 

برمبنای پارادایم های 4 دهه قبل ارائه می دهد و دروس سیستمی 

هوانوردی وجود ندارد.«

خلیل اهلل معمارزاده، در گفت وگو با ترابران، با اشاره به شعار ایکائو مبنی 

بر پیشرفت نوآوری برای توسعه هوانوردی، می افزاید: »ایکائو از سال 

2014 هر 5 سال یک بار شعار جهانی مشخص می کند که از سال 2019 

تا 2024 شعار تعریف شده پیشرفت نوآوری برای توسعه هوانوردی 

بوده است. به کارگیری فعالیت ارتباطات و اطالعات، یادگیری هوش 

مصنوعی و ماشین، حرکت به سمت دیتابیس های یکپارچه و جامع، 

ابری و همچنین موضوعاتی مثل  سرورهای مجازی و دیتابیس های 

بالک چین از جمله محورهای شعار ایکائو برای دوره کنونی است.«

این کارشناس صنعت هوانوردی با اشاره به عقب ماندگی ایران در حوزه 

صنعت  عملیاتی  و  فنی  ابعاد  حوزه  »در  می شود:  یادآور  هوانوردی، 

هوانوردی داخلی باتوجه به شرایط موجود کشور همواره مجبور بودیم 

خود را با استانداردهای بین المللی و علم روز تطبیق دهیم؛ به عبارت 

دیگر پیشرفت صنعت هوایی براساس عقالنیت و برنامه ریزی پیش بینی 

شده، نبوده بلکه برای حفظ موقعیت مجبور به تغییر شدیم.«

او با بیان اینکه توسعه در ایران همواره بر مدار اضطرار است، تصریح 

می کند: »در کشور ما معموال تا مجبور نباشیم، تغییری رخ نمی دهد 

براساس  توسعه  به سمت  تا حرکت کشور  باعث شده  امر  و همین 

هوشمندی، عقالنیت و برنامه ریزی نباشد.«

معمارزاده اذعان می کند: »هرچند که صنعت هوانوردی در حوزه فنی 

و  در حوزه سیستمی  اما  پیشرفت کرده،  اجبار  به  باتوجه  و عملیات 

برنامه ریزی هوانوردی به اندازه چهار دهه عقب هستیم.«

او هوانوردی را یک تکنولوژی وارداتی عنوان کرده و می افزاید: »برای 

تکنولوژی وارداتی، موضوع بومی سازی بی معنا است؛ هواپیما محصول 

وارداتی مثل بانک، بیمه و ... است، بنابراین دانش آن هم مربوط به 

خارج از ایران بوده و ما باید دانش اصلی را وارد و به کار گیریم.«

این کارشناس هوانوردی با انتقاد از شرکت های هواپیمایی به دلیل اینکه 

ناوگان جدید را به بهانه نبود توجیه اقتصادی اضافه نمی کنند؛ می افزاید: 

»اداره یک شرکت هواپیمایی، تجارت نیست بلکه علم و تخصص است، 

همان گونه که تکنولوژی هواپیما علم و تخصص است.«

او ادامه داد: »در کنار بحث های فنی و عملیاتی باید بدانیم که اداره یک 

شرکت هواپیمایی، فرودگاه یا سازمان هوایی نیازمند علم و تخصص 

است اما متاسفانه معموال نگاه برخی مدیران نسبت به مسائل علمی و 

تخصصی منفی بوده و سعی می کنند مسائل را با رابطه بازی پیش ببرند.«

فرآیندی  را  ناوگان  تامین  ما  کشور  »در  می کند:  تاکید  معمارزاده 

سوداگرانه و تجارت محور می دانند در حالی که  فرآیند تخصیص ناوگان 

کامال تخصصی است اما وقتی بدون برنامه ریزی و کار تخصصی انجام 

شود، مالحظات یکپارچگی ناوگان در شرکت هواپیمایی دولتی نادیده 

گرفته می شود و همین امر منجر به یک تکثر پرهزینه بدون توجه به 

زنجیره خدمات پس از فروش و زیرساخت های الزم می شود.«

او با تاکید بر ضرورت نقش ایرالین و فرودگاه هوشمند و همچنین 

یکپارچکی سیستم های اطالعاتی، تحول دیجیتال را موضوع روز دنیا 

شرکت های  برخی  ما  در کشور  »هرچند که  می کند:  اضافه  و  دانسته 

هواپیمایی اقداماتی در حوزه به کارگیری سیستم ها در بخش عملیات و 

فنی و بازرگانی انجام داده اند اما چون این اقدامات جزیره ای انجام شده، 

دستاورد چشمگیر و موثری نداشته است.«

و  توسعه  درعرصه  پیشتازی  نقش  فرودگاه ها  معمارزاده؛  گفته  به 

پیشرفت دارند و همیشه کنار یک ایرالین موفق، یک فرودگاه موفق 

هم وجود دارد. این کارشناس، یکپارچه سازی سیستم های مدیریتی در 

فرودگاه ها را ضروری می داند و خاطرنشان می کند: »اگر همین یکپارگی 

و سیستم واحد در ایرالین ها به ویژه در زنجیره های نزدیک به مسافر و 

تحول دیجیتال ایجاد شود، عالوه بر کاهش چشمگیر هزینه ها منجر 

به اثربخشی و منافع مالی شرکت های هواپیمایی هم می شود اما هنوز 

هوشمندسازی منسجمی در کشور ما انجام نشده است.«

  کارشناس هوانوردی می گوید توسعه در ایران همواره بر مدار اضطرار است 

چهار دهه عقب ماندگی در برنامه ریزی هوانوردی
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یک فعال صنعت هوانوردی، تعداد هواپیماهای قابل تعمیر برای 

بازگشت به چرخه پروازی را بالغ بر 15۰ فروند برشمرد و گفت: 

»ما مجبوریم برای تامین قطعات و تجهیزات مورد نیاز به منابع 

واسطه ای و دست های پنهان و بازار سیاه متوسل شویم.«

حسین منتظری فر، مدرس صنعت هوانوردی در گفت وگو با خبرنگار 

از 60 درصد هواپیماهای  بودن بیش  از زمینگیر  ترابران  پایگاه خبری 

کشور خبر داد و نبود نقدینگی و تامین اعتبار مالی توسط شرکت های 

هواپیمایی را از دالیل عمده زمینگیری هواپیماها دانست. 

او با اشاره به اینکه با توجه به سن ناوگان ایران، هزینه تعمیر و نگهداری 

هواپیما در ایران دوبرابر نرم جهانی است، تصریح کرد: »به طور کلی در 

آمار جهانی حدود 20 تا 30 درصد هزینه های تمام شده ساعت پرواز 

وسایل پرنده تجاری مربوط به چرخه هزینه های تعمیر و نگهداری است، 

که البته این هزینه ها با نوع و سن هواپیماها رابطه مستقیم دارد.«

منتظری فر همچنان تحریم ها را دلیل اصلی افزایش هزینه های تعمیر و 

نگهداری وسایل پرنده در کشور دانست و گفت: »ما مجبوریم برای تامین 

قطعات و تجهیزات مورد نیاز به منابع واسطه ای و دست های پنهان 

متوسل شویم چراکه به تامین کننده های اصلی و معتبر شرکت های 

تولیدکننده دسترسی نداریم و همین امر منجر به افزایش چشمگیر 

برای شرکت ها  بعضاً  دیگر،  عبارت  به  است،  شده  هزینه ها  این گونه 

تعمیر و راه اندازی هواپیماهای زمینگیر توجیه اقتصادی ندارد.«

او در ادامه با اشاره به ایجاد بازار سیاه ناشی از تحریم ها در حوزه قطعات 

هواپیما افزود: »اکنون برای تامین قطعات، امکان ارتباط با شرکت های 

تولیدکننده یا کارخانه سازنده هواپیما وجود ندارد و این منجر به ایجاد 

بازار سیاه و واسطه بازی زیادی شده و مجبوریم قطعات را از بازارهای 

غیررسمی یا تامین کنندگان مستتر درچرخه مافیایی بخریم.«

به گفته او، بیشترین نیاز برای تعمیرات مربوط به قطعات اصلی اعم از 

قطعات موتور، خود موتور، سامانه های لندینگ و سیستم های پروازی 

است که باید با تامین و تخصیص اعتبار از سوی مدیریت شرکت های 

هواپیمایی انجام شود.

بر چگونگی  مبنی  پرسشی  به  پاسخ  در  این فعال صنعت هوانوردی 

تعمیر هواپیمای دیگر کشورها در ایران، اذعان کرد: »در این مورد یا آمار 

قطعی وجود ندارد یا قابل دسترس نیست؛ چراکه این گونه اقدامات 

تحت نظر نهادهای نظارتی انجام می شود و آنچه از رسانه های کشور 

اعالم شده، صرفاً کلی گویی است، البته با شرایط موجود به نظر می رسد 

این نوع تعمیرات، محدود به بخش های خاص و یا کشوری خاص باشد 

که اطالعاتی درباره آن ندارم.«

هزینه تعمیر و نگهداری هواپیما در ایران دو برابر نرم جهانی

توسل به چرخه های مافیایی برای تامین قطعه

فرودگاه جدید به نام پادشاه فعلی »ملک سلمان« خواهد بود و در مساحت 

5۷ کیلومتر مربع ساخته می شود. فرودگاه جدید همچنین، فرودگاه فعلی 

ریاض )فرودگاه ملک خالد( را شامل خواهد شد. هزینه ساخت فرودگاه 

جدید ریاض، اعالم نشده است.

پیش بینی می شود که ساخت و راه اندازی فرودگاه جدید 103 هزار فرصت 

شغلی جدید مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند. عالوه بر این، دولت 

سعودی به دنبال تاسیس شرکت جدید هواپیمایی به نام RIA برای رقابت 

با شرکت های هواپیمایی امارات و قطر است. برهمین اساس، ریاض در 

حال گفت وگو با دو غول هواپیماسازی جهان برای تامین هواپیماهای الزم 

برای دو شرکت هوایی سعودی )السعودیة( و RIA است.

بلندپروازی های عربستان 
برای ساخت فرودگاهـی جدید

بر راه اندازی یک شرکت هواپیمایی  عربستان قصد دارد عالوه 

برای  جدیدی  و  بزرگ  فرودگاه  میالدی   ۲۰3۰ سال  تا  جدید، 

ریاض، پایتخت کشورش با ظرفیت پذیرش 1۲۰ میلیون مسافر 

در سال بسازد.
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شیوه نامه مدیریت، بهره برداری، احداث و توسعه فرودگاه های غیرنظامی ابالغ شد

آیین نشست و برخاست

ماه گذشته »پایگاه اطالع رسانی دفتر هیئت دولت« اعالم کرد در جلسه مورخ 3۰ شهریور 14۰1 این هیئت، با هدف 

کسب انطباق با باالترین درصد ممکن استانداردها در حوزه های ناوبری هوایی و فرودگاهی و پیشگیری از تنزل 

راه و شهرسازی )سازمان  پیشنهاد وزارت  با کشورهای خاورمیانه،  جایگاه کشور در رده بندی جهانی خصوصًا در مقایسه 

هواپیمایی کشوری( در خصوص آیین نامه جدید مدیریت،  بهره برداری، احداث و توسعه فرودگاه های غیرنظامی به تصویب 

رسیده و با امضای معاون اول رئیس جمهور، جهت اجرا ابالغ شده است؛ چراکه صنعت هوانوردی کشور با توجه به تعهدات 

کنوانسیون شیکاگو، ملزم به رعایت استانداردها و الزامات بین المللی برگرفته از کنوانسیون مذکور به منظور حفظ و ارتقای 

ایمنی هوانوردی بوده و در همین زمینه نیز براساس برنامه های ساالنه و معین تحت عنوان برنامه جهانی نظارت بر ایمنی 

هوانوردی، توسط ایکائو مورد رصد و ارزیابی قرار می گیرد.

در شرایطی که در آیین نامه قبلی )مشتمل بر 21 ماده( که در سال 92 به تصویب رسیده بود، صرفًا به کلی گویی درباره لزوم 

انطباق مراحل و نحوه احداث فرودگاه ها با قوانین و مقررات سازمان هواپیمایی بسنده شده بود، این بار ضمن تشریح جزئی تر 

بعضی از ضوابط، شرایط ناایمن و موارد تخلف یا عدم انطباق از مقررات و استانداردهای موردنظر سازمان، محدودیت ها و 

مجازات هایی نیز در همین خصوص پیش بینی شده است، در ادامه به مهم ترین مفاد این آیین نامه می پردازیم.

گزارش از

تحریریـه ترابـران
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در آیین نامه جدید نیز ابتدا در ماده 1، معانی اصطالحات مرتبط بیان شده 

است. در همین ماده، ابعاد حریم باند به شرح ذیل است:

الف- طول حریم باند باید قبل از آستانه و پس از انتهای باند یا ایست راه 

)در صورت وجود( حداقل به ابعاد زیر توسعه يابد:

1- 60 متر برای باندهای با طول 800 متر و بیشتر

2- 60 متر برای باندهای با طول کمتر از 800 متر و دارای دستگاه کمک 

ناوبری بصری و غیربصری و 30 متر برای باندهای با طول کمتر از 800 متر 

و بدون دستگاه کمک ناوبری غیربصری.

ب- عرض حریم باند باید در دو طرف خط مرکزی و در طول حریم باند به 

ابعاد زیر توسعه یابد:

١- 140 متر برای باندهای با طول 1200 متر و بیشتر و دارای دستگاه کمک 

ناوبری بصری و غیربصری.

2- ۷0 متر برای باندهای با طول کمتر از  1200 متر و دارای دستگاه کمک 

ناوبری بصری و غیربصری

3- ۷5 متر برای باندهای با طول 1200 متر و بیشتر و بدون دستگاه کمک 

ناوبری غیربصری.

4- 40 متر برای باندهای با طول 800 متر تا 1200 متر و بدون دستگاه 

کمک ناوبری غیربصری و 30 متر برای باندهای با طول کمتر از 800 متر و 

بدون دستگاه کمک ناوبری غیربصری.

در آیین نامه قبلی، نحوه صدور، تمدید، تعلیق و لغو مجوز موضوع این 

ماده و یا ایجاد هرگونه محدودیت به موجب دستورالعملی بود که توسط 

سازمان تدوین می شد و باید به تایید وزیر راه و شهرسازی می رسید، اما در 

آیین نامه جدید، تایید وزیر راه، حذف شده و این اقدامات در چهارچوب 

دستورالعمل های مصوب سازمان هواپیمایی انجام خواهد شد.

اما در عین حال، در ماده 3، وزارت راه مکلف است با همکاری سازمان 

و ستاد و با توجه به نیاز آتی بیست ساله کشور، سند جامع حمل ونقل 

شامل تعداد فرودگاه های مورد نیاز در کشور را تدوین و به تصویب هیئت 

وزیران برساند؛ ضمن اینکه صدور مجوز احداث هرگونه فرودگاه جدید باید 

براساس سند مذکور انجام شود.

در تبصره 2 ماده 4، عملیات فرودگاه های بین المللی و مرز هوایی که 

در زمان تصویب این آیین نامه فاقد گواهینامه فرودگاهی هستند، طبق 

جدول ذیل ملزم به تطبیق با مفاد این آیین نامه خواهند بود:

مهلت اخذ یا تبدیل گواهینامهفرودگاه ها براساس نوع ترافیک

1 تیرماه 1403فرودگاه های بین المللی

10 آذرماه 1405فرودگاه های داخلی دارای پرواز بین المللی )مرز هوایی(

براساس ماده 5، سازمان هواپیمایی کشوری ملزم است برای فرودگاه های 

بین المللی و مرز هوایی فاقد گواهینامه، فرودگاه های بین المللی و مرز 

اعتبار گواهینامه را از دست می دهند و فرودگاه هایی  هوایی که شرایط 

که مقررات در آنها رعایت نمی گردد، در چهارچوب قوانین و متناسب با 

شرایط فرودگاه و تخلف صورت گرفته، یک یا چند مورد از محدودیت های 

زیر را مطابق دستورالعمل های ابالغی اعمال نماید:

1- کاهش ظرفیت پروازهای بین المللی

٢- کاهش ظرفیت پروازهای داخلی

3- توقف پروازهای بین المللی

4- توقف پروازهای داخلی

5- کاهش نوع رده هواپیما

6- کاهش نوع عملیات فرودگاهی و محدودیت های عملیاتی

۷- اعمال جرایم نقدی مطابق با مفاد ماده )24( قانون هواپیمایی کشوری.

8- الزام به کاهش تعرفه های خدماتی فرودگاه

9- تعطیلی فرودگاه 

در ماده 7، سازمان هواپیمایی ملزم شده اختالف عملکرد مقررات ملی با 

محتويات ضمیمه )14( کنوانسیون را بررسی و به ایکائو اعالم و از طریق 

سازوکار )مکانيزم( نشریه اطالعات هوانوردی اطالع رسانی کند. 

در ماده 9 نیز مراحل اخذ مجوز احداث و بهره برداری فرودگاه های موضوع 

بند )11( ماده )1( این آیین نامه به ترتیب زیر مشخص شده است:

1- موافقت اصولی: مراحل صدور موافقت اصولی به شرح زیر است:

الف- ارائه طرح امکان سنجی احداث فرودگاه توسط متقاضی به سازمان 

هواپیمایی مطابق شیوه نامه ابالغی سازمان جهت انجام مطالعات احداث 

در ماده 3 آیین نامه جدید، وزارت راه مکلف 

شده با همکاری سازمان و ستاد و با توجه به 

نیاز آتی بیست ساله کشور، سند جامع حمل ونقل 

شامل تعداد فرودگاه های مورد نیاز در کشور را تدوین 

و به تصویب هیئت وزیران برساند؛ ضمن اینکه 

صدور مجوز احداث هرگونه فرودگاه جدید باید 

براساس سند مذکور انجام شود
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تشریفات هوایی 

و توسعه فرودگاه شامل ضرورت احداث، نکات فنی، عملیاتی، ارزیابی 

زیست محیطی، توجیه اقتصادی با رعایت کامل اصول پدافند غیرعامل و 

کاربری های مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.

مطابق  و حقوقی  اشخاص حقیقی  امنیتی  تاییدیه صالحيت  اخذ  ب - 

مصوبه )529( شورای عالی امنیت ملی.

پ - طرح موضوع احداث فرودگاه در کمیته دائمی اداره امور فضای کشور 

جهت اخذ مصوبه این کمیته. 

غیرعامل  پدافند  محیط زیست،  حفاظت  سازمان  از  استعالم  اخذ  ت - 

عالی  یا شورای  و  استان  توسعه  و  برنامه ریزی  از شورای  و حسب مورد 

شهرسازی و معماری ایران توسط سازمان.

البته در آیین نامه موصوف تصریح شده که موافقت اصولی با تایید سازمان 

هواپیمایی، حداکثر ظرف یکسال صادر و فقط برای یکبار قابل تمديد 

است و در عین حال، به منزله مجوز احداث نیست و متقاضی موظف 

خواهد بود پس از اخذ موافقت اصولی برابر با بند )2( این ماده اقدامات 

الزم جهت اخذ مجوز احدات را انجام دهد.

زیر توسط  ارائه مدارک  از  احداث پس  صدور مجوز  ۲- مجوز احداث: 

متقاضی و پس از تایید توسط سازمان هواپیمایی خواهد بود:

الف- طرح جامع فرودگاهی مطابق با الزمات سازمان

ب- ارائه اسناد مالکیت یا اجاره زمین، اراضی ملی و دولتی و موافقت 

مالک برای احداث فرودگاه به سازمان

پ- ارائه جزئیات نقشه اجرایی احداث فرودگاه شامل نقشه های بخش 

هوایی و بخش زمینی.

ت- ارائه نقشه ها و دستورالعمل های پروازی مسیرهای ورودی، خروجی و 

طرح های تقرب فرودگاهی 

ث - ارائه نقشه و پایش )کنترل( موانع فرودگاهی

مالک  است  ضروری  فرودگاه  احداث  از  پس  بهره برداری:  مجوز   -٣

فرودگاه مطابق با دستورالعمل های مربوطه بهره بردار فرودگاه را معرفی و 

مجوز بهره برداری از فرودگاه را اخذ نماید؛ ضمن اینکه بهره بردار ملزم است 

در طول مدت بهره برداری هر 5 سال يكبار نسبت به بازنگری طرح جامع 

اقدام کرده و نتیجه را به تایید سازمان هواپیمایی برساند.

براساس ماده 1۰، فرودگاه های بین المللی و مرز هوایی با رعایت شرایط 

زیر تعیین می شوند: 

1- استعالم سازمان از ستاد و وزارت اطالعات جهت تعیین فرودگاه به 

عنوان فرودگاه بین المللی یا مرز هوایی و تغییر ترافیک هوایی

2- اخذ گواهينامه فرودگاهی از سوی بهره بردار فرودگاه مربوط، قبل از 

ارسال تقاضای تعیین فرودگاه به عنوان فرودگاه بین المللی یا مرز هوایی 

به سازمان

3- عدم وجود فرودگاه بین المللی و مرز هوایی در شعاع 300 کیلومتری 

فرودگاه های متقاضی

4- تامين الزامات حفاظتی، امنیتی براساس برنامه ملی امنیت هوانوردی 

مصوبه 29( شورای عالی امنیت ملی و برنامه ملی تسهیالت هوانوردی

عالوه بر این، طبق ماده 11، هر فرودگاه می بایست متناسب با نوع کاربری 

و طبقه بندی آن دارای خدمات، تسهیالت، تجهیزات الزم و سامانه های 

هوانوردی و فرودگاهی به شرح زیر باشد:

١- تجهیزات هوانوردی شامل تجهیزات ارتباطی، کمک ناوبری، نظارتی و  

همچنین تاسیسات هواشناسی

2- تجهیزات فرودگاهی اعم از تجهیزات پشتیبانی زمینی فرودگاهی )خدمات 

فرودگاهی(، اطالعات پرواز، روشنایی و عالئم کمک بصری محوطه، برفروبی 

و یخ زدایی، بازرسی بار و مسافر، سوخت رسانی. کنترل مخاطرات مربوط به 

حیات وحش، خدمات نجات و عملیات آتش نشانی فرودگاهی، چراغ ها و 

حصارهای حفاظتی و عالئم راهنمایی حمل ونقل هوایی بار و مسافر.

٣- سامانه مدیریتی شامل مدیریت ایمنی، مدیریت تغییرات، مدیریت 

مخاطرات حیات وحش، پایش و کنترل موانع، تعمیر و نگهداری پیشگیرانه 

فرودگاهی و مدیریت تنظیم جریان ترافیک هوایی.

پرواز،  مراقبت  خدمات  شامل  فرودگاهی  تسهیالت  و  خدمات   -4

تجهیزات  اطفای حریق،  و  نجات  )هندلینگ(، خدمات  زمینی  پشتیبانی 

هواشناسی، ساختمان گمرک، گذرنامه، قرنطینه، مسیر دسترسی در محوطه 

حرکت و پایانه )ترمینالی( مسافری

سازمان هواپیمایی ملزم شده برای فرودگاه هایی که 

شرایط اعتبار گواهینامه را از دست می دهند یا مقررات 

در آنها رعایت نمی شود، یک یا چند نوع محدودیت

  از جمله کاهش ظرفیت پروازها، کاهش نوع 

رده هواپیما، کاهش نوع عملیات فرودگاهی و 

محدودیت های عملیاتی، جرایم نقدی و کاهش 

تعرفه های خدماتی را در نظر بگیرد
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در آیین نامه مذکور مقرر شده که جزئیات خدمات، تسهیالت، تجهیزات 

انجام فعالیت فرودگاه ها  و سامانه های هوانوردی و فرودگاهی که برای 

ضروری است، توسط سازمان، به تفکیک نوع کاربری و طبقه بندی فرودگاه 

تعیین و ابالغ  شود و در ادامه، ارائه دهندگان موجود خدمات پشتیبانی 

زمینی فرودگاه که تا قبل از ابالغ این آیین نامه در زمینه خدمات مذکور 

فعالیت داشته اند، موظفند ظرف شش ماه پس از ابالغ این آیین نامه، 

فعالیت های خود را با مفاد آن تطبیق دهند.

در ماده 17، سازمان موظف به نظارت و بازرسی کلیه فعالیت های موضوع 

این آیین نامه از قبیل خدمات، تسهیالت، تجهیزات و سامانه های هوانوردی 

و فرودگاهی غیرنظامی و کنترل نفوذ موانع در سطوح بی خطری پرواز در 

فرودگاه های کشور شده، اما می تواند در اجرای این ماده به صورت کلی یا 

جزیی از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب صالحیت استفاده 

کند. این بازرسان عالوه بر احراز صالحیت های عمومی، حسب مورد باید 

صالحیت های تخصصی و امنیتی فرودگاه ها را مطابق با دستورالعمل های 

مربوط دارا بوده و از سازمان مجوز دریافت کنند. مجوز فعالیت اشخاص 

مذکور به صورت موقت و قابل تمدید صادر می شود.

براساس ماده 18، بهره بردار فرودگاه ملزم شده سامانه یکپارچه مناسبی را 

برای مدیریت تردد تمامی کارکنان )پرسنل(، خدمه هواپیما و افرادی که 

به مناطق طبقه بندی شده غیرنظامی فرودگاه تردد می کنند، ایجاد کند. 

این سامانه باید دسترسی و کنترل بدون واسطه سازمان را فراهم نماید، 

به نحوی که در هر زمان امکان صدور یا لغو مجوز تردد افراد به مناطق 

طبقه بندی شده غیرنظامی فرودگاه به دالیل ایمنی و امنیتی توسط سازمان 

وجود داشته باشد.

ماده ۲1 تصریح شده است، سازمان می تواند در صورت  آنگونه که در 

احراز شرایط ناایمن و مشاهده هرگونه تخلف و یا عدم انطباق از مقررات 

عملیات  محدود کردن  به  نسبت  هواپیمایی،  سازمان  استانداردهای  و 

فرودگاه و یا غیرعملیاتی نمودن فرودگاه تا زمان رفع عدم انطباق، اقدام 

کنند که شرایط ناایمن، تخلف یا عدم انطباق از مقررات و استانداردهای 

سازمان موضوع این ماده، شامل موارد زیر است:

فرودگاه که  زیرساخت های  فنی  مشخصه های  با  جدی  انطباق  عدم   -1

مشخص کننده نوع عملیات فرودگاه بوده و گواهینامه فرودگاهی براساس 

آن صادر می گردد و به تشخیص بازرس سازمان هواپیمایی، مخاطره جدی 

ایمنی برای عملیات پرواز در فرودگاه ایجاد می کند.

٢- نبود دسترسی کامل سازمان به فرودگاه، مدیریت فرودگاه، تجهیزات. 

اسناد و مدارک مربوط مطابق با مقررات و استانداردهای سازمان

3- جعل یا ارسال شواهد ساختگی جهت کسب و حفظ اعتبار الزم برای 

صدور گواهینامه فرودگاهی

4- استفاده متقلبانه یا استفاده کالهبردارانه از گواهینامه فرودگاهی

5- فقدان مدير فرودگاه

6- عدم ارائه برنامه اقدام اصالحی برای رفع یافته های گزارش شده توسط 

بازرسان سازمان توسط بهره بردار فرودگاهی

۷- عدم اقدام متناسب بهره بردار فرودگاه مطابق با برنامه اقدام اصالحی 

برای رفع یافته های گزارش شده توسط بازرسان سازمان

شهرداری ها، ادارات کل راه و شهرسازی، سازمان های وابسته به وزارت جهاد 

وزارت  تابع  شرکت های  نیرو،  وزارت  زیرمجموعه  شرکت های  کشاورزی 

نفت و شرکت های زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران و کلیه سازمان ها، 

نهادها و ارگان هایی که مجوز ساخت و با بهربرداری از اماکن را می دهند، 

باید طبق ماده 34، قبل از صدور هرگونه مجوز احداث و بهره برداری در 

حریم و اطراف فرودگاه، ملزم به اخذ استعالم از فرودگاه مربوط )نظامی، 

مشترک و غیرنظامی( شوند و عدم پاسخ فرودگاه ظرف سه ماه به عنوان 

موافقت تلقی می شود.

شهرداری ها،  توسط  فرودگاه  اطراف  اراضی  تغییر کاربری  حال،  عین  در 

دستگاه های  سایر  و  جهاد کشاورزی  وزارت  شهرسازی  و  راه  ادارات کل 

متولی باید با اخذ استعالم از فرودگاه های نظامی و غیرنظامی و مطابق با 

دستورالعمل های مربوط باشد و عدم پاسخ فرودگاه ظرف سه ماه به عنوان 

موافقت تلقی می شود. )ماده 35(

و باالخره اینکه براساس ماده 37، دستورالعمل های مورد نیاز برای اجرای 

این آیین نامه باید حداکثر ظرف یک سال پس از ابالغ آن توسط سازمان 

هواپیمایی تنظیم و ابالغ  شود. منتظر می مانیم. 

شرط ادامه عملیات فرودگاه های بین المللی و 

مرز هوایی که در زمان تصویب این آیین نامه فاقد 

گواهینامه فرودگاهی هستند، آن است که 

به ترتیب و نهایتًا تا تاریخ اول تیر 1403 و 10 آذر 

1405خود را با مفاد این آیین نامه منطبق کنند
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خطوط هوایی جهان چگونه سودآور می شوند؟

ارزش های پا در هوا!

صنعت هواپیمایی در جهان هنوز نتوانسته به سوددهی 

برسد، اگرچه چند سال قبل از همه گیری چیزی شروع به 

تغییر کرده بود و با وجود عملکرد ضعیف کلی صنعت، گروه کوچکی 

از خطوط هوایی موفق به افزایش ارزش سهامداران شدند. 

ترسیم  را  هوایی  خطوط  اقتصادی  عملکرد  قدرت که  منحنی  پنج 

می کند نشان می دهد که از سال 2012 تا 2019 گروه کوچکی از خطوط 

هوایی موفق به افزایش ارزش سهامداران شدند. این گروه شامل 

خطوط هوایی از مناطق مختلف و با طیف وسیعی از هواپیماها در 

اندازه و مدل های تجاری بودند. اما وجه اشتراک این خطوط هوایی 

چیست؟ برای یافتن پاسخ این سوال، مشاوران مکنزی تعداد زیادی 

متغیر را برای جست وجوی الگوها در بهترین عملکردها تحلیل کردند 

و به شش اصل اساسی دست یافتند. در ادامه، این شش راز را به 

نقل از انجمن شرکت های هواپیمایی ایران با هم می خوانیم.

گزارش از

تحریریـه ترابـران
اصل اول: سرمایه خود به  ویژه هواپیماها را مدیریت کنید

اغلب خطوط  است.  اندازه گیری  بهترین معیار  بازگشت سرمایه همواره 

هوایی روی افزایش سود تمرکز می کنند و روشی که نادیده گرفته می شود، 

مدیریت عاقالنه سرمایه پایه است.

دلیل هزینه های عملیاتی،  به  باریک پیکر  نمونه، یک هواپیمای  به عنوان 

گردش سرمایه بیشتری نسبت به هواپیمای پهن پیکر ایجاد می کند و حتی 

یک فروند بوئینگ ۷3۷ سری 800 سه تا چهار برابر ارزان تر از هواپیمای 

هواپیماهای  از  آنجا که  از  و  است   300 سری   ۷۷۷ مثل  پهن پیکری 

باریک پیکر در پروازهای کوتاه استفاده می شود، می تواند پنج یا شش پرواز 

روزانه در مقایسه با یک یا دو سفر هواپیماهای پهن پیکر انجام دهد.

صرف نظر از نوع هواپیما، شرکت های هواپیمایی که هواپیماهای جدیدتر 

و گران تر خریداری می کنند، باید مدیریت عملیات خوبی انجام دهند. در 

حالت ایده آل، هواپیماهای جدید باریک پیکر باید روزانه 10 تا 12 ساعت و 

پهن پیکرها روزی 14 تا 15 ساعت در هوا باشند و اگر مقررات فرودگاهی 

با  را  پروازی  فعالیت   این  می توانند  هواپیمایی  شرکت های  دهد،  اجازه 
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استقرار هواپیماهای قدیمی تر در مسیرهای پرطرفدار تکمیل کنند. خطوط 

هوایی که این کار را انجام می دهند به اوج درآمد دست پیدا می کنند و در 

عین حال هزینه ها را کاهش می دهند.

استهالک  دارایی ها در معرض  به عنوان  توجه داشت که هواپیماها  باید 

هستند. با این حال، اگر یک هواپیما به درستی سرویس و نگهداری شود، 

هیچ ارتباطی بین سن و ایمنی آن وجود ندارد؛ برای مثال، یک ایرالین 

ارزان قیمت، هواپیماهای خود را به دو ناوگان تقسیم می کند؛ ناوگان جدید 

و کارآمد مدرن که به طور میانگین هر روز بیش از 12 ساعت پرواز می کند 

و ناوگان قدیمی تر، با هزینه های پایین تر که صرفاً زمانی پرواز می کنند که 

تقاضای کافی برای بازدهی مناسب وجود داشته باشد.

اصل دوم: رفتار بیشتر از ساختار بازار اهمیت دارد

تجزیه و تحلیل ها نشان داده که خطوط هوایی مستقر در بازارهایی با رشدی 

آهسته، عملکرد بهتری از همتایان خود در بازارهایی با رشد باال دارند. در 

واقع، بازارهایی با رشد سریع بسیاری از تازه واردان را جذب می کند، ولی با 

ورود هواپیماهای جدید به دلیل رشد تقاضا قیمت بلیت کاهش می یابد. 

بازار آسیا با پایین ترین عملکرد، نمونه  خوبی از این موضوع است.

در مقابل، خطوط هوایی ایاالت متحده، تا حدی به دلیل ادغام هایی که 

منجر به بازار یکپارچه تری شد، عملکرد بهتری داشته اند. با این حال، ساختار 

یکپارچگی  شاهد  نیز  التین  آمریکای  چراکه  نیست؛  موثر  به تنهایی  بازار 

مشابه بود، اما خطوط هوایی نتوانستند در آنجا سرمایه خود را برگردانند.

این نشان می دهد که رفتار خطوط هوایی عامل مهم تری است. شرکت های 

هواپیمایی ایاالت متحده مراقب بودند که ظرفیت را با نرخی کمتر از رشد 

تولید ناخالص داخلی و تنها در مسیرهایی که قبالً از مزیت رقابتی برخوردار 

بودند، اضافه کنند.

اصل سوم: امکان ارائه خدمات متنوع جانبی به مشتریان

ارزشمند  از خطوط هوایی یک روش  بسیاری  برای  ارائه خدمات جانبی 

است. تجزیه و تحلیل های انجام شده، رابطه مثبت خفیفی بین عملکرد 

فروش جانبی و بازگشت سرمایه را نشان می دهد. شرکت هایی که مسافران 

آنها حداقل 20 دالر برای خدمات جانبی هزینه می پردازند، به طور متوسط 

8/2 درصد بازگشت سرمایه تولید می کنند که این عدد 5 درصد بیشتر از 

خطوط هوایی است که مسافران آنها کمتر از 5 دالر برای خدمات جانبی 

هزینه می کنند.

از  دالر  میلیارد   110 همه گیری کرونا  از  پیش  تا  هواپیمایی  شرکت های 

فروش خدمات جانبی درآمد داشتند که حدود 6۷ میلیارد دالر بیشتر از 

سود عملیاتی مطلق صنعت یعنی 43 میلیارد دالر است. زمانی که خطوط 

هوایی خدمات اولویت دار را جدا می کنند و دامنه خدمات جانبی خود را 

گسترش می دهند، هم مسافران و هم خطوط هوایی سود می برند.

مشتریان با وجود گزینه های بیشتر، از سفر خود بیشتر لذت می برند؛ به 

عبارت دیگر، حساسیت درباره نرخ بلیت کاهش می یابد، بنابراین خدمات 

جانبی راهی برای خوشحال کردن مسافران با ارائه ارزش افزوده یا غیرمنتظره 

مانند با حراج صندلی های خالی کالس تجاری قبل از پرواز است.

خطوط هوایی می توانند به مسافران حساس به قیمت، کرایه پایه پایینی را 

ارائه دهند تا حس ارزشمندی زیادی به آنها منتقل شود و سپس آنها را با 

طیف وسیعی از خدمات جانبی جذب کنند. برای مثال در کالس اکونومی، 

بسیاری از خطوط هوایی در حال ابداع خدمات جانبی جدید و فروش آنها 

در لحظه مناسب سفر مشتری هستند. امتیاز صندلی های راهرو، وعده های 

غذایی عالی، رزرو فضای باالی سر و ترانسفر در مقصد تنها چند نمونه از 

این خدمات هستند.

اصل چهارم: ارائه امتیازات در شبکه پروازی

برنامه سفر  بتواند  از مزیت رقابتی برخوردار است که  ایرالین زمانی  یک 

منحصربه  فردی را در مبدا و مقصد برای مسافران فراهم کند که دیگران 

آن را ارائه نمی دهند. از آنجا که شبکه پروازهای هر شرکتی دارای امتیازاتی 

ایجاد و  به شناسایی،  است، خطوط هوایی موفق خواهند بود که قادر 

کسب درآمد در شبکه پروازی خود باشند.

این موضوع است.  از  پاناما، یک مثال عالی  خط هوایی کوپا در کشور 

تجزیه و تحلیل ها نشان داده که خطوط هوایی 

مستقر در بازارهایی با رشدی آهسته، عملکرد بهتری

 از همتایان خود در بازارهایی با رشد باال دارند. 

در واقع، بازارهایی با رشد سریع بسیاری از تازه واردان 

را جذب می کند، ولی با ورود هواپیماهای جدید 

به دلیل رشد تقاضا قیمت بلیت کاهش می یابد. 

بازار آسیا با پایین ترین عملکرد، نمونه  خوبی

 از این موضوع است
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ناوگان هواپیماهای باریک پیکر آن به بیش از 80 مقصد در سراسر آمریکای 

شمالی و التین خدمات رسانی می کند و چندین امتیاز در مبدا و مقصد 

ارائه می دهد که باعث شده درصد مسافران کوپا که با این امتیازات سفر 

می کنند، 3 برابر میانگین صنعت باشد.

تصمیم گیرندگان باید امتیازات شبکه خود را تجزیه و تحلیل کنند تا ارزش 

بیشتری خلق شود. معموالً این امر با خدمات رسانی به شهرهای کوچک تر، 

ثانویه و ثالث و اتصال پروازها از طریق هاب های بزرگ امکان پذیر است.

اصل پنجم: شهرت شما را متمایز می کند

نمی خرند.  زمان بندی  و  قیمت  اساس  بر  صرفاً  را  بلیت  دیگر  مشتریان 

آنها تفاوت های خطوط هوایی از جمله ارائه خدمات و عملکرد عملیاتی 

آنها را رصد کرده و اغلب براساس نظرات ارائه شده در وب سایت شرکت 

هواپیمایی اقدام به رزرو می کنند؛ حتی زمانی که مشتریان واسطه هایی 

مانند آژانس های مسافرتی آنالین )OTA( را انتخاب می کنند، در معرض 

اطالعات بسیار غنی تری قرار می گیرند. پنج سال پیش، اکثر OTAها فقط 

قیمت و برنامه پرواز را نشان می دادند ولی امروزه آگاهی از جزئیات صندلی، 

عملکرد به موقع پرواز، در دسترس بودن وای فای، چیدمان صندلی ها و ... 

نیز بخشی از بررسی های مشتریان است، بنابراین برای خطوط هوایی بسیار 

مهم است که با حفظ استانداردها، شهرت مثبتی کسب کنند. 

تجزیه و تحلیل های انجام شده نشان می دهد که ایرالین هایی که عملکرد 

عملیاتی خوبی دارند از بازده باالتری هم برخوردارند.

تعامل  برای  دارند  اختیار  در  ابزارهایی که  از  موثر  به طور  هوایی  خطوط 

مستقیم با مشتریان و تثبیت خود به عنوان برندهای قابل اعتماد استفاده 

می کنند: طرح های مانند طرح های وفاداری، فروش آنالین و برنامه های 

تلفن همراه.

اصل ششم: سالمت سازمانی را ترویج کنید

آخرین اصل، سالمت سازمانی است. شرکت های سالم دارای نیروی کار 

بسیار ماهر و با انگیزه هستند؛ کارمندان اهداف روشنی دارند و احساس 

بر  مبتنی  و  سریع  تصمیم گیری  شده اند؛  شناخته  برای کارشان  می کنند 

واقعیت است و بخش ها به طور یکپارچه با یکدیگر کار می کنند.

در  شرکت   12 در  مکینزی  اختصاصی  سازمانی  سالمت  شاخص  وقتی 

سراسر جهان به اجرا درآمد، مشخص شد به طور متوسط، خطوط هوایی 

در مقایسه با سایر بخش ها، سازمان های ناسالم تری دارند. به بیان دقیق تر 

رتبه بندی  جهانی  میانگین  از  هواپیمایی کمتر  شرکت های  از  درصد   ۷5

می شوند. همبستگی واضحی بین ارزش آفرینی و شرکت هایی با سالمت 

سازمانی قوی وجود دارد. 

همه شرکت ها می توانند روی بهبود سالمت سازمانی خود کار کنند؛ چراکه 

تحقیقات نشان داده است اکثر خطوط هوایی پتانسیل ارتقای کیفیت 

رهبری با یک چشم انداز استراتژیک قوی را دارند.

تقاضا برای سفرهای هوایی در حال بازگشت است و پیش بینی ها نشان 

می دهد که تا سال 2023 یا 2024 به سطح ترافیک قبل از همه گیری باز 

خواهد گشت. همانطور که خطوط هوایی خود را بازسازی کرده و برای 

این شش راز  از گذشته درس بگیرند.  بازنگری می کنند، می توانند  آینده 

ارزش آفرین می تواند آنها را برای ایجاد ارزش برای مسافران و سرمایه گذاری 

در دنیای پس از همه گیری توانمند کند. 

یک رابطه مثبت خفیف بین عملکرد فروش جانبی 

و بازگشت سرمایه وجود دارد. شرکت هایی که 

مسافران آنها حداقل 20 دالر برای خدمات جانبی

 هزینه می پردازند، به طور متوسط 8/2 درصد

 بازگشت سرمایه تولید می کنند که این عدد 5 درصد 

بیشتر از خطوط هوایی است که مسافران آنها

 کمتر از 5 دالر برای خدمات جانبی هزینه می کنند
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زیستگاه

  نوبـت جبـران!

  گرفتـار میـان پول و اراده!

در مسیر نابودی 
در جدال همیشگی بشر برای بقا، »آلودگی« محیط  زیست به عاملی مرگ آور تبدیل 

شده و نه تنها زندگی انسان بلکه ماندگاری زمین را تهدید می کند. در این میان، 

سران 200 کشور در اجالس اقلیمی سازمان ملل به توافقی برای کاهش بیشتر 

گازهای گلخانه ای دست نیافتند.
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در مسیر نابودی 

توافق کنفرانس کاپ ۲۷ برای تاسیس صندوق کمک به خسارات اقلیمی

نوبـت جبـران!
گـزارش از

فریبـا کهـن

با پایان »اجالس تغییرات اقلیمی سازمان ملل« در مصر، 

۲۰۰ کشور شرکت کننده در این کنفرانس درباره مجموعه ای 

از موضوعات از جمله تشکیل »صندوق زیان و خسارت« برای جبران 

به کشورهای  این خصوص  اقلیمی و کمک مالی در  تغییرات  زیان 

درحال توسعه و فقیر آسیب دیده از بالیای اقلیمی موافقت کردند. با 

این حال، توافق نهایی درباره چگونگی توزیع این پول و مشخص 

شدن کشورهای مستحق دریافت آن، سال ها طول می کشد.

در این اجالس، همچنین بر لزوم محدود کردن افزایش دمای کره 

زمین به 1/5 درجه سانتی گراد تاکید شد، اما توافقی برای کاهش 

بیشتر انتشار گازهای گلخانه ای صورت نگرفت. اتحادیه اروپا می گوید 

توافق پایانی اجالس مصر باعث نمی شود کشورهای ثروتمند سرعت 

خود را در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای افزایش دهند.

آن کاهش گازهای  وجه  یک  دارد:  وجه  دو  اقلیمی  تغییرات  با  مبارزه 

گلخانه ای است که عامل اصلی تغییرات اقلیمی و گرم تر شدن است. وجه 

دوم، کمک به مقاوم سازی در برابر اثرات تغییرات اقلیمی است: اثراتی مثل 

خشکسالی ، سیل، ریزگرد، و تمام عواقب اجتماعی و سیاسی ناشی از آنها.

بنابراین طبیعی است که اجالس امسال تغییرات اقلیمی در شرم الشیخ 

مصر )کاپ ۲۷( نیز بر همین دو موضوع تمرکز داشت. کشورهای فقیر 

و روبه توسعه سال هاست که می خواهند کشورهای صنعتی و پیشرفته 

به آنها برای مقاوم سازی کمک مالی کنند. مبنای استدالل آنها این است 

که کشورهای پیشرفته به واسطه انقالب صنعتی، عامل اصلی گرم تر شدن 

زمین بوده اند و بنابراین مسئولیت دارند که برای مقاوم سازی به کشورهای 

فقیر و آسیب پذیر کمک کنند. 

بنابراین درخواست  کشورهای درحال توسعه برای ایجاد »صندوق زیان و 

خسارت« )Loss & Damage( در نشست دو هفته ای مصر، موضوع 

رود.  فراتر  برنامه ریزی شده  زمان  از  مذاکرات  شد  موجب  و  بود  غالب 
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پیشتاز این تالش ها هم دولت پاکستان بود که امسال به خاطر سیل های 

ویرانگری که ۸۰ درصد کشور را زیر آب برد خواستار به کرسی نشاندن بحث 

غرامت بود. وزیر تغییرات اقلیمی پاکستان پس از تصویب ایجاد صندوق 

جبران خسارت در جمع خبرنگاران گفت که 3۰ سال طول کشیده تا »اولین 

گام مثبت« برداشته شود. 

او افزود: حاال مسئولیت »کمیته انتقالی« است که اقدامات الزم را برای 

فعال سازی این صندوق تا دسامبر ۲۰۲3 را انجام دهد.

البته در نهایت هیچ رقمی برای این صندوق خسارت در نظر گرفته نشد و 

قرار هم نیست که همین االن کشورهای فقیر از کمک های مالی بهره مند 

شوند. حتی مشخص هم نشد که دقیقاً چه کسی باید این مبلغ را بپردازد، 

اما در این باره که چه کشورهایی می توانند از این صندوق استفاده کنند 

توافق حاصل شد؛ کشورهای در حال توسعه ای که در خطر هستند. در 

عین حال، نمایندگان کشورهای درحال توسعه نیز تعهد مشخصی در مورد 

نحوه نظارت بر این صندوق ندادند.

این در حالی است که در گذشته نیز صندوقی از طرف کشورهای ثروتمند 

برای کمک به کشورهای فقیر برپا شده بود که قرار بود سالی صد میلیارد 

با این حال، رقم مبالغ اهدایی تاکنون  دالر در این صندوق واریز شود. 

بسیار کمتر بوده است، هرچند در توافق امسال،  مقرر شده است که منابع 

دریافت اعتبارات مالی بسیار متنوع تر باشند. منابعی مثل مالیات از صنایع 

سوخت فسیلی یا شرکت های هواپیمایی یا صندوق های جهانی توسعه.

در این توافق تشکیل یک کمیسیون گذار پیش بینی شده که باید بر روی 

پیشنهادات در این رابطه کار کند. درباره این کمیسیون هم که باید متشکل 

از ۱3 کشور صنعتی و درحال توسعه باشد، در کنفرانس اقلیمی بعدی که 

پایان سال ۲۰۲3 در دبی تشکیل می شود مشورت خواهد شد. 

از مجموعه ۵۸ کشور در خطر،  )۲۰ کشور آسیب پذیر(   V۲۰ تنها گروه

اقلیمی در ۲۰ سال گذشته را ۵۲۵  با خسارات  ارتباط  هزینه هایشان در 

خسارات  شده  انجام  تحقیقات  اساس  بر  و  اعالم کرده اند  دالر  میلیارد 

تا ۱/۸  یک  ساالنه  به   ۲۰۵۰ سال  تا  می تواند  جهان  سرتاسر  در  اقلیمی 

تریلیون دالر برسد. به گفته مدیر اندیشکده آمریکایی موسسه منابع جهانی 

»خانواده هایی که خانه هایشان خراب شده،  برای  نجاتی  راه  این صندوق 

کشاورزانی که مزارعشان ویران شده و ساکنان جزایری که مجبور به ترک 

خانه و سرزمین شان شده اند« خواهد بود.

کارشناس اقلیمی اکسفام در آلمان، توافق برای تشکیل این صندوق را 

بود که کشورهای  او سال ها  به گفته  ارزیابی می کند.  »موفقیتی واقعی« 

ثروتمند تاسیس چنین صندوقی را بلوکه کرده بودند تنها از ترس اینکه به 

دلیل مقصر بودن در بحران های اقلیمی وادار به پرداخت خسارت شوند.

تعیین سقف 1/5 درجه برای گرمایش زمین

در اجالس جهانی تغییرات اقلیمی در شرم الشیخ مصر، حضور نمایندگان 

از  سنگین تر  بسیار  فسیلی  سوخت  شرکت های  و  نفت خیز  کشورهای 

گذشته بود تا آنجا که یکی از کنشگران اقلیمی به طعنه گفت: »مثل این 

می ماند که در یک کنفرانس مبارزه با ماالریا اجازه دهیم که پشه ها حضور 

فعال داشته باشند.« 

منافع سرشاری که در توسعه پروژه های نفت و گاز و زغال سنگ نهفته 

است،  مخصوصاً بعد از حمله جنگ اوکراین، کار مجاب کردن دولت های 

دشوار کرده  بسیار  را  فسیلی  سوخت  شرکت های  و  نفت خیز  ممالک 

بنابراین طبیعی بود که در توافق جدید به حذف تدریجی استفاده از همه 

سوخت های فسیلی هم اشاره ای نشود. در عوض از کشورها درخواست 

شده تا گام هایی را در جهت کاهش تدریجی انرژی زغال سنگ و حذف 

تدریجی یارانه های سوخت فسیلی ناکارآمد بردارند، همان چیزی که در 

نشست قبلی در گالسکو مورد تصویب قرار گرفت. این در حالی است که 

شبکه اقدام اقلیمی گزارش داد اتحادیه اروپا، بریتانیا، استرالیا، کانادا، نروژ، 

امارات متحده عربی و کویت اعالم آمادگی کردند که تمام پروژه های جدید 

در مورد سوخت فسیلی را متوقف کنند.

با این وجود، براساس اعالم ایاالت متحده، برخی از کشورها با گنجاندن 

در متن  دما  از ۱.۵ درجه سانتیگرادی  بیش  افزایش  از  هدف جلوگیری 

دولت های  کردند.  مخالفت  ملل  سازمان  آب وهوایی  نشست  رسمی 

فرانسه  در  ملل  سازمان  سران  نشست  جریان  در   ۲۰۱۵ سال  در  جهان 

اجالس امسال تغییرات اقلیمی در شرم الشیخ مصر 

بر دو موضوع تمرکز داشت: کاهش گازهای گلخانه ای و 

کمک به مقاوم سازی در برابر اثرات تغییرات اقلیمی

 از طریق ایجاد یک سازوکار مالی. سال ها بود که 

کشورهای ثروتمند از ترس اینکه وادار به 

پرداخت خسارت شوند تاسیس صندوق جبران

 زیان و خسارت را بلوکه کرده بودند
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در مسیر نابودی 

توافق کردند تا تالش شود میانگین افزایش دمای جهانی به ۱/۵ درجه 

سانتیگراد محدود شود؛ توافقی که توافقنامه پاریس نام گرفت و به عنوان 

یک پیشرفت در بلندپروازِی بین المللی آب وهوایی تلقی شد، هرچند از 

آن زمان، روند انتشار گازهای گلخانه ای همچنان در حال افزایش است 

و کارشناسان بر این باورند که جهان در معرض خطر از دست دادن این 

هدف است. 

تا همین اواخر بحث های داغی در مورد اینکه آیا ابتدا باید فراخوان برای 

گسترش انرژی های تجدیدپذیر در متن توافق نهایی گنجانده شود وجود 

از  بود: »ترکیبی  نهایی آمد کمی تلطیف شده  اما آنچه در متن  داشت، 

انرژی های پاک« که باید شامل تولید انرژی با انتشار گازهای گلخانه ای کم و 

انرژی های تجدیدپذیر باشد، در متن نهایی درخواست شده است.

یک تبصره مهم در این توافق،  راه را برای تلقی کردن گاز به عنوان یک انرژی 

پاک هموار کرد. گاز یکی از سوخت های فسیلی است که باعث گرم تر شدن 

زمین می شود ولی نسبت به سوخت های دیگری مثل زغال سنگ و نفت 

آلوده نیست.

هشدار تشدید تنش های آبی 

از  متاثر  افراد  دادند: شمار  اقلیمی مصر هشدار  اجالس  در  کارشناسان 

گرمایش زمین تا سال ۲۰۵۰ تا دو برابر افزایش می یابد و برآورد می شود 

به  تا آن زمان، شمار کسانی که در معرض تنش های آبی قرار دارند  که 

حدود سه میلیارد نفر برسد.

مطابق برآوردها تا سال ۲۰۵۰ میالدی حدود سه میلیون نفر از شهروندان 

متاثر  بحرانی  به عنوان کانون های  می کنند که  زندگی  مناطقی  در  جهان 

از پیامدهای گرمایش زمین طبقه بندی می شوند و به این ترتیب شمار 

ساکنان مناطق درگیر تنش های آبی تا اندکی بیش از ربع قرن دیگر دو 

برابر خواهد شد.

در عین حال اعالم شد که مناطق درگیر با تنش های آبی به طور عمده در 

آمریکای مرکزی، خاورمیانه، بخشی از آسیا و بخش هایی از شرق و مرکز 

آفریقا قرار خواهند داشت. کارشناسان معتقدند در مناطقی که به طور 

قطعی متاثر از پیامدهای گرمایش زمین هستند، میزان مرگ ومیر حدود 

۱۵ برابر بیشتر از مناطقی است که کمتر درگیر این بحران هستند.

این بحران ها همچنین باعث افزایش مهاجرت های ناخواسته می شود و در 

سال های آینده میلیون ها نفر به دلیل چالش های ناشی از گرمایش زمین 

مجبور به ترک کشور و سکونتگاه خود خواهند شد.

را  نتایج گزارش کارشناسان  ملل  سازمان  اقلیمی  تغییرات  امور  رئیس 

»هشداردهنده« خوانده و تاکید کرده که سازگاری با بحران های اقلیمی برای 

انسان ها ممکن است اما نامحدود نیست.

او تاکید کرد که به همین دلیل یک برنامه بلندپروازانه برای کاهش تولید 

و انتشار گازهای گلخانه ای که عامل اصلی گرمایش زمین به شمار می رود 

همچنان بسیار ضروری است.

زمین »احتمااًل« از شش مرز تعادل عبور خواهد کرد

یک تحلیل تازه حاکی است که با ادامه روند کنونی گرمایش، زمین در 

خواهد گرفت.  قرار  اقلیمی  »خطرناک«  تعادل  مرز  شش  از  عبور  خطر 

عبور از این مرزها سیستم های زمین را مختل خواهد کرد به طوری که به 

فروپاشی پوشش یخی قطب و نابودی آبسنگ های مرجانی دامن خواهد 

زد. صاحب نظران علوم قبالً گفته اند که رسیدن به چنین نقطه ای از نظر 

اقلیمی یک »وضعیت اضطراری« خواهد بود.

محققان با تحلیل ۲۰۰ مطالعه که بعد از ۲۰۰۸ منتشر شده، این مرزها را 

تحلیل کردند که شامل این موارد است:

- در چه دمایی زمین از این مرزها خواهد گذشت؟

- چه تاثیری بر سایر سیستم های زمین خواهد داشت؟

- این آثار در چه ابعاد زمانی احساس خواهد شد؟

در این تحقیق که در نشریه »ساینس« منتشر شده آمده است با توجه به 

روند کنونی میزان گرمایش، همین حاال هم خطر رسیدن به این شش 

ورطه اقلیمی وجود دارد و با افزایش هر یک دهم درجه سانتیگراد دما، این 

خطر افزایش پیدا می کند.

این گروه )Climate Action Tracker( تخمین می زند که حتی در 

مهار گرمایش  برای  در جهان  اهداف کنونی  اگر  خوش بینانه ترین حالت، 

عملی شود، جهان شاهد ۱.۸ درجه سانتیگراد افزایش دما نسبت به دوران 

هیچ رقمی برای »صندوق زیان و خسارت« در نظر 

گرفته نشده و قرار هم نیست که همین االن کشورهای 

فقیر از کمک های مالی بهره مند شوند. حتی مشخص 

هم نشد که دقیقًا چه کسی باید این مبلغ را بپردازد،

 اما در این باره که چه کشورهایی می توانند از این 

صندوق استفاده کنند توافق حاصل شد
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پیشاصنعتی خواهد بود.

ایده »مرزهای تعادل اقلیمی« ابتدا دو دهه پیش از سوی گروه اقلیمی 

سازمان ملل، )هیئت میان دولتی تغییر اقلیم( مطرح شد. به گفته سازمان 

عملکرد  در  قابل توجه  تغییرات  جرقه  می تواند  مرزها  این  از  عبور  ملل 

سیستم های زمین را بزند، تغییراتی که بر وضعیت اقیانوس ها، آب وهوا و 

فرایندهای شیمیایی اثر خواهد گذاشت و »غیرقابل بازگشت« خواهد بود.

افتادن  از کار  روند  شد،  سر گذاشته  پشت  تعادل«  »مرز  یک  زمانی که 

سیستم خودبه خودی خواهد بود، یعنی حتی بدون گرمایش بیشتر هم 

ادامه خواهد یافت: مثل زمانی که یک توپ از باالی تپه شروع به غلتیدن 

کند که دیگر باز نخواهد ایستاد. در آن زمان تصور می شد که این مرزها 

فقط زمانی پشت سر گذاشته خواهد شد که میانگین دمای زمین بیش از 

۵ درجه سانتیگراد باال رفته باشد، اما از آن زمان شواهد فزاینده ای ظاهر 

شده که این مرزها ممکن است خیلی زودتر شکسته شود.

این شش مرز تعادل که براساس مطالعه تازه »احتمال« عبور از آنها وجود 

دارد شامل این موارد است:

- فروپاشی یخچال سراسری )یخسار( گرینلند.

- فروپاشی یخسار بخش غربی قطب جنوب.

- فروپاشی جریان های اقیانوسی در منطقه قطبی شمال اقیانوس اطلس

- مرگ انبوه آبسنگ های مرجانی 

در عرض های پایین جغرافیایی.

- ذوب کوه های منجمد شمالی.

- نابودی یخ دریا در دریای بارنتز.

نویسنده اصلی این گزارش از »مرکز 

استقامت استکهلم« می گوید که 

بعضـی شرایـط ناپایـدار که پیـش 

از فروپاشی چنیـن سیستم هایی 

نواحی  در  حاال  از  می دهد  روی 

قطبی قابل مشاهده است. 

به گفته کارشناسان سازمان ملل، 

گرینلند و قطب جنوب  اکنون با 

سرعتی شش برابر 3۰ سال پیش 

و  می کنند  تجربه  را  یخ ها  ذوب 

یخسار گرینلند در ۲۵ سال گذشته 

پیوسته در حال انقباض بوده که 

همه به دلیل تغییر اقلیم است.

از  برخـی  از  عبـور  انتظار  هرچـند 

»مرزهای تعادل« دیگر - مانند کوچک تر شدن جنگل های حاره ای آمازون 

- نمی رود مگر آنکه افزایش دمای زمین به 3.۵ درجه سانتیگراد برسد، اما 

همه این سیستم ها به هم وابسته هستند. بنابراین وقتی که یک سیستم 

شروع به از کار افتادن کند، احتمال فروپاشی باقی سیستم ها بیشتر می شود.

اعضای کمیسیـون  از  دیگر  یکی 

زمین هم کـه جزء نویسنـدگان این 

مطالعه است، می گوید: »بسیاری 

از عناصر تعادلی در زمین به هم 

عبور  احتمال  مرتبط هستند که 

یکی  تعادل  مرزهای  از  زنجیروار 

نگرانی  یک  به  را  دیگری  از  پس 

اگر  مثال  برای  بدل می کند.  تازه 

یخسارها و پوشش یخی کمتـری 

داشته  وجود  قطبـی  مناطـق  در 

باشد، نور کمتری از سطح زمین به 

فضا منعکس می شود و زمین را 

گرم تر می کند.«

این تیم با شناسایی مرزهایی که 

احتمال عبور از آنها بیشتر است، 

مرزهای  فهرست  اعالم کرده که 

تعادل بالقوه حتی می تواند به ۱۶ 

مورد افزایش پیدا کند. 

در گذشته نیز صندوقی از طرف کشورهای ثروتمند

 برای کمک به کشورهای فقیر برپا شده بود که قرار بود 

سالی صد میلیارد دالر در این صندوق واریز شود؛ 

با این حال، رقم مبالغ اهدایی تاکنون بسیار کمتر بوده 

است، هرچند در توافق امسال،  مقرر شده که منابع 

دریافت اعتبارات مالی بسیار متنوع تر باشند
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گـزارش از

تحریریـه ترابـران

از بیماری های قلبی   به گزارش سازمان بهداشت جهانی، تقریبًا ۳ درصد از مرگ های زودرس ناشی 

عروقی و 5 درصد از مرگ های ناشی از سرطان ریه منتسب به ذرات معلق در مقیاس جهانی است. در 

ایران نیز برآورد می شود با احتساب تاثیر پدیده ریزگردها، بیش از نیمی از جمعیت کل کشور در معرض آلودگی 

قرار دارند؛ برای مثال شهر تهران در سال گذشته، 123 روز هوای آلوده داشت که برابر حدود 34 درصد از کل 

سال است. این یعنی شهروندان تهران یک سوم سال هوای آلوده تنفس می کنند. همچنین میزان مرگ ومیر ناشی 

از آلودگی هوا در کل کشور به سالیانه 11159 نفر می رسد که تقریبًا هم رده با آمار مربوط به تلفات جاده ای در کشور 

است. از طرف دیگر، براساس گزارش بانک جهانی، آلودگی هوا سالیانه 2/6 میلیارد دالر به شهروندان تهران 

خسارت وارد می کند. بر این اساس سرانه خسارت وارده ناشی از آلودگی هوا برای هر شهروند تهرانی در حدود 

300 دالر در سال است.

بنابراین با لحاظ جمیع موارد ذکر شده، زمان بسیار با اهمیت بوده و هرچه سریع تر باید اقداماتی برای مهار 

آلودگی هوا انجام شود. طبیعتًا این راهکارها ماهیت موقت داشته و باید در عین کم هزینه بودن، در کوتاه ترین 

زمان ممکن قابل اجرا باشند و تاثیر قابل توجهی نیز در کاهش آلودگی هوا داشته باشند. ماه گذشته بازوی 

پژوهشی مجلس شورای اسالمی در گزارشی، برخی از این راهکارهای کم هزینه و زودبازده را معرفی کرد.

راهکارهای کم هزینه و زودبازده برای کاهش آلودگی هوا

گرفتـار میـان پول و اراده!
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در خصوص معضل آلودگی هوا در قدم اول باید درک درست و دقیقی 

از عوامل پیدایش این پدیده ایجاد و مشخص شود که چه فعالیت ها و 

منابعی باعث ایجاد آلودگی هوا می شود. همچنین این منابع و فعالیت ها 

هر کدام چقدر در ایجاد این معضل سهم دارند. این مطالعه در شهر تهران 

تاکنون 3 بار در سال های ۱3۷۸، ۱393 و ۱39۶ انجام شده و همچنین 

در 9 کالن شهر درگیر آلودگی هوا یعنی تبریز، اصفهان، کرج، مشهد، شیراز، 

اراک، اهواز، قدم و کرمانشاه نیز یکبار در سال ۱39۸ به انجام رسیده و سهم 

منابع مختلف در آلودگی هوای این شهرها محاسبه شده است. جدول ۱ 

نتایج آخرین مطالعات سیاهه انتشار آلودگی هوای شهر تهران را به عنوان 

نمونه نشان می دهد.

کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس پس از شناخت عوامل ایجاد آلودگی 

هوا و سهم هریک از منابع، به ارائه راهکارهایی پرداخته اند که ضمن دارا 

بودن توجیه فنی مناسب، در کاهش آالیندگی منابع مختلف، تاثیرگذار، 

قابل اجرا و برمبنای واقعیت و وضعیت فعلی باشند. 

هزینه  اجرای راهکارهای کاهش آلودگی هوا

طبق جدول ۴ برای حل مسئله آلودگی هوا در کل کشور به حداقل بودجه ای 

برابر ۲۰۶ هزار میلیارد تومان نیاز است. البته این رقم صرفاً سهم دولت از کل 

بودجه مورد نیاز است و با فرض تامین باقی بودجه از منابع مربوطه و عدم 

وجود هیچ اشکالی در فراهم بودن سایر ملزومات اجرای راهکارهای کاهش 

آلودگی هوا، دولت سالیانه باید ۴۱ هزار میلیارد تومان بودجه برای کاهش 

آلودگی هوا در نظر بگیرد. این مهم را هم باید در نظر گرفت که این رقم 

فقط برای 9 کالن شهر محاسبه شده و این در حالی است که تقریباً تمامی 

استان های کشور درگیر مسئله آلودگی هوا هستند و وسعت این مسئله 

روزبه روز در حال گسترش است. 

در سال ۱۴۰۱، طبق محاسبات  دولت  بودجه عمومی  با کل  مقایسه  با 

به مسئله  باید  از کل بودجه عمومی کشور  جدول ۴ حدود ۲/۵ درصد 

آلودگی هوا باید تخصیص داده شود. البته این با فرض تحقق کل بودجه 

عمومی دولت است و در صورت عدم تحقق بودجه، سهم این موضوع از 

بودجه عمومی دولت افزایش می یابد. به همین میزان در سال های بعدی 

این برنامه فرضی پنج ساله نیز باید درصدی از کل بودجه عمومی دولت برای 

اجرای راهکارهای کاهش آلودگی هوا تخصیص داده شود؛ این در حالی 

است که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل اعتبار تخصیص یافته برای اجرای 

قانون هوای پاک فقط ۲۸۸ میلیارد تومان تعیین شده است. همچنین 

مجموع اعتبارات لحاظ شده در این قانون که به نوعی در کاهش آلودگی هوا 

موثرند حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود. 

البته در همین شرایط اقتصادی نیز براساس ردیف های درآمدی مندرج در 

قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و سایر منابع تحت اختیار دولت، تامین بودجه 

اما در هر  ارقام فعلی برای کاهش آلودگی هوا امکان پذیر بود،  از  بیشتر 

صورت فراهم کردن رقم ۴۰ هزار میلیارد تومانی برای این حوزه با توجه به 

این شرایط اقتصادی و کسری شدید بودجه حداقل در سال های پیش رو 

عمالً امکان پذیر نیست. 

راهکارهای منتخب

سه  دارای  راهکارهایی که  مجلس،  پژوهش های  مرکز  ادامه گزارش  در 

مشخصه کم هزینه بودن، قابلیت اجرا در زمان کوتاه و دارای تاثیر مطلوب 

است.  قرار گرفته  منتخب  راهکارهای  باشد جزو  هوا  آلودگی  بر کاهش 

البته ظاهرا قابلیت اجرا از منظر فنی و فراهم بودن زیرساخت های مورد 

نیاز برای اجرای این راهکارها لحاظ شده است، چراکه عموماً راهکارهایی 

که دربرگیرنده این ویژگی ها باشند، جنس مدیریتی و یا اصالحی دارند تا 

و  تجهیزات  زیرساخت ها،  منظر  از  فعلی  در وضعیت  تغییرات  کمترین 

و  زیرساخت ها  در  تغییر  ایجاد هرگونه  ایجاد شود چون طبعاً  فرایندها 

فرآیندها نیازمند صرف زمان و هزینه است. 

1- الزام به انجام آزمون آاليندگی جاده اي PEMS براي اخذ مجوز 

و  انبوه: مهم ترین  انواع خودروها پيش از زمان توليد  شماره گذاري 

موثرترین اقدام برای کاهش انتشار آالیندگی وسایل نقلیه در زمان تولید 

ارتقای حداقل سطح مجاز یا همان استاندارد آالیندگی وسایل نقلیه است. 

در حال حاضر حداقل استاندارد آالیندگی مجاز برای تولید انواع خودروهای 

برای حل مسئله آلودگی هوا در کل کشور تا سال 1405 

حداقل به بودجه ای برابر 206 هزار میلیارد تومان نیاز 

است. البته این رقم صرفًا سهم دولت از کل بودجه 

مورد نیاز است؛ پس با فرض تامین باقی بودجه

 از منابع مربوطه و عدم وجود هیچ اشکالی در فراهم 

بودن سایر ملزومات اجرای راهکارهای کاهش آلودگی 

هوا، دولت سالیانه باید 41 هزار میلیارد تومان

 بودجه برای کاهش آلودگی هوا در نظر بگیرد
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بنزینی در کشور برابر یورو ۵، خودروهای دیزلی برابر یورو ۴ عالوه بر فیلتر 

براساس  البته  برابر یورو۴ است.  برای موتورسیکلت ها  یا EEV و  ذرات 

قانون هوای پاک قرار بود از ابتدای امسال حداقل سطح استاندارد مذکور 

برای کلیه خودروها برابر یورو ۶ و برای کلیه موتورسیکلت ها برابر یورو ۵ 

تعیین شود که با تصمیم هیئت دولت این الزامات لغو شد. 

در این خصوص پیشنهادهای متعددی قابل ارائه است، اما کارشناسان مرکز 

پژوهش ها معتقدند مهم ترین و موثرترین پیشنهاد جهت طرح به عنوان 

راهکار منتخب در این پژوهش، الزام به انجام آزمون های آالیندگی واقعی 

حفاظت  سازمان  توسط  شماره گذاری  مجوز  صدور  پیش نیاز  به عنوان 

انواع وسایل نقلیه برای اخذ مجوز  محیط زیست است. در حال حاضر، 

شماره گذاری از سازمان حفاظت محیط زیست تحت یک آزمون آالیندگی 

در آزمایشگاه در شرایط کنترل شده قرار می گیرند. با این حال این آزمون 

نماینده خوبی برای ارزیابی میزان آالیندگی واقعی وسایل نقلیه در زمان تردد 

در خیابان نیست و ممکن است یک محصول خاص الزامات این آزمون 

را رعایت کنند، اما در زمان تردد در خیابان انتشار آالیندگی بیشتری داشته 

بنابراین در استانداردهای روز دنیا برای کنترل این مسئله، در کنار  باشد؛ 

آزمون شبیه سازی شده در آزمایشگاه یک آزمون سنجش آالیندگی جاده ای 

نیز طراحی و اجرا می شود تا از پایین بودن میزان آالیندگی وسایل نقلیه در 

زمان تردد در خیابان نیز مطمئن شوند.

 این آزمون که با نام اختصاری آزمون PEMS شناخته می شود، راه حل 

مناسبی برای اطمینان از احراز شرایط استاندارد وسایل نقلیه در زمان تولید 

و همچنین در زمان تردد است. 

ديزلی  اتوبوس های  روي  معلق  ذرات  جاذب  فيلترهای  نصب   -۲

درون شهری: آالینده اصلی اتوبوس های دیزلی ذرات معلق است. در حال 

انتشار ذرات معلق،  ارائه شده در دنیا برای کاهش  حاضر، بهترین راهکار 

فیلترهای جاذب ذرات معلق هستند. این فیلترها قابلیت کاهش انتشار 

این آالینده را تا بیش از 9۰ درصد دارند. این میزان تاثیرگذاری در کاهش 

انتشار آالینده ذرات معلق تقریباً برابر با نوسازی اتوبوس است و این در حالی 

است که هزینه نصب فیلتر جاذب ذرات در مقایسه با نوسازی یک اتوبوس 

در حدود 3 تا ۴ درصد است. با توجه به اینکه ذرات معلق آالینده اصلی 

کالن شهرهای کشور است و اتوبوس های دیزلی نیز از منابع اصلی انتشار این 

آالینده هستند، نصب این فیلترها می تواند تاثیر به سزایی در کاهش آلودگی 

هوا داشته باشد. 

نصب این فیلترها بر روی خودروها در حال تردد دارای تجارب جهانی و 

داخلی نیز است. در فاصله بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ میالدی مجموعاً بر 

روی بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه انواع وسایل نقلیه موتوری 

دیزلی در حال استفاده در دنیا فیلتر جاذب ذرات معلق نصب شده است. 

عالوه بر تجارب جهانی، سوابق داخلی نیز درباره نصب فیلتر جاذب ذرات 

بر روی خودروهای دیزلی در حال تردد وجود دارد. در سال های  معلق 

گذشته مجموعاً ۱۰۰ دستگاه اتوبوس در شهر تهران به فیلتر جاذب ذرات 

شاخص  اندازه گیری  با  فیلترها  این  نصب  از  پس  شده اند.  مجهز  معلق 

ذرات  جاذب  فیلتر  تاثیرگذاری  گردید  مشخص  اتوبوس ها  کلرسنجی 

معلق در کاهش انتشار ذرات معلق اتوبوس ها بسیار باالست، به گونه ای 

که شاخص کدرسنجی این اتوبوس ها از ۱/۷ الی ۲ پس از نصب فیلتر به 

کمتر از ۰/۰۵ رسید. 

۳- نصب فيلتر جاذب ذرات معلق بر روي کامیون های درون شهری: 

اتوبوس ها ذرات معلق  نیز مانند  آالینده اصلی کامیون های درون شهری 

نیز  نقلیه  این وسایل  آالیندگی  راهکار کاهش  اصلی ترین  بنابراین  است؛ 

به این نکته توجه کرد  باید  البته  نصب فیلتر جاذب ذرات معلق است. 

که کامیون های درون شهری می تواند تحت مالکیت بخش خصوصی یا 

دولتی باشد، بنابراین در خصوص کامیون های مربوط به بخش خصوصی 

الزام به نصب فیلتر جاذب ذرات معلق امر دشواری است. بر این اساس 

در این بخش خودروهای هدف صرفاً کامیون های درون شهری مربوط به 

بخش دولتی یا عمومی مانند کامیون های حمل پسماند و انواع ضایعات 

و نخاله ها، کامیون های یدک کش، کامیون های خدماتی مانند آتش نشانی و 

ادارات دولتی و سایر کامیون های درون شهری مربوط به بخش های دولتی 

بوده است.

براساس آمار سیاهه انتشار سال 9۶ شهر تهران، ۱۵/۷ درصد از انتشار ذرات 

در مقایسه با کل بودجه عمومی دولت در سال 1401

حدود ۲/۵ درصد از کل بودجه عمومی کشور باید 

به مسئله آلودگی هوا تخصیص داده شود. البته

 این با فرض تحقق کل بودجه عمومی دولت است؛ 

این در حالی است که در قانون بودجه سال 1401 کل 

اعتبار تخصیص یافته برای اجرای قانون هوای پاک

 فقط 288 میلیارد تومان تعیین شده است
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معلق سهم کامیون هاست. براساس آمار پلیس راهور ناجا نیز حدود یکصد 

هزار کامیون در شهر تهران شماره گذاری شده اند که تقریبا ۱۶ درصد آنها 

فرسوده اند. برای برآورد تاثیر اجرای این راهکار بر کاهش انتشار آالینده ذرات 

از خودروها  اینکه ۸۴ درصد  اول  نظر می گیریم:  را در  معلق، دو فرض 

)برابر تعداد غیرفرسوده( قابلیت نصب فیلتر جاذب ذرات معلق را دارند و 

دوم اینکه نصف این مقدار کامیون جزو خودروهای هدف طرح هستند؛ 

بنابراین براساس فرضیات باال به این نتیجه می رسیم که نصف فیلتر جاذب 

ذرات معلق برروی کامیون های درون شهری می تواند ۶/۶ درصد از انتشار 

ذرات معلق به هوای شهر تهران جلوگیری کند.

4- نصب تجهيزات Trap Nox Lean + DOC روي اتوبوس های 

انتشار ذرات  از بابت  گازسوز درون شهری: اتوبوس های گازسوز مشکلی 

معلق ندارند و آالیندگی اصلی آنها گازی است؛ بنابراین پیشنهاد شده که در 

این راهکار به جای فیلتر جاذب ذرات معلق از کاتالیست های متناسب برای 

کاهش آالینده های گازی استفاده شود. برای اجرای این راهکار اولین اقدام 

تدوین یک سند فنی برای تعیین نوع تجهیزات مورد استفاده، روش نصب 

و همچنین تعیین خودروهای هدف طرح است. در حال حاضر استاندارد 

ملی قطعات کاهنده آالینده های گازی خودروهای دیزلی تدوین شده و این 

قطعات قابلیت تولید داخلی نیز دارند. از آنجا که سهم اتوبوس های شرکت 

واحد در سیاهه انتشار سال ۱39۶ شهر تهران برابر ۰/۵ درصد است و از 

طرف دیگر، غالب این سهم مربوط به اتوبوس های گازسوز است، با اجرای 

این راهکار این سهم تقریباً به عدد صفر خواهد رسید.

مرکز پژوهش های مجلس معتقد است

 یکی از راهکارهای موثر در کاهش آلودگی هوا، 

الزام به انجام آزمون های آالیندگی واقعی - و نه در 

شرایط کنترل شده - به عنوان پیش نیاز صدور مجوز 

شماره گذاری توسط سازمان حفاظت محیط زیست 

است تا از پایین بودن میزان آالیندگی وسایل نقلیه 

در زمان تردد در خیابان نیز اطمینان حاصل شود

جدول 1- ميزان و سهم انتشار آالینده ها از منابع مختلف 
در شهر تهران - سال 1396

آالینده های معلق آالینده های گازی
منبع آالینده

سهم تناژ تولید سهم تناژ تولید

60/8 6.338 82/9 572.605 منابع متحرک

0/2 18 0/3 2008 فرودگاه

1/9 13.071 جایگاه سوخت

0/2 16 0/1 972 راه آهن

2/3 244 0/2 1.467 پایانه های اتوبوس

2/3 237 3/2 22.251
خانگی، تجاری، 

اداری

12/1 1.266 5/3 36.853 نیروگاه

4/4 454 4/1 28.280 پاالیشگاه

17/8 1.858 1/9 13.152 صنایع

100 10.433 100 690.660 جمع کل

5- تعويض کاتاليست تاکسی ها: ناوگان تاکسیرانی درون شهری به دلیل 

میزان پیمایش زیاد و فرسودگی باال سهم عمده ای در آلودگی هوای شهرها 

دارند. برای مثال در شهر تهران باالی ۴ درصد از انتشار آالینده های گازی و 

بیش از ۲ درصد از انتشار ذرات معلق ناشی از تاکسی هاست و این در حالی 

است که این ناوگان سهمی در حدود یک درصدد از کل خودروهای درحال 

تردد در شهر را دارند. با توجه به اینکه تاکسی ها جزو خودروهای عمومی 

محسوب می شوند، بخشی از مسئولیت نوسازی این ناوگان برعهده دولت و 

شهرداری هاست و بنابراین به بودجه عمومی و تسهیالت نیاز دارد. 

در حال حاضر با توجه به کسری بودجه و از طرفی کاهش میزان عرضه 

خودرو در کشور، نوسازی این ناوگان با کندی مواجه شده است. بنابراین تا 

زمان تامین بودجه و همچنین خودروی مناسب برای نوسازی تاکسی های 

فرسوده، باید راهکار جایگزینی برای کاهش آالیندگی آنها اجرا کرد. راهکار 

مجلس،  پژوهش های  مرکز  پیشنهادی کارشناسان  و کم هزینه  زودبازده 

نصب کاتالیست باکیفیت روی آنهاست. 

البته این کاتالیست ها در ابتدا بازدهی باالیی در کاهش انتشار آالیندگی دارد، 

اما با گذشت زمان و افزایش پیمایش خودرو میزان بازدهی این کاتالیست ها 

افت کرده و تاثیر کمتری بر کاهش انتشار آالینده ها از خودرو می گذارد، 

بنابراین معمول عمر متوسط مفید یدک کاتالیست در خودروهای بنزینی 

بین ۴ تا ۵ سال )بسته به نحوه استفاده از خودرو و کیفیت سوخت و 

تعمیر و نگهداری( است. 

از آنجا که در شهر تهران نیز حدود ۸۰ هزار دستگاه تاکسی وجود دارند که 

نیمی از آنها فرسوده و عامل انتشار 9/۴ درصد از آالینده های گازی هستند، 
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با فرض کاهش 9۰ درصدی انتشار آالینده با تعویض کاتالیست هر تاکسی، 

پیش بینی شده که با اجرای این طرح حدود ۸/۵ درصد از انتشار آالینده های 

گازی به هوای شهر تهران کاهش  یابد.

6- بازيابی کاتاليست های خودروهاي بنزينی شخصی: پیچیدگی اجرای 

این طرح نسبت به تعویض کاتالیست تاکسی ها بیشتر است و قشرهای 

همچنین  دربرمی گیرد.  را  متفاوت  خودروهای  انواع  و  جامعه  مختلف 

بازیابی کاتالیست خودرو زمانی بیشتری نسبت به تعویض آن می طلبد. بنابر 

آمار پلیس راهور ناجا تاکنون حدود ۲۰ میلیون دستگاه خودروی بنزینی 

شخصی در کشور شماره گذاری شده اند که از این میزان حدود ۴ درصد 

فرسوده اند. طبیعتا اجرای این طرح برای این حجم از خودروها در بازه زمانی 

کوتاه قابل انجام نیست، بنابراین حداقل در فاز اول باید به سراغ خودروهای 

بنزینی شخصی با کاربری های خاص رفت. 

با فرض اینکه ۲۰ درصد از خودروهای بنزینی شخصی در این طرح شرکت 

نمایند و پس از بازیابی کاتالیست آنها ۸۰ درصد از میزان انتشار آالینده های 

گازیشان کاهش یابد، طبق سیاهه انتشار شهر تهران حدود ۶ درصدد انتشار 

البته با فرض اینکه خودروهای  آالینده های در این شهر کاهش می یابد. 

نصب فیلترهای جاذب ذرات معلق روی خودروهای

در حال تردد دارای تجارب جهانی و داخلی است. 

در فاصله بین سال های 2000 تا 2020 مجموعًا روی 

بیش از یک میلیون و 600 هزار دستگاه انواع 

وسایل نقلیه موتوری دیزلی در حال استفاده در 

دنیا فیلتر جاذب ذرات معلق نصب شده است

جدول 2- اقدامات ذيل برنامه کاهش آلودگی هواي شهر تهران و اعتبار مورد نياز )میلیون ریال(

اقدام
وسعت اجرا 

)تعداد / دستگاه(

پيش بينی کاهش انتشار 

آالينده ها )تن در سال(
سهم دولتهزينه اجرا

90.000.00045.000.000ذرات معلق: 1800160جایگزینی اتوبوس های فرسوده دیزل ناوگان اتوبوس واحد با اتوبوس گازسوز

54.000.00027.000.000ذرات معلق: 135025نوسازی اتوبوس های دیزلی فرسوده با اتوبوس دیزلی نو استاندارد روز کشور

172.125.00051.637.500ذرات معلق: 6.88599جایگزینی کامیون های فرسوده با کامیون یورو 4 به همراه فیلتر دوده

3.000.0003.000.000ذرات معلق: 150.00040تبدیل موتورسیکلت کاربراتوری غیرفرسوده به انژکتوری

18.972.80018.972.800اکسیدهای نیتروژن: 1.897.2801547ارتقای معاینه فنی سواری، تاکسی و وانت

324.975324.975ذرات معلق: 21.665203ارتقای معاینه فنی مینی بوس، اتوبوس واحد، اتوبوس سرویس و کامیون

804.000804.000ترکیبات آلی فرار: 12000کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخار بنزین در جایگاه های سوخت

ذرات معلق: 504جایگزینی گاز طبیعی به جای سوخت مایع در صنایع

ذرات معلق: 6برنامه ریزی تعمیرات در صنایع

استفاده تمامی منازل از شیر ترموستاتیک رادیاتور
اکسیدهای نیتروژن: 

3482

مدیریت و پایش سیستمی آالینده های زیست محیطی واحدهای صنعتی

ذرات معلق: 34جایگزینی گاز طبیعی به جای سوخت گازوئیل نیروگاه بعثت

19.100339.226.775143.739.275مجموع
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مشمول این طرح جزو خودروهای فرسوده و پرتردد باشند این عدد قطعا 

بیشتر نیز خواهد بود، اما در این گزارش امکان محاسبه دقیق وجود ندارد. 

زمان  در  بنزينی  خودروهاي  روي کاتاليست  شناسايی  درج کد   -7

از  جلوگیری  برای  اقدام  این  فنی:  معاينه  مراکز  در  بازبينی  و  توليد 

جداسازی کاتالیست از خودروهای درحال تردد پیش بینی شده و هدف آن 

است که حداقل سالی یکبار در مراکز معاینه فنی این موضوع بررسی شود 

که آیا کاتالیست فابریک خودرو جابه جا یا حذف شده است یا خیر. 

البته این مسئله فقط مربوط به زمان تولید نیست و باید این امکان ایجاد 

داشته باشد که اگر کسی به دلیل افت بازدهی کاتالیست و مردودی در 

معاینه فنی در یکی از مراکز مجاز اقدام به تعویض کاتالیست خودروی خود 

با یک کاتالیست مرغوب نماید امکان ثبت این اطالعات وجود داشته باشد، 

بنابراین اولین قدم در مورد آن راهکار این است که تمامی تولیدکنندگان 

کاتالیست ملزم شوند برروی محصوالت خود یک کد منحصر به فرد هک 

کنند، به گونه ای که قابل تغییر نباشد. 

در قدم بعد اطالعات این کد در زمان شماره گذاری از جانب خودروساز 

 VIN در اختیار پلیس راهور ناجا قرار گرفته در سامانه سیمفا برای هر کد

خودروها یک کد کاتالیست نیز درج گردد. مرحله نهایی نیز به مراکز معاینه 

فنی بازمی گردد که در این مراکز امکان خوانش و استعالم کد درج شده 

در حال حاضر، بهترین راهکار ارائه شده در دنیا برای 

کاهش انتشار ذرات معلق، فیلترهای جاذب ذرات

 معلق هستند. این فیلترها قابلیت کاهش 

انتشار این آالینده را تا بیش از 90 درصد دارند.

 این میزان تاثیرگذاری در کاهش انتشار آالینده  های

ذرات معلق تقریبًا برابر با نوسازی اتوبوس است 

جدول 3- اعتبار مورد نیاز برای کاهش آلودگی هوا در کالنشهرهای کشور طی یک برنامه پنجساله

برنامه
اعتبار الزم

14۰114۰۲14۰۳14۰414۰5

157.363.389157.363.389157.363.389157.363.389157.363.389نوسازی و توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی درون شهری

90.210.00090.210.00090.210.00090.210.00090.210.000توسعه قطار شهری و حومه

15.328.41515.328.41510.418.94310.418.94310.418.943نوسازی و برقی سازی موتورسیکلت های فرسوده

97.465.49097.465.49097.465.49097.465.49097.465.490کمک به نصب تجهیزات فیلتراسیون صنایع و نیروگاه ها

16.394.5008.197.2508.197.2508.197.2508.197.250اصالح کیفیت سوخت مصرفی صنایع و نیروگاه ها

680.000680.000680.000680.000680.000اجرای طرح کهاب

20.000.00020.000.00010.000.000مدیریت و کنترل ترافیک به منظور کاهش آلودگی هوا

5.000.0005.000.000اجرای طرح نواحی کاهش انتشار آالینده ها

15.307.51815.307.51815.307.51815.307.51815.307.518تقویت کنترل معاینه فنی

5.000.00015.000.00020.000.00020.000.000توسعه حمل ونقل پاک

20.000.00010.800.000طرح های زودبازده برای کاهش آلودگی هوا

437.749.312425.352.062404.642.590399.642.590399.642.595مجموع
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با اطالعات  این کد  برروی کاتالیست فراهم شود و در صورت مغایرت 

مندرج در سامانه سیمفا گواهی معاینه فنی صادر نشود. 

نظارت صحیح، می توان مطمئن شد که  این چرخه و  ایجاد  در صورت 

با کاتالیست های  تردد  حال  در  خودروهای  روی  موجود  کاتالیست های 

بی کیفیت و تقلبی جایگزین نمی شوند. 

8- نصب انژکتور و تغيير سيستم پاشش سوخت موتورسيکلت هاي 

کاربراتوري: موتورسیکلت های کاربراتوری یکی از مهم ترین منابع آلودگی 

هوا در کالن شهرهاست. براساس آمار سیاهه انتشار سال ۱39۶ شهر تهران 

۲۱ درصد از انتشار آالینده های گازی و ۱۰ درصد از انتشار ذرات معلق سهم 

ناوگان موتورسیکلت است.کنترل این ناوگان کار بسیار سختی است، به 

این دلیل که بیشتر موتورسیکلت های درحال تردد در کشور سوابق هویتی 

مناسبی در سامانه های پلیس راهور ناجا ندارند و حتی مالکیت برخی از این 

موتورسیکلت ها تحت نام سازنده موتورسیکلت ثبت شده، بنابراین بسیاری 

از روش های متداول برای کاهش آالیندگی این ناوگان ازجمله معاینه فنی 

قابلیت اجرا ندارد. براساس آمارها سالیانه کمتر از ۵۰۰ دستگاه موتورسیکلت 

برای اخذ گواهی به مراکز معاینه فنی مراجعه می کنند که در قیاس با بیش از 

۱۲ میلیون موتورسیکلت موجود در کشور رقم ناچیزی است. 

موتورسیکلت های  عملکرد  است که  ضروری  هم  نکته  این  ذکر  البته 

برای کاهش  نیز  فنی  معاینه  به  الزام  است که  به گونه ای  ذاتا  کاربراتوری 

آالیندگی آنها کارساز نیست، به این دلیل که میزان پاشش سوخت و در 

نتیجه آالیندگی این موتورسیکلت ها به راحتی با تنظیم پیچ کاربرات موتور 

قابل تغییر است، پس کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، برای حل 

مسئله آالیندگی این ناوگان راه حل تغییر قوای محرکه را پیشنهاد کرده اند.

البته طبق قانون برنامه پنج ساله ششم قرار بود سالیانه ۱۰ درصد از این 

موتورسیکلت ها با نوع برقی جایگزین شوند، ولی به دلیل افزایش قیمت 

و  موضوع  این  برای  بودجه  تخصیص  عدم  و  برقی  موتورسیکلت های 

همچنین فراهم نبودن زیرساخت های الزم برای توسعه موتورسیکلت های 

برقی ازجمله ایستگاه های شارژ و ... این جایگزینی صورت نگرفت، بنابراین 

با توجه به حجم عظیم موتورسیکلت های کاربراتوری موجود در کشور و 

همچنین عدم بضاعت مالی راکبان این موتورسیکلت ها، به جای نوسازی 

انژکتوری  به  از کاربراتوری  محرکه  قوای  تغییر  صرفا  موتورسیکلت  کل 

پیشنهاد شده است.

9- مديريت تقاضاي سفرهاي درون شهری: جنس این راهکار مدیریتی 

است و نیاز به صرف هزینه خاصی ندارد. این مدیریت باید در ترافیک و 

سفرهای شهری انجام شود و بنابراین هر ارگانی که در تنظیم گری سفرهای 

درون شهری نقش دارد جزئی از طرف های این هماهنگی است. این راهکار 

محدود به یک طرح خاصی نیست و هر طرح یا اقدامی که به کاهش 

سفرهای درون شهری و یا توزیع همگون این سفرها در طول روز کمک 

به تنوع طرح ها و  با توجه  این راهکار قرار می گیرد.   کند در چهارچوب 

ایده های ذیل این راهکار، کارشناسان پیشنهاد کرده اند که یک کارگروه یا 

کمیته خاص برای تدوین و بررسی پیشنهادات مدیریت تقاضای سفرهای 

درون شهری ایجاد شود. 

کارگروه مذکور می تواند ذیل کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا یا شورای عالی 

حمل ونقل و ترافیک تشکیل شده و اعضای دائمی و غیردائمی داشته باشد. 

اعضای دائمی نمایندگان نهادهایی است که بیشترین ارتباط را با موضوع 

مدیریت ترافیک داشته باشند که می توان از پلیس راهور و شهرداری مربوطه 

نام برد. بسته به مشخصات طرح و ناوگان هدف طرح ها نیز نمایندگان 

سایر دستگاه ها/ نهادها/ اصناف مرتبط نیز به عضویب غیردائم کارگروه 

درمی آیند؛ بنابراین کارگروه مدیریت تقاضای سفرهای درون شهری نقش 

سیاست گذار، هماهنگ کننده و ناظر بر اجرای طرح های ذیل راهکار حاضر 

را خواهد داشت. 

1۰- مديريت تقاطع ها و تخلفات اثرگذار رانندگی: اجرای این راهکار در 

گرو یک بازنگری و بررسی میدانی از تقاطع ها و راه های اصالح وضعیت 

موجود است که باید با همکاری پلیس راهور و شهرداری ها انجام شود؛ 

بنابراین تنها الزام اجرای این راهکار ایجاد هماهنگی قوی بین پلیس راهور 

و شهرداری هاست. 

به زعم کارشناسان  11- حذف کارکرد درجا در پايانه هاي اتوبوسرانی: 

در  خودروها  درجای  ممنوع کردن کارکرد  مجلس،  پژوهش های  مرکز 

از آنجا که در شهر تهران حدود 80 هزار دستگاه

 تاکسی وجود دارند که نیمی از آنها فرسوده و عامل 

انتشار 9/4 درصد از آالینده های گازی هستند،

 با فرض کاهش 90 درصدی انتشار آالینده ها 

 با تعویض کاتالیست هر تاکسی، پیش بینی می شود 

که حدود 8/5 درصد از انتشار آالینده های گازی

 به هوای شهر تهران کاهش  یابد
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زیستگاه

پایانه های اتوبوسرانی نیاز به فراهم کردن زیرساخت خاصی ندارد و می توان 

با برخورد مناسب با رانندگان متخلف این مهم را اجرا کرد. آنها معتقدند در 

مواردی هم که عدم هماهنگی و ایرادهای موجود در برنامه ریزی حرکت 

اتوبوس ها رانندگان مجبور به روشن نگه داشتن اتوبوس هستند، می توان 

با اصالح و بهینه سازی نرم افزار مدیریت پایانه های اتوبوسرانی این مسئله را 

برطرف کرد. براساس آمار سیاهه انتشار سال ۱39۶ شهر تهران، در صورت 

حذف کامل کارکرد درجای خودروها در پایانه های اتوبوسرانی ۲/3 درصد در 

انتشار آالینده ذرات معلق و ۰/۲ درصدد در انتشار آالینده های گازی کاهش 

اتفاق خواهد افتاد. 

راهکار  این  اجرای  مسئولیت  باکيفيت:  توزيع سوخت  1۲- مديريت 

نهاد  این  با وزارت نفت و شرکت پخش فرآورده های نفتی است.  صرفا 

باید مدیریت صحیحی در توزیع سوخت با کیفیت داشته باشد به گونه ای 

با سوخت های  باکیفیت  بین سوخت های  اختالطی  و  تداخل  هیچ  که 

بی کیفیت از زمان تولید تا مصرف ایجاد نگردد. 

حال  در  که  شده  داده  توضیح  مجلس  پوهش های  مرکز  گزارش  در 

حاضر برخی از پاالیشگاه های داخل کشور سوخت با کیفیت متناسب با 

مشخصات یورو ۴ و یورو ۵ را تولید می کنند و برابر آمار حدود ۴۰ درصد از 

سوخت تولید شده در کشور از کیفیت مذکور برخوردار است، اما در بررسی 

و نمونه برداری از جایگاه های توزیع سوخت در کشور مشخص شده که برخی 

از جایگاه  هایی که توزیع کننده سوخت یورو ۴ معرفی شده اند، دارای ذخیره 

سوخت غیراستاندارد بوده اند؛ دلیل این اتفاق مشکالتی است که در توزیع 

و انبارش سوخت باکیفیت وجود دارد. 

و  مناطق  به  انواع سوخت  توزیع  برای  نفتی  فرآورده های  شرکت پخش 

این  به  استفاده می کند،  تانکرهای مشترک  از  جایگاه های مختلف کشور 

ترتیب که ممکن است یک تانکر یک روز سوخت یورو ۲ جابه جا کند، روز 

دیگر سوخت یورو ۴ حمل نماید. همچنین جایگاه های توزیع سوخت 

نیز ممکن است در مواقع مختلف سوخت های متفاوتی توزیع کنند. این 

مخلوط شدن سوخت های باکیفیت با بقایای سوخت غیراستاندارد قبلی، 

منجر به کاهش کیفیت سوخت مخلوط می شود و به همین دلیل است که 

بنزین یورو ۴ تا رسیدن به مقصد تبدیل به بنزین یورو 3 می شود، بنابراین 

راهکار کارشناسان جداسازی قطعی تمامی مسیر انبارش، توزیع و عرضه 

سوخت با کیفیت نسبت به سایر سوخت هاست. 

1۳- اجراي طرح کهاب: انتشار بخارات بنزین از جایگاه های عرضه سوخت 

یکی از مهم ترین عوامل آلودگی هواست. راهکار جلوگیری از انتشار این 

ترکیبات در جایگاه های عرضه سوخت نیز طرح کهاب )کاهش، هدایت، 

انتقال و بازیافت بخارات بنزین( است که در ایران اقدامات مربوط به اجرای 

عملکرد موتورسیکلت های کاربراتوری ذاتا به گونه ای 

است که الزام به معاینه فنی نیز کارساز نیست، 

به این دلیل که آالیندگی آنها به راحتی با تنظیم

 پیچ کاربرات موتور قابل تغییر است، بنابراین

 کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، برای حل

 مسئله آالیندگی این ناوگان راه حل تغییر

 قوای محرکه را پیشنهاد کرده اند

آن از سال ۸۵ شروع و اولین مصوبه در این خصوص در سال ۸۷ تصویب 

شد که طبق آن وزارت نفت باید طرح کهاب را در تمامی مسیر انبارش تا 

مصرف بنزین در کشور اجرا نماید، اما از مجموع بیش از 3۰ انبار سوخت 

در کشور تنها کمتر از ۱۰ عدد از آنها درحال اجرای طرح کهاب هستند و از 

حدود ۱۲ هزار تانکر حمل سوخت در کشور نیز حدود ۷۰ درصد هنوز به 

الزامات طرح کهاب مجهز نشده اند. در جایگاه های توزیع سوخت نیز بخش 

دوم این طرح که تجهیز نازل هاست به هیچوجه عملیاتی نشده است. 

به این ترتیب درصد زیادی از طرح کهاب پس از ۱3 سال هنوز به اجرا در 

نیامده است. در صورت اجرای کامل طرح کهاب ۱۶.۶۷9.۰۴۰ میلیون ریال 

صرفه جویی اقتصادی براساس کاهش هدرروی سوخت در سال در کل 

کشور به دست خواهد آمد که با مقایسه هزینه تکمیل طرح کهاب در کل 

کشور که برابر ۰۰۰،۲۶.۷۸۴ میلیون ریال است، طول دوره بازگشت سرمایه 

تکمیل طرح کهاب حدود ۱ سال وهفت ماه برآورد می شود. 

14- نصب فيلتر جاذب ذرات معلق بر روي ماشين آالت عمرانی و 

ژنراتورها: بهره برداران ماشین آالت عمرانی و ژنراتورها هم بخش های دولتی 

اما مجوز ساخت وساز و همچنین  هستند و هم بخش های خصوصی، 

مجوز بهره برداری از ژنراتورها توسط ارگان های دولتی و شهرداری ها صادر 

می گردد. برای مثال برای اجرای هر پروژه عمرانی چندمرحله برای دریافت 

مجوز، از زمان استقرار تا پایان کار وجود دارد؛ بنابراین پیشنهاد شده که الزام 

به نصب فیلتر جاذب ذرات معلق بر تجهیزات موتوری هم که در اجرای 

پروژه های استفاده می شوند، به عنوان یکی از آیتم های مشمول اجرا برای 

صدور مجوزها در نظر گرفته شود.  
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در مسیر نابودی 

محیط زیست  سازمان  اقلیم  تغییر  و  هوا  ملی  مرکز  سرپرست 

با بیان اینکه با وجود 6/5 میلیون خودروی سواری فرسوده در 

کشور، در سال 14۰۰، فقط ۲9 هزار دستگاه از این خودروها از 

رده خارج شدند، عنوان کرد: »برآوردهای انجام شده نشان می دهد 

که نهادهای مختلف در سال 14۰۲ برای عمل به تکالیف مربوط به 

قانون هوای پاک، به بیش از صد هزار میلیارد تومان اعتبار ریالی 

به عالوه ۳ میلیارد دالر دیگر اعتبار ارزی نیاز دارند.«

داریوش گل علیزاده درباره مهم ترین گره های حل نشدن مسئله آلودگی 

هوا و تداوم این معضل در دهه های اخیر در شهرهای بزرگ کشور چنین 

توضیح داد: »بیشتر برنامه هایی که تاکنون در حوزه مبارزه با آلودگی 

هوا مطرح شده، صرفاً روی کاغذ مانده و اعتبارات موردنیاز برای اجرای 

آن تامین نشده است. همین مسئله نیز باعث شده که این برنامه ها که 

اغلب به صورت قانون، آیین نامه یا بخشنامه رسمی تدوین شده است، 

عمالً به نوعی به توصیه نامه تبدیل شود و تاثیر زیادی در کاهش آلودگی 

هوای کالنشهرهای کشور نداشته باشد.«

او ادامه داد: »در چند سال اخیر، برخی اقدامات پیش بینی شده در قانون 

هوای پاک اجرایی شده، اما نحوه اجرای این اقدامات به گونه ای نبوده 

که بتواند تاثیر زیادی روی بهبود کیفیت هوای کالنشهرها بگذارد؛ مثال 

در فرآیند شماره گذاری خودروهای تولید داخل یا وارداتی، شرکت های 

آالیندگی  استانداردهای  نظارت مناسبی روی رعایت  بازرسی مربوطه، 

تعیین شده توسط سازمان محیط زیست دارند، اما کارایی کاتالیست و 

سایر قطعات مربوط به آالیندگی بسیاری از این خودروها، مدتی بعد از 

تردد آن ها در سطح شهر یا جاده از دست می رود و چون رانندگان، این 

قطعات را به موقع تعویض نمی کنند، عمالً خودروهای در حال تردد، 

استاندارد آالیندگی خود را مدتی بعد از دست می دهند.«

این مقام مسئول افزود: »در حال حاضر ۶/۵ میلیون خودرو از ۲۵ 

میلیون دستگاه خودروی سواری شماره گذاری  شده است و همچنین 

۱۰ میلیون موتورسیکلت از مجموع ۱۲ میلیون دستگاه موتورسیکلت 

شماره گذاری شده در کشورمان فرسوده هستند. این در حالی است که 

طبق قانون، ما هر سال باید ۲۰ درصد خودروهای فرسوده را از رده 

خارج می کردیم، اما در سال ۱۴۰۰ تنها ۲9 هزار خودروی فرسوده در 

ایران اسقاط شدند و این آمار نشان می دهد که سرعت از رده خارج 

کردن وسایل نقلیه فرسوده در کشورمان بسیار پایین است.«

گل علیزاده درباره میزان اعتبارات موردنیاز برای رفع معضل آلودگی هوا 

در کشورمان توضیح داد: »برآوردی که ما براساس تکالیف تعیین شده 

نشان  داده ایم،  انجام  پاک  قانون هوای  برای دستگاه های مختلف در 

می دهد که نهادهای کشور در سال ۱۴۰۲ برای عمل به این تکالیف، در 

مجموع به بیش از صد هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند. البته عالوه بر 

این بودجه، باید 3 میلیارد دالر دیگر نیز برای توسعه پاالیشگاه ها جهت 

تولید سوخت دارای استانداردهای جهانی یورو ۴ و یورو ۵ اختصاص 

یابد و مجموع این دو رقم، تخمین نیاز مالی کشور به مبارزه با آلودگی 

هوا صرفاً در یک سال را نشان می دهد.«

او با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۰، حداقل ۶ هزار نفر در تهران بر اثر 

مرگ های منتسب به آلودگی هوا جان خود را از دست داده اند، گفت: 

»صرف نظر از خسارت های بهداشتی و جانی مربوط به آلودگی هوا، اگر 

به   وارده  نظیر آسیب های  پدیده  این  به  ما سایر خسارت های مربوط 

زیرساخت های شهری و عمرانی، تعطیلی کسب وکارها، ادارات و مراکز 

آموزشی بر اثر تشدید آلودگی هوا و پدیده ریزگردها، خسارات ناشی از 

گردوغبار بر تنوع زیستی و همچنین زیان های روحی، روانی و اجتماعی 

ناشی از تشدید آلودگی هوا را محاسبه کنیم، خواهیم دید که خسارات 

وزارت  اعالمی  رقم  از  بیشتر  بسیار  در کشورمان  آلودگی هوا  از  ناشی 

بهداشت یعنی ساالنه ۱۱/3 میلیارد دالر است.«

فقط ۲۹ هزار خودرو از 6/5 میلیون خودروی فرسوده، اسقاط شدند

انباشت تکالیف بر زمین مانده! 
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مدیرعامل: احد زمانی
ھمراه: ۰۹۱۲۱۳۵۶۰۰۰ 

دفتر تھران : سھروردی شمالی، نرسیده به بھشتی، بین اندیشه 
یکم و دوم، پالک ۴۵۵، برج زیبا، طبقه یازدھم، واحد یازده
 تلفن: ۸۸۴۷۵۲۹۸-۸۶۰۲۶۵۰۴-۸۶۰۲۴۸۷۷ -۲۱ 

26 آذر روز حمل ونقل بر تمامى تالشگران
 این عرصه بخصوص رانندگان زحمتکش مبارك باد

به زودى جاده هاى اروپـا 
در تسخیر ناوگان وارداتى 
این شرکت خـواهد بـود

شرکت حمل ونقل بین المللى

 توانمند  ایلیا تیر رانان جاده
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189پل وان ترابر 

185پنج اقلیم 

180پیروز رانان جهان 

180پیشرو حمل كاال 

184پیشرو ناوگان سیراف 

176پیشتازان 

187تات فربر ایرانیان 

189ترابر صد راه جم 

190ترابری ایران فن 

194ترکیب حمل ونقل

205توژال تکرو آسیا 

186تیران 

185تیرکاران 

183تهران تیر 

187تهران راهوار 

180تهران رخش 

182جاده ابریشم 

183جاده ابریشم فرابر 

185جاده پویان جهان 

189جوانه کارگو بار 

187جهان جاده 

182جهان یخچال بار 

196حامد بار 

176خزر ترابر 

176خیام ترابر 

184دریا زمین اروند 

185دریا کاال ران

177دلتا بار 

184دنیا گرد 

184دی ترانس صبا 

189راگا ترابر پاسارگاد 

189راگا ترابر پارسیان 

187رادمان ترابر 

189رادیان دریایی ماهان

181راه گستر فارس 

185راه نیک 

178راه وند 

177روشن تیر 

177رهپاد ابریشم 

184ره تاز 

179رهزاد ترابر 

182زمرد ترابر نوین 

223زمرد راه سعادت

189سان لجستیک 

179سپهرران ترابر 

223سینا لجستیک 

177سینا صدر 

190سیراف پارت

180سی بن ترابر 

185شامخ فرابر 

188شاهین ترابر 

176شهاب ترابر آریا 

177شهاب ثاقب 

182شیب 

182شیب شهاب

188صبا لجستیک

196صحرا ترابر 

184کارگیا نیک نام 

181فراز رانان جهان 

176کاسپین 

178کاال بر 

180کاال تندبر 

186کاال سپید ترابر 

184کهکشان سیر آسیا 

186كیان مهر ترابر 

190گسترش

186گنج بار تهران 

179الینر ترانسپورت كیش 

181ماکو سیر 

188ماهان ترنس 

179مرسا ترابر پیشرو 

177مژده ترابر 

181مسیر اکسیر 

180ملک ترابر 

181مهان تندر بار 

190مهراد ناوگان

209مهرکاران تهران

177میهن ترابر 

176نامداران ترابر 

183نصرالرافدین 

177نیك تك 

185نیکان ترابر 

183وفاراه 

178ویسمان 

182هاگ بار 

179هویار ترابر 

189یونیپاک 

حمل و نقل بین المللی آذربایجان شرقی

197آرتا لجستیک 

196اسپاد ترابر ویرا

223ایده آل راه 

197ترنم تبریز 

196ساربان گستر سبالن 

197سرافراز ترابر 

197شهاب سحر آذر 

197کالجار 

197نیرو ترابر 

حمل و نقل بین المللی آذربایجان غربی

197آرنگ نگین 

196شهاب تیر آریا 

197مروارید ماکو 

196نیک بر 

حمل و نقل بین المللی استان خراسان

191آبا تمیم گیتی 

192آبانراه طوس 

193ابر ترابر طوس 

193آتا ترابر اطلس 

192اترک بار خراسان 

192آسا برودت طوس 

193آسا ترابر شرق 

192بانی راه توس 

192بیسان ترابر پویا

191پیشتاز ترابر عصر خاوران 

191تانیا باربد تیر پارس 

194توکا ترابر 

191جواهر نگار توس 

192خادم لجستیک 

191ره تاش توس 

191زهره شب 

193ستاره یاران زمین 

193سدنا آسیا بار فرابر 

193سلمان ترابر توس 

191کیا مهر ترابر 

191مارال ترابر ایرانیان 

193میچکا ترابر شرق 

حمل و نقل بین المللی استان اردبیل

196مانا ترابر

197ماهور کیان سبالن 

حمل و نقل بین المللی سیستان و بلوچستان

223استاد ترابر 

194حنان ترابر شرق 

194صبا ماهان مشهد 

223ستاره سیستان زمین یکتا 

194شاهراه طالئی کیهان 

حمل و نقل بین المللی استان کردستان

223ایران ویچ 

حمل و نقل بین المللی استان کرمانشاه

223روانسر ترابر 

حمل و نقل بین المللی استان گیالن

223فاراتیر ترابر 

حمل و نقل بین المللی استان هرمزگان

194روان ترابر امید 

209هژیر راه 

حمل و نقل داخلی کل کشور

224آذر ظریف 

195برهان ترابر چابهار

198تکران سرعت سیراف 

199توکا 

191جاده ترابر توس 

195جاده رانان رفسنجان 

223سروش کارآفرینان 

195سعادت ترابر 

199شایسته بار

199شباهنگ بروجن 

194صنایع روغن بار گلزا

195فجر جهاد

224طارق

194عدل ترابران توس

224گلشن بار ابهر

195مسلم بار

196ممتاز

190میثم ترابر

حمل و نقل داخلی استان هرمزگان 

198آتشین ترابر هرمزگان

198آزاده بندر 

198آذر ترابر هرمز

199احسان هرمزگان

199امیر ترابر مهرگان

198بندر پیشتاز

199توحید هرمزگان

199دنیز ترابر خلیج فارس

199دوستان هرمزگان

199رشید بار بندر

198سعادت بندر

224کوثر هرمزگان

حمل و نقل سنگین و فوق سنگین 

195ستی

195سنگین ترابر 

خدمات لجستیک

183امیر لجستیک 

186سام ران لجستیک 

188سما مروارید آسیا

179گروه لجستیک نسیم اطلس

181هدف مارین

راهنمای شرکت های حمل ونقل داخلی و بین المللی ایران
فهرستی از شرکت های فعال و دست اندرکار حمل ونقل کشور
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حمل ونقل بین المللی تهران

 حمل کاال های صادراتی به کلیه نقاط دنیا 
 )دریایی، زمینی، ریلی، هوایی(

 حمل کاال های وارداتی از اتحادیه اروپا 
و کشورهای ترکیه، چین، امارات متحده 

 عربی به ایران 
 ترانزیت داخلی کاال از کلیه بنادر و مرزهای 

 زمینی کشور به گمرکات داخلی 
 ترانزیت خارجی کاال از کلیه بنادر و مرزهای 

 زمینی به سایر کشورها
 حمل محموالت ترافیکی از اروپا، چین 
و ترکیه به ایران و انجام امور تشریفات 

 ترانزیت در صورت لزوم.
 انجام کلیه امور گمرکی داخل کشور 

 )ترخیص، ترانزیت(
 حمل هوایی کاال از کلیه شهر های چین 

و دبی به ایران
TURKEY OFFICE  
Hardway Logistics tasimacilik A.S 
K.bakkalkoy may,Dudullu Bostanci 
yolu cad, brandium residans, R1 - 
Block, Kat:19 No: 220
Atasehir/Istanbul/Turkey

 (+90216) 4699990
 (+90216) 4699059

CHINA AGENT  
U-ELITE LOGISTICS CO.,LTD 
room#2302, guidu building, 
No.3007 chunfeng Road, luoho 
district, shenzhen city Postcode: 
518000
 +86-755-25889867
EUROPE OFFICE  
HANI TRANS GmbH 
In DenSchützenstraße 11,D- 66953 
Pirmasens

 +49 6331 2281010-11
 +49 6331 2281012
 www.hanitrans.de
 Info@hanitrans.de

 تهران، خیابان احمد قصیر)بخارست(، کوچه 
چهارم) شهید مقدس(، پالک ۲۹ طبقه ۵، واحد۹

شرکت حمل و نقل بین المللی
کریر- فورواردر 

 www.shtarya.com
 ۸۸۵۳۵۷۷۵  ۸۸۵۳۵۷۷۰

نمایندگی انحصاری خطوط:
 نمایندگی خط کانتینری لنسر الین

 نمایندگی خط کشتیرانی سی آیکون

 نمایندگی خط کشتیرانی سان استار

و  کشـتیرانی  شـرکت  نمایندـگی   

حمل و نقـل بین المللـی دی انـد دی سـون 

 نمایندگی شرکت توفکچی
Having Agencies in all ports 

and customs of country

United Emirates / Doris 
Shipping &container owned 

Company

shipping company
Exclusive Lines Agency:

LANCER CONTAINER
LINES LTD

SEAIKON SHIPPING AGENCY 
PVT.LTD.

SUN STAR SHPPING LINE
D & D 7 SPEDITION GmbH

TUFEKCI FUARCILIK

دارای نمایندـگی در کلیـه بنادر و 
گمرکات کشور 

و  کشـتیرانی  شـرکت  مالکیـت 
امـارات  در  دوریـس  کانتینـری 

عرـبی متحـده 

 کشتیرانی - حمل و نقل بین المللی 
 کریر- فورواردر 

خدمات گمرکی- ترخیص کاال

Khayyam Tarabar 
Co.LTD 

hipping & International 
transportation  

Carrier - Forwarder 
Customs services  

Customes clearance

 تهران، خیابان وزرا، خیابان 
 سوم، پالک ۲۸، طبقه ۴، واحد ۱۰

کدپستی: ۱۵۱۳۶۳۳۹۳۴

 ۸۸۷۱۵۷۹۴-5 
 ۸۸۷۰۰۲۶۵-۶ / ۸۸۱۰۲۹۱۰-۱۵ 

 ۸۸۷۱۰۴۷۵

 Info@khayyamtarabar.com
 www.khayyamtarabar.com

شرکت خیام ترابر
 حمل کاالهای وارداتی، صادراتی )با مسئولیت محدود(

ترانزیت به کشورهای اروپایی، ترکیه 
 و آسیای میانه و بالعکس 

 انجام کلیه عملیات گمرکی از 
ثبت سفارش تا ترخیص کاال از کلیه 

گمرکات کشور

 تهران، خیابان حافظ، پایین تر از 
امیرکبیر،  دانشگاه  رو   بروی  سمیه، 
کوچه شیرین، پالک ۳۴، طبقه دوم

 ۸۸۸۹۸۲۶۹ 
 ۸۸۹۱۰۵۶۵  ( 5خط )

 Info@atiehtransport.com

شرکت حمل و نقل بین المللی

آتیه

 arashtirzarrin@gmail.com

 تهران، خیابان آیت اهلل کاشانی، 
اول خیابان وفا آذر، بن بست طالقانی، 

ساختمان بانک پاسارگاد، طبقه ۵، واحد ۱۸

کریر - فورواردر
ارائه خدمات ویزا ) عراق و افغانستان(
 حمل فرآورده های نفتی و کاال از ایران به 

عراق و بالعکس
 حمل فرآورده های نفتی و کاال به افغانستان

 حمل کاال به اروپا الخصوص
 )آلمان - ایتالیا - هلند - اتریش( و بالعکس
 دارای ۲۵ کامیون ملکی و چادری ۱۰۰۰ 
دستگاه کامیون تحت کاپوتاژ جهت 

حمل سوخت

  ۴۴۰۱۱۱۰۱ -۶ 

حمل فرآورده های نفتی از
ایران به عراق و بالعکس

 تهران: سعادت آباد، خیابان 
عالمه جنوبی، خیابان ۳۸ غربی، 

پالک ۵۵، طبقه ۳

 info@khazartarabar.com

شرکت خزر ترابر

 88681 133
 88681947

 شرکت حمل و نقل بین المللی 
کریر فورواردر

Khazar Tarabar
International Transport Co. 

P.J.S

 info@bitatarabar.com

 تهران سعادت آباد، خیابان 
عالمه جنوبی، خیابان ۳۸ غربی،

 پالک ۵۵، طبقه ۳

شرکت حمل و نقل بین المللی 
 کریر- فورواردر 

حمل کاال به اقصی نقاط دنیا و 
بالعکس به ویژه اروپا و آسیا و عراق

 88683334  88681133
083-38366872
083-38390053 کرمانشـاه: 
083-42420668 خسـروی: 

بی تا ترابر

 www.bitatarabar.com

 تهران میرزای شـیرازی 
شـمالی، نبش کوچه شهدا، 
پـالک ۲۲۹، طبقـه ۲، واحد ۸

 88616637-9
 88616640

 www.caspian-transport.ir

 شرکت حمل و نقل بین المللی 
کریر فورواردر

 Caspian@caspian-transport.ir sales@namdaranlogistic.com

 021 -96641
 021 -96641001

 کریر- فورواردر 
 هوایی، زمینی، دریایی

مجهز به کامیون های یخچال دار

 www.namdaranlogistic.com

 تهران، خیابان دکتر شریعتی، 
شماره ۲۶۵، طبقه سوم

 ۷۷۶۰۵۰۱۶ - ۷۷۶۰۴۲۴۲ 
 ۷۷۶۰۲۹۲۵ - ۷۷۵۰۲۷۵۲ 

 ۷۷۵۰۹۵۱۵

شرکت حمل و نقل بین المللی

 www.pishtszan.net
 Info@phishtazan.net

 044-34374652 34375607
 88880592-3 044-34374879

 تهران، بلوار آفریقا، باالتر از چهارراه جهان کودک، جنب پارک خشایار، برج 
 افرا، طبقه ۴، واحد ۴۲7

دفتر بازرگان: جاده ترانزیت، نرسیده به گمرک

حمل و نقل بین المللی

اسرع ترابر

 www.asratarabar.com      info@asratarabar.com 
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نشانی حمل ونقل بین المللی تهران

شرکت حمل و نقل بین المللی 

الیت آریا جم 

 تهران، خیابان آیت اله کاشانی، 
جنب پارک یاران، پالک ۲۲۰، برج 

توپاز، طبقه ۹، واحد ۹۰۸

 حمل و نقل بین المللی
 نمایندگی کشتی رانی 

 خدمات بار هوایی 
ترانزیت -ترخیص

 info@elitearia.com
 www.elitearia.com

 58741
دفتر فرودگاه 021-51005271-2

دفتر بندرعباس 076-3386406-7

زمینی-هوایی- دریایی
کریر - فورواردر

 سرویس کامیون ایرانی متشکل 
از کامیون های چادری و یخچالدار 

تحت پوشش جهت حمل 
محموالت صادراتی و وارداتی به 

کلیه کشور های اروپایی و بلعکس
 دارای نمایندگی در کشورهای 
آلمان، ایتالیا، اتریش، یونان، 
بلغارستان، ترکیه، چین، کره 

جنوبی و تایوان 

 تهران، میدان فاطمی، ابتدای 
بزرگراه گمنام، برج گلها، پالک ۳۵ 

طبقه ۵، واحد ۱۰

 دفتر و انبار اختصاصی در بلغارستان
 سرویس های حمل وارداتی در تمام 

 نقاط اروپا به ایران و بلعکس
 سرویس ترخیص و خدمات گمرکی 

 در کلیه گمرکات بلغارستان و اروپا
 انجام کلیه خدمات اسناد برای

  محموالت خاص 
Trading Company خدمات 

 info@safecargo-co.com
 www.safecargo-co.com

 www.arsambarco.com

 No.119, bul.lliyantsi, 1220 Sofia, 
Bulgaria

 +359-877443900
 +359-879207970

حمل و نقل بین المللی و خدمات کشتیرانی

آرسام بار 
آریایی

 8 8 9 8 9 8 7 5 - 7 6
 88 977627 - 2 9 

 حمل هوایی، دریایی، زمینی، ریلی، ترکیبی 
 خدمات گمرکی و ترخیص کاال  مدیریت پروژه های خاص 

خدمات امورنمایشگاهی  انبارداری و توزیع
 مشاوره لجستیک  ترانزیت )داخلی و خارجی( 

حمل و نقل بین المللی  سیستم های یکپارچه لجستیک و تامین 
و کشتیرانی

 تهران، بزرگراه کردستان، باالتر از خیابان مالصدرا،
 خیابان عطار، پالک ۴۸

 88877530           88784942
دفتر  بندرعباس 

076-32247589

 www.niktak.com                info@niktak.com

 77686445
 776 12541
 77685168

شرکت حمل و نقل بین المللی و 
نمایندگی کشتیرانی

سیناصدر
 تهران، خیابان سعدی شمالی، 
ساختمان ۲۵۰، طبقه ششم، 

واحد شماره ۵

 sinasadr@neda.net.ir

 88820732/88827092-3
 88820733 

کریر، فورواردر، ترخیص، ترانزیت
 تهران، میدان هفت تیر، خیابان قائم 
مقام فراهانی، کوچه الوند، ساختمان الوند،

پالک ۱۳، طبقه ۵،واحد ۱7

 info@mihan-tarabar.com
 www.mihan-tarabar.com

 45842
 44058957

International Forwarding 
Transport Co.LTD

 info@mojdehtarabar.com
 www.mojdehtarabar.com

مژده ترابر
حمل و نقل بین المللی و کشتیرانی

)با مسئولیت محدود(

 تهران، بلوار آیت اهلل کاشانی، 
برج اداری یاران، طبقه۶، واحد ۶۰۱

شرکت حمل و نقل بین المللی
رهپاد ابریشم 

فورواردرـ کریر

 حمل انواع کاالهای وارداتی، 
صادراتی و ترانزیتی از کلیه نقاط دنیا
 به ایران و آسیای میانه و بالعکس

 خدمات ترخیص و ترانزیت و 
امور گمرکی در کلیه گمرکات

 تهران، خیابان مطهری، نبش 
سلیمان خاطر، شماره ۱۴۸ طبقه سوم

 88846664-65
 88307585

 ecmelan2003@yahoo.com

Delta Bar Shipping  
Services & International 

Transport Company

دلتابار
شرکت حمل و نقل بین المللی 

و نمایندگی کشتیرانی

 تهران، خیابان مطهری، 
خیابان امیراتابک، شماره ۱۱۶، 

ساختمان دلتا
 ۸۸۸۲۰۱۱۸  ( (12خط

 ۸۸۸۲۰۱۶۲ 
 ۸۸۸۲۰۱۸۳

 www.deltabar.com
 Deltabar@deltabar.com

شهاب ثاقب
حمل و نقل بین المللی )با مسئولیت محدود(

همراهی تا رسیدن 
کریر - فرواردر - ترخیص کاال

)دریایی، ریلی، زمینی، هوایی(

 تهران، خ سمیه، نبش رامسر، شماره ۱۶۲
 021 -41 (خط 30) 189

 www.shahabsagheb.com
 info@shahabsagheb.com

 shahabsaghebintl

حمل و نقل بین المللی )با مسئولیت محدود(

 www.amintarabar.com
 info@amintarabar.com

 amintarabar
 021 -41 (خط 30) 189

 تهران، خ سمیه، نبش رامسر، شماره ۱۶۲
)دریایی، ریلی، زمینی، هوایی(

کریر - فرواردر - ترخیص کاال

امین ترابر
همراهی امین و امن 

باربران ایران
شرکت حمل و نقل بین المللی

نماینده کشتیرانی و خدمات بار هوایی

 متخصص در حمل ترکیبی از قاره به ایران
CIS ترانزیت به کشور های 

 حمل کاالهای پروژه ای با هر حجم

 تهران، خیابان فلسطین، نبش خیابان 
بزرگمهر، ساختمان ۱۴۱، ط ۴، واحد ۴۶
 021-66462007 / 88962776

    88961542-3
 021-66464549 / 88966769

 www.barbaraniran.com
 Farid@barbaraniran.com

 barbaraniran

 88141841-4
 021 -88806860-2

 021 -88810219

شرکت حمل و نقل بین المللی
روشن تیر

زمینی،دریایی، هوایی، 
ترانزیت و ترخیص کاال

کریر- فورواردر

دارای نمایندگی در کلیه بنادر 
مرزها و کشور های اروپایی

 تهران، خیابان سمیه، نرسیده 
به خیابان ایرانشهر، شماره ۱۹۲، 

طبقه ۵، واحد ۱۵

 info@roshantir.com
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حمل ونقل بین المللی تهران

KALAKALA   BARBAR

زمینی ، دریایی ، هوایی، کریر، فورواردر

 سرویس کامیون ایرانی، چادری و 
 یخچالدار تحت پوشش جهت 

حمل محموالت صادراتی و وارداتی به 
کلیه کشور های اروپایی، روسیه و بلعکس
 دارای نمایندگی در کشورهای اروپایی، 

ترکیه، چین، کره جنوبی و تایوان 

 تهران، خیابان طالقانی، نبش بهار 
جنوبی، پالک ۱۶۳، طبقه ۴، واحد ۱۸

International Transport 
& Shipping Services 

حمل و نقل بین المللی و 
خدمات کشتیرانی

  شرکتشرکت
کاالبــرکاالبــر

 021-77671156-9 
 021-77602618 

 همراه مدیرعامل: 09121062830
 info@kalabar.net
 www.kalabar.net

گروه شرکت های 
راهیان

حمل و نقل بین المللی و 
RDS صاحب خط کانتینری

 تهران، خیابان مطهری، نبش خیابان 
الرستان،پالک ۴۱۴،طبقه ۵،واحد۲۳

 info@rdsshipping.com
 www.rdsshipping.com

راهیان دریای سعادت

 دارای سرویس مستقیم از:
 اروپا، آسیا، جنوب شرق آسیا، کانادا، 

 استرالیا، آمریکای جنوبی و بالعکس
 کشورهای حوزه خلیج فارس به بنادر 

ایران و بالعکس  ترانزیت داخلی و خارجی 
CIS به کشورهای 

 حمل محموالت فله و پروژه ای
حمل هوایی  حمل زمینی از اروپا

 متصدی حمل LCL )خرده بار( از تمامی 
 بنادر آسیا و اروپا به مقصد ایران

 شعب و نمایندگی در کلیه بنادر ایران
 دارای دفتر اصلی در کشور امارات، کانادا، 

انگلستان و چین

 021-88894704 ( 15خط )
 021-88913568

دارای 20 سال سابقه و تجربه 
حمل و نقل بین المللی کاال
هوایی، زمینی و دریایی 

 ارائه دهنده سرویس های خاص 
 حمل هوایی، زمینی به ایران و بالعکس

 حمل بارهای مسافری)فریت(
 با بسته بندی مناسب و مطابق با 

آخرین استانداردها در دفتر فرودگاه 
)Door To Door( شرکت 

 انجام امور گمرکی از آدرس اعالم 
شده تا مقصد

 حمل کاالها با شرایط نگهداری در 
دمای خاص، حمل های پروژه ای

international 
Transport Co.Ltd

 88505390-92
 88505389

تلفکس دفتر فرودگاه: 
51005169-70 

 wiseman@wiseman-cargo.org
 www.wiseman-cargo.org

 حمل و ترخیص و ترانزیت کلیه 
محموله های گروپاژ، نرمال، سنگین، 

فوق سنگین، ترافیکی و فله
 دارای نمایندگی فعال در کشورهای 

ترکیه، گرجستان، ایتالیا، آلمان، 
اسپانیا، سوئد، فرانسه و روسیه

ترخیص و واگذاری کشنده های نو و 
استاندارد  با  اروپا  کرده ساخت  کار 
یورو 5 و برندهای رنو پریمیوم، داف، 
ولوو ،مرسدس بنز اکتوروز و اسکانیا 
به رانندگان یا شرکت های حمل و نقل

به مدیریت غالمرضا حنفی

امید اندیش
شرکت حمل و نقل بین المللی و کشتیرانی

کریر - فورواردر

 تهران، میدان هفتم تیر، خیابان 
بهارمستیان، پالک ۶، طبقه۲، واحد۴

 ۸۸۴۹۴۰۵۱ - ۸۸۳۱۲۴۰۰ 
 ۸۸۳۰۲۰۷۵
 Info@omidandish.com 
 www.omidandish.com

  تهران، خیابان دکتر فاطمی، شماره ۲۲۱،
 طبقه 7، واحد 7۰۲

کریر - فورواردر - ترخیص کاال

متخصص در حمل کاال های فاسد شدنی

 www.ibbitc.com        info@ibbitc.com

شرکت حمل و نقل بین المللی
ایران برودت بار

IRAN BOROUDAT BAR 
INTL TRANSPORT CO. LTD

 021 -88955003     021 -88955004

IRAN.TURKEY Is KONSEYI Iran,Belgium

 info@euroasia.biz.tr     www.barbodea.com     info@barbodea.com
CCI Deutsch-Iranische ECO

 021 -885 26 1 1 1Istanbul: +90 (0) 212 77 77 222

 88895109 / 86037141
 88912711

 Internation Transport &
.Shipping Co

شرکت حمل و نقل بین المللی و 
کشتیرانی

Rahvand

 تهران، خیابان استاد نجات اللهی 
)ویال(، شماره ۲۲7

 Info@rahvand.com
 www.rahvand.com

شرکت حمل و نقل بین المللی

آلتون راه تندر
Altun Rah Tondar

 تهران، یوسف آباد، خیابان 
سید جمال الدین اسد آبادی، 
خیابان شهید امیر جهانبخش 
)سوم( پالک 6 طبقه دوم واحد 5

فورواردر

 +98 21  88962178 
 +98 21  88988542

 info@altunrahtondar.com
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نشانی حمل ونقل بین المللی تهران

 جاده ساوه، شهرک صنعتی 
چهاردانگه، خیابان ۲۱)بلوار ماهر(، 
میدان نصرت، پالک ۲۳، ورودی ۹

 rahzad.tarabar@yahoo.com

Rahzad Tarabar

تخصص ما حمل محموله ها با 
کامیون های چادری و یخچالی به 

کشور های افغانستان 
) اسالم قلعه، هرات، زرنج، مزار شریف(

عراق 
) اربیل، سلیمانه،بغداد، کربال، نجف(

ارمنستان - ترکمنستان
 ازبکستان - تاجیکستان
 گرجستان - آذربایجان

ترکیه و کشور های عضو شینگن

شرکت حمل و نقل بین المللی
) سهامی خاص(

 ۰۲۱-۵۵۲۶۴۷۱۲-۱۳ / ۵۵۲۶۴۹۲۲
 ۰۲۱ - ۵۵۲۶۴۷۱۴

بارفرابری پارسیان زمین دریا

 88172100 / 021-45247000
Power Beyond Cargo

Persian Land Sea Forwarding

 www.pls-co.com
 contact@pls-co.com

 تهران، خیابان ولیعصر، مقابل 
پارک ملت، خیابان دریا بندری، 

پالک 66، طبقه چهارم

 متخصص در امور فورواردینگ، 
حمل و نقل چند وجهی و حمل 

کاالهای ترانزیتی و پروژه ای از 
کلیه مبادی به مقاصد داخلی، 

آسیای میانه و روسیه

 info@sepehrun.com

شرکت حمل  و نقل بین المللی 

 22028781-5
 22028780

Atlas Breeze Logistics Group
گروه بین المللی نسیم اطلس

 021 -43068  021 -42498498

 ارائه انواع خدمات لجستیک 
)4PL,3PL( مدیریت لجستیک • 

 • نرم افزار مدیریت لجستیک 
 • حمل و نقل بین المللی 

 • ترانزیت 
 • انبارداری 

 • اکسپرس سرویس 
• محموالت فله

 ارائه انواع خدمات تجارت بین المللی 
 • جست و جوی تأمین کننده

 • واردات و خرید خارجی 
 • بازاریابی بین المللی

 • حق و العملکاری و ترخیص کاال
 • روش های پرداخت 

 • بیمه
• بازرسی

 www.atlas-group.co     Info@atlas-group.co

 تهران، خیابان احمد قصیر )بخارست(، کوچه مقدس)چهارم(، پالک ۲۱

شرکت حمل و نقل بین المللی و 
کشتیرانی

الینر ترانسپورت کیش

 www.linertransportkish.com
 Info@linertransportkish

 تهران، اتوبان رسالت، خیابان 
شهید عراقی، نبش گیالن شرقی، 

پالک۲۴، طبقه 5، واحد ۱۰
 ۲۶۳۱ ۱۰۶۱

 بندرعباس، میدان یادبود )شهدا(، 
ساختمان دهقان، طبقه دوم
 ۰۷۶-۳۳۵۵۴۸۷۵

 91005057  
 09122233874

 تهران، خیابان خرمشهر، پالک ۴۰ واحد ۲

 WWW.MORSA-GROUP.COM

زمینی / هوایی / دریایی
واردات / صادرات

سوئیچ بار هوایی از اروپا
صادرات گروپاژ به اروپا

شرکت حمل ونقل بین المللی
و خدمات بار هوایی

شرکت حمل و نقل بین المللی

هویار ترابر

کریر - فرواردر
Int'l Transport Co.LTD

 صادرات، واردات، ترانزیت
 حمل ترکیبی و پروژه 

 خدمات گمرکی
 چندین نماینده معتبر در اروپا، 

  آسیا و خاورمیانه

 تهران، میدان آرژانتین، بلوار 
بیهقی، خیابان۱۴ شرقی، پالک ۱۵، 

طبقه همکف
 021 -881710 10
 88176791

 info@huyartarabar.com

نماینده انحصاری گراند مولتی 
مودال لجستیک )چین و تایوان(

Management by Ms. Ahu OZTURK
University Lecturer of Airfreight
Expert on Airfreight for Iran 

From Anywhere to IKA ...

 +90 2122675272 (09:00 - 18:00 / MON - FRI)
 +90 5325731914
 +98 9362760202   only for persion speakers

 cargo@larafreight.com
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حمل ونقل بین المللی تهران

  تهران، خیابان بهشتی، بعد از چهار 
راه اندیشه، نرسیده به سهروردی، 

پالک ۱۱۲، طبقه اول ، واحد ۳

 info@pishrohaml.com
 www.pishrohaml.com

 جاده ای، دریایی، هوایی و ریلی

پیشرو حمل کاال
شرکت حمل و نقل بین المللی، 
فورواردری و خدمات کشتیرانی

 021-88433870-72
 021-86028252

 تهران، میرداماد، میدان مادر، 
خیابان شاه نظری، کوچه دوم، پالک 

39، طبقه ۴، واحد 7

ایران ترکمن

 Info@iranturkeman.com

شرکت حمل و نقل بین المللی

کریر - فورواردر
حمل کاالهای صادراتی، وارداتی، ترانزیت، 

حمل کاالهای سنگین، ترخیص کاال، 
دارای نمایندگی در کلیه بنادر و مرزها

1547936733 پستی:  کد 
  021 -22922177-8
  021 -22922179

بین المللی حمل و نقل 
تهران رخش

 تهران، خیابان ولیعصر، خیابان 
شهید عباسپور شمالی )توانیر(، 

کوی هومان، پالک ۲، طبقه ۲

 www.trcl.ir
 info@trclco.com

 حمل و نقل زمینی، هوایی، دریایی، ریلی
 کریر، فورواردر

آژانس هواپیمایی

 021-88878360 
 021-88878366

شرکت حمل و نقل بین المللی
International Transport Co.Ltd

فورواردر - کریر
 تهران، میدان هفت تیر، خیابان 

شهید لطفی )تابنده(، پالک ۱۱،
 طبقه دوم

 ۸۸۸۳۴۶۳۶ 
 ۸۸۸۱۱۱۷۸-۹
 ۸۸۸۳۵۲۱۷  

 y.ebadi@ktb-co.ir

 تهران، میدان آرژانتین، خیابان 
بیهقی، کوچه ۱۲ شرقی، پالک ۱۶، 

طبقه ۳ واحد شرقی
 021-88733167

88733100
 021-88732872

شرکت حمل و نقل بین المللی

 www.persiasepidtarabar.co
 Info@persiasepidtarabar.co

کریر - فورواردر

حمل تخصصی 
کاالهای فاسد شدنی

بین المللی حمل و نقل 

 info@skanbp.com

 88422623-4
 88456035

پل

 Info@pol-co.com

شرکت حمل و نقل بین المللی 
نمایندگی خطوط کشتیرانی

کریر - فورواردر
 تهران، خیابان شریعتی، خیابان 

هویزه شرقی، شماره ۱۸، واحد ۱۱
 ۸۸۷۵۸۸۷۷
 ۸۸۷۳۴۴۵۹ 

 www.pol-co.com

 021 -88543134-6
 021 -88755840

 info@piroozranan.com
 www.piroozranan.com

 تهران، خیابان شهید بهشتی، 
خیابان سرافراز، کوچه یکم، پالک ۱۲، 

طبقه اول

پیروزرانان 
جهان

شرکت حمل و نقل بین المللی 
خدمات کشتیرانی

ترانزیت و حمل کاال از اروپا، بنادر 
خلیج فارس و آسیای میانه به 

ایران و بالعکس

ارائه شیوه های حمل چند وجهی )زمینی، دریایی، ریلی و هوایی(
جهت حمل کاالهای وارداتی، صادراتی و ترانزیتی از اقصی نقاط 

جهان به بنادر و گمرکات ایران و بالعکس
ارائه خدمات ترخیص، ترانزیت و مشاوره گمرکی

 021 -88325192       88847642

سی بن ترابر

 تهران، کریمخان زند، خردمند شمالی، پالک 95، 
ساختمان کفرنگ طبقه 7

 www.seabonetarabar.com 
  Info@seabonetarabar.com 

شرکت حمل و نقل بین المللی )سهامی خاص(

ملک ترابر
 حمل پروژه های سنگین ) حمل کاالهای ترافیکی و فوق سنگین(

 ترانزیت داخلی و خارجی و ارائه کلیه امور گمرکی در کلیه گمرکات کشور
 مجهز به بوژی، کمرشکن تریلر، کفی، کشویی، خودرو، یخچالی، لبه دار، چادری 

 خدمات هوایی حمل بار از فرودگاه امام خمینی به تمامی فرودگاه های دنیا و بالعکس
 حمل و نقل زمینی با کامیون های ایرانی و خارجی از مبادی مختلف اروپا و آسیای میانه به ایران و بالعکس

 حمل محموالت دریایی به صورت فله و کانتینری از آمریکای شمالی، اروپا، خاور دور و خاورمیانه به بنادر 
جنوبی ایران و بالعکس  حمل کاال به افغانستان و ترکمنستان  حمل مشتقات نفتی

 www.malektarabar.com                      Info@malektarabar.com

 متخصص در امور روسیه
ترخیص کاال در روسیه

هوایی، دریایی، زمینی کریر - فورواردر

 تهران، خیابان آزادی، بین جیحون 
و آذربایجان، کوی زمانی، شماره ۶، 

طبقه پنجم، واحد 7

 ۶۶۰۱۸۱۸۲  ( 10خط )
 ۶۶۰۱۸۰۱۸۰ 

Behtam Tarabar Int'l
transport company

شرکت حمل و نقل بین المللی به تام ترابر

 فرودگاه امام خمینی )ره(،  ترمینال بار، جنب گمرک حوزه ۲ تجاری، شماره ۲۱
 تهران، باقرخان غربی، پالک ۸۳، طبقه دوم واحد ۶

 021 -66561784 / 021 -66571826 /  021 -66914358
 021 -55678020 /  021 -51005192  دفتر فرودگاه

ارائه خدمات فورواردینگ و ترخیص کاال کلیه گمرکات کشور
دارای دفاتر اختصاصی در چین، امارات، ترکیه، اروپا 

 www.behtam.net      Info@behtam.net
 behtam.tarabar      h.miri@behtam.net
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نشانی حمل ونقل بین المللی تهران

 تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، 
باالتر از میدان شعاع، نرسیده به 

مطهری، کوچه الوند، پالک ۱۳، طبقه ۱، 
واحد ۵ و۶

شرکت حمل و نقل بین المللی
پارس گیتا
)تاسیس ۱۳۶۰ - تهران(

 88325585-6
 88304032-3 

 88844543
 Info@pargita.com 
 www.parsgita.com

مدیر عامل : آرش نبوی
صادرات و واردات از اروپا و خاور دور ترانزیت 

از ایران به آسیای میانه بلعکس

عضو اتحادیه بین المللی فورواردرها
FIATA

 تهران سعادت آباد، ابتدای بلوار 
دریا، پالک ۹7، طبقه ۳، واحد ۴

 manager@kamyaran.co
 sales2@kamyaran.co

 021-88697600  
 021-88692088

 ترانزیت کاال و اتو مبیل به کشورهای آسیای میانه
 حمل کانتینر وارداتی از مبدا چین و امارات به گمرکات

 و مناطق آزاد کشور و مشترک منافع
 دارای دفاتر مستقل در گمرکات ورودی و خروجی کشور

 دفاتر فعال در کشورهای چین، امارات، ارمنستان،
 ترکمنستان جهت تحویل اتومبیل و کانتینر کاال و

 تحویل در کشور و آدرس مطبوعشان

راه گستر فارس
شرکت حمل و نقل بین المللی

)سهامی خاص(
کریر - فورواردر

 www.rgfco.net          Info@rgfco.net 

 تهران، میدان ولیعصر، 
خیابان فیروزه، مجتمع 

اداری ولیعصر، طبقه 
چهارم، واحد 7۲

 ۰۲۱-۸۸۹۴۳۵۶۲  
 ۰۲۱-۸۸۹۴۳۳۴۱

 ۰۲۱-۸۸۹۴۳۵۳۸ 

 تهران، خیابان بهشتی، پالک 
۲۳7، طبقه دوم، واحد ۸

شرکت حمل و نقل بین المللی

)با مسئولیت محدود(

زمینی ، دریایی ، هوایی

 info@parsamakala.com

پارس سما کاال

 88 17 1 150 

 Unit 23, F2, No.42, Saba 
Blv., Africa Blv., Tehran, Iran 

HADAF MARINE
 INT’L LOGISTICS CO.

 info@hbdco.net

 +9821-220 20 108
 +9821-220 20 136
 +98 9128866844

 www.masirex.com

تنها در سال گذشته، بیش از 
۴۰،۰۰۰ تن بار در قالب ۶۰۰ پروژه 
موفق حمل و نقل بین المللی هوایی، 
دریایی و زمینی برای ۱7۰ مشتری 

حمل کرده ایم.

 021 -۸۸۶۶۳۳۱۲- 13

مسیر اکسیر
شرکت حمل و نقل بین المللی

 www.mehantondar.com

 تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از پارک ساعی، بن بست گل، 
ساختمان گل، طبقه دوم، واحد ۲۰۱

 • صادرات، واردات، ترانزیت 
 • حمل تركیبی و پروژه

• دارای نماینده معتبر در اروپا، آسیا و خاورمیانه

M E H A N  T O N D A R  B A R
G L O B A L  F O R W A R D I N G

M E H A N  T O N D A R  B A R
G L O B A L  F O R W A R D I N G

شرکت حمل و نقل بین المللی

 021 -۹ ۱۰۰۲۰۱ ۱  /  ۸۸۶۵۲۲۱۹-21
 pricing@mehantondar.com 

 88907085 ) (8خط
 88927812 / 88904894

ایران دهر
کریر - فورواردر 

صادرات - واردات- ترانزیت

 تهران، خیابان استاد نجات 
اللهی، کوچه برادران شاداب، 

پالک ۵۸، طبقه ۳

حمل و نقل بین المللی

 info@irandahr.com

ماکو 
سیر

بین المللی حمل و نقل 
)با مسئولیت محدود( 

 ms_makuseir@yahoo.com

 تهران، خیابان شریعتی، ابتدای 
خیابان بهشتی، پالک ۱9، برج زرین، 

طبقه 6، واحد ۲
۱۵۵۹۶۴۹ کد پستی: ۱۳۷
 ۸۶۳۱۲۰۵ /  ۸۸۷۴۸۵۲۹

۸۸۷۴۷۷۸۳  
 ۸۸۷۴۸۱۰۲

 info@irsadaryayefartak.com

 • حمل دریایی، زمینی و هوایی 
Door to Door انجام خدمات لجستیکی •

  در کلیه کشورهای جهان
• اجاره کشتی و قبول نمایندگی 

کشتی های فله بر و تانکری

 021 -۸۸۵۵۵۳۷۷

 ایرسا دریای فرتاک

نمایندگی خطوط کشتیرانی 
و حمل و نقل بین المللی

 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"

حمل و نقل روسیه تخصص ماست
شرکت فراز رانان جهان با بیش از ۲۰ سال سابقه در مسیر روسیه

 تهران، خیابان مطهری، خیابان کوه نور، بن بست دوم، پالک ۸، طبقه اول، واحد دوم

 021 -88549380 /  889801 12-4 /  88529219 /  88538741

 www.frjtrans.com                           info@frjtrans.com
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حمل ونقل بین المللی تهران

 تهران، خیابان استاد 
نجات اللهی، خیابان شهید 
کالنتری، پالک 7۸، طبقه۳، 

واحد جنوبی

شرکت حمل و نقل بین المللی 

حمل ریلی، دریایی
زمینی و هوایی

جاده ابریشم

 40881 1 1 2
 40881570

 info@silk-roadco.com
 www.silk-roadco.com

شرکت حمل و نقل بین المللی

زمرد ترابر نوین
فورواردر کریر- 

کشتیرانی
 تهران، بزرگراه نواب، نبش 
آذربایجان شرقی، برج گردون، 

واحد ۵۰۲ شمالی

 66383095-7 
 66383098

 www.zomorrodtarabar.com
 info@zomorrodtarabar.com

 www.almastpgroup.com                info@almastpgroup.com

 ثبت شده در کشورهای ایران و عراق و ترکیه

 دارای شعب فعال در ترکیه )مرسین، استانبول، غازی آنتپ(، عراق )بغداد، سلیمانیه، اربیل( و کلیه مرزهای ورودی به عراق

 دارای نمایندگی فعال در دوبی، چین، تایوان، تایلند، مالزی

 دفاتر نمایندگی و شعب فعال در کلیه پایانه های مرزی و گمرکی کشور

 دارای امکانات ترخیص واردات به ایران و صادرات از ایران 

 حمل کاال به صورت زمینی، دریایی، هوایی و حمل ترکیبی

 تهران، خیابان شریعتی، سه راه طالقانی، خیابان خواجه نصرالدین طوسی، کوچه معززی، پالک۲، بلوک۱، طبقه سوم، واحد ۱۴

شرکت حمل و نقل بین المللی

گروه الماس ترابر پارس

  02177649637  02177649638

حمل و نقل بین المللی

 info@hbtc.biz
 www.hagbarco.com

 تهران، کیلومتر ۱۲ جاده مخصوص 
کرج، خیابان سپاه اسالم، خیابان 

شهید عباس شفیعی )جالل( 

مجهز به ناوگان یخچال دار، کفی، 
تانکر، کمپرسی، چادری و کشنده بر

داخلی توانمند , 
سراسری بزرگ مقیاس هوشمند،

 نمایندگی کشتیرانی

 44907161 -70 
 44907169

کــریــر- فــورواردر
Iran Sari'e

International transport co.

 ۶۶۴۰۳۳۳۹ / ۶۶۴۶۸۰۶۶
 ۶۶۴۰۷۱۸۷

حمل کاال از کلیه بنادر جهان به بنادر ایران، ترانزیت کاال به آسیای 
میانه و عراق، سرویس منظم کامیون به اروپا و بالعکس، دارای 

نمایندگی اختصاصی در آلمان

 تهران، خیابان فلسطین بنش بزرگمهر، ساختمان۱۴۱

@ariangmbh.com
 www.iransarie.com  @iransarie.com

حمل و نقل بین المللی )سهامی خاص( 

نمایندگی آلمان
کریر- فورواردر 

و نمایندگی کشتیرانی و 
خدمات بار هوایی

شرکت حمل و نقل بین المللی

)با مسئولیت محدود(

 Info@jybco.com

 تهران، خیابان سهروردی جنوبی، 
خیابان شهید برادران نوبخت، 

شماره ۲۹
۱5۷۸۶۶۴۹۳۱  : کدپستی 
 ۸۸۸۳۴۷۸۰ ۸۸۸۳۵۱۳۵
 ۸۸۸۴۴۳۷۵ ۸۸۸۳۱۳۹۱ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 ارسال بار هوایی 
 صادرات و واردات  

 و  کارگو حمل بار به صورت
 فریت بار مسافری

 ترخیص کاال و امور گمرکی
 درمانی  و  احتییس تشکیل تور

         

 حمل ونقل بین المللی  ت کشتیرانی وشرک
    ششییبب      

 ) سهامی خاص(  

 زمینی، دریایی ، هوایی و ریلی
 کریر، فورواردر، لجستیک و ترخیص کاال

 واردات   و صادرات
 ترانزیت کاال از اقصی نقاط دنیا  

              حمل محموالت ترافیکی
 وفوق سنگین و پروژه ای

www.shibshahab.ws                           
info@shibshahab.ws 

 

www.shib.ws                                          
Info@shib.ws 

   شرکت خدمات بار هوایی وگردشگری
    بب  ششههااببییشش    

 محدود( ت ی) مسئول 

 طبقه دوم  -292ساختمان   -تقاطع سپهبد قرنی -خیابان طالقانی -تهران
 88909358/  نمابر:    88851006تلفن ویژه: 
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نشانی حمل ونقل بین المللی تهران

International logistics www.nasr-alrafedain.com

حمــل و نقــل به عـــراق و ســوریه
حمــل و نقــل زمینی مستقیم به عــراق

 سرویس گروپاژ به عراقترخیص کاال در گمرکات و بنادر عراق و سوریهحمل و نقل دریایی

Door to Door ســرویس                     به عــراق و ســـوریه 

عراق - بغداد
+964 - 7721033931

ایران - تهران

+98-2188921210sales1@nasr-alrafedain.com

شرکت حمل و نقل نصرالرافدین

شرکت حمل و نقل بین المللی 

پارسا ترابر پرشیا
با امکانات، تاسیسات و

تجهیزات و ماشین آالت تخصصی
در زمینه حمل، واردات و صادرات

LPG گاز مایع
در منطقه آسیا و خاور دور

 info@pasargas.com

 8876461 1
 88767060

 تهران، سهروردی شمالی،هویزه 
غربی، نبش خیابان ویدا، پالک ۱

حمل زمینی، دریایی، 
هوایی و ریلی

 تهران، شهرک راه آهن، میدان 
ساحل، خیابان شمس، خیابان 

نور، ضلع جنوبی ساختمان ستاره 
دریا، طبقه 7، واحد ۱۴، 
  021 -۴۶۱۲۷۷۲۶

جاده ابریشم فرابر
شرکت حمل و نقل بین المللی 

و خدمات کشتیرانی

 www.silkroadfarabar.com
 info@silkroadfarabar.com

پارس پیشرو دریا گوهر
حمل و نقل بین المللی

)زمینی دریایی هوایی و ریلی(
ترانزیت و امور بازرگانی کاال
)صادرات واردات و ترخیص(

 از کلیه مبادی

 88786441-42 
 88786443

 info@pars-pishro.com

 تهران، میدان ونک، خ ونک، 
ساختمان آئینه ونک، شماره ۱۱۰ 

واحد ۵۰۲ اداری

 تهران، خیابان آیت اهلل کاشانی، روبروی 
مسجد نظام مافی، مجتمع تجاری اداری 

اترک، طبقه دوم، واحد ۲۰۵

حمل و نقل بین المللی

وفا راه
فورواردر کریر- 

 حمل کاال از اقصی نقاط دنیا و بالعکس
 ترخیص کاال در کلیه گمرکات کشور

 دارای دفاتر نمایندگی در کشورها CIS اروپا 
و کلیه مبادی ورودی و مراکز شهرستانها
 صدور بارنامه فیاتا و CMR در اروپا و 

CIS کشورهای

 www.vafarah.com
 vafarah_co@yahoo.com

021-46092303-5  46092306
دفتر ازبکستان: 00۹۹۸۹۷۱55۷5۷۱
00۹۹۸۹۷۱55۱۳۱۱

 Info@mahantejaratL.com  Info@amir-logistics.com

 سرویس کامیونی ویژه، اروپا، ترکیه، عراق، لبنان و سوریه
 نازل ترین نرخ کانتینر صادراتی 

 بهترین نرخ و سرویس کانتینرهای یخچالی، ایزو تانک ، 
فلکسی تانک، اپن تاپ ، فلت رک

 حمل تخصصی قیر ) از پاالیشگاه به تمام مقاصد دنیا(
 حمل و انجام پروژه های نفتی به کشورهای همسایه

 فروش و حمل بنزین و گازوئیل به کشورهای غرب آسیا

شرکت پیمانکاری ، ترخیص و بازرگانی

ماهان تجارت لیمارک
شرکت حمل و نقل بین المللی

امیر لجستیک

 تهران، خیابان پاسداران، روبروی پارک نیاوران، مجتمع اطلس 
مال طبقه پنجم، واحد ۲۰

 021-۲۶۳۷۸۵۷۱ / ۲۶۳۷۸۵۷2

 تهران،  خیابان کریم خان زند، 
خیابان شهید کالنتری، بین نجات 
الهی و سپهبدقرنی، ساختمان 7۶، 

طبقه ۵، واحد ۲۴

 tehrantir@gmail.com

 شرکت حمل و نقل بین المللی 

تهران تیر 

فورواردر کریر- 
 دریایی - زمینی - هوایی

 صادرات - واردات - ترانزیت
 حمل کاال به صورت مرکب و مستقیم 
 ترخیص کاال از کلیه گمرکات و بنادر 

کشور به صورت موقت و قطعی 
 دارای نمایندگی در کلیه بنادر و مرزهای کشور

 ۸۸۸۴۹02۱-۴
 ۸۸۸۴۹025 

 021 -88545890- 1
 021 -88767060

شرکت حمل و نقل بین المللی
پارسا ترابر کاسپین

 ناوگان تخصصی
 حمل، واردات و صادرات

LPG گاز مایع

 تهران، خیابان سهروردی 
شمالی، خیابان هویزه، نبش 

ویدا، پالک ، طبقه اول

 ptc.acc@parsagroup.biz
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حمل ونقل بین المللی تهران

با ۴۱ سال سابقه فعالیت
کریر- فورواردر 

زمینی - دریایی - هوایی - ریلی

• خدمات گمرکی - ترخیص کاال
• صادرات، واردات، ترانزیت

 تهران، جنت آباد جنوبی، نبش 
سوم غربی، ساختمان سپه

شرکت حمل و نقل بین المللی و 
نمایندگی کشتیرانی

 021 -44465300  ( 5خط )
 021 -44464818

 09 105940050-51 

D O N YA G A R D

 www.Donyagard.co

 Azad@Donyagard.ir
azaddonyagard@yahoo.com

 ـیــاگــرد د

شرکت ابتکار ترابر پارسا
خدمات کشتیرانی و حمل و نقل بین المللی

 02 1 -45513 02 1 -88552301   09 123431627

• نمایندگی کشتیرانی • حمل خرده بار دریایی به کانادا ،استرالیا ، امارات و عمان
• متخصص بسته بندی و ارسال لوازم منزل و مبلمان به کانادا، آمریکا ، استرالیا و اروپا

• انجام تمامی خدمات لجستیکی، ساخت جعبه های چوبی و بسته بندی کاالهای تجاری و نمایشگاهی
• انجام امور تخلیه و بارگیری، انبارداری و انجام تشریفات گمرکی در تهران و بندرعباس

• صادرات، واردات، ترانزیت داخلی • حمل کاال به صورت دریایی، هوایی، زمینی

 www.etpcargo.com                             info@etpcargo.com

 تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از عباس آباد، برج نگین ساعی، طبقه ۴، واحد ۴۰۶

 تهران، خیابان مفتح، پایین تر 
از خیابان مطهری پالک۲۵۸،طبقه 

اول، واحد ۲

esmaeili@daytranssaba.com
 Daytranssaba@gmail.com

 88340501-507
 88340503

 با سابقه درخشان در عرصه
حمل و نقل بین المللی 

)زمینی، دریایی، هوایی و ریلی(
 حمل کاال به اقصی نقاط جهان

 در خدمت تجار، بازرگانان
و همکاران گرامی

 حمل و نقل بین المللی
 دی ترانس صبا

 کریرـ فورواردر
شرکت حمل و نقل بین المللی

کهکشان سیر آسیا
کریر-فورواردر

متخصص در امر ترانزیت کاال
دارای نمایندگی فعال در گمرکات 

بندرعباس، بازرگان، تهران

 تهران، تقاطع خیابان جمهوری 
و اسکندری، ساختمان تجاری و 
اداری زائر، طبقه سوم، واحد۴۰۶

 kahkeshanseireasia@gmail.com 

 66432542-  66904955
 66583807 - 66583815 

 حمل کاالهای وارداتی و صادراتی
) به کلیه نقاط دنیا(

زمینی، دریایی، هوایی، ریلی
 بازرگانی و خرید کاال از مبادی 

اروپایی و آسیایی
 ترخیص کاال  امور نمایشگاهی

 تهران، خیابان ولیعصر، باالتر از زرتشت، 
کوچه نور بخش، پالک ۳، طبقه ۲، واحد ۵

 Rahtaz58584@gmail.com

 88946697-  88941446
 8894317

ر رد ا و ر فو - یر خدمات حمل دریایی ، زمینی ، هوایی کر
 فورواردر ، کریر ، لجستیک و ترخیص کاال 

 واردات ، صادرات و ترانزیت کاال 
 حمل ترکیبی ، حمل محموالت ترافیکی 

و سنگین 
 سرویس به کشورهای اروپایی ، آسیای 

میانه و روسیه 

 تهران، سهروردی شمالی، کوچه سلطانی، 
پالک ۲۴، واحد ۲

 88172650-  54
 88175275

Intl Transport & Shipping Agency Co.Ltd.
Karkia Nik Nam

شرکت کشتیرانی و حمل و نقل بین المللی
کــارکیا نیـــک نام

 Info@niknamtransport.com
 www.niknamtransport.com

 021 -88527230
 021 -88527231

 خدمات چارترینگ و مشاوره و 
حمل کاالی فله

 حمل و نقل بین المللی کلیه کاالهای 
کانتینری وارداتی و صادراتی

 نمایندگی نقاط مختلف جهان، از جمله 
کشورها؛ چین، ترکیه، امارات، عمان و ...

 info@arvandsealand.com 
 www.arvandsealand.com

 تهران، میدان آرژانتین، خیابان 
احمد قصیر، خیابان هجدهم، 

پالک ۱۰، طبقه ۳، واحد ۶

شرکت
پیشرو ناوگان سیراف

International Project Forwarding Co.

 تهران، بلوار نلسون ماندال، بلوار گلشهر، پالک ۴، واحد ۹
 22056086 /  22055021        22058330

 www.pishronavgan.com

حمل و نقل بین المللی کاالهای پروژه ای 
ارائه کلیه خدمات لجستیکی

Direct To Every Dircetion
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▲سرویس های حمل زمینی، دریایی و هوایی
Door to Door خدمات حمل▲

▲خدمات حمل پروژه ای

 88750353-6  88757881

 تهران، خیابان دکتر بهشتی، نبش میرعماد، 
شماره ۲۸۲، واحد ۲۰۲

 www.5continents.ir  info@5continents.ir 

 86087817 /  86087219
86087258  88645155

 www.shamekh.org
 Info@shamekh.org

 ارائه کلیه خدمات واردات، 
صادرات، ترانزیت، لجستیک و 

ترخیص کاال
 دارای نمایندگی انحصاری از 
شرکت ItalianSped در زمینه 

حمل دریایی

 تهران، بلوار آفریقا، خیابان 
دستگردی، غربی، پالک ۳۵۲، طبقه ۶

 تهران، خیابان سمیه، بعد از 
مفتح، پالک ۱۱۰، طبقه ۴، واحد ۱۶ 

 mysam.bazargan@gmail.com

جاده پویان جهان
کریر-فورواردر

 044-34375058
 044-34375056 

JADDEH POUYN - E - JAHAN

شرکت حمل و نقل 
بین المللی 

 021 -88847387 
        88313076 

 021 -88328609 
 بازرگان، پشت بانک ملت، 
ساختمان جاده پویان جهان

شرکت حمل و نقل بین المللی
راه نیک ترابر 

کریر- فورواردر

 info@rahniklogistics.com

• حمل، ترخیص و ترانزیت کلیه 
محموله های خرده بار، نرمال، سنگین، 

فوق سنگین، ترافیکی، فله و 
محموالت فاسد شدنی
• حمل ترکیبی پروژه

• خدمات گمرکی و ترخیص کاال
• دارای دفاتر فعال در کشور های ترکیه، 

هلند، امارات و کلیه گمرکات مرزی

 تهران، خ سهروردی شمالی، کوچه 
شهرتاش، پالک 7۴، طبقه ۲، واحد ۶

 021 -45429

 متخصص در حمل محموالت گروپاژ - خرده بار
 به انگلیس، آلمان، سوئد و ... و بالعکس

Door to Door انجام خدمات حمل کاال به صورت 
 حمل محموالت زمینی، دریایی، هوایی

 از / به اقصی نقاط دنیا
 صادرات - واردات - ترانزیت

 www.brt-co.com      info@brt-co.com

بین المللی حمل و نقل 

بارمان ره تتیس

 تهران، میدان فردوسی، خیابان سمیه، نبش خیابان موسوی، 
پالک ۶۸، ساختمان سعید، طبقه دوم، واحد ۳۲

  88847093-4 /  88847496 /  88847538

 Info@nikangroup.ir

 تهران، جردن، خیابان دیدار 
شمالی، نبش کوچه کیش، پالک ۳، 

طبقه اول، واحد ۲
 021-88784076

 88784079
 88784078

با بیش از ۲8 سال سابقه فعالیت 
)کریر فورواردر(

حمل زمینی و دریایی
به اقصی نقاط جهان 
ترانزیت و ترخیص کاال

 www.nikangroup.ir
 info@tirkarantransport.com

 شرکت حمل و نقل بین المللی

متخصص حمل کاال و خرده بار 
 به ارمنستان و اوراسیا 

کامیونت، کامیون، تریلر، 
یخچالدار.

 www.tirkarantransport.com

 66706751
 66725992

 66725932

شرکت حمل و نقل بین المللی

افرا بار

 afrabar2@gmail.com 

 تهران، خیابان طالقانی خیابان 
ایرانشهر جنوبی پالک ۱۲۴ 

مجتمع میالد، طبقه ۲ واحد ۴
 02188847091-2 
 09121126608
 02188845342

  زمینی - دریایی - هوایی 
 دارای نمایندگی در کلیه بنادر 

 مرزها و کشور های اروپایی
کریر - فرواردر

)با مسئولیت محدود(

دریا کاال ران

 www.daryakalaran.com      info@daryakalaran.com

کریر - فورواردر
)دریایی - زمینی - هوایی - ریلی(

 09 127239006
 021 -43000058

شرکت حمل و نقل بین المللی و خدمات بار هوایی

 تهران،بلوار کریمخان زند، خیابان خردمند جنوبی
نبش بهشهر ، ساختمان شماره ۲، طبقه دوم، واحد۶

Darya Kala Ran
 International Transport Co.Ltd
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 021-88812928 / 88828906  021-88865930

 صادرات پروژه های سوختی با بیش از ۲۰۰ دستگاه تانکر تحت پوشش
 حمل محموالت پروژه ای )فوق سنگین و ترافیکی(
 حمل محصوالت وارداتی از کلیه کشورهای اروپایی

 حمل محموالت صادراتی با کامیون های جدید تحت پوشش

 تهران، میدان هفت تیر، خیابان مازندرانی، پالک ۲۲

کریر- فورواردر

شرکت کشتیرانی/ حمل و نقل بین المللی

کیان مهر ترابر

 trans043@nesa.net

• حمل کاالی وارداتی، صادراتی )زمینی، دریایی، هوایی(
• ترانزیت داخلی و خارجی

Cross Stuffing ارائه سرویس •

 88241034-5 86016726-28
 www.tiran-itc.com       sales@tiran-itc.com 

شرکت حمل و نقل  بین المللی

تیران

 تهران، مرزداران، خیابان اطاعتی جنوبی، کوچه الله، پالک ۱

 www.aslline.com                            info@aslline.com 

 88507 10 1 -4  /  88546298 /  88 176935
 88174295  09 124205586

 ارائه خدمات بارفرابری دریایی ، زمینی و هوایی  ارائه خدمات ترانزیت داخلی و خارجی 
 ارائه خدمات گمرکی و ترخیص کاال  دارای نمایندگی فعال در گمرکات و بنادر کشور

 سرویس حمل زمینی توسط کامیون های چادری و یخچالی به اقصی نقاط اروپا و آسیا میانه 
 متخصص حمل کاال خرده باری )گروپاژ( به ترکیه و اروپا

عضو انجمن سراسری شرکت های  دارای نمایندگی فعال در ترکیه و بلغارستان  ارائه خدمات بسته بندی و ارسال لوازم منزل
حمل و نقل بین  المللی ایران

عضو انجمن مالکان کامیون ایران 
عضو انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته 
عضو اتاق بازرگانی ، صنایع  و معادن و 

کشاورزی ایران

 تهران، سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، خیابان عربعلی، پالک ۲۴، طبقه ۵، واحد ۹

شرکت حمل و نقل بین المللی 

کاال سپید ترابر
)LTD( International Transport.Co)با مسئولیت محدود(

 kalasepid@gmail.com
 051 -36039890-3  051-36039894 

حمل کاالهای ترانزیتی و صادارتی به افغانستان و 
آسیای میانه و اروپا

 تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به چهارراه زرتشت، بن بست سروش،
02  پالک۲، طبقه ۲ 1 -8894 1967   09924734977

9186993433  مشهد، پامچال ۵ ، پالک ۲۲، طبقه ۲  کدپستی: 

شرکت حمل و نقل بین المللی و نمایندگی خطوط کشتیرانی 

 info@parstarabar.com

 تهران، بلوار آفریقا، باالتر از جهان کودک، خیابان سپیدار، 
پالک ۱۸، طبقه ۳، واحد ۱۰ 

 88194461-2 /  ۵۴۵۱۳  ( (40خط
 88194456

 021 -۸۸۶۶۰۸۱۵- 17 
 www.samrun.co     info@samrun.co

• دارای نمایندگی های فعال و معتبر در اقصی نقاط دنیا
• ارائه سرویس های cross stuffing وترانسشیپمنت 

• ترانزیت داخلی و خارجی
• حمل محموالت صادراتی وارداتی به صورت دریایی، هوایی و زمینی

 شرکت 
logisticsسام ران لجستیک

 تهران، بلوار افریقا، باالتر از پل میرداماد، برج اناهیتا، 
طبقه ۱۰، واحد۱۰۰۴

 45674000  88930244

• حمل کاالهای سنگین و پروژه ای صادراتی، وارداتی و ترانزیتی از اقصی 
نقاط دنیا • مجهز به ناوگان کامیونهای چادری، یخچالدار و تانکر تحت 

مالکیت و تحت پوشش • دفاتر و نمایندگی های فعال در کلیه کشورهای 
اروپایی، اسکاندیناوی)آمریکا - کانادا( شرق آسیا و کلیه بنادر چین 

 www.ganjbar.com     info@ganjbar.com 

 تهران، میدان فاطمی، نرسیده به خیابان ولیعصر ، ساختمان شماره 
۱۸، پالک ۱۴، طبقه دوم، واحد سوم
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 88802606  88926524

♦ سرویس های صادرات و واردات به کلیه نقاط اروپا
♦ دارای نمایندگی انحصاری در کشورهای آلمان، اسلوونی، بلغارستان و ترکیه 
♦انجام کلیه عملیات لجستیکی در اروپا و سرویس منظم گروپاژ ) خرده بار (

♦ سرویس های منظم صادرات و واردات به کلیه نقاط کشور ترکیه با داشتن نمایندگی مستقر در محل 
♦ سرویس های منظم به کشورهای عراق، افغانستان، آذربایجان، ارمنستان و پاکستان

♦ سرویس های مستقیم به مناطق عرب نشین عراق مانند کربال، نجف، بصره و سایر شهرهایی که 
امنیت داشته باشد ♦ انجام عملیات بارگیری، تخلیه در کلیه گمرکات و بنادر کشور 

 www. ritco.co                              info@ ritco.co

شرکت حمل و نقل بین المللی رادمان ترابر

 تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به 
سه راه فاطمی، کوچه شهید حمید 

صدر، پالک۴۵ و ۴7، واحد۲

 0210-88914580-2  021-88899689

International transport and
 Freight Forwarders

)کریر - فورواردر(

 حمل محموال ت زمینی، دریایی و گروپاژ به کشورهای اروپایی
)ترکیه، گرجستان، اوکراین(

 حمل محموالت صادراتی، وارداتی، پروژه ای و فله
 دارای نمایندگی در اروپا، ترکیه، چین، کره

 www.jahan-jadeh.com     info@jahan-jadeh.com

شرکت حمل و نقل بین المللی

جهان جاده

 تهران، خیابان نجات اللهی، خیابان اراک، ساختمان ۶۴، طبقه سوم، واحد۱۲ 

 تهران، سهروردی شمالی، نرسیده به بهشتی، بین اندیشه، یکم و 
دوم، پالک ۴۵۵، برج زیبا، طبقه یازدهم، واحد یازده

 ۰ ۹ ۱۲ ۱۳۵۶۰۰۰ 

مدیرعامل: احد زمانی)کریر و فورواردر(

   021-۸۸۴۷۵۲۹۸ / ۸۶۰۲۶۵۰۴ / ۸۶۰۲۴۸۷۷

 88206340-42  88206339

انجام کلیه خدمات دریایی، فله و کانتینر و حمل و نقل کاال های 
سنگین و فوق سنگین به صورت ترانزیت و حمل داخلی

 www.tehranrahvar.net      info@tehranrahvar.net

کریر - فورواردر

تهران راهوار )ب.م.م( شرکت

 تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از توانیر، پالک ۲۳۰7، ساختمان 
آریان، طبقه ۴، واحد ۲۲ 

Tehran Rahvar Co. Ltd
International Freight Forwarders

شرکت حمل و نقل بین المللی 

تات فرابر ایرانیان

 021 -88925844 / 88925841 /  88925839
 88925532  9 128334145 / 9 12 1570776
Alipour@tatfarabar.com  trans_shams

 tatfarabar@yahoo.com   ghasemi@tatfarabar.com

حمل و نقل کاال به صورت دربست و گروپاژ از اتحادیه اروپا، 
،CIS انگلیس، ترکیه، روسیه، کشورهای

چین و خاور دور به صورت دریایی، هوایی و زمینی

)کریر – فورواردر (

 تهران، خیابان ویال، نرسیده به کریم خان، نبش کوچه جرج جرداق، 
پالک ۲۶۹، ساختمان پردیس ویال، طبقه اول، واحد ۱۰۲

 021 -۸۸۹۸۹۸۰۱  /  ۸۸۹۵۳۰۳۶  ۸۸۹۷۷۹۴۰

 ارائه دهنده بهترین سرویس ترانزیت و حمل کاالهای نفت، گاز و پتروشیمی
 دارای نمایندگی در تمامی گمرکات،بنادر و مرزهای خروجی و ورودی ایران

 axontarabar.ir                                   info@axontarabar.ir

فورواردر - ترانزیت
 تهران، بلوار کشاورز، ابتدای فلسطین جنوبی، پالک ۴۱۸، واحد ۵
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 021 -66383007  66387034

کریر - فورواردر

 www.almasrahepayam.com
 info@almasrahepayam.com

شرکت حمل و نقل بین المللی

 تهران، میدان جمهوری، اول نواب ساختمان شهاب ۱، 
طبقه 7، واحد ۱7۱

Shaahin Tarabar
International Transport Co. LTD )با مسوولیت محدود(

شاهین ترابر
شرکت حمل و نقل بین المللی

حمل کلیه کاالهای نرمال، ترافیکی، وزین، فله و مایعات
انجام کلیه عملیات لجستیکی، تخلیه و بارگیری

حمل کاالهای صادراتی، وارداتی، ترانزیت به وسیله کامیون، واگن و کانتینر
انجام کلیه تشریفات گمرکی و ترخیص کاال

کریر و فورواردر
Carrier & Forwarder

 www.shaahintrans.com                   Info@www.shaahintrans.com

 تهران، میدان هفت تیر، 
خیابان مفتح جنوبی، خیابان 

ورزنده، پالک ۸، واحد ۴

(خط ویژه( ۸۸۳۲۲۲۹۷ 
 ۸۸۳۲۲۲۹۶

« با کادری مجرب در واردات کلیه کاالها از اقصی نقاط دنیا به خصوص شرق آسیا و اروپا
« انجام کلیه حوالجات ارزی خاص ناشی از تحریم

« دارای بهترین نمایندگان خارجی در کلیه کشورها و همچنین کلیه گمرکات
« ترخیص کاال در کلیه گمرکات کشور

  021 -57643 /  09 128691363
 sales@samatrans.ir
 www.samatrans.ir

خدمات حمل 
هوایی، دریایی، زمینی

شرکت لجستیک بین المللی

سما مروارید آسیا
SAMA Morvarid Asia Int’l.Trans.

 تهران، خیابان مطهری، خیابان میرعماد، کوچه دهم، پالک۹، واحد۳

ماهان ترانس
شرکت حمل و نقل بین المللی و داخلی جاده ای کاال

کریر - فرواردر

با مسئولیت محدود

حمل انواع کاالهای سریع الفساد، صادراتی، ترانزیت، مجهز به ناوگان یخچالدار

 تهران، خیابان شهید بهشتی، حنب گمرک جمهوری اسالمی، پالک ۳۱۲، طبقه ۲، واحد ۵ 
 021 -88535721-2    021 -89788782

 ترمینال، تهران، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار نگارستان، خیابان گلسار
 021 -88746325

0  آستارا، پایانه بار آستارا، غرفه ۸ 13-44804414- 15
 بندرعباس، جاده اسکله شهید رجائی، باغستان، پارگینک ماهان ترانس

 076-33379086    076-33379085
 021 -41 1226  تلفن ویژه

بار ایستا توان ترابر
شرکت حمل و نقل بین المللی

با مسئولیت محدود

کریر - فرواردر
ایران - اروپا

ارائه دهنده سرویس حمل و نقل جاده ای با ناوگان تحت مالکیت 

 تهران، خیابان سمیه نبش خیابان موسوی )فرصت(، ساختمان سعید، پالک ۶7، طبقه ۳، واحد ۴۳

 8881 1 19 1               88847213
1581674345 کدپستی

 www.baristatrans.com                                     info@baristatrans.com

 021-66572107 / 66578781 / ۶۶۵۷۸۷۳۹ 
 021-66928055

شرکت حمل و نقل بین المللی

واردات و صادرات و ترانزیت
 تهران، خیابان آزادی، برج توحید، پالك ۱۸۱، واحد ۱۵

صبا لجستیک
SABA LOGISTICS CO

 www.sabaLc.com       info@sabaLc.com
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Pole One Transپل وان ترابر
International Trans, Co.LTD

شرکت حمل و نقل بین المللی 
)با مسئولیت محدود(

کریر و فورواردر
Carrier & Forwarder

 www.poleone.com                             Info@poleone.com

 ۸۸۳۴۳۷۲۲-۲۳
   ۸۸۳۰۹۱۴۱
   ۸۸۸۳۳۲۷۴
   ۸۸۳۴۳۷۳۳
   ۸۸۸۳۳۳۴۹ 

 ۸۸۸۲۰۸۸۹ 

حمل کلیه کاال های نرمال، ترافیکی، وزین، فله، مایعات
حمل کاال به کشورهای اروپایی و کشورهای مشترک المنافع، ترکیه و بالعکس

حمل کاال های صادراتی، وارداتی، ترانزیت به وسیله کامیون، واگن، کانتینر
انجام کلیه عملیات و تشریفات گمرکی و ترخیص کاال

حمل به شیوه های مختلف)ترانشیپ، مرکب(
انجام کلیه عملیات لجستیکی، تخلیه، بارگیری و بسته بندی

 تهران، میدان هفت تیر، خیابان مفتح جنوبی، خیابان ورزنده، پالک ۸، واحد ۳

 021 -88014529-30  88336668
 0912 1201272

 تهران، خیابان امیر آباد شمالی ، باالتر از جالل آل احمد ، 
نبش خیابان دهم ، ساختمان امیر ، طبقه ششم ، واحد ۶۰۳ 

 www.javanehcargo.com      info@javahehcargo.com

ارائه دهنده کلیه خدمات ترخیص و حمل انواع کاال های
 وارداتی، صادراتی، ترانزیتی و ریلی

 021 -44901480  ۰۲۱ (خط ۷( ۴۴۹۰۳۵۳۵-
 www.unipack.ir      info@unipack.ir

• بسته بندی لوازم منزل و مبلمان • ساخت صندوق های چوبی 
• بسته بندی کاال های نمایشگاهی و ماشین آالت و آثار هنری

• کلیه خدمات پس و پیش از ارسال کاال و بیمه بار
• حمل و نقل بین المللی کاال از طریق هوایی، دریایی و زمینی

• جابجایی دفاتر شرکت ها و سفارتخانه ها و دفاتر روزنامه
• عضویت در انجمن های بین المللی فورواردر های در آمریکا و اروپا و آسیا

بسته بندی و حمل ونقل بین المللی ) سهامی خاص(

شرکت یونیپاک

 تهران، کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج، خیابان جهاد جنوبی، 
 پالک ۸، ترمینال یونیپاک

ترابر صدراه جم
شركت حمل و نقل بین المللی و بازرگانی

 A.hosseinzadeh@sadrahjam.ir     Info@ sadrahjam.ir 

 66395223 -  66395323
 66395375  09 123254431

• حمل انواع كاالهای وارداتی، صادراتی و ترانزیتی از كلیه 
 نقاط دنیا به ایران و بالعكس

• خدمات ترخیص و ترانزیت و امور گمركی در كلیه گمرکات کشور

 تهران، میدان فتح، بعد از شیر پاستوریزه، خیابان فتح 
A27 سیزدهم، مجتمع اداری پایتخت، طبقه اول، واحد

 021 -۸۸۷۸۷۹۲۹ 

 فورواردری

 Shirin@radianshipping.com

 تهران، بلوار نلسون ماندال)جردن(، ساختمان نگین 
آفریقا، پالک ۸۸ ،طبقه ۴، واحد ۴۰۸

شرکت حمل و نقل بین المللی

رادیان دریای ماهان

حمل و نقل بین المللی

سان لجستیک

 sun.logistic.net           Info@sun.logistic.net 

 Sun.logistic 88458952 -  88456206

• ارائه کلیه خدمات حمل و نقل بین المللی بصورت درب به درب 
شامل حمل زمینی و دریایی، حمل ترکیبی، حمل و نقل محموالت 

ترافیکی، ترانزیت، ترخیص کاالهای وارداتی و صادراتی، 
حوالجات ارزی ، خدمات انبارداری و ...

 تهران، خیابان بهشتی، قبل از سهروردی، پالک ۸۶، طبقه ۱

شرکت حمل و نقل بین المللی

• حمل کلیه محموالت وارداتی و صادراتی به صورت گروپاژ و خرده بار
• حمل کلیه محموالت وارداتی و صادراتی با کامیون دربست و کانتینر دربست

• خدمات حمل پروژه ای کاالهای سنگین و خدمات حمل کراس استافینگ
Door To Door و انجام کلیه خدمات ترانزیت داخلی و خارجی 

شرکت حمل ونقل بین المللی

 www.raga-tp.com      info@raga-tp.com

شرکت حمل ونقل بین المللی

 تهران، خیابان پاسداران، برج سفید، طبقه اول و پنجم، 

22551487  22551488 واحد ۱۰۵ و ۵۰۸
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حمل ونقل بین المللی تهران

ترابری ایران فن )تراف(

 info@traftransport.ir

حمل و نقل بین المللی

شماره ثبت: 200۴۷

 www.traftransport.ir

 تهران، خیابان شریعتی، 
تقاطع طالقانی خیابان خواجه 

نصیرالدین طوسی، شماره ۲۸۸، 
طبقه ۵، واحد ۲۰

 021-77624972
 77624973

 77523669

021  تهران، خیابان سهروردی جنوبی، نبش خیابان  امین الهی، ساختمان ۱۰7، طبقه سوم  88442560

 0992702621 1  / 09927026212 /  09927026215

 operation@sea-rough.com
 sea_rough

 sea-rough.com

 ارائه نرخ رقابتی جهت صادرات انواع کاال به بنادر هند

 ارائه دهنده سریع ترین خدمات حمل و نقل دریایی از / به مقاصد 
حوزه خلیج فارس، چین، کره )اینچون(، مالزی و اروپا

 سریع ترین خدمات حمل هوایی از اروپا، چین، کره، امارات و هند

 ارائه خدمات صادرات، واردات و ترانزیت

شرکت حمل ونقل بین المللی 

سـیـراف پـارت

 Mehr Rad Navgan
I N T E R N A T I O N A L  T R A N S P O R T A T I O N

ن گا و د نـا ا ر مـهر

  ML Cargo Services L.L.C
International freight forwarder

ن ا ن تهر ا ر کــا مـهر

شرکت حمل و نقل بین المللى مهرراد ناوگان
فعال در بخش فوروادرى

info@mehrrad.org

شرکت حمل و نقل بین المللى مهرکاران تهران
فعال در بخش کریر جاده اى

info@mehrkaran.org

شرکت خدمات کشتیرانى مهردریا   ناوگان
نماینده خط کشتیرانى و ارائه کننده خدمات دریایى

info@mehrdarya.com

شرکت ام ال کارگو لجستیک
خدمات فورواردرى، کراس استاف در کشور امارات

info@mlcargo.ae

We Know The Business,
You Call,
We Move!

۲۸۱، طبقه۳   تهران، خیابان مطهری، پالک 
 ۰۲۱-۹۱۰۰۶۰۵۰

ن ا ن تهر ا ر کــا مـهر

شرکت حمل و نقل بین المللى مهرکاران تهران
فعال در بخش کریر جاده اى

شرکت خدمات کشتیرانى مهردریا   ناوگان
نماینده خط کشتیرانى و ارائه کننده خدمات دریایى

شرکت ام ال سى شیپینگ
خدمات فورواردرى و کشتیرانى در کشور امارات

 Mehr Rad Navgan
I N T E R N A T I O N A L  T R A N S P O R T A T I O N

ن گا و د نـا ا ر مـهر

شرکت حمل و نقل بین المللى مهرراد ناوگان
فعال در بخش فوروادرى  Mehr Rad Navgan

 I N T E R N A T I O N A L  T R A N S P O R T A T I O N

  MLC Shipping L.L.C
International freight forwarder & shipping service

ن ا ن تهر ا ر کــا مـهر

شرکت حمل و نقل بین المللى مهرکاران تهران
فعال در بخش کریر جاده اى

شرکت خدمات کشتیرانى مهردریا   ناوگان
نماینده خط کشتیرانى و ارائه کننده خدمات دریایى

شرکت ام ال سى شیپینگ
خدمات فورواردرى و کشتیرانى در کشور امارات

 Mehr Rad Navgan
I N T E R N A T I O N A L  T R A N S P O R T A T I O N

ن گا و د نـا ا ر مـهر

شرکت حمل و نقل بین المللى مهرراد ناوگان
فعال در بخش فوروادرى  Mehr Rad Navgan

 I N T E R N A T I O N A L  T R A N S P O R T A T I O N

  MLC Shipping L.L.C
International freight forwarder & shipping service

ن ا ن تهر ا ر کــا مـهر

شرکت حمل و نقل بین المللى مهرکاران تهران
فعال در بخش کریر جاده اى

شرکت خدمات کشتیرانى مهردریا   ناوگان
نماینده خط کشتیرانى و ارائه کننده خدمات دریایى

شرکت ام ال سى شیپینگ
خدمات فورواردرى و کشتیرانى در کشور امارات

 Mehr Rad Navgan
I N T E R N A T I O N A L  T R A N S P O R T A T I O N

ن گا و د نـا ا ر مـهر

شرکت حمل و نقل بین المللى مهرراد ناوگان
فعال در بخش فوروادرى  Mehr Rad Navgan

 I N T E R N A T I O N A L  T R A N S P O R T A T I O N

  MLC Shipping L.L.C
International freight forwarder & shipping service

 info@mehrlogistics.com

« حمل محموالت صادراتی و وارداتی به / از کشورهای اروپایی

« سرویس حمل مستقیم و ترانسشیپی از کشور ایران به کشورهای 
همسایه اعم از عراق، افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و ترکیه

« سرویس حمل مستقیم وترانسشیپی کاال از ایران به کشور های 
آسیایی میانه و بالعکس

« انجام امور و خدمات گمرکی از قبیل: )صادرات، واردات، ترانزیت، 
حمل مرکب و ترخیص کاال در گمرکات داخلی و خارجی(

« حمل محموله های )نفتی و گاز( از ایران و عراق به کلیه کشورها به 
صورت )صادرات ترانزیت و واردات(

« حمل کلیه کاال ها با در اختیار داشتن تعداد ناوگانی شامل 450دستگاه 
کامیون های )چادری، یخچالی، تانکر و اتاق بر، قیرکش،کارکریر،کفی (

« حمل و ترانزیت انواع خودرو و بدنه خودرو به داخل و خارج کشور
با در اختیار داشتن تریلر های کارکریر و بدنه بر اختصاصی

 021  -  88776788-  77520572
 09 120261 128   -   09 120261 129

 تهران، خیابان ولیعصر، نبش کوچه سی ششم، 
پالک 2245، واحد 11

 www.nilgongroup.com    info@nilgongroup.com

گروه شرکت های حمل و نقل

نیلگون
گسـترش
حمل و نقل بین المللی

فورواردر - کریر - ترانزیت کاال

میثم ترابر
حمل و نقل داخلی و بین شهري کاال

نیلگون آبی ایرانیان
ترخیص کاال، صادرات و واردات
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نشانی حمل ونقل بین المللی خراسان

تانیا باربد تیر پارس

 TANIA.BARBOD@GMAIL.COM

شرکت حمل ونقل 
)T.B.T( بین المللی

کریر- فورواردر
) جاده ای، دریایی، ریلی (

صادرات .واردات و ترانزیت به 
کشورهای آسیای میانه ،

افغانستان،اروپا، روسیه وبالعکس 

 051-37268883
 37126284
 09153074840

   09155187728
   09151078593

 www.taniabarbod.com

 مشهد، خیابان کالهدوز ۴7، 
منفرد ۶، پالک ۲۱ طبقه اول

کیامهر ترابر

  kiamehr@mail.ru

شرکت حمل و نقل بین المللی

« کریر- فورواردر
« حمل کاال های وارداتی، صادراتی و 

ترانزیت به صورت زمینی، دریایی، ریلی 
به کشور های آسیای میانه و بالعکس 
« ترخیص کاال از کلیه گمرکات و بنادر 

کشور ایران و ترکمنستان

 051-38114337
 051-38114280

 www.kiamehrtarabar.com

 مشهد، خیابان امام خمینی، 
سه راه دارایی، ساختمان اداری 

مرمر، طبقه ۱۲، واحد ۳

شرکت حمل و نقل بین المللی

 حمل فرآورده های نفتی صادراتی ازمبدا انبارهای شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی و دیگر نقاط عرضه به مقصد افغانستان ،عراق و ترکیه

 حمل کلیه کاالها، محموالت و محصوالت کارخانجات و صنایع بین المللی
 حمل گاز LPG ) گاز مایع( به کشور های عراق، پاکستان، افغانستان و ترکیه

 09153070080      051-37297966 

 pishtaztarabar@yahoo.com

پیشتـاز تـرابـر

 ۰5۱ -338۲۲۴67 -9   /  338۲۲۱۰۱ پیشتاز ترابر: 

 عصر خاوران کریر - فورواردر

مشهد، انتهای بلوار فرودگاه، ابتدای شهرک عسکریه، حاشیه میدان احسان پالک ۵ 

شرکت حمل و نقل بین المللی 

زهره شب 
 «  حمل کاالهای ترانزیتی به کشورهای CIS و به خصوص افغانستان

 «  حمل کاالهای صادراتی به کلیه کشورهای جهان
CIS حمل کاال از طریق راه آهن به کشورهای  » 

 «  نمایندگی در چندین شهر افغانستان و کشور امارات متحده عربی
«  اجاره ژنست )دستگاه مولد برق( در دپوی بندرعباس جهت 

کانتینرهای یخچالی

 www.zohreshab.com    info@zohreshab.com

 051-38546216 / 051-38546232 / 051-38546285
 051-38596528   09155118533  -  09154140412

 مشهد، میدان تقی آباد، مجتمع زیست خاور، طبقه ۵، واحد ۵۱۴

کریر - فورواردر- ترانزیت
جواهر نگار طوس

 دارای نمایندگی های فعال
 در گمرکات مرزی کشور
 فعال در ترانزیت کاال 

به آسیای میانه و افغانستان

 info@javahernegar.com    rahtash@gmail.com   

 051-38444591
   051-38443971

 051-38401246 
بندرعباس 076-33511351-2 
 076-33511278

 مشهد، خیابان کوهسنگی ۳۰، 
شماره ۲۸، طبقه ۳  

کریر - فورواردر
ره تاش توس

کریر - فورواردر
 دارای نمایندگی های فعال

 در گمرکات مرزی کشور
 فعال در ترانزیت کاال 

به آسیای میانه و افغانستان
 مشهد، خیابان کوهسنگی ۳۰، 

شماره ۲۸، طبقه ۲  

شرکت حمل و نقل 
بین المللی 

شرکت حمل و نقل 
بین المللی 

 051-38416114
   051-38443080

 051-38429978 
بندرعباس 076-33511351-2 
 076-33511278

حمل ونقــل اختصاصــی محموالت فله از 
کشــورهای حوزه cis و Russia به بنادر 
شــمالی ایران و ترانزیت از مســیر ایران

 مشهد، بلوار وکیل آباد، صیاد شیرازی، 
نبش صیاد شیرازی ۲، مجتمع اداری و 

تجاری زمرد، طبقه ۳، واحد ۳۰۸

 051-۳۸۹۴25۳۸ / ۳۸۶۹۷۷۶۹
 051-۳۸۶۹۷۷۴۹
 0۹۱5۳۱۶۶۷5۳

Maral.tarabar.iranian1@gmail.com
 Malekabadi1358@gmail.com

شرکت حمل و نقل بین المللی

مارال ترابر ایرانیان

دریای آبی متحد
شرکت نمایندگی کشتیرانی

 www.ubslogistics.com    www.abatamimgiti.com

« حمل محموالت کانتینری ، یخچالی، LCL و پروژه ای از اقصی 
نقاط جهان به بنادر ایران و بالعکس   

DOOR TO DOOR SRVICES  حمل از مبدا تا مقصد »
Multimodal Transport حمل چندوجهی بین المللی »

« ترخیص کاال

Head Office: 
 (+98) 513 705 4062 

 (+98) 0912 047 2267 / 993 211 2907

 ublueslogistics@gmail.com
 abatamim@yahoo.com

Shipping & Forwarding Co.

آباتمیم گیتی
شرکت حمل و نقل و لجستیک بین المللی 

شرکت حمل و نقل داخلی کاال

جاده ترابر طوس
حمل کلیه کاالها از مبدا 
مشهد به تمام نقاط کشور

 051 -33921252-3
 051-33920161
 09 152222773

مدیرعامل: علی فخار
 مشهد، پایانه بار خبیری، 

ساختمان مرکزی، طبقه سوم، 
غرفه ۳۱۰
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حمل ونقل بین المللی خراسان

شرکت حمل و نقل بین المللی
 با مجوز رسمی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور و راه آهن جمهوری 

اسالمی ایران  نماینده قانونی راه آهن ترکمنستان )اکسپدیتور( در پرداخت 
 CIS در منطقه SPS و MPS کرایه مسیر ریلی  جستجو و ردیابی واگن های
و ایران  دارای شعبات در کشورهای ترکمنستان ، ازبکستان ، ترکیه  دارای 
نمایندگی در کشورهای امارات ، قزاقستان ، تاجیکستان ، قرقیزستان  اخذ 

مجوز و حمل محموالت ترافیکی ، خطرناک  عضو فیاتا

 051 -37664051-6  051 -37664084 

 مشهد، بلوار ملک آباد، بزرگمهر جنوبی، بین بزرگمهر جنوبی ۱۰ و ۱۲/۱، پالک ۴۸

 info@wagonbar.com

واگن بار آسیا

شرکت حمل و نقل بین المللی

 مشاوره در امور گمرکی و حمل ونقل  ترانزیت به کشورهای آسیای میانه 
و بالعکس  دارای ناوگان حمل جاده ای ایرانی، ازبکی، تاجیکی ) کفی، چادری، 
کارکریر(  حمل محموله های وارداتی و صادراتی ) زمینی، ریلی(  بهترین نرخ 

کرایه حمل به کشورهایCIS بصورت ریلی و زمینی )ترانزیتی، صادراتی(  حمل و 
تهیه انواع مجوز محموله های خاص ، محموله های ترافیکی و سنگین بار

 051-38338411-13  051-38337582 09018296294 

 مشهد، بلوار هفت تیر، مجتمع تجاری اداری آرمیتاژ گلشن، طبقه ۵، واحد ۵۰۱

 www.atrakbarkhorasan.com    traffic@atrakbarkhorasan.com

کریر - فورواردر

اترک بار خراسان

شرکت حمل و نقل بین المللی

 مشاوره و انجام کلیه عملیات حمل پروژه های تخصصی کاالهای یخچالی به کشورهای مستقل مشترک المنافع 
توسط کامیون های یخچالدار تحت مالکیت شرکت  دارنده بزرگترین ناوگان کامیون های یخچالی در استان 

خراسان رضوی  حمل کانتینری کاالهای یخچالی و غیر یخچالی در قالب عملیات واردات، صادرات و ترانزیت از 
کلیه بنادر چین و سایر کشورهای خاور دور و حوزه خلیج فارس به ایران و بالعکس  سرویس منظم از بندر و 
سایر مبادی ترانزیتی و گمرکی کشور به کشورهای مستقل مشترک المنافع، افغانستان و عراق  انجام عملیات 

و تشریفات گمرکی و ترخیص کاالهای یخچالی و غیر یخچالی در تمامی گمرکات و بنادر کشور  دارای دفاتر 
نمایندگی فعال در کشورهای چین، هند، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان

 051 -381 14747 / 051-381 14379  051-381 14748  09 153141875
 مشهد، خیابان امام خمینی، نبش امام خمینی ۲۸، مجتمع مرمر، طبقه ۵ ، واحد ۱۴ 

 info@abtlogistics.ir

آسا برودت طوس
کریر - فورواردر

 14, 5th, floor of Marmar Complex, Imam khomeini 28st, Mashad, Iran. +98915 3141875

شرکت حمل و نقل بین المللی
Bany Rah Toosبانی راه توس

International Transport Co

« حمل فرآورده های نفتی با تانکرهای واجد شرایط دارای آئین نامه حمل مواد خطرناک
« حمل گاز مایع LPG با کپسول های واجد شرایط با تأیید سازمان بررسی شرکت

  ملی نفت     « حمل فرآورده های غیر نفتی با تانکر های استیل استاندارد
« حمل محموله های کانتینری با انواع تریلر های کفی، چادری، خودرو بر

کریر، فورواردر سوخت و کاال
)صادرات، واردات، ترانزیت، به کلیه کشورهای آسیای میانه و اروپا(

جاده ای، ریلی، دریایی

 خراسان رضوی، میدان تقی آباد، مجتمع اداری زیست خاور، طبقه ۳، واحد ۳۰۴
 ۰۵۱ -۳۸۵۵۷۴۸۱-۲    ۰۵۱ -۳۸۵۵۷۴۸۳    ۰۹۳۹۸۲۷۳۶۳۷

 www.Brt.Co.Ir         Brtco_11253@Yahoo.com

۰۹۸۱۳۶۳۰۰۰۰۶۹ Brtco.11253@gmail.com سامانه پیامکی

 مشهد، میدان شریعتی، مجتمع  تجاری زیست خاور، طبقه ۱۱، واحد ۱۱۰۴

حمل انواع محموالت سنگین و ترافیکی در داخل کشور و
به کشورهای آسیای میانه )ترکمنستان، ازبکستان، قزاقستان،

قرقیزستان، تاجیکستان، ارمنستان، آذربایجان، گرجستان( و ترکیه 

 www.bisantarabar.com     info@bisantarabar.com
 051-38381381-3 

حمل و ترانزیت گاز LPG باکامیون های 
ملکی و تحت پوشش

حمل و ترانزیت کاال به آسیای میانه و افغانستان
انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کاال از کلیه گمرکات کشور 

 051-37063115-6     051-37252295      09151130843

 مشهد، میدان ابوطالب، نبش حر عاملی ۴7،
 ساختمان پمپ بنزین ره پیما، طبقه اول

 www.abanrahtoos.com      bidel@abanrahtoos.com

شرکت حمل و نقل بین المللی

کریر - فورواردر
آبــانـــراه طــوس

 khavari@abanrahtoos.com  09153126026
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نشانی حمل ونقل بین المللی خراسان

گروه شرکت های حمل و نقل بین المللی

« فورواردر - کریر                                           «جاده ایی - ریلی 
«حمل و نقل جاده ای، ریلی و کانتینری، خدمات ترانزیت کاال و حمل از 

تمامی مبادی ورودی کشور به کشورهای افغانستان، پاکستان، آسیای 
میانه، عراق، آذربایجان و قزاقستان 

 051 -۳۸۴۳۹۹۹۹ /  051 -۳۸۴۷۹۰۶۱ -64  051-۳۸۴۷۹۰۶۵ 

 مشهد، احمد آباد، احمد آباد ۱۳، کوچه ابو نصر، پالک ۵، ساختمان چاری، طبقه ۳

 salmantarabar@yahoo.com

سلمان ترابر توس

Salman Group
International Transport Group

(LPG( خدمات حمل و لجستیک مواد سوختی و گاز مایع

حمل و نقل بین المللی

 ارائه خدمات حمل دریایی، زمینی و ریلی  مشاوره و حمل محموله های 
کانتینری، چادری، یخچالی و سوخت  سرویس منظم از بندرعباس به تمامی 
کشورهای CIS، افغانستان، عراق و روسیه  حمل کاالهای خطرناک، یخچالی و 
فسادپذیر، سنگین وزن، ترافیکی و LPG  حمل کاالهای وارداتی، صادراتی و 
ترانزیتی از کلیه بنادر چین و کشورهای حوزه خلیج فارس به ایران و بالعکس 
 دارای دفاتر نمایندگی فعال در کشورهای چین، هند، قزاقستان، تاجیکستان، 

ازبکستان و ترکمنستان

 051-37664131-4  051-37664130 
مشهد، بلوار جانباز، بین جانباز ۲ و ۴، ساختمان هواپیمایی قطر، طبقه ۵، واحد ۲

 www.asatarabar.ir       info@asatarabar.ir

کریر - فورواردر
آسا ترابر شرق

حمل و نقل بین المللی

 حمل کاالهای صادراتی و ترانزیتی به کلیه نقاط جهان
 دارای دفاتر فعال در کشورهای امارات - ترکیه - قرقیزستان و آلمان

 دارای ناوگان ایرانی و خارجی جهت حمل کاال
 ترخیص کاال از کلیه گمرکات ایران به همراه انبار نگهداری

 مشاوره رایگان در امور حمل و نقل بین الملل

 09155004564 / 09383066174

 www.abartarabartoos.com

کریر- فورواردر زمینی - دریایی - ریلی

 ابر ترابر طوس

دفتر آلمان: 00491607703936  09 157155034 / 09 12 1 126716

INTERNATIONAL TRANSPORT COMPANY

آقای سجادی )مدیر آسیای میانه مسلط به زبان روسی(

شرکت حمل و نقل بین المللی

 حمل کاالی ترانزیتی و صادراتی به کشورهای عراق، ترکیه، پاکستان، 
افغانستان و آسیای میانه، به خصوص تاجیکستان ، قزاقستان، 

قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان و بالعکس  حمل کاال از طریق راه آهن 
به کشورهای CIS  نمایندگی در کلیه بنادر و مرزهای کشور

 051-37239097 / 37239096 /  37298146 /  37293743

 info@michka-mts.com

میچکا ترابر شرق

۰۹۱۵۳۱۴۱۰۵۴  علیرضا فرتاج : 

کریر - فورواردر عضو کنوانسیون تیر

 مشهد، خیابان آبکوه، نبش آبکوه ۵، مجتمع تجاری، سعد آباد، واحد ۱۰۳

  051-37297966 

حمل و نقل بین المللی

فعال در ترانزیت کاال به آسیای میانه و افغانستان

 051-38496310 / 38496311 
 مشهد، کوهسنگی ۳۰، پالک ۱۱۶، طبقه ۴، واحد7

  yaranzamin_star@yahoo.com

کریر - فورواردر
خداپرست - فیض محمدی

ستاره یاران زمین

Saramadyaranzamin@yahoo.com

ATA TARABAR ATLAS
International Transport Co

حمل و نقل بین المللی )دریایی، ریلی، جاده ای(

دارای ۲۰۰۰۰ متر انبار و پاسکول ۶۰ تنی تحت نظارت 
شرکت انبار های عمومی و خدمات گمرکی ایران

 www.atatarabar.com          info@atatarabar.com

 098-5138550305-9      098-5138545669

 Zist-e-Khavar building, Shariati Sq, Mashhad, Iran

Sedna Asia Forwarder       International Transportation Co. Ltd

سدنا آسیا بار فرابر
 )مسئولیت محدود(

« تخصص در حمل و نقل ریلی از ایران به کشور های مستقل مشترک المنافع، 
ترکیه، افغانستان و بالعکس 

« تخصص در حمل پروژه های ترکیبی به صورت  درب به درب
« خدمات ترابری بین المللی و ترانزیت کاال )فله، کانتینری(

« خدمات گمرکی و ترخیص کاال

 مشهد، بلوار خیام جنوبی ۱۰، نبش گالیل۴، پالک ۳۰، طبقه ۳، واحد ۶

 www.sednaasiaforwarder.com       Info@sednaasiaforwarder.com

 No.30, Unit 6, Gelayol St. 10, South Khayyam Blvd, Mashhad, Iran

 098-51-37666958-59      098-51-37650426
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حمل ونقل بین المللی و داخلی کل کشور

 051 -38587581-5
 051-38525540

شرکت حمل و نقل بین المللی

توکا ترابر
کریر فورواردر

) جاده ای - دریایی - ریلی (
 حمل و ترانزیت به کشور های آسیای 

میانه و افغانستان
 ارائه خدمات کانتینری منظم از بنادر اروپا 
 انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کاال در 

امور صادرات و واردات عضو فیاتا

 info@tookatarabar.com

 مشهد میدان، شریعتی، مجتمع زیست 
خاور، طبقه ۵، واحد ۵۱۰

 05433223703 / 05433219564     05433226405
 09151418128 /  09 151431288

 زاهدان، خیابان امام خمینی،خیابان هیرمند جنوبی ۶

کریر- فورواردر- ترخیص کاال 
ترانزیت و حمل کاال به پاکستان، افغانستان،

آسیای میانه و بالعکس

شرکت بازرگانی
مروارید تجارت توانا مکران 

شرکت حمل و نقل بین المللی
صبا ماهان مشهد

مدیریت
آقای مهاجری

 Morvarid.tejarat@yahoo.com    Saba.mahan2172@yahoo.com

شرکت حمل و نقل سراسری 

عدل تـرابـران توس
)عدالتیان(

 حمل و نقل فرآورده های نفتی بصورت تخصصی با ۱۰۰ دستگاه کامیون ملکی و 
۱۰۰۰ دستگاه تحت پوشش واجد شرایط آئین نامه حمل مواد خطرناک

 حمل کلیه کاالها، محموالت و محصوالت کارخانجات و صنایع بصورت داخلی

 051 -33822449-50     051 -33822449 )5 (داخلی
 09 151043487              051 -31347

 مشهد، انتهای بلوار فرودگاه، ابتدای شهرک عسکریه، حاشیه میدان احسان پالک۳

شماره ویژه

 adltarabaran@yahoo.com

شرکت حمل و نقل
صنایع روغن بارگلزا

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 

 021 -88549251-3      021 -88755037
 تهران ، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، خیابان چهاردهم، پالک ۴

01 13-3136299 /  ساری:     55295708-10  تهران: 
061 - 1298-52241352 بندرامام:      076-33532753 بندرعباس: 

 www.bargolza.com        bargolzatrn@yahoo.com

شرکت حمل و نقل بین المللی

* 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

 بندرعباس، سه راه سازمان آب، بلوار اسد آبادی، کوچه مهیار 7، 
طبقه ۳، واحد۳

 076-32227860  /   32227852
 RAVANTARABAR@GMAIL.COM

کریر-فورواردر

شرکت حمل و نقل بین المللی

حنان ترابر شرق

 05433230010
   05433228393 

 054332391 13
 09 151418378

   09 155414424

 زاهدان، خیابان آزادی، 
آزادی ۶، پالک ۲

 Hannantarabarshargh@gmail.com

 کریر-فورواردر
حمل کاالهای ترانزیت- صادرات - واردات

 09155158727  09151406830  09370781800

 زاهدان، خیابان امیرالمومنین ۶، ساختمان نعیم، واحد ۱۵ طبقه ۵

 info@shahrahtalayi.com

بــا کادری مجــرب، دارای دفاتــر در شــهرهای مهــم مــرزی و بنــدری )بــازرگان، لطــف آبــاد و 

بنــدر عبــاس( در زمینــه حمل و نقــل بین المللــی کاال اعــم از حمل و نقــل زمینــی، دریائــی، 

ریلــی و ترکیبــی بــا همــکاری مهمتریــن و بزرگتریــن ناوگان هــای حمل و نقــل خدماتــی با 

کیفیــت و مطمئــن را در کوتاه تریــن زمــان بــه مشــتریان خــود عرضــه مــی دارد

شرکت حمل و نقل بین المللی

شاهراه طالیی کیهانشاهراه طالیی کیهان

شرکت ترکیب حمل و نقل 

 تهران، میـدان توحید، خیابـان نصرت غربــی، پــالک ۱۵۸

 66915183-5 / 66913929  ( 5-66915183 (9821+) (6خط  66915187  (+9821)66915187 

وابسته به موسسه صندوق پس انداز کارکنان 
شرکت راه آهن ج.ا. ایران

 www.tarkibtrans.ir                                           info@tarkibtrans.ir

 کریـــر - فـــورواردری             ریلـــی - جـــاده ای
 حمل داخلی و بین المللی) ترانزیت داخلی و خارجی (
 نماینـــده ایـــران در کریـــدور بین الملل شـــمال - جنوب
 دارای نمایندـگــی فعـــال در گمـــرکات و بنـــادر ایـــران

 Internal & International Rail,
  Road and multi-modal freight transportation
 Iran Railway’s representative of International 

  North–South Transport Corridor(INSTC)

 Active Agencies at the Iran borders and ports

 No.158, West Nosrat St, Tohid Square,Tehran

TARKIB HAML-O-NAGHL CO 

Affiliated with I.R.I Rail ways
Personnel Saving Found Institute (PSRAI)
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نشانی حمل ونقل داخلی کل کشور

شرکت حمل و نقل 
جاده ای داخلی 

)وابسته به صندوق 
 55860457 / 55828044 بازنشستگی كشوری(

55820028    55843056 
 پایانه و دفتر فنی تهران، آیت اهلل سعیدی، کیلومتر ۵ 

جاده ساوه، ابتدای اسماعیل آباد، جنب مترو آزادگان
 www.fajr- jahad.com

فجر جهاد
 بندر امام خمینی، پایانه بار 

بندر، طبقه ۲، غرفه ۲۰
 بندر انزلی،پایانه بار 

بندر انزلی، پالک ۲۴

 تهران، نسیم شهر، پایانه 
استان تهران، غرفه ۲۰۵

 021 -55295893-6
 55295895 

 07633532653 05434286002

 07733445317

 0 1343422499 06152241205
 بندر عباس، پایانه بار، 

غرفه شماره ۲۸
  چابهار، پایانه بار، غرفه 

شماره ۸

  کرمانشاه، پایانه بارکرمانشاه

 بوشهر، پایانه بار بوشهر

 عسلویه، پایانه بار منطقه ویژه

 08337103122

 07731375251-4

 شعبه زنجان
 02433794033

 www.borhaantarabar.com

فریدون برهانزئی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

 چابهار
پایانه بار، کیلومتر۵، غرفه ۱۸

 09147640098
 09151450098

 054 -35333183
 054 -35333184

«  حمل کاال تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی به تمام نقاط کشور
«  ترخیص کاال، مدیریت و مشاوره در امور حمل و نقل

«  با سابقه 2۷ ساله و کامیونهای ملکی و تحت پوشش

شرکت حمل و نقل

برهان ترابر بندر چابهار

ستی

 www.sati-co.com        info@sati-co.com

حمل و نقل بین المللی، امور کشتیرانی، حمل قطعات 
سنگین، فروش بلیط هواپیما و ...

شرکت حمل و نقل بین المللی و مسافرتی

 خیابان مطهری، شماره ۲۲۷       کد پستی: ۱۵۸۷۶
 021-88514750    021-88730737

ISO9001:2000 

سهامی خاص

دارنده:

سنگین ترابر 

 www.sangintarabar.com     info@sangintarabar.com

لجستیک - پروژه - فوق سنگین

شرکت حمل و نقل جاده ای 

 تهران، اتوبان، تهران-ساوه، کیلومتر ۱۲ پایانه بار تهران، غرفه ۲۲۶

 55295936-9 / 88707671-4 / 88705656
 55296137

جابجایی محموالت حجیم ترافیکی سنگین و فوق سنگین 
) داخلی - آسیای میانه(

Sangin Tarabar
Road Transporta Co Ltd.

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

شرکت حمل و نقل 

 خرم آباد، کمربندی پایانه بارخصوصی کاوه
 066-33113001 / 33113002 / 33113004

 066-33113013   09168887535 / 09163606880

مدیرعامل: فریدون کاوهشماره ثبت: ۱۹۳2

واحد نمونه سال 82 و 93       شرکت نمونه سال 84 لرستان

جاده رانان رفسنجان

 aligholamhoseyni537@gmail.com

 قبول حمل کاالی مجاز به تمام نقاط کشور 
 دارای بروزترین ناوگان حمل کاال و رانندگان مجرب و باتجربه

شرکت حمل و نقل 

 رفسنجان،کیلومتر ۵ جاده یزد پایانه بار غرفه شماره ۱۲
 034-34356335-36      034-34356337
 ۰۹۱۲۰۳۲۹۸۴۷                    09131912942

 www.saadattarabar.com   saadat_tarabar@ymail.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 ۱39۱ و رتبه چهارم کشوری در سال ۱39۲
دفاتر شرکت های تابعه

)کرمان، زرند، رفسنجان، سیرجان و طبس(
 دفتر مرکزی، کرمان، خیابان هزار و یک شب، کوچه شماره ۲۳، پالک 7
 034-32467705 / 034-32476785 / 034-32476824

09 1 2 1 9 مدیرعامل: محمدرضا باربد  63969
 زرند، جاده رفسنجان، جنب پمپ بنزین ولیعصر )عج(

 034-33436175-9 /
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حمل ونقل بین المللی آذربایجان

شهاب تیر آریا
« دارای کشنده های ملکی

 « فعال در مسیر های اقلیم کردستان، عراق و ترکیه
« دارای مجوز حمل یکسره و سرویس منظم به اقلیم کردستان

شرکت حمل و نقل بین المللی

 ارومیه، بلوار آزادی نرسیده به گمرک، ساختمان شهاب تیر 
آریا، طبقه همکف

 044-۳۲۷۵۶۱۴۶-7 /  ۰۹۱۴۳۴۱۳۹۰۳ 

کریر و فورواردر

 فرشاد حاتمی

شرکت برتر در حمل و نقل کشور 
در سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۷

« دارای سامانه هوشمند اختصاصی 
حمل و نقل   « صدور بارنامه های 

دولتی در سراسر کشور
« ارائه خدمات حمل و نقل در سراسر 

کشور در سریع ترین زمان توسط 
تریلرهای حمل خودرو، کفی، اتاقدار 

و ترانزیت و کلیه کامیون ها
« دارای ترمینال اختصاصی

حامد بار
)بزرگ مقیاس هوشمند(

 info@hamedbar.ir 
 www.hamedbar.ir

شرکت حمل و نقل بین المللی سراسری

 تهران، خیابان آزادی، روبروی 
مسجد دانشگاه شریف، شماره 

۴6۰، ساختمان مصطفی
 66049096-9
 66001086

 تبریز، انتهای خیابان رسالت 
مرکز تجاری رسالت ساختمان 
مرکزی، طبقه اول، پالک ۲/۴۴

 041-34468700
 34468701

 041-34457121

ساربان گستر سبالن
شرکت حمل و نقل بین المللی

  sarban.int@gmail.com

با مسئولیت محدود 
کریرـ فورواردر

)با مسئولیت محدود (

« حق العملکاری، انباری، مشاوره در 
امور گمرکی و ترخیص

« ترانزیت کاال توسط کامیونهای 
کفی، چادری، تانکر، کارکریر، 

کمرشکن، بوژی
« ترخیص کاال هر کلیه بنادر 

گمرکات معتبر

صحرا ترابر

 Info@stcotransport.com 
 www.stcotransport.com

نمایندگی خطوط کشتیرانی

 تهران، خیابان ایرانشهر جنوبی، 
نبش سمیه، شماره ۱۱۴، طبقه 

اول، واحد ۲
 ۸۸۳۱۸۸۵۰-۵۲
 ۸۸۸۴۷۳۷۳

شرکت حمل و نقل بین المللی

کریر و فورواردر

Shipping & International Transport
SAHRA TARABAR CO.

 شعبه اردبیل
045-۳۳۸۱۶۰۱۰ /  ۳۳۸۱۲۶۶۲

 اردبیل، بزرگراه بسیج، میدان سینا، ساختمان ماهان تیر پالک ۱۱۱

 LPG حمل ونقل تخصصی گاز

  manatarabarparsiyan@gmail.com
 045-33810078    045-33824089

شرکت حمل و نقل بین المللی

تــرابـــر  مــانـــا 
خاورمیانه پارسیان

 ٠٤ ١ -٣٤٣٩٣٣٦٠ -١              ٠٤ ١ -٣٤٣٩٣٣٦٢

 حوزه های فعالیت 
 • حمل و نقل تخصصی ریلی در حوزه داخلی و بین المللی 

 • حمل و نقل جاده ای و دریایی
 • حمل و نقل تركیبی و درب به درب

 • امور گمركی و ترخیص كاال
• خدمات پشتیبانی حمل و نقل ) تخلیه و بارگیری و باربندی، صدور بارنامه، حمل شهری...(

 www.spodgroup.com                        s.sanavi@spodgroup.com

 تبريز، خيابان 22 بهمن، ميدان جهاد، مجتمع تجاری ستاره باران، طبقه٦، واحد ٦0-٦٩

 دارای گواهینامه های
 • پروانه فعالیت حمل و نقل جاده ای 

 • پروانه فعالیت حمل و نقل ریلی 
 • پروانه كارگزاری گمركی

• گواهی فعالیت فیاتا

فعال ترین شركت حمل و نقل ریلی در مسیر تركیه و اروپا 

 33383030 ( 12 (خط
 33742928

 تهران، خیابان فدائیان اسالم، 
ایستگاه ممتاز

ممتاز 
موسسه حمل و نقل و باربری

قبول حمل کاال به تمام نقاط کشور
)تحت پوشش بیمه(

تلفن غرفه 234 پایانه
55296217 /  55296000-3

 04432759351-4

 infonikbarco@gmail.com

نیــک بــر
شرکت حمل ونقل بین المللی

کریر و فورواردر

URMIA IRAN 
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نشانی حمل ونقل بین المللی آذربایجان

آرنگ نگین

  www.lbeg.ir              info@lbeg.ir

 کریر-فورواردر    حمل و ترانزیت کاال به تمام نقاط جهان
 دارای دفاتر و نمایندگی درکلیه مبادی ورودی و خروجی کشور

 دارای نمایندگی و شعب در کشورهای عراق، اربیل، آذربایجان، باکو، 
گرجستان، تفلیس، آلمان، ایتالیا، یونان، بلغارستان و ترکیه 

شرکت حمل و نقل بین المللی

 خوی، بلوار ولیعصر، روبروی بانک ملی، کوچه سمندری، پالک ۱، طبقه ۲
 044-36260672-4   09145422616 / 09141612616

)سهامی خاص(

)تنومند(
  latifbeiramy@yahoo.com

 5-32720074-044  ارومیه، کیلومتر ۲ جاده سلماس

آرتا لجستیک

 www.artalogistic.com     info@artalogistic.com

« صادرات و وادرات،ترانزیت کاال و حمل و نقل چند وجهی 
« کارگراز رسمی واردات کشنده های روز اروپا

« دارای دفاتر فعال در گمرکات ورودی و خروجی از جمله بندر عباس
« ارائه خدمات فورواردینگ بین المللی )حمل و نقل کانتینری و غیر کانتینری(

« سرویس  های منظم از ایران به ترکیه، اتحادیه اروپا و بالعکس

شرکت حمل و نقل بین المللی

 041-34393000    09144330532

کریر - فورواردر

 تبریز، محله نصف راه، خیابان شهیدآیت اله محالتی، بلوار ۲۲ 
بهمن، مجتمع ستاره باران ، طبقه هفتم ، واحد ۸

سرافراز ترابر

 www.sarafraztarabar.com    info@sarafraztarabar.com

شرکت حمل و نقل بین المللی

 ۰۴۱-۳۳۳۵۸۳۱۱ / ۳۳۳۵۸۸۱۴ / ۳۳۳۵۸۸۴۱
  ۰۴۱-۳۳۳۵۸۸۱۹

کریر - فورواردر

G تبریز، فلکه دانشگاه برج بلور، طبقه ۱۸، واحد 

ferdousi7005@hotmail.com   ferdousialireza@gmail.com

Sarafraz Tarabar
International Transport Co. LTD.

)با مسئولیت محدود (

  morvaridmaku_transport@yahoo.com

 ۰۴4-34375084-86    ۰۴4-34372740

 ترابری بین المللی  زمینی، هوایی، دریایی  بسته بندی و ترخیص کاال

 جنب درب گمرک بازرگان، مجتمع امیرحسین، طبقه۳، واحد ۵

 Next to the bazargan customs door.Amir Hussein 
Complex. floor3. Unit5

 (+9844) 34375084/ 6    +984434372740 

 Road & airway  Shipping & packing  custom 
clearance& services

)سهامی خاص(

MORVARID MAKU
Int'L Transport Co.P.J.S.

مروارید ماکو
شرکت حمل و نقل بین المللی

شهاب سحر آذر
حمل و نقل بین المللی کاال

 041-42025148
 041-42025117-18

   041 -42025145-7
 shahabsaharazar@gmail.com

  جلفا،  خیابان تیمسار فالحی، 
روبروی درب خروج گمرک، پالک ۲۰

کریر - فورواردر

سرویس منظم صادرات و ترانزیت 
کاال به ارمنستان، گرجستان ،تفتان 
پاکستان سرویس منظم واردات 
کاال از ارمنستان ، گرجستان، ترکیه

کـالجـار
شرکت حمل و نقل بین المللی و 
خدمات بار و مسافرت هوایی

 041-34470512
 041-34450359

   041 -34470445

 www.kaljar.net  www.kaljar.ir

 تبریز، انتهای خیابان رسالت 
مجتمع اداری تجاری کوثر، پالک ۵۶۲     

)سهامی خاص(

 041-32613313

نمایندگی کلیه ایرالین ها

 International Transport & Air
Cargo Services.co
Carrier - Forwarder

 فرودگاه تبریز، روبه روی سالن مسافری

مدیر عامل ایوب ساعی09141146976

شرکت حمل و نقل بین المللی

ترنم تبریز
کریر - فرواردر

 حمل کاالهای صادراتی، وارداتی و 
ترانزیت

 حمل مواد سوختی، قیر به کشورهای 
آسیای میانه

 ترخیص کاال از گمرکات و بنادر کشور
 دارای دفاتر نمایندگی در کلیه بنادر 

و مرز ها
 حمل و ترانزیت سواری به کشورهای 

همسایه و روسیه

 تبریز، چهارراه آبرسان، ساختمان 
DY اسکان، طبقه هفتم، واحد

 041 -34484871-3
 041 -33370135 

    33355318
 info@taranomtabriz.ir

شرکت حمل و نقل بین المللی

نیرو ترابر
کریر - فرواردر
Nirou Tarabar

International Transport
 حمل کاالهای صادراتی و وارداتی

 حمل مواد سوختی به داخل و خارج 
از کشور

 تبریز، میدان جهاد، ساختمان 
بانک سپه، طبقه ۲، واحد ۱

 دیزل آباد، اول دیزل آباد، جنب 
گاراژ مدرن

 041 -34437256-7
 041 -34439296

 041 -34465717-8
 041 -34460108

ماهور کیان سبالن

  info@mahourkiyan.ir

 حمل محموالت صاداراتی، ترانزیتی به اروپا، آسیا، 
کشور های همجوار و بالعکس

 ارائه کلیه خدمات گمرکی و ترخیص کاال در کلیه گمرکات

 تهران، خیابان شریعتی، تقاطع پلیس، ساختمان دیپلمات ط ۶ واحد۳۱ 
 045-۳۳۸۱۱۷۶۶    045-۳۳۸۱۵۸۰۰ 

 021-86196032 / 86196293

کریر - فورواردر مدیریت: سیفی

 اردبیل، شهرک رجایی، کوچه شهید شعاری، پالک۱۱۱، طبقه اول

 ۰۹۱۲۴۶۷۴۹۲۸ / ۰۹۱۴۴۹۱۱۱۹۸ / ۰۹۱۴۳۹۱۶۰۷۴

شرکت حمل و نقل بین المللی
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حمل ونقل داخلی هرمزگان

33555761 / 33554297 076  دفتر مرکزی: هرمزگان، بندر عباس، سه راه جهانبار، ساختمان سیستان، طبقه چهارم

 076 33532849 /  33532620

ر 09177631885  آذری پو

  09 ر 177635042 آذری پو

  09 179041662 وریمی  کریمی ا

 azartarabarhormoz@yahoo.com

 ترخیص و بارگیری
 استریپ

 حمل و نقل داخلی

 دفتر عملیات: بندر عباس، شهرک حمل و نقل نگین ترابران، خیابان هنگام، هنگام ۳

وریمــی ا ــی  ــل: حســینعلی کریم م ــر عا مدی

شرکت حمل و نقل آزاده بندر

 www.azadehbandar.com     info@azadehbandar.com

شرکت حمل و نقل جاده ای آزاده بندر
Azadeh Bandar Transportation co.

 حمل کلیه محموالت سبک و سنگین به وسیله کامیون تریلی،کمرشکن و بوژی به تمام نقاط کشور
 مشاوره در امور گمرکی با کادری مجرب جهت انجام امور ترخیص کاالهای داخلی و ترانزیت 

 دارای انبار و محوطه جهت سبک سازی، استریپ نگهداری کاال و حمل شهری

 بندرعباس، بلوار پاسداران، نبش خیابان مالک اشتر، طبقه دوم کتاب فروشی
 076-3209      076-33444203     09 171617828

 پایانه بندرعباس، شهرک حمل و نقل نگین ترابران، خیابان هنگام یک، ساختمان ۴

 تهران، سعادت آباد، میدان فرهنگ، 
۲۴ متری فرهنگ، نبش چهارم شرقی، 

پالک ۲۹ طبقه ۴، واحد ۴۰۳۴

 میدان تره بار: بندر عباس، میدان 
تره بار جدید، جنب بانک کشاورزی، 
پاساژ غرفه های، حمل و نقل غرفه ۱ 

شركت حمل و نقل جاده ای 

بندر پیشتاز هرمزگان
با كادری مجرب در زمینه حمل و نقل جاده ای 

از مبداء بندرعباس به تمام نقاط كشور 

 بندرعباس ، بلوار پاسداران، روبروی ایستگاه بندر لنگه، نبش كوچه نام آوران۶
 دفتر عملیات : پایانه بار قدیم، ساختمان ٣٣ دستگاه

 076-39255258
امیركریم الدینی      ٣٤٥٤٣١٧-0913
09 حیدرحسینعلی پور     ٣٤٥٧٦٧١-13

 Bandarpishtaz.hormozgan@gmail.com    bandarpishtaz_hormozgan

حمل و نقل داخلی، ریلی - جاده ای،
انجام عملیات تخلیه و بارگیری از مبدأ بندرعباس و اسکله شهید رجائی، 

به سراسر کشور

 بندرعباس، امیرآباد، بلوار پاسداران، پالک ۸، ساختمان پالم 
پاالس، طبقه سوم، واحد ۴

 076-32212195  /   ۳۳۵۱ ۱ ۱۴۰

 www.saadatbandar.ir    j_sadeghimajd@yahoo.com

شرکت حمل و نقل داخلی 

تکران سرعت سیراف
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

 09 122507900  /   09 173712264

 بوشهر، منطقه ویژه اقتصادی۲، خیابان اتحاد، پالک ۱۲۲

آتشین ترابر هرمزگان
شرکت حمل و نقل داخلی

 حمل سریع و مطمئن کاالی شما
از مبدا بندرعباس به سایر نقاط کشور

 بندرعباس، پایانه بار قدیم، ساختمان ۳۲ دستگاه

 سهامی خاص
شماره ثبت : ۱۶7۸۹

 076-32589369      09 129369824
 atashin_tara      @hesamee

 atashin-tarabar.ir                            atashin.co95@yahoo.com
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نشانی حمل ونقل داخلی هرمزگان

شرکت حمل و نقل جاده ای

رشید بار بندر

 rashidbar_company2006@yahoo.com

 076-32250577-81

 076-32250582

 بندرعباس، بلوار امام خمینی، 
مجتمع ملکه آسمان ها، طبقه 

هفتم، واحد 7۰۲

076-32523213 پایانه: 
0761-4370098 میدان تره بار: 

 www.rashidbar.ir

شرکت حمل و نقل جاده ای 

توحید هرمزگان
حمل كاال از بندرعباس 
به اقصی نقاط كشور

 بندرعباس، خیابان امام خمینی، 
ساختمان ستاره بندر، طبقه دوم، واحد ۱۰

 ٠٩١٧١٦٧٠٢٠٦

 076-32212165 

مدیرعامل: مجید رحیمی
 ٠٩١٧٦٩٢٣٧٤٧

مدیر عملیات: سروش سلطانی: 

با مسئولیت محدود
 « با بیش از  سی سال سابقه فعالیت در صنعت حمل و نقل 
 « دارای دفتر بازرگانی و ترخیص کاال از گمرک بندرعباس 

 « دارای انبار جهت تخلیه و بارگیری و دپوی کاال
« نمایندگی شرکت های حمل و نقل بین المللی 

 « دارای بیمه نامه معتبر جهت حمل محموالت و پرداخت خسارت احتمالی در کمترین زمان 
«حمل کلیه محموالت سبک و سنگین از مبدا بندر عباس به تمام نقاط با کامیون های 
کفی ، چادری، ترانزیت، یخچالدار، لبه دار، خاور و کامیون های کشویی و کمر شکن و بوژی

 دفتر عملیاتی: بندرعباس، ابتدا جاده خمیر، شهرک حمل و نقل نگین 
ترابران، قطعه ۹۵

 بندرعباس، میدان شهدا، خ امام خمینی، کوچه پیروزی۲۰، ساختمان 
دیپلمات، ط7، واحد۲

 ۰۹۱۷۳۶۸۸۸۰۶   /   ۰۹۱۷۷۶۹۰۴۴۸ مدیر عامل داریوش امیری  

 076-3۳۳۱۲۹۷۷    ۰۷۶-۹ ۱۰۳۷۰۱۴
 ATM.tco@yahoo.com

شرکت حمل و نقل جاده ای 

احسان هرمزگان
 دارای کمرشکن ۱۱،7،۴ 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

09021635217  076-33710074  076-33710061 ر  تره با میدان 

 بندرعباس، بلوار جمهوری اسالمی، نرسیده به سه راه 
جهانبار،ساختمان ایران خودرو، طبقه۱

 ۰۹۱۷۳۶۸۰۹۶۲  /  09 171630623  /  ۰۹۱۷۳۶۷۶۰۵۲ مدیریت: 
 076-33468067   076-33468155  /  33468123 دفتر مرکزی: 

 09393648130  دفتر عملیات: شهرک نگین ترابران

 www.ehsan.hormozgan.com       ehsan.hormozgan@yahoo.com

مدیر عامل: مهدی سرخاب

 بندرعباس، بلوار پاسداران، 
روبه روی دخانیات، پالک ۵، طبقه 

۵، واحد ۱۳

 076-۳۳۴۴۴۳۴۵-48
 0912-5201029

 deniz.tarabar@yahoo.com

شرکت حمل و نقل
دوستان هرمزگان

قبول حمل کاال از بندر عباس به کلیه 
نقاط کشور و قبول ترانزیت کاال به 

خارج از کشور

 076-33532825-7
 076-33532521
 09 173016882

 هرمزگان، بندرعباس، جاده 
کشتی سازی، شهرک حمل ونقل، 

غرفه شماره ۲۰

 Info@doostanhormozgan.com

شرکت حمل و نقل

تـوکـا
سهامی عام

اولین شرکت حمل و نقل پذیرفته شده 
در بازار بورس اوراق بهادار

اولین شرکت حمل و نقل دارنده گواهینامه 
IMS

اولین شرکت حمل و نقل جاده ای دارای 
تقدیر نامه دو ستاره تعالی سازمانی

دارای پروانه فعالیت کشوری و توانایی 
صدور بارنامه در کل کشور

 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

 031-33872566
 33866901  /  33872565

 دفتر مرکزی: اصفهان، پایانه 
امیر کبیر، غرفه ۳۶ 

 نشانی شرکت: اصفهان، مبارکه، جنب 
فوالد مبارکه، پایانه حمل و نقل توکا

 031-52735075-9
 031-52735075-9  :  توکا

 Info@TUKATRANS.COM

 WWW.TUKATRANS.COM

 031-52735081-3  مبارکه: 
 52735084

 076-33532524 بندرعباس: 
 33532754

 031-55546121 کاشان: 
 55541261  

 0 13-33696169 رشت: 
 031-52217027  :  زرین شهر 

 52272359

شرکت حمل و نقل 

شباهنگ بروجن
)متحده(

حمل کاال به تمام نقاط کشور

 بروجن، جاده مبارکه، روبروی 
دانشگاه آزاد

 34221650
   038-34221640 

 09 132851980
   09 133846300

بنیان: ۱۳۱۹

شـایستـه بــار

دفترمرکزی:
0 2 1 - 2 2 3 1 1 9 0 8

شرکت حمل ونقل

ترمینال: 
0 2 1 - 5 6 9 4 8 2 6 7

حمل کاال تمام به نقاط کشور 

به صورت دربستی 

خاور / تک / جفت و تریلی

 0 9 1 2 3 1 0 8 6 7 2 
 0 9 3 7 3 1 0 8 6 7 2
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شرکت کشتیرانی فانوس طالئی جزیره

Fanus Talaee Jazire Shipping LLC (As Agents)

 تهران ، خیابان خالد اسالمبولی ( وزرا ) ، خیابان کاتوزیان ، پالك 8 ، طبقه اول

Floor 1 , NO 8 , Katooziyan Street , Khaled Eslamboli Street ( Vozara ) , Tehran

بندر عباس ، بلوار امام خمینی ، خیابان امام موسی صدر ، ساختمان پاداش 2 ، طبقه 6

Floor 6 , Padash Building , Emam Moosa Sadr Street , Emam BLVD , Bandar Abbas

 تهران : 91001950 - 021

 بندر عباس :0763-2253234-7

www.iglship.com

Info@iglship.com

Fanus_Talaee_Jazire_Shipping

BH AEMY PK CH KWSG

SY SA JO EU EG AF TH

VN KH BGIQ NK SK JP
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راهنمای شرکت های کشتیرانی و خدمات دریایی ایران
فهرستی از شرکت های فعال و دست اندرکار کشتیرانی و خدمات دریایی کشور

صفحهخدمات دریایی و كشتیرانی 

204آباد اختر آریامن 

203آبنوس خارک

214آبتین راه خاورمیانه

213آراد راه دریا 

204آرمان راه کوروش 

211آریا بندر سپنتا 

210آرین ترنس

210آرین سپهر اروند  

210آهنگ دریا

184ابتکار ترابر پارسا

208اتحاد دریایی دوستی 

210اسپندان ترابر آتیه

214البرز سیریک

204امواج دریا

215امواج زرین دریا

210ایران ترابر

207ایرسا دریا لجستیک

181ایرسا دریای فرتاک

207ایرسا مارین

207پاسارگاد الین

206پاشا دریا شرق 

204پردیس اقیانوس سیراف 

208تاج دریا گناوه

205تاجران دریا کاال 

215تاو ساحل اروند 

213تجارت دریای آترین

)TDS( 207ترنگ دریا

213توسعه تجارت روبینا  

211توسعه تجارت کارن مکران  

210توشه بر

202جهان دنیز کاال 

206خط استوا مارین

205خط کرانه دریایی  

212خورشید دریایی آبی  

203داتام دریای اروند  

211دروازه طالئی دریای نور

203دریا پرتوی گیتا

206دریا پیمای امین پارس 

207دریا تجارت سامیار

214دریا سرعت 

203دریا سفیر هرمز  

191دریای آبی متحد

206دریای متحد 

213دریای نیلگون شفق

212دنیز دریا نورد متحد

212دورقی

209رابین مارین 

202راشا تجارت شایگان

203راهیان تجارت مارین

178راهیان دریای سعادت 

210رایکا دریا تجارت  

215روشن دریای پارس  

212ساعی ترابر آرشام 

204ساعی پارس دریا

207سام دریا آسیا  

204سپید بندر مکران  

210ستاره  

 )BSL( 203ستاره آبی دریا

215ستاره تدارک دریا

205سلین دنیز  

208سالم دریا  

211سها رسا مانا 

213سیراف دریا لیان

205سیما دریای گناوه 

210شاخص صدف دریا 

212فانوس ساحل 

202فرتاک دریای آرام 

211فرشته اقیانوس آبی 

214فرمد 

215فروهر دریای پارس  

213کارا افق گیشان  

208کیان راه ساحل 

212گذرگاه دریا پارس  

207لتکا آبی کیش  

204ماروس ترابر 

212مدیریت بار و دریا  

214مروارید دریایی آرام

211موج مد

190مهر دریا ناوگان

205نیک آریا سیما ایرانیان

208نیک پاد دریا

205ونوس دریا  

211هفت دریا 

206هالل دریای ایرانیان  

206هماهنگ دریای پارس 

213هنزا ناو دریا  

206یکتا مارین  

خدمات بندری

208امیدان ساحل پارسیان 

202پرشین جاوید اروند

202تیام دریا

211خلیج پژم

208دریای آبی خلیج فارس

214ساحل نمایان بندر

205کسری افق دریا 

202کیش راه آبی

214لنگر دریا جنوب  

فرارسیدن بیست و ششم آذر ماه

روز ملــی حمــل و نقــل را بــه تمامــی دســت انــدرکاراِن صنعــت 

حمــل و نقــل کشــور تبریــک و تهنیــت عــرض مــی نمائیــم. 

کاری و مساعی تالشگران حوزه حمل و نقل  و حضور تمامی فعاالن گرانقدر این صنعت می باشد. ر رد بخش حمل و نقل رد گرو هم رسیدن هب توسعه پایدا

دبیر ، هیات مدیره و اعضای 
انجمن بنادر ایران
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کشتیرانی و خدمات دریایی

 info@tiamdarya.com

ارائه دهنده خدمات دریایی و نمایندگی کشتیرانی اعم از 
  کانتینر های 20 فوت و 40 فوت

)RF( کانتینر یخچالی  
)Bulk&Break Bulk( حمل بار فله  

  عملیات فلکسی

 021 -26404531-6      26422416
 تهران، میرداماد، نفت شمالی، خیابان یکم، پالک 1، واحد 2

شرکت نمایندگی کشتیرانی  راشا تجارت شایگان 

 تهران، بلوار نلسون ماندالخیابان عاطفی 
غربی، پالک ۸1، طبقه اول، واحد 104

 www.rashats.com             info@rashats.com

«  دارای نمایندگی خطوط کشتیرانی 
«  حمل تخصصی کاال و ترابری دریایی, هوایی, زمینی

«  ارائه نرخ های رقابتی جهت صادرات و واردات
«  انجام کلیه امور لجستیک بین المللی 
)WAREHOUSING-CROSS STUFFING(

«  ارائه سریع ترین و ایمن ترین خدمات حمل و نقل
«  مشاور و شریک تجاری شما در امور حمل و نقل  021 -71400988

 تهران، جنت آباد جنوبی، مجتمع اداری تجاری سمرقند، 
طبقه چهارم، واحد 406 

 نمایندگی کشتیرانی با مجوز رسمی از سازمان بنادر و دریانوردی

 شرکت برتر همکار با کشتیرانی دریای خزر و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

 حمل کلیه کاالهای فله، کانتینری، جنرال کارگو در عرصه جهانی و در حوزه ترانزیت 

جنوب به شمال کشوری

  md@Persianjavid.com
 021-44495113-14

شرکت خدمات دریایی و بندری

شرکت پرشین جاوید اروند

 www.kishrahabi.net     Info@Kishrahabi.net

 تهران، جنت آباد، مجتمع اداری سمرقند، طبقه چهارم، واحد 406 

 021-44495113-14
 خرمشهر، کوی آریا ، خیابان تنب بزرگ ، پالک 631 

تامین کننده نیروی متخصص دریایی برای شرکت کشتیرانی 
والفجر، کشتیرانی دریای خزر و شرکت های حوزه خلیج فارس

 061-53532923

شرکت خدمات دریایی و بندری

شرکت کیش راه آبی
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نشانی کشتیرانی و خدمات دریایی

 نمایندگی خطوط )NVOCC( کشتیرانی فعال در ایران، و  شرکتی پیشرو  
در  زمینه  حمل و نقل بین المللی  به صورت کانتینری )انواع کانتینر( به 
کلیه نقاط دنیا،کاالی فله ، تانکر و...     شعبات: بنادر و پایانه های 
جزیره خارگ، بندربوشهر، بندرعباس، بندر عسلویه،  بندر امام خمینی

مدیر عامل: هادی بخشی

شرکت نمایندگی کشتیرانی

 77522195        77671206 
 ۰۹ ۱۷۳۷۲۲۹۹۰  /   ۰9 17512295 

 www.abnouskharg.com      info@abnouskharg.com

 تهران، شریعتی، سه راه طالقانی، ساختمان گیتی، پالک3، 
طبقه 4، واحد 19

آبنوس خارگ

راهیان تجارت مارین

 ۸۷۷۰۰۲۶۹ ( (30خط

NVOCC نماینده شرکت • 
• حمل کانتینر وارداتی و صادراتی به حوزه خلیج فارس، هند، اروپا و خاور دور

• انجام عملیات ) CROSS STUFFING( برای بارهای صادراتی و وارداتی در امارات،  مالزی و هند
• ارائه خدمات )WAREHOUSING( در تمام بنادر هند، چین و امارات

• حمل تخصصی بارهای کانتینری یخچالی از بنادر اروپا، هند و چین به بندر عباس و بالعکس

RTM

نمایندگی خطوط کشتیرانی

 www.rtmarine.co 
 تهران، بلوار نلسون ماندال ) جردن(، خیابان تابان غربی، پالک 62، طبقه اول، واحد 2  

 www.dpgshippinglines.com    info@dpgsl.com

دارای شعب در بندرعبـاس، عسلـویه، بوشهر، بنـدر امـام 
خمینی)ره(، خرمشهر و دبی

شرکت کشتیرانی 
دریا پرتوی گیتا

» Regular port calling schedule at 
AEJEA,IRBND,IRASA,IRBIK,IRBUZ,IRKHO

» Feeder operator 
» Stack provider

» Port services 
» Ship agency

 تهران،  میدان آرژانتین، خیابان نوزدهم بخارست، پالک5،
021    طبقه 4، واحد 7  -86046074-9

 daryasafirshipping@gmail.com

حمل كاالی عمومی و فله به حوزه خلیج فارس، دریای عمان و بنادر 
بارج و یدك کش ٢٠٠٠ تنی الی ١٠ هزار تنی جنوبی ایران     

كشتی انبار دار ١٠٠٠ تنی الی ٥٠٠٠ تنی 
سرویس حمل مستقیم بصورت هفتگی توسط لندینگ كرافت خودرو 

و ماشین آالت راه سازی و كاالی صنعتی به بنادر عمان و امارات
مالكیت شناورهای خدماتی و پروژه ای و كاال بر عمومی 

شرکت کشتیرانی

دریا سفیر هرمز

 076-32212587    09171591338 / 09055774136
 بندرعباس، بلوار طالقانی )ساحلی( مجتمع سفیر، طبقه پنجم، واحد 602 

 www.bslshipping.com

BLUE STAR LOGISTICS GROUP

 ۰۲۱ -۴۲۲۸۷  /   ۵۷۸۰۶۰۰۰

 ٨٨٠٥٧٧٢١ / ٨٨٠٦٩٨٥٥
 تهران، شیخ بهائی جنوبی، بلوار برزیل غربی، پالك ١٣٤، واحد ٤

کشتیرانی داتام دریای اروند 
)سهامی خاص(

 www.datamsea.org
 info@datamsea.org
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کشتیرانی و خدمات دریایی

 021 -26421280    021 -26421237
 ops@seapersia.com

شرکت کشتیرانی و بارفرابری بین المللی

ساعی پارس دریا
انجام کلیه امورحمل و نقل و ترانزیت و ترخیص
ارائه نرخ های رقابتی جهت صادرات و واردات 

مشاوره حمل و نقل

 تهران، میرداماد، میدان مادر)محسنی(، ابتدای خیابان سنجابی 
)بهروز( ساختمان مادر، پالک 3، طبقه 3، واحد 12

کارگزاری و نمایندگی انواع کشتی های تانکر و باری
• خدمات بندری  • خدمات جانبی و متفرقه  • خدمات امور خدمه کشتی

• سوخت رسانی و آبرسانی   • خدمات فراساحل
مشاوره تخصصی اجاره کشتی و حمل کاال

•  حمل مایعات و گاز ها   • کشتی های فله بر 
حمل و نقل مایعات توسط ایزوتانک کانتینر

• خدمات فورواردری   • ترانزیت کاال 

 86087870-4
 www.seawaves.net    administration@seawaves.net

 تهران، بزرگراه حقانی غرب، بعد از بزرگراه مدرس، پالک 9

 چابهار، اسکله شهید کالنتری، اسکله شماره 5، واحد شماره یک 
 054-35322638 / 35320249 /  35321370

 09190130513  /   09 151955826  

 کشتیرانی 
سپید بندر مکران 

خدمات کشتیرانی، نمایندگی خطوط کشتیرانی، 
چارترینگ، تدارکات کشتی، بارشماری

 WWW.SEPIDBANDAR.COM
 INFO@SEPIDBANDAR.COM

) SEPID BANDAR MAKRAN ( 

 076-3344 6363-6565-6464 

کارگزاری ترابری دریایی
نماینده خط کشتیرانی AAA هند

حمل و نقل بین المللی کاال ، ریلی و هوایی

 Info@AAA-Logs.com

شرکت
آباد اختر آریامن

پردیس اقیانوس سیراف

 www.pas-shipping.com
 88664376

نمایندگی خطوط کشتیرانی

  سرویس فیدری منظم و هفتگی از بندر عباس به جبل علی و بلعکس
NVOCC نمایندگی خطوط کشتیرانی و  

) Oceanic Ally, MNJ, Box Park, YSL, SCL, V Birds, SATT& Elite Shipping Line(  
  سرویس حمل محصوالت کانتینری به کلیه بنادر حوزه خلیج فارس / هند / آسیای جنوب شرقی / چین /    

   اروپا و بالعکس         ارائه سرویس کراس استافینگ در بندر جبل علی 
  ارائه خدمات گمرکی و ترمینالی در بندر عباس و بندر جبل علی

  ارائه سرویس تخصصی کانتینرهای یخچالی از / به بنادر هند / چین / اروپا به بندر عباس و بالعکس 

 تهران، میدان ونک، خیابان 
مالصدرا، بن بست صدر

پالک 6، واحد 3 

 www.arkcotrans.com

)Door To Door( مشاوره خرید، حمل و نقل و تحویل کاال • 
• حمل دریایی، زمینی، هوایی    • واردات، صادرات، انبارداری و ترخیص کاال

 021-88651241-4

شرکت نمایندگی کشتیرانی

آرمان راه کوروش 
حمل هوایی کلیه محموالت 

به صورت اکسپرس تا ترخیص کاال به هر میزان

 تهران، جردن، خیابان سپر، پالک 22 )ساختمان سپر(، 
طبقه 5، واحد 13
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نشانی کشتیرانی و خدمات دریایی

شركت كسری افق دریا

فعالترین شرکت کشتیرانی در بندر عسلویه

كشتیرانی و بازرگانی

/ ٠٩١٦٣٥٣٩٠٢٦  عسلویه، شهر نخل تقی، كوچه دوم پشت بانك ملت درب اول  ٠٩ ١٢٨٤٥١٥٧٦

 ksh.co.asl@gmail.com

 تامین كلیه شناورهای مربوط به تعمیرات سكوهای نفتی و گازی
 پشتیبانی و ارائه کلیه امور لجستیکی از جمله: تهیه جرثقیل، 

لیفتراک، خودرو، تخلیه و بارگیری و ... در بنادر و پروژهای مهندسی
 انجام تمامی امور حمل ونقل دریایی، بندری و گمرکی در کلیه بنادر 

تجاری و نفتی            فروش شناور
KASRA SEA HORIZON LIMITED

 076-33449308     076-33449241

شرکت 
نیک آریا سیما ایرانیان قشم

) سهامی خاص ( 

نماینده انحصاری خط کشتیرانی  FREESEAS در ایران 

نماینده انحصاری خط کشتیرانی INTERWORLD در ایران 

 info@nsirco.com

 تهران، میدان آرژانتین، خیابان الوند، پالک 72، طبقه سوم غربی 
  88643400      88771 153  

 بندرعباس، بلوار پاسداران، روبروی دانشگاه پیام نور، دالوران 2۸، پالک ۸، 
   طبقه دوم 

 www.cargoseatradrs.com

METRO و RSLF نماینده خطوط کشتیرانی
سرویسهای ذیل را به صاحبان محترم کاال ارائه می نماید:

• سرویس حمل کانتینری از کلیه بنادر جنوبی ایران به بنادر کانادا، استرالیا، 

چین، خاور دور، شبه قاره هند و خلیج فارس )صادرات و واردات( 
Flatrack و Opentop ،با استفاده کانتینر های استاندارد، یخچالی

IsoTank و FlexiTank حمل مواد شیمیایی و پتروشیمی با استفاده از •

DUBAI به تمام نقاط دنیا Cross Stuffing سرویس •  EX Work حمل کاال به صورت •

CARGO SEA TRADERS Co.Ltd
shipping Agency & Int'L 
FreightForwarder

تاجران دریا کاال
نمایندگی خطوط کشتیرانی

 88670530      88197545
 تهران، بلوار آفریقا، کوچه آناهیتا، پالک 11، طبقه 5، واحد 17

 حمل  زمینی، دریایی و هوایی از ایران به اقصی نقاط دنیا و بالعکس
 چارتر کشتی برای بارهای فله ی خشک و یا  بارهای با ابعاد غیر متعارف

 ترانزیت داخلی و خارجی

 66952403-7
 66498173

نمایندگی خط کشتیرانی
سیمای دریای گناوه

 info@toojaltakro.com 
 www.toojaltakro.com

 info@sdgshipping.com
 www.sdgshipping.com

 86045270
 86043216 - 86043172

شرکت حمل و نقل بین المللی
توژال تکرو آسیا

 تهران، خیابان بهشتی، پالک 273، طبقه دوم
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کشتیرانی و خدمات دریایی

021 -  75992     26705791

هماهنگ دریای پارس

ss@hamahanghdaryaypars.com
 info@hamahanghdaryaypars.com

 تهران، میدان مادر، خیابان بهروز، پالک 20، 
طبقه سوم، واحد 10

 EMKAY Line نمایندگی خطوط کشتیرانی

 تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان الوند، پالک 19، 
ساختمان یونیک، طبقه 10

               83560    86082064
 076-32242312      076-32240721
 077-33535873    077-33535907

HILAL DARYA IRANIAN SHIPPING CO

 info@hilaldarya.com

نمایندگی کشتیرانی
هالل دریا ایرانیان

بندرعباس
بوشهر

حملکاالهایفله،خشک،فوالدیوکاالهایپروژهای

شرکت کشتیرانی

خط استوا مارین

 88771945 / 88885876 
 Info@tmlines.com

 تهران، میدان ونک، خیابان ونک، پاساژ ونک، طبقه 
چهارم، واحد 404

 سرویس حمل کانتینری از بنادر جنوبی ایران به بنادر چین، خاور دور، اروپا، 
 استرالیا، کانادا، شبه قاره هند و خلیج فارس ) صادرات و واردات(

 سرویس حمل وارداتی از کلیه نقاط اروپا و ترکیه به ایران
Switch B/L و Cross Stuffing سرویس 

 ۸۸۰۶۸۱۷۴ / ۸۸۰۶۸۱۲۸
 www.fa.yektamarine.ir

شرکت کشتیرانی

یکتا مارین
حمل تخصصی کانتینرهای یخچالی

 خدمات کارگزاری ترابری دریائی )نمایندگی کشتیرانی( برای انواع 
کشتی ها در تمام بنادر جنوبی ایران نظیر بندرعباس، بندرامام خمینی، 

بندر عسلویه، بندربوشهر، و جزیره خارک     خدمات بارگیری و 
تخلیه انواع کشتیها با بهره گیری از پایانه های اختصاصی

 حمل دریایی کاال از بنادر خاور دور و نیز حمل کاالهای صادراتی 

 021-88773313   021-88790935-6 / ۸۸۸۸۶۳۶۰( (5خط

 saleh@pashamarine.com

ESTERN SEA PASHA

شرکت کشتیرانی
پـاشا دریـای شـرق

 تـهران ، میدان ونک ، خیابان ونک ، پاساژ ونک ، طبقه چهارم ، واحد 404

شرکت کشتیرانی
دریا پیمای امین پارس

 تهران، خیابان میرداماد، میدان مادر، خیابان سنجابی، 
ساختمان آذر، پالک 20، طبقه 3، واحد ۸

 بندرعباس، چهارراه بلوکی، خیابان موسی صدر شمالی، 
مجتمع مدیا، باالی بانک انصار، طبقه 5، واحد 50۸

 es@daryapeymayeaminpars.com

 26414706 /  021 -75264   26409607

 32253671 /  07632210754

دریای متحد

 Info@unitedsea.net

« حمل دریایی کانتینری و فله، حمل هوایی، زمینی

« عملیات جا به جایی محموالت وارداتی و صادراتی از بندر جبل علی و صدور اسناد 

)Cross stuff/Switch BL( جدید

United Sea Shipping and 
Int’l Transport Co. 021-88725582 / 021-88109285-7

دفاتر شرکت در امارات و چین

 تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای مطهری، کوچه منصور، پالک 51
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نشانی کشتیرانی و خدمات دریایی

 86124808-10     86124476

• نمایندگی خطوط کانتینری
• سرویس منظم و هفتگی کانتینری از کلیه بنادر جنوبی کشور به 

شبه قاره هند، آفریقا و خاور دور
• متخصص در حمل محموالت یخچالی

 شرکت کشتیرانی

سام دریا آسیا
SAM DARYA ASIA

 تهران، خیابان احمد قصیر ، کوچه یکم، پالک 12، طبقه 6

مدیریت بر حمل بین المللی دریایی ، زمینی ،هوایی ،
ریلی، سوخت و ترانزیت داخلی و خارجی 

 021 -88839831      021 -88847108
 www.sstrade.ir       Comm2@sstrade-ir.com

دریا تجارت سامیار )سهامی خاص( 

Your Logistic Advisor and Partner

Samyar Sea Trade )PJS(

تهران: بلوار آفریقا، کوچه مریم، پالك  5، طبقه پنجم، واحد 20 
 دورنگار: 22027267 -021تلفن: 22043490 -021  

(سهامى خاص)
حمل و نقل هوایى زمینى و دریایى

Door To Door انجام انواع خدمات حمل به صورت
حمل ترانزیت داخلى و خارجى و ترانسشیپ

چارترینگ انواع هواپیما
خدمات بیمه باربرى 

Email: info@irsa-marine.com

 تهران، فلکه دوم صادقیه، برج گلدیس، پالک 151۸، طبقه 11، واحد 1109

 ارایه کلیه ی خدمات حمل دریایی کانتینری - فله - ترکیبی - چارترینگ کشتی

  انجام مهندسی حمل )کمترین زمان و هزینه و بهترین کیفیت( 

  لجستیک تخصصی کاالهای خطرناک - ایزوتانک - فلکسی تانک 

  لجستیک تخصصی محصوالت پتروشیمی - خودرو - قیر و مشتقات نفتی و مواد شیمیایی

 www.irsalogistics.com     Info@irsalogistics.com

 021-44289548-49-50

کشتیرانی بین الملل 

ایرسا دریا لجستیک

 Irsa.darya.logistics.shipping

 info@ltkshipping.com
 88100701      ۰۲۱ -۸۸۱۰۰۷۰۱ (داخلی۱۸۱) 

شرکت کشتیرانی لتکا

لتــــــــــــــکا   آبــــــــــــى   کیــــــــــــش

SEPEHR
PARS

آبی کیش

 تهران، خیابان خالد اسالمبولی ) وزرا (، نبش کوچه 
ششم، پالک 2، طبقه 3 ، 4، شرکت لتکا آبی کیش

 INFO@OCEAN-POLESTAR.COM

OCEAN POLE STAR
SHIPPING

SAHEL TRADING GROUP

 حمل و نقل دریایی، زمینی، هوایی
خرید - حمل دریایی و ترخیص ماشین االت راهسازی و معدنی

 076-9 1037058

 بندرعباس، میدان یادبود، پیروزی 20، ساختمان دیپلمات، 
طبقه 9، واحد 902
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کشتیرانی و خدمات دریایی

شرکت نمایندگی کشتیرانی
اتحاد دریای دوستی

 info@afsmarine.com
 021 -40222810- 1 1

حمل کاالهای پتروشیمی، محصوالت شیمیایی، 
فرآورده های نفتی و...

Shipping Agency Co.

 www.afsmarine.com

 تهران، پاسداران، خیابان گل نبی، خیابان ناطق نوری، 
میدان قبا، پالک 74، طبقه 2، واحد 7

 021-۲۲۸۷۹۹۵۰-60-70      021-22879980

امیدان ساحل پارسیان
شرکت

 www.ospico.com       info@ospico.com

•  چارترینگ انواع شناورهای ساحلی و فراساحلی 
  Ship to ship خدمات •

• مدیریت خرید و ساخت انواع شناور

شركت دریای آبی خلیج فارس
)خدمات بندری، تخلیه و بارگیری کاال(

 blue_sea_pg@yahoo.com   Shahrokh_Bik@yahoo.com

  عملیات محوطه بندری: )صادرات موادمعدنی، سنگ آهن، کلینگر(
  عملیات تخلیه از كامیون به محوطه، دپو و نگهداری،حمل و بارگیری از 

کشتی      تجهیزات تخلیه و بارگیری )فله، کارگو( شامل: گراپ، لودر، بیل 
مكانیكی، كامیون       رضایتمندی کامل کشتیرانی ها و صاحبان کاال

  تجربه فعال تخلیه و بارگیری بالغ بر 2 میلیون تن )بالغ بر 100کشتی( در سال

 06152237324    09 163539359 /  09 16 1514501
)W32( 32 بندر امام خمینی، سایت اداری اسکله 

 www.blueSPG.com

نمایندگی کشتیرانی سالم دریا 

 info@hiseashipping.net

 ارائه سرویس کانتینری دریایی
 دارای مالکیت کانتینر خشک و یخچالی

 سرویس Cross stuff واردات و صادرات    حمل تخصصی محموالت 
هوایی و زمینی    دارای دفاتر نمایندگی در امارات، چین و ترکیه

Hi Sea Shipping Company )Nvocc Services(

 021 -88725582  /   021 -88109285-7

شرکت

 تهران، خیابان ولیعصر، ابتدای مطهری، کوچه منصور، پالک 51

نمایندگی کشتیرانی

کیان راه ساحل

 www.srkco.Net                                       info@srkco.Net                                                       

 unit.1. First Flour. No.49. Shadab St. Qarani Ave. Ferdousi Sq. Tehran-IRAN
 +98 21 86037500 )5 LINES(     +98 21 88760173

خدمات کامل شرکت حمل و نقل بین المللی چند وجهی و حمل و نقل بین المللی، خدمات 
ترانزیت داخلی/خارجی به کشورهای مستقل مشترک المنافع، عراق، ترکیه و اروپا، دفتر 

مرکزی واقع در تهران/ایران و شعب مستقر در بنادر BND، BIK، بوشهر و خرمشهر که با 
استفاده از یک گروه همکاران قوی در سراسر جهان

Full service international multi-modal shipping & international transportation 
Company, Internal/ External Transit Service to CIS, Iraq, Turkey and Europe, central 
office located in Tehran/Iran and branches located in BND , BIK , Bushehr,and 
Khoramshahr ports that using from a strong worldwide network agencies.

 تهران، خیابان سپهبد قرنی، خیابان 
شاداب، پالک 49 طبقه اول

 021-88760173
 ۰۲۱-۸۶۰۳۷۵۰۰  ( (5خط

 021-45475000

 تهران، خ خالد اسالمبولی )وزرا( کوچه ششم، پالک 14، واحد 2

 WWW.NIKPADCO.COM

نمایندگی کشتیرانی

نیک پاد دریا
 حمل و نقل بین المللی انواع کاال بصورت هوایی، دریایی، زمینی و ریلی

 حمل کاالهای خطرناک و آتشزا         حمل محموالت فله
ISO TANK, OPEN TOP, FLAT RACK, MAFI :حمل کانتینرهای ویژه 

DOOR TO DOOR حمل کانتینر های یخچالی              حمل 

 INFO@NIKPADCO.COM 

مرکز آموزش دوره های دریانوردی و لجستیک بندری

 اجرای دوره های ملوانی افسری، ناخدایی، صیادی، 
 دوره های جانبی و ایمنی چهارگانه 

 اجرای دوره کاربر موتورهای دریایی، کمک های اولیه پیشرفته، اطفای حریق پیشرفته
 اجرای دوره های لجستیک بندری جهت مدیران و کارکنان شرکت های کارگزاری 

دریایی و بندری
 تمدید و صدور و المثنی مدارک در سامانه جامع دریانوردان

 077-۳۳ ۱۳۶۷۴۷   /   ۳۳ ۱۳۰۷۵۶   /   ۳۳ ۱ ۲ ۲ ۱ ۲ ۹

 بندر گناوه، اول خیابان پیروزی، روبروی پمپ بنزین پارسا )شهید سهیلی(

تاج دریا گناوه

 ۰۹ ۱۷۳۷۷۷۱۲۶ 
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نشانی کشتیرانی و خدمات دریایی

 021-86046419  021-88104276-7

 تهران، خیابان بهشتی، خیابان قائم مقام فراهانی، 
کوچه میرزاحسنی، پالک 13، طبقه 2، واحد3

 www.mehrkaran.net

مهرکاران تهران
 حمل و نقل بین المللی و خدمات فورواردری 

 حمل و ترانزیت ماشین آالت، کانتینر، خودروی سواری به مقاصد 
کردستان عراق/ آسیای میانه

 حمل و ترانزیت داخلی کلیه محموالت ورودی به ایران و ارسال به 
تمامی گمرکات کشور

 info@mehrkaran.net

حمل و نقل بین المللی  شرکت حمل و نقل بین المللی

هژیـرراه
 تهران، سعادت آباد، میدان فرهنگ، 24 متری فرهنگ

نبش چهارم شرقی، پالک 29 طبقه 4، واحد 4034

 076-3209  076-33444203  09 171617828

 www.hazhirrah.com    info@hazhirrah.com

 021 -22123931 /  2212393  09 123877269

 بندرعباس، بلوار پاسداران، نبش خیابان مالک اشتر، 
طبقه دوم کتاب فروشی

شرکت حمل و نقل بین المللی

آریا فرین جام

 تهران، خیابان مطهری، نرسیده به قائم مقام، پالک 259، طبقه دوم، واحد 4
 ۰۲۱-۴۱۴۸۲۰۰۰

ARIA FARIN JAAM
INTERNATIONAL FREIGHT 
FORWARDING CO.

 www.ariafarin.com           Info@ariafarin.com

« سرویس منظم هفتگی حمل زمینی از کلیه مبادی اروپا و سایر نقاط بوسیله کامیون دربست 
یا به صورت خرده بار، با استفاده از ناوگان ایرانی و خارجی

« حمل محموالت هوایی به صورت یخچالی و غیر یخچالی از کلیه نقاط جهان به مقصد ایران 
و بالعکس     « حمل دریایی با استفاده از انواع مختلف کانتینر به صورت خرده بار یل دربستاز 

کلیه بنادر جهان به بنادر ایران، و به صورت دربست از بنادر ایران به کلیه بنادر جهان به 
صورت مستقیم و غیرمستقیم

« انجام امور ترانزیت داخلی و خارجی از کلیه گمرکات ورودی به کلیه گمرکات با حفظ شرایط 
قوانین مربوط به ترانزیت داخلی و خارجی کاال

مدیران مجرب فورواردر و کریر 
حمل کاالهای وارداتی و صادراتی گرورپاژ و چادری و یخجالدار زمینی و 

هوایی و دریایی

شرکت حمل و نقل بین المللی

آتا پارسا سیر

 MANAGER@ATAPARSASEIR.COM
 ATAPARSASEIR.COM

 تهران، بلوار کشاورز روبروی بیمارستان ساسان، پالک 100، طبقه ۸ 

)خط ویژه( ۰۲۱-۵۴۹۲ /88980867 / 88980866 
 88977364
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کشتیرانی و خدمات دریایی

 88777894
 88774651

نمایندگی کشتیرانی

 management@raikaseatrade.com
 www.raikaseatrade.com

 تهران، چهارراه جهان کودک، 
نبش خیابان 25 گاندی، 

ساختمان 29 آفریقا، پالک 62
 021 -88769608

   021 -88502863
 021 -88764858

 تهران، خیابان خرمشهر، كوچه 
رهبر، پالك ٤ واحد ٧

نمایندگی كشتیرانی و خدمات بندری
Spandan Tarabar Atieh

m.bahrami@sta-co.com
 info@sta-co.com

دفتر عسلویه

شرکت خدمات دریایی و بندری

 061 -52242229
 061 -52242050

 دفتر مرکزی: بندر امام، ابتدای 
100 دستگاه، بلوار شهید موحد، 

ساختمان سفید 2 طبقه

آهنگ دریا

 ahangdarya@neda.net

نمایندگی خطوط کشتیرانی

 تهران، خیابان وحید دستگردی، 
پالک 259، طبقه 6 واحد 13
 021 -88884201-2
 021 -88665235

 076-32236801
 076-34212712

 077-37265619

دفتر بندر عباس

شعبات: بندر امام خمینی، بندرعباس، 
بندر بوشهر، خرمشهر، چابهار،

 خارک و کیش

زمینه فعالیت:
 نمایندگی خطوط کشتیرانی 

 و چارترینگ 
 نماینده انحصاری خط

Bahri عربستان سعودی 

ستاره
 )با مسئولیت محدود (

 Info@starmarine.net
 www.starmarine.net

 مدیر عامل:
محمدمهدی عسگری بهبهانی

 تهران، خیابان شهید بهشتی، 
بین قائم مقام و میرزای شیرازی، 
پالک 436، ساختمان پارسه، طبقه 

سوم، واحد 12

 88725758
 88709456-7

Star Marine services Co.LTD.

کد پستی: 1586764648

Mits ui O .S.K.Line (MOL)

شاخص صدف دریا

 INFO@SHAKHESSD.COM

« صادرات و واردات و ترخیص کاال
« ارائه خدمات گمرکی و ترمینالی، کراس استاف در بنادر صحار ) عمان( و جبل علی )امارات(

 « ارائه سرويس فيدر منظم هفتگى بين بندرعباس و جبل على
«  سرويس كانتينرى خشك و يخچالى به بنادر حوزه خليج فارس، درياى عمان، شبه قاره 

هند، بنادر جنوب شرق آسيا و بنادر اصلى چين.

 09 120251358

نمایندگی کشتیرانی و خدمات بازرگانی

 بندرعباس، چهارراه سازمان ،خ امام موسی صدر شمالی، 
ساختمان ثریا، طبقه3، واحد 313

 076-۳۳۳۸۶۴۲۶ / ۳۳۳۸۶۴۲۵

نمایندگی خطوط کشتیرانی
 و حمل و نقل بین المللی

 حمل محموالت کانتینری، یخچالی  و 
پروژه ای از اقصی نقاط جهان  به بنادر 
ایران و بالعکس    دارای نمایندگی 

مشهورترین خطوط کشتیرانی جهان و 
فورواردرهای بین المللی    حمل و نقل کاال 
از طریق جاده از اروپا   ترانزیت خارجی 

و داخلی از طریق ریل و جاده

ایران ترابر

 www.irantarabar.com

 تهران، میدان آرژانتین، خیابان 
شهید احمد قصیر، کوچه چهارده 

غربی پالک 4، واحد 1 و 2
 88172024    88760183 021 -43602 ( 30خط (تا

 88736971

تـوشه بـر
Tushehbar 

shipping & international
 freight forwarders co.

(Tehran-Iran)

 تهران، خیابان خرمشهر، خیابان 
عربعلی، خیابان 15 )نسترن شرقی(، 

پالک 52، ساختمان توشه بر

شرکت کشتیرانی و 
حمل و نقل بین المللی

سرویس حمل کاالهای صادراتی و 
وارداتی به اقصی نقاط جهان
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 076-33514416
 076-33524500

 تهران، خیابان خرمشهر)آپادانا(، 
خیابان گلشن، کوچه گلزار، پالک 21

 دفتر مرکزی: بندر عباس، 
منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی

 Info@pejamgulf.com

کشتیرانی بین المللی
آریا بندر سپنتا

 88708003-4 /  88107996
 88703480- 1  /  89775338

 دریایی ، زمینی ، هوایی
 BSPL & ISL نماینده خطوط کشتیرانی 

 ترانزیت از مبادی ورودی
 به گمرکات داخل و خارج کشور  
 دارای نمایندگی فعال در کشورهای

 آسیایی و اروپایی

 info@absshipping.com
 www.absshipping.com

 info@soharasamana.com

 ترخیص گمرکی محموالت صادراتی، وارداتی، 
ترانزیت، انجام کامل امور عملیات بندری، 
تخلیه و بارگیری، انبارداری، تامین کانتینر، 

استافینگ، حمل دریایی از بندر انزلی به بنادر 
روسیه و قزاقستان و بالعکس

 09 1 1 181 1034
 013-44441602

شرکت کشتیرانی

 بندر  انزلی، خیابان رمضانی، كوچه مجید سیری، 
پالك 44، ساختمان آرمین، طبقه سوم، واحد 16

ُسها َرسا مانا

شرکت کشتیرانی

دروازه طالیی
دریای نور

 info@dnshippingco.com
 www.dtdnco.com 

 077-91570855 
    077-91570844

 077-91570866
 09174447157

 • حمل و نقل دریایی )کانتینری، فله(
• نمایندگی کشتیرانی

)Door-to-Doorفورواردینگ، خدمات(  
 • خدمات گمرکی و ترخیص کاال

• ترانزیت و حمل کاالهای صادراتی
    و وارداتی

)Air-Freight( حمل و نقل هوایی • 
 از مبادی مختلف به ایران و بالعکس

خدمات کشتیرانی
موج مد

 Info@mojmadd.org

Moj Madd 
Shipping services Co. LTD

 ۸۸۷۹۲۷۹۳  ( 10خط )
 ۸۸۷۹۱۹۲۸ - ۸۸۷۹۲۷۹۵

شعب داخلی:
بندرعباس، بوشهر، خرمشهر، 

بندر امام، عسلویه ، چابهار

نمایندگی خط کشتیرانی

حمل کلیه کاالهای کانتینری 
صادراتی و وارداتی

 تهران، خیابان آفریقا، ظفر غربی، 
شماره 265، برج پم، طبقه 11، واحد 3

شرکت کشتیرانی و حمل و نقل 
بین المللی )با مسئولیت محدود(

Shipping Agency & Int'l  Trans-
portation Co.LTD

نمایندگی انحصاری خط کانتینری
در ایران

 www.sevenseasir.com

 فورواردر 
 ترانزیت داخلی و خارجی 

 حمل پروژه
ISO TANK 

 انجام امور اجنسی و چارترینگ
 تهران، بلوار میرداماد، شماره 169

 General@sevenseasir.com

 ۲۲۲۲۵۳۰۳  ( (12خط
 ۲۲۲۷۰۶۳۸
 دارای شعبه و نمایندگی در:

بندرعباس، بندر امام خمینی، بندر بوشهر، 
بندر چابهار، بندر خرمشهر، بندر انزلی، 

جلفا، سرخس، بازرگان، دوغارون و کلیه 
شهر های ایران

شرکت کشتیرانی 
فرشته اقیانوس آبی
 نماینده 5 خط کشتیرانی در 
حوزه های جغرافیایی مختلف

 دارای سرویس های حمل 
کاالهای صاداراتی و وارداتی 
دریایی به/ از چین، کره، 

سنگاپور، مالزی، هند، ویتنام، 
سریالنکا و بنادر اروپایی

 مجهز به کانتینر های معمولی، 
فلت رک و اپن تاپ

 تهران ،خ سهروردی شمالی 
، کوچه شهرتاش ،پالک 74، 

طبقه 2واحد 5

 Info@fereshteagency.com

 88508351-8
 09308099727
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کشتیرانی و حمل و نقل بین المللی

شعب: بازرگان، جلفا )نوردوز(، 
آستارا، تبریز، بندرانزلی، مشهد، 
بندرعباس، بندر امام، بوشهر، 
دوغارون، چابهار و مراکز شهرها

دورقی

 douraghi@douraghi.com

 تهران، شمال میدان هفت تیر، 
خیابان غفاری، شماره 20، 

ساختمان دورقی

 021-88304418-19
   021-88302066-8

(داخلی۶۱۷) ۰۲۱-۸۸۳۰۲۰۶۶-۸ 

خورشید 
دریای آبی

 info@blueseasun.com

Blue Sea Sun Shipping Service Co.Ltd.

شرکت خدمات کشتیرانی 
)با مسئولیت محدود(

  عضویت در گروه نمایندگی های
Cooperative & Pacific Power Logistic

در کلیه کشورهای جهان   ارائه 
سرویس های منظم و هفتگی کانتینری 

   LCL و FCL وارداتی و صادراتی به صورت
   Door to Door انجام خدمات حمل 

 عملیات انبار داری، بارگیری، صدور مدارک 
و حمل مجدد در بنادر حوزه خلیج فارس 

  اجاره کشتی و قبول نمایندگی 
کشتی های فله بر و تانکری   انجام کلیه 

عملیات ترانزیت زمینی و حمل هوایی

 021-86086714
021-86086748 / 86086729

 021-86086593

 www.BlueSeaSun.com

amini@fanussahel.com 
operation@fanussahel.com

نمایندگی کشتیرانی
) ثبت 642 تاسیس 1361 (
مدیر عامل: خدابخش امینی

 Fanus@fanussahel.com

شرکت فانوس ساحل

 88969814 / 88963049
 88965419

 تهران، میدان فاطمی، ساختمان 
لئون، طبقه 2، واحد 5

 عضو بیمکو   عضو انجمن کشتیرانی 
و خدمات وابسته   ارائه کلیه خدمات 
مربوط به نمایندگی   نمایندگی خطوط 

کشتیرانی و چارترینگ
) کاالی عمومی، فله و نفتی (

 خدمات کانتینری   دارای شعب در 
تمامی بنادر جنوبی کشور

کشتیرانی 
گذرگاه دریای پارس

 gmr@psp-shipping.com 

CFI - TACHYON - AXL  نماینده انحصاری خطوط کشتیرانی 
door to door خدمات حمل 

 ارائه سرویس کانتنیری 20 فوت 40 فوت و یخچالی صادراتی و 
وارداتی از / به بنادر چین ، اروپا، حوزه خلیج فارس، پاکستان، هند 

و جنوب شرق آسیا     حمل کاالهای خطرناک 

 22386054 / 22386078 / 22386046 

 تهران، سعادت آباد،میدان کاج، کوچه علی اکبر، پالک20، واحد 504

Pars Sea Passage

Sarah.tn@psp-shipping.com

 info@denizseafarer.com

شرکت دنیز ردیا نورد متحد
 دارای شعب فعال در کشورهای امارات و پاکستان

 ارائه سرویس های Cross stuffing و switch BL     ارائه سرویس 
LCL و FCL هاى كانتینرى وارداتى و صادراتى به صورت

 ترانزیت و حمل کاالهای صادراتی و وارداتی از مبادی مختلف به ایران 
 Door-to-Door و بالعکس    خدمات

 021 -۸۸۷۲۷۸۵۴ / 151 کدپستی 1734999

 تهران، خیابان شهیدبهشتی، خیابان ولیعصر، بن بست راماتیا، پالک 2، 
برج اداری شهاب، طبقه 10، واحد 1006

U.A.E. (Dubai) OFFICE:
DENIZ Sea Shipping Lines 
Agents L.L.C. Suite No.4108, 41 
Floor, Churchill Tower,Business 
Bay, Dubai, UAE

Pakistan Office:
Deniz Seafarer Pakistan
Suite #108, 1sf Floor Progres-
sive Center, P.E.C.H.S Block 6
Karachi, Pakistan

 denizseafarer.com

نمایندگی خطوط کشتیرانی

) با مسئولیت محدود(

 info@denizseafarer.com

ANC و SMS
نمایندگی خطوط کشتیرانی

حمل کلیه محموالت کانتینری به 
مقاصد خاور دور،آسیای جنوب 

شرقی، شبه قاره هند، خاورمیانه، 
اروپا و آمریکای شمالی

 22028777-9 

 تهران، خ ولیعصر، روبروی پارک 
ملت، خیابان دریا بندری، پ66، 

  C3 ط3و

 info@csmshipping.com
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 نمایندگی کشتیرانی 
 حمل و نقل بین المللی

 خدمات تحویل گیری کاال به صورت درب  به  درب

 ۸۸۳۰۳۴۴۲ / ۸۸۸۶۷۰۵۶
 ۸۸۸۶۷۰۵۳

 تهران، مطهری، مفتح شمالی، برج مرجان، پالک 272، 
طبقه 9، واحد 902 

L.mahabadi@asw-shipping.com
 S.kashani@asw-shipping.com

شرکت
توسعه تجارت روبینا

نمایندگی خطوط کشتیرانی

 www.robina-shipping.com

  سرویس حمل مستقیم کانتینری به بنادر کانادا، استرالیا، اروپا، خاور دور، شبه 
قاره هند، حوزه خلیج فارس و آمریکای جنوبی )Import & Export(    سرویس 

Cross Stuffing به کلیه بنادر از جبل علی،  Omanو Antwerp    سرویس حمل 
Break Bulk و Part Cargo )از اروپا، چین و کره(     سرویس حمل زمینی و 

هوایی        سرویس حمل سنگین و فوق سنگین    سرویس کانتینر یخچالی  
  سرویس ریلی    خدمات لجستیكی Flexitank با شرایط بارگیری از درب 
كارخانه های تولیدی تا تحویل نهائی به مشتری )تأمین فلكسی، استافینگ، 
بارگیری در محل ریفاینری، تحویل در بندر مقصد( برای محصوالت پتروشیمی

 تهران، بلوار میرداماد، خیابان دکتر مصدق شمالی )نفت سابق(، 
خیابان یکم، پالک 1، واحد 5 

 info@robina-shipping.com
 26401237

نمایندگی كشتیرانی 
خدمات دریایی

دریای نیلگون شفق

 Doc1@dnsship.com

 بندرعباس،خیابان امام خمینی 
ر وبروی پاساژ نصر، ساختمان 
ستاره بندر ، طبقه 3 ، واحد17

 076-32212553-4 
 ٠٩١٢٣٧٨٢٧٠٦

daryaynilgoonsh@gmail.com

کارا افق گیشان

 INFO@KOGSHIPPING.COM

LCL-FCL-TRANSIT
BULK HANDLING

CROSS STUFFING IN DUBAI

شرکت کشتیرانی 

خدمات کشتیرانی و حمل و نقل دریایی

 076-33386400-401

 www.kogshipping.com

 بندرعباس، سه راه سازمان، 
ساختمان ثریا 

 تهران، تهرانپارس، 192 غربی  
 021-76706948

 مشهد، فرامرز عباسی 1، 
مجتمع بهارستان
 051-36022957
 09128926323

Siraf Darya Lian

شرکت کشتیرانی

 info@sdllogistics.com

سیراف دریا لیان

 077-33333722
 077-33336043

 بوشهر، خیابان دهقان، روبروی گمرک، 
ساختمان جفره، طبقه اول، واحد 1

ارایه دهنده خدمات مطلوب در زمینه های:
 حمل و نقل دریایی  )كانتینر، فله، تانكر(  

 نمایندگی كشتیرانی
)Door-to-Door فورواردینگ، خدمات( 
 خدمات گمرکی، مشاوره ترخیص کاال

 ترانزیت و حمل کاالهای صادراتی، وارداتی 
از مبادی مختلف به ایران و بالعکس

 شرکت تجارت دریاى آترین
 نمایندگى کشتیرانى

ارائه کلیه خدمات حمل و نقل بین المللى 

کاالهاى وارداتى و صادراتى 

مشاوره در امورگمرکى 

ارائه خدمات فورواردرى 
تهران ، خیابان ولیعصر،خیابان ناهید غربى،  

��� ��� طبقه پنجم، واحد 503

تلفن: 26219957
Email: info@atrinseatrading.com

Website: www.atrinseatrading.com
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البرز سیریک

 md@alborz-sct.com

شرکت کشتیرانی پایانه کاال 

حمل دریایی کلیه کاالهای 
فله، تریلی، یخچالی از 

بندرعباس به امارات و عمان 
به صورت روزانه

 www.alborz-sct.com

 بندرعباس، بلوار پاسداران، 
چهارراه جهان بار، کوچه دکتر 

ابراهیمی 3، پالک 69، طبقه دوم
 076-33511605-7

مروارید دریای آرام

 info@csp-shpg.com

شرکت نمایندگی کشتیرانی  

"CROSS-STUFFING" ارائه ی سرویس 
 دارای نماینده ی ترخیص در امارات

 انبار اختصاصی در منطقه آزاد جبل علی

 www.csp-shpg.com

 تهران، یوسف آباد، خیابان 
سید جمال الدین اسدآبادی، خیابان 

چهل و یکم، ساختمان صدف، 
پالک 367، واحد ۸، طبقه 2
 ٨٨٦٠٩٩٢٦ / ٨٨٦١٥٣٤٠

٨٨٠٦٧١٣٨
 ٨٨٠٦٧١٢٦

خط کانتینری فرمد

 info@farmad.co

حمل دریایی
 کانتینرهای یخچالی و خشک
از بنادر اصلی کشور به  بنادر
قزاقستان، روسیه، هند، دوبی

 www.farmad.co

 021-22028774-5

 sahelnamyanbnd@gmail.com

شرکت خدمات دریایی و بندری
ساحل نمایان بندر

 حمل شهری، تخلیه و بارگیری، بارنویسی، انبار داری   استریپ و استافینگ 
کانتینر    مالکیت ثبت اختراع شماره  8۲737    ساخت باگت مکانیکی جهت 
تسریع در عملیات بارگیری انواع محموالت فله به کشتی، با حذف نیروی انسانی 
در خن کشتی و دارای انواع و اقسام ماشین آالت و تجهیزات تخلیه و بارگیری

 www.sahelnamabnd.ir

 تهران،  میدان فردوسی، کوچه شاهرود، پالک 10 

 076-33444123   076-33444125
مدیر عامل: 09173610795  

مدیر عملیات: ۰۹۱۷۱۵۹۷۹۷۷  مدیر پایانه ها: ۰۹۱۷۳۶۰۸۴۲۷

 بندر عباس، بلوار پاسداران، روبروی دخانیات، ساختمان بختیاری، 
پالک 114، واحد2 

دفتر عملیات: مجتمع بندری شهید رجایی، اراضی دویست هکتاری، دارای دو 
 A و B  پایانه اختصاصی

شرکت لنگر دریا جنوب

 info@langardarya.com

  خدمات دریایی، بندری، ترخیص کاال،     صادرات، واردات     نمایندگی 
حمل و نقل بین المللی و کشتیرانی      خدمات حمل زمینی، دریایی، هوایی

 021-89779609    09 16 1504045
0916 1514045 / 09 120228045

 061 -52235531-39 /  061 -52222762 

  بندر امام خمینی )سربندر(، بلوار طالقانی، 12۸ دستگاه، کوچه 
شکوفه 3، پالک 3

South Sea Anchor Co Ltd
sea&port Service Customs Clearnce

 Export / Import

حملموادروغنیوشیمیاییباایزوتانکوفلکسیاز
بنادرعباس،امام،خرمشهر،بوشهر
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نشانی کشتیرانی و خدمات دریایی

 www.fdp-ag.com                        ceo@fdp-ag.com 

 نمایندگی کشتیرانی و  حمل و نقل بین المللی
 ارائه سرویس حمل و نقل وارداتی و صادراتی )کانتینری و غیرکانتینری(

 ارائه خدمات فورواردری )هوایی -دریایی-زمینی(       خدمات حمل زمینی )ترانزیت( 

 021 -59136 /  88212100      09027212100       021 -88853514

شرکت فروهر دریای پارس

 تهران، میدان فاطمی، کوچه بهرام مصیری، ساختمان فروهر دریای پارس پالک 17
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۱۰ واحد   ،۵ طبقه  آسمان،  ساختمان  پور،  حسن  شھید  کوچه  یادبود،  و  بلوکی  میدان  بین  بندرعباس، 

ترانزیت، صادرات، واردات

ترخیص کاال از کلیه گمرکات ایران

www.nkt-co.com

info@nkt-co.com

۰۷۶-۳۲۲۳۹۳۷۵- ۳۲۲۳۳۸۹۲

۰۹ ۱۲۹۴۵۰۴۴۱ ۰۷۶-۳۲۲۲۷۶۱۹
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راهنمای شرکت های بازرگانی،ریلی، لجستیک و خدمات وابسته
فهرستی از شرکت های فعال و دست اندرکار ریلی، لجستیک و خدمات وابسته کشور

صفحهحمل ونقل ریلی 

218آهن ریل کاران 

219پیشتاز راه و شهر

219راه آهن حمل و نقل

218راه آهن کشش 

218سمند ریل  

219سینا ریل پارس 

224نیرو صنعت روزبه

192واگن بار

بازرگاني، ترخيص كاال و امور گمركي 

220آراد ترابر قصر  

221بازرگانی اسالمی

220بازرگانی باقری

220بازرگانی باال زاده

221بازرگانی قاسمی

221بازرگانی کوثر

220بازرگانی لطفی

220بازرگانی الله رخسار

220بازرگانی وفا

221ترخیص کاران جنوب

221تجارت مبین دریا

222شی بن کو

221سلطان تجارت بازرگان

221گمركي عباس نوري 

223عرفان تجارت آستارا 

183ماهان تجارت لیمارک 

222ماهور تجارت آرام  

164مروارید تجارت توانا مکران 

222نوید راسا آذر

190نیلگون آبی ایرانیان

222هورداد تجارت ناو بین الملل

 آژانس هاي مسافرتي و خدمات بار هوايي

222آماد راه

  )PSP(222پروازبران سپهر پارسا

220تهران رخش

 JSF AIR180

165ستی

183هنزا ناو دریا

Lara Freight179

مسافربري داخلي و بين المللي

224آرام گرد ابهر

224ايران پيما 

224تعاوني شماره 2 )پی.ام.تی( 

خدمات بيمه 

222بيمه آسيا )بوبه رژ(

صنعت و خدماتصنعت و خدمات

220آفکو

TCIS 180خدمات فنی و بازرسی

Tarabaran Guide

Abdis Marine225

B.S.L Shipping225

Pole One Trans 225

PSP Express 225

Ocean Ppole Star207

Rahian Tejarat Marine225

Rasha Tejarat Shaygan 225

Safe Cargo177

Shaahin Tarabar225

Torang Darya 225

www.tarabaran.com

آخرین اخبار حمل ونقل کشور را در سایت ترابران دنبال کنید.

 0 2 1 -5 1 242424                   0 2 1 -5 1 242728 

 حوزه های فعالیت 
• تولیدکننده انواع خودروهای کار و تجاری شامل اتوبوس، مینی بوس، کامیون، کامیونت، ون و 

وانت پیکاپ دوکابین 

سبد محصوالت: 
• کامیون کشنده فوتون H5، کامیون کشنده فوتون H4، کامیون کشنده آتامان، کامیون های باری و کمپرسی 

 ،e-Atros مرسدس بنز 1924 و 2624، کامیونت آرنا پالس، اتوبوس درون شهری اتروس، اتوبوس برقی
مینی بوس آرین، ون وانا، وانت پیکاپ دوکابین فوتون دیزلی با گیربکس دستی و وانت پیکاپ دوکابین فوتون 

بنزینی اتوماتیک
• برخورداری از نمایندگی های گسترده خدمات پس از فروش سراسر کشور

 www.ikd.ir                                      IKDCO

 تهران، بزرگراه آزادگان، بزرگراه آیت اهلل سعیدی، بلوار شهدای ایران خودرو دیزل، شرکت ایران خودرو دیزل

بزرگترین شرکت خودروساز تجاری ایران و خاورمیانه
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حمل ونقل ریلی 

 021-44794276
 021 -48279329

 www.samandrail.ir                               info@samandrail.ir

3PL ارائه دهنده خدمات لجستيكي حمل و نقل بصورت  

  مجهز به ناوگان ملكي ريلي و جاده اي

  داراي رتبه نخست در حمل ريلي كانيتنر در كشور

  ارائه خدمات حمل و نقل بين المللي به صورت تركيبي

  امكانات منحصر به فرد درعمليات لجستيكي ) تخليه / بارگيري / استافينگ /فيتينگ و ... (    

    و انبارش ) مسقف و روباز( در مجاورت تهران

  تنوع در حمل انواع محموالت ) پتروشيمي ، كانتينر ، انواع ورق آهن،انواع لوله ، خودرو و ...(

سمندريل ، پيشرو در ارائه خدمات لجستيك

شرکت

راه آهن کشش

 02 1 -669۳944۰ /  669۰۳4۳۳      669 16 1۸۸ 

تعمیر و نگهداری و بهره برداری انواع لکوموتیوهای باری، مسافری و مانوری

 www.rak.co.ir                       info@rak.co.ir 

  تهران، خیابان کارگر شمالی، خیابان نصرت، پالک ۷۳

« حمل و جابجایی  کلیه محموله ها در تمام خطوط ریلی کشور توسط واگن های ۴ محوره با 
ظرفیت ۵۵ تن و ۶ محوره با ظرفیت ۸۸ 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

 شرکت آهن ریل کاران

  ۰61 -۳22۷4515   /   ۳22۷4515  
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نشانی حمل ونقل ریلی 

 www.ghatarbar.ir                    info@ghatarbar.ir

 تهران، خیابان شوش غربی، نرسیده به میدان راه آهن، انبار توشه تهران، 
ساختمان شهید صبوری، طبقه همکف، پالک 10۴           کدپستی : 11۸96145۳۳

)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:
ناوگان حمل  استیجاری،  باری کم سرعت  ناوگان  استیجاری،  ناوگان خودروبر   ، ملکی  پرسرعت  باری  ناوگان 
کانتینر 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 

شرکت پیشتاز راه و شهر

Pishtaz Rah & Shahr Trading Co.

ارائه دهنده خدمات انحصاری حمل و نقل خرده بار ریلی 

 021 -55668636  /  55663350-2                     55663350-2

•  حمل انواع مواد معدنی و فله شامل سنگ آهن، گندله، کنسانتره، آهن و ...

•  حمل انواع محموالت نفتی مانند نفت کوره، نفت گاز و ...

•  حمل انواع محموالت شیمیایی، اسیدسولفوریک و سود مایع و ...

•  حمل انواع محموالت روغن صنعتی و خوراکی.

•  حمل انواع محموالت فله ای مانند گندم، سیمان کیسه ای و ...

مدیرعامل: حامد نوروزی

 تهران، بزرگراه ، شهید ستاری شمال، 
نبش بلوار فردوس شرق، پالک۴۴0، 

ساختمان سینا، طبقه ۳

 www.srpt.ir                            info@srpt.ir 

حمل و نقل ریلی داخلی و  بین المللی

 46100980-9
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بازرگانی، امور گمرکی و خدمات بار هوایی

 021 -88677645 
 88677646
 09123786783 

صادرات، واردات، 
ترخیص کاال

و مشاوره در امور گمرکی

 Lotfi_trade@yahoo.com
 www.lotfitrade.com

 تهران ، میدان ونک، چهار راه جهان 
کودک، پالک ۶۷، طبقه ۳، واحد 10

 مجری پروژه های بازرگانی 
 واردات ، صادرات 

 خدمات ارزی
 اخذ مجوزهای مربوطه 

ترخیص کاال از گمرکات کشور

 09 152171 12 1

 www.tradingradan.com 

 مشهد، میدان پنج راه، 
مجتمع تجاری مجلل واحد ۲۴۷، 

بازرگانی وفا

 Info@tradingradan.com

  واردات

  صادرات 

  ثبت سفارش

  مشاوره در انجام کلیه 

امور واردات و صادرات

خدمات بازرگانی 

باقــری

 021 -86097329
86097421

 ۰9 12۳۰۰6۳۳1

شرکت تجاری بازرگانی

 083-4242۳52۷  
 ۰9 1۸۷5۳65۸۸ / ۰9 1۸۳۳5۷۰1۰

آراد ترابر قصر

 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

 کرمانشاه، منطقه آزاد تجاری قصر شیرین

 مشاوره خرید، ثبت سفارش و 
ترخیص کاال   حمل و نقل دریایی و 
هوایی   1۷سال 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

 041 -33342329
 09 142554450

   elaytrade

بازرگانی برادران
باالزاده

«  مشاوره بازرگانی، خرید کاال، ثبت سفارش کاال

«  لجستیک در امارات، استاندارد کاال، امور بانکی و ارزی

 021 -45943

 09194568850

 lrtrading.co

 تهران، بلوار میرداماد، روبروی بانک مرکزی، برج رز، طبقه ۷، واحد ۷0۸

 بوشهر، خیابان دهقان )گمرک(، روبروی برج اداره بندر، ساختمان عیسوندی، طبقه 1، واحد ۲

 دبی، خیابان القوز، روبروی الخیل مال، خیابان ۲۴، نزدیک مستر گپ، انبار شماره ۶

 www.LRTrading.co                              info@LRTrading.co 

آفکو سامانه حمل و نقل بین المللی

پشتبانی آنالین 24 ساعته

All Freight Cargo Operator

 AFCO-CO.COM

صادرات و واردات
به آسانی یک سفارش آنالین

 09 102004562          09356668021
 09357778021          88481438-40
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نشانی بازرگانی، ترخیص کاال و امور گمرکی

 www.gt jonoub.com            gt jonoub@gmai l .cm         www.tarkhiskar .co

نمایندگی ها: تهران، خرمشهر، آبادان، بندرعباس، بوشهر ، عسلویه 
و بازرگان نمایندگی هاي برون مرزي: چین، دبی، ترکیه، مالزي

کاالی خود را با اطمینان در مبدا به ما بسپارید و در مقصد با 
بهترین شرایط بصورت فیکس شده و قانونی تحویل بگیرید.

  قدیمی ترین شرکت ترخیص با 38 سال سابقه و تجربه 
  دارای کارت حق العمل کاری جهت اظهار و خروج کاال با مجوز گمرک

  اخذ ثبت سفارش، حمل کاال از مبدا و تحویل درب انبار مقصد

ترخیص فوق العاده کلیه کاالهای وارداتی مجاز

شماره ثبت: 565590
 تهران، میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، کوچه ۲۳، پالک 19، 

  09121025359    88783150  واحد ۳0۳، طبقه سوم
 021-88207260 / 88662277

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

 خرید ریالی از خلیج عربی دبی عمان قطر  بحرین کویت
 واردات، صادرات         انبارداری واستریپ          دفاتر: قشم، بندرعباس، کیش

شرکت بازرگانی 

کـوثـر

 09360257578     /     09 179544630

از سال 1355 طبق اساسنامه های موجود

صاحب امتیاز مهدی دستا

 ترخیص کاال از کلیه بنادر و گمرکات

 ترخیص کاال از کلیه بازارچه های رسمی کشور

 انجام تشریفات بانکی حواله ارز مرجع

 www. s-clearance.com             Soltantejaratbazargan.co@gmail.com

 021 -281 1 1034  /   021 -22855902
 09 12 1995406        09 12 1995406  /   09331083176 

شرکت 

 تهران، خیابان شریعتی، باالتر از بلوار میرداماد، روبه روی متروی شریعتی، سلطان تجارت بازرگان
خیابان زیبا، پالک ۴۶، واحد ۸

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

 076-33386423-4     09 173674267

 بندرعباس، سه راه سازمان، بلوار موسی صدر شمالی، ساختمان 
ثریا، طبقه ۲، واحد ۲1۴

با مدیریت افشین ابراهیمی رهبر

عباس نوری
کارشناس و کارگزار رسمی در 

گمرک سرخس

مشاور امور گمرکی ، ترانزیت 
صادرات، واردات،کامیون و واگن

 051-34522437
 0915-1127061
 051-34529580
 0915-1126045

 csnoori@gmail.com  www.ghassemitradeco.com   info@ghassemitradeco.com          

ترخیص کلیه کاالهای مجاز، خدمات بازرگانی، داخلی و خارجی به شرکت 
ها و موسسات تجاری صنعتی، ثبت سفارش، گشایش اعتبار، اخذ 

مجوزهای ورود و صدور کاال، گواهی های مختلف از قبیل: استاندارد، 
بهداشت، قرنطینه و غیره، حل اختالفات گمرکی و بازرگانی، زیر نظر 

متخصصین و کارشناسان ارشد گمرک ایران

 تهران، میدان جمهوری، تقاطع خیابان جمهوری و اسکندری، ساختمان 
66592841 / 66915510 / 1-66913500 زائر، طبقه 5، واحد 606 

بازرگانی اسالمی
مشاوره در امور بازرگانی 

و ترخیص کاال

 ارائه خدمات گمرکی و ترخیص کاال از 
 تمامی گمرکات کشور

ثبت سفارش ، دریافت کلیه مجوزهای 
واردات و صادرات

 021-88515116-18
 baha.commercial@gmail.com

 تهران، خیابان خرمشهر، 
خیابان صابونچی، کوچه ایازی، 

پالک ۶۸، واحد 11



w
w

w
.t

a
ra

b
a

ra
n

.c
o

m

شماره 203 222

بازرگانی، امور گمرکی و خدمات بار هوایی

  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

ماهور تجارت آرام
 021 -8605391 1  /  021 -88059348-09        099 14466972

 تهران، خیابان یوسف آباد)اسد آبادی(، نبش خیابان شصتم، ساختمان تابان، طبقه ۴، واحد ۴0۲

 021-26215203
 26215604 / 26216039

 www.amadrah.com          info@amadrah.com

حمل زمینی ، هوایی و دریایی
Right Service on the Right Time

 تهران، خیابان نلسون ماندال، خیابان عاطفی شرقی، 
پالک 1۶، طبقه ۴، واحد ۸

هورداد تجارت تاو بین الملل
 Hoordad Trade Tav International

 0 2 1 - 2 2 2 3 4 9 8 0
 0 9 1 2 3 1 8 7 9 2 7
 0 9 1 2 5 7 2 2 7 7 9

 تهران، قیطریه، خیابان قلندری، 
کوچه سمیاری پالک 2، واحد ۷

 Hoordadtrade.com
 info@hoordadtrade.com

دارای دو شعبه فعال در چین و دبی 

 shibenco@yahoo.com

 88512678-82
 88752568

شی بن کو
شرکت کارگزار گمرکی

با مدیریت: فتحعلی درویش
 با بیش از ۳0سال سابقه

 ترخیص کلیه کاالهای تولیدی و 
تجاری از گمرکات کشور

 مشاور امور گمرکی و بازرگانی 
 عضو اتحادیه کارگزاران گمرکی ایران

شرکت نوید راسا آذر

 www.cakannakliyat.com

 حمل کاالهای صادراتی توسط کامیونهای ترک و ایرانی به کشورهای ترکیه- سوریه- لبنان- اردن و گرجستان 
 ارایه کامیونهای یخچالی به کشورهای فوق الذکر و کل اروپا و بالعکس

 انبار رو باز اختصاصی ۳۰ هزار متر مربع در شهر دیلوواسی استانبول ترکیه 
و انبار سرپوشیده 1۰ هزار متر مربع در قبضه استانبول

 Tavsanli Mah. 4545 Sok. 9/A 

TAVSANLI-GEBZE/KOCAELi 

ÇAKAN ANTREPO 

 İstanbul'daki depomuz dilovasi 30 bın metir  ve 10 bin metir 

kapali depo siz değerli müşterilerimize gelişmiş imkanlarla 

hizmet vermektedir. 

Farhad Azarafza

نماینده شرکت های حمل ونقل بین المللی و کشتیرانی از کشور ترکیه

 +905347875532 

 +905323131857
 +902627540126

 +989122077929

 66271265-6 
 66277006-8

        09 125273520
 09122077929      

  rohat.cakan@cakannakliyat.com

 0 9 1 2 -3867 1 95    883 17973 
88340 183   /   88303497

 bobehreja@gmail.com

خدمات بیمه ای بوبه رژ

 تهران، خیابان طالقانی، خیابان ایرانشهر، نرسیده به خیابان 
سمیه، پالک 10۲، طبقه ۴، واحد 1۷

)سهامی خاص(

کد: 51069نماینده برتر

صدور انواع بیمه  نامه:
باربری و مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی، CMR و ...
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نشانی حمل ونقل بین المللی و داخلی کل کشور

استاد ترابر
شرکت حمل و نقل بین المللی

« کریر- فورواردر
« حمل کاال های وارداتی، صادراتی و 
ترانزیت « دارای نمایندگی های فعال 

 در گمرکات مرزی کشور
« فعال در ترانزیت کاال به آسیای 

 میانه، افغانستان و قفقاز

 054-33222159
    33264296

 ostadtarabar@gmail.com

 زاهدان، خیابان امام خمینی ۴۲، 
پالک ۵0

 شرکت حمل و نقل بین المللی 

فارا تیر ترابر
 شرکت 

عرفان تجارت آستارا

 ) قبول حمل کاال به تمام کشورهای آسیای میانه (
 صادرات - واردات - امور گمرکی - ترانزیت کاال 

ریلی - زمینی - دریایی 

 faratirtarabarastara@gmail.com

 0 134481 1775       09 1 17078750 /  09 120534227

 آستارا، روبروی هالل احمر

 erfantejarat.astara@gmail.com

شرکت حمل و نقل بين المللي

* کریر، فورواردر، ترخیص کاال
* ترانزیت کاال به هندوستان، افغانستان، پاکستان و بلعکس

* دارای نمایندگی های فعال در گمرکات مرزی

 ۰54۳۳2192۷5  /   ۰54۳۳2192۷6 
 setarehsistan@yahoo.com  /  setarehsistan@gmail.com

 زاهدان، خیابان شهید بهشتی ۲0، ساختمان مهران، طبقه 
همکف، واحد 1 

شرکت حمل و نقل کاالی 

سروش کارآفرینان کویر 

  خدمات حمل و نقل جاده ای و ریلی 

  خدمات ایاب و ذهاب پرسنل 

  انجام پروژه های حمل سرباره ذوب

  انجام پروژه های عمرانی 

 آران و بیدگل، خیابان عباس آباد، بعد از پادگان شهید کبریایی، جنب 
مجتمع فوالد کویر 

 03154721905   /    03154721973

 sorooshkarafarinan@gmail.com

حمل و نقل بین المللی 
 کشتیرانی و امور گمرکی

ایران ویـــچ
کردستان

 سنندج، خیابان طالقانی، کوچه 
مولوی کرد، پالک ۸

 087-۳۳1۷۷۷۷۸ 
 ۳۳1۷۰1۰ 1
 09 187874098

 تهران، خیابان سپهبد قرنی، خیابان 
سوسن، شماره ۴، طبقه ۴

 88906769
   8891 1059 /  88916920

 88897497
 09016364343

 iranvichco@yahoo.com

شرکت حمل و نقل بین  المللی

روانسر ترابر
)با مسئولیت محدود(

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل:
جعفر سوری

حمل کاال به اروپا و آسیا به ویژه عراق

 88534029 تهران 
 88746550
 09183311 192
 083-34282792 کرمانشاه 
 083-34282793

 jafarsouri@yahoo.com
(+964770)7702040 سلیمانیه

 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

شرکت حمل و نقل بین المللی

ایده آل راه
کریر - فورواردر

 تبریز، خیابان رسالت، مجتمع تجاری 
کوثر، شماره ۵۸۲، طبقه اول
 041 -34472230-31
 041 -34457178
 idealrah@gmail.com

سینا لجستیک 
اینترنشنال

 www.sinapereserahco.com

 تهران، خیابان بهشتی
خیابان صابونچی)مهناز(

کوچه شهید ادایی، پالک 9

 021-8 6 0 2 6 8 4 3
 021 -88435322 
 09331010768

مشاور و کارگزار در
 حمل ونقل بین المللی لجستیک

Freight&Logist ics
S P R

 info@spattgroup.com

زمّرد راه سعادت

 تهران، تقاطع خیابان جمهوری و 
اسکندری، ساختمان تجاری و اداری 

زائر، طبقه سوم، واحد۴0۶

 021-66432542
 021-66904955
 021-66583807
 021-66583815

متخصص در امر ترانزیت کاال
دارای نمایندگی فعال در گمرکات 

بندرعباس، بازرگان، تهران

 arez1975@yahoo.com

شماره ثبت : ۲۴۸۸۳۸

شرکت حمل و نقل بین المللی

کریر-فورواردر 
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مسافربری و حمل ونقل داخلی

«  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

شرکتحملونقل

 www.tareghtrans.com       info@tareghtrans.com 

 اهواز، شهرک حمل و نقل کاال، خیابان اصلی، پالک ۳0

 061 -33832606-8     061 -33832609
 09 12321 1813   /    09 12321 1603

کوثر هرمزگان 
شرکت حمل و نقل داخلی

«  حمل و نقل داخلی با انواع کامیون های اطاقدار، یخچالی، 
کفی، ترانزیت چادری و همچنین انواع کمر شکن دومحور- 

 هفت محور - یازده محور

«  خدمات ترانزیتی کاال بندرعباس به اقصی نقاط کشور در 
دو بخش خشکبار و تره بار

 بندرعباس، بلوار پاسداران، رو به روی اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، طبقه فوقانی کارواش عارف

  076--33454007-8       076-33454551
076-33710042  : ر تره با      076-33532778 نه:   یا پا

ترمینال تهران

شرکت تعاونی مسافربری شماره 2

مدیر عامل: منصور مالصالحی

 021 -66462934

55185301-4
55185324-6

پایانه جنوب

77880855 / 77880851 
77870607 / 77860151

پایانه شرق

 www.pmtco.ir
 pmt.t2co@gmail.com

پیشرو در صنعت 
حمل و نقل مسافربری

دفتر مرکزی

رزرو ترمینال جنوب

رزرو ترمینال غرب

رزرو ترمینال شرق

رزرو پارکینگ بیهقی

66707148

55185312-23

44663954-5

77865530-77868080

88753600- 1
 www.iranpeyma.info

شرکت  مهندسی

نیرو صنعت روزبه
  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

 021 -77977289          021 -77945183
 تهران، نارمک، میدان نبوت، کوچه فاطمه الزهرا، پالک ۷، طبقه ۴، واحد ۸

 niroosanat.r@gmail.com

شرکت حمل و نقل پیمانکاری

حمل جامدات، مایعات، گازآذر ظریف

 ۰91412۰۷۰۷5        ۰41 -۳۷2۷۳555  شعبه 3 : مراغه          
 ۰914۸۳1۷5۷۰        ۰41 -444۳۳691  شعبه 4 : کلیبر               

 تبریز، انتهای خیابان رسالت، روبروی مجتمع خدماتی کوثر، پالک 1۸ 
 041-34458649 / 34454595 / 34464040-41    041-34451491

09 141 141503  : مدیر داخلی )ظریفی(     09 141 157053 : مدیر عامل )ظریفی( 

 ۰41 -۳246۳2۷۰  شعبه 1 : دفتر پایانه بار        
 شعبه 2 )کارگاه نگهداری و تعمیرات( : جنب درب غربی پتروشیمی تبریز

 041 -34311001 -2     041 -34312200     09 141 184146

 www.azarzarif.com      azarzarif.co@gmail.com

مسافر و  کاال  حمل و نقل  شرکت 

گلدشت دماوند آرام گرد ابهر

همتی رضا  محمد  مدیریت  به 

مسافربری 
0243 - 5273357 دفتر امام حسین:
0243-5214035 دفتر ترمینال: 
0243-5528108 خرم دره: 

 09 12 142541 1 مدیر عامل: 

 0990 - 0 1 1541 1  :           باربری 
0243-5284023

 باربری ابهر: پایانه بار، غرفه ۵          مسافربری ابهر: پایانه مسافربری
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The international transport and shipping services Co.

Rasha Tejarat 
Shaygan Shipping Co

 www.rashats.com     info@rashats.com

 Unit104, 1st floor, block no. 81, west Atefi 

st. ,Nelson Mandela Blvd, Tehran, Iran

 0982171400988 (30 lines)

RTM

 info@rtmarine.co

Rahian Tejarat Marine Co.
 Unit.2, 1 st floor, Block No.62, West Taban Alley, 
After Mirdamad Bridge, Africa Blv, TEHRAN-IRAN

  +98 21 87700269

Pole One Trans (LTD)
International Trans, Co.

The exact address of goods transportation 
in to the world

 Unit 3, No.8, Varzandeh St., South Mofateh 
Ave., 7th Tir Sq., TEHRAN- IRAN

  (+9821)88820889
 (+9821)88833349 / 88343722-3

 www.poleone.com    Info@poleone.com

Shaahin Tarabar
International Transport Co. LTD

Carrier and Forwarder

 Unit 4, No.8, Varzandeh St., South Mofateh 
Ave., 7th Tir Sq., TEHRAN- IRAN

 (+9821) 88322297   (+9821) 88322296

 www.shaahintrans.com
  Info@shaahintrans.com

 +9821 42034000     +9821 88481532

 Unit 4, No.259, Motahari Ave, Tehran, Iran

 www.torangdarya.com
  Info@torangedarya.com

Shipping
& Int`l Transport Co.

www.msp-co.com

Tel: 021 88 17 83 30     0921 358 51 69

 info@msp-co.com

No 12, Unit 7, East 14th St, Beihaghi St,
Argentina Sq, Tehran - Iran

 www.pspexpress.com
  Info@pspexpress.com

 Building No.5, Neyrizi St., Shahid Beheshti 
   Ave., Tehran, Iran  021 42281

International Express Post

Abdis Marine 
Shipping Co

 www.abdismarine.com    

 +98 21 41685000

 Sales@abdismarine.com
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یادمان 26 آذر

شرکت نگین ترابران خلیج فارس مجری ساخت و نگهداری شهرک حمل و نقل و لجستیک بندرعباس 

هفته حمل و نقل و راهداری را به تمامی تالشگران این عرصه تبریک میگوید .

 بندرعباس، جاده بندر خمیر، بعد از مسجد حضرت ابوالفضل، خروجی یک

negintarabaran@gmail.com        تلفن : 51- 07633532650

جناب آقای مهرداد بذرپاش
وزیر محترم راه وشهرسازی

جناب آقای مهندس داریوش امانی
رئیس محترم سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور

 جناب آقای بهروز گلپاگون
رئیس محترم انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بندرعباس

جناب آقای مهندس عباس شرفی
مدیر کّل محترم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان
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روزهایــی کــه در تاریــخ انقــاب اســامی بــا حماسه ســازی ملــت غیــور ایــران اســامی بــه نشــانه ای از آزادگــی ایــن ملــت شــریف تبدیــل 

شــده اند فــراوان می باشــد، امــا بــرای فعــاالن حــوزه حمل و نقــل روز 26 آذر ، روزی خــاص و نمــادی از ســربلندی و عــزت ایشــان اســت؛ 

اکنــون کــه  نمــاد حرکــت و پویایــی ایــران اســامی را مــی تــوان در  طنیــن آوای فعــاالن حــوزه حمــل و نقــل شــنید و در ســیمای پرمهــر 

ــاد آورد کــه در اوج  ــه ی ــی را ب ــه تماشــا نشســت، شایســته اســت حکایــت رشــادت ها و شــهامت های دالورمردان ــن حــوزه ب فعــاالن ای

ســال های دفــاع مقــدس بــا تعلق خاطــر بــه بنیانگــذار کبیــر انقــاب حضــرت امــام خمینــی )ره(، بــه پیــام محبــوب خــود لبیــک گفتــه و 

در خــط آتــش و خــون مســیری پرفــراز و نشــیب را طــی نمــوده تــا کشــور از لحــاظ کاالهــای اساســی دچــار مشــکل و فشــار نشــده و بدیــن 

وســیله عشــق و امیــد، مســافر شــهرها و روســتاهای ایــران گــردد و ســهمی در پیــروزی و ســرافرازی مــردم ایــران اســامی داشــته باشــند.

روز حمل و نقــل فرصتــی اســت بــرای معرفــی پدیــده ای بــه نــام رســانه های ســیار و ســفیرانی کــه در کســوت رانندگــی، بــرای کســب روزی 

حــال تــاش می کننــد و علیرغــم تمــام ســختی ها و دشــواری ها بــا نیــک خلقــی، صبــوری و امانتــداری، شــهروندان را همــدل و همــراه 

می شــوند و نامشــان بــا "صداقــت" و حضورشــان بــا "امنیــت" عجیــن بــوده و آمــوزگاران زندگی انــد.

ــای  ــی و تحریم ه ــخت کرونای ــای س ــر روزه ــاب، نظی ــاس انق ــای حس ــریف در برهه ه ــش و ش ــر زحمتک ــن قش ــدت ای ــاش  و مجاه ت

ــت. ــوده اس ــامی ب ــوری اس ــدس جمه ــام مق ــاع از نظ ــداری و دف ــای والیت م ــی گوی ــتکبار جهان ــه اس ظالمان

تبریــک خالصانــه اینجانــب را بــه ســبب اســتمرار حرکتــی کــه منجــر بــه پویایــی زندگــی آحــاد جامعــه گردیــده پذیــرا باشــید؛ امیــد اســت در 

ظــّل عنایــات حضــرت حــق تعالــی و توجهــات حضــرت ولیعصــر ارواحنــا فــداه و رهنمودهــای داهیانــه مقــام معظــم رهبــری مدظلــه العالــی 

و بــا همــکاری و همیــاری یکدیگــر بتوانیــم درجهــت شــکوفایی ایــن صنعــت عظیــم و مهــم گام هــای موثــری برداشــته و همچنــان منشــأ 

خدمــات ارزنــده ای بــرای  ملــت شــریف  ایــران اســامی در حــوزه حمل و نقــل عمومــی کشــور باشــیم.

مدیرعامل اتحادیه سازمان های 
حمل و نقل همگانی کشور

عبداله متولی
26 آذرماه 1401

پیام تبریک مهندس متولی مدیرعامل اتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی کشور به 
مناسبت26آذر روز ملی حمل و نقل



14
01

ه 
ما

ی 
د

229شماره 203

یادمان 26 آذر

روز حمل ونقل 

يادآور حماسه آفريني رانندگان امانتداري است كه با نقش حياتي خود در اقتصاد ، توليد

و خدمات كشور بطور شبانه روزي در جاده ها فعاليت مي نمايند. 

ــا  ــًا بهتريــن تبريــك ايــن روز شايســته ايــن عزيزانــي اســت كــه در مقاطــع و شــرايط خــاص نيــز ب حقيقت

آگاهــي و تشــخيص درســت، منافــع و مصالــح كشــور و ملــت عزيــز را هــدف خــود دانســته و در جهــت 

آن همچنــان ايثارگرانــه بــه تــالش ارزشــمند خــود ادامــه داده انــد.

ایام همواره بر شما رانندگان محترم و خانواده های گرامی تان مبارک باد

اتحادیه شرکت های تعاونی حمل و نقل بار استان اصفهان
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26 آذر روز حمل و نقل

را بــه تمــام راننــدگان شــریف و زحمتکــش کشــور کــه پرچمــداران صنعــت حمل و نقــل و کوشــندگان 

امانتــدار و شــب زنده داران جاده هــا هســتند تبریــک می گوییــم و از ایشــان بابــت زحمــات بســیار و 

هســتیم. سپاســگزار  شبانه روزی شــان  تالش هــای 

انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل 
کاالی کاشان و آران و بیدگل

آريا پاد كاشان

آزادنورد بیدگل

اطمینان صفاراه

بوذرجمهر کاشان

تعاونی کامیونداران کاشان

توانروی کاشان

توکا کاشان

جاوید صابر کاشان

درین بار کاشان

راه بار کاشان

رونق بار کویر

سعادت بار آران و بيدگل

سروش کارآفرینان کویر

سایپا لجستیک )شعبه کاشان(

عدالتکار کاشان

فرخ بار كاشان

کاشان ترابر

کویر بار آران و بیدگل

گلستانبار کویر

گوهر بار ایثار

مؤسسه شفق

هادیران کویر
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یادمان 26 آذر اتحادیه های سراسری کشور

تهران، خیابان فردوسی، بین منوچهری و کوشک، کوچه زمانی )کلوپ(، پالک23  

تلفن: 66709032 / 66727097 / 66727072      فاکس: 66700137

فرارسیدن 26 آذر، سالروز صدور فرمان تاریخی  امام خمینی )ره( و روز ملی 

حمل و نقــل را بــه تمامــی مســئوالن محتــرم ســازمان راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای کشــور و کلیــه همــکاران و راننــدگان عزیــز شــرکت های  

حمل ونقــل جــاده ای کشــورتبریک عــرض می نماییــم. 

ISO 9001:2008 اولین اتحادیه دارای گواهینامه

شماره ثبت: 52834

اتحادیه شرکت های تعاونی مسافربری کشور

دوستان و همکاران عزیز:

در جهــان امــروز، نبــض توســعه اقتصــادی و پویایــی افــراد در زندگــی 

شــهری و روســتایی در دســتان ارزشــمند فعــاالن عرصــه حمــل و 

ــه  ــن عرص ــزاران ای ــی خدمتگ ــًا تمام ــد و قطع ــی می تپ ــل عموم نق

بــه خوبــی آگاه هســتند کــه مســیر توســعه و پیشــرفت، همــواره بــا 

فــراز و فرودهایــی همــراه اســت؛ امــا هــدف واالی مــا، آنچنــان کــه 

در اساســنامه های اتحادیــه و ســازمان های حمل و نقــل همگانــی 

ــه  ــب ب ــات مناس ــه خدم ــرای ارائ ــاش ب ــده ت ــده ش ــز دی ــور نی کش

مــردم شــریف ایــران اســامی اســت. 

ــان در  ــدگان عزیزم ــه همــکاران و رانن ــد را ب ــن نوی ــه ای ــن اتحادی ای

بخــش مینی بوس رانــی کشــور بابــت نوســازی نــاوگان بــا شــرایط 

ــد  ــه امی ــده ب ــال آین ــال و س ــان س ــا پای ــه ت ــد ک ــب را می ده مناس

حــق انجــام شــود.

غالمرضا غضنفری

 رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 

اتحادیه شرکت های تعاونی مینی بوس رانی کشور

www.iranminibus.com
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انجمن های صنفی بین المللی

فرا رسیدن 26 آذر روز ملی حمل ونقل 

را به تمامی همکاران و خدمتگزاران صدیق 

حمل ونقل تبریک عرض می نماییم. 

انجمن صنفی شرکت های 

حمل ونقل بین المللی آذربایجان غربی

فرارسیدن هفته حمل و نقل 

سالروز صدور فرمان تاریخی امام خمینی )ره( که حماسه ارزشمند 

در تاریخ حمل ونقل کشور رقم زده شد را به کلیه مدیران و تاشگران 

حمل ونقل جاده ای کشورتبریک عرض می نماییم. 

انجمن صنفی شرکت های 

 حمل و نقل بین المللی شمال غرب کشور
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یادمان 26 آذر انجمن های صنفی استان آذربایجان

فرارسیدن 26 آذر سالروز صدور فرمان تاریخی امام خمینی 

)ره( که حماسه ارزشمند در تاریخ حمل ونقل کشور رقم 

زده شد را به کلیه مدیران و تاشگران حمل ونقل جاده ای 

کشورتبریک عرض می نماییم. 

انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل ونقل 

شهرستان های جنوب استان آذربایجان شرقی

فرارسیدن هفته حمل و نقل 

را صمیمانه به شما مدیران  الیق و تمام دست اندرکاران 

حمل ونقل جاده ای کشور تبریک عرض می نماییم.

انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های 

حمل ونقل جاده ای کاالی شبستر

جناب آقای مهندس داریوش امانی
معاونت محترم وزیر و 

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور

 جناب آقای مهندس حمید رضا شهرکی ثانوی
معاونت محترم حمل ونقل سازمان راهداری و حمل ونقل کشور

جناب آقای دکتر علیزاده 
مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان آذربایجان شرقی

فرارسیدن هفته حمل ونقل 

را که یادگار کم نظیری از فداکاری و تاش زحمتکشان صنعت حمل ونقل 

کشورمان می باشد صمیمانه به شما مدیران الیق و تمام دست اندرکاران 

بخش حمل ونقل کشور تبریک عرض می نماییم.

انجمن صنفی شرکت ها و موسسات 

 مسافربری تبریز و حومه
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انجمن های صنفی استان اردبیل و آذربایجان

فرارسیدن هفته حمل ونقل 

بر خانواده بزرگ حمل و نقل کشور به خصوص همکاران، 

کارکنان و رانندگان خطه آذربایجان مبارک باد

انجمن صنفی شرکت ها و موسسات

حمل و نقل آذر شهر و حومه

04134598015

جناب آقای مهندس داریوش امانی
معاونت محترم وزیر و 

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور

جناب آقای مهندس کلیم اهلل وثوقی

مدیر کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل

فرارسیدن هفته حمل ونقل 

بر کلیه مدیران و تاشگران حمل و نقل کشور مبارک باد.

انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های

حمل و نقل مسافر استان اردبیل

جناب آقای مهندس داریوش امانی
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور

 آقای مهرداد حمدالهی
مدیر کل دفتر حمل ونقل کاال سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور

 آقای دکتر علیزاده
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان شرقی

فرارسیدن هفته حمل ونقل 
را به شما وتمامی رانندگان زحمتکش حمل سیمان و کاال 

در سراسر کشور تبریک عرض می نماییم.

اسد اسدی رئیس هئیت مدیره 

انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل 

سیمان صوفیان   42527336 - 041

فرارسیدن هفته حمل ونقل و راهداری

را به تمامی دست اندرکاران حمل ونقل ،راهداران گرامی و 

رانندگان عزیزوزحمتکش کشوربویژه استان اردبیل 

تبریک عرض می نماییم.

انجمن صنفی رانندگان کامیون

اردبیل، نیر و نمین
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یادمان 26 آذر انجمن های صنفی استان اصفهان

جناب آقای مهندس داریوش امانی
رئیس محترم سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور

26 آذر را که به نام روز حمل و نقل و رانندگان آراسته 

گشته است، به حضور تمامی فعاالن ارجمند این حوزه 

به ویژه رانندگان شریف و متعهد تبریک عرض می نماییم.

انجمن صنفی کامیونداران شهرضا

جناب آقای محمدعلی صلواتی
معاونت محترم حمل ونقل اداره کل راهداری و 

حمل ونقل جاده ای استان اصفهان 

جناب آقای مهندس فرزاد دادخواه 
رئیس محترم سازمان راهداری و حمل و نقل استان اصفهان

فرارسیدن 26 آذر روز حمل ونقل 

و راننده بر تمامی رانندگان شریف و زحمتکش عرصه 

 حمل ونقل گرامی باد

 انجمن صنفی کامیونداران نائین
رضایی کمال آباد

26 آذر روز حمل ونقل 

را به تمام رانندگان شریف و زحمتکش کشور تبریک 

می گوییم و از ایشان برای زحمات بسیار و تاش های 

شبانه روزی شان سپاسگزار هستیم.

انجمن صنفی کامیونداران برخوار

جناب آقای مهندس داریوش امانی

رئیس محترم سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور

فرارسیدن 26 آذر روز و هفته حمل ونقل

را خدمت تمامی دست اندرکاران عرصه 

حمل ونقل به خصوص رانندگان زحمتکش تبریک 

عرض می نماییم.

انجمن صنفی شرکتها و موسسات 
حمل ونقل کاالی لنجان )زرین شهر(

جناب آقای مهندس شهرکی

معاونت محترم حمل ونقل سازمان راهداری و حمل ونقل کشور
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انجمن های صنفی استان البرز

ــه  ــان ب ــه تمــام راننــدگان کشــور تبریــک می گوییــم و از آن 26 آذرمــاه، روز حمل و نقــل را ب

ــرای  ــان ب ــد من ــاس زحمــات شــبانه روزی و ارزشمندشــان سپاســگزار هســتیم و از خداون پ

آنــان طلــب توفیــق و ســالمتی داریــم.

انجمن صنفی رانندگان حمل و نقل وسایط 
نقلیه سنگین کاالی نظرآباد

ساوجبالغ و طالقان
حاج فتحعلی فالح نژاد

جناب آقای مهندس داریوش امانی
معاونت محترم وزیر و 

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور

انجمن صنفي کارفرمایی شركت های 
حمل و نقل ساوجبالغ، نظرآباد، 

طالقان و چهارباغ

ــه تمــام  ــل، ب ــرا رســیدن 26 آذر، روز حمــل و نق ــک ف ضمــن تبری

روزافــزون  توفیــق  عرصــه،  ایــن  زحمتکــش  و  شــریف  فعــاالن 

همــکاران و شــاغالن ایــن عرصــه را از خداونــد متعــال خواســتاریم 

ــم. ــالمتی داری ــق و س ــب توفی ــان طل ــرای ایش و ب

جناب آقای مهندس علی زندی فر
مدیرکل محترم راهداری و حمل و نقل 

جاده ای استان البرز

جناب آقای مهندس علی زندی فر
مدیرکل محترم راهداری و حمل و نقل 

جاده ای استان البرز

جناب آقای مهندس داریوش امانی
معاونت محترم وزیر و 

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور

انجمن صنفي كارگري رانندگان 
وسائط نقليه سنگين حمل كاالي كرج و حومه

26 آذر، روز و هفته حمل ونقل 

را کــه فرصتــی مناســب بــرای قدردانــی از خدمــات ارزشــمند مدیــران 

و شــاغلین حمل و نقــل کشــور اســت، بــه کلیــه دســت اندرکاران 

زحمتکــش  و  شــریف  راننــدگان  به خصــوص  بخــش حمل و نقــل 

نــاوگان حمل ونقــل جــاده ای کشــور تبریــک عــرض می نماییــم. جناب آقای مهندس علی زندی فر
مدیرکل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز

جناب آقای مهندس میثم قدمی
معاونت محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز

محمد حاجلو
رئیس هیئت مدیره
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یادمان 26 آذر انجمن های صنفی کل کشور

 جناب آقای مهندس داریوش امانی
معاونت محترم وزیر و 

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور

فرا رسیدن 26 آذر را که به هفته حمل  ونقل و رانندگان 

و راهداری آراسته شده است و یادآور تاش فعاالن این 

عرصه برای کسب عزت و پیشرفت کشور عزیزمان ایران 

است را تبریک عرض می نماییم.

اداره کل راهداری و حمل و نقل 

جاده ای استان ایالم

26 آذر روز حمل ونقل 

به پاس خدمات طاقت فرسای ناوگان خستگی ناپذیر 

حمل و نقل کشور و برای آگاهی هرچه بیشتر جامعه، با 

نقش و جایگاه اساسی بخش حمل و نقل در اقتصاد ایران 

زمین، به عنوان »روز حمل و نقل«انتخاب شده است. سالروز 

حماسه آفرینان و تاشگران بخش حمل و نقل گرامی باد.

انجمن صنفی رانندگان وسایط نقلیه سنگین 
شهرستان خوی

26 آذر روز حمل ونقل 

یادآور ازخودگذشتگی و ایثار اسطوره های مقاومت، 

رانندگان خودمالک که برای تخلیه بنادر با جان و مال شان 

دالورانه تمام قد ایستادند را به تمام رانندگان کامیون بخش 

حمل ونقل کاالی جاده ای تبریک می گوییم.

شرکت تعاونی حمل و نقل یخچال داران 
دمای ثابت خراسان رضوی

جناب آقای مهندس داریوش امانی
رئیس محترم سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور

فرا رسیدن 26 آذر روز ملی حمل ونقل به همه 

همکاران و رانندگان زحمتکش صنعت حمل ونقل 

جاده ای کشور تبریک عرض می نمائیم.

انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های 

حمل ونقل کاالی شهرستان طبس

ابراهیم مرتضایی

جناب آقای مهندس اسداله جالل زاده
مدیر کل محترم راهداری و حمل ونقل جاده ای استان خراسان جنوبی

 جناب آقای محمد حاجی صفری
معاون محترم حمل ونقل  اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 

استان خراسان جنوبی
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انجمن های صنفی استان تهران

جناب آقای مهرداد بذرپاش
وزیر محترم راه وشهرسازی

 جناب آقای مهندس حمید رضا شهرکی
معاونت محترم حمل ونقل سازمان راهداری و حمل ونقل کشور

 جناب آقای مهندس رمضانی
ریاست محترم حمل کاال اداره کل راهداری استان تهران

 جناب آقای مهندس سعید تائبی
ریاست محترم اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری استان تهران

 جناب آقای مهندس هادی اسدی
ریاست محترم اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای فیروزکوه

 جناب آقای مهرداد حمدالهی
مدیرکل محترم دفتر حمل و نقل کاالی سازمان راهداری  جاده ای کشور 

 جناب آقای مهدی خضری
 مدیر کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران

 جناب آقای مهندس یوسف عابدینی
معاونت محترم حمل  کاال اداره کل راهداری استان تهران

فــرا رســیدن 26 آذر، روز ملــی حمل ونقــل را بــه همــه 

ــم. ــک می گویی ــل تبری ــت حمل ونق ــگران صنع تالش

انجمن صنفی رانندگان ناوگان جاده ای 
شهرستان فیروزکوه

جناب آقای مهندس داریوش امانی
رئیس محترم سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور

جناب آقای مهدی خضری
مدیر کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران

26 آذر فرارسیدن 26 آذر که به نام روز حمل و نقل و 

رانندگان آراسته گشته است، به حضور تمامی فعاالن 

گرانقدر این حوزه به ویژه رانندگان شریف و متعهد 

صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

انجمن صنفی رانندگان 

سبک و وانت بار جاده ای شهر تهران

جناب آقای مهندس یوسف عابدینی
معاونت محترم حمل  کاال اداره کل راهداری استان تهران

جناب آقای مهندس داریوش امانی
رئیس محترم سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور

26 آذر روز ملي حمل و نقل و رانندگان  بر پرچمداران 

صنعت حمل و نقل و کوشندگان امانتدار و شب 

زنده داران جاده ها مبارک باد.

انجمن صنفی 

رانندگان حمل کاالی اشتهارد

جناب آقای مهندس علی زندی فر
مدیرکل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز

 جناب آقای فیروز خدایی
ریاست محترم کانون انجمنهای صنفی رانندگان حمل کاالی کشور
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یادمان 26 آذر انجمن های صنفی استان خراسان

26 آذر روز حمل ونقل 

بر رانندگان و پرچمداران صنعت حمل و نقل و کوشندگان 

امانتدار و شب زنده داران جاده ها مبارک باد.

انجمن صنفی پیمانکاران و مالکین 
نفتکش های مشهد

26 آذرماه

روز قدردانی از خدمات ارزشمند رانندگان را تبریک 

می گوییم و از تمامی رانندگان پرتاش و متعهد کشورمان 

بابت تاش های شبانه روزی شان سپاسگزاریم.

انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل 
فرآورده های نفتی و گازی خراسان رضوی

26 آذر را که به نام روز حمل و نقل و رانندگان آراسته گشته است، 

به حضور تمامی فعاالن ارجمند این حوزه به ویژه رانندگان شریف 

و متعهد تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

انجمن صنفی شرکتهای مسافربری 
مشهد و حومه
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انجمن های صنفی استان خراسان

 خراسان رضوی، تایباد، کیلومتر 2 جاده خواف، 

پایانه بار خصوصی، غرفه شماره 4 جنوبی

تلفن: 051-54555403-5

فکس: 051-54555406-7

همراه مدیر: 09155293323

09013603624

09155283572

اولین شرکت حمل ونقل داخلی کاال در منطقه تایباد

حمل محصوالت کشاورزی و حمل بار سنگ آهن از معادن منطقه

آماده عقد قرارداد با کلیه معادن و کارخانجات

هفته حمل و نقل، رانندگان و راهداری گرامی باد.

شرکت حمل ونقل داخلی نصر تایباد

www.hn-nasrtaybad.co.ir  

ــه  ــه کلي ــداری را ب ــدگان و راه ــل، رانن ــه حمل و نق ــيدن هفت فرارس

در  حمل و نقــل کــه  بــزرگ  خانــواده  اعضــای  و  دســت اندرکاران 

راســتای نيــل بــه اهــداف بخــش حمل و نقــل جــاده ای زحمــات 

زيــادي کشــيده اند، تبريــک و تهنيــت عــرض می نمايیــم.

انجمن صنفی شرکت ها و موسسات
 حمل و نقل کاالی تایباد
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یادمان 26 آذر انجمن های صنفی استان سیستان وبلوچستان

جناب آقای مهندس داریوش امانی
معاونت محترم وزیر و 

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور

 جناب آقای مهندس حمید رضا شهرکی ثانوی
معاونت محترم حمل ونقل سازمان راهداری و حمل ونقل کشور

 جناب آقای مهندس جالل الدین قادری
مدیرکل محترم راهداری و حمل ونقل جاده ای 

جنوب استان )ایرانشهر(

فرا رسیدن 26 آذر روز ملی حمل ونقل

بر شما و کلیه مسئوالن، مدیران و تاشگران بخش حمل و نقل 

جاده ای کشور گرامی باد. 

انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های 
حمل ونقل کاالی چابهار

جناب آقای مهندس داریوش امانی
معاونت محترم وزیر و 

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور

 انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل داخلی کاالی 

شهرستان های ایرانشهر، سرباز و دلگان

 جناب آقای مهندس حمید رضا شهرکی ثانوی
معاونت محترم حمل ونقل سازمان راهداری و حمل ونقل کشور

 جناب آقای مهندس جالل الدین قادری
مدیرکل محترم راهداری و حمل ونقل جاده ای جنوب استان )ایرانشهر(

فرارسیدن 26 آذر روز ملی حمل و نقل را به تمامی دست اندرکاران 

حمل و نقل بخصوص رانندگان و تالشگران عرصه حمل ونقل 

استان سیستان و بلوچستان تبریک عرض می نماییم. 

 انجمن صنفی کامیون داران و رانندگان 

شهرستان های ایرانشهر، سرباز، دلگان، راسک و بمپور

 جناب آقای مهندس جالل الدین قادری
مدیرکل محترم راهداری و حمل ونقل جاده ای جنوب استان )ایرانشهر(

فرارسیدن هفته حمل ونقل بر خانواده بزرگ حمل و نقل کشور به 

خصوص کارکنان و رانندگان پر تالش  و زحمتکش 

سراسر  کشور مبارک باد
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انجمن های صنفی استان کرمان

جناب آقای مهندس داریوش امانی
معاونت محترم وزیر و 

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور

جناب آقای مهندس باقر جوان
مدیر کل دفتر مسافر سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور

 جناب آقای مهندس حمید رضا شهرکی ثانوی
معاونت حمل ونقل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور

 جناب آقای مهندس خداداد مقبلی
 معاونت محترم راه های فرعی و روستایی کشور

فرارسیدن هفته حمل ونقل 

را که یادگار کم نظیری از فداکاری و تاش زحمتکشان صنعت 

حمل و نقل کشورمان  می باشد را صمیمانه به تمام بخش های 

حمل ونقل کشور تبریک و تهنیت عرض می نماییم. 

انجمن صنفی شرکت ها و موسسات

 مسافربری کرمان

 جناب آقای دکتر احسان عراقی زاده
مدیر کل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کرمان

فرارسیدن هفته حمل و نقل 

بر تمامی دست اندرکاران حمل و نقل کشور 

)بخصوص استان کرمان( که با تاش و کوشش خود چرخ 

اقتصاد کشور را به حرکت در می آورند گرامی باد.

انجمن صنفی شرکت های 

حمل ونقل کاالی کرمان

فرا رسیدن هفته حمل ونقل 

روز تـجـلی ایثـار؛ شـجاعـت و از خودگذشتگی بخش 

حمل ونقل جاده ای  را به تمام فـعاالن و همـراهان 

بخـش های مختلف حمل ونقل کشور تبریک عرض می نماییم. 

انجمن صنفی شرکت ها و موسسات  

حمل نقل کاالی رفسنجان
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یادمان 26 آذر انجمن های صنفی استان گلستان و قزوین

فرارسیدن 26 آذر که حماسه ای ارزشمند در 

تاریخ حمل ونقل کشورمی باشد را به کلیه مدیران و تاشگران 

حمل ونقل جاده ای کشور تبریک عرض می نماییم. 

شرکت  تعاونی کامیون داران بندر گز 

)استان گلستان(

فرارسیدن 26 آذر  

را به دلیرمردان عرصه جاده ها و کارکنان و دست اندرکاران 

حمل و نقل کشور تبریک عرض نموده  و سعادت و بهروزی برای کلیه 

تاشگران این صنعت را ازخداوند منان خواستاریم.  

انجمن صنفی  شرکت های  

حمل و نقل  داخلی کاالی گرگان و حومه

جناب آقای مهندس داریوش امانی
معاونت محترم وزیر و 

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور

 جناب آقای مهندس حمید رضا شهرکی
معاونت محترم حمل ونقل سازمان راهداری و حمل ونقل کشور

 جناب آقای مهندس جواد حق لطفی
 مدیرکل محترم راهداری و حمل ونقل استان قزوین

محضــر محتــرم کلیــه مدیــران و اعضــای محترم تشــکیالت 

صنفــی راننــدگان و کامیونداران کشــور 

بــر شــما و همــه  ســالگرد روز حمل ونقــل و راننــده 

تالشــگران عرصــه حمــل ونقــل گرامــی بــاد

هیئت مدیره و اعضای کانون 
رانندگان و اتحادیه تعاونی های حمل ونقل استان قزوین

علی اکبر سیارمه
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انجمن های صنفی استان فارس

فرارسیدن 26 آذرماه روز ملی حمل ونقل، یادآور اخاص 

و توانمندی فعاالن صنعت حمل ونقل جاده  ای را به تمامی 

زحمتکشان علی الخصوص رانندگان پرتوان شهرستان فسا را 

تبریک عرض می نماییم.

انجمن صنفی رانندگان کاالی شهرستان فسا

 جناب آقای مهندس داریوش امانی
معاونت محترم وزیر و 

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور

جناب آقای دکتر راستیار
مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان فارس

فرا رسیدن 26 آذر را که به هفته حمل  ونقل و رانندگان 
و راهداری آراسته شده است و یادآور تاش فعاالن این 

عرصه برای کسب عزت و پیشرفت کشور عزیزمان ایران 

است را تبریک عرض می نماییم.

محمود هاشم بیگی 

انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل 
کاالی نی ریز استهبان و بختگان

جناب آقای مهندس داریوش امانی
معاونت محترم وزیر و 

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور

 آقای مهندس مهرداد حمدالهی
مدیرکل محترم دفتر حمل ونقل کاالی سازمان راهداری و 

حمل ونقل جاده ای

آقای مهندس حمیدرضا شهرکی ثانوی
معاون محترم حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی سازمان 

راهداری و حمل ونقل جاده ای 

فرارسیدن روز و هفته حمل ونقل 

را به شما مدیران الیق و تمامی دست اندرکاران

 بخش حمل ونقل کشور به ویژه زحمتکشان 

استان فارس تبریک عرض می نماییم. 

 نایب رئیس کانون حمل ونقل داخلی کشور و
 رئیس کانون حمل ونقل کاالی استان فارس 

محمدحسین انصاری

09177295292

این رانندگان هستند هک هب نظام حمل ونقل کشور جهت می دهند

 آقای دکتر علیرضا راستیار
مدیرکل محترم اداره کل راهداری و حمل ونقل 

جاده ای استان فارس
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یادمان 26 آذر انجمن های صنفی کل کشور

فرا رسیدن 26 آذر روز ملی حمل ونقل 

را به تمامی  دست اندرکاران حمل ونقل کشور به خصوص 

رانندگان و تاشگران عرصه حمل ونقل استان فارس و 

رانندگان غیور داراب را تبریک عرض می نماییم.

انجمن صنفی کارگری ناوگان ترابری 
کاالی  شهرستان داراب و حومه

جناب آقای مهندس داریوش امانی
معاونت محترم وزیر و 

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور

 جناب آقای مهندس قزوینیان
مدیرکل محترم راهداری و حمل ونقل  جاده ای استان زنجان

فرارسیدن روز و هفته حمل ونقل 

را بــه شــما مدیــران الیــق و تمامــی دســت اندرکاران بخــش 

حمل ونقــل کشــور به ویــژه زحمتکشــان  اســتان زنجــان 

ــم. ــک عــرض می نمایی تبری

انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل کاالی 
شهرستان های ابهر و خرمدره و سلطانیه و خدابنده 

علی داودی - رئیس هیئت مدیره

 این شرکت اهی حمل ونقل هستند هک مسئولیت 
80 ردصد تبادل کاالی کشور را هب دوش می کشند

ضمـن تبریـک فـرا رسـیدن روز حمـل و نقـل 26 آذر بـه تمامـی 

فعالیـن ایـن عرصه جهادی، توفیـق روز افزون خانـواده بزرگ بخش 

حمل و نقل مسـافر اسـتان هرمزگان را در اجرای ماموریت های خود 

در  افزایـش رضایتمنـدی مسـافران، از خداونـد متعال خواسـتاریم.

شرکت رویال سفر ایرانیان بندر عباس

076-33684144 

شرکت گیتی پیما بندر عباس

076-33684135
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انجمن های صنفی استان هرمزگان و بوشهر

فرارسیدن هفته حمل و نقل 
را به دلیر مردان عرصه جاده ها، کارکنان و دست اندر کاران 

حمل و نقل کشور تبریک عرض نموده و آرزوی سعادت و بهروزی 

برای کلیه تاشگران این صنعت به خصوص بخش سواری و کرایه 

استان هرمزگان با افتخار این روز را گرامی می داریم. 

از طرف اعضاء هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی 
شرکت های مسافربری سواری کرایه استان هرمزگان 

را بـه فعالیـن شـبکه حمل و نقل و همچنیـن راهداران زحمتکش و 

همـکاران ارجمنـد در ادارات راهـداری و حمل و نقل جاده ای اسـتان 

هرمـزگان، صمیمانـه تبریـک عرض نمـوده و توفیقات یکایک شـما 

بزرگـواران را در سـایه توجهـات حضـرت ولـی عصـر )عـج( از خداونـد 

متعال خواسـتارم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان هرمزگان

عباس شرفي

اینجانـب فـرا رسـیدن 26 آذر و هفتـه حمل و نقـل، 

راننـدگان و راهـداری

روز 26 آذرماه آغاز هفته حمل ونقل 

را بــا دلــی آکنــده از غــم و انــدوه هموطنــان داغ دار خدمت 

راهــداران گرامــی  و  حمل ونقــل  عرصــه  کاپیتــان  هــای 

تبریــک و تهنیــت عــرض می نمایــم و از خداونــد منــان 

ــتارم. ــان خواس ــام هموطن ــرای تم ــی را ب ــش و همدل آرام

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی کامیونداران 
شهرستان گناوه

بنام خداوند رنگین کمان

عباس امیری
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یادمان 26 آذر انجمن های صنفی استان همدان و سمنان

فرا رسیدن 26 آذر روز ملی حمل و نقل 

را به فعاالن و تاشگران در عرصه 

حمل ونقل جاده ای کشور تبریک عرض می نمائیم.

رئیس و هیأت مدیره انجمن صنفی 
شرکت های حمل ونقل همدان

اینجانــب هفتــه حمل و نقــل، راننــدگان و راهــداری را خدمــت  

تمامــی فعــاالن و تالشــگران عرصــه حمــل و نقــل و راهــداری 

خمینــی)ره(  امــام  فرمــان  بــه   ١٣٦٢ مــاه  آذر   ٢٦ در  کــه 

بنیانگــذار کبیــر انقــالب اســالمی ایــران لبیــک گفتــه و در 

جهــت پیشــرفت و اعتــالی ایــران اســالمی گام بــر مــی دارنــد، 

تبریــک عــرض می نمایــم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان

صادقی راد و  تــالش  بــدون  جامعــه  پویایــی  و  اقتصــادی  توســعه 

کوشــش ارزشــمند فعــاالن عرصــه حمــل و نقــل عمومــی 

و جــاده ای مهیــا نخواهــد شــد

فرارسـیدن 26  آذر روز ملـی حمل و نقـل، یـادآور اخاص، 

توانمنـدی  و  خودبـاوری فعـاالن  صنعت حمل و نقل 

جاده ای را به  تمامی زحمتکشان و تعالی گران

 این  بخش تبریک عرض می نماییم

انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های 
حمل و نقل کاال شهرستان های 

شاهرود و میامی
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جناب آقای مهندس داریوش امانی
معاونت محترم وزیر و 

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور

 جناب آقای علی قبا
معاون محترم حمل ونقل اداره کل راهداری و جاده ای 

جنوب سیستان و بلوچستان)ایرانشهر( 

 جناب آقای جال الدین قادری
مدیر کل محترم راهداری و حمل ونقل جاده ای جنوب 

سیستان و بلوچستان)ایرانشهر( 

فرا رسیدن 26 آذر 

که به نام روز ملی حمل و نقل و رانندگان، آراسته گشته 

است به حضور تمامی فعاالن گرانقدر این حوزه به ویژه 

مدیران و کارکنان اداره کل حمل و نقل 

استان سیستان و بلوچستان)ایرانشهر(، مدیران 

شرکت های حمل ونقل، انجمن ها صنفی و رانندگان شریف 

صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

شرکت حمل ونقل بار جهان چابهار

مدیر عامل: محمد آصف ستوده

054  - 35337576  

جناب آقای مهر اله داموغ
رئیس محترم  کاال اداره کل راهداری و جاده ای جنوب 

سیستان و بلوچستان)ایرانشهر( 

جناب آقای مهندس مهدی خضری
مدیر کل محترم راهداری و حمل ونقل جاده ای 

استان تهران 

جناب آقای مهندس یوسف عابدینی
معاونت محترم حمل ونقل اداره کل راهداری وحمل ونقل 

جاده ای استان تهران

مدیران،کارشناسان و کارکنان محترم 

اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان تهران

26 آذرمـاه، بـه پـاس خدمـات طاقـت فرسـای نـاوگان 

هـر  آگاهـی  بـرای  و  حمل و نقـل کشـور  خسـتگی ناپذیر 

چـه بیشـتر جامعـه، بـا نقـش و جایـگاه اساسـی بخـش 

روز  عنـوان  بـه  زمیـن  ایـران  اقتصـاد  در  حمل و نقـل 

حمل و نقـل انتخـاب شـده اسـت. ایـن روز را بـه تمامـی 

دسـت انـدرکاران صنعـت حمل و نقـل جـاده ای کشـور در 

گـرو همـکاری و مسـاعی تاشـگران حـوزه حمل و نقـل 

می گوییـم. تبریـک  می باشـد 

شرکت حمل ونقل بین المللی خط صبا 

مدیریت: مهدی کریمی فیروز جایی
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یادمان 26 آذر

روسا، مدیران، کارشناسان سازمان و ادارات کل 
راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور

مدیران شرکت ها، تعاونی ها و رانندگان زحمتکش 
حمل ونقل مسافر کشور

26 آذرماه، به پاس خدمات طاقت فرسـای ناوگان خسـتگی ناپذیر 

حمل و نقـل جـاد ه ای کشـور و بـرای آگاهـی هـر چـه بیشـتر جامعه، 

بـا نقـش و جایـگاه اساسـی بخـش حمـل و نقـل در اقتصـاد ایـران 

زمیـن به عنـوان روز حمـل و نقـل انتخـاب شـده اسـت. ایـن روز را 

بـه تمامـی دسـت انـدرکاران صنعـت حمـل و نقـل جاده ای کشـور 

در گرو همکاری و مسـاعی تاشـگران حوزه حمل و نقل می باشـد 

تبریـک مـی گوییم.

هیئت مدیره و مدیر عامل

شرکت تعاونی مسافربری15 )تی بی تی(

جناب آقای داریوش باقرجوان
 مدیرکل محترم دفتر حمل ونقل مسافر سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور

فرارسیدن 26 آذر را به تمامی دست اندرکاران، مدیران، خانواده 

عظیم حمل و نقل مسافر کشور تبریک عرض می نماییم.

شرکت مسافربری سپهر آسیا

مدیر عامل: حسین حافظی

جناب آقای مهندس مهدی خضری
مدیر کل محترم راهداری و حمل ونقل جاده ای استان تهران

جناب آقای یوسف عابدینی
معاونت محترم حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان تهران

جناب آقای سعید تائبی
رئیس محترم دفتر حمل ونقل مسافر اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان تهران
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۰۵۴ -۳۷۲۲۰۷۰۷ ۰۹۱۵۱۴۷۱۱۱۷

kosarbar_iranshaherwww.kosarbar.ir

« دارای مجوز رسمی از وزارت راه و سازمان راھداری و حمل و نقل جاده ای به شماره ثبت ۲۳۸

« قبول حمل کاال به تمام نقاط کشور و تخلیه بار از تمام نقاط کشور

« حمل اثاثیه منزل و اداری با خاورھای مسقف و پرسنل دوره  دیده و متخصص 

« حمل محموله ھای سنگین و فوق سنگین با انواع کمرشکن

« خاور/ تک/ ده چرخ/ تریلر/ کفی/ لبه دار/ ترانزیت

« آماده عقد قرارداد با ارگان ھای دولتی و خصوصی

« مجھز به سیستم ATM (عابر بانک)

« ھمراه با بیمه مسئولیت  

شرکت حمل ونقل کاالیشرکت حمل ونقل کاالی

۰۹۱۵۱۴۷۰۶۳۹۰۵۴ -۳۷۲۲۰۰۶۸
عمده بار:

خرده بار:

مدیریت:

کوثر حجت ایرانشهرکوثر حجت ایرانشهرکوثر حجت ایرانشهر

۰۹۱۲۱۴۷۰۰۸۵
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▪  حمل محموالت صادراتی، ترانزیتی به اروپا، آسیا، 
کشورھای ھمجوار و بالعکس

▪  حمل اختصاصی کاال به روسیه بالروس، اوکراین و بالعکس

idealrah@gmail.com          ۰۴۱ - ۳۴۴۷۲۲۳۰ - ۳۱ :تلفن
واتساپ:۰۹۹۱۷۸۱۹۱۰۶

تبریز، خیابان رسالت، مجتمع تجاری کوثر شماره ۵۸۲
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بندر عباس، بلوار پاسداران، ساختمان ھما، طبقه سوم، واحد ۳۱ و ۳۲

امین سنائی پور: ۰۹۱۷۳۶۹۳۶۳۱             ایرج سنائی پور: ۰۹۱۷۱۶۳۱۸۳۹          

تلفن:  ۳۳۴۴۶۳۲۴-۲۷ -  ۰۷۶    

شرکت حمل ونقل پرواز بام
ParvazBam Transportation Co

www.parvazbam.com parvazbam.transport

مدیریت: سنائی پور
▪  حمل کلیه محموالت سبک و سنگین ترافیکی، 

یخچالی، سواری کش به تمام نقاط کشور 

▪  دارای انبار و محوطه جھت سبک سازی، 
استریپ نگھداری و حمل شھری

▪  مشاوره در امور گمرکی جھت انجام امور ترخیص 
کاالھای داخلی و ترانزیت

 ۰۲۱ -۲۲۸۷۹۹۷۰  ۰۲۱ -۲۲۸۷۹۹۸۰

تھران، پاسداران، خ گل نبی، خ ناطق نوری، میدان قبا، پالک ۷۴، طبقه دوم، واحد ۷

www.ospico.com Info@ospico.com

۲۶ آذر، روز ملی حمل و نقل بر تمام تالشگران این عرصه، 
خصوصا تالشگران عرصه حمل و نقل دریایی مبارک باد.
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برهان ترابر بندر چابهار
شرکت حمل و نقل

»  حمل کاال تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی به تمام نقاط کشور

»  ترخیص کاال، مدیریت و مشاوره در امور حمل و نقل

»  با سابقه 27 ساله و کامیونهاي ملکی و تحت پوشش

چابهار

پایانه بار، کیلومتر5، غرفه 18

تلفن: 054-35333183

فکس: 054-35333184
فریدون برهانزئی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

www.borhaantarabar.com

 09147640098 

09151450098 
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شماره تماس : 
۰۹۳۶۸۶۸۴۵۰۰

Pakar.shipping.cowww.pakargroup.co

۲۶ آذرماه   به پاس خدمات طاقت فرســای ناوگان خستگی ناپذیر حمل و نقل کشور و 
بــرای آگاھی ھرچه بیشــتر جامعه، با نقش و جایگاه اساســی بخــش حمل و نقل در 
اقتصاد ایــران زمین، به عنوان «روز حمل و نقل» انتخاب شــده اســت. این روز را به 
تمامی دســت اندرکاران صنعت حمل و نقل کشــور که بی شــک  رســیدن به توسعه   
پایــدار شــھری و عدالت اجتماعــی در بخش حمل و نقــل در گرو ھمکاری و مســاعی 

تالشگران حوزه حمل و نقل می باشد، تبریک می گوییم.

«مجری خط کشتیرانی بندرجاسک به عمان»«مجری خط کشتیرانی بندرجاسک به عمان»

کشتیرانی پاکار کشتیرانی پاکار 
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(+98)7691010070 
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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






