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یادداشت
تدوین سند توسعه حمل و نقل کشور با رویکرد نظرات کارشناسی تشکل ها

26 آذر روز ملی حمل و نقل و رانندگان فرصتی برای یادآوری 

گفت و گو
 دولت تالش می کند دخالتی در تعیین قیمت نداشته و فقط نظارت عالیه کند
) گفت و گو با معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای(

حمل و نقل جاده ای از ارکان اصلی ارتباطات در دهکده جهانی )گفت و گو با استاندار خراسان رضوی(
غفلت از ظرفیت های اشتغالزایی در جاده های خراسان رضوی

 ) مدیرکل حمل و نقل پایانه های خراسان رضوی( 

مقاالت
ترانزیت در پساتحریم

 با اصالح ساختار حمل و نقل جاده ای ارتقای بهره وری حمل و نقل حاصل می شود
 بررسی مشکالت شرکت ها و رانندگان سواری کرایه خراسان رضوی

 چرا تعاون و اتحادیه های تعاونی می توانند از بهترین ها باشند
 اهمیت توجه به توسعه حمل و نقل شهرستان خواف

 نگاهی اجمالی و گذرا بر پیدایش تشکل های صنفی در عصر جدید
راننده، زیان دیده اصلی در صنعت حمل و نقل

 همکاری شرکت های حمل و نقل توانمند و کارخانجات سیمان برای هم افزایی اقتصاد کشور  
لزوم همگرایی بین بخشی انجمن های صنفی، برای توسعه حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی

رشد اقتصادی با شناخت ظرفیت های حمل و نقل جاده ای

اخبار و گزارش ها 
تسهیل تردد ناوگان ترانزیتی ترکیه از مرزهای خراسان رضوی

حمل  و نقل، پیوند ملت ها را مستحکم تر می کند
آماری از قابلیت های ویژه حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی 

 شناسایی نازیبایی های حمل و نقل و رفع آن ها راهی برای رسیدن به مشهد 2017

آشنایی با ظرفیت و مشکالت انجمن های صنفی حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی
 آشنایی با برگزیدگان صنعت حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی

خدمات و تجارت جهانی
مناقصه پروژه های فنی و مهندسی در کشور های افغانستان و عراق

لیست اعضای انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی
 لیست اعضای انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل داخلی کاالی مشهد و...
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شماره 29- اردیبهشت و خرداد 392
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فرازی از بیانات مقام معظم رهبری:
ظرفیت دیگر موقعیت جغرافیایی ماست؛ ما با پانزده کشور همسایه 
هستیم که این ها رفت و آمد دارند. حمل و نقل ترانزیت یکی از 

فرصت های بزرگ کشور ماست.

دکتر حسن روحانی رئیس جمهور:
باید در صنعت حمل و نقل کشور سرمایه گذاری جدید کنیم

دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی:
صنعت حمل ونقل کشور باید وارد بازار سرمایه شود و درهای این بازار را به 
روی این بخش باید باز کرد که این مهم نیز نیاز به انواع ابزارها و راهکارها دارد 
که با به کارگیری بخش  خصوصی و سیاستگذاری درست قابل انجام است. 

ارشد کشور صنعت حمل و نقل در نگاه مسوولین 

برگزاری ساالنه روز ملی صنعت حمل و نقل در کشور، فرصتی مناسب را فراهم می آورد تا حداقل برای یک روز هم 
که شده صدای دست اندرکاران این صنعت، رساتر به گوش رسد. امروزه حتی تصور تاخیر در جابجایی کاال و مسافر 
به حدی نگران کننده، هزینه بردار و تاثیرگذار در بخش های مختلف اقتصادی است که حمل و نقل رقابتی را در صدر 
توجه دولت ها قرار داده است. بنابراین  سهم حمل ونقل  از مولفه های تجارت داخلی و خارجی آنچنان اهمیت دارد که 
توجیه اقتصادی بسیاری از پروژهای تولیدی یا صادراتی  به سهم قیمت و زمان حمل در قیمت  تمام شده کاال است. 

در ایران، کشوری که از یکسو در مرکز چند کریدور بین المللی قرارداشته و از سوی دیگر ظرفیت حمل و نقل 
وجابجایی جمعیتی حدود 80 میلیونی را پیش رودارد ، نمی توان به حمل و نقل رقابتی بی توجه بود چرا که اندک 
غفلتی در عدم شناخت مشکالت و ارائه مستمر راهکارها می تواند کلیه سرمایه گذاری های انجام شده در این حوزه را 
به خطر ورشکستگی و بازگشت به گذشته مواجه سازد و زمینه را برای واگذاری بازارهای همسایه  و حتی بازار بزرگ 

کشور به بیگانه فراهم نماید.
بی تردید تحریم ها و رکود در این حوزه نیز بسیار موثر بوده و دست اندکاران این صنعت، سال های پر مرارتی را به امید 
آینده ای روشن سپری کرده اند، اما آنچه اهمیت دارد تنها رونق کسب و کاردر این حوزه نیست ، مهم تر از آن اتخاذ 
راهبردهای جهانی است که به مدد چشم انداز برنامه های توسعه کشورعملیاتی گردد. پساتحریم مملو از فرصت ها ی 
جدید برای کشور است که در صورت داشتن اطالعاتی همه جانبه از مشکالت داخلی و به روز که تحوالت جهانی و 
منطقه ای را مد نظر داشته و راهکارهایی را برای برنامه  ششم توسعه ارایه دهد، اهمیت  مضاعف می یابد. در این میان 
طراحی مجدد سند جامع حمل و نقل کشور که متشکل از سند توسعه بخش حمل و نقل در کلیه استان ها باشد، اولویت 
حتمی به شمار می رود. این سند  که با استفاده از اطالعاتی نظیر نیروی انسانی متخصص،طول راه های اصلی، میزان 
ترانزیت، حجم جابجایی مسافران و بار، تجزیه تحلیل عوامل محیطی و ده ها عوامل دیگر با استفاده از اسناد باالدستی 
تدوین می گردد می تواند صنعت حمل ونقل را درپیوند با سایر بخش های اقتصادی، تعریف برنامه ریزی نماید. برای 
نمونه در برنامه توسعه خراسان رضوی، کالن شهر مذهبی مشهد که از یک سو به عنوان استان پهناور مرزی و از سوی 
دیگر میزبان ساالنه میلیون ها مسافر است،نمی توان فارغ از قطب خدماتی با اقتصاد گردشگری به شمارآورده، اما 

تمهیدات الزم برای ایفای چنین نقشی را در اختیار آن قرار نداد.
 از سوی دیگر نمی توان برنامه های توسعه را بدون دریافت، جزئیات  و راه حل ها از زبان فعاالن بخش نگاشت. در 
جایی که مهم ترین معضل دست اندرکاران صنعت حمل و نقل کشور، تعدد مراکز تصمیم گیری و سیاستگذاری است، 

مفهوم روشن این سخن در نظر نگرفتن نظرات بخش خصوصی و کاهش تصدی های غیرضروردولتی است. 
همچنین تا زمانی که بین تشکل های صنفی این بخش همگرایی منصفانه نباشد نمی توان تنها از مسوولین دولتی انتظار 
حل مشکالت را داشت. به همین دلیل در این شماره نشریه که ویژه روز ملی صنعت  حمل و نقل تدارک دیده شده، 
سعی گردیده تا با همکاری اداره حمل و نقل  و پایانه های استان خراسان رضوی، انجمن ها و تشکل های مرتبط با 
بخش حمل و نقل، مجموعه کاملی از نظرات ریز و درشت اجزای حمل و نقل استان به صورت منطقه ای گردآوری 
گردد تا از این اظهارات که مستقیما وبالواسطه بیان می گردد، ره آوردی مورد استناد برای  تدوین منطقه ای برنامه ششم 

توسعه فراهم آید.

تدوین سند توسعه حمل ونقل کشور با رویکرد نظرات کارشناسی تشکل ها



3

13
94

اه 
ر م

 آذ
-5

39
اره

شم

شماره 29- اردیبهشت و خرداد 392

به نام خالق هستي

ول
مسو

دیر 
م م 
قل ه 
ب

شت
ددا
یا

فرازی از بیانات مقام معظم رهبری:
ظرفیت دیگر موقعیت جغرافیایی ماست؛ ما با پانزده کشور همسایه 
هستیم که این ها رفت و آمد دارند. حمل و نقل ترانزیت یکی از 

فرصت های بزرگ کشور ماست.

دکتر حسن روحانی رئیس جمهور:
باید در صنعت حمل و نقل کشور سرمایه گذاری جدید کنیم

دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی:
صنعت حمل ونقل کشور باید وارد بازار سرمایه شود و درهای این بازار را به 
روی این بخش باید باز کرد که این مهم نیز نیاز به انواع ابزارها و راهکارها دارد 
که با به کارگیری بخش  خصوصی و سیاستگذاری درست قابل انجام است. 

ارشد کشور صنعت حمل و نقل در نگاه مسوولین 

برگزاری ساالنه روز ملی صنعت حمل و نقل در کشور، فرصتی مناسب را فراهم می آورد تا حداقل برای یک روز هم 
که شده صدای دست اندرکاران این صنعت، رساتر به گوش رسد. امروزه حتی تصور تاخیر در جابجایی کاال و مسافر 
به حدی نگران کننده، هزینه بردار و تاثیرگذار در بخش های مختلف اقتصادی است که حمل و نقل رقابتی را در صدر 
توجه دولت ها قرار داده است. بنابراین  سهم حمل ونقل  از مولفه های تجارت داخلی و خارجی آنچنان اهمیت دارد که 
توجیه اقتصادی بسیاری از پروژهای تولیدی یا صادراتی  به سهم قیمت و زمان حمل در قیمت  تمام شده کاال است. 

در ایران، کشوری که از یکسو در مرکز چند کریدور بین المللی قرارداشته و از سوی دیگر ظرفیت حمل و نقل 
وجابجایی جمعیتی حدود 80 میلیونی را پیش رودارد ، نمی توان به حمل و نقل رقابتی بی توجه بود چرا که اندک 
غفلتی در عدم شناخت مشکالت و ارائه مستمر راهکارها می تواند کلیه سرمایه گذاری های انجام شده در این حوزه را 
به خطر ورشکستگی و بازگشت به گذشته مواجه سازد و زمینه را برای واگذاری بازارهای همسایه  و حتی بازار بزرگ 

کشور به بیگانه فراهم نماید.
بی تردید تحریم ها و رکود در این حوزه نیز بسیار موثر بوده و دست اندکاران این صنعت، سال های پر مرارتی را به امید 
آینده ای روشن سپری کرده اند، اما آنچه اهمیت دارد تنها رونق کسب و کاردر این حوزه نیست ، مهم تر از آن اتخاذ 
راهبردهای جهانی است که به مدد چشم انداز برنامه های توسعه کشورعملیاتی گردد. پساتحریم مملو از فرصت ها ی 
جدید برای کشور است که در صورت داشتن اطالعاتی همه جانبه از مشکالت داخلی و به روز که تحوالت جهانی و 
منطقه ای را مد نظر داشته و راهکارهایی را برای برنامه  ششم توسعه ارایه دهد، اهمیت  مضاعف می یابد. در این میان 
طراحی مجدد سند جامع حمل و نقل کشور که متشکل از سند توسعه بخش حمل و نقل در کلیه استان ها باشد، اولویت 
حتمی به شمار می رود. این سند  که با استفاده از اطالعاتی نظیر نیروی انسانی متخصص،طول راه های اصلی، میزان 
ترانزیت، حجم جابجایی مسافران و بار، تجزیه تحلیل عوامل محیطی و ده ها عوامل دیگر با استفاده از اسناد باالدستی 
تدوین می گردد می تواند صنعت حمل ونقل را درپیوند با سایر بخش های اقتصادی، تعریف برنامه ریزی نماید. برای 
نمونه در برنامه توسعه خراسان رضوی، کالن شهر مذهبی مشهد که از یک سو به عنوان استان پهناور مرزی و از سوی 
دیگر میزبان ساالنه میلیون ها مسافر است،نمی توان فارغ از قطب خدماتی با اقتصاد گردشگری به شمارآورده، اما 

تمهیدات الزم برای ایفای چنین نقشی را در اختیار آن قرار نداد.
 از سوی دیگر نمی توان برنامه های توسعه را بدون دریافت، جزئیات  و راه حل ها از زبان فعاالن بخش نگاشت. در 
جایی که مهم ترین معضل دست اندرکاران صنعت حمل و نقل کشور، تعدد مراکز تصمیم گیری و سیاستگذاری است، 

مفهوم روشن این سخن در نظر نگرفتن نظرات بخش خصوصی و کاهش تصدی های غیرضروردولتی است. 
همچنین تا زمانی که بین تشکل های صنفی این بخش همگرایی منصفانه نباشد نمی توان تنها از مسوولین دولتی انتظار 
حل مشکالت را داشت. به همین دلیل در این شماره نشریه که ویژه روز ملی صنعت  حمل و نقل تدارک دیده شده، 
سعی گردیده تا با همکاری اداره حمل و نقل  و پایانه های استان خراسان رضوی، انجمن ها و تشکل های مرتبط با 
بخش حمل و نقل، مجموعه کاملی از نظرات ریز و درشت اجزای حمل و نقل استان به صورت منطقه ای گردآوری 
گردد تا از این اظهارات که مستقیما وبالواسطه بیان می گردد، ره آوردی مورد استناد برای  تدوین منطقه ای برنامه ششم 

توسعه فراهم آید.

تدوین سند توسعه حمل ونقل کشور با رویکرد نظرات کارشناسی تشکل ها
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 26 آذرماه روز ملي »حمل و نقل و رانندگان « روز تجلي ایثار، شجاعت 
و از خودگذشتگي بخش حمل ونقل جاده اي به ویژه رانندگان تالشگر 
بوده و یادآور خاطره فرمان تاریخ ساز رهبر کبیر انقالب و بنیانگذار 
جمهوري اسالمي ایران حضرت امام خمیني )ره( در سال 1362 برای 
با یک حرکت  بنادر جنوبي کشور  تخلیه کاالهاي اساسي مردم در 
انقالبي وبسیجي در رساندن کاال به مقاصد در شهرها و روستاها و 
ترویج و توسعه ارزش هاي بي نظیر صنفي و ارج گذاري به خدمات 
برجسته بخش حمل ونقل جاده اي است. بدون تردید روحیه  و اقدام 

بسیجي وار عامل این حرکت عظیم و تاریخ ساز در کشور شد .
و همچنین روساي  اندرکاران   تمامي دست  به  روز  این  فرارسیدن 
اصناف ، انجمن ها، تشکل ها و تمامي رانندگان  به ویژه رانندگان  

حرفه اي تالشگر و زحمت کش که بخش اعظم  مسئولیت حمل و نقل را برعهده دارند و تمامي خادمیني 
که بستر ایمني و محیط مناسب را در سفر براي حفظ جان مسافران و سالمت کاالي مردم در امانتداري 

تالش مي کنند، تبریک و تهنیت عرض می کنم.
 روز حمل و نقل نمادي از ایام است تا بدین بهانه به خدمات تالشگران عرصه حمل و نقل به ویژه 
رانندگان گرامي ارج نهاده و قدرشناسي گردد. آنان که با متانت، صبوري و ایثار و دور از خانواده، 
سختي هاي فراوان، عهده دار هدایت ناوگان حمل و نقلي و گردش بخش مهمي از چرخه اقتصاد کشور 
هستند و نقش تعیین کننده اي در انسجام شبکه حمل و نقلي و امانت داري اموال و سالمت سفر هم  میهنان 
دارند. همچنین روز اول دي ماه نخستین روز شروع فصل زمستان و به عنوان آغاز سخت ترین بخش 

ماموریت راهداران خادم بي ادعا، فرصتي است تا قدر و منزلت خدمت این عزیزان ارج نهاده شود.
حماسه هاي بي شماري در تاریخ بخش حمل و نقل جاده اي و راهداري رخ داده است که مروري بر 
هریک از آنها مایه غرور و مباهات تالشگران این بخش است. از این رو الزم است فرصت افتخار 
آفرین براي معرفي فلسفه روز حمل و نقل و دستاوردها و عملکرد به نحو احسن استفاده شود تا مردم 
شریف ایران و بویژه استان خراسان رضوی که در پناه بارگاه رضوی ثامن الحجج، قدردان زحمت های 
تالشگران و خادمان ملت هستند بیش از پیش به عمق خدمات و زحمات شبانه  روزي فعاالن و تالشگران 

این بخش به ویژه رانندگان زحمتکش واقف شوند.
بدون شک این اقدام نشریه ي وزین اقتصاد آسیا به لحاظ اهمیت و نقش آن در گسترش و توسعه ي اقتصاد، 
 موجب ارتقاء و تبادل  دانش دست اندرکاران حمل ونقل، تولید کنندگان و تجار خواهد شد و امید وارم با تداوم 

آن شاهد ارتقاي بهره وري در هر دو بخش تولید و توزیع باشیم.

پیام تبریک  مهندس جواد وحدتی فرد
 مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی

 به مناسبت روز ملی حمل ونقل و رانندگان

در جهان امروز، بخش حمل و نقل از جمله 
بخش های زیربنایی اقتصاد هر جامعه است که 
عالوه بر تحت تأثیر قراردادن فرآیند توسعه 
دچار  توسعه  جریان  در  نیز  خود  اقتصادی، 

تغییر و تحول می شود.
بازار  ایفای نقش رابط میان  با  حمل و نقل، 
که  است  پلی  پایه های  مثابه  به  مصرف، 
بخش های مختلف جوامع با عبور از روی آن، 

به سمت توسعه پایدار حرکت می کنند.
جمهوری  در  نقل  و  حمل  نوپای  صنعت 
اسالمی ایران، دورانی پرفراز و نشیب را پشت 
سرگذاشته که ویژگی اصلی آن تالش برای 
بهتر  فردایی  و  واالتر  جایگاهی  به  دستیابی 

است.
در تاریخ تحوالت این صنعت در کشورمان، 
روزها و ایام سرنوشت  سازی بوده اند که نقش 
تعیین  کننده ای در شکل  گیری و انسجام شبکه 

حمل و نقل کشور داشته اند.
26 آذر ماه هر سال، یادآور صدور فرمان امام 
اعزام  زمینه  در  در سال 1362   » ره   « راحل 
کامیون ها به بنادر جنوبي براي تخلیه کاالهاي 

وارداتي از مبادي دریایي کشوراست.
ایجاد تنگناها و محدودیت ها در نظام ترابري 
کشور ، یکي از تبعات اقتصادي جنگ تحمیلي 
و  جغرافیایي  ویژه  موقعیت  لحاظ  به   . بود 
 ، آزاد  هاي  آب  به  ایران  گسترده  دسترسي 
از  همواره  کشور  تجاري  مبادالت  بیشترین 
طریق بنادر جنوبي صورت مي گرفته است 
محدودیت  و  مشکالت   ، جنگ  بروز  وبا 
کشور  اصلي  هاي  گلوگاه  در  فراواني  هاي 
رخ نمود؛ به ترتیبي که از مجموع بنادر فعال 
پنجگانه آبادان، خرمشهر، بندرامام، بوشهر و 
بندرعباس، بنادر آبادان و خرمشهر به کلي از 
صحنه حمل ونقل حذف شدند و بندر امام نیز 
به دلیل نزدیکي به مناطق جنگي به حالت نیمه 

تعطیل درآمد.
از سوي دیگر به علت نیازهاي فزاینده ناشي از 
ضرورت هاي جنگ و افزایش جمعیت ، میزان 

26 آذر روز ملي  حمل ونقل و رانندگان

واردات کاالهاي اساسي از طریق بنادر افزایش یافته بود و تعداد کثیرکشتي هاي در انتظار تخلیه در 
بنادر،نگراني هاي فراواني در زمینه بروز بحران ناشي از اتمام ذخیره کاالهاي اساسي در شهرها و 
جبهه هاي جنگ ، فساد محموالت غذایي کشتي هاي در انتظار تخلیه ، تهدید کشتي هاي منتظر 
تخلیه از سوي هواپیماها و توپخانه دشمن و بیمه هاي جنگي سنگین و کمرشکن به کشتي هاي 

منتظر ایجاد کرده بود
براي مقابله با این معضل،ستادي متشکل از برخي دستگاه هاي اجرایي ، با مسئولیت معاونت وقت 
حمل ونقل وزارت راه و ترابري ، به عنوان یکي از شاخه هاي ستاد بسیج اقتصادي تشکیل شد و 
با اتخاذ تدابیري از جمله هماهنگي با دستگاه هاي ذیربط و نیز تأمین و توزیع الستیك و قطعات 
یدکي ، روغن موتور و دیگر خدمات مورد نیاز کامیونداران ، موفقیت هایي در زمینه جلب و 
جذب آنان به سمت مبادي ورودي حاصل شد ، اما از آنجا که میزان کاالهاي وارداتي، بسیار بیشتر 
از توان پذیرش و بارگیري ناوگان حمل ونقل در آن مقطع بود، مشکل نوبت هاي طوالني براي 
تخلیه کشتي ها کماکان ادامه یافت و درآذر ماه سال 1362، تعدادکشتي هاي منتظر تخلیه به حدود 

100 فروند رسید.

26 آذر ماه هر سال، یادآور صدور فرمان امام راحل » ره « در سال 1362 در زمینه اعزام كامیون ها 
به بنادر جنوبي براي تخلیه كاالهاي وارداتي از مبادي دریایي كشوراست

با اوج گرفتن بحران، گزارشاتي درزمینه وجود کاالهاي اساسي و مورد نیاز کشور در بنادر جنوبي 
و محدودیت شدید در زمینهحمل ونقل و انتقال آنها به شهرها ومناطق جنگي، از سوي مقامات 
وزارت راه و ترابري  و وزارت بازرگاني، به حضرت امام » ره « ارایه شد و رهبر کبیر انقالب 
اسالمي نیز درسخنراني خود در روز 26 آذر ماه 1362 ، ضمن اطمینان دادن به مردم در زمینه 
وجود مایحتاج عمومي به مقدار مورد نیاز در بنادر جنوب ، کامیون داران کشور را به مشارکت در 

تخلیه هرچه سریعتر بنادر فراخواندند.
در پي صدور فرمان تاریخي امام راحل » ره « ، کامیونداران ، رانندگان و مؤسسات و انجمن هاي 
صنفي ،آمادگي خود را براي مشارکت در بسیج تخلیه بنادر اعالم کردند و معاونت حمل ونقل 
وزارت راه و ترابري نیز با ایجاد ستاد تخلیه کاال از مبادي ورودي ، مدیریت مؤثري رادر زمینه 
هماهنگي دستگاه ها و نهادهاي ذیربط براي برنامه ریزي پهلوگیري کشتي ها، تأمین و بکارگیري 
تجهیزات و عوامل تخلیه و بارگیري در اسکله ها، افزایش ساعات  کار گمرکات و بنادر و 
ارایه خدمات مورد نیاز کامیونداران، به عمل آورد و در نهایت بادرایت حضرت امام » ره « و 
فداکاري، ایثار و تالش شبانه روزي دست اندرکاران حمل ونقل ، مشکل تجمع کاالهاي وارداتي 

و نوبت هاي طوالني تخلیه کشتي ها در بنادر کشور حل شد.
14سال پس از زمان صدور فرمان امام راحل » ره « ، در سال 1376 به پیشنهاد وزارت راه و ترابري 
و براي آگاه سازي هرچه بیشتر جامعه با نقش و جایگاه بخش حمل ونقل ، روز 26 آذر ماه ، از 

سوي شوراي فرهنگ عمومي کشور به عنوان روز حمل ونقل شناخته شد.
بنابراین این روز و این هفته قدرداني از خدمات ارزشمند رانندگان کلیه صنوف حمل ونقل اعم 
ازحمل و نقل جاده اي، هوایي، ریلي و دریایي و سایردست اندرکاران و مرتبطان با این صنعت 

زیرساختي فرصتي مناسبت براي بازنگري نیازها و مشکالت این بخش است.

فرصـتی بـرای یادآوری
جمهـوری اسـالمی ایـران
وزارت راه و شهرسازی

سازمان راهداری و  حمل و نقل جاده ای
اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی
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 26 آذرماه روز ملي »حمل و نقل و رانندگان « روز تجلي ایثار، شجاعت 
و از خودگذشتگي بخش حمل ونقل جاده اي به ویژه رانندگان تالشگر 
بوده و یادآور خاطره فرمان تاریخ ساز رهبر کبیر انقالب و بنیانگذار 
جمهوري اسالمي ایران حضرت امام خمیني )ره( در سال 1362 برای 
با یک حرکت  بنادر جنوبي کشور  تخلیه کاالهاي اساسي مردم در 
انقالبي وبسیجي در رساندن کاال به مقاصد در شهرها و روستاها و 
ترویج و توسعه ارزش هاي بي نظیر صنفي و ارج گذاري به خدمات 
برجسته بخش حمل ونقل جاده اي است. بدون تردید روحیه  و اقدام 

بسیجي وار عامل این حرکت عظیم و تاریخ ساز در کشور شد .
و همچنین روساي  اندرکاران   تمامي دست  به  روز  این  فرارسیدن 
اصناف ، انجمن ها، تشکل ها و تمامي رانندگان  به ویژه رانندگان  

حرفه اي تالشگر و زحمت کش که بخش اعظم  مسئولیت حمل و نقل را برعهده دارند و تمامي خادمیني 
که بستر ایمني و محیط مناسب را در سفر براي حفظ جان مسافران و سالمت کاالي مردم در امانتداري 

تالش مي کنند، تبریک و تهنیت عرض می کنم.
 روز حمل و نقل نمادي از ایام است تا بدین بهانه به خدمات تالشگران عرصه حمل و نقل به ویژه 
رانندگان گرامي ارج نهاده و قدرشناسي گردد. آنان که با متانت، صبوري و ایثار و دور از خانواده، 
سختي هاي فراوان، عهده دار هدایت ناوگان حمل و نقلي و گردش بخش مهمي از چرخه اقتصاد کشور 
هستند و نقش تعیین کننده اي در انسجام شبکه حمل و نقلي و امانت داري اموال و سالمت سفر هم  میهنان 
دارند. همچنین روز اول دي ماه نخستین روز شروع فصل زمستان و به عنوان آغاز سخت ترین بخش 

ماموریت راهداران خادم بي ادعا، فرصتي است تا قدر و منزلت خدمت این عزیزان ارج نهاده شود.
حماسه هاي بي شماري در تاریخ بخش حمل و نقل جاده اي و راهداري رخ داده است که مروري بر 
هریک از آنها مایه غرور و مباهات تالشگران این بخش است. از این رو الزم است فرصت افتخار 
آفرین براي معرفي فلسفه روز حمل و نقل و دستاوردها و عملکرد به نحو احسن استفاده شود تا مردم 
شریف ایران و بویژه استان خراسان رضوی که در پناه بارگاه رضوی ثامن الحجج، قدردان زحمت های 
تالشگران و خادمان ملت هستند بیش از پیش به عمق خدمات و زحمات شبانه  روزي فعاالن و تالشگران 

این بخش به ویژه رانندگان زحمتکش واقف شوند.
بدون شک این اقدام نشریه ي وزین اقتصاد آسیا به لحاظ اهمیت و نقش آن در گسترش و توسعه ي اقتصاد، 
 موجب ارتقاء و تبادل  دانش دست اندرکاران حمل ونقل، تولید کنندگان و تجار خواهد شد و امید وارم با تداوم 

آن شاهد ارتقاي بهره وري در هر دو بخش تولید و توزیع باشیم.

پیام تبریک  مهندس جواد وحدتی فرد
 مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی

 به مناسبت روز ملی حمل ونقل و رانندگان

در جهان امروز، بخش حمل و نقل از جمله 
بخش های زیربنایی اقتصاد هر جامعه است که 
عالوه بر تحت تأثیر قراردادن فرآیند توسعه 
دچار  توسعه  جریان  در  نیز  خود  اقتصادی، 

تغییر و تحول می شود.
بازار  ایفای نقش رابط میان  با  حمل و نقل، 
که  است  پلی  پایه های  مثابه  به  مصرف، 
بخش های مختلف جوامع با عبور از روی آن، 

به سمت توسعه پایدار حرکت می کنند.
جمهوری  در  نقل  و  حمل  نوپای  صنعت 
اسالمی ایران، دورانی پرفراز و نشیب را پشت 
سرگذاشته که ویژگی اصلی آن تالش برای 
بهتر  فردایی  و  واالتر  جایگاهی  به  دستیابی 

است.
در تاریخ تحوالت این صنعت در کشورمان، 
روزها و ایام سرنوشت  سازی بوده اند که نقش 
تعیین  کننده ای در شکل  گیری و انسجام شبکه 

حمل و نقل کشور داشته اند.
26 آذر ماه هر سال، یادآور صدور فرمان امام 
اعزام  زمینه  در  در سال 1362   » ره   « راحل 
کامیون ها به بنادر جنوبي براي تخلیه کاالهاي 

وارداتي از مبادي دریایي کشوراست.
ایجاد تنگناها و محدودیت ها در نظام ترابري 
کشور ، یکي از تبعات اقتصادي جنگ تحمیلي 
و  جغرافیایي  ویژه  موقعیت  لحاظ  به   . بود 
 ، آزاد  هاي  آب  به  ایران  گسترده  دسترسي 
از  همواره  کشور  تجاري  مبادالت  بیشترین 
طریق بنادر جنوبي صورت مي گرفته است 
محدودیت  و  مشکالت   ، جنگ  بروز  وبا 
کشور  اصلي  هاي  گلوگاه  در  فراواني  هاي 
رخ نمود؛ به ترتیبي که از مجموع بنادر فعال 
پنجگانه آبادان، خرمشهر، بندرامام، بوشهر و 
بندرعباس، بنادر آبادان و خرمشهر به کلي از 
صحنه حمل ونقل حذف شدند و بندر امام نیز 
به دلیل نزدیکي به مناطق جنگي به حالت نیمه 

تعطیل درآمد.
از سوي دیگر به علت نیازهاي فزاینده ناشي از 
ضرورت هاي جنگ و افزایش جمعیت ، میزان 

26 آذر روز ملي  حمل ونقل و رانندگان

واردات کاالهاي اساسي از طریق بنادر افزایش یافته بود و تعداد کثیرکشتي هاي در انتظار تخلیه در 
بنادر،نگراني هاي فراواني در زمینه بروز بحران ناشي از اتمام ذخیره کاالهاي اساسي در شهرها و 
جبهه هاي جنگ ، فساد محموالت غذایي کشتي هاي در انتظار تخلیه ، تهدید کشتي هاي منتظر 
تخلیه از سوي هواپیماها و توپخانه دشمن و بیمه هاي جنگي سنگین و کمرشکن به کشتي هاي 

منتظر ایجاد کرده بود
براي مقابله با این معضل،ستادي متشکل از برخي دستگاه هاي اجرایي ، با مسئولیت معاونت وقت 
حمل ونقل وزارت راه و ترابري ، به عنوان یکي از شاخه هاي ستاد بسیج اقتصادي تشکیل شد و 
با اتخاذ تدابیري از جمله هماهنگي با دستگاه هاي ذیربط و نیز تأمین و توزیع الستیك و قطعات 
یدکي ، روغن موتور و دیگر خدمات مورد نیاز کامیونداران ، موفقیت هایي در زمینه جلب و 
جذب آنان به سمت مبادي ورودي حاصل شد ، اما از آنجا که میزان کاالهاي وارداتي، بسیار بیشتر 
از توان پذیرش و بارگیري ناوگان حمل ونقل در آن مقطع بود، مشکل نوبت هاي طوالني براي 
تخلیه کشتي ها کماکان ادامه یافت و درآذر ماه سال 1362، تعدادکشتي هاي منتظر تخلیه به حدود 

100 فروند رسید.

26 آذر ماه هر سال، یادآور صدور فرمان امام راحل » ره « در سال 1362 در زمینه اعزام كامیون ها 
به بنادر جنوبي براي تخلیه كاالهاي وارداتي از مبادي دریایي كشوراست

با اوج گرفتن بحران، گزارشاتي درزمینه وجود کاالهاي اساسي و مورد نیاز کشور در بنادر جنوبي 
و محدودیت شدید در زمینهحمل ونقل و انتقال آنها به شهرها ومناطق جنگي، از سوي مقامات 
وزارت راه و ترابري  و وزارت بازرگاني، به حضرت امام » ره « ارایه شد و رهبر کبیر انقالب 
اسالمي نیز درسخنراني خود در روز 26 آذر ماه 1362 ، ضمن اطمینان دادن به مردم در زمینه 
وجود مایحتاج عمومي به مقدار مورد نیاز در بنادر جنوب ، کامیون داران کشور را به مشارکت در 

تخلیه هرچه سریعتر بنادر فراخواندند.
در پي صدور فرمان تاریخي امام راحل » ره « ، کامیونداران ، رانندگان و مؤسسات و انجمن هاي 
صنفي ،آمادگي خود را براي مشارکت در بسیج تخلیه بنادر اعالم کردند و معاونت حمل ونقل 
وزارت راه و ترابري نیز با ایجاد ستاد تخلیه کاال از مبادي ورودي ، مدیریت مؤثري رادر زمینه 
هماهنگي دستگاه ها و نهادهاي ذیربط براي برنامه ریزي پهلوگیري کشتي ها، تأمین و بکارگیري 
تجهیزات و عوامل تخلیه و بارگیري در اسکله ها، افزایش ساعات  کار گمرکات و بنادر و 
ارایه خدمات مورد نیاز کامیونداران، به عمل آورد و در نهایت بادرایت حضرت امام » ره « و 
فداکاري، ایثار و تالش شبانه روزي دست اندرکاران حمل ونقل ، مشکل تجمع کاالهاي وارداتي 

و نوبت هاي طوالني تخلیه کشتي ها در بنادر کشور حل شد.
14سال پس از زمان صدور فرمان امام راحل » ره « ، در سال 1376 به پیشنهاد وزارت راه و ترابري 
و براي آگاه سازي هرچه بیشتر جامعه با نقش و جایگاه بخش حمل ونقل ، روز 26 آذر ماه ، از 

سوي شوراي فرهنگ عمومي کشور به عنوان روز حمل ونقل شناخته شد.
بنابراین این روز و این هفته قدرداني از خدمات ارزشمند رانندگان کلیه صنوف حمل ونقل اعم 
ازحمل و نقل جاده اي، هوایي، ریلي و دریایي و سایردست اندرکاران و مرتبطان با این صنعت 

زیرساختي فرصتي مناسبت براي بازنگري نیازها و مشکالت این بخش است.

فرصـتی بـرای یادآوری
جمهـوری اسـالمی ایـران
وزارت راه و شهرسازی

سازمان راهداری و  حمل و نقل جاده ای
اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی
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معاون وزیر راه و شهرسازي و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: دولت تالش 
مي کند با ایجاد و تقویت شرایط کامال رقابتي، دخالتي در تعیین قیمت نداشته و فقط نظارت 

عالیه داشته باشد.
به گزارش روابط عمومي اداره کل حمل و نقل و پایانه هاي خراسان رضوی، مهندس داود 
کشاورزیان با تأکید بر این که تقریباً 100 درصد بخش حمل و نقل جاده اي خصوصي است، 
افزود: حمل و نقل یکي از مهم ترین اجزاي اقتصاد ملي محسوب مي شود که به دلیل داشتن نقش 

زیر بنایي تأثیر فراواني  بر فرایند رشد اقتصادي کشور دارد. 

بخش حمل و نقل از جمله بخش هاي زیر بنایي است كه عالوه بر تحت تأثیر قراردادن فرآیند هاي 
اقتصادي، نقش اساسي در توسعه و باروري امكانات و استعداد هاي بالقوه جامعه نیز دارد و از 
طریق جابجایي بار و مسافر پیوند ناگسستني بین عوامل مختلف رشد و توسعه را فراهم مي آورد

فعالیت چهار پایانه مرزی در خراسان رضوی و همسایگی آن با دو كشور افغانستان و تركمنستان، 
خراسان رضوی را در حمل و نقل بین المللی و ترانزیت به دروازه تجارت و ترانزیت آسیای میانه 

و كشورهایCIS تبدیل كرده است

رقابت پذیری مسیرهای ترانزیتی با مدیریت هزینه و ریسک امكان پذیر است كه باید با تقویت 
زیر ساخت ها به ویژه در بخش ریلی و كاهش موانع و ساعات توقف تردد از پایانه ها به همراه 
افزایش هنر و توان بازاریابی بخش خصوصی برای ترانزیت و ارتباط موثر با تجار كشورهای 
همسایه و دیگر كشورهای منطقه و جهان تالش كرد تا با تحول و تغییر در مكانیزم توانمند سازی 
شركت های حمل و نقل و رفع همزمان موانع، از فرصت های پیش رو بهره برد و اعتماد تجار 

بین المللی را به مسیرهای ترانزیتی استان خراسان رضوي جلب كرد

وی ادامه داد: مجموعه خدماتي که سبب انتقال و جابجایي منابع تولید مي شود داراي ارزش 
اقتصادي است و بخشي از جریان تولید محسوب مي شود؛ از این رو بخش حمل و نقل از جمله 
بخش هاي زیر بنایي است که عالوه بر تحت تأثیر قراردادن فرآیند هاي اقتصادي، نقش اساسي 
در توسعه و باروري امکانات و استعداد هاي بالقوه جامعه نیز دارد و از طریق جابجایي بار و مسافر 

پیوند ناگسستني بین عوامل مختلف رشد و توسعه را فراهم مي آورد.
وی افزود: کاهش هزینه ها و افزایش بهره وري در بخش حمل و نقل منجر به کاهش قیمت نهایي 
محصوالت تولیدي  خواهد شد و امکان رقابت در بازارهاي جهاني را فراهم مي سازد و این امر 

اثر مثبتي بر رشد اقتصادي و بالندگي کشور خواهد داشت. 
کشاورزیان ادامه داد: از این رو سرمایه گذاري در این بخش چه از نوع بلند مدت و کوتاه مدت 
ضمن ارائه خدمات بهینه به افراد جامعه، باعث تثبیت اقتدار ملي و موقعیت استراتژیك ایران در 

منطقه و به تبع آن در سطح جهاني است.

وي همچنین با اشاره به اهمیت هوشمند سازي 
جاده هاي کشور و ادامه برنامه هاي سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای در این حوزه 
اظهار داشت: هم اکنون 400 دوربین کنترل 
فعال  کشور  شریانی  محورهاي  در  سرعت 
است و با نصب هزار و 880 دوربین دیگر طی 
سه سال آینده تعداد این دوربین ها به بیش از 

دو هزار و 280 دستگاه افزایش می یابد.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
ضمن برشمردن پروژه فوق به عنوان یکي از 
بزرگترین طرح هاي ITS درحوزه جاده اي  
افزود: خرید، نصب، بهره برداری و نگهداري  
به  پروژه ملی است؛  این دوربین ها یك  از 
گونه اي که به هیچ وجه به این پروژه نگاه 

اقتصادی نداریم.
کشاورزیان در ادامه سخنان خود عامل انساني 
را در سوانح رانندگي قابل توجه برشمرد و 
گفت: نصب این سیستم ها در جاده ها در 

رفتار رانندگان پر خطر تاثیرگذار خواهد بود.

وي در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به 
فعالیت چهار پایانه مرزی در خراسان رضوی 
و همسایگی این استان با دو کشور افغانستان 

معاون وزیر راه و شهرسازي و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای:

دولت تالش مي کند دخالتی در تعیین قیمت 
نداشته و فقط نظارت عالیه کند

ادامه در صفحه8

استاندار خراسان رضوی حمل و نقل جاده ای را یکي از ارکان اصلی ارتباطات در دهکده 
جهانی توصیف و بر توجه مضاعف به حمل و نقل جاده ای مسافر و بار در استان تاکید 

نمود.
به گزارش خبرنگار ما و به نقل از روابط عمومی اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان 
رضوی، علی رضا رشیدیان با بیان اینکه خراسان رضوی با 28 شهرستان چهارمین استان بزرگ 
کشور است که در شمال شرقی ایران واقع شده است گفت: این استان بیش از 539 کیلومتر مرز 

مشترک با ترکمنستان و 300 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد.

دو هزار و 401 كیلومتر آزادراه در كشور وجود دارد كه سهم خراسان رضوی با 111 كیلومتر 
آزادراه كه پنج درصد آزادراه های كشور  است كه از میانگین كشوری كمتر است

وجود چهار پایانه مرزی سرخس، دوغارون، لطف آباد و باجگیران از نقاط حائز اهمیت اقتصادی 
استان است و قرار گرفتن استان در مسیر جاده ابریشم، راه ارتباط كشورهای آسیای میانه را 
به كشورهای خلیج فارس و دسترسی به آب های آزاد هموار و فرصتی استثنایی برای توسعه 

حمل و نقل و ترانزیت استان فراهم كرده است

مشهد 2017 فرصت مناسبي براي توجه ویژه به موضوعات متنوع حمل ونقل  است و به 
مدیران و برنامه ریزان بخش حمل ونقل توصیه می نماییم تا از این فرصت نهایت استفاده را 
براي تامین زیر ساخت ها و ارتقاي خدمات  به مجاورین و زایرین آقا علي بن موسي الرضا)ع( 

به عمل آورند

وی ضمن تبریك 26 آذر ماه روز ملی حمل و نقل و رانندگان به فعاالن این عرصه، افزود: 
مشهد با وجود 3 میلیون و 200 هزار نفر جمعیت ثابت، ساالنه پذیرای 20 میلیون زائر است 
و باید خدمت رسانی ویژه ای به این جمعیت عاشقان اهل بیت)ع( داشته باشد که یکی از 

مهم ترین نیازهای این بخش حمل و نقل است که روز به روز در حال گسترش است.
وی تعداد مسافرینی که از شبکه ریلی استان استفاده مي کنند را  ساالنه 10 میلیون زائر، هوایی 
پنج میلیون نفر و  جاده اي را 22 میلیون  نفر برآورد کرد و راه های موجود را پاسخگوی نیاز 

زائران ندانست.
استاندار خراسان رضوی حجم زیاد تردد زائر در جاده های استان را دلیل ضرورت توسعه 
آزادراه ها دانست و با اشاره به وجود دو هزار و 401 کیلومتر آزادراه در کشور معتقد است سهم 
خراسان رضوی با 111 کیلومتر آزادراه که پنج درصد آزادراه های کشور را شامل می شود، از 

میانگین کشوری کمتر است.
رشیدیان مشهد را در مسیر محور ترانزیتی شمال به جنوب و غرب به شرق توصیف و از 

ایمن  از آزادراه برای تردد  نظر برخورداری 
از  نیازمند حمایت ویژه  و آسان خودروها، 
سوی دست اندرکاران توسعه شبکه حمل و 

نقل کشور ارزیابی کرد.
های  آزادراه  توسعه  لزوم  بر  همچنین  وی 
استان برای ارائه خدمات مناسب به زائرانی 
که از طریق جاده به مشهد مقدس مشرف 
می شوند و تأمین نیاز کامیون های ترانزیتی و 

صادراتی تاکید کرد.
استاندار خراسان رضوی وجود چهار پایانه 
و  آباد  لطف  دوغارون،  سرخس،  مرزی 
باجگیران را از نقاط حائز اهمیت اقتصادی 
استان  گرفتن  قرار  گفت:  و  برشمرد  استان 
در مسیر جاده ابریشم، راه ارتباط کشورهای 
آسیای میانه را به کشورهای خلیج فارس و 
دسترسی به آب های آزاد هموار و فرصتی 
استثنایی برای توسعه حمل و نقل و ترانزیت 

استان فراهم کرده است.
از  رضوی  خراسان  اینکه  بیان  با  رشیدیان 
اول  رتبه   93 سال  در  ونقلي  حمل  لحاظ 
سوم  رتبه  و  واردات  پنجم  رتبه  صادرات، 
در ترانزیت ورودی و رتبه اول در ترانزیت 
خروجی کاال را دارد،  تصریح کرد: خراسان 
رضوی همچنین از طریق ناوگان حمل و نقل 
جاده ای تا پایان 6 ماهه اول سال 94، بیش 

رشیدیان استاندار خراسان رضوي:

حمل و نقل جاده ای  از ارکان  اصلی ارتباطات در 
دهکده جهانی

گـــو و  کـفــت 
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معاون وزیر راه و شهرسازي و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای گفت: دولت تالش 
مي کند با ایجاد و تقویت شرایط کامال رقابتي، دخالتي در تعیین قیمت نداشته و فقط نظارت 

عالیه داشته باشد.
به گزارش روابط عمومي اداره کل حمل و نقل و پایانه هاي خراسان رضوی، مهندس داود 
کشاورزیان با تأکید بر این که تقریباً 100 درصد بخش حمل و نقل جاده اي خصوصي است، 
افزود: حمل و نقل یکي از مهم ترین اجزاي اقتصاد ملي محسوب مي شود که به دلیل داشتن نقش 

زیر بنایي تأثیر فراواني  بر فرایند رشد اقتصادي کشور دارد. 

بخش حمل و نقل از جمله بخش هاي زیر بنایي است كه عالوه بر تحت تأثیر قراردادن فرآیند هاي 
اقتصادي، نقش اساسي در توسعه و باروري امكانات و استعداد هاي بالقوه جامعه نیز دارد و از 
طریق جابجایي بار و مسافر پیوند ناگسستني بین عوامل مختلف رشد و توسعه را فراهم مي آورد

فعالیت چهار پایانه مرزی در خراسان رضوی و همسایگی آن با دو كشور افغانستان و تركمنستان، 
خراسان رضوی را در حمل و نقل بین المللی و ترانزیت به دروازه تجارت و ترانزیت آسیای میانه 

و كشورهایCIS تبدیل كرده است

رقابت پذیری مسیرهای ترانزیتی با مدیریت هزینه و ریسک امكان پذیر است كه باید با تقویت 
زیر ساخت ها به ویژه در بخش ریلی و كاهش موانع و ساعات توقف تردد از پایانه ها به همراه 
افزایش هنر و توان بازاریابی بخش خصوصی برای ترانزیت و ارتباط موثر با تجار كشورهای 
همسایه و دیگر كشورهای منطقه و جهان تالش كرد تا با تحول و تغییر در مكانیزم توانمند سازی 
شركت های حمل و نقل و رفع همزمان موانع، از فرصت های پیش رو بهره برد و اعتماد تجار 

بین المللی را به مسیرهای ترانزیتی استان خراسان رضوي جلب كرد

وی ادامه داد: مجموعه خدماتي که سبب انتقال و جابجایي منابع تولید مي شود داراي ارزش 
اقتصادي است و بخشي از جریان تولید محسوب مي شود؛ از این رو بخش حمل و نقل از جمله 
بخش هاي زیر بنایي است که عالوه بر تحت تأثیر قراردادن فرآیند هاي اقتصادي، نقش اساسي 
در توسعه و باروري امکانات و استعداد هاي بالقوه جامعه نیز دارد و از طریق جابجایي بار و مسافر 

پیوند ناگسستني بین عوامل مختلف رشد و توسعه را فراهم مي آورد.
وی افزود: کاهش هزینه ها و افزایش بهره وري در بخش حمل و نقل منجر به کاهش قیمت نهایي 
محصوالت تولیدي  خواهد شد و امکان رقابت در بازارهاي جهاني را فراهم مي سازد و این امر 

اثر مثبتي بر رشد اقتصادي و بالندگي کشور خواهد داشت. 
کشاورزیان ادامه داد: از این رو سرمایه گذاري در این بخش چه از نوع بلند مدت و کوتاه مدت 
ضمن ارائه خدمات بهینه به افراد جامعه، باعث تثبیت اقتدار ملي و موقعیت استراتژیك ایران در 

منطقه و به تبع آن در سطح جهاني است.

وي همچنین با اشاره به اهمیت هوشمند سازي 
جاده هاي کشور و ادامه برنامه هاي سازمان 
راهداری و حمل و نقل جاده ای در این حوزه 
اظهار داشت: هم اکنون 400 دوربین کنترل 
فعال  کشور  شریانی  محورهاي  در  سرعت 
است و با نصب هزار و 880 دوربین دیگر طی 
سه سال آینده تعداد این دوربین ها به بیش از 

دو هزار و 280 دستگاه افزایش می یابد.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
ضمن برشمردن پروژه فوق به عنوان یکي از 
بزرگترین طرح هاي ITS درحوزه جاده اي  
افزود: خرید، نصب، بهره برداری و نگهداري  
به  پروژه ملی است؛  این دوربین ها یك  از 
گونه اي که به هیچ وجه به این پروژه نگاه 

اقتصادی نداریم.
کشاورزیان در ادامه سخنان خود عامل انساني 
را در سوانح رانندگي قابل توجه برشمرد و 
گفت: نصب این سیستم ها در جاده ها در 

رفتار رانندگان پر خطر تاثیرگذار خواهد بود.

وي در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به 
فعالیت چهار پایانه مرزی در خراسان رضوی 
و همسایگی این استان با دو کشور افغانستان 

معاون وزیر راه و شهرسازي و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای:

دولت تالش مي کند دخالتی در تعیین قیمت 
نداشته و فقط نظارت عالیه کند
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استاندار خراسان رضوی حمل و نقل جاده ای را یکي از ارکان اصلی ارتباطات در دهکده 
جهانی توصیف و بر توجه مضاعف به حمل و نقل جاده ای مسافر و بار در استان تاکید 

نمود.
به گزارش خبرنگار ما و به نقل از روابط عمومی اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان 
رضوی، علی رضا رشیدیان با بیان اینکه خراسان رضوی با 28 شهرستان چهارمین استان بزرگ 
کشور است که در شمال شرقی ایران واقع شده است گفت: این استان بیش از 539 کیلومتر مرز 

مشترک با ترکمنستان و 300 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد.

دو هزار و 401 كیلومتر آزادراه در كشور وجود دارد كه سهم خراسان رضوی با 111 كیلومتر 
آزادراه كه پنج درصد آزادراه های كشور  است كه از میانگین كشوری كمتر است

وجود چهار پایانه مرزی سرخس، دوغارون، لطف آباد و باجگیران از نقاط حائز اهمیت اقتصادی 
استان است و قرار گرفتن استان در مسیر جاده ابریشم، راه ارتباط كشورهای آسیای میانه را 
به كشورهای خلیج فارس و دسترسی به آب های آزاد هموار و فرصتی استثنایی برای توسعه 

حمل و نقل و ترانزیت استان فراهم كرده است

مشهد 2017 فرصت مناسبي براي توجه ویژه به موضوعات متنوع حمل ونقل  است و به 
مدیران و برنامه ریزان بخش حمل ونقل توصیه می نماییم تا از این فرصت نهایت استفاده را 
براي تامین زیر ساخت ها و ارتقاي خدمات  به مجاورین و زایرین آقا علي بن موسي الرضا)ع( 

به عمل آورند

وی ضمن تبریك 26 آذر ماه روز ملی حمل و نقل و رانندگان به فعاالن این عرصه، افزود: 
مشهد با وجود 3 میلیون و 200 هزار نفر جمعیت ثابت، ساالنه پذیرای 20 میلیون زائر است 
و باید خدمت رسانی ویژه ای به این جمعیت عاشقان اهل بیت)ع( داشته باشد که یکی از 

مهم ترین نیازهای این بخش حمل و نقل است که روز به روز در حال گسترش است.
وی تعداد مسافرینی که از شبکه ریلی استان استفاده مي کنند را  ساالنه 10 میلیون زائر، هوایی 
پنج میلیون نفر و  جاده اي را 22 میلیون  نفر برآورد کرد و راه های موجود را پاسخگوی نیاز 

زائران ندانست.
استاندار خراسان رضوی حجم زیاد تردد زائر در جاده های استان را دلیل ضرورت توسعه 
آزادراه ها دانست و با اشاره به وجود دو هزار و 401 کیلومتر آزادراه در کشور معتقد است سهم 
خراسان رضوی با 111 کیلومتر آزادراه که پنج درصد آزادراه های کشور را شامل می شود، از 

میانگین کشوری کمتر است.
رشیدیان مشهد را در مسیر محور ترانزیتی شمال به جنوب و غرب به شرق توصیف و از 

ایمن  از آزادراه برای تردد  نظر برخورداری 
از  نیازمند حمایت ویژه  و آسان خودروها، 
سوی دست اندرکاران توسعه شبکه حمل و 

نقل کشور ارزیابی کرد.
های  آزادراه  توسعه  لزوم  بر  همچنین  وی 
استان برای ارائه خدمات مناسب به زائرانی 
که از طریق جاده به مشهد مقدس مشرف 
می شوند و تأمین نیاز کامیون های ترانزیتی و 

صادراتی تاکید کرد.
استاندار خراسان رضوی وجود چهار پایانه 
و  آباد  لطف  دوغارون،  سرخس،  مرزی 
باجگیران را از نقاط حائز اهمیت اقتصادی 
استان  گرفتن  قرار  گفت:  و  برشمرد  استان 
در مسیر جاده ابریشم، راه ارتباط کشورهای 
آسیای میانه را به کشورهای خلیج فارس و 
دسترسی به آب های آزاد هموار و فرصتی 
استثنایی برای توسعه حمل و نقل و ترانزیت 

استان فراهم کرده است.
از  رضوی  خراسان  اینکه  بیان  با  رشیدیان 
اول  رتبه   93 سال  در  ونقلي  حمل  لحاظ 
سوم  رتبه  و  واردات  پنجم  رتبه  صادرات، 
در ترانزیت ورودی و رتبه اول در ترانزیت 
خروجی کاال را دارد،  تصریح کرد: خراسان 
رضوی همچنین از طریق ناوگان حمل و نقل 
جاده ای تا پایان 6 ماهه اول سال 94، بیش 

رشیدیان استاندار خراسان رضوي:

حمل و نقل جاده ای  از ارکان  اصلی ارتباطات در 
دهکده جهانی

گـــو و  کـفــت 
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از 820 میلیون تن کاال از مرزهای چهارگانه استان صادر و قریب به 2 میلیون تن کاال ترانزیت 
شده است.

وی با اشاره به اینکه استان یکی از قطب های ششگانه صنعت کشور است،  تاکید کرد: صنایع 
فعال در ساخت فلزات اساسی رتبه چهارم صنایع عمده استان را داراست که سهم بزرگی در 
توسعه صنایع معدنی و تولید ماشین آالت صنعتی دارد و نشانگر توان فن آوری و تولید داخل 

محسوب می شود.
استاندار خراسان رضوی معادن سنگ آهن، گاز، خاک های صنعتی، سنگهای تزئینی،  مس،  
طال، مصالح ساختمانی و زغال سنگ را از مهمترین معادن استان و وجود این معادن را از 
ظرفیت های اقتصادی خراسان رضوی برشمرد که توجه ویژه ای را در حوزه حمل و نقل 

می طلبد.
رشیدیان همچنین به محصوالت زراعی متنوع با محوریت گندم، زعفران و محصوالت باغی با 
محوریت سیب زمینی، پسته، زیره سبز، انگور و سیب را که عمده ترین اقالم صادراتی استان 
به شمار می روند، اشاره کرد و گفت: ارتباطات مهمترین اصل توسعه کشور و حمل و نقل 

جاده ای رکن اصلی ارتباطات و جابجایی مسافران و بار در دهکده جهانی است.
وی با اشاره به نقش رانندگان و اهمیت فعالیت این قشر در توسعه جامعه و کشور قدردان 
فعالیت این قشر و صبوری خانواده های آنان است و می افزاید: رانندگان بیشترین زمان زندگی 
خود را در جاده ها به سر می برند و خانواده های آن ها با صبرو شکیبایی و ایجاد فضایی امن 

و آسوده در خانه الزامات حضور و آرامش رانندگان را فراهم می کنند.
رشیدیان بر حرفه ای بودن رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده ای استان تاکید کرد و توجه آنها 
به رانندگان سواری متردد که در طول جاده ها تردد مي کنند را خواستار شد تا از این طریق 

تاثیري بر کاهش سوانح رانندگي داشته باشند.  
وی توسعه زیرساختهای حمل و نقل عمومی را الزمه کالنشهر مشهد به عنوان پایتخت معنوی 
کشور ایران دانست و بر نقش حمل و نقل ریلی در کاهش آلودگی هوا و تسهیل ترافیك 

تاکید کرد.
استاندار خراسان رضوی معتقد است مشهد با 20 میلیون زائر داخلی نیازمند توسعه حمل و 
نقل ریلی است و با توسعه شهرنشینی و افزایش خودروها مشکل ترافیکی شهر مشهد افزایش 
می یابد و تصویب طرح ترافیك و حمل و نقل مشهد به حمل و نقل ریلی  شهري توجه 

ویژه دارد.
وی مشهد 2017 را نیز فرصت مناسبي براي توجه ویژه به موضوعات متنوع حمل ونقل 
دانست و به مدیران و برنامه ریزان بخش حمل ونقل توصیه نمود تا از این فرصت نهایت 
استفاده را براي تامین زیر ساخت ها و ارتقاي خدمات  به مجاورین و زایرین آقا علي بن 

موسي الرضا)ع( به عمل آورند.
استاندار خراسان رضوي در پایان گفت: اهتمام دولت تدبیر و امید توسعه ناوگان حمل و نقل 

عمومی و نوسازی آن است و در این مسیر اقدامات شایسته  ای صورت داده است.

و ترکمنستان اظهار داشت: خراسان رضوی در 
حمل و نقل بین المللی و ترانزیت به دروازه 
تجارت و ترانزیت آسیای میانه و کشورهای

CIS تبدیل شده است.
رشد  تداوم  به  شهرسازي  و  راه  وزیر  معاون 
عملکرد بخش حمل و نقل بین المللی استان 
خراسان رضوي در سال های اخیر اشاره کرد 
و افزود: این روند نشان از وجود ظرفیت های 
باالی توسعه حمل و نقل در این استان دارد و 
امیدواریم با افزایش رشد اقتصادی کشور و رفع 
برخی تنگناها شاهد شکوفایی هرچه بیشتر آن 

طی سال های آینده باشیم.
کشاورزیان گفت: داالن ترانزیتی محور شرق، 
کریدور تراسیکا و شاخه ای از کریدور شمال- 
پایانه های مرزی خراسان رضوی  از  جنوب 
می گذرد. با این همه، قبل از هر چیز موضوع 
ترانزیت و استفاده از مزیت سرزمینی، نیازمند 
عزم ملی و حرکت هم جهت همه بخش های 

مرتبط است.
وی خاطرنشان کرد: امنیت کشور مهم ترین 
عامل حفظ موقعیت ترانزیت است که از آن مي 

توان به عنوان یك جزیره امن درمنطقه نام برد.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
بر رعایت اصل هماهنگی سازمان های متولی و 
یکپارچه سازی و عملکرد شبکه ای سیستم های 
نظارتی، حاکمیتی و خدماتی تاکید کرد و گفت: 
رقابت پذیری مسیرهای ترانزیتی با مدیریت 
هزینه و ریسك امکان پذیر است که باید با 
تقویت زیر ساخت ها به ویژه در بخش ریلی 
و کاهش موانع و ساعات توقف تردد از پایانه 
ها به همراه افزایش هنر و توان بازاریابی بخش 
خصوصی برای ترانزیت و ارتباط موثر با تجار 
کشورهای همسایه و دیگر کشورهای منطقه و 
جهان تالش کرد تا با تحول و تغییر در مکانیزم 
توانمند سازی شرکت های حمل و نقل و رفع 
همزمان موانع، از فرصت های پیش رو بهره برد 
و اعتماد تجار بین المللی را به مسیرهای ترانزیتی 

استان خراسان رضوي جلب کرد.
وی یادآور شد: ویژگی خاص استان خراسان 
رضوی باعث شده تا حدود دو سوم از سال 
موضوع حمل و نقل مسافر در این استان از 
ضرورت  و  باشد  برخوردار  خاصی  ویژگی 
سرمایه گذاری در بخش های مختلف حمل و 

نقل برای این استان کامال محسوس است.

دولت تالش مي کند دخالتی 
در تعیین قیمت ...
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مدیر کل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی گفت: از فرصت و ظرفیت های فراوان در جاده های 
استان برای اشتغالزایی غفلت کرده ایم.

58 هزار و 345 نفر به طور مستقیم در بخش حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی شاغل هستند و 
جهت گیری در این بخش براساس اسناد باالدستی و سند چشم انداز 20 ساله ترسیم شده است

هفت درصد از حجم كل جابجایی كاال در كشور متعلق به خراسان رضوی است كه 21 درصد از كل 
كاالهای جابه جا شده در استان طی نیمه نخست امسال مربوط به سنگ آهن و 16 درصد مربوط به 
سیمان بوده كه سه استان تهران، اصفهان و هرمزگان عمده ترین مقصد كاالهای صادراتی از این 

استان بوده اند

ایجاد  در  گذاری  سرمایه  افزود:  رضوی  خراسان  اداری  شورای  نشست  در  فر  وحدتی  جواد 
مجتمع های رفاهی در جاده های استان می تواند ضمن تامین امنیت زمینه اشتغال را برای افراد جویای 

کار فراهم کند.
وی بیان کرد: 58 هزار و 345 نفر به طور مستقیم در بخش حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی شاغل 
هستند و جهت گیری در این بخش براساس اسناد باالدستی و سند چشم انداز 20 ساله ترسیم شده 

است.
وی گفت: بخش حمل و نقل نمونه عینی از اصل 44 قانون اساسی است و تاکنون براین اساس 61 هزار 

میلیارد ریال توسط بخش خصوصی در این حوزه از خراسان رضوی سرمایه گذاری شده است.
مدیر کل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی افزود: این استان به برکت وجود حضرت امام رضا 

)ع( در بخش حمل و نقل مسافری و کاالیی رتبه های اول تا سوم کشور را دارد.
وی با اشاره به فعالیت 262 شرکت حمل و نقل کاالیی و چهار پایانه مرزی در خراسان رضوی اظهار 
کرد: در نیمه نخست امسال 12 میلیون تن کاال در جاده های استان جابه جا شده که در مقایسه با مدت 

مشابه سال قبل 10 درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: هفت درصد از حجم کل جابجایی 
کاال در کشور متعلق به خراسان رضوی است که 
21 درصد از کل کاالهای جابه جا شده در استان 
طی نیمه نخست امسال مربوط به سنگ آهن و 
16 درصد مربوط به سیمان بوده که سه استان 
تهران، اصفهان و هرمزگان عمده ترین مقصد 

کاالهای صادراتی از این استان بوده اند. 
هزار  گفت: 35  فر  وحدتی  ایرنا،  گزارش  به 
دستگاه کامیون در جاده های خراسان رضوی 
کاالها را جابه جا می کنند که در این زمینه این 

استان رتبه چهارم کشور را دارد.
ناوگان  هزار  هشت  فعالیت  به  اشاره  با  وی 
مسافری، 133 شرکت مسافری و هشت هزار 
راننده در این استان افزود: در نیمه نخست امسال 
10 میلیون مسافر در این استان جابه جا شدند که 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل هفت درصد 

کاهش داشته است.
وی اظهار کرد: استان خراسان رضوی در شاهراه 
ترانزیتی شرق – غرب کشور قرار گرفته که چند 
پایانه مرزی و 169 شرکت حمل و نقل بین 

المللی در آن فعالیت دارند.
مدیر کل حمل و نقل و پایانه های خراسان 
رضوی گفت: در شش ماهه نخست امسال 821 
هزار تن کاال از پایانه های مرزی استان صادر شده 
که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 15 درصد 
کاهش داشته اما همچنان خراسان رضوی با 25 
درصد صادرات کاال از پایانه های مرزی رتبه 

نخست کشور را دارد.
وی افزود: از کل صادرات از مرزهای خراسان 
رضوی در نیمه نخست امسال سهم مرز دوغارون 
45 درصد، سهم مرز سرخس 21 درصد، سهم 
مرز لطف آباد 31 درصد و سهم مرز باجگیران سه 

درصد بوده است.
وی اظهار کرد: خراسان رضوی در زمینه واردات 
کاال از پایانه های مرزی رتبه پنجم کشور را در 
شش ماه نخست امسال کسب کرده و در این 
مدت واردات کاال در این استان در مقایسه با 
ادامه در صفحه 11

غفلت از ظرفیت های اشتغالزایی
 در حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی
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از 820 میلیون تن کاال از مرزهای چهارگانه استان صادر و قریب به 2 میلیون تن کاال ترانزیت 
شده است.

وی با اشاره به اینکه استان یکی از قطب های ششگانه صنعت کشور است،  تاکید کرد: صنایع 
فعال در ساخت فلزات اساسی رتبه چهارم صنایع عمده استان را داراست که سهم بزرگی در 
توسعه صنایع معدنی و تولید ماشین آالت صنعتی دارد و نشانگر توان فن آوری و تولید داخل 

محسوب می شود.
استاندار خراسان رضوی معادن سنگ آهن، گاز، خاک های صنعتی، سنگهای تزئینی،  مس،  
طال، مصالح ساختمانی و زغال سنگ را از مهمترین معادن استان و وجود این معادن را از 
ظرفیت های اقتصادی خراسان رضوی برشمرد که توجه ویژه ای را در حوزه حمل و نقل 

می طلبد.
رشیدیان همچنین به محصوالت زراعی متنوع با محوریت گندم، زعفران و محصوالت باغی با 
محوریت سیب زمینی، پسته، زیره سبز، انگور و سیب را که عمده ترین اقالم صادراتی استان 
به شمار می روند، اشاره کرد و گفت: ارتباطات مهمترین اصل توسعه کشور و حمل و نقل 

جاده ای رکن اصلی ارتباطات و جابجایی مسافران و بار در دهکده جهانی است.
وی با اشاره به نقش رانندگان و اهمیت فعالیت این قشر در توسعه جامعه و کشور قدردان 
فعالیت این قشر و صبوری خانواده های آنان است و می افزاید: رانندگان بیشترین زمان زندگی 
خود را در جاده ها به سر می برند و خانواده های آن ها با صبرو شکیبایی و ایجاد فضایی امن 

و آسوده در خانه الزامات حضور و آرامش رانندگان را فراهم می کنند.
رشیدیان بر حرفه ای بودن رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده ای استان تاکید کرد و توجه آنها 
به رانندگان سواری متردد که در طول جاده ها تردد مي کنند را خواستار شد تا از این طریق 

تاثیري بر کاهش سوانح رانندگي داشته باشند.  
وی توسعه زیرساختهای حمل و نقل عمومی را الزمه کالنشهر مشهد به عنوان پایتخت معنوی 
کشور ایران دانست و بر نقش حمل و نقل ریلی در کاهش آلودگی هوا و تسهیل ترافیك 

تاکید کرد.
استاندار خراسان رضوی معتقد است مشهد با 20 میلیون زائر داخلی نیازمند توسعه حمل و 
نقل ریلی است و با توسعه شهرنشینی و افزایش خودروها مشکل ترافیکی شهر مشهد افزایش 
می یابد و تصویب طرح ترافیك و حمل و نقل مشهد به حمل و نقل ریلی  شهري توجه 

ویژه دارد.
وی مشهد 2017 را نیز فرصت مناسبي براي توجه ویژه به موضوعات متنوع حمل ونقل 
دانست و به مدیران و برنامه ریزان بخش حمل ونقل توصیه نمود تا از این فرصت نهایت 
استفاده را براي تامین زیر ساخت ها و ارتقاي خدمات  به مجاورین و زایرین آقا علي بن 

موسي الرضا)ع( به عمل آورند.
استاندار خراسان رضوي در پایان گفت: اهتمام دولت تدبیر و امید توسعه ناوگان حمل و نقل 

عمومی و نوسازی آن است و در این مسیر اقدامات شایسته  ای صورت داده است.

و ترکمنستان اظهار داشت: خراسان رضوی در 
حمل و نقل بین المللی و ترانزیت به دروازه 
تجارت و ترانزیت آسیای میانه و کشورهای

CIS تبدیل شده است.
رشد  تداوم  به  شهرسازي  و  راه  وزیر  معاون 
عملکرد بخش حمل و نقل بین المللی استان 
خراسان رضوي در سال های اخیر اشاره کرد 
و افزود: این روند نشان از وجود ظرفیت های 
باالی توسعه حمل و نقل در این استان دارد و 
امیدواریم با افزایش رشد اقتصادی کشور و رفع 
برخی تنگناها شاهد شکوفایی هرچه بیشتر آن 

طی سال های آینده باشیم.
کشاورزیان گفت: داالن ترانزیتی محور شرق، 
کریدور تراسیکا و شاخه ای از کریدور شمال- 
پایانه های مرزی خراسان رضوی  از  جنوب 
می گذرد. با این همه، قبل از هر چیز موضوع 
ترانزیت و استفاده از مزیت سرزمینی، نیازمند 
عزم ملی و حرکت هم جهت همه بخش های 

مرتبط است.
وی خاطرنشان کرد: امنیت کشور مهم ترین 
عامل حفظ موقعیت ترانزیت است که از آن مي 

توان به عنوان یك جزیره امن درمنطقه نام برد.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
بر رعایت اصل هماهنگی سازمان های متولی و 
یکپارچه سازی و عملکرد شبکه ای سیستم های 
نظارتی، حاکمیتی و خدماتی تاکید کرد و گفت: 
رقابت پذیری مسیرهای ترانزیتی با مدیریت 
هزینه و ریسك امکان پذیر است که باید با 
تقویت زیر ساخت ها به ویژه در بخش ریلی 
و کاهش موانع و ساعات توقف تردد از پایانه 
ها به همراه افزایش هنر و توان بازاریابی بخش 
خصوصی برای ترانزیت و ارتباط موثر با تجار 
کشورهای همسایه و دیگر کشورهای منطقه و 
جهان تالش کرد تا با تحول و تغییر در مکانیزم 
توانمند سازی شرکت های حمل و نقل و رفع 
همزمان موانع، از فرصت های پیش رو بهره برد 
و اعتماد تجار بین المللی را به مسیرهای ترانزیتی 

استان خراسان رضوي جلب کرد.
وی یادآور شد: ویژگی خاص استان خراسان 
رضوی باعث شده تا حدود دو سوم از سال 
موضوع حمل و نقل مسافر در این استان از 
ضرورت  و  باشد  برخوردار  خاصی  ویژگی 
سرمایه گذاری در بخش های مختلف حمل و 

نقل برای این استان کامال محسوس است.

دولت تالش مي کند دخالتی 
در تعیین قیمت ...

 ادامه از صفحه6

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی گفت: از فرصت و ظرفیت های فراوان در جاده های 
استان برای اشتغالزایی غفلت کرده ایم.

58 هزار و 345 نفر به طور مستقیم در بخش حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی شاغل هستند و 
جهت گیری در این بخش براساس اسناد باالدستی و سند چشم انداز 20 ساله ترسیم شده است

هفت درصد از حجم كل جابجایی كاال در كشور متعلق به خراسان رضوی است كه 21 درصد از كل 
كاالهای جابه جا شده در استان طی نیمه نخست امسال مربوط به سنگ آهن و 16 درصد مربوط به 
سیمان بوده كه سه استان تهران، اصفهان و هرمزگان عمده ترین مقصد كاالهای صادراتی از این 

استان بوده اند

ایجاد  در  گذاری  سرمایه  افزود:  رضوی  خراسان  اداری  شورای  نشست  در  فر  وحدتی  جواد 
مجتمع های رفاهی در جاده های استان می تواند ضمن تامین امنیت زمینه اشتغال را برای افراد جویای 

کار فراهم کند.
وی بیان کرد: 58 هزار و 345 نفر به طور مستقیم در بخش حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی شاغل 
هستند و جهت گیری در این بخش براساس اسناد باالدستی و سند چشم انداز 20 ساله ترسیم شده 

است.
وی گفت: بخش حمل و نقل نمونه عینی از اصل 44 قانون اساسی است و تاکنون براین اساس 61 هزار 

میلیارد ریال توسط بخش خصوصی در این حوزه از خراسان رضوی سرمایه گذاری شده است.
مدیر کل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی افزود: این استان به برکت وجود حضرت امام رضا 

)ع( در بخش حمل و نقل مسافری و کاالیی رتبه های اول تا سوم کشور را دارد.
وی با اشاره به فعالیت 262 شرکت حمل و نقل کاالیی و چهار پایانه مرزی در خراسان رضوی اظهار 
کرد: در نیمه نخست امسال 12 میلیون تن کاال در جاده های استان جابه جا شده که در مقایسه با مدت 

مشابه سال قبل 10 درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: هفت درصد از حجم کل جابجایی 
کاال در کشور متعلق به خراسان رضوی است که 
21 درصد از کل کاالهای جابه جا شده در استان 
طی نیمه نخست امسال مربوط به سنگ آهن و 
16 درصد مربوط به سیمان بوده که سه استان 
تهران، اصفهان و هرمزگان عمده ترین مقصد 

کاالهای صادراتی از این استان بوده اند. 
هزار  گفت: 35  فر  وحدتی  ایرنا،  گزارش  به 
دستگاه کامیون در جاده های خراسان رضوی 
کاالها را جابه جا می کنند که در این زمینه این 

استان رتبه چهارم کشور را دارد.
ناوگان  هزار  هشت  فعالیت  به  اشاره  با  وی 
مسافری، 133 شرکت مسافری و هشت هزار 
راننده در این استان افزود: در نیمه نخست امسال 
10 میلیون مسافر در این استان جابه جا شدند که 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل هفت درصد 

کاهش داشته است.
وی اظهار کرد: استان خراسان رضوی در شاهراه 
ترانزیتی شرق – غرب کشور قرار گرفته که چند 
پایانه مرزی و 169 شرکت حمل و نقل بین 

المللی در آن فعالیت دارند.
مدیر کل حمل و نقل و پایانه های خراسان 
رضوی گفت: در شش ماهه نخست امسال 821 
هزار تن کاال از پایانه های مرزی استان صادر شده 
که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 15 درصد 
کاهش داشته اما همچنان خراسان رضوی با 25 
درصد صادرات کاال از پایانه های مرزی رتبه 

نخست کشور را دارد.
وی افزود: از کل صادرات از مرزهای خراسان 
رضوی در نیمه نخست امسال سهم مرز دوغارون 
45 درصد، سهم مرز سرخس 21 درصد، سهم 
مرز لطف آباد 31 درصد و سهم مرز باجگیران سه 

درصد بوده است.
وی اظهار کرد: خراسان رضوی در زمینه واردات 
کاال از پایانه های مرزی رتبه پنجم کشور را در 
شش ماه نخست امسال کسب کرده و در این 
مدت واردات کاال در این استان در مقایسه با 
ادامه در صفحه 11

غفلت از ظرفیت های اشتغالزایی
 در حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی
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- کلیه کشورهای اروپایی قرار گرفته در مسیر ترانزیت به آسیای میانه مانند ترکیه و کشورهای حوزه قفقاز 
در دوران تحریم، کریدورهای جدید ایجاد و با پروتکل های قوی دست به ایجاد مدل های ترانزیتی 
برای تصاحب این بخش از پتانسیل موجود در منطقه زده اند که باعث از دست رفتن فرصت های 
طالیی بسیاری برای کشور عزیزمان ایران بوده و اینك فرصت بسیار مناسبی برای تصاحب مجدد 
این فرصت از دست رفته پیش آمده است. برخی از بزرگ ترین شرکت های اجرا کننده بزرگ ترین 
پروژه های HIGH TEC نظیر نیروگاه ها و... بخش عمده ای از محصوالت خویش را به خاطر 
تحریم ها از طریق بندر پوتی در گرجستان و از طریق آذربایجان به آسیای میانه ترانزیت کردند و 
یا بخشی را از طریق استانبول ترکیه و آذربایجان . اما اینك در پساتحریم امکان بازپس گرفتن این 

محموله ها به طور جدی فراهم است.
- در دوران پساتحریم یکی از بزرگ ترین پتانسیل هایی که می توان ایجاد کرد و به موازات ترانزیت 
از آن سود جست قطعا ایجاد HUBهای تجاری و لجستیکی است. مدل ترانزیتی که اینك در کشور 
ما ایجاد می شود دقیقا مدل ترکیه است که عبور کاال را هدف قرار داده است اما برخی از کشورها نظیر 
امارات با ایجاد HUBهای تجاری و لجستیکی عالوه بر ترانزیت کاال از ارزش افزوده ناشی از حمل 
کاال به طور جدی و موثر استفاده کرده اند که در دوران پساتحریم با توجه به موقعیت استراتژیکی که 
در منطقه دارا می باشیم به راحتی می توانیم در بندرعباس یا منطقه ویژه اقتصادی سرخس یا منطقه آزاد 
ارس این HUBهای تجاری را ایجاد و به طور جدی از ارزش افزوده ناشی از حمل این محموله ها 
سود جوییم. ایران با عضویت در پیمان شانگهای و عضویت در کشورهای عضو اکو به پتانسیل های 
خوبی به لحاظ جمعیت مصرف کننده )تنها کشورهای عضو اپك با جمعیتی بالغ بر 350 میلیون نفر( و 
ایجاد بازارهای تجاری جدید که اینك چین پیشنهاد آن را به پیمان شانگهای داده و روسیه از ترس نفوذ 
چین در بازارهای آنان از آن استقبال خوبی نکرده تالش ایران می تواند بسیار نزدیك به موفقیت باشد در 
ایجاد این حوزه های تجاری تا هم فرصتی باشد برای کشورهای مسیر ترانزیت ایران تا به جای خرید 
کاالهای بازار مصرفی مورد نیازشان از کشور مبدا به همان کاال در نزدیکی خودشان دسترسی داشته 
باشند وهم ما از ارزش افزوده ناشی از ترانزیت و حمل این کاالها استفاده کنیم. ارزش افزوده ناشی از 
ترانزیت گاها تا 10 درصد ارزش کاال می تواند باشد. اینك می توان با هدف قرار دادن برخی کاالها 

مانند ماشین آالت، لوازم الکترونیکی و... به این مهم دست یافت.
- تالش و پیگیری جدی ایران در خصوص پیوستن به  WTOقطعا یکی از اساسی ترین اهداف ایران 
در پساتحریم باید باشد لذا در این راستا توسعه شبکه پنجره واحد که بر اساس آخرین رده بندی ایران 
در ردیف 148 از مجموع 180 کشور می باشد بسیار باید مورد توجه جدی قرار گیرد. این روزها گمرک 
با ایجاد اظهارنامه الکترونیکی گام های موثری در این زمینه برداشته که امیدواریم به ارتقا ایران در این 
رنکینگ کمك اساسی نماید. و امیدواریم کلیه دست اندر کاران و عوامل توسعه این پنجره نظیر وزارت 

ارتباطات و شرکت توسعه زیرساخت به رفع برخی مشکالت در این راستا کمك کنند .
دوران پساتحریم برای ترانزیت ایران بسیار کوتاه خواهد بود وخیلی زود شاکله کلی خود را پیدا خواهد 
کرد و هزاران ایکاش بخش خصوصی در ترسیم این شاکله و ساماندهی به این پتانسیل طالیی جدید 
نقش موثری ایفا کند تا بعدا مجبور نشود از سر انفعال بسیاری از منافع خود را دو دستی تقدیم بازارهای 

جدید کند.    

با پایان یافتن تحریم ها و آغاز دوران پساتحریم 
قطعا جغرافیای حمل و نقل بین المللی ایران 
تغییر شگرفی پیدا خواهد کرد. بنادر اروپا پذیرای 
شناورهایی با پرچم ایران خواهد بود و بنادر ایران 
پذیرای شناورهای سرتاسر جهان. کشورهای 
آسیای میانه از سال 2013 شروع به ایجاد پروژه های 
بزرگ نظیر نیروگاه ها و مجتمع های پتروشیمی 
کردند که این امر در سال 2016 از رشد نسبی 
برخوردار خواهد بود. پروژه های بزرگی نظیر قره 
گل، تالی مرجان در ازبکستان و پروژه های بزرگ 
TGEM،  TACE در ترکمن باشی ترکمنستان 
به حجم ترانزیت از ایران در سال 2016 کمك 
شایانی خواهد نمود. شرکت هایی نظیر GM در 
ازبکستان سایت های تولید محصوالت خود را با 
هدف اینکه بخشی از بازار خود را در کشورهای 
افریقایی پس از تحریم های ایران جستجو کنند 
و کمپانی های بزرگی مانند HEC  نیز در سال 
های آتی از محل تولیدات مجتمع های پتروشیمی 
ایجاد شده و تولیدات آنها در کشورهای آسیای 
میانه، بازارهای اروپا، افریقا و خاور دور را هدف 
قرار می دهند که مسیر مورد نظرشان مسیر ایران 
 ABB می باشد. کمپانی های بزرگ اروپایی نظیر
در حوزه نیروگاه ها و تولیدکنندگان خودروها 
نظیرFORD،MAN،GM و ... مسیر ایران را 
به طور جدی تعقیب می کنند. تولیدکنندگان مواد 
پتروشیمی و صنعتی در اروپا و اسکاندیناوی نیز 
از این قاعده مستثنا نیستند. پس آنچه مسلم است 
ترانزیت در دوران پساتحریم از رشد قابل توجهی 

برخوردار خواهد بود.
اما آنچه در این میان توضیحش ضروری به نظر 
می رسد و قابل تامل می نماید چندین نکته 

اساسی در این راستاست :
به هدف گذاری رشد 10 درصد  توجه  با   -
ترانزیت ساالنه با اولویت حمل ریلی در برنامه 
ششم توسعه توجه جدی به توسعه زیرساخت ها 
و افزایش پارامترهای مطلوبیت در مدل ترانزیت 
ایران بسیار جدی به نظر می رسد. شبکه ریلی و 
جاده ای ترانزیت ایران در انتظار باز پس گیری 

فرصت های از دست رفته در پساتحریم است و قطعا حفظ پارامترهای مطلوبیت نظیر نرخ پایین که یکی 
از مهمترین شاخص ها پس از امنیت در این مسیر ایران می باشد باید به طور جد مورد توجه و هدف 
قرار گیرد و چرا که اگر شبکه جاده ای و ریلی همپای این رشد کمی مورد نظر توسعه کافی نداشته باشند 

بی شك از مطلوبیت این مسیر کاسته و به از دست دادن مجدد این پتانسیل کمك خواهد کرد.

شبكه ریلی و جاده ای ترانزیت ایران در انتظار باز پس گیری فرصت های از دست رفته در پساتحریم 
است و قطعا حفظ پارامترهای مطلوبیت نظیر نرخ پایین كه یكی از مهمترین شاخص ها پس از امنیت 
در این مسیر ایران می باشد باید به طور جد مورد توجه و هدف قرار گیرد و چرا كه اگر شبكه جاده ای و 
ریلی همپای این رشد كمی مورد نظر توسعه كافی نداشته باشند بی شک از مطلوبیت این مسیر كاسته 

و به از دست دادن مجدد این پتانسیل كمک خواهد كرد   

در دوران پساتحریم یكی از بزرگ ترین پتانسیل هایی كه می توان ایجاد كرد و به موازات ترانزیت از 
آن سود جست قطعا ایجاد HUBهای تجاری و لجستیكی است. مدل ترانزیتی كه اینک در كشور ما 
ایجاد می شود دقیقا مدل تركیه است كه عبور كاال را هدف قرار داده است اما برخی از كشورها نظیر 
امارات با ایجاد HUBهای تجاری و لجستیكی عالوه بر ترانزیت كاال از ارزش افزوده ناشی از حمل 

كاال به طور جدی و موثر استفاده كرده اند 

تالش و پیگیری جدی ایران در خصوص پیوستن به  WTOقطعا یكی از اساسی ترین اهداف ایران 
در پساتحریم باید باشد لذا در این راستا توسعه شبكه پنجره واحد كه بر اساس آخرین رده بندی ایران 

در ردیف 148 از مجموع 180 كشور می باشد بسیار باید مورد توجه جدی قرار گیرد

 از مهم ترین مسائلی که در این حوزه باید مورد توجه قرار گیرد می توان به موارد زیر توجه کرد :
- توجه خاص به توسعه ریلی

- نوسازی ناوگان ترانزیت جاده ای با هدف کاهش مصرف سوخت )متوسط عمر 10 سال( یکی از 
مهم ترین موارد قابل پیگیری گازسوز کردن کشنده ها می تواند باشد.

- توجه بسیار ویژه به توسعه حمل ونقل ترکیبی
- جذب سرمایه گذار خارجی در حوزه کریری حمل ونقل ترکیبی
- تشویق بخش خصوصی به مشارکت در توسعه زیرساخت ها 

- تفکیك وزارت راه از مسکن و شهرسازی
- تالش برای ایجاد کمیسیون حمل ونقل در مجلس فراکسیون حمل و نقل می تواند در ایجاد این 

کمیسیون بسیار موثر باشد.
- ایجاد مدل ترانزیتی جدید و تقویت کریدور بلغارستان از طریق آذربایجان و گرجستان با هدف داشتن 
یك آلترناتیو قوی برای ایجاد قدرت چانه زنی بیشتر با سیستم ترانزیت ترکیه به طور جدی باید مورد 
هدف قرار گیرد. ترکیه در سال های آتی جهت ترانزیت از کشورهای اروپایی قطعا با چالش های جدی 
روبه رو خواهد بود لذا هدف قرار دادن این پتانسیل بسیار می تواند موثر بر توسعه ترانزیت ایران در 

پساتحریم باشد.

 رسول امینیان
عضو انجمن شرکت های حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی

مدت مشابه سال قبل 21 درصد افزایش داشته 
است که سهم مرز سرخس از این میزان 84 
درصد، سهم مرز دوغارون 10 درصد و سهم مرز 

لطف آباد شش درصد بوده است.
مدیر کل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی 
ادامه داد: سهم این استان از ترانزیت ورودی کاال به 
کشور در شش ماه نخست امسال 15 درصد است 
که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شش درصد 
کاهش داشته و سهم مرزهای سرخس از این نوع 
ترانزیت 45 درصد، سهم لطف آباد 52 درصد و 

سهم دوغارون سه درصد است.
وحدتی فر گفت: خراسان رضوی در نیمه نخست 
امسال در تزانزیت خارجی با 42 درصد از سهم 
کشور در این زمینه رتبه اول را به دست آورده اما 
ترانزیت خارجی در این مدت در استان در مقایسه با 
مدت مشابه سال قبل 13 درصد کاهش داشته است 
که سهم مرزهای سرخس از این میزان ترانزیت 34 
درصد، دوغارون 26 درصد و لطف آباد 40 درصد 

بوده است.
وی بیان کرد: در نیمه نخست امسال 544 هزار و 
115 مسافر از مرزهای استان جابه جا شدند که سهم 
مرزهای دوغارون از این میزان 59 درصد، باجگیران 

18 درصد و لطف آباد 18 درصد می باشد.
وی افزود: در سال گذشته شمار سوانح جاده ای در 
استان در مقایسه با سال قبل از آن 10 درصد کاهش 

داشته و در این زمینه رتبه 12 کشور را داریم.
وحدتی فر با اشاره به فعالیت 28 مجتمع خدماتی 
– رفاهی بین راهی در خراسان رضوی گفت: 
جاده ها محیط مناسبی برای سرمایه گذاری است 
که می توان با سرمایه گذاری در این زمینه به اشتغال 

و امنیت جاده ها کمك کرد.
استان خراسان رضوی با 38 هزار راننده باری، 41 
هزار دستگاه ناوگان جاده ای، 394 شرکت باری 
و مسافری، 92 انجمن صنفی مسافری، 17 انجمن 
صنفی کاال و 28 میلیون تن کاالی جا به جا شده 
در سال پس از استانهای اصفهان و خوزستان رتبه 

سوم کشور را دارد.
این استان همچنین رتبه پنجم کشور را در زمینه 
واردات، رتبه نخست را در بخش صادرات و رتبه 
دوم کشور را در زمینه ترانزیت ورودی و خروجی 
کاال داراست و 99 درصد بخش حمل و نقل 
خراسان رضوی متعلق به بخش خصوصی است.

غفلت از ظرفیت های 

اشتغالزایی...

ادامه از صفحه9

تـرانزیت
                         در  

                            پسـاتحـریم

ت ال مــقـــا
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- کلیه کشورهای اروپایی قرار گرفته در مسیر ترانزیت به آسیای میانه مانند ترکیه و کشورهای حوزه قفقاز 
در دوران تحریم، کریدورهای جدید ایجاد و با پروتکل های قوی دست به ایجاد مدل های ترانزیتی 
برای تصاحب این بخش از پتانسیل موجود در منطقه زده اند که باعث از دست رفتن فرصت های 
طالیی بسیاری برای کشور عزیزمان ایران بوده و اینك فرصت بسیار مناسبی برای تصاحب مجدد 
این فرصت از دست رفته پیش آمده است. برخی از بزرگ ترین شرکت های اجرا کننده بزرگ ترین 
پروژه های HIGH TEC نظیر نیروگاه ها و... بخش عمده ای از محصوالت خویش را به خاطر 
تحریم ها از طریق بندر پوتی در گرجستان و از طریق آذربایجان به آسیای میانه ترانزیت کردند و 
یا بخشی را از طریق استانبول ترکیه و آذربایجان . اما اینك در پساتحریم امکان بازپس گرفتن این 

محموله ها به طور جدی فراهم است.
- در دوران پساتحریم یکی از بزرگ ترین پتانسیل هایی که می توان ایجاد کرد و به موازات ترانزیت 
از آن سود جست قطعا ایجاد HUBهای تجاری و لجستیکی است. مدل ترانزیتی که اینك در کشور 
ما ایجاد می شود دقیقا مدل ترکیه است که عبور کاال را هدف قرار داده است اما برخی از کشورها نظیر 
امارات با ایجاد HUBهای تجاری و لجستیکی عالوه بر ترانزیت کاال از ارزش افزوده ناشی از حمل 
کاال به طور جدی و موثر استفاده کرده اند که در دوران پساتحریم با توجه به موقعیت استراتژیکی که 
در منطقه دارا می باشیم به راحتی می توانیم در بندرعباس یا منطقه ویژه اقتصادی سرخس یا منطقه آزاد 
ارس این HUBهای تجاری را ایجاد و به طور جدی از ارزش افزوده ناشی از حمل این محموله ها 
سود جوییم. ایران با عضویت در پیمان شانگهای و عضویت در کشورهای عضو اکو به پتانسیل های 
خوبی به لحاظ جمعیت مصرف کننده )تنها کشورهای عضو اپك با جمعیتی بالغ بر 350 میلیون نفر( و 
ایجاد بازارهای تجاری جدید که اینك چین پیشنهاد آن را به پیمان شانگهای داده و روسیه از ترس نفوذ 
چین در بازارهای آنان از آن استقبال خوبی نکرده تالش ایران می تواند بسیار نزدیك به موفقیت باشد در 
ایجاد این حوزه های تجاری تا هم فرصتی باشد برای کشورهای مسیر ترانزیت ایران تا به جای خرید 
کاالهای بازار مصرفی مورد نیازشان از کشور مبدا به همان کاال در نزدیکی خودشان دسترسی داشته 
باشند وهم ما از ارزش افزوده ناشی از ترانزیت و حمل این کاالها استفاده کنیم. ارزش افزوده ناشی از 
ترانزیت گاها تا 10 درصد ارزش کاال می تواند باشد. اینك می توان با هدف قرار دادن برخی کاالها 

مانند ماشین آالت، لوازم الکترونیکی و... به این مهم دست یافت.
- تالش و پیگیری جدی ایران در خصوص پیوستن به  WTOقطعا یکی از اساسی ترین اهداف ایران 
در پساتحریم باید باشد لذا در این راستا توسعه شبکه پنجره واحد که بر اساس آخرین رده بندی ایران 
در ردیف 148 از مجموع 180 کشور می باشد بسیار باید مورد توجه جدی قرار گیرد. این روزها گمرک 
با ایجاد اظهارنامه الکترونیکی گام های موثری در این زمینه برداشته که امیدواریم به ارتقا ایران در این 
رنکینگ کمك اساسی نماید. و امیدواریم کلیه دست اندر کاران و عوامل توسعه این پنجره نظیر وزارت 

ارتباطات و شرکت توسعه زیرساخت به رفع برخی مشکالت در این راستا کمك کنند .
دوران پساتحریم برای ترانزیت ایران بسیار کوتاه خواهد بود وخیلی زود شاکله کلی خود را پیدا خواهد 
کرد و هزاران ایکاش بخش خصوصی در ترسیم این شاکله و ساماندهی به این پتانسیل طالیی جدید 
نقش موثری ایفا کند تا بعدا مجبور نشود از سر انفعال بسیاری از منافع خود را دو دستی تقدیم بازارهای 

جدید کند.    

با پایان یافتن تحریم ها و آغاز دوران پساتحریم 
قطعا جغرافیای حمل و نقل بین المللی ایران 
تغییر شگرفی پیدا خواهد کرد. بنادر اروپا پذیرای 
شناورهایی با پرچم ایران خواهد بود و بنادر ایران 
پذیرای شناورهای سرتاسر جهان. کشورهای 
آسیای میانه از سال 2013 شروع به ایجاد پروژه های 
بزرگ نظیر نیروگاه ها و مجتمع های پتروشیمی 
کردند که این امر در سال 2016 از رشد نسبی 
برخوردار خواهد بود. پروژه های بزرگی نظیر قره 
گل، تالی مرجان در ازبکستان و پروژه های بزرگ 
TGEM،  TACE در ترکمن باشی ترکمنستان 
به حجم ترانزیت از ایران در سال 2016 کمك 
شایانی خواهد نمود. شرکت هایی نظیر GM در 
ازبکستان سایت های تولید محصوالت خود را با 
هدف اینکه بخشی از بازار خود را در کشورهای 
افریقایی پس از تحریم های ایران جستجو کنند 
و کمپانی های بزرگی مانند HEC  نیز در سال 
های آتی از محل تولیدات مجتمع های پتروشیمی 
ایجاد شده و تولیدات آنها در کشورهای آسیای 
میانه، بازارهای اروپا، افریقا و خاور دور را هدف 
قرار می دهند که مسیر مورد نظرشان مسیر ایران 
 ABB می باشد. کمپانی های بزرگ اروپایی نظیر
در حوزه نیروگاه ها و تولیدکنندگان خودروها 
نظیرFORD،MAN،GM و ... مسیر ایران را 
به طور جدی تعقیب می کنند. تولیدکنندگان مواد 
پتروشیمی و صنعتی در اروپا و اسکاندیناوی نیز 
از این قاعده مستثنا نیستند. پس آنچه مسلم است 
ترانزیت در دوران پساتحریم از رشد قابل توجهی 

برخوردار خواهد بود.
اما آنچه در این میان توضیحش ضروری به نظر 
می رسد و قابل تامل می نماید چندین نکته 

اساسی در این راستاست :
به هدف گذاری رشد 10 درصد  توجه  با   -
ترانزیت ساالنه با اولویت حمل ریلی در برنامه 
ششم توسعه توجه جدی به توسعه زیرساخت ها 
و افزایش پارامترهای مطلوبیت در مدل ترانزیت 
ایران بسیار جدی به نظر می رسد. شبکه ریلی و 
جاده ای ترانزیت ایران در انتظار باز پس گیری 

فرصت های از دست رفته در پساتحریم است و قطعا حفظ پارامترهای مطلوبیت نظیر نرخ پایین که یکی 
از مهمترین شاخص ها پس از امنیت در این مسیر ایران می باشد باید به طور جد مورد توجه و هدف 
قرار گیرد و چرا که اگر شبکه جاده ای و ریلی همپای این رشد کمی مورد نظر توسعه کافی نداشته باشند 

بی شك از مطلوبیت این مسیر کاسته و به از دست دادن مجدد این پتانسیل کمك خواهد کرد.

شبكه ریلی و جاده ای ترانزیت ایران در انتظار باز پس گیری فرصت های از دست رفته در پساتحریم 
است و قطعا حفظ پارامترهای مطلوبیت نظیر نرخ پایین كه یكی از مهمترین شاخص ها پس از امنیت 
در این مسیر ایران می باشد باید به طور جد مورد توجه و هدف قرار گیرد و چرا كه اگر شبكه جاده ای و 
ریلی همپای این رشد كمی مورد نظر توسعه كافی نداشته باشند بی شک از مطلوبیت این مسیر كاسته 

و به از دست دادن مجدد این پتانسیل كمک خواهد كرد   

در دوران پساتحریم یكی از بزرگ ترین پتانسیل هایی كه می توان ایجاد كرد و به موازات ترانزیت از 
آن سود جست قطعا ایجاد HUBهای تجاری و لجستیكی است. مدل ترانزیتی كه اینک در كشور ما 
ایجاد می شود دقیقا مدل تركیه است كه عبور كاال را هدف قرار داده است اما برخی از كشورها نظیر 
امارات با ایجاد HUBهای تجاری و لجستیكی عالوه بر ترانزیت كاال از ارزش افزوده ناشی از حمل 

كاال به طور جدی و موثر استفاده كرده اند 

تالش و پیگیری جدی ایران در خصوص پیوستن به  WTOقطعا یكی از اساسی ترین اهداف ایران 
در پساتحریم باید باشد لذا در این راستا توسعه شبكه پنجره واحد كه بر اساس آخرین رده بندی ایران 

در ردیف 148 از مجموع 180 كشور می باشد بسیار باید مورد توجه جدی قرار گیرد

 از مهم ترین مسائلی که در این حوزه باید مورد توجه قرار گیرد می توان به موارد زیر توجه کرد :
- توجه خاص به توسعه ریلی

- نوسازی ناوگان ترانزیت جاده ای با هدف کاهش مصرف سوخت )متوسط عمر 10 سال( یکی از 
مهم ترین موارد قابل پیگیری گازسوز کردن کشنده ها می تواند باشد.

- توجه بسیار ویژه به توسعه حمل ونقل ترکیبی
- جذب سرمایه گذار خارجی در حوزه کریری حمل ونقل ترکیبی
- تشویق بخش خصوصی به مشارکت در توسعه زیرساخت ها 

- تفکیك وزارت راه از مسکن و شهرسازی
- تالش برای ایجاد کمیسیون حمل ونقل در مجلس فراکسیون حمل و نقل می تواند در ایجاد این 

کمیسیون بسیار موثر باشد.
- ایجاد مدل ترانزیتی جدید و تقویت کریدور بلغارستان از طریق آذربایجان و گرجستان با هدف داشتن 
یك آلترناتیو قوی برای ایجاد قدرت چانه زنی بیشتر با سیستم ترانزیت ترکیه به طور جدی باید مورد 
هدف قرار گیرد. ترکیه در سال های آتی جهت ترانزیت از کشورهای اروپایی قطعا با چالش های جدی 
روبه رو خواهد بود لذا هدف قرار دادن این پتانسیل بسیار می تواند موثر بر توسعه ترانزیت ایران در 

پساتحریم باشد.

 رسول امینیان
عضو انجمن شرکت های حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی

مدت مشابه سال قبل 21 درصد افزایش داشته 
است که سهم مرز سرخس از این میزان 84 
درصد، سهم مرز دوغارون 10 درصد و سهم مرز 

لطف آباد شش درصد بوده است.
مدیر کل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی 
ادامه داد: سهم این استان از ترانزیت ورودی کاال به 
کشور در شش ماه نخست امسال 15 درصد است 
که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل شش درصد 
کاهش داشته و سهم مرزهای سرخس از این نوع 
ترانزیت 45 درصد، سهم لطف آباد 52 درصد و 

سهم دوغارون سه درصد است.
وحدتی فر گفت: خراسان رضوی در نیمه نخست 
امسال در تزانزیت خارجی با 42 درصد از سهم 
کشور در این زمینه رتبه اول را به دست آورده اما 
ترانزیت خارجی در این مدت در استان در مقایسه با 
مدت مشابه سال قبل 13 درصد کاهش داشته است 
که سهم مرزهای سرخس از این میزان ترانزیت 34 
درصد، دوغارون 26 درصد و لطف آباد 40 درصد 

بوده است.
وی بیان کرد: در نیمه نخست امسال 544 هزار و 
115 مسافر از مرزهای استان جابه جا شدند که سهم 
مرزهای دوغارون از این میزان 59 درصد، باجگیران 

18 درصد و لطف آباد 18 درصد می باشد.
وی افزود: در سال گذشته شمار سوانح جاده ای در 
استان در مقایسه با سال قبل از آن 10 درصد کاهش 

داشته و در این زمینه رتبه 12 کشور را داریم.
وحدتی فر با اشاره به فعالیت 28 مجتمع خدماتی 
– رفاهی بین راهی در خراسان رضوی گفت: 
جاده ها محیط مناسبی برای سرمایه گذاری است 
که می توان با سرمایه گذاری در این زمینه به اشتغال 

و امنیت جاده ها کمك کرد.
استان خراسان رضوی با 38 هزار راننده باری، 41 
هزار دستگاه ناوگان جاده ای، 394 شرکت باری 
و مسافری، 92 انجمن صنفی مسافری، 17 انجمن 
صنفی کاال و 28 میلیون تن کاالی جا به جا شده 
در سال پس از استانهای اصفهان و خوزستان رتبه 

سوم کشور را دارد.
این استان همچنین رتبه پنجم کشور را در زمینه 
واردات، رتبه نخست را در بخش صادرات و رتبه 
دوم کشور را در زمینه ترانزیت ورودی و خروجی 
کاال داراست و 99 درصد بخش حمل و نقل 
خراسان رضوی متعلق به بخش خصوصی است.

غفلت از ظرفیت های 

اشتغالزایی...

ادامه از صفحه9

تـرانزیت
                         در  

                            پسـاتحـریم

ت ال مــقـــا
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بنابر این چون ابزار و امکانات الزم برای کسب 
اطالعات بار برای ش��رکت های حمل و نقل 
نسبت به رانندگان بیشتر فراهم می باشد نه تنها 
عواقب ناشی از سوء مدیریت ناوگان ترابری 
ال ینحل باقی نمی ماند، بلکه در جهت استفاده 
بهینه از منابع گام های موثری برداشته خواهد 
ش��د و در چنین شرایطی بس��تر حمل ونقل 
متحول ش��ده و زمینه کارایی صنعت حمل و 
 نق��ل جاده ای – داخلی کاال فراهم می گردد. 

بنابر این با توجه به مطالب فوق می توان گفت حمل 
 ونقل جاده ای کاال از مشکالت زیر رنج می برد: 

1. بازدهی سرمایه در بخش حمل و نقل جاده ای 
پایین است.زیرا ظرفیت ناوگان ترابری به طور 
 کامل مورد بهره برداری قرار نگرفته اس��ت. 
2. عدم مدیریت صحی��ح بر کامیون منجر به 
افزایش تردد و سفرهای بیهوده می شود. این عامل 
باعث مصرف زیاد انرژی )سوخت(،استهالک 
کامی��ون، آلودگی محیط زیس��ت، ترافیك و 
کاهش ضریب ایمنی در جاده ها و در نهایت 
 منجر به افزایش هزینه کرایه حمل می گردد. 
3. عدم امکانات و ابزار الزم برای دستیابی به 
اطالعات بار از سوی رانندگان )مدیران فعلی 
حمل و نق��ل جاده ای( منجر به س��رگردانی 
و توق��ف بیش از انتظ��ار رانن��ده در مقاصد 
مختلف م��ی گردد. ای��ن عامل از یك س��و 
موجب افزایش فشار روحی بر رانندگان برای 
کس��ب بار در ش��هر های مختلف می شود و 
از سوی دیگر کاهش حضور آنان در خانواده 
و فق��دان نقش��ی که می بایس��ت ب��ه عنوان 
همسر و پدر ایفا نمایند،مشکالت خانوادگی 
 و اجتماع��ی ف��راوان در پی داش��ته اس��ت. 

ــوان از طریق تغییر  این مشــکالت را می ت
نوع مالکیت در بخش حمل و نقل برطرف 
ــود و از مزایای زیر نیز برخوردار شــد:   نم

1. با افزایش نقش »اطالعات« و »سیستم اطالع 
رسانی« اطالعات بنگاه های حمل و نقل از طریق 
شعبه و یا زنجیره حمل و نقل در خصوص کاال 
و حمل آن به مناطق مختلف ارتقاء می یابد. این 
عامل منجر به توسعه فعالیت های بنگاه های 
حمل و نقل می ش��ود ک��ه در نهایت افزایش 
 در آم��د را ب��رای آنها در بر خواهد داش��ت. 
2. افزایش درآمد بنگاه های حمل و نقل، انگیزه 
سرمایه گذاری بر روی کامیون را باال می برد. 

3. توس��عه مدیری��ت بن��گاه ه��ای حم��ل 
و نق��ل موج��ب کاه��ش زم��ان بی��کاری 
 کامی��ون وافزای��ش کارای��ی آن می گ��ردد. 
و  قوانی�����ن  م��ق���ررات،  4. ح����ذف 
 دس��تور العمل ه��ای مربوط به حم��ل کاال 
5. حض��ور فعالت��ر بنگاه های حم��ل و نقل 
در مناط��ق مختلف )فراشهرس��تانی(، باعث 
می ش��ود ت��ا در ص��ورت بروز مش��کل در 
مقص��د مانن��د: ع��دم تخلی��ه بار از س��وی 

گیرنده کاال، عدم پرداخت کرایه حمل و یا فاس��د ش��دن کاالی حمل شده و... نماینده بنگاه با 
حض��ور س��ریع و به موقع در مح��ل بهتر می تواند موض��وع را پیگیری نماید زیرا به اس��تناد 
 قانون،مس��ئوایت کاال از زم��ان بارگیری تا هنگام تخلیه به عهده بنگاه حمل ونقل می باش��د. 
6. افزایش شرکت های جدید با سرمایه اندک باعث میشود تا افراد کم تجربه و ناآشنا به مسائل 
حمل و نقل، به سیستم حمل ونقل وارد شوند و در نتیجه به لحاظ عدم توانایی در کسب درآمد، 
رقابت ناسالم را در بخش مورد نظر به وجود آورند. ضمن این که به منظور کاهش هزینه ها با 
روش های مختلف سعی در فرار از مقررات وضع شده نموده ودر نهایت هزینه های اضافی را به 

سیستم و جامعه تحمیل می نمایند. 
چند پیشــنهاد برای ارتقاء کارایی و بهبود سرمایه گذاری در حمل و نقل جاده ای، داخلی 

کاال:
1. ط�رح ری��زی یك نظام صحیح مدیریت منابع انسانی جهت جذب نیروی انسانی متخصص، 

مجرب و متعهد.
 2. به منظور رهایی از سیستم حمل و نقل سنتی تغییر مدیریت حمل و نقل کشور از رانندگان 
به ش��رکت های حمل و نقل امری ضروری اس��ت. بدینوسیله مدیریت حمل و نقل کشور به 
 ش��رکت های حمل و نقل واگذار ش��ده و رانندگان یا مالکان فقط به امور مربوطه می پردازند. 
2.1. در راستای تغییر مدیریت برای رهایی از سیستم حمل و نقل سنتی، بایستی سیستم توزیع 
کامیون اصالح گردد. زیرا افزایش یا کاهش کامیون، تاثیر مس��تقیم در حمل و نقل کش��ور دارد. 
بنا بر این الزم اس��ت تا توزیع کامیون با نظارت وزارتخانه ای که متولی حمل و نقل اس��ت به 
 شرکت های فعال و یا نیمه فعال واگذار شود و از توزیع آن به اشخاص حقیقی جلوگیری بعمل آید. 
3. حمای��ت مال��ی از ش��رکت ه��ای حم��ل و نقل ج��اده ای داخل��ی کاال : ضروری اس��ت 
ت��ا تدابی��ر وی��ژه ای جهت اعطای وام برای توس��عه ش��رکت ه��ای حمل و نق��ل به منظور 
س��رمایه گ��ذاری ب��ر روی ن��اوگان تراب��ری اتخ��اذ گردد.زی��را ش��رکت ه��ای خصوصی 
 در هی��چ کش��وری ب��دون کم��ك مال��ی بان��ك ه��ا توس��عه الزم را پی��دا نخواهند ک��رد. 
منظ��ور  ب��ه  نق��ل  و  حم��ل  ه��ای  ش��رکت  بن��دی  طبق��ه  ط��رح  اج��رای   .4
بخ�����ش.  در  گ��ذاری  س����رمایه  ب��ه  آنه�����ا  انگی������زه  افزای��ش  و   هدای��ت 
5. حمای��ت از ناوگان ترابری کش��ور، با توجه به ش��رایط فعلی، که حمل و نق��ل جاده ای از 
دو ط��رف مورد هجوم قرار گرفته اس��ت )فعال ش��دن رقیب داخلی یعن��ی حمل و نقل ریلی 
و فرس��ودگی ن��اوگان ترابری( الزم اس��ت تدابیری اتخ��اذ گردد تا با به��ره وری حمل و نقل 
ج��اده ای از ناب��ودی و کاهش حضور آن جلوگیری به عمل آید. به ویژه از طریق پیوس��تن به 
 ق��رارداد ه��ای بی��ن المللی و حضور وس��یع تر ناوگان تراب��ری در صحنه های بی��ن المللی. 
6. در حال حاضر برای افزایش کارآیی ناوگان ترابری با توجه به نوع مالکیت کامیون، تعاونی های 
حمل و نقل بهترین راه حل محس��وب می شوند و برای تقویت تعاونی های مذکور بایستی از 
 سیاست های تشویقی برای استقرار در پایانه های بار و شرکت در مناقصه های حمل بار استفاده گردد. 
 7. تصوی��ب قوانی��ن خ��اص برای حمای��ت، هدایت و کنترل بیش��تر در امور حم��ل و نقل. 

8- معرفی کارشناس��ان حمل و نقل به عنوان مشاور )رایزن( در تمامی برنامه ریزی های کالن 
و خرد از قبیل برنامه ریزی برای توس��عه صادرات، ترانزیت،واردات،احداث انبار ها،س��یلو ها، 

کارخانه های تولیدی و...

ب��دون تردید حرکت های خالقانه و نوآور بدون ش��ناخت امکان پذیر نیس��ت. با ظهور عصر 
ارتباطات و حمل ونقل سریع، دنیا به دهکده جهانی تبدیل شده است و تداوم این موضوع باعث 
گردید تا حمل ونقل از جایگاه منحصر به فردي برخوردار باشد لذا ضرورت برنامه ریزی برای 
بهره وری حمل ونقل بیش از گذشته مطرح می باشد زیرا یکی از معیارهای توسعه یافتگی از بعد 
اقتصادی به میزان استفاده موثر و بهینه از عوامل و امکانات تولید بستگی دارد. با اندکی تامل و 
تعمق در مشکالت حمل ونقل جاده ای داخلی کاال، ضعف در بهره گیری از امکانات موجود و 
عدم استفاده بهینه از آن بسیار مشهود می باشد. زیرا بخش مهمی از کامیون های فعال در حمل و 
نقل جاده ای هیچگونه رابطه تشکیالتی و مشخصی با بنگاه های حمل ونقل ندارند و غالبآ به طور 
پراکنده و با استقالل در چارچوب الگوی خود مالکی و خود راننده بدون هیچگونه سازماندهی و 
برنامه ریزی، مدیریت حمل ونقل جاده ای کاال را برعهده گرفته اند و باعث گردیده اند تا هرگونه 
تفکر و برنامه ریزی برای بهینه سازی حمل ونقل از کنترل برنامه ریزان خارج گردد. چرا که در این 
الگو، رانندگان یا مالکان کامیون مدیران حمل ونقل می باشند و آنها نیز ابزار مناسب جهت کسب 
اطالعات برای برنامه ریزی در اختیار ندارند و تنها از طریق حضور فیزیکی در محیط به کسب 
اطالعات می پردازند و باآزمون و خطا روشهای مورد نظر را تجربه می کنند این روش باعث شده 
تا زیان های هنگفتی مانند کاهش بازده سرمایه گذاری، کاهش حضور راننده در خانواده، افزایش 
هزینه استهالک کامیون، افزایش مصرف انرژی )سوخت (، افزایش هزینه توقف و سرگردانی راننده، 
ترددهای زاید و افزایش ضریب ناامنی در جاده ها و... به ترتیب به فرد، بخش حمل ونقل و در 
نهایت به جامعه تحمیل نماید. از سوی دیگر برخی شرکت های حمل ونقل بدون توجه به اصول 
مدیریت یعنی برنامه ریزی، ساماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل تنها به کارگزاری 
اکتفا می نمایند به طوری که این عامل موجب شده تا بنگاه های حمل ونقل که می بایست به عنوان 
مدیران حمل ونقل امکانات الزم را برای بهینه سازی آن را مهیا نمایند، تنها به مدیریت گاراژ داری یا 
کارگزاری حمل ونقل اکتفا نموده و ضمن پرهیز از برنامه ریزی در امور حمل ونقل تنها در اندیشه 
 بازاریابی برای کسب بار از مراکز تولید باربوده و حمل آن را به مدیران سنتی واگذار می نمایند. 
از سوی دیگر سیاست های اتخاذ شده تاکنون در جهت تغییر سیستم سنتی موثر واقع نشده به 
طوری که بسیاری از سازمان ها و ارگان ها برای بهینه سازی حمل ونقل تالش می کنند و منافع 
آن صرفا نصیب بنگاه های حمل ونقل )کارگزاري ( می شود. و سرمایه گذاران اصلی در حمل 
ونقل یعنی مالکان کامیون به نسبت سرمایه گذاری انجام شده در بخش از درآمد مناسبی برخوردار 
نمی باشند. ضمن اینکه تاکنون سیاست های حمایتی اتخاذ نگردیده تا بنگاه های حمل ونقل به 

سوی سرمایه گذاری و تصمیم گیری در خصوص استفاده بهینه از آن سرمایه هدایت شوند. 
تغیی��ر مدیری��ت ن��اوگان ترابری از رانن��دگان )مالکان( به ش��رکتهای حمل و نقل و توس��عه 
مدیریت ش��رکت های حمل و نقل از طریق تاس��یس ش��عبه به منظور هدایت و نظارت بیشتر 
بر روی ناوگان باربری و حضور فعال تر در مناطق مختلف منجر به تغییر در س��رمایه گذاری 
از اش��خاص حقیقی )رانندگان( به اش��خاص حقوقی )ش��رکت های حمل و نقل( و در نهایت 
 منج��ر به تغییر در س��رمایه گذاری در بخش حم��ل و نقل جاده ای داخلی کاال خواهد ش��د. 

مهندس جواد وحدتی فرد

از  تراب�ری  ن�اوگان  مدیری�ت  تغیی�ر 
رانندگان )مالكان( به شركتهای حمل و 
نقل و توسعه مدیریت شركت های حمل 
و نقل از طریق تاسیس شعبه به منظور 
هدایت و نظارت بیش�تر بر روی ناوگان 
باربری و حضور فعالتر در مناطق مختلف 
منج�ر به تغییر در س�رمایه گ�ذاری از 
اشخاص حقیقی )رانندگان( به اشخاص 
حقوقی )ش�ركت های حمل و نقل( و در 
نهایت منجر به تغییر در سرمایه گذاری 
در بخش حمل و نقل جاده ای داخلی كاال 

خواهد شد

با افزایش نقش »اطالعات« و »سیستم 
اطالع رسانی« اطالعات بنگاه های حمل 
و نقل از طریق شعبه و یا زنجیره حمل و 
نقل در خصوص كاال و حمل آن به مناطق 
مختلف ارتقاء می یابد. این عامل منجر 
به توسعه فعالیت های بنگاه های حمل 
و نقل می شود كه در نهایت افزایش در 

آمد را برای آنها در بر خواهد داشت

با اصالح ساختار حمل و نقل جاده ای
 ارتقای بهره وری حاصل می شود
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بنابر این چون ابزار و امکانات الزم برای کسب 
اطالعات بار برای ش��رکت های حمل و نقل 
نسبت به رانندگان بیشتر فراهم می باشد نه تنها 
عواقب ناشی از سوء مدیریت ناوگان ترابری 
ال ینحل باقی نمی ماند، بلکه در جهت استفاده 
بهینه از منابع گام های موثری برداشته خواهد 
ش��د و در چنین شرایطی بس��تر حمل ونقل 
متحول ش��ده و زمینه کارایی صنعت حمل و 
 نق��ل جاده ای – داخلی کاال فراهم می گردد. 

بنابر این با توجه به مطالب فوق می توان گفت حمل 
 ونقل جاده ای کاال از مشکالت زیر رنج می برد: 

1. بازدهی سرمایه در بخش حمل و نقل جاده ای 
پایین است.زیرا ظرفیت ناوگان ترابری به طور 
 کامل مورد بهره برداری قرار نگرفته اس��ت. 
2. عدم مدیریت صحی��ح بر کامیون منجر به 
افزایش تردد و سفرهای بیهوده می شود. این عامل 
باعث مصرف زیاد انرژی )سوخت(،استهالک 
کامی��ون، آلودگی محیط زیس��ت، ترافیك و 
کاهش ضریب ایمنی در جاده ها و در نهایت 
 منجر به افزایش هزینه کرایه حمل می گردد. 
3. عدم امکانات و ابزار الزم برای دستیابی به 
اطالعات بار از سوی رانندگان )مدیران فعلی 
حمل و نق��ل جاده ای( منجر به س��رگردانی 
و توق��ف بیش از انتظ��ار رانن��ده در مقاصد 
مختلف م��ی گردد. ای��ن عامل از یك س��و 
موجب افزایش فشار روحی بر رانندگان برای 
کس��ب بار در ش��هر های مختلف می شود و 
از سوی دیگر کاهش حضور آنان در خانواده 
و فق��دان نقش��ی که می بایس��ت ب��ه عنوان 
همسر و پدر ایفا نمایند،مشکالت خانوادگی 
 و اجتماع��ی ف��راوان در پی داش��ته اس��ت. 
ــوان از طریق تغییر  این مشــکالت را می ت
نوع مالکیت در بخش حمل و نقل برطرف 
ــود و از مزایای زیر نیز برخوردار شــد:   نم

1. با افزایش نقش »اطالعات« و »سیستم اطالع 
رسانی« اطالعات بنگاه های حمل و نقل از طریق 
شعبه و یا زنجیره حمل و نقل در خصوص کاال 
و حمل آن به مناطق مختلف ارتقاء می یابد. این 
عامل منجر به توسعه فعالیت های بنگاه های 
حمل و نقل می ش��ود ک��ه در نهایت افزایش 
 در آم��د را ب��رای آنها در بر خواهد داش��ت. 
2. افزایش درآمد بنگاه های حمل و نقل، انگیزه 
سرمایه گذاری بر روی کامیون را باال می برد. 

3. توس��عه مدیری��ت بن��گاه ه��ای حم��ل 
و نق��ل موج��ب کاه��ش زم��ان بی��کاری 
 کامی��ون وافزای��ش کارای��ی آن می گ��ردد. 
و  قوانی�����ن  م��ق���ررات،  4. ح����ذف 
 دس��تور العمل ه��ای مربوط به حم��ل کاال 
5. حض��ور فعالت��ر بنگاه های حم��ل و نقل 
در مناط��ق مختلف )فراشهرس��تانی(، باعث 
می ش��ود ت��ا در ص��ورت بروز مش��کل در 
مقص��د مانن��د: ع��دم تخلی��ه بار از س��وی 

گیرنده کاال، عدم پرداخت کرایه حمل و یا فاس��د ش��دن کاالی حمل شده و... نماینده بنگاه با 
حض��ور س��ریع و به موقع در مح��ل بهتر می تواند موض��وع را پیگیری نماید زیرا به اس��تناد 
 قانون،مس��ئوایت کاال از زم��ان بارگیری تا هنگام تخلیه به عهده بنگاه حمل ونقل می باش��د. 
6. افزایش شرکت های جدید با سرمایه اندک باعث میشود تا افراد کم تجربه و ناآشنا به مسائل 
حمل و نقل، به سیستم حمل ونقل وارد شوند و در نتیجه به لحاظ عدم توانایی در کسب درآمد، 
رقابت ناسالم را در بخش مورد نظر به وجود آورند. ضمن این که به منظور کاهش هزینه ها با 
روش های مختلف سعی در فرار از مقررات وضع شده نموده ودر نهایت هزینه های اضافی را به 

سیستم و جامعه تحمیل می نمایند. 
چند پیشــنهاد برای ارتقاء کارایی و بهبود سرمایه گذاری در حمل و نقل جاده ای، داخلی 

کاال:
1. ط�رح ری��زی یك نظام صحیح مدیریت منابع انسانی جهت جذب نیروی انسانی متخصص، 

مجرب و متعهد.
 2. به منظور رهایی از سیستم حمل و نقل سنتی تغییر مدیریت حمل و نقل کشور از رانندگان 
به ش��رکت های حمل و نقل امری ضروری اس��ت. بدینوسیله مدیریت حمل و نقل کشور به 
 ش��رکت های حمل و نقل واگذار ش��ده و رانندگان یا مالکان فقط به امور مربوطه می پردازند. 

2.1. در راستای تغییر مدیریت برای رهایی از سیستم حمل و نقل سنتی، بایستی سیستم توزیع 
کامیون اصالح گردد. زیرا افزایش یا کاهش کامیون، تاثیر مس��تقیم در حمل و نقل کش��ور دارد. 
بنا بر این الزم اس��ت تا توزیع کامیون با نظارت وزارتخانه ای که متولی حمل و نقل اس��ت به 
 شرکت های فعال و یا نیمه فعال واگذار شود و از توزیع آن به اشخاص حقیقی جلوگیری بعمل آید. 

3. حمای��ت مال��ی از ش��رکت ه��ای حم��ل و نقل ج��اده ای داخل��ی کاال : ضروری اس��ت 
ت��ا تدابی��ر وی��ژه ای جهت اعطای وام برای توس��عه ش��رکت ه��ای حمل و نق��ل به منظور 
س��رمایه گ��ذاری ب��ر روی ن��اوگان تراب��ری اتخ��اذ گردد.زی��را ش��رکت ه��ای خصوصی 
 در هی��چ کش��وری ب��دون کم��ك مال��ی بان��ك ه��ا توس��عه الزم را پی��دا نخواهند ک��رد. 
منظ��ور  ب��ه  نق��ل  و  حم��ل  ه��ای  ش��رکت  بن��دی  طبق��ه  ط��رح  اج��رای   .4
بخ�����ش.  در  گ��ذاری  س����رمایه  ب��ه  آنه�����ا  انگی������زه  افزای��ش  و   هدای��ت 
5. حمای��ت از ناوگان ترابری کش��ور، با توجه به ش��رایط فعلی، که حمل و نق��ل جاده ای از 
دو ط��رف مورد هجوم قرار گرفته اس��ت )فعال ش��دن رقیب داخلی یعن��ی حمل و نقل ریلی 
و فرس��ودگی ن��اوگان ترابری( الزم اس��ت تدابیری اتخ��اذ گردد تا با به��ره وری حمل و نقل 
ج��اده ای از ناب��ودی و کاهش حضور آن جلوگیری به عمل آید. به ویژه از طریق پیوس��تن به 
 ق��رارداد ه��ای بی��ن المللی و حضور وس��یع تر ناوگان تراب��ری در صحنه های بی��ن المللی. 
6. در حال حاضر برای افزایش کارآیی ناوگان ترابری با توجه به نوع مالکیت کامیون، تعاونی های 
حمل و نقل بهترین راه حل محس��وب می شوند و برای تقویت تعاونی های مذکور بایستی از 
 سیاست های تشویقی برای استقرار در پایانه های بار و شرکت در مناقصه های حمل بار استفاده گردد. 
 7. تصوی��ب قوانی��ن خ��اص برای حمای��ت، هدایت و کنترل بیش��تر در امور حم��ل و نقل. 

8- معرفی کارشناس��ان حمل و نقل به عنوان مشاور )رایزن( در تمامی برنامه ریزی های کالن 
و خرد از قبیل برنامه ریزی برای توس��عه صادرات، ترانزیت،واردات،احداث انبار ها،س��یلو ها، 

کارخانه های تولیدی و...

ب��دون تردید حرکت های خالقانه و نوآور بدون ش��ناخت امکان پذیر نیس��ت. با ظهور عصر 
ارتباطات و حمل ونقل سریع، دنیا به دهکده جهانی تبدیل شده است و تداوم این موضوع باعث 
گردید تا حمل ونقل از جایگاه منحصر به فردي برخوردار باشد لذا ضرورت برنامه ریزی برای 
بهره وری حمل ونقل بیش از گذشته مطرح می باشد زیرا یکی از معیارهای توسعه یافتگی از بعد 
اقتصادی به میزان استفاده موثر و بهینه از عوامل و امکانات تولید بستگی دارد. با اندکی تامل و 
تعمق در مشکالت حمل ونقل جاده ای داخلی کاال، ضعف در بهره گیری از امکانات موجود و 
عدم استفاده بهینه از آن بسیار مشهود می باشد. زیرا بخش مهمی از کامیون های فعال در حمل و 
نقل جاده ای هیچگونه رابطه تشکیالتی و مشخصی با بنگاه های حمل ونقل ندارند و غالبآ به طور 
پراکنده و با استقالل در چارچوب الگوی خود مالکی و خود راننده بدون هیچگونه سازماندهی و 
برنامه ریزی، مدیریت حمل ونقل جاده ای کاال را برعهده گرفته اند و باعث گردیده اند تا هرگونه 
تفکر و برنامه ریزی برای بهینه سازی حمل ونقل از کنترل برنامه ریزان خارج گردد. چرا که در این 
الگو، رانندگان یا مالکان کامیون مدیران حمل ونقل می باشند و آنها نیز ابزار مناسب جهت کسب 
اطالعات برای برنامه ریزی در اختیار ندارند و تنها از طریق حضور فیزیکی در محیط به کسب 
اطالعات می پردازند و باآزمون و خطا روشهای مورد نظر را تجربه می کنند این روش باعث شده 
تا زیان های هنگفتی مانند کاهش بازده سرمایه گذاری، کاهش حضور راننده در خانواده، افزایش 
هزینه استهالک کامیون، افزایش مصرف انرژی )سوخت (، افزایش هزینه توقف و سرگردانی راننده، 
ترددهای زاید و افزایش ضریب ناامنی در جاده ها و... به ترتیب به فرد، بخش حمل ونقل و در 
نهایت به جامعه تحمیل نماید. از سوی دیگر برخی شرکت های حمل ونقل بدون توجه به اصول 
مدیریت یعنی برنامه ریزی، ساماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل تنها به کارگزاری 
اکتفا می نمایند به طوری که این عامل موجب شده تا بنگاه های حمل ونقل که می بایست به عنوان 
مدیران حمل ونقل امکانات الزم را برای بهینه سازی آن را مهیا نمایند، تنها به مدیریت گاراژ داری یا 
کارگزاری حمل ونقل اکتفا نموده و ضمن پرهیز از برنامه ریزی در امور حمل ونقل تنها در اندیشه 
 بازاریابی برای کسب بار از مراکز تولید باربوده و حمل آن را به مدیران سنتی واگذار می نمایند. 
از سوی دیگر سیاست های اتخاذ شده تاکنون در جهت تغییر سیستم سنتی موثر واقع نشده به 
طوری که بسیاری از سازمان ها و ارگان ها برای بهینه سازی حمل ونقل تالش می کنند و منافع 
آن صرفا نصیب بنگاه های حمل ونقل )کارگزاري ( می شود. و سرمایه گذاران اصلی در حمل 
ونقل یعنی مالکان کامیون به نسبت سرمایه گذاری انجام شده در بخش از درآمد مناسبی برخوردار 
نمی باشند. ضمن اینکه تاکنون سیاست های حمایتی اتخاذ نگردیده تا بنگاه های حمل ونقل به 

سوی سرمایه گذاری و تصمیم گیری در خصوص استفاده بهینه از آن سرمایه هدایت شوند. 
تغیی��ر مدیری��ت ن��اوگان ترابری از رانن��دگان )مالکان( به ش��رکتهای حمل و نقل و توس��عه 
مدیریت ش��رکت های حمل و نقل از طریق تاس��یس ش��عبه به منظور هدایت و نظارت بیشتر 
بر روی ناوگان باربری و حضور فعال تر در مناطق مختلف منجر به تغییر در س��رمایه گذاری 
از اش��خاص حقیقی )رانندگان( به اش��خاص حقوقی )ش��رکت های حمل و نقل( و در نهایت 
 منج��ر به تغییر در س��رمایه گذاری در بخش حم��ل و نقل جاده ای داخلی کاال خواهد ش��د. 

مهندس جواد وحدتی فرد

از  تراب�ری  ن�اوگان  مدیری�ت  تغیی�ر 
رانندگان )مالكان( به شركتهای حمل و 
نقل و توسعه مدیریت شركت های حمل 
و نقل از طریق تاسیس شعبه به منظور 
هدایت و نظارت بیش�تر بر روی ناوگان 
باربری و حضور فعالتر در مناطق مختلف 
منج�ر به تغییر در س�رمایه گ�ذاری از 
اشخاص حقیقی )رانندگان( به اشخاص 
حقوقی )ش�ركت های حمل و نقل( و در 
نهایت منجر به تغییر در سرمایه گذاری 
در بخش حمل و نقل جاده ای داخلی كاال 

خواهد شد

با افزایش نقش »اطالعات« و »سیستم 
اطالع رسانی« اطالعات بنگاه های حمل 
و نقل از طریق شعبه و یا زنجیره حمل و 
نقل در خصوص كاال و حمل آن به مناطق 
مختلف ارتقاء می یابد. این عامل منجر 
به توسعه فعالیت های بنگاه های حمل 
و نقل می شود كه در نهایت افزایش در 

آمد را برای آنها در بر خواهد داشت

با اصالح ساختار حمل و نقل جاده ای
 ارتقای بهره وری حاصل می شود
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شاهد رشد و پیشرفت  روز افزون آن باشیم،  پسرفت آن را نظاره می کنیم. همچنین با توجه 
به افزایش روز افزون جمعیت و سفرهای داخل و خارج استانی  متأسفانه به جای افزایش 
ناوگان س��واری کرایه  ما ش��اهد کاهش ناوگان سواری کرایه هستیم  و  رانندگان عزیز این 
بخش خودرو های خود را واگذار نموده و از چرخه این صنعت خارج می ش��وند. معضل 
دیگری که این صنف با آن دست  به گریبان است  این است  که متأسفانه  بدون هیچگونه 
کارشناسی و فقط به  بهانه )حذف فساد  ناشی از اجرای طرح  سهمیه بندی بنزین ( نسبت 
به   قطع  س��همیه بنزین خودروهای سواری کرایه اقدام گردیده  که این نوعی تبعیض بین 
خودرو های عمومی س��نگین وس��بك می باشد و در حقیقت  با  این کار تیر خالص را بر 
بدنه ی این صنعت  شلیك کرده اند چرا که بعد از قطع سهمیه  بنزین این گونه خودرو ها  
و ای��ن که هیچگونه امتیازی بین خودرو های س��واری کرایه پالک عمومی با خودرو های 
پالک شخصی وجود ندارد خارج شدن رانندگان عزیز از این صنف را چشمگیر تر نموده و 
دالیل  قانع کننده ای را نیز برای خروج از این صنف دارند که کاماًل منطقی به نظر می رسد. 
رانندگان این گونه عنوان می کنند چرا ما  باید بنزین 1000 تومانی استفاده کنیم  وعوارض 
شهرداری و بیمه دانا و هزینه صورت وضعیت  مسافر پرداخت  کنیم وهمواره تمام مدارک 
الزمه ی  تردد در جاده را   در  اختیار داشته باشیم  تا بتوانیم یك سرویس  برویم در صورتی 
که در کنار ما خودرو های شخصی پالک سفید بدون پرداخت هیچگونه هزینه های جانبی 
و آزادانه و به راحتی مش��غول فعالیت می با ش��ند پس چه فرقی بین  خودرو های سواری 
کرایه  و  خودروهای پالک ش��خصی  وجود دارد.  باید متذکر ش��وم  در خصوص موضوع 
خودرو های پالک ش��خصی که به صورت  غیر قانونی اقدام به جابه جایی مسافرین برون 
ش��هری می نمایند  واز این بابت حق وحقوقات  خودروهای  سواری کرایه پالک عمومی 
را  ضایع نموده اند  و در برخی از مواقع نیز با آبرووحیثیت نوامیس  مردم بازی می کنند ،  
این موضوع ومشکل  فوق العاده و دیرینه ی است که در گذشته دچار گره های کوری بوده 

وتاکنون نیز الینحل مانده است و به آن توجه ای نشده ونمی شود .  
حال سوال اینجاست که چه کسی باید مشکالت موجود را مر تفع نماید؟  آیا شر کت های 
مسافربری سواری کرایه  به تنهایی توان  مقابله با این همه معضل  و مشکل را دارند ؟  آیا 
نباید فکر وچاره ای اندیش��یده شود؟ آیا پاکسازی حاشیه پایانه های مسافربری  و ایستگاه 
سوار ها در شهرستان ها و بخصوص مشهد مقدس از وجود معضل و مشکل خودروهای 

سواری  پالک شخصی وظیفه شر کت ها است یا وظیفه ذاتی راهنمایی  و رانندگی .
 آی��ا مقابل��ه ب��ا  رانند گانی که  به ص��ورت حرفه ای با خو دروها ی  پالک  ش��خصی  و  
ب��ه صورت غیرقانو نی  اقدام  به جا به جایی مس��افرین برون ش��هری م��ی نمایند وظیفه 
ش��ر کت ها اس��ت یا وظیفه  ذاتی مس��ئولین  محتر م پلیس راه ؟ چه کسی جوابگو است  
در خصوص مواردی که عنوان ش��د ش��ر کت های مسافربری س��واری کرایه نهایت سعی 
وت��الش خود را انجام داده اند  که مش��کالت  ومعضالت   مرتفع ش��ود حتی در مواقعی 
هزینه های سر سام آوری را نیز متقبل شده اند  ولی تا زمانی که مسئولین محترم آستین ها ی 
خود را باال  نزنند این مشکالت  به قّوت خود باقی خواهند ماند. حال خود قضاوت کنید 
با چنین وضعیتی  آیا این حرفه  می تو اند  ادا مه حیات دهد؟  بی شك  با  این  رویه  ما 
ش��ا هد  مرگ تدریجی  این حرفه  خواهیم بود، حال امید اس��ت که مطالب عنوان شده به 
گوش برخی از مسئولین محترم برسد تا  شاید تحولی در ادامه بقا این حرفه و صنف حاصل  

گشته و مرهمی بر درد ما با شد.

نتیجه گیری :
 در نهای��ت م��ی توان این گونه نتیجه گرفت که با وجود بودن  مش��کالت فراوان از جمله 
نبود سهمیه بنز ین برا ی اینگو نه خودروها )سواری کرایه (، وجود معضل ومشکل  بزرگ 
س��واری های شخصی پالک سفید که به جابجایی مسافربری بین شهری مشغول هستند  و 
فرسودگی ناوگان سواری کرایه وعدم تسهیالت وام مناسب برای خرید  این گونه  خودروها  
ادامه  فعالیت  برای این شر کت ها  و رانندگان  بسیار  دشوار است  و  رو  به فنا و نابودی 
می رود مگر این که مسئولین محترم ) راهنما یی و رانندگی استان،   پلیس راه  استان، اداره 
کل حمل ونقل و پایانه های  خراس��ان رضوی و دادس��تانی  اس��تان ( با این صنف نهایت 

همکاری را داشته باشند تا از نابودی مطلق آن جلوگیری شود .

كارشناسی  بدون هیچگونه  متأسفانه  
ناشی  فساد   )حذف  بهانه  به   فقط  و 
بنزین(  بندی  اجرای طرح  سهمیه  از 
نس��بت به   قطع  س���همیه بنزین  
خودرو های سواری كرایه اقدام گردیده  
كه این نوعی تبعیض بین خودرو های 
عمومی سنگین وسبک می باشد و در 
بر  را  تیر خالص  كار  این  با   حقیقت  
بدنه ی این  صنعت  شلیک كرده اند چرا 
كه بعد از قطع سهمیه  بنزین این گونه 
خودرو ها  و این كه هیچگونه امتیازی 
پالک  كرایه  سواری  های  خودرو  بین 
پالک شخصی  های  خودرو  با  عمومی 
وجود ندارد خارج شدن رانندگان از این 
صنف را چشمگیر تر نموده و دالیل  قانع 
كننده ای  را نیز برای خروج از این صنف 

دارند كه كامالً منطقی به نظر می رسد

چرا ما  باید بنزین 1000 تومانی استفاده 
كنیم  وعوارض ش�هرداری و بیمه دانا و 
هزینه صورت وضعیت  مسافر پرداخت  
كنیم وهمواره تمام مدارک الزمه ی  تردد 
در جاده را   در  اختیار داش�ته باش�یم  تا 
بتوانیم یک سرویس  برویم در صورتی 
ك�ه در كن�ار ما خ�ودرو های ش�خصی 
پالک س�فید ب�دون پرداخت هیچگونه 
هزینه های جانب�ی و آزادانه و به راحتی 

مشغول فعالیت می با شند

با وج�ود ب�ودن  مش�كالت ف�راوان از 
جمله نبود س�همیه بنز ی�ن برا ی اینگو 
ن�ه خودروه�ا )س�واری كرای�ه (، وجود 
معضل ومش�كل  ب�زرگ س�واری های 
ش�خصی پالک س�فید كه به جابجایی 
مسافربری بین شهری مشغول هستند  
و فرسودگی ناوگان سواری كرایه وعدم 
تسهیالت وام مناسب برای خرید  این 
گونه  خودروها  ادامه  فعالیت  برای این 
ش�ر كت ها  و رانندگان  بس�یار  دشوار 
است  و  رو  به فنا و نابودی می رود مگر 
این كه مس�ئولین محترم ) راهنما یی و 
رانندگی استان،   پلیس راه  استان، اداره 
كل حم�ل ونقل و پایانه های  خراس�ان 
رضوی و دادستانی  استان ( با این صنف 
نهایت همكاری را داش�ته باش�ند تا از 

نابودی مطلق آن جلوگیری شود

مقدمه :
 حمل ونقل سواری کرایه در کشور ما ایران قدمت  دیرینه دارد و از گذشته های دورو قبل 
از انقالب اس��المی در شهرهای شمالی  و جنوبی ایران همچون شهرها ی چالوس، رشت، 
خرمشهر و  آبادان  عزیزان  راننده  با خودرو های بنز190به این حرفه اشتغال داشتند ، و  از 
آن زمان تا کنون این  شغل وحرفه ادامه داشته و دارد این حرفه  نه تنها خدمات ارزنده ای 
به مس��افرینی که قصد سفر دارند ارائه می دهد و رفاه وآسایش مسافرین را  در سفر فراهم 
می آورد  بلکه می تواند  در حوزه اشتغال زایی بسیار مفید با شد  زیرا  که با سرمایه گذاری 
ن��ه چندان زیاد می توان اش��تغال ایج��اد کرد و جوانان جوی��ای کار را در این حرفه به کار 

گمارد. 
ضمنأ باید خاطر نشان کرد که اگر ناوگان سواری کرایه فرسوده نباشد و از خودروهای مناسب 
برای جا به جایی مسافرین استفاده شود، مسافرین عزیز بسیار  استقبال خواهند نمود.  چون 
یکی از لوکس ترین وسایل جابه جایی حمل ونقل مسافر پس از هواپیما می باشد.  به طور  
مثال مسافرینی که در  فرودگاه  به علت لغو پرواز نتوانسته اند باهواپیما سفر کنند بالفاصله  
به دنبال  خودروی س��واری کرایه مناسب می گردند که هم از رفاه بیشتری برخوردار باشد 
وهم اینکه زود به مقصد خود برسند، حال با داشتن چنین پتانسیلی در این حرفه  جا یی بسی 
تعجب است که چرا مسئولین محترم نسبت به این شغل و حرفه  اینقدر بی تفاوت هستند چرا 
با وجود اطالع از مشکالت موجود در این حرفه نسبت به رفع  و رجوع آن اقدام نمی کنند. 
گوی��ا چنین ش��غل وحرفه ای اصال در صنع��ت حمل ونقل وجود نداش��ته و ندارد و تمام 
توجه  خود را معطوف  خودروهای سنگین کرده اند از یك طرف دادن مجوزها طبق قانون 
تجارت برای تأسیس شرکت ها  که شخصیت حقوقی دارند و از طرفی بی مهری برخی از 

   علی شمشیردار
کارشناس ارشد بازرگانی بین الملل

 وسایل نقلیه جاده ای بویژه ) سواری کرایه ( نقش مهمی در جابه جایی مسافر در کشور  دارد، لذا  این نوشتار  در پی  بررسی مشکالت 
شر کت ها و  رانندگان  سواری کرایه  استان خراسان رضوی می باشد .

 فشارهای  بی امان اقتصادی عرصه زندگی  را  بر مدیران شر کت ها  و همچنین  را نندگان زحمت کش سواری کرایه  تنگ نموده است 
فرسودگی ناوگان حمل ونقل سواری کرایه در این استان وتردد بی رویه و غیر قانونی  خودرو های پالک شخصی مسافربر بین شهری و 
نیز تک نرخی شدن بنزین و از بین رفتن سهمیه بنزین خودرو های سواری کرایه و ... شرایط را برای شر کت های مسافربری و رانندگان 
عزیز وخیم تر نموده است . حال امید است که این نوشتار بتواند گره ای از مشکالت این بخش را بگشاید  ومسئولین محترم نیز به نوعی 

در جریان امور قرار گیرند .

مسئولین محترم  نسبت به این حرفه، جالب 
اینجاست که ش��عار برخی از مسئولین این 
است )نوسازی ناوگان حمل ونقل جاده ای 
نقش اثر گذاری در مصرف انرژی  و کاهش 
آالین��د گی زیس��ت محیط��ی دارد ( و در 
دس��تور کار اصلی ماست و از طرفی خبری 
 از نوسازی ناوگان حمل ونقل  سواری کرایه  
) ب��ا تحویل خ��ودرو های س��مند و پژو( 
نیس��ت  ح��ال می توان گف��ت حمل ونقل 
سواری کرایه در استان خراسان رضوی  به 
جایگاه و ش��أن ومنزلت خود نرسیده  است 
و مس��افرین عزیز و زائرین بارگاه ملکوتی 
آقا امام رضا )ع (  بعضاً از نبود خودرو های 
سواری کرایه مناسب وفرسوده بودن ناوگان 
سواری کرایه گالیه مند هستند ، حال این که 
با وجود بودن مرقد مطهر آقا امام رضا )ع ( 
و بحث  تردد زائرین عزیز خارجی وداخلی 
وهمچنین  بحث گردشگری در این استان، 
س��واری کرایه خراس��ان رضوی وضعیت 
مطلوبی نداشته  وهمواره به جای این که  ما  

بررسی مشکالت  شرکت ها و را نندگان 
سواری کرایه  خراسان رضوی
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شاهد رشد و پیشرفت  روز افزون آن باشیم،  پسرفت آن را نظاره می کنیم. همچنین با توجه 
به افزایش روز افزون جمعیت و سفرهای داخل و خارج استانی  متأسفانه به جای افزایش 
ناوگان س��واری کرایه  ما ش��اهد کاهش ناوگان سواری کرایه هستیم  و  رانندگان عزیز این 
بخش خودرو های خود را واگذار نموده و از چرخه این صنعت خارج می ش��وند. معضل 
دیگری که این صنف با آن دست  به گریبان است  این است  که متأسفانه  بدون هیچگونه 
کارشناسی و فقط به  بهانه )حذف فساد  ناشی از اجرای طرح  سهمیه بندی بنزین ( نسبت 
به   قطع  س��همیه بنزین خودروهای سواری کرایه اقدام گردیده  که این نوعی تبعیض بین 
خودرو های عمومی س��نگین وس��بك می باشد و در حقیقت  با  این کار تیر خالص را بر 
بدنه ی این صنعت  شلیك کرده اند چرا که بعد از قطع سهمیه  بنزین این گونه خودرو ها  
و ای��ن که هیچگونه امتیازی بین خودرو های س��واری کرایه پالک عمومی با خودرو های 
پالک شخصی وجود ندارد خارج شدن رانندگان عزیز از این صنف را چشمگیر تر نموده و 
دالیل  قانع کننده ای را نیز برای خروج از این صنف دارند که کاماًل منطقی به نظر می رسد. 
رانندگان این گونه عنوان می کنند چرا ما  باید بنزین 1000 تومانی استفاده کنیم  وعوارض 
شهرداری و بیمه دانا و هزینه صورت وضعیت  مسافر پرداخت  کنیم وهمواره تمام مدارک 
الزمه ی  تردد در جاده را   در  اختیار داشته باشیم  تا بتوانیم یك سرویس  برویم در صورتی 
که در کنار ما خودرو های شخصی پالک سفید بدون پرداخت هیچگونه هزینه های جانبی 
و آزادانه و به راحتی مش��غول فعالیت می با ش��ند پس چه فرقی بین  خودرو های سواری 
کرایه  و  خودروهای پالک ش��خصی  وجود دارد.  باید متذکر ش��وم  در خصوص موضوع 
خودرو های پالک ش��خصی که به صورت  غیر قانونی اقدام به جابه جایی مسافرین برون 
ش��هری می نمایند  واز این بابت حق وحقوقات  خودروهای  سواری کرایه پالک عمومی 
را  ضایع نموده اند  و در برخی از مواقع نیز با آبرووحیثیت نوامیس  مردم بازی می کنند ،  
این موضوع ومشکل  فوق العاده و دیرینه ی است که در گذشته دچار گره های کوری بوده 

وتاکنون نیز الینحل مانده است و به آن توجه ای نشده ونمی شود .  
حال سوال اینجاست که چه کسی باید مشکالت موجود را مر تفع نماید؟  آیا شر کت های 
مسافربری سواری کرایه  به تنهایی توان  مقابله با این همه معضل  و مشکل را دارند ؟  آیا 
نباید فکر وچاره ای اندیش��یده شود؟ آیا پاکسازی حاشیه پایانه های مسافربری  و ایستگاه 
سوار ها در شهرستان ها و بخصوص مشهد مقدس از وجود معضل و مشکل خودروهای 

سواری  پالک شخصی وظیفه شر کت ها است یا وظیفه ذاتی راهنمایی  و رانندگی .
 آی��ا مقابل��ه ب��ا  رانند گانی که  به ص��ورت حرفه ای با خو دروها ی  پالک  ش��خصی  و  
ب��ه صورت غیرقانو نی  اقدام  به جا به جایی مس��افرین برون ش��هری م��ی نمایند وظیفه 
ش��ر کت ها اس��ت یا وظیفه  ذاتی مس��ئولین  محتر م پلیس راه ؟ چه کسی جوابگو است  
در خصوص مواردی که عنوان ش��د ش��ر کت های مسافربری س��واری کرایه نهایت سعی 
وت��الش خود را انجام داده اند  که مش��کالت  ومعضالت   مرتفع ش��ود حتی در مواقعی 
هزینه های سر سام آوری را نیز متقبل شده اند  ولی تا زمانی که مسئولین محترم آستین ها ی 
خود را باال  نزنند این مشکالت  به قّوت خود باقی خواهند ماند. حال خود قضاوت کنید 
با چنین وضعیتی  آیا این حرفه  می تو اند  ادا مه حیات دهد؟  بی شك  با  این  رویه  ما 
ش��ا هد  مرگ تدریجی  این حرفه  خواهیم بود، حال امید اس��ت که مطالب عنوان شده به 
گوش برخی از مسئولین محترم برسد تا  شاید تحولی در ادامه بقا این حرفه و صنف حاصل  

گشته و مرهمی بر درد ما با شد.

نتیجه گیری :
 در نهای��ت م��ی توان این گونه نتیجه گرفت که با وجود بودن  مش��کالت فراوان از جمله 
نبود سهمیه بنز ین برا ی اینگو نه خودروها )سواری کرایه (، وجود معضل ومشکل  بزرگ 
س��واری های شخصی پالک سفید که به جابجایی مسافربری بین شهری مشغول هستند  و 
فرسودگی ناوگان سواری کرایه وعدم تسهیالت وام مناسب برای خرید  این گونه  خودروها  
ادامه  فعالیت  برای این شر کت ها  و رانندگان  بسیار  دشوار است  و  رو  به فنا و نابودی 
می رود مگر این که مسئولین محترم ) راهنما یی و رانندگی استان،   پلیس راه  استان، اداره 
کل حمل ونقل و پایانه های  خراس��ان رضوی و دادس��تانی  اس��تان ( با این صنف نهایت 

همکاری را داشته باشند تا از نابودی مطلق آن جلوگیری شود .

كارشناسی  بدون هیچگونه  متأسفانه  
ناشی  فساد   )حذف  بهانه  به   فقط  و 
بنزین(  بندی  اجرای طرح  سهمیه  از 
نس��بت به   قطع  س���همیه بنزین  
خودرو های سواری كرایه اقدام گردیده  
كه این نوعی تبعیض بین خودرو های 
عمومی سنگین وسبک می باشد و در 
بر  را  تیر خالص  كار  این  با   حقیقت  
بدنه ی این  صنعت  شلیک كرده اند چرا 
كه بعد از قطع سهمیه  بنزین این گونه 
خودرو ها  و این كه هیچگونه امتیازی 
پالک  كرایه  سواری  های  خودرو  بین 
پالک شخصی  های  خودرو  با  عمومی 
وجود ندارد خارج شدن رانندگان از این 
صنف را چشمگیر تر نموده و دالیل  قانع 
كننده ای  را نیز برای خروج از این صنف 

دارند كه كامالً منطقی به نظر می رسد

چرا ما  باید بنزین 1000 تومانی استفاده 
كنیم  وعوارض ش�هرداری و بیمه دانا و 
هزینه صورت وضعیت  مسافر پرداخت  
كنیم وهمواره تمام مدارک الزمه ی  تردد 
در جاده را   در  اختیار داش�ته باش�یم  تا 
بتوانیم یک سرویس  برویم در صورتی 
ك�ه در كن�ار ما خ�ودرو های ش�خصی 
پالک س�فید ب�دون پرداخت هیچگونه 
هزینه های جانب�ی و آزادانه و به راحتی 

مشغول فعالیت می با شند

با وج�ود ب�ودن  مش�كالت ف�راوان از 
جمله نبود س�همیه بنز ی�ن برا ی اینگو 
ن�ه خودروه�ا )س�واری كرای�ه (، وجود 
معضل ومش�كل  ب�زرگ س�واری های 
ش�خصی پالک س�فید كه به جابجایی 
مسافربری بین شهری مشغول هستند  
و فرسودگی ناوگان سواری كرایه وعدم 
تسهیالت وام مناسب برای خرید  این 
گونه  خودروها  ادامه  فعالیت  برای این 
ش�ر كت ها  و رانندگان  بس�یار  دشوار 
است  و  رو  به فنا و نابودی می رود مگر 
این كه مس�ئولین محترم ) راهنما یی و 
رانندگی استان،   پلیس راه  استان، اداره 
كل حم�ل ونقل و پایانه های  خراس�ان 
رضوی و دادستانی  استان ( با این صنف 
نهایت همكاری را داش�ته باش�ند تا از 

نابودی مطلق آن جلوگیری شود

مقدمه :
 حمل ونقل سواری کرایه در کشور ما ایران قدمت  دیرینه دارد و از گذشته های دورو قبل 
از انقالب اس��المی در شهرهای شمالی  و جنوبی ایران همچون شهرها ی چالوس، رشت، 
خرمشهر و  آبادان  عزیزان  راننده  با خودرو های بنز190به این حرفه اشتغال داشتند ، و  از 
آن زمان تا کنون این  شغل وحرفه ادامه داشته و دارد این حرفه  نه تنها خدمات ارزنده ای 
به مس��افرینی که قصد سفر دارند ارائه می دهد و رفاه وآسایش مسافرین را  در سفر فراهم 
می آورد  بلکه می تواند  در حوزه اشتغال زایی بسیار مفید با شد  زیرا  که با سرمایه گذاری 
ن��ه چندان زیاد می توان اش��تغال ایج��اد کرد و جوانان جوی��ای کار را در این حرفه به کار 

گمارد. 
ضمنأ باید خاطر نشان کرد که اگر ناوگان سواری کرایه فرسوده نباشد و از خودروهای مناسب 
برای جا به جایی مسافرین استفاده شود، مسافرین عزیز بسیار  استقبال خواهند نمود.  چون 
یکی از لوکس ترین وسایل جابه جایی حمل ونقل مسافر پس از هواپیما می باشد.  به طور  
مثال مسافرینی که در  فرودگاه  به علت لغو پرواز نتوانسته اند باهواپیما سفر کنند بالفاصله  
به دنبال  خودروی س��واری کرایه مناسب می گردند که هم از رفاه بیشتری برخوردار باشد 
وهم اینکه زود به مقصد خود برسند، حال با داشتن چنین پتانسیلی در این حرفه  جا یی بسی 
تعجب است که چرا مسئولین محترم نسبت به این شغل و حرفه  اینقدر بی تفاوت هستند چرا 
با وجود اطالع از مشکالت موجود در این حرفه نسبت به رفع  و رجوع آن اقدام نمی کنند. 
گوی��ا چنین ش��غل وحرفه ای اصال در صنع��ت حمل ونقل وجود نداش��ته و ندارد و تمام 
توجه  خود را معطوف  خودروهای سنگین کرده اند از یك طرف دادن مجوزها طبق قانون 
تجارت برای تأسیس شرکت ها  که شخصیت حقوقی دارند و از طرفی بی مهری برخی از 

   علی شمشیردار
کارشناس ارشد بازرگانی بین الملل

 وسایل نقلیه جاده ای بویژه ) سواری کرایه ( نقش مهمی در جابه جایی مسافر در کشور  دارد، لذا  این نوشتار  در پی  بررسی مشکالت 
شر کت ها و  رانندگان  سواری کرایه  استان خراسان رضوی می باشد .

 فشارهای  بی امان اقتصادی عرصه زندگی  را  بر مدیران شر کت ها  و همچنین  را نندگان زحمت کش سواری کرایه  تنگ نموده است 
فرسودگی ناوگان حمل ونقل سواری کرایه در این استان وتردد بی رویه و غیر قانونی  خودرو های پالک شخصی مسافربر بین شهری و 
نیز تک نرخی شدن بنزین و از بین رفتن سهمیه بنزین خودرو های سواری کرایه و ... شرایط را برای شر کت های مسافربری و رانندگان 
عزیز وخیم تر نموده است . حال امید است که این نوشتار بتواند گره ای از مشکالت این بخش را بگشاید  ومسئولین محترم نیز به نوعی 

در جریان امور قرار گیرند .

مسئولین محترم  نسبت به این حرفه، جالب 
اینجاست که ش��عار برخی از مسئولین این 
است )نوسازی ناوگان حمل ونقل جاده ای 
نقش اثر گذاری در مصرف انرژی  و کاهش 
آالین��د گی زیس��ت محیط��ی دارد ( و در 
دس��تور کار اصلی ماست و از طرفی خبری 
 از نوسازی ناوگان حمل ونقل  سواری کرایه  
) ب��ا تحویل خ��ودرو های س��مند و پژو( 
نیس��ت  ح��ال می توان گف��ت حمل ونقل 
سواری کرایه در استان خراسان رضوی  به 
جایگاه و ش��أن ومنزلت خود نرسیده  است 
و مس��افرین عزیز و زائرین بارگاه ملکوتی 
آقا امام رضا )ع (  بعضاً از نبود خودرو های 
سواری کرایه مناسب وفرسوده بودن ناوگان 
سواری کرایه گالیه مند هستند ، حال این که 
با وجود بودن مرقد مطهر آقا امام رضا )ع ( 
و بحث  تردد زائرین عزیز خارجی وداخلی 
وهمچنین  بحث گردشگری در این استان، 
س��واری کرایه خراس��ان رضوی وضعیت 
مطلوبی نداشته  وهمواره به جای این که  ما  

بررسی مشکالت  شرکت ها و را نندگان 
سواری کرایه  خراسان رضوی



که با سطح ثروت ، سواد و شئون شخصی متفاوت بر 
پایه تساوی و برابر با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و 
بدین گونه حس اعتماد به نفس، اهمیت به شأن انسان 

و احساس تعلق درآنها بارور می شود.
تعاونی ها از طریق واگذاری اختیار به مردم، توسعه 
خدمات اجتماعی، حمایت و حفظ طبیعت اشتغالزایی 
و ایجاد فرصت هایی برای پیشرفت و ترقی منجر به 
رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و در نهایت بهبود 

عملکرد شرکت های تعاونی می شوند.
دارای  اقتصادی،  آثار  داشتن  بر  عالوه  تعاونی  تفکر 
آثار مثبت فرهنگی و اجتماعی نیز هست. همکاری، 
داشتن  درگرو  مسئولیت  احساس  داشتن  همزیستی، 
تفکر تعاونی درجامعه است. فرهنگ سازی و پرورش 
مدیران کارا از مهمترین مؤلفه ها برای توسعه بخش 
استنباط  فعلی  شرایط  در  رود.  می  شمار  به  تعاون 
عمومی جامعه از شرکت های تعاونی تنها بهره مندی 
چون  و  است  دولت  کمك  و  ای  یارانه  کاالهای  از 
ها دسترسی  یارانه  این  به  موارد  برخی  است  ممکن 
پیدا نکنند. فکر می کنند، شرکت های تعاونی فلسفه و 
ماهیت وجودی خود را ازدست داده یا بتدریج ازدست 
می دهند. علل ناکامی بسیاری از شرکت های تعاونی 
های  ناهنجاری  به  این  و  است  تعاون  فرهنگ  نبود 
تاریخی ما برمی گردد. متأسفانه با وجود فرهنگ تعاون 
در اعتقادات ما، کارگروهی در جامعه ما خیلی پایین 
است و کشورهای غربی بیشتر از ما این فرهنگ را در 

جوامع خود پیاده کرده اند.
اقتصاد دولتی نمی تواند پاسخگوی نیازهای کشور باشد 
به همین جهت در ابالغ سیاست های کلی اصل 44 
هدفگذاری شده که اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، 
تعاونی و خصوصی تقسیم شود. این بخش نسبت به 
سایر بخش های اقتصادی کمترین پرونده قضایی را 
در محاکم دارد. همه مسئوالن کشور موافق هستند که 
باید روز به روز از حجم اقتصاد دولتی کاسته و به دو 
بخش دیگر اضافه شود  بخش تعاون در سال های 
به دالیل مختلف  گذشته، گستردگی خوبی داشته و 
تعالی  و  رشد  برای  مناسب  بستر  و  عرصه  متاسفانه 
اقتصاد تعاون مهیا نشد. سهم بخش تعاون در اقتصاد 
هدف  با  زیادی  فاصله  و  رسیده  درصد   7 به  کشور 
اعالم شده 25 درصدی داریم، اما امیدوار به جهش در 
این بخش هستیم. مشکل اصلی را ناشی از عدم باور 
مسئوالن دولتی نسبت به توانمندی های بخش تعاون 
میدانیم اما  با اصالحیه ای که در بخش تعاون صورت 
گرفت، این نقیصه در حال برطرف شدن است ولی 

نیازمند اقدامات بیشتری هستیم.
بسیاری از احکام در سند توسعه اجرایی نشده که از 
تعاون  بخش  در  هدفگذاری  عدم  اصلی  علل  جمله 
بوده است.ما ُمنکر مشکالت حوزه تعاونی ها نیستیم 
ولي در حوزه  حمل و نقل فعالیت های بسیار خوب 
داریم به گونه ای که 85 درصد حوزه حمل و نقل 
در اختیار بخش تعاون است، لذا حمایت همه جانبه 

مسئوالن دولتي را مي طلبیم به امید روزهایي سبز .

می  که  رود  می  شمار  به  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه  برای  مناسبی  اهرم  تعاون  امروزه 
تواند در بهره وری بهینه از شرایط زندگی، کار و تولید و ارتقای سطح درآمد و وضعیت 
اجتماعی جامعه مؤثر باشد. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد تعاونی ها بهترین 
سازمان هایی هستند که موفق شده اند اسباب تجمع نیروهای پراکنده و متفرق و در عین 

حال با استعداد و با انگیزه را فراهم سازد.
استفاده بهینه و توانمندسازی بخش های اقتصادی هدف اصلی است. در این میان با توجه به 
اهمیت بخش تعاون در اقتصاد ایران، از دیدگاه مبانی نظری و قابلیت های بالقوه این بخش، 

عوامل مؤثر و راه های فعال سازی این ظرفیت بیش از پیش اهمیت یافته است 
براساس قانون تعاونی، رهبری تشکیالت تعاونی برعهده هیأت مدیره و مدیریت این شرکت ها 
بر عهده مدیر عامل و سایر مدیران اجرایی است. از آنجا که تعامل اعضا و دموکراسی از 
مهمترین جنبه های کلیدی فعالیت های تعاونی محسوب می شود، ایجاد و شکل گیری اصل 
مدیریت تعاون، شرکت های تعاونی را قادر می سازد به طور حرفه ای به فعالیت بپردازند. 

تعاونی ها می توانند یک اهرم مناسب برای توسعه اقتصادی به شمار آیند كه همگام با 
سیاست های دولت در بهبود شرایط زندگی، كار، تولید و ارتقای سطح درآمد و وضعیت 
اجتماعی مردم مؤثر باشند. هدف از توسعه بخش تعاون در ممالک در حال توسعه این است 
كه از این طریق نه تنها به نوسازی شیوه های كهنه اقتصادی پرداخته شود، بلكه شرایط 

اقتصادی-  اجتماعی عادالنه تر نیز برقرار گردد

تعاونی ها از طریق واگذاری اختیار به مردم، توسعه خدمات اجتماعی، حمایت و حفظ طبیعت 
اشتغالزایی و ایجاد فرصت هایی برای پیشرفت و ترقی منجر به رشد و توسعه اقتصادی، 

اجتماعی و در نهایت بهبود عملكرد شركت های تعاونی می شوند

تعاونی ها می توانند یك اهرم مناسب برای توسعه اقتصادی به شمار آیند که همگام با 
سیاست های دولت در بهبود شرایط زندگی، کار، تولید و ارتقای سطح درآمد و وضعیت 
اجتماعی مردم مؤثر باشند. هدف از توسعه بخش تعاون در ممالك در حال توسعه این است 
که از این طریق نه تنها به نوسازی شیوه های کهنه اقتصادی پرداخته شود، بلکه شرایط 

اقتصادی-  اجتماعی عادالنه تر نیز برقرار گردد.

 سید مسعود کیش بافان
مدیر عامل اتحادیه شرکت های تعاونی حمل و نقل خراسان رضوی

یکی از مشکالت و مسائل اساسی توسعه 
کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه، 
توسعه  و  تشکیل  است.  سرمایه  کمبود 
و  شهری  مناطق  در  تعاونی  های  شرکت 
مالی  امکانات  تجمع  راه  بهترین  روستایی، 
کارگر  طبقه  و  جامعه  متوسط  افراد  اندک 
و کشاورز است. سرمایه تعاونی ها که در 
شود،  می  محسوب  آنها  نقدینگی  حقیقت 
نقش مهمی در توانایی این شرکت ها برای 
در  و  شرکت  مشتریان  و  اعضا  نیاز  تأمین 
نتیجه افزایش رضایت آنان دارد. پس انداز 
به تشکیل سرمایه شده و  انباشت منجر  و 
سرمایه گذاری می شود. سرمایه گذاری نیز 
راز بقای تولید است. در واقع شرکت های 
تعاونی به ایجاد اشتغال برای نیروی کار و 
افزایش مهارت آنها منجر می شوند. به این 
ترتیب شرکت های تعاون عالوه بر ایجاد 
کرده  کمك   نیز  درآمد  کسب  به  اشتغال 

است.
فطرت  با  که  این  سبب  به  ها  انسان 
ناچار  به  اند  شده  خلق  بودن  اجتماعی 
بناشده  اجتماعی  پایه  بر  هم  آنها  زندگی 
تا  شد  آنها  مشوق  ضرورت،  این  و  است 
نارسایی های روزمره خود را  مشکالت و 
ساخته  مرتفع  تعاون  و  مساعی  تشریك  با 
زندگی سالم  و  به هدف  راه رسیدن  در  و 
بردارند. را  مؤثری  های  گام   اجتماعی 

یکی از اصول اساسی تعاون آزادی عضویت 
اعضا در تعاونی برای کلیه افرادی است که 
بدون تبعیض های سیاسی، مذهبی، جنسی 
و  تعاونی  در  مشارکت  امکان  اجتماعی  و 
این  از  دارند.  را  آن  مزایای  از  برخورداری 
رو تعاونی ها محل اجتماع افرادی هستند 

بر اساس یافته ها و باور های باستان شناسان خراسان دارای پیشینه ای 800هزار 
خراسان  که  آید  می  حساب  به  تمدن  مراکز  ترین  کهن  زمره  در  و  بوده  ساله 
بسیار  های  گذشته  از  که  است  پهناوری  خراسان  از  ای  گوشه  تنها  امروزی 
دور،مرو،هرات،سمرقند و بخارا و...شامل می شده است و بخاطر پیشینه تاریخی 
تنها مسیر مبادله  نه  از اهمیت فراوانی برخوردار بوده که  ابریشم  و عبور جاده 
کاالها تجاری بلکه مسیری برای انتقال دانش و فرهنگ نیز بوده است که شهرستان 
خواف یکی از شهرستانهای استان خراسان رضوی به مرکزیت شهر خواف در 
250کیلومتری جنوب غربی مشهد که از شمال به رشتخوار، غرب شهرستان گناباد 
کشور  و  تایباد  به  شرق  از  و  قاین  شهرستان  به  جنوب  از  و  حیدریه  تربت  و 
افغانستان متصل است که معدن سنگ آهن سنگان خواف یکی از بزرگترین معادن 
خاور میانه با ذخیره 2/2میلیارد تن به شمار می رود. خواف محل عبور شاخه ای 
از جاده ابریشم به طول ده هزار کیلومتر از پایتخت چین و از طریق هرات به ایران 
می رسد ، یکی از زیر ساختارهای مهم استان با قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم، 
پل ارتباطی میان شرق و غرب و از طرفی ارتباط دهنده آسیای میانه به کشورهای 
خلیج فارس می باشد که اهمیت شهرستان خواف به دلیل منابع معدنی با ذخیره 
فراهم  و  توجه  ،نیازمند  فوالد  و  کنسانتره  کارخانجات  احداث  طرفی  از  و  باال 
نمودن زیر ساخت های جاده ای ، ریلی برای رساندن مواد اولیه به کارخانجات 
فوالدسازی و ذوب آهن و از طرفی مازاد بر مصرف داخلی برای حمل و صادرات 
آن به سایر کشورهای خواهان می باشد و این مهم میسر نمی شود مگر با انتخاب 
مسیر مناسب برای سرمایه گذاری در این زمینه که با نوسازی ناوگان حمل و نقل 
جاده ای افزایش و راه اندازی حمل و نقل ریلی و توجه به منابع غنی معدن در 
کشور افغانستان و ارسال و حمل آن از طریق ترانزیت را دارد. خط ریل آهن به 
هرات. در صورتی که با برنامه ریزی و آینده نگری از هم اکنون بتوانیم در این 
زمینه به جلو برویم می توانیم درآینده ای نزدیك از تحول و ایجاد حداقل از چهل 
و پنچ هزار شغل پایدار و مستقیم ایجاد نمایم، قابل ذکر است که به طور میانگین 
در سه سال متوالی ساالنه بیش از 360  هزار تردد جاده ای که به طور میانگین  
روزانه هزار دستگاه کامیون برای حمل فقط سنگ آهن از شهرستان خواف به 
کارخانجات فوالدسازی و بنادر برای صادرات انجام گرفته است که به همین تناژ 
نیزبه صورت ریلی حمل گردیده است که این خود می طلبد توجه بیشتر به حمل 
ونقل شهرستان بشودکه در صورت برنامه ریزی دقیق می توان از این بابت نسبت 
به توسعه پایدار شهرستان و ارتقاءرفاه اجتماعی در زمینه انتقال و تقسیم و گردش 

سرمایه اقدام نمود .

اهمیت توجه به توسعه حمل ونقل 
شهرستان خواف

عارف جاللی زاده
 رئیس انجمن صنفی شرکت ها و موسسات

چرا تعاون و اتحادیه هاي تعاوني
 مي توانند از بهترین ها باشند
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که با سطح ثروت ، سواد و شئون شخصی متفاوت بر 
پایه تساوی و برابر با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و 
بدین گونه حس اعتماد به نفس، اهمیت به شأن انسان 

و احساس تعلق درآنها بارور می شود.
تعاونی ها از طریق واگذاری اختیار به مردم، توسعه 
خدمات اجتماعی، حمایت و حفظ طبیعت اشتغالزایی 
و ایجاد فرصت هایی برای پیشرفت و ترقی منجر به 
رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و در نهایت بهبود 

عملکرد شرکت های تعاونی می شوند.
دارای  اقتصادی،  آثار  داشتن  بر  عالوه  تعاونی  تفکر 
آثار مثبت فرهنگی و اجتماعی نیز هست. همکاری، 
داشتن  درگرو  مسئولیت  احساس  داشتن  همزیستی، 
تفکر تعاونی درجامعه است. فرهنگ سازی و پرورش 
مدیران کارا از مهمترین مؤلفه ها برای توسعه بخش 
استنباط  فعلی  شرایط  در  رود.  می  شمار  به  تعاون 
عمومی جامعه از شرکت های تعاونی تنها بهره مندی 
چون  و  است  دولت  کمك  و  ای  یارانه  کاالهای  از 
ها دسترسی  یارانه  این  به  موارد  برخی  است  ممکن 
پیدا نکنند. فکر می کنند، شرکت های تعاونی فلسفه و 
ماهیت وجودی خود را ازدست داده یا بتدریج ازدست 
می دهند. علل ناکامی بسیاری از شرکت های تعاونی 
های  ناهنجاری  به  این  و  است  تعاون  فرهنگ  نبود 
تاریخی ما برمی گردد. متأسفانه با وجود فرهنگ تعاون 
در اعتقادات ما، کارگروهی در جامعه ما خیلی پایین 
است و کشورهای غربی بیشتر از ما این فرهنگ را در 

جوامع خود پیاده کرده اند.
اقتصاد دولتی نمی تواند پاسخگوی نیازهای کشور باشد 
به همین جهت در ابالغ سیاست های کلی اصل 44 
هدفگذاری شده که اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، 
تعاونی و خصوصی تقسیم شود. این بخش نسبت به 
سایر بخش های اقتصادی کمترین پرونده قضایی را 
در محاکم دارد. همه مسئوالن کشور موافق هستند که 
باید روز به روز از حجم اقتصاد دولتی کاسته و به دو 
بخش دیگر اضافه شود  بخش تعاون در سال های 
به دالیل مختلف  گذشته، گستردگی خوبی داشته و 
تعالی  و  رشد  برای  مناسب  بستر  و  عرصه  متاسفانه 
اقتصاد تعاون مهیا نشد. سهم بخش تعاون در اقتصاد 
هدف  با  زیادی  فاصله  و  رسیده  درصد   7 به  کشور 
اعالم شده 25 درصدی داریم، اما امیدوار به جهش در 
این بخش هستیم. مشکل اصلی را ناشی از عدم باور 
مسئوالن دولتی نسبت به توانمندی های بخش تعاون 
میدانیم اما  با اصالحیه ای که در بخش تعاون صورت 
گرفت، این نقیصه در حال برطرف شدن است ولی 

نیازمند اقدامات بیشتری هستیم.
بسیاری از احکام در سند توسعه اجرایی نشده که از 
تعاون  بخش  در  هدفگذاری  عدم  اصلی  علل  جمله 
بوده است.ما ُمنکر مشکالت حوزه تعاونی ها نیستیم 
ولي در حوزه  حمل و نقل فعالیت های بسیار خوب 
داریم به گونه ای که 85 درصد حوزه حمل و نقل 
در اختیار بخش تعاون است، لذا حمایت همه جانبه 

مسئوالن دولتي را مي طلبیم به امید روزهایي سبز .

می  که  رود  می  شمار  به  اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه  برای  مناسبی  اهرم  تعاون  امروزه 
تواند در بهره وری بهینه از شرایط زندگی، کار و تولید و ارتقای سطح درآمد و وضعیت 
اجتماعی جامعه مؤثر باشد. تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد تعاونی ها بهترین 
سازمان هایی هستند که موفق شده اند اسباب تجمع نیروهای پراکنده و متفرق و در عین 

حال با استعداد و با انگیزه را فراهم سازد.
استفاده بهینه و توانمندسازی بخش های اقتصادی هدف اصلی است. در این میان با توجه به 
اهمیت بخش تعاون در اقتصاد ایران، از دیدگاه مبانی نظری و قابلیت های بالقوه این بخش، 

عوامل مؤثر و راه های فعال سازی این ظرفیت بیش از پیش اهمیت یافته است 
براساس قانون تعاونی، رهبری تشکیالت تعاونی برعهده هیأت مدیره و مدیریت این شرکت ها 
بر عهده مدیر عامل و سایر مدیران اجرایی است. از آنجا که تعامل اعضا و دموکراسی از 
مهمترین جنبه های کلیدی فعالیت های تعاونی محسوب می شود، ایجاد و شکل گیری اصل 
مدیریت تعاون، شرکت های تعاونی را قادر می سازد به طور حرفه ای به فعالیت بپردازند. 

تعاونی ها می توانند یک اهرم مناسب برای توسعه اقتصادی به شمار آیند كه همگام با 
سیاست های دولت در بهبود شرایط زندگی، كار، تولید و ارتقای سطح درآمد و وضعیت 
اجتماعی مردم مؤثر باشند. هدف از توسعه بخش تعاون در ممالک در حال توسعه این است 
كه از این طریق نه تنها به نوسازی شیوه های كهنه اقتصادی پرداخته شود، بلكه شرایط 

اقتصادی-  اجتماعی عادالنه تر نیز برقرار گردد

تعاونی ها از طریق واگذاری اختیار به مردم، توسعه خدمات اجتماعی، حمایت و حفظ طبیعت 
اشتغالزایی و ایجاد فرصت هایی برای پیشرفت و ترقی منجر به رشد و توسعه اقتصادی، 

اجتماعی و در نهایت بهبود عملكرد شركت های تعاونی می شوند

تعاونی ها می توانند یك اهرم مناسب برای توسعه اقتصادی به شمار آیند که همگام با 
سیاست های دولت در بهبود شرایط زندگی، کار، تولید و ارتقای سطح درآمد و وضعیت 
اجتماعی مردم مؤثر باشند. هدف از توسعه بخش تعاون در ممالك در حال توسعه این است 
که از این طریق نه تنها به نوسازی شیوه های کهنه اقتصادی پرداخته شود، بلکه شرایط 

اقتصادی-  اجتماعی عادالنه تر نیز برقرار گردد.

 سید مسعود کیش بافان
مدیر عامل اتحادیه شرکت های تعاونی حمل و نقل خراسان رضوی

یکی از مشکالت و مسائل اساسی توسعه 
کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه، 
توسعه  و  تشکیل  است.  سرمایه  کمبود 
و  شهری  مناطق  در  تعاونی  های  شرکت 
مالی  امکانات  تجمع  راه  بهترین  روستایی، 
کارگر  طبقه  و  جامعه  متوسط  افراد  اندک 
و کشاورز است. سرمایه تعاونی ها که در 
شود،  می  محسوب  آنها  نقدینگی  حقیقت 
نقش مهمی در توانایی این شرکت ها برای 
در  و  شرکت  مشتریان  و  اعضا  نیاز  تأمین 
نتیجه افزایش رضایت آنان دارد. پس انداز 
به تشکیل سرمایه شده و  انباشت منجر  و 
سرمایه گذاری می شود. سرمایه گذاری نیز 
راز بقای تولید است. در واقع شرکت های 
تعاونی به ایجاد اشتغال برای نیروی کار و 
افزایش مهارت آنها منجر می شوند. به این 
ترتیب شرکت های تعاون عالوه بر ایجاد 
کرده  کمك   نیز  درآمد  کسب  به  اشتغال 

است.
فطرت  با  که  این  سبب  به  ها  انسان 
ناچار  به  اند  شده  خلق  بودن  اجتماعی 
بناشده  اجتماعی  پایه  بر  هم  آنها  زندگی 
تا  شد  آنها  مشوق  ضرورت،  این  و  است 
نارسایی های روزمره خود را  مشکالت و 
ساخته  مرتفع  تعاون  و  مساعی  تشریك  با 
زندگی سالم  و  به هدف  راه رسیدن  در  و 
بردارند. را  مؤثری  های  گام   اجتماعی 

یکی از اصول اساسی تعاون آزادی عضویت 
اعضا در تعاونی برای کلیه افرادی است که 
بدون تبعیض های سیاسی، مذهبی، جنسی 
و  تعاونی  در  مشارکت  امکان  اجتماعی  و 
این  از  دارند.  را  آن  مزایای  از  برخورداری 
رو تعاونی ها محل اجتماع افرادی هستند 

بر اساس یافته ها و باور های باستان شناسان خراسان دارای پیشینه ای 800هزار 
خراسان  که  آید  می  حساب  به  تمدن  مراکز  ترین  کهن  زمره  در  و  بوده  ساله 
بسیار  های  گذشته  از  که  است  پهناوری  خراسان  از  ای  گوشه  تنها  امروزی 
دور،مرو،هرات،سمرقند و بخارا و...شامل می شده است و بخاطر پیشینه تاریخی 
تنها مسیر مبادله  نه  از اهمیت فراوانی برخوردار بوده که  ابریشم  و عبور جاده 
کاالها تجاری بلکه مسیری برای انتقال دانش و فرهنگ نیز بوده است که شهرستان 
خواف یکی از شهرستانهای استان خراسان رضوی به مرکزیت شهر خواف در 
250کیلومتری جنوب غربی مشهد که از شمال به رشتخوار، غرب شهرستان گناباد 
کشور  و  تایباد  به  شرق  از  و  قاین  شهرستان  به  جنوب  از  و  حیدریه  تربت  و 
افغانستان متصل است که معدن سنگ آهن سنگان خواف یکی از بزرگترین معادن 
خاور میانه با ذخیره 2/2میلیارد تن به شمار می رود. خواف محل عبور شاخه ای 
از جاده ابریشم به طول ده هزار کیلومتر از پایتخت چین و از طریق هرات به ایران 
می رسد ، یکی از زیر ساختارهای مهم استان با قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم، 
پل ارتباطی میان شرق و غرب و از طرفی ارتباط دهنده آسیای میانه به کشورهای 
خلیج فارس می باشد که اهمیت شهرستان خواف به دلیل منابع معدنی با ذخیره 
فراهم  و  توجه  ،نیازمند  فوالد  و  کنسانتره  کارخانجات  احداث  طرفی  از  و  باال 
نمودن زیر ساخت های جاده ای ، ریلی برای رساندن مواد اولیه به کارخانجات 
فوالدسازی و ذوب آهن و از طرفی مازاد بر مصرف داخلی برای حمل و صادرات 
آن به سایر کشورهای خواهان می باشد و این مهم میسر نمی شود مگر با انتخاب 
مسیر مناسب برای سرمایه گذاری در این زمینه که با نوسازی ناوگان حمل و نقل 
جاده ای افزایش و راه اندازی حمل و نقل ریلی و توجه به منابع غنی معدن در 
کشور افغانستان و ارسال و حمل آن از طریق ترانزیت را دارد. خط ریل آهن به 
هرات. در صورتی که با برنامه ریزی و آینده نگری از هم اکنون بتوانیم در این 
زمینه به جلو برویم می توانیم درآینده ای نزدیك از تحول و ایجاد حداقل از چهل 
و پنچ هزار شغل پایدار و مستقیم ایجاد نمایم، قابل ذکر است که به طور میانگین 
در سه سال متوالی ساالنه بیش از 360  هزار تردد جاده ای که به طور میانگین  
روزانه هزار دستگاه کامیون برای حمل فقط سنگ آهن از شهرستان خواف به 
کارخانجات فوالدسازی و بنادر برای صادرات انجام گرفته است که به همین تناژ 
نیزبه صورت ریلی حمل گردیده است که این خود می طلبد توجه بیشتر به حمل 
ونقل شهرستان بشودکه در صورت برنامه ریزی دقیق می توان از این بابت نسبت 
به توسعه پایدار شهرستان و ارتقاءرفاه اجتماعی در زمینه انتقال و تقسیم و گردش 

سرمایه اقدام نمود .

اهمیت توجه به توسعه حمل ونقل 
شهرستان خواف

عارف جاللی زاده
 رئیس انجمن صنفی شرکت ها و موسسات

چرا تعاون و اتحادیه هاي تعاوني
 مي توانند از بهترین ها باشند
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جامعه انساني از دیر باز تاکنون همواره شاهد رویایي و کشمکش نامتوازن افراد و گروه هاي مختلف 
جامعه نسبت به هم و نسبت به حاکمان  به منظور دستیابي حقوق بیشتر بوده است . بي تردید  
از یك طرف وضع قوانین و مقررات  مختلف برای کاهش کشمکش ها و موازنه حقوق طبقات 
اجتماعي از سوي حاکمان با حمایت از تشکل هاي اجتماعي و صنفي  در ادوار  مختلف را 
نمي توان انکار نمود و از طرفي  اندیشه ائتالف و یکپارچگي با یکدیگر در ذهن بشر بعنوان یگانه 
راه ایجاد توان برتر و مشترک در یك حرکت جمعي را مي توان از ویژگي هاي بارز جوامع انساني 

دانست که پدید آورنده اصلي تشکل هاي حرفه اي گردیده است.  

تشكیل و فعالیت تشكل هاي كارگري و كار فرمایي در تعیین حدود و حفظ منافع مشروع و قانوني 
اعضاء و دستیابي به سقف مطالبات مشروع صنفي برای اعتالي فعالیت هاي حرفه اي خود در عصر 

جدید حائز اهمیت  است

وجود اصناف در طول تاریخ زندگي بشر منحصر به کشور ما نبوده است و در تمامي نقاط جهان 
به اشکال متفاوت وجود داشته و دارد .  ضرورت اولیه تشکیل انجمن ها در اجتماعات انساني در 
وحله اول داشتن  نیاز و هدف مشترک براي دستیابي به حقوق بیشتر و بهبود وضع رفاه و توسعه 
حرفه خود بوده است .  گروه ها و الیه هاي صنفي که همان طبقات اصلي تشکیل دهنده اجتماع 
مي باشد بر اساس قرار گرفتن در موقعیت هاي متفاوت صنفي و محل هاي مختلف جغرافیایي 
ناگزیر از تشکیل سازمان ها و ایجاد تشکل هاي حرفه اي به منظور صیانت از حقوق مشروع خود 
بوده اند. با پیدایش انقالب صنعتي در نظام حقوقي کار در  مغرب زمین پس از گذر از دوران آزادي 
اقتصادي و اعتراض به لیبراسیم اقتصادي و تکثر طبقات و الیه هاي اجتماعي و گسترش زندگي 
شهري  و تولد روز افزون اصناف و حرف مختلف بواسطه رشد و توسعه صنعت ، تجارت و 
خدمات ،  ایجاد سازمان ها و تشکل هاي گوناگون صنفي ضرورتي انکار ناپذیر پیدا نمود . از همین 
رو جنبش سندیکایي در روند توسعه اجتماعي و سیاسي فعلیت یافت و به تدریج پس از تمامي 
مخالفت ها  و موانع با اتحاد طبقات کار در نیمه دوم قرن نوزده جلوه مدون و قانوني به خود گرفت 
و بدین ترتیب بود که زمینه رابطه جمعي کار فراهم گردید . در همین راستا پافشاري و عزم مصمم 
طبقات مختلف کار منجر به تشکیل سازمان بین المللي کار وتدوین و تعریف به رسمیت شناختن 
حقوق کار در سطح بین المللي گردید در این شرایط بود که این سازمان با تصویب کنواسیون هایي 
از جمله کنوانسیون حقوق بنیادین کار یك سلسله قوانین و مقرراتي را تدوین و تصویب کرد که 
مطابق آن  کف مطالبات و حقوق از دست رفته نیروهاي کار در همه جوامع به عنوان یك اصل 
بنیادین پذیرفته و به رسمیت شناخته شود و همه کشورهاي عضو سازمان ملل که به تبع آن عضو 
سازمان بین المللي کار هستند مي بایست مطابق موازین بین المللي این کنوانسیون ها را رعایت 
نمایند . کنوانسیون لغو  کار اجباري ،  برابري  دستمزد کارگران زن و مرد در قبال کار همسان و 
منع  تبعیض در حرفه ، آزادي تشکیل انجمن ها و حمایت از حقوق تشکل خود و مذاکرات دسته 
جمعي و تعیین حداقل سن کار، ممنوعیت کار کودک از اهم ضوابط تعیین شده از سوي سازمان 
بین المللي کار است . از همین رو تشکیل و فعالیت تشکل هاي کارگري و کار فرمایي در تعیین 
حدود و حفظ منافع مشروع و قانوني اعضاء و دستیابي به سقف مطالبات مشروع صنفي برای 

 نگاهي  اجمالي و گذرا   بر پیدایش تشکل هاي
صنفي در عصر جدید

اعتالي فعالیت هاي حرفه اي خود در عصر 
جدید حائز اهمیت است.

امروزه در روابط جمعي کار از نظر سازماني،  
تشکل هاي مختلف کارگري و کار فرمایي 
و پیمان هاي جمعي کار یکي از موضوعات 
اصلي مهم حقوق کار و قابل توجه در سطوح 
آید.  به شمار مي  المللي  بین  و  ملي  شغلي 
در تدوین ضوابط و مقررات  قوانین کار در  
کشورها  ، حقوق بین المللي کار و توجه و  
رعایت کنوانسیون هاي  سازمان بین المللي 
کار از جایگاه مهمي برخودار است . در کشور 
ما موضوع تشکل هاي صنفي کارگري و کار 
ادوار  فعالیت هاي جمعي کار در  فرمایي و 
مختلف  با فراز و نشیب هاي  فراوان رو به 
رو بوده و از دیر باز مورد توجه قرار گرفته 
است. در هر یك از قوانین کار گذشته و حال 
و  سندیکا  تاسیس  پیرامون  مقرراتي  کشور 
انجمن صنفي پیش بیني شده است  در قانون 
کار جمهوري اسالمي ایران  مصوب 69/8/29 
مجمع تشخیص مصلحت نظام ، فصل ششم 
هاي  تشکل  به  اختصاص   138-130 مواد 
کارگري و کارفرمایي یافته  و وزارت کار و 
امور اجتماعي در مقام وضع آیین نامه ها و 
تدارک مقدمات اجرا و همچنین نظارت وظیفه  

حمایت از این حق قانوني را بر عهده دارد.

علیرضا صالح کاشانی
عضو هیات مدیره و خزانه دار
انجمن شرکت های حمل و نقل کاالی داخلی مشهد 

رضا تیموری
 رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی
 کامیونداران حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی

   گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست          
                                                            آنچه البته به جایی نرسد فریاد است

اما خیر! ما خواسته های مشروع و قانونی رانندگان کامیون را می نویسیم و از مسیر قانون 
پیگیری مستمر می کنیم نه با فریاد بلکه با صدای قلم. اشاره این جانب قطره ای از دریای بیکران 

نارسائی ها در امور حمل و نقل کاال است.
کمرهای خمیده ، صورت های چین خورده، دست های پینه بسته رانندگان کامیون در این کشور 
نه به خاطر زحمت های فراوان است که شغل ما فی نفسه آن را می طلبد، البته بی اثر نیست 
 ولی تواما حاصل عدم پاسخگویی و مسئولیت پذیری بعضی از مدیران دولتی است. کامیونداری
 ) راننده ( در حال حاضر یعنی دغدغه، یعنی استرس، یعنی اضطراب، یعنی آینده نامشخص، 
یعنی سرنوشت نامعلوم و ... هم اکنون حمل و نقل یك زیان دیده بیش ندارد و آن کسی نیست 
جز راننده و خانواده اش. چه صنفی در این کشور برای دریافت حق الزحمه و یا حقوق مسلم 
خود ) کرایه حمل کاال ( دسته و پنجه نرم می کند و هفته ها و ماه ها و بعضا یك سال می دود؟ 
ولی ما سراغ داریم رانندگان کامیونی را که حتی  وقتی هم مطالبشان را وصول می کنند معادل 

آن را هزینه کرده اند.

تقریبا 90 درصد ناوگان كشور ما خود مالک هستند اما قوانینی كه یک صنف 90 درصدی را 
حمایت كند وجود ندارد. هزینه های تحمیلی یكی از پس دیگری،توسط شركت نفت، گمركات، 
بعضی از شهرداری ها ، پاركینگ های بی نام و نشان با ارائه خدمات نامناسب و بعضا بدون هیچ 
گونه خدمتی با اخذ وجه های نامتعارف ، گرانی های لجام گسیخته كاال و خدمات ، با وام های 
كمرشكن خودروهای  بی كیفیت چینی، متوقف نمودن كامیون ها توسط شركت های لیزینگ 
برای وصول اقساط معوقه بدون رعایت حقوق مادی  ومعنوی راننده، نوسازی ناوگان فرسوده 
كه بر اثر عدم تدابیر الزم و كارشناسی های دلسوزانه خود به یک مشكل الینحل تبدیل شده 

است

كرایه واقعی حمل كاال به رانندگان كامیون پرداخت نمی شود آیا مدیران ذی ربط اطالع ندارند؟

جالب و قابل تامل است به جز یك یا دو شهر در این کشور پهناور، کرایه واقعی حمل کاال به 
رانندگان کامیون پرداخت نمی شود آیا مدیران ذی ربط اطالع ندارند؟ حتما خبر دارند عزم جدی 
برای رفع مشکل ملی و منطقه ای وجود ندارد. بیم آن دارم که پاسخ داده شود خالء قانون است 
که اگر چنین بگویند شروع واویالست. مگر خالء قانون را باید رانندگان کامیون با ضرر و زیان 
و نابودی خانواده هایشان پوشش دهند؟ یا مدیران دولتی مرتبط با موضوع باید به وظیفه خود 

عمل کند و نسبت به وضع قوانین متناسب با 
امروز کشور چاره اندیشی نمایند؟چرا گفته 
 90 تقریبا  زیرا  کشور؟  امروز  متناسب  شد 
درصد ناوگان کشور ما خود مالك هستند اما 
قوانینی که یك صنف 90 درصدی را حمایت 
کند وجود ندارد. هزینه های تحمیلی یکی از 
پس دیگری،توسط شرکت نفت، گمرکات، 
بعضی از شهرداری ها ، پارکینگ های بی نام 
و نشان با ارائه خدمات نامناسب و بعضا بدون 
هیچ گونه خدمتی با اخذ وجه های نامتعارف، 
گرانی های لجام گسیخته کاال و خدمات ، با وام 
های کمرشکن خودروهای  بی کیفیت چینی، 
متوقف نمودن کامیون ها توسط شرکت های 
لیزینگ برای وصول اقساط معوقه بدون رعایت 
حقوق مادی  ومعنوی راننده، نوسازی ناوگان 
فرسوده که بر اثر عدم تدابیر الزم و کارشناسی 
الینحل  به یك مشکل  دلسوزانه خود  های 
تبدیل شده است. از معضالت دیگر در بخش 
حمل و نقل بین المللی، ایجاد محدودیت برای 
فعالیت رانندگان ایرانی با صدور  مجوزهای 
کار برای ناوگان خارجی می باشد که یکی پس 
از دیگری و بدون ساز و کار مناسب بوده و 
در آن فقط منافع یك گروه یا چند نفر دیده 
شده است و نیز نارسائی ها اندک نگارش ما 
متوجه کمرهای خمیده، صورت های چین 
خورده، دست های پینه بسته شده می باشد. 
حال به یك درخواست که شبیه یك افسانه 
است توجه کنید با این وضعیت، رانندگی بی 
خطر یا کم خطر هم مورد انتظار است. از چه 

کسی؟ از یك انسان خسته.

 راننـده،  زیان دیده اصلی
                      در صنـعت حـمل و نقـل
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جامعه انساني از دیر باز تاکنون همواره شاهد رویایي و کشمکش نامتوازن افراد و گروه هاي مختلف 
جامعه نسبت به هم و نسبت به حاکمان  به منظور دستیابي حقوق بیشتر بوده است . بي تردید  
از یك طرف وضع قوانین و مقررات  مختلف برای کاهش کشمکش ها و موازنه حقوق طبقات 
اجتماعي از سوي حاکمان با حمایت از تشکل هاي اجتماعي و صنفي  در ادوار  مختلف را 
نمي توان انکار نمود و از طرفي  اندیشه ائتالف و یکپارچگي با یکدیگر در ذهن بشر بعنوان یگانه 
راه ایجاد توان برتر و مشترک در یك حرکت جمعي را مي توان از ویژگي هاي بارز جوامع انساني 

دانست که پدید آورنده اصلي تشکل هاي حرفه اي گردیده است.  

تشكیل و فعالیت تشكل هاي كارگري و كار فرمایي در تعیین حدود و حفظ منافع مشروع و قانوني 
اعضاء و دستیابي به سقف مطالبات مشروع صنفي برای اعتالي فعالیت هاي حرفه اي خود در عصر 

جدید حائز اهمیت  است

وجود اصناف در طول تاریخ زندگي بشر منحصر به کشور ما نبوده است و در تمامي نقاط جهان 
به اشکال متفاوت وجود داشته و دارد .  ضرورت اولیه تشکیل انجمن ها در اجتماعات انساني در 
وحله اول داشتن  نیاز و هدف مشترک براي دستیابي به حقوق بیشتر و بهبود وضع رفاه و توسعه 
حرفه خود بوده است .  گروه ها و الیه هاي صنفي که همان طبقات اصلي تشکیل دهنده اجتماع 
مي باشد بر اساس قرار گرفتن در موقعیت هاي متفاوت صنفي و محل هاي مختلف جغرافیایي 
ناگزیر از تشکیل سازمان ها و ایجاد تشکل هاي حرفه اي به منظور صیانت از حقوق مشروع خود 
بوده اند. با پیدایش انقالب صنعتي در نظام حقوقي کار در  مغرب زمین پس از گذر از دوران آزادي 
اقتصادي و اعتراض به لیبراسیم اقتصادي و تکثر طبقات و الیه هاي اجتماعي و گسترش زندگي 
شهري  و تولد روز افزون اصناف و حرف مختلف بواسطه رشد و توسعه صنعت ، تجارت و 
خدمات ،  ایجاد سازمان ها و تشکل هاي گوناگون صنفي ضرورتي انکار ناپذیر پیدا نمود . از همین 
رو جنبش سندیکایي در روند توسعه اجتماعي و سیاسي فعلیت یافت و به تدریج پس از تمامي 
مخالفت ها  و موانع با اتحاد طبقات کار در نیمه دوم قرن نوزده جلوه مدون و قانوني به خود گرفت 
و بدین ترتیب بود که زمینه رابطه جمعي کار فراهم گردید . در همین راستا پافشاري و عزم مصمم 
طبقات مختلف کار منجر به تشکیل سازمان بین المللي کار وتدوین و تعریف به رسمیت شناختن 
حقوق کار در سطح بین المللي گردید در این شرایط بود که این سازمان با تصویب کنواسیون هایي 
از جمله کنوانسیون حقوق بنیادین کار یك سلسله قوانین و مقرراتي را تدوین و تصویب کرد که 
مطابق آن  کف مطالبات و حقوق از دست رفته نیروهاي کار در همه جوامع به عنوان یك اصل 
بنیادین پذیرفته و به رسمیت شناخته شود و همه کشورهاي عضو سازمان ملل که به تبع آن عضو 
سازمان بین المللي کار هستند مي بایست مطابق موازین بین المللي این کنوانسیون ها را رعایت 
نمایند . کنوانسیون لغو  کار اجباري ،  برابري  دستمزد کارگران زن و مرد در قبال کار همسان و 
منع  تبعیض در حرفه ، آزادي تشکیل انجمن ها و حمایت از حقوق تشکل خود و مذاکرات دسته 
جمعي و تعیین حداقل سن کار، ممنوعیت کار کودک از اهم ضوابط تعیین شده از سوي سازمان 
بین المللي کار است . از همین رو تشکیل و فعالیت تشکل هاي کارگري و کار فرمایي در تعیین 
حدود و حفظ منافع مشروع و قانوني اعضاء و دستیابي به سقف مطالبات مشروع صنفي برای 

 نگاهي  اجمالي و گذرا   بر پیدایش تشکل هاي
صنفي در عصر جدید

اعتالي فعالیت هاي حرفه اي خود در عصر 
جدید حائز اهمیت است.

امروزه در روابط جمعي کار از نظر سازماني،  
تشکل هاي مختلف کارگري و کار فرمایي 
و پیمان هاي جمعي کار یکي از موضوعات 
اصلي مهم حقوق کار و قابل توجه در سطوح 
آید.  به شمار مي  المللي  بین  و  ملي  شغلي 
در تدوین ضوابط و مقررات  قوانین کار در  
کشورها  ، حقوق بین المللي کار و توجه و  
رعایت کنوانسیون هاي  سازمان بین المللي 
کار از جایگاه مهمي برخودار است . در کشور 
ما موضوع تشکل هاي صنفي کارگري و کار 
ادوار  فعالیت هاي جمعي کار در  فرمایي و 
مختلف  با فراز و نشیب هاي  فراوان رو به 
رو بوده و از دیر باز مورد توجه قرار گرفته 
است. در هر یك از قوانین کار گذشته و حال 
و  سندیکا  تاسیس  پیرامون  مقرراتي  کشور 
انجمن صنفي پیش بیني شده است  در قانون 
کار جمهوري اسالمي ایران  مصوب 69/8/29 
مجمع تشخیص مصلحت نظام ، فصل ششم 
هاي  تشکل  به  اختصاص   138-130 مواد 
کارگري و کارفرمایي یافته  و وزارت کار و 
امور اجتماعي در مقام وضع آیین نامه ها و 
تدارک مقدمات اجرا و همچنین نظارت وظیفه  

حمایت از این حق قانوني را بر عهده دارد.

علیرضا صالح کاشانی
عضو هیات مدیره و خزانه دار
انجمن شرکت های حمل و نقل کاالی داخلی مشهد 

رضا تیموری
 رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی
 کامیونداران حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی

   گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست          
                                                            آنچه البته به جایی نرسد فریاد است

اما خیر! ما خواسته های مشروع و قانونی رانندگان کامیون را می نویسیم و از مسیر قانون 
پیگیری مستمر می کنیم نه با فریاد بلکه با صدای قلم. اشاره این جانب قطره ای از دریای بیکران 

نارسائی ها در امور حمل و نقل کاال است.
کمرهای خمیده ، صورت های چین خورده، دست های پینه بسته رانندگان کامیون در این کشور 
نه به خاطر زحمت های فراوان است که شغل ما فی نفسه آن را می طلبد، البته بی اثر نیست 
 ولی تواما حاصل عدم پاسخگویی و مسئولیت پذیری بعضی از مدیران دولتی است. کامیونداری
 ) راننده ( در حال حاضر یعنی دغدغه، یعنی استرس، یعنی اضطراب، یعنی آینده نامشخص، 
یعنی سرنوشت نامعلوم و ... هم اکنون حمل و نقل یك زیان دیده بیش ندارد و آن کسی نیست 
جز راننده و خانواده اش. چه صنفی در این کشور برای دریافت حق الزحمه و یا حقوق مسلم 
خود ) کرایه حمل کاال ( دسته و پنجه نرم می کند و هفته ها و ماه ها و بعضا یك سال می دود؟ 
ولی ما سراغ داریم رانندگان کامیونی را که حتی  وقتی هم مطالبشان را وصول می کنند معادل 

آن را هزینه کرده اند.

تقریبا 90 درصد ناوگان كشور ما خود مالک هستند اما قوانینی كه یک صنف 90 درصدی را 
حمایت كند وجود ندارد. هزینه های تحمیلی یكی از پس دیگری،توسط شركت نفت، گمركات، 
بعضی از شهرداری ها ، پاركینگ های بی نام و نشان با ارائه خدمات نامناسب و بعضا بدون هیچ 
گونه خدمتی با اخذ وجه های نامتعارف ، گرانی های لجام گسیخته كاال و خدمات ، با وام های 
كمرشكن خودروهای  بی كیفیت چینی، متوقف نمودن كامیون ها توسط شركت های لیزینگ 
برای وصول اقساط معوقه بدون رعایت حقوق مادی  ومعنوی راننده، نوسازی ناوگان فرسوده 
كه بر اثر عدم تدابیر الزم و كارشناسی های دلسوزانه خود به یک مشكل الینحل تبدیل شده 

است

كرایه واقعی حمل كاال به رانندگان كامیون پرداخت نمی شود آیا مدیران ذی ربط اطالع ندارند؟

جالب و قابل تامل است به جز یك یا دو شهر در این کشور پهناور، کرایه واقعی حمل کاال به 
رانندگان کامیون پرداخت نمی شود آیا مدیران ذی ربط اطالع ندارند؟ حتما خبر دارند عزم جدی 
برای رفع مشکل ملی و منطقه ای وجود ندارد. بیم آن دارم که پاسخ داده شود خالء قانون است 
که اگر چنین بگویند شروع واویالست. مگر خالء قانون را باید رانندگان کامیون با ضرر و زیان 
و نابودی خانواده هایشان پوشش دهند؟ یا مدیران دولتی مرتبط با موضوع باید به وظیفه خود 

عمل کند و نسبت به وضع قوانین متناسب با 
امروز کشور چاره اندیشی نمایند؟چرا گفته 
 90 تقریبا  زیرا  کشور؟  امروز  متناسب  شد 
درصد ناوگان کشور ما خود مالك هستند اما 
قوانینی که یك صنف 90 درصدی را حمایت 
کند وجود ندارد. هزینه های تحمیلی یکی از 
پس دیگری،توسط شرکت نفت، گمرکات، 
بعضی از شهرداری ها ، پارکینگ های بی نام 
و نشان با ارائه خدمات نامناسب و بعضا بدون 
هیچ گونه خدمتی با اخذ وجه های نامتعارف، 
گرانی های لجام گسیخته کاال و خدمات ، با وام 
های کمرشکن خودروهای  بی کیفیت چینی، 
متوقف نمودن کامیون ها توسط شرکت های 
لیزینگ برای وصول اقساط معوقه بدون رعایت 
حقوق مادی  ومعنوی راننده، نوسازی ناوگان 
فرسوده که بر اثر عدم تدابیر الزم و کارشناسی 
الینحل  به یك مشکل  دلسوزانه خود  های 
تبدیل شده است. از معضالت دیگر در بخش 
حمل و نقل بین المللی، ایجاد محدودیت برای 
فعالیت رانندگان ایرانی با صدور  مجوزهای 
کار برای ناوگان خارجی می باشد که یکی پس 
از دیگری و بدون ساز و کار مناسب بوده و 
در آن فقط منافع یك گروه یا چند نفر دیده 
شده است و نیز نارسائی ها اندک نگارش ما 
متوجه کمرهای خمیده، صورت های چین 
خورده، دست های پینه بسته شده می باشد. 
حال به یك درخواست که شبیه یك افسانه 
است توجه کنید با این وضعیت، رانندگی بی 
خطر یا کم خطر هم مورد انتظار است. از چه 

کسی؟ از یك انسان خسته.

 راننـده،  زیان دیده اصلی
                      در صنـعت حـمل و نقـل
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بونکرهاي موصوف به عهده شرکتهاي حمل و نقل مي باشد . ونصب لگو موضوع بند ب نیز 
بر روي این بونکرها الزامي بوده وبه عهده کارخانه سیمان مي باشد. درج سایر تبلیغات کارخانه 

برروي این بونکرها درامر تبلیغات جاده اي تاثیرگذار خواهد بود.

- تخصیص پارکینگ از سوي کارخانجات سیمان براي توقف ناوگان شرکت هاي حمل 
ونقل توانمند

بعد مسافت کارخانه از محل زندگي راننده ، منجربه تردد اضافه ناوگان به صورت روزانه دراین 
مسیر مي گردد هم چنین اجرا بند ج ممکن است موجب دوکاربرده شدن برخي کشنده ها شود 
لذا کارخانه سیمان مي بایستي نسبت به تخصیص محلي امن براي این ناوگان و یدک ها اقدام 

نماید.

- حذف تدریجي شرکت هاي حمل ونقل بي مسئولیت اطراف کارخانه و افزایش بهره مندي 
از توان شرکت هاي حمل و نقل توانمند کشوري

شرکت هاي حمل ونقل بسیاري در مجاورت اکثر کارخانجات سیمان سالهاست مشغول کسب 
درآمد هستند. برخي از این شرکت ها نیازمشتریان کارخانه را دغدغه خود دانسته و با سیاست هاي 
کارخانه جهت گیري هم سو دارند منتهي برخي از شرکت ها عالوه براین که امکانات الزم را 

ندارند با سیاست هاي راهبردي کارخانه نیز همسو نیستند. 
بهترین راه حل دراین راستا تقویت شرکت هاي پاسخگو وحذف تدریجي شرکت هاي بي 
مسئولیت است منتهي قبل از آن میبایستي شرکت هاي حمل ونقل توانمند کشوري بقدري تقویت 
گردند که با حذف چند شرکت دیگر هیچ لطمه اي به مشتریان وکارخانه نرسد هم چنین با توجه 
به اینکه ورود ناوگان به حمل سیمان بدلیل نرخ پایین حمل این کاال در اکثر کارخانجات موجب 
کاهش درآمد آنها مي گردد کارخانه میبایستي این کاهش درآمد را با تقویت شعب شرکت هاي 

حمل و نقل توانمند جبران نماید.
ضمنا شرکت هاي حمل ونقل محلي که آمادگي خرید ناوگان ملکي و وارد کردن آنها به سیستم 
حمل کارخانه رادارند نیز مي بایستي تقویت شوند تا رقابتي سالم درجهت خرید ناوگان بین آنها 
شکل گیرد تجربه نشان داده مالکان این شرکت ها توانایي خرید ناوگان را دارند منتهي انگیزه 
الزم و توجیح اقتصادي مناسبي دراین موضوع نمي بینند.  لذابرقراري این تکاپو با سیاست هاي 

مشترک کارخانه وشرکت هاي حمل ونقل توانمندکشوري امکان پذیر خواهد شد.

به   مسیر  های خوش  محموله  از  منافع  انتقال  هدف  با  انگیزش  اندازي صندوق  راه   -
محموله های بد مسیر برای ترغیب حمل

صدور هر بارنامه منجربه کسب درآمد براي شرکت حمل ونقل مي گردد ودرصورت حذف 
شرکت هاي بي مسئولیت درآمد استحصالي شرکت هاي باقیمانده بیشتر خواهد شد. 

شرکت هاي مسئولیت پذیر باقیمانده میبایستي با مشارکت کارخانه سیمان نسبت به افتتاح حسابي 
مشترک اقدام نموده واز هر بارنامه مبلغي ناچیز)حداکثربیست هزارریال( توسط شرکت حمل 
ونقل و دو برابر آن توسط کارخانه سیمان به حساب موصوف واریز گردد ودر مواقع نیاز و براي 

مشتریان بد مسیر به صورت مشوق هاي نقدي و یا غیر نقدي به راننده پرداخت گردد.

- سالن نوبت دهي مطلوب با مدیریت کارخانه و یا انجمن صنفي شرکت هاي حمل و نقل  
و نه انجمن هاي رانندگان

دراکثر کارخانجات کشور )چه سیمان وچه غیر سیمان( نوبت دهي توسط اشخاص حقوقي ذیل 
صورت مي پذیرد:

1-تشکل صنفي مربوط به رانندگان مانند انجمن رانندگان
2-تشکل صنفي شرکت هاي حمل ونقل مانند انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل کاال

3-کارخانه 
آل  ایده  نامطلوب، حالت 2مطلوب وحالت3  کارخانه سیمان  براي  ترتیب حالت 1  به  که 

مي باشد.
شرکت هاي مسئولیت پذیر باقیمانده با مشارکت کارخانه وشرکت هاي حمل ونقل توانمند 
کشوري مي بایستي برای تبدیل وضعیت از حالت 1 به 2 ودرگام بعدي ازحالت 2 به 3 حرکت 
نمایند )دراین راستا بسته به نوع تغییر وضعیت همچنین شرایط منطقه طرح هاي جداگانه پیشنهاد 

مي گردد(.

درگذشته دغدغه اصلي تولید کنندگان مونتاژ خط تولید ونگهداري هاي فني بعدي آن وارتقاء 
کیفیت محصول بوده است و بدلیل کم بودن تنوع محصوالت و به تبع آن کاهش قدرت انتخاب 

مشتریان به بازاریابي به عنوان یك مقوله تخصصي وابزاري براي رقابت اهمیت داده نمي شد .
امروزه پیچیده ترین خطوط تولید در حداقل زمان مونتاژ شده ومحصوالت با کیفیت باال تولید 
مي کنند. لذا رقابت درعرصه هاي معرفي محصول و ارائه خدمات بهتر به مشتري  شکل گرفته وتا 

بدان مرحله پیش رفته که از آن به عنوان یکي از اصول اساسي تجارت یاد مي شود.
درصنعت سیمان بدلیل تنوع کم محصوالت تولیدي، رقابت درعرصه ارائه خدمات بهتر به مشتریان 
متمرکز شده است و تقریبا اکثر مدیران این صنعت، حمل ونقل ناکارآمد منطقه حوزه فعالیت خود 

راجزء اصلي ترین موانع ارائه خدمات بهتر به مشتري مي دانند .
از طرفي شرکت هاي حمل ونقل توانمند موجود در کشور همواره بدنبال صاحبان عمده کاال بوده 

ومنافع آتي خود را در جذب کاالهاي ایشان براي حمل مي دانند.
در سال هاي اخیر تغییر در مالکیت اکثر کارخانجات سیمان وهم چنین افزایش شرکت هاي حمل 
ونقل توانمند کشوري پتانسیل خوبي را به جهت هم افزایي بیشتر ایجاد نموده که متاسفانه بجز 

چند مورد این پتانسیل بالقوه به بالفعل تبدیل نشده است.
انتظار اکثر مدیران صنعت سیمان از شرکت هاي حمل ونقل تخصیص ناوگان ملکي بیشتر است 
این در حالیست که علي رغم اینکه تخصیص ناوگان ملکي ضرورتي گریز ناپذیر است. ورود 
کارخانجات سیمان در عرصه تصمیم گیري هاي صنعت حمل ونقل همجوارشان از اهمیت 
بیشتري برخوردار است و حل موضوع حمل ونقل کارخانجات سیمان از هردوروش سخت 

افزاري ونرم افزاري صحیح تر به نظر مي رسد.
پاره اي از پیشنهادات مطرح شده در جلسات تخصصي حمل ونقل در کارخانجات سیمان کشور 

به شرح ذیل مي باشد. 

- تقویت ناوگان ملکي درکارخانه هدف
شرکت هاي حمل ونقل توانمند کشوري براساس اعالم نیاز هرکارخانه، ناوگان ملکي الزم را به 
منطقه اعزام مي نماید سقف درخواست اولیه 5دستگاه بوده ودر صورت باال بودن کارکرد ناوگان 
اولیه)5دستگاه( که طي یك دوره سه ماهه بررسي مي گردد وهمچنین با افزایش کارکرد شعبه 

صدور بارنامه مستقردرکارخانه متقضي، این تعداد تا 15دستگاه قابل افزایش مي باشد.
درصورتي که کارخانه متقضي بتواند 1500تن از تولید روزانه خود را توسط شرکت هاي حمل 
و نقل توانمند کشوري حمل نماید. سقف ناوگان ملکي اعزامي از15دستگاه تجاوز نموده و 
تا20دستگاه قابل ارتقاء بوده وبراي این کارخانجات در مواقع لزوم ناوگان عملیاتي شرکت نیز 
عالوه بر ناوگان تخصیص یافته اعزام خواهد شد. رانندگان این ناوگان توسط کارخانه سیمان و 
مدیر شعبه شرکت حمل ونقل مربوطه از بین رانندگان بومي منطقه، گزینش و بکارگیري مي شوند 
تا از تبعات اعزام راننده غیر بومي جلوگیري گردد. ضمنا حقوق دریافتي راننده به صورت درصدي 

از کارکرد کامیون پرداخت مي شود تا مشوقي براي راننده به جهت فعالیت بیشتر باشد.
عالوه بر این شرکت هاي حمل و نقل توانمند، تعدادي از کامیون هاي منطقه که راننده آنها 

دکتر لواساني
مهندس فخرائي

خود مالك مي باشد. به میزان نیاز وتا سقف 
30دستگاه را تحت پوشش خود در خواهد 

آورد.

- تغییر دید عمومي نسبت به ابزار حمل و 
نقل دراختیار کارخانه و استفاده تبلیغاتي از 
ناوگان ملکي شرکتهاي حمل و نقل توانمند

کارخانجات  مشکالت  بزرگترین  از  یکي 
از  تجاري  رانندگان  که  است  ایامي  سیمان 
بارگیري خودداري مي نمایند ومهم ترین علت 
پیدایش این موضوع اطالع راننده ازمحدودیت 
کارخانه دردسترسي به ناوگان ملکي وتحت 

امر خود مي باشد.
مدیران کارخانه سیمان وشعب شرکت هاي 
حمل و نقل توانمند کشوري نسبت به طراحي 
لگو مشترک اقدام وآن را بر روي بدنه تمام 
ناوگان اعزامي نصب تادیدعمومي نسبت به 
مالکیت کارخانه بر ناوگان ملکي تغییر نموده 
سودجو  افراد  برخي  از  سوءاستفاده  واجازه 

گرفته شود.
دراین راستا پیشنهاد مي گردد براي کامیون هاي 
طراحي  جداگانه  لگویي  نیز  پوشش  تحت 

ونصب گردد.

فله  برای حمل محموالت  فني  تقویت   -
سوي  از  بر  فله  بونکرهاي  تخصیص  و 

شرکت هاي حمل و نقل توانمند
با توجه به اینکه اکثر مشکالت کارخانجات 
صورت  فله  محموالت  حوزه  در  سیمان 
یدکهاي  به  ناوگان  تجهیز  لزوم  پذیرد  مي 
راستا  دراین  است.  گریزناپذیر  امري  بونکر 
کارخانه نسبت به تامین بونکر از منابع مالي 
خود اقدام وشرکت هاي حمل ونقل توانمند 
پرداختي طي  مبلغ  تسویه  به  ملزم  کشوري 
30قسط خواهند بود.  ضمنا تهیه کشنده براي 

در راستاي پیگیري مصوبات جلسه هم اندیشي 
بررسي مشکالت حمل و نقل بین المللي در 
بخش  بر  شده  هاي وضع  مالیات  موضوع  
حمل و نقل در مورخه 93/4/21 جلسه اي با 
حضور مدیرکل حمل و نقل و پایانه هاي استان  
به اتفاق جمعي از مسئولین تشکل هاي صنفي 
حمل و نقل استان  در محل دفتر ابدي مدیر کل 

امور مالیاتي استان برگزار گردید
حمل  کل  اداره  عمومي  روابط  گزارش  به 
ونقل وپایانه هاي خراسان رضوي، مهندس 
وحدتي فرد مدیر کل حمل ونقل وپایانه هاي 
خراسان رضوي در این جلسه ضمن تشکر از 
مجموعه ي مدیریت امور مالیاتي استان ، به 
بیان مشکالت بخش حمل و نقل در رابطه  
مالیاتهاي وضع شده  ) ارزش افزوده / مالیات 

تکلیفي / مالیات عملکرد( پرداخت .
وحدتي فرد در ادامه  ضمن استمرار پیگیري ها  
با حوزه  انجمن  ارتباط حضور نمایندگان  و 
مالیاتي ، خواستار برگزاري دوره هاي آموزشي  
مورد نیاز اعم از امور مالیاتي  براي شرکتهاي 
آشنائي  جهت  در  المللي  بین  نقل  و  حمل 
مسئولین شرکتها با رویه اي جاري محاسبه 
شرکتها   دفاتر  در  اطالعات  ثبت  و  مالیات 
شد که این موضوع متقابال دوره ي آموزشي 
آشنایي با اسناد حمل ونقل و رویه هاي جاري 
توسط تشکل هاي صنفي بخ حمل ونقل براي 
با  که  گردد.  برگزار  مالیاتي  امور  کارشناسان 
استقبال گرم مدیر کل امور مالیاتي و کارشناسان 

آن اداره قرار گرفت.
،مسئولین  جلسه  این  در  است  ذکر  شایان 
انجمنهاي بین المللي و داخلي کاال و مسافر 
نیز متناسب با حوزه کاري  مشکالت  مالیاتي 
با توجه  بیان و  بخش خودشان را طرح  و 
حوزه  هر  تخصصي  کارشناسان  حضور  به 
راهنمائي و ارشادات الزم  از طرف آنان انجام 

شد .

ضرورت برگزاري دوره هاي 
آموزشي  مورد نیاز امور 

مالیاتي  براي شرکتهاي حمل 
و نقل بین المللي

همکاری شرکت هاي حمل ونقل توانمند و 
کارخانجات سیمان برای هم افزای اقتصاد کشور
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بونکرهاي موصوف به عهده شرکتهاي حمل و نقل مي باشد . ونصب لگو موضوع بند ب نیز 
بر روي این بونکرها الزامي بوده وبه عهده کارخانه سیمان مي باشد. درج سایر تبلیغات کارخانه 

برروي این بونکرها درامر تبلیغات جاده اي تاثیرگذار خواهد بود.

- تخصیص پارکینگ از سوي کارخانجات سیمان براي توقف ناوگان شرکت هاي حمل 
ونقل توانمند

بعد مسافت کارخانه از محل زندگي راننده ، منجربه تردد اضافه ناوگان به صورت روزانه دراین 
مسیر مي گردد هم چنین اجرا بند ج ممکن است موجب دوکاربرده شدن برخي کشنده ها شود 
لذا کارخانه سیمان مي بایستي نسبت به تخصیص محلي امن براي این ناوگان و یدک ها اقدام 

نماید.

- حذف تدریجي شرکت هاي حمل ونقل بي مسئولیت اطراف کارخانه و افزایش بهره مندي 
از توان شرکت هاي حمل و نقل توانمند کشوري

شرکت هاي حمل ونقل بسیاري در مجاورت اکثر کارخانجات سیمان سالهاست مشغول کسب 
درآمد هستند. برخي از این شرکت ها نیازمشتریان کارخانه را دغدغه خود دانسته و با سیاست هاي 
کارخانه جهت گیري هم سو دارند منتهي برخي از شرکت ها عالوه براین که امکانات الزم را 

ندارند با سیاست هاي راهبردي کارخانه نیز همسو نیستند. 
بهترین راه حل دراین راستا تقویت شرکت هاي پاسخگو وحذف تدریجي شرکت هاي بي 
مسئولیت است منتهي قبل از آن میبایستي شرکت هاي حمل ونقل توانمند کشوري بقدري تقویت 
گردند که با حذف چند شرکت دیگر هیچ لطمه اي به مشتریان وکارخانه نرسد هم چنین با توجه 
به اینکه ورود ناوگان به حمل سیمان بدلیل نرخ پایین حمل این کاال در اکثر کارخانجات موجب 
کاهش درآمد آنها مي گردد کارخانه میبایستي این کاهش درآمد را با تقویت شعب شرکت هاي 

حمل و نقل توانمند جبران نماید.
ضمنا شرکت هاي حمل ونقل محلي که آمادگي خرید ناوگان ملکي و وارد کردن آنها به سیستم 
حمل کارخانه رادارند نیز مي بایستي تقویت شوند تا رقابتي سالم درجهت خرید ناوگان بین آنها 
شکل گیرد تجربه نشان داده مالکان این شرکت ها توانایي خرید ناوگان را دارند منتهي انگیزه 
الزم و توجیح اقتصادي مناسبي دراین موضوع نمي بینند.  لذابرقراري این تکاپو با سیاست هاي 

مشترک کارخانه وشرکت هاي حمل ونقل توانمندکشوري امکان پذیر خواهد شد.

به   مسیر  های خوش  محموله  از  منافع  انتقال  هدف  با  انگیزش  اندازي صندوق  راه   -
محموله های بد مسیر برای ترغیب حمل

صدور هر بارنامه منجربه کسب درآمد براي شرکت حمل ونقل مي گردد ودرصورت حذف 
شرکت هاي بي مسئولیت درآمد استحصالي شرکت هاي باقیمانده بیشتر خواهد شد. 

شرکت هاي مسئولیت پذیر باقیمانده میبایستي با مشارکت کارخانه سیمان نسبت به افتتاح حسابي 
مشترک اقدام نموده واز هر بارنامه مبلغي ناچیز)حداکثربیست هزارریال( توسط شرکت حمل 
ونقل و دو برابر آن توسط کارخانه سیمان به حساب موصوف واریز گردد ودر مواقع نیاز و براي 

مشتریان بد مسیر به صورت مشوق هاي نقدي و یا غیر نقدي به راننده پرداخت گردد.

- سالن نوبت دهي مطلوب با مدیریت کارخانه و یا انجمن صنفي شرکت هاي حمل و نقل  
و نه انجمن هاي رانندگان

دراکثر کارخانجات کشور )چه سیمان وچه غیر سیمان( نوبت دهي توسط اشخاص حقوقي ذیل 
صورت مي پذیرد:

1-تشکل صنفي مربوط به رانندگان مانند انجمن رانندگان
2-تشکل صنفي شرکت هاي حمل ونقل مانند انجمن صنفي شرکتهاي حمل ونقل کاال

3-کارخانه 
آل  ایده  نامطلوب، حالت 2مطلوب وحالت3  کارخانه سیمان  براي  ترتیب حالت 1  به  که 

مي باشد.
شرکت هاي مسئولیت پذیر باقیمانده با مشارکت کارخانه وشرکت هاي حمل ونقل توانمند 
کشوري مي بایستي برای تبدیل وضعیت از حالت 1 به 2 ودرگام بعدي ازحالت 2 به 3 حرکت 
نمایند )دراین راستا بسته به نوع تغییر وضعیت همچنین شرایط منطقه طرح هاي جداگانه پیشنهاد 

مي گردد(.

درگذشته دغدغه اصلي تولید کنندگان مونتاژ خط تولید ونگهداري هاي فني بعدي آن وارتقاء 
کیفیت محصول بوده است و بدلیل کم بودن تنوع محصوالت و به تبع آن کاهش قدرت انتخاب 

مشتریان به بازاریابي به عنوان یك مقوله تخصصي وابزاري براي رقابت اهمیت داده نمي شد .
امروزه پیچیده ترین خطوط تولید در حداقل زمان مونتاژ شده ومحصوالت با کیفیت باال تولید 
مي کنند. لذا رقابت درعرصه هاي معرفي محصول و ارائه خدمات بهتر به مشتري  شکل گرفته وتا 

بدان مرحله پیش رفته که از آن به عنوان یکي از اصول اساسي تجارت یاد مي شود.
درصنعت سیمان بدلیل تنوع کم محصوالت تولیدي، رقابت درعرصه ارائه خدمات بهتر به مشتریان 
متمرکز شده است و تقریبا اکثر مدیران این صنعت، حمل ونقل ناکارآمد منطقه حوزه فعالیت خود 

راجزء اصلي ترین موانع ارائه خدمات بهتر به مشتري مي دانند .
از طرفي شرکت هاي حمل ونقل توانمند موجود در کشور همواره بدنبال صاحبان عمده کاال بوده 

ومنافع آتي خود را در جذب کاالهاي ایشان براي حمل مي دانند.
در سال هاي اخیر تغییر در مالکیت اکثر کارخانجات سیمان وهم چنین افزایش شرکت هاي حمل 
ونقل توانمند کشوري پتانسیل خوبي را به جهت هم افزایي بیشتر ایجاد نموده که متاسفانه بجز 

چند مورد این پتانسیل بالقوه به بالفعل تبدیل نشده است.
انتظار اکثر مدیران صنعت سیمان از شرکت هاي حمل ونقل تخصیص ناوگان ملکي بیشتر است 
این در حالیست که علي رغم اینکه تخصیص ناوگان ملکي ضرورتي گریز ناپذیر است. ورود 
کارخانجات سیمان در عرصه تصمیم گیري هاي صنعت حمل ونقل همجوارشان از اهمیت 
بیشتري برخوردار است و حل موضوع حمل ونقل کارخانجات سیمان از هردوروش سخت 

افزاري ونرم افزاري صحیح تر به نظر مي رسد.
پاره اي از پیشنهادات مطرح شده در جلسات تخصصي حمل ونقل در کارخانجات سیمان کشور 

به شرح ذیل مي باشد. 

- تقویت ناوگان ملکي درکارخانه هدف
شرکت هاي حمل ونقل توانمند کشوري براساس اعالم نیاز هرکارخانه، ناوگان ملکي الزم را به 
منطقه اعزام مي نماید سقف درخواست اولیه 5دستگاه بوده ودر صورت باال بودن کارکرد ناوگان 
اولیه)5دستگاه( که طي یك دوره سه ماهه بررسي مي گردد وهمچنین با افزایش کارکرد شعبه 

صدور بارنامه مستقردرکارخانه متقضي، این تعداد تا 15دستگاه قابل افزایش مي باشد.
درصورتي که کارخانه متقضي بتواند 1500تن از تولید روزانه خود را توسط شرکت هاي حمل 
و نقل توانمند کشوري حمل نماید. سقف ناوگان ملکي اعزامي از15دستگاه تجاوز نموده و 
تا20دستگاه قابل ارتقاء بوده وبراي این کارخانجات در مواقع لزوم ناوگان عملیاتي شرکت نیز 
عالوه بر ناوگان تخصیص یافته اعزام خواهد شد. رانندگان این ناوگان توسط کارخانه سیمان و 
مدیر شعبه شرکت حمل ونقل مربوطه از بین رانندگان بومي منطقه، گزینش و بکارگیري مي شوند 
تا از تبعات اعزام راننده غیر بومي جلوگیري گردد. ضمنا حقوق دریافتي راننده به صورت درصدي 

از کارکرد کامیون پرداخت مي شود تا مشوقي براي راننده به جهت فعالیت بیشتر باشد.
عالوه بر این شرکت هاي حمل و نقل توانمند، تعدادي از کامیون هاي منطقه که راننده آنها 

دکتر لواساني
مهندس فخرائي

خود مالك مي باشد. به میزان نیاز وتا سقف 
30دستگاه را تحت پوشش خود در خواهد 

آورد.

- تغییر دید عمومي نسبت به ابزار حمل و 
نقل دراختیار کارخانه و استفاده تبلیغاتي از 
ناوگان ملکي شرکتهاي حمل و نقل توانمند

کارخانجات  مشکالت  بزرگترین  از  یکي 
از  تجاري  رانندگان  که  است  ایامي  سیمان 
بارگیري خودداري مي نمایند ومهم ترین علت 
پیدایش این موضوع اطالع راننده ازمحدودیت 
کارخانه دردسترسي به ناوگان ملکي وتحت 

امر خود مي باشد.
مدیران کارخانه سیمان وشعب شرکت هاي 
حمل و نقل توانمند کشوري نسبت به طراحي 
لگو مشترک اقدام وآن را بر روي بدنه تمام 
ناوگان اعزامي نصب تادیدعمومي نسبت به 
مالکیت کارخانه بر ناوگان ملکي تغییر نموده 
سودجو  افراد  برخي  از  سوءاستفاده  واجازه 

گرفته شود.
دراین راستا پیشنهاد مي گردد براي کامیون هاي 
طراحي  جداگانه  لگویي  نیز  پوشش  تحت 

ونصب گردد.

فله  برای حمل محموالت  فني  تقویت   -
سوي  از  بر  فله  بونکرهاي  تخصیص  و 

شرکت هاي حمل و نقل توانمند
با توجه به اینکه اکثر مشکالت کارخانجات 
صورت  فله  محموالت  حوزه  در  سیمان 
یدکهاي  به  ناوگان  تجهیز  لزوم  پذیرد  مي 
راستا  دراین  است.  گریزناپذیر  امري  بونکر 
کارخانه نسبت به تامین بونکر از منابع مالي 
خود اقدام وشرکت هاي حمل ونقل توانمند 
پرداختي طي  مبلغ  تسویه  به  ملزم  کشوري 
30قسط خواهند بود.  ضمنا تهیه کشنده براي 

در راستاي پیگیري مصوبات جلسه هم اندیشي 
بررسي مشکالت حمل و نقل بین المللي در 
بخش  بر  شده  هاي وضع  مالیات  موضوع  
حمل و نقل در مورخه 93/4/21 جلسه اي با 
حضور مدیرکل حمل و نقل و پایانه هاي استان  
به اتفاق جمعي از مسئولین تشکل هاي صنفي 
حمل و نقل استان  در محل دفتر ابدي مدیر کل 

امور مالیاتي استان برگزار گردید
حمل  کل  اداره  عمومي  روابط  گزارش  به 
ونقل وپایانه هاي خراسان رضوي، مهندس 
وحدتي فرد مدیر کل حمل ونقل وپایانه هاي 
خراسان رضوي در این جلسه ضمن تشکر از 
مجموعه ي مدیریت امور مالیاتي استان ، به 
بیان مشکالت بخش حمل و نقل در رابطه  
مالیاتهاي وضع شده  ) ارزش افزوده / مالیات 

تکلیفي / مالیات عملکرد( پرداخت .
وحدتي فرد در ادامه  ضمن استمرار پیگیري ها  
با حوزه  انجمن  ارتباط حضور نمایندگان  و 
مالیاتي ، خواستار برگزاري دوره هاي آموزشي  
مورد نیاز اعم از امور مالیاتي  براي شرکتهاي 
آشنائي  جهت  در  المللي  بین  نقل  و  حمل 
مسئولین شرکتها با رویه اي جاري محاسبه 
شرکتها   دفاتر  در  اطالعات  ثبت  و  مالیات 
شد که این موضوع متقابال دوره ي آموزشي 
آشنایي با اسناد حمل ونقل و رویه هاي جاري 
توسط تشکل هاي صنفي بخ حمل ونقل براي 
با  که  گردد.  برگزار  مالیاتي  امور  کارشناسان 
استقبال گرم مدیر کل امور مالیاتي و کارشناسان 

آن اداره قرار گرفت.
،مسئولین  جلسه  این  در  است  ذکر  شایان 
انجمنهاي بین المللي و داخلي کاال و مسافر 
نیز متناسب با حوزه کاري  مشکالت  مالیاتي 
با توجه  بیان و  بخش خودشان را طرح  و 
حوزه  هر  تخصصي  کارشناسان  حضور  به 
راهنمائي و ارشادات الزم  از طرف آنان انجام 

شد .

ضرورت برگزاري دوره هاي 
آموزشي  مورد نیاز امور 

مالیاتي  براي شرکتهاي حمل 
و نقل بین المللي

همکاری شرکت هاي حمل ونقل توانمند و 
کارخانجات سیمان برای هم افزای اقتصاد کشور
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تبدیل رقابت ها به رفاقت هاشم
به  ها  رقابت  تبدیل  صنفی،   های  تشکل  کارکردهای  ترین  خوشبینانه  و  بهترین  از  یکی 
رفاقت هاست،که این کارکرد  آمادگی الزم و بهتر را برای انتقال کارها و مسوولیت ها از نظام 
دولتی به بخش خصوصی ایجاد می کند، به عبارتی دیگر مردم را آماده ی انجام کارهای خودشان 

توسط خودشان به بهترین نحو می کند.
انجمن ها برای انجام فعالیت های صنفی خود می بایست درکنار هم باشند و فعالیت های 
همپوشان انجام دهند تا در جهت رشد و ارتقای خدمات در بخش حمل ونقل جاده ای گام 
بردارند. از طرفی سالم ترین شکل واگذاری  مسوولیت ها به بخش خصوصی ،تشکل ها هستند. 
تشکل ها می توانند دستاوردهای خوبی نه تنها برای اعضا خود بلکه برای همه مردم جامعه داشته 

باشند.
تشکل های صنفی بخش حمل ونقل جاده ای  به دلیل ماهیت کارشان و نوع خدمتی که ارائه می 
دهند، نسبت به سایر صنف ها از موقعیت خاص، برخوردار هستند. حال که وجود چالش ها بر 
سر راه تشکل های صنفی  حوزه ی  حمل ونقل جاده ای قابل انکار نیست  ، برطرف کردن آن ها 

نیازمند همگرایی و تعامل است.

آسیب های  پیش روی  فعالیت تشکل های صنفی
در حکومت های مردم ساالر، تشکل ها به عنوان نهادهای واسط میان دولت و ملت ایفای 
نقش می کنند. تشکل های صنفی بهترین واسطه برای انتقال امور از دولت به ملت و کاهش 
تصدی گری دولت هستند، که علیرغم وضع قوانین مختلف دراین خصوص هنوز به مرحله ی 
ایده آل نرسیده است و این شاید از عدم تعامل و همگرایی انجمن ها باشد البته  این انتقال ها 

مسایل و آسیب های فراوانی به دنبال دارد .
یکی از آسیب های احتمالی فعالیت تشکل ها در رابطه ی میان آنها، بخشی گرایی است. ممکن 
است برخی انجمن ها منافع صنفی خود را بر منافع ملی ترجیح دهند و با ایجاد نیروی گریز از 
مرکز موجبات واگرایی و ایجاد تنش در رابطه با دیگر انجمن ها را فراهم کنند.تشکل های صنفی 
خدماتی می توانند  عالوه بر تمرکز به نیازهای صنفی اعضایشان بر نیازهای فرهنگی، حرفه ای و 

تخصصی در حوزه ی خودشان توجه کنند.
دیگر آسیب، آسیب تداخل در مسوولیت ها است. کارکرد مثبت تشکل ها در گروی تعریف 

مشخص حوزه های کاری هر یك از آنها است 
تا دچار تداخل درمسوولیت ها و اتالف انرژی 
نشوند. انحصارطلبی از دیگر آسیب هایی است 
و  بزرگتر  های  تشکل  می شود  موجب  که 
قدرتمندتر تشکل های کوچکتر را به رسمیت 
نشناسند و دچار معضل تك صدایی شده و راه 

منافع جمعی را بر روی خود ببندند.
از دیگرآسیب هایی که در ارتباط با اقتصاد 
حمل ونقل، فعالیت تشکل  را تهدید می کند،  
مساله ی رانت خواری است. دولت در قالب 
اختیار  در  را  امتیازهایی  اصناف،  از  حمایت 
تشکل ها قرار می دهد که فضای ناسالم رقابتی 
و سوء استفاده از آن ممکن است تشکل ها را 
به سمت رانت خواری سوق دهد. روزمرگی 
وتکرار مکررات هم آسیب دیگری است که با 
وجود اینکه با فلسفه ی شکل گیری اصناف 

همگرایی بین بخشی انجمن  های صنفی ،

برای توسعه ی حمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

 محسن رکنی
کارشناس روابط عمومی

منافات دارد، اما در کمین فعالیت های صنفی 
نشسته است و چه بسا  هم اکنون انجمن هایی 
در استان به خاطر این آسیب و عواقب آن در 

حال فروپاشی و انحالل می باشد.
 ارتباط میان دولت و تشکل ها هم مستعد 
آسیب های بسیاری است که باید مورد مطالعه 
و مدیریت درست قرار بگیرد. اگر مشارکت و 
استفاده از خرد جمعی و چندصدایی را یکی از 
شاخص های توسعه یافتگی بدانیم، تبلور این 
شاخص ها در صنف حمل ونقل جاده ای در 
به وجود آمدن تشکل های کارآمد و همگرا 

عملی می شود.
تعدد انجمن ها با اصل وحدت تناقضی ندارد. 
برای  حفظ وحدت  باید مشارکت و تقسیم 
وظایف درست را برنامه ریزی کرد. بر همین 
اساس هم باید بر محوریت ایجاد یك کانون 

قوی متفق القول باشند .

راهکار ها برای همگرایی و تعامل بیشتر
ونقل جاده  ونگاه صنف حمل  اگر رویکرد 
ای با نگاه عاقالنه و دلسوزانه ، مشارکت و 
تقسیم کار باشد می توانند در کنار هم ، هم 
افزایی کنند و توانایی های صنف را در بخش 
راه  این  افزایش دهند.  ای  حمل ونقل جاده 
صورت  در  ولی  دارد  زیادی  های  دشواری 

رسیدن به آن ارزشمند است.
ازراهکارهای  عملی همگرایی و تعامل بین 
بدین  عمیقی  پژوهشی  مطالعات  بخشی،  
منظور است که می توان  بر اساس آن میثاق 
مدونی میان انجمن ها نوشته شده و همگی 

بدان نیز عمل نمایند.
انجمن های صنفی در استان خراسان رضوی  
به لحاظ  موقعیت های فرهنگی شهرستانها 
اقتصادی  وضعیت  وهمچنین  فعالیت  نوع 
مبنا  همین  بر  و  دارند  تفاوت  یکدیگر  ،با 

آسیب های متفاوتی متوجه آنها است. 
تشکل ها باید با یکدیگر تعامل و گفت و گو 
داشته باشند تا آسیب ها شناسایی شود. راه 
جلوگیری از بسیاری از این آسیب ها این است 
که خودمراقبتی کنیم و مراقب یکدیگر باشیم 
که المؤمن مرأة المومن. ما به تمرین کار جمعی 

نیاز داریم تا تجربه کنیم و یاد بگیریم.
مهمترین آسیب در همه ی بخش های کشور 
سوء مدیریت است که متاسفانه دامن صنعت 
حمل ونقل جاده ای را هم گرفته است. نگاه 
مدیریتی است که می تواند یك تشکل را رشد 

دهد یا آن را ضعیف کند.
زمانی حمل ونقل جاده ای توسعه خواهد یافت 
که تشکل ها  تالش کنند در کنار هم  فعالیت 
و خدمات دهی  کنند و دچار سلسله مراتب 
ساختاری رییس و مرئوسی نشوند. با توجه به 
اینکه انجمن ها ، درقالب  سیستم اداری نیستند 

که وظایف مشخص و تعریف شده داشته باشند، باید با یکدیگر با حسن نیت گفت و گو داشته 
باشند و از آسیب های اخالقی در ارتباطاتشان اجتناب کنند تا بتوانند در بستر زمان به رابطه ی 
قاعده مندی دست پیدا کنند ،  که این موضوع خصوصا در ارتباط  انجمن های شرکت ها با 

انجمن های رانندگان به منظور ایجاد یك بستر تعاملی صدق می کند.

كاركرد مثبت تشكل ها در گروی تعریف مشخص حوزه های كاری هر یک از آنها است تا دچار 
تداخل درمسوولیت ها و اتالف انرژی نشوند. انحصارطلبی از دیگر آسیب هایی است كه موجب 
می شود تشكل های بزرگتر و قدرتمندتر تشكل های كوچكتر را به رسمیت نشناسند و دچار 

معضل تک صدایی شده و راه منافع جمعی را بر روی خود ببندند

اگر مشاركت و استفاده از خرد جمعی و چندصدایی را یكی از شاخص های توسعه یافتگی بدانیم، 
تبلور این شاخص ها در صنف حمل ونقل جاده ای در به وجود آمدن تشكل های كارآمد و همگرا 

عملی می شود

برای رهایی از آسیب های  كاری  تشكل های صنفی بخش حمل ونقل جاده ای  در وهله ی 
نخست باید بخش های نظارتی را تقویت كنیم چون بسیاری از آسیب ها ،از نبود نظارت قوی و 

كارآمد ناشی می شود

در مورد آسیب رابطه ی میان تشکل های کوچك و بزرگ، ممکن است تشکل های فراگیر به 
واسطه ی قدرت زیاد خود تشکل های ضعیف تر و دیگران را به رسمیت نشناسند ، که مراقبت 

ونظارت بر تعامل بین بخشی،  اجتناب ناپذیراست.
تشکل ها باید به سمت هم گرایی و تعامل پیش بروند به این معنا که تصمیمات  نهایی باید برآیند 
تصمیم جمع یعنی همه ی انجمن ها باشد. همدلی، وفاق و نظرخواهی مداوم کلید موفقیت کار 

جمعی در حوزه ی  انجمن های صنفی بخش حمل ونقل جاده ای  است.
برای رهایی از آسیب های  کاری  تشکل های صنفی بخش حمل ونقل جاده ای  در وهله ی 
نخست باید بخش های نظارتی را تقویت کنیم چون بسیاری از آسیب ها ،از نبود نظارت قوی 

و کارآمد ناشی می شود.
در مرحله ی دوم با توجه به اینکه هیچ یك از ما به اندازه ی همه ی ما باهوش نیست. به خرد 
جمعی احترام بگذاریم و با گفت و گو و تعامل بسیاری از نیروهای گریز از مرکز را کنترل کنیم.

و مرحله ی بعدی برای رهایی از دام روزمرگی و کمك به پویایی انجمن ها می توان به  
جوان سازی مدیران و موروثی نبودن مدیریت انجمن اقدام کرد چرا که این موضوع مهم در 

کشور ما مغفول مانده است.
توجه و اعمال نمودن موارد فوق در روند انتخاب هیئت مدیره و همچنین در صورتی در کنار 
هم قرار گرفتن انجمن ها و ایجاد تعامل و گفت وگو  با یکدیگر ، می توانند صنعت حمل ونقل 
جاده ای استان  را به نحو احسن مدیریت کنند. که برنامه ی مطالعاتی در خصوص نوع رابطه ی 
آنها وتعیین الگوی مناسبی برای تعامل ایشان با یکدیگر ضروری به نظر می رسد. در این زمینه می 

توان از الگوهای خوب  انجمن های صنفی  موفق استان و کشور  بهره بگیریم .

وجود 35  انجمن صنفی در بخش حمل ونقل جاده ای استان خراسان رضوی ، جایگاه این استان را از نظر تعدد انجمن ها در این 
حوزه، نسبت به سایر استان های کشور ممتاز نموده است؛ که این مسائل لزوم همگرایی و تعامل را بیش از پیش تقویت می کند که به 
واسطه ی یاری نمودن آنها به دولت برای ارائه ی خدمات بهتر به مردم و ارتقاء آن،  باید همگرایی و تعامل بین آنها را تقویت نمود ؛چرا 
که نقش مهم و ارزنده ی توسعه ی حمل ونقل جاده ای  در افزایش تعامل  انجمن ها و ایجاد روابط سازنده به عنوان یک اصل برای 

تقویت خدمت رسانی به مردم و چه بسا  فعاالن بخش می باشد. 
در این مقاله سعی شده راهکار هایی برای ایجاد تعامل و همگرایی بیشتر انجمن های صنفی حمل ونقل  جاده ای استان با توجه به 
پتانسیل باالی استان در این حوزه ارائه شود.   باشد که جرقه ای در ذهن مدیران و برنامه ریزان برای ایجاد این همگرایی و تعامل بین 

بخشی، ایجاد شود.
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شم تبدیل رقابت ها به رفاقت ها
به  ها  رقابت  تبدیل  صنفی،   های  تشکل  کارکردهای  ترین  خوشبینانه  و  بهترین  از  یکی 
رفاقت هاست،که این کارکرد  آمادگی الزم و بهتر را برای انتقال کارها و مسوولیت ها از نظام 
دولتی به بخش خصوصی ایجاد می کند، به عبارتی دیگر مردم را آماده ی انجام کارهای خودشان 

توسط خودشان به بهترین نحو می کند.
انجمن ها برای انجام فعالیت های صنفی خود می بایست درکنار هم باشند و فعالیت های 
همپوشان انجام دهند تا در جهت رشد و ارتقای خدمات در بخش حمل ونقل جاده ای گام 
بردارند. از طرفی سالم ترین شکل واگذاری  مسوولیت ها به بخش خصوصی ،تشکل ها هستند. 
تشکل ها می توانند دستاوردهای خوبی نه تنها برای اعضا خود بلکه برای همه مردم جامعه داشته 

باشند.
تشکل های صنفی بخش حمل ونقل جاده ای  به دلیل ماهیت کارشان و نوع خدمتی که ارائه می 
دهند، نسبت به سایر صنف ها از موقعیت خاص، برخوردار هستند. حال که وجود چالش ها بر 
سر راه تشکل های صنفی  حوزه ی  حمل ونقل جاده ای قابل انکار نیست  ، برطرف کردن آن ها 

نیازمند همگرایی و تعامل است.

آسیب های  پیش روی  فعالیت تشکل های صنفی
در حکومت های مردم ساالر، تشکل ها به عنوان نهادهای واسط میان دولت و ملت ایفای 
نقش می کنند. تشکل های صنفی بهترین واسطه برای انتقال امور از دولت به ملت و کاهش 
تصدی گری دولت هستند، که علیرغم وضع قوانین مختلف دراین خصوص هنوز به مرحله ی 
ایده آل نرسیده است و این شاید از عدم تعامل و همگرایی انجمن ها باشد البته  این انتقال ها 

مسایل و آسیب های فراوانی به دنبال دارد .
یکی از آسیب های احتمالی فعالیت تشکل ها در رابطه ی میان آنها، بخشی گرایی است. ممکن 
است برخی انجمن ها منافع صنفی خود را بر منافع ملی ترجیح دهند و با ایجاد نیروی گریز از 
مرکز موجبات واگرایی و ایجاد تنش در رابطه با دیگر انجمن ها را فراهم کنند.تشکل های صنفی 
خدماتی می توانند  عالوه بر تمرکز به نیازهای صنفی اعضایشان بر نیازهای فرهنگی، حرفه ای و 

تخصصی در حوزه ی خودشان توجه کنند.
دیگر آسیب، آسیب تداخل در مسوولیت ها است. کارکرد مثبت تشکل ها در گروی تعریف 

مشخص حوزه های کاری هر یك از آنها است 
تا دچار تداخل درمسوولیت ها و اتالف انرژی 
نشوند. انحصارطلبی از دیگر آسیب هایی است 
و  بزرگتر  های  تشکل  می شود  موجب  که 
قدرتمندتر تشکل های کوچکتر را به رسمیت 
نشناسند و دچار معضل تك صدایی شده و راه 

منافع جمعی را بر روی خود ببندند.
از دیگرآسیب هایی که در ارتباط با اقتصاد 
حمل ونقل، فعالیت تشکل  را تهدید می کند،  
مساله ی رانت خواری است. دولت در قالب 
اختیار  در  را  امتیازهایی  اصناف،  از  حمایت 
تشکل ها قرار می دهد که فضای ناسالم رقابتی 
و سوء استفاده از آن ممکن است تشکل ها را 
به سمت رانت خواری سوق دهد. روزمرگی 
وتکرار مکررات هم آسیب دیگری است که با 
وجود اینکه با فلسفه ی شکل گیری اصناف 

همگرایی بین بخشی انجمن  های صنفی ،

برای توسعه ی حمل ونقل جاده ای خراسان رضوی

 محسن رکنی
کارشناس روابط عمومی

منافات دارد، اما در کمین فعالیت های صنفی 
نشسته است و چه بسا  هم اکنون انجمن هایی 
در استان به خاطر این آسیب و عواقب آن در 

حال فروپاشی و انحالل می باشد.
 ارتباط میان دولت و تشکل ها هم مستعد 
آسیب های بسیاری است که باید مورد مطالعه 
و مدیریت درست قرار بگیرد. اگر مشارکت و 
استفاده از خرد جمعی و چندصدایی را یکی از 
شاخص های توسعه یافتگی بدانیم، تبلور این 
شاخص ها در صنف حمل ونقل جاده ای در 
به وجود آمدن تشکل های کارآمد و همگرا 

عملی می شود.
تعدد انجمن ها با اصل وحدت تناقضی ندارد. 
برای  حفظ وحدت  باید مشارکت و تقسیم 
وظایف درست را برنامه ریزی کرد. بر همین 
اساس هم باید بر محوریت ایجاد یك کانون 

قوی متفق القول باشند .

راهکار ها برای همگرایی و تعامل بیشتر
ونقل جاده  ونگاه صنف حمل  اگر رویکرد 
ای با نگاه عاقالنه و دلسوزانه ، مشارکت و 
تقسیم کار باشد می توانند در کنار هم ، هم 
افزایی کنند و توانایی های صنف را در بخش 
راه  این  افزایش دهند.  ای  حمل ونقل جاده 
صورت  در  ولی  دارد  زیادی  های  دشواری 

رسیدن به آن ارزشمند است.
ازراهکارهای  عملی همگرایی و تعامل بین 
بدین  عمیقی  پژوهشی  مطالعات  بخشی،  
منظور است که می توان  بر اساس آن میثاق 
مدونی میان انجمن ها نوشته شده و همگی 

بدان نیز عمل نمایند.
انجمن های صنفی در استان خراسان رضوی  
به لحاظ  موقعیت های فرهنگی شهرستانها 
اقتصادی  وضعیت  وهمچنین  فعالیت  نوع 
مبنا  همین  بر  و  دارند  تفاوت  یکدیگر  ،با 

آسیب های متفاوتی متوجه آنها است. 
تشکل ها باید با یکدیگر تعامل و گفت و گو 
داشته باشند تا آسیب ها شناسایی شود. راه 
جلوگیری از بسیاری از این آسیب ها این است 
که خودمراقبتی کنیم و مراقب یکدیگر باشیم 
که المؤمن مرأة المومن. ما به تمرین کار جمعی 

نیاز داریم تا تجربه کنیم و یاد بگیریم.
مهمترین آسیب در همه ی بخش های کشور 
سوء مدیریت است که متاسفانه دامن صنعت 
حمل ونقل جاده ای را هم گرفته است. نگاه 
مدیریتی است که می تواند یك تشکل را رشد 

دهد یا آن را ضعیف کند.
زمانی حمل ونقل جاده ای توسعه خواهد یافت 
که تشکل ها  تالش کنند در کنار هم  فعالیت 
و خدمات دهی  کنند و دچار سلسله مراتب 
ساختاری رییس و مرئوسی نشوند. با توجه به 
اینکه انجمن ها ، درقالب  سیستم اداری نیستند 

که وظایف مشخص و تعریف شده داشته باشند، باید با یکدیگر با حسن نیت گفت و گو داشته 
باشند و از آسیب های اخالقی در ارتباطاتشان اجتناب کنند تا بتوانند در بستر زمان به رابطه ی 
قاعده مندی دست پیدا کنند ،  که این موضوع خصوصا در ارتباط  انجمن های شرکت ها با 

انجمن های رانندگان به منظور ایجاد یك بستر تعاملی صدق می کند.

كاركرد مثبت تشكل ها در گروی تعریف مشخص حوزه های كاری هر یک از آنها است تا دچار 
تداخل درمسوولیت ها و اتالف انرژی نشوند. انحصارطلبی از دیگر آسیب هایی است كه موجب 
می شود تشكل های بزرگتر و قدرتمندتر تشكل های كوچكتر را به رسمیت نشناسند و دچار 

معضل تک صدایی شده و راه منافع جمعی را بر روی خود ببندند

اگر مشاركت و استفاده از خرد جمعی و چندصدایی را یكی از شاخص های توسعه یافتگی بدانیم، 
تبلور این شاخص ها در صنف حمل ونقل جاده ای در به وجود آمدن تشكل های كارآمد و همگرا 

عملی می شود

برای رهایی از آسیب های  كاری  تشكل های صنفی بخش حمل ونقل جاده ای  در وهله ی 
نخست باید بخش های نظارتی را تقویت كنیم چون بسیاری از آسیب ها ،از نبود نظارت قوی و 

كارآمد ناشی می شود

در مورد آسیب رابطه ی میان تشکل های کوچك و بزرگ، ممکن است تشکل های فراگیر به 
واسطه ی قدرت زیاد خود تشکل های ضعیف تر و دیگران را به رسمیت نشناسند ، که مراقبت 

ونظارت بر تعامل بین بخشی،  اجتناب ناپذیراست.
تشکل ها باید به سمت هم گرایی و تعامل پیش بروند به این معنا که تصمیمات  نهایی باید برآیند 
تصمیم جمع یعنی همه ی انجمن ها باشد. همدلی، وفاق و نظرخواهی مداوم کلید موفقیت کار 

جمعی در حوزه ی  انجمن های صنفی بخش حمل ونقل جاده ای  است.
برای رهایی از آسیب های  کاری  تشکل های صنفی بخش حمل ونقل جاده ای  در وهله ی 
نخست باید بخش های نظارتی را تقویت کنیم چون بسیاری از آسیب ها ،از نبود نظارت قوی 

و کارآمد ناشی می شود.
در مرحله ی دوم با توجه به اینکه هیچ یك از ما به اندازه ی همه ی ما باهوش نیست. به خرد 
جمعی احترام بگذاریم و با گفت و گو و تعامل بسیاری از نیروهای گریز از مرکز را کنترل کنیم.

و مرحله ی بعدی برای رهایی از دام روزمرگی و کمك به پویایی انجمن ها می توان به  
جوان سازی مدیران و موروثی نبودن مدیریت انجمن اقدام کرد چرا که این موضوع مهم در 

کشور ما مغفول مانده است.
توجه و اعمال نمودن موارد فوق در روند انتخاب هیئت مدیره و همچنین در صورتی در کنار 
هم قرار گرفتن انجمن ها و ایجاد تعامل و گفت وگو  با یکدیگر ، می توانند صنعت حمل ونقل 
جاده ای استان  را به نحو احسن مدیریت کنند. که برنامه ی مطالعاتی در خصوص نوع رابطه ی 
آنها وتعیین الگوی مناسبی برای تعامل ایشان با یکدیگر ضروری به نظر می رسد. در این زمینه می 

توان از الگوهای خوب  انجمن های صنفی  موفق استان و کشور  بهره بگیریم .

وجود 35  انجمن صنفی در بخش حمل ونقل جاده ای استان خراسان رضوی ، جایگاه این استان را از نظر تعدد انجمن ها در این 
حوزه، نسبت به سایر استان های کشور ممتاز نموده است؛ که این مسائل لزوم همگرایی و تعامل را بیش از پیش تقویت می کند که به 
واسطه ی یاری نمودن آنها به دولت برای ارائه ی خدمات بهتر به مردم و ارتقاء آن،  باید همگرایی و تعامل بین آنها را تقویت نمود ؛چرا 
که نقش مهم و ارزنده ی توسعه ی حمل ونقل جاده ای  در افزایش تعامل  انجمن ها و ایجاد روابط سازنده به عنوان یک اصل برای 

تقویت خدمت رسانی به مردم و چه بسا  فعاالن بخش می باشد. 
در این مقاله سعی شده راهکار هایی برای ایجاد تعامل و همگرایی بیشتر انجمن های صنفی حمل ونقل  جاده ای استان با توجه به 
پتانسیل باالی استان در این حوزه ارائه شود.   باشد که جرقه ای در ذهن مدیران و برنامه ریزان برای ایجاد این همگرایی و تعامل بین 

بخشی، ایجاد شود.
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حمل ونقل یکی از اجزای مهم اقتصاد ملی محسوب می شود و به دلیل داشتن نقش زیربنایی تاثیر 
فراوانی بر فرآیند رشد اقتصادی کشور دارد. این بخش در برگیرنده فعالیت هایی است که به شکلی 
گسترده در تمام زمینه های تولید، توزیع و مصرف کاال و خدمات جریان داشته و در مجموعه 

فعالیت های اقتصادی نقش غیرقابل انکاری برعهده دارد. 
بدون وجود شبکه حمل ونقل، تاسیسات و تجهیزات جانبی و ناوگان مطلوب، تصور رشد و 
توسعه عمومی کشور غیرممکن به نظر می رسد. اساسا در رشد و توسعه اقتصاد و تجارت جهانی 
در مقطع زمانی فعلی و روند گسترش آن نمی توان نقش سیستم های حمل ونقل در بهینه سازی 
هزینه ها، زمان سفر، سرعت جابه جایی، ایمنی و سطح خدمات ارایه شده را انکار کرد. چرخه 
فعالیت های اقتصادی در طیف گسترده خود هرگز بدون مبادله کاال و مواد و جابه جایی محصوالت، 
مخابرات و اطالعات میسر نیست. در حقیقت ارتباطات و حمل ونقل رابط میان بخش های مذکور 
است. از آنجایی که حمل ونقل عامل مهمی در گردش کاال و رسیدن آن به مصرف کنندگان است، 
در توزیع ثروت نقش داشته، پیشرفت های مربوط به آن موجب توسعه تجارت بین الملل شده 
است. امروزه نیز با توسعه وسایل ارتباطی روابط تجاری و اقتصادی در عرصه بین الملل گسترش 
یافته است. همین امر موجب شده که مبادله کاال میان کشورهای مختلف افزایش یافته و مسأله 
حمل ونقل کاال اهمیت بیشتری پیدا کند. حمل ونقل کاال ممکن است به صورت حمل دریایی، 
هوایی، ریلی، جاده ای یا ترکیبی از آنها انجام گیرد. بدیهی است این واقعیت از سویی، باعث تنوع 
روابط حقوقی میان حمل کنندگان و بهره برداران از خدمات حمل ونقل می شود و از سوی دیگر، 
اختالف در طبیعت و نوع حمل، مقررات ویژه و متناسب را برای اداره روابط حقوقی مزبور 

ایجاب می کند.

نقش حمل ونقل در توسعه اقتصادی
اقتصاد هر کشوری شامل بخش های متنوعی است که یکی از مهم ترین آنها بخش حمل ونقل 
است. در صورتی که صنعت حمل ونقل تقویت و بازسازی شود، باعث ایجاد فعالیت های اقتصادی 
جدید، اشتغال زایی، سرمایه گذاری و تولید بیشتر خواهد شد. در جهان امروز، بخش حمل ونقل 
ازجمله بخش های زیربنایی اقتصاد هر جامعه است که عالوه بر تحت تاثیر قرار دادن فرآیند توسعه 
اقتصادی، خود نیز در جریان توسعه دچار تغییر و تحول می شود. در حقیقت حمل ونقل با ایفای 
نقش رابط میان بازار تولید و بازار مصرف به مثابه پلی بین بخش های مختلف جامعه به سوی 
توسعه، ایفای نقش می کند. کارشناسان اقتصادی کشور به این نکته اذعان دارند که صنعت حمل 
و نقل، صنعتی بالقوه توانمند است که به مدد مدیریت صحیح و درایت اقتصادی، قادر است به 

بسیاری از مشکالت شهری پاسخ دهد. 
حمل ونقل کارا، نقش موثری در توسعه اقتصادی مناطق دارد. کاهش هزینه های نقل و انتقال، 
قدرت رقابت و رشد اقتصادی مناطق را تحت تاثیر قرار می دهد. از آنجایی که منبع اصلی رشد 
اقتصادی بلندمدت، سرمایه گذاری و رشد در بهره وری است؛ یك اصالح در سیستم حمل ونقل 
که سبب کاهش مداوم هزینه های حمل ونقل یا اصالحات دیگر در خدمات تحویل کاال شود، 
از طریق رشد در بهره وری، زمینه رشد اقتصادی را فراهم می کند. درواقع یکی از اثرات مهم 
اصالح در حمل ونقل، کاهش هزینه های تجارت با نقاط دوردست و ایجاد بازارهای متمرکزتر 
است. تجمع یا متمرکزتر شدن بازارها، رشد و بهره وری را تحت تاثیر قرار می دهد. انتظار می رود 
که با کاهش در هزینه حمل و نقل، فرصت هایی برای صادرات و واردات به وجود آید. راه 

معصومه علی نقی پور

دیگر تاثیرگذاری، ممکن است به طور مستقیم 
از طریق هزینه کمتر حمل ونقل و هزینه های 
تجهیزات  بهتر  بکارگیری  طریق  از  تولید 
از  می توانند  موسسات  که  باشد  حمل ونقل 
صرفه جویی های داخلی بیشتر در مقیاس تولید 
یا بهره مند شدن از بهره وری به دست آمده از 

اثرات انباشتگی، استفاده کنند.

ضرورت سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل
از آن جایی که در دنیای پیچیده کنونی هیچ 
منطقه جغرافیایی در کشور توانایی تامین تمام 
کاالهای  باید  ناچار  ندارد،  را  خود  نیازهای 
مورد نیاز خود را از مناطق دیگر دریافت و 
تولیدات خود را برای کسب درآمد به مناطق 
دیگر صادر کند. این امر مستلزم وجود سیستم 
حمل ونقل مناسب به ویژه حمل ونقل جاده ای 
جاده ای  حمل ونقل  به  توجه  بنابراین  است. 
بار از اهمیت و ضرورت ویژه ای برخوردار 
مناسب،  حمل ونقل  سیستم  وجود  است. 
ایمنی حمل ونقل  نقل،  و  بودن حمل  ارزان 
حمل ونقل  از  بیمه ها  حمایت  بار،  جاده ای 
مقابل  در  محصوالت  بیمه کردن  و  جاده ای 
خطرهای مختلف، استفاده از ناوگان مناسب 
جهت حمل ونقل متناسب با نوع کاال، توجه 
مناطق  ویژگی های محیطی و جغرافیایی  به 
و عواملی از این دست، می تواند باعث اقبال 
به  نسبت  خدمات  این  به  دریافت کنندگان 
تمام شده  قیمت  در  و  شده  آنها  از  استفاده 
محصوالت، توزیع درآمد، صادرات و واردات 
مناسب؛ نقش مهمی داشته باشد. بنابراین الزم 
در  مناسب  سرمایه گذاری  با  مسئوالن  است 
بخش حمل ونقل به ویژه حمل ونقل جاده ای 
گام هایی اساسی برای برطرف کردن مشکالت 
موجود برداشته تا از این طریق به رشد اقتصادی 

کشور کمك کنند.

رشد اقتصادی با شناخت ظرفیت های حمل ونقل 
جاده ای کاال
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حمل ونقل یکی از اجزای مهم اقتصاد ملی محسوب می شود و به دلیل داشتن نقش زیربنایی تاثیر 
فراوانی بر فرآیند رشد اقتصادی کشور دارد. این بخش در برگیرنده فعالیت هایی است که به شکلی 
گسترده در تمام زمینه های تولید، توزیع و مصرف کاال و خدمات جریان داشته و در مجموعه 

فعالیت های اقتصادی نقش غیرقابل انکاری برعهده دارد. 
بدون وجود شبکه حمل ونقل، تاسیسات و تجهیزات جانبی و ناوگان مطلوب، تصور رشد و 
توسعه عمومی کشور غیرممکن به نظر می رسد. اساسا در رشد و توسعه اقتصاد و تجارت جهانی 
در مقطع زمانی فعلی و روند گسترش آن نمی توان نقش سیستم های حمل ونقل در بهینه سازی 
هزینه ها، زمان سفر، سرعت جابه جایی، ایمنی و سطح خدمات ارایه شده را انکار کرد. چرخه 
فعالیت های اقتصادی در طیف گسترده خود هرگز بدون مبادله کاال و مواد و جابه جایی محصوالت، 
مخابرات و اطالعات میسر نیست. در حقیقت ارتباطات و حمل ونقل رابط میان بخش های مذکور 
است. از آنجایی که حمل ونقل عامل مهمی در گردش کاال و رسیدن آن به مصرف کنندگان است، 
در توزیع ثروت نقش داشته، پیشرفت های مربوط به آن موجب توسعه تجارت بین الملل شده 
است. امروزه نیز با توسعه وسایل ارتباطی روابط تجاری و اقتصادی در عرصه بین الملل گسترش 
یافته است. همین امر موجب شده که مبادله کاال میان کشورهای مختلف افزایش یافته و مسأله 
حمل ونقل کاال اهمیت بیشتری پیدا کند. حمل ونقل کاال ممکن است به صورت حمل دریایی، 
هوایی، ریلی، جاده ای یا ترکیبی از آنها انجام گیرد. بدیهی است این واقعیت از سویی، باعث تنوع 
روابط حقوقی میان حمل کنندگان و بهره برداران از خدمات حمل ونقل می شود و از سوی دیگر، 
اختالف در طبیعت و نوع حمل، مقررات ویژه و متناسب را برای اداره روابط حقوقی مزبور 

ایجاب می کند.

نقش حمل ونقل در توسعه اقتصادی
اقتصاد هر کشوری شامل بخش های متنوعی است که یکی از مهم ترین آنها بخش حمل ونقل 
است. در صورتی که صنعت حمل ونقل تقویت و بازسازی شود، باعث ایجاد فعالیت های اقتصادی 
جدید، اشتغال زایی، سرمایه گذاری و تولید بیشتر خواهد شد. در جهان امروز، بخش حمل ونقل 
ازجمله بخش های زیربنایی اقتصاد هر جامعه است که عالوه بر تحت تاثیر قرار دادن فرآیند توسعه 
اقتصادی، خود نیز در جریان توسعه دچار تغییر و تحول می شود. در حقیقت حمل ونقل با ایفای 
نقش رابط میان بازار تولید و بازار مصرف به مثابه پلی بین بخش های مختلف جامعه به سوی 
توسعه، ایفای نقش می کند. کارشناسان اقتصادی کشور به این نکته اذعان دارند که صنعت حمل 
و نقل، صنعتی بالقوه توانمند است که به مدد مدیریت صحیح و درایت اقتصادی، قادر است به 

بسیاری از مشکالت شهری پاسخ دهد. 
حمل ونقل کارا، نقش موثری در توسعه اقتصادی مناطق دارد. کاهش هزینه های نقل و انتقال، 
قدرت رقابت و رشد اقتصادی مناطق را تحت تاثیر قرار می دهد. از آنجایی که منبع اصلی رشد 
اقتصادی بلندمدت، سرمایه گذاری و رشد در بهره وری است؛ یك اصالح در سیستم حمل ونقل 
که سبب کاهش مداوم هزینه های حمل ونقل یا اصالحات دیگر در خدمات تحویل کاال شود، 
از طریق رشد در بهره وری، زمینه رشد اقتصادی را فراهم می کند. درواقع یکی از اثرات مهم 
اصالح در حمل ونقل، کاهش هزینه های تجارت با نقاط دوردست و ایجاد بازارهای متمرکزتر 
است. تجمع یا متمرکزتر شدن بازارها، رشد و بهره وری را تحت تاثیر قرار می دهد. انتظار می رود 
که با کاهش در هزینه حمل و نقل، فرصت هایی برای صادرات و واردات به وجود آید. راه 

معصومه علی نقی پور

دیگر تاثیرگذاری، ممکن است به طور مستقیم 
از طریق هزینه کمتر حمل ونقل و هزینه های 
تجهیزات  بهتر  بکارگیری  طریق  از  تولید 
از  می توانند  موسسات  که  باشد  حمل ونقل 
صرفه جویی های داخلی بیشتر در مقیاس تولید 
یا بهره مند شدن از بهره وری به دست آمده از 

اثرات انباشتگی، استفاده کنند.

ضرورت سرمایه گذاری در بخش حمل ونقل
از آن جایی که در دنیای پیچیده کنونی هیچ 
منطقه جغرافیایی در کشور توانایی تامین تمام 
کاالهای  باید  ناچار  ندارد،  را  خود  نیازهای 
مورد نیاز خود را از مناطق دیگر دریافت و 
تولیدات خود را برای کسب درآمد به مناطق 
دیگر صادر کند. این امر مستلزم وجود سیستم 
حمل ونقل مناسب به ویژه حمل ونقل جاده ای 
جاده ای  حمل ونقل  به  توجه  بنابراین  است. 
بار از اهمیت و ضرورت ویژه ای برخوردار 
مناسب،  حمل ونقل  سیستم  وجود  است. 
ایمنی حمل ونقل  نقل،  و  بودن حمل  ارزان 
حمل ونقل  از  بیمه ها  حمایت  بار،  جاده ای 
مقابل  در  محصوالت  بیمه کردن  و  جاده ای 
خطرهای مختلف، استفاده از ناوگان مناسب 
جهت حمل ونقل متناسب با نوع کاال، توجه 
مناطق  ویژگی های محیطی و جغرافیایی  به 
و عواملی از این دست، می تواند باعث اقبال 
به  نسبت  خدمات  این  به  دریافت کنندگان 
تمام شده  قیمت  در  و  شده  آنها  از  استفاده 
محصوالت، توزیع درآمد، صادرات و واردات 
مناسب؛ نقش مهمی داشته باشد. بنابراین الزم 
در  مناسب  سرمایه گذاری  با  مسئوالن  است 
بخش حمل ونقل به ویژه حمل ونقل جاده ای 
گام هایی اساسی برای برطرف کردن مشکالت 
موجود برداشته تا از این طریق به رشد اقتصادی 

کشور کمك کنند.

رشد اقتصادی با شناخت ظرفیت های حمل ونقل 
جاده ای کاال
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حاج طاهرعلی حسن زاده رئیس هیات مدیره گروه شرکت های فجر:

رئیس هیات مدیره گروه شرکت های فجر 
در ارتباط با نقش خود در خدمت رسانی 
به جبهه های جنگ افزود: در سال 1362 
امام خمینی  فرمان حضرت  اجرای  در 
مبنی بر تخلیه سریع بنادر، با تهیه حدود 
600 کامیون از سراسر خراسان بزرگ و 
اعزام به بنادر جنوبی کشور نقش مهمی 
نمودم،همچنین در  ایفا  بنادر  در تخلیه 
عملیات  همچون  تحمیلی  جنگ  طول 
والفجر در انتقال اسرای عراقی به پشت 
با تدارک 800 کامیون و  خط مقدم و 
اعزام به جبهه های جنگ برای تحویل 
ارازق و کمک های مردمی به رزمندگان 
مجاهد سعی کردم بخشی از دین خود 
به مردم و انقالب را ادا نمایم به طوری 
که در پی این اقدام ها با اظهار لطف 
همکاران به عنوان پدری برای صنعت و 
حمل و نقل خراسان پهناور نامیده شدم. 
در ادامه حاج طاهرعلی حسن زاده در 
خود  مجموعه  تاسیس  اهداف  مورد 
گفت: این شرکت ها همواره با هدف 
باال بردن سطح خدمات حمل و نقل در 
زیر مجموعه هاي خود و با پشتوانه قوي 
منابع انساني متخصص و بهره گیري از 

تجهیزات مدرن، آمادگي کامل براي اجراي پروژه هاي درون مرزي و برون مرزي را 
داشته اند. بر این اساس عمده ترین اهداف بلند مدت  شرکت حمل و نقل کاالی 
داخلی فجر تربت و کاالی داخلی همای فجر سنگان عبارتند از:  ایمنی و اطمینان با 
ایجاد سیستم حمل و نقل ایمن برای کاربران و مصرف کنندگان، پویایی با حداکثر 
سازی عملکرد و دسترسی به سیستم حمل و نقل، بهره وری با ارتقای سطح خدمات 

در بخش های مختلف نیروی کار درون شرکت.
رییس هیات مدیره گروه شرکت های فجر در خصوص تاثیر صنعت حمل و نقل در 
امور زیربنایی کشور گفت: آثار اقتصادی حمل و نقل را می توان در رابطه با همه 
فعالیت های اجتماعی و اقتصادی مانند صنایع کشاورزی ، تولید محصول ، خدمات، 
توریسم وغیره را  برشمرد که تمامی ارکان اقتصادي از ابتـداي امر تولید تا رساندن 

کاال به بازارهاي مصرف نهائی را تحت تاثیر قرار می دهـد . 
وی افزود: با نگاه موشکافانه به این صنعت می بینیم  که هیچ فعلی در اقتصاد جامعه  

گروه شرکت های فجر با سابقه ی روشن، ظرفیتی بالفعل برای خدمت 
گسترده به صنعت حمل و نقل

اشاره:
حاج طاهر علی حسن زاده به عنوان یکی از پیشکسوتان صنعت حمل و نقل خراسان پهناور در گفتگو با خبرنگار ما  
گوشه ای از زندگی شغلی خود را چنین بازگو می کند: در سال 1357 با توجه به عالقه ای که به کار آفرینی داشتم اقدام 
به تاسیس یک موسسه حمل و نقل نمودم  از آن پس شرکت های حمل و نقل امیر سنگان در سال 1375، فجر در سال 
1368 و همای فجر سنگان را  نیز در سال 1388 تاسیس کردم. عالوه بر آن، با تاسیس گروه معادن امیر سنگان پارسیان 
در سال  1385 و نیز تاسیس شرکت ماشین آالت فجر سنگان در سال1391 و شرکت گاز شاخک در سال 1366  حلقه 
سرمایه گذاری خود را گسترش دادم و باالخره  با هدف حمایت از تولید داخلی و ملی در سال 1393 به سرمایه گذاری 

در کارخانه کاشی زرین خراسان اقدام نمودم.

گروه شركت هاى فجر 

بدون استفاده از این صنعت انجام نمی پذیرد. بخش حمل و نقل به صورت کوتاه 
مدت، میان مدت و درازمدت بر متغیرهاي اقتصاد کشور  اثر می گذارد. آثار کوتاه 
مدت شامل آثار مربوط به افزایش یا کاهش هزینه زندگی به طور مستقیم از طریق 
هزینه هاي حمل و نقل هر خانواده و به طور غیرمستقیم از طریق تاثیر روي قیمت 
سایر کاالهـا می باشد. آثار میان مدت شامل تـاثیر قیمت هـاي حمـل و نقـل روي 
مـصرف خـدمات جـایگزین از قبیـل ارتباطات بوده و آثار درازمدت مربوط به 

تغییر مبانی محاسبات اقتصادي طرح هاي تولیدي و عمرانی مـی باشـد. 
یکی از عوامل آن تأثیري است که در سطح کالن از نقطه نظر اشـتغال، تولیـد، 

سـرمایه گـذاري،صادرات بر اقتصاد کشور برجاي می گذارد.
حاج طاهرعلی حسن زاده میزان سرمایه گذاری برای ایجاد هر شغل را از مهم ترین 

گزینه های اشتغال زایی عنوان کرد و گفت: حمـل و نقـل یکـی از
باال بودن میزان  با  مهم ترین زیربخش هاي خدمات براي اشتغال زایی است و 
سرمایه گذاری وجودش در کلیه عرصه های اقتصادی اجتناب ناپذیر بوده و رکن 

اصلی  توسعه اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی یک جامعه ی موفق و پویا است. 
رئیس هیات مدیره گروه شرکت های فجر در خصوص میزان اشتغال مستقیم مجموعه 
و مشکالت مرتبط با امر صادرات گفت: این دو شرکت با حدود 100 نفر پرسنل 
اداری و اجرایی فعال  است، اما به دلیل خراب بودن اوضاع اقتصادی منطقه از نظر 
حمل بار با مشکالت عدیده ای روبرو هستیم  و عدم هماهنگی بین اعضاء مشکالت 

را برای سرمایه گذاران این عرصه به چندین برابر افزایش داده است.
همچنین ضعف امکانات حمل و نقل داخلی حتی به بازار جهانی محصوالت نیز  
صدمه وارد می کند. صادرات توسط  یک راه زمینی چند صد کیلومتری تا یک 
کشور همسایه خیلی راحت تر و اقتصادی تر از طی یک راه دریایی چند هزار مایلی 
تا آن سوی دنیاست . اما فقدان همین راه زمینی کوتاه تا کشور همسایه می تواند بر 
صادرات ، بازاریابی و اقتصاد یک کشور تاثیرات منفی چشمگیری بگذارد. اما این 
تنها مشکل نیست، بلکه هزینه ی باال، کارآیی پایین و صدمات وارده به بهره برداران، 
پیر بودن ناوگان صنعت حمل و نقل که نقش مهمی در باال بودن هزینه ها دارد نیز  به 

همان اندازه مشکل آفرین است.
وی در خاتمه با بیان انتظارات خود از سازمان های دولتی ذی ربط گفت: دستگاه های 
دولتی و بخش خصوصی باید برای حل مشکالت واحدهای تولیدی، خدماتی و 
صنعتی تعامل داشته باشند و با قوانین و سیستم های اداری دست و پاگیر که )بیشتر  
نقش کند کننده داشته اند تا تسریع کننده(  آن مشکالت را افزایش ندهند زیرا این 
مشکالت عالوه بر تاثیرات منفی اقتصادی در حوزه های اجتماعی وسیاسی نیز تاثیر 

گذار است .

حاج طاهرعلی حسن زاده رئیس هیات مدیره 
گروه شركت های فجر:

با نگاه موشكافانه به این صنعت می بینیم  
بدون  جامعه   اقتصاد  در  فعلی  هیچ  كه 
استفاده از این صنعت انجام نمی پذیرد. 
بخش حمل و نقل به صورت كوتاه مدت، 
میان مدت و درازمدت بر متغیرهاي اقتصاد 

كشور  اثر می گذارد. 

صادرات توسط  یک راه زمینی چند صد 
كیلومتری تا یک كشور همسایه خیلی راحت 
تر و اقتصادی تر از طی یک راه دریایی چند 

هزار مایلی تا آن سوی دنیاست
 

خصوصی  بخش  و  دولتی  های  دستگاه 
باید برای حل مشكالت واحدهای تولیدی، 
خدماتی و صنعتی تعامل داشته باشند و با 
قوانین و سیستم های اداری دست و پاگیر 
كه ) بیشتر  نقش كند كننده داشته اند تا 
افزایش  را  آن مشكالت  كننده(   تسریع 
ندهند زیرا این مشكالت عالوه بر تاثیرات 
اجتماعی  های  حوزه  در  اقتصادی  منفی 

وسیاسی نیز تاثیر گذار است

با هدف باال بردن  این شركت ها همواره 
سطح خدمات حمل و نقل در زیر مجموعه 
هاي خود و با پشتوانه قوي منابع انساني 
متخصص و بهره گیري از تجهیزات مدرن، 
آمادگي كامل براي اجراي پروژه هاي درون 

مرزي و برون مرزي را داشته اند
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حاج طاهرعلی حسن زاده رئیس هیات مدیره گروه شرکت های فجر:

رئیس هیات مدیره گروه شرکت های فجر 
در ارتباط با نقش خود در خدمت رسانی 
به جبهه های جنگ افزود: در سال 1362 
امام خمینی  فرمان حضرت  اجرای  در 
مبنی بر تخلیه سریع بنادر، با تهیه حدود 
600 کامیون از سراسر خراسان بزرگ و 
اعزام به بنادر جنوبی کشور نقش مهمی 
نمودم،همچنین در  ایفا  بنادر  در تخلیه 
عملیات  همچون  تحمیلی  جنگ  طول 
والفجر در انتقال اسرای عراقی به پشت 
با تدارک 800 کامیون و  خط مقدم و 
اعزام به جبهه های جنگ برای تحویل 
ارازق و کمک های مردمی به رزمندگان 
مجاهد سعی کردم بخشی از دین خود 
به مردم و انقالب را ادا نمایم به طوری 
که در پی این اقدام ها با اظهار لطف 
همکاران به عنوان پدری برای صنعت و 
حمل و نقل خراسان پهناور نامیده شدم. 
در ادامه حاج طاهرعلی حسن زاده در 
خود  مجموعه  تاسیس  اهداف  مورد 
گفت: این شرکت ها همواره با هدف 
باال بردن سطح خدمات حمل و نقل در 
زیر مجموعه هاي خود و با پشتوانه قوي 
منابع انساني متخصص و بهره گیري از 

تجهیزات مدرن، آمادگي کامل براي اجراي پروژه هاي درون مرزي و برون مرزي را 
داشته اند. بر این اساس عمده ترین اهداف بلند مدت  شرکت حمل و نقل کاالی 
داخلی فجر تربت و کاالی داخلی همای فجر سنگان عبارتند از:  ایمنی و اطمینان با 
ایجاد سیستم حمل و نقل ایمن برای کاربران و مصرف کنندگان، پویایی با حداکثر 
سازی عملکرد و دسترسی به سیستم حمل و نقل، بهره وری با ارتقای سطح خدمات 

در بخش های مختلف نیروی کار درون شرکت.
رییس هیات مدیره گروه شرکت های فجر در خصوص تاثیر صنعت حمل و نقل در 
امور زیربنایی کشور گفت: آثار اقتصادی حمل و نقل را می توان در رابطه با همه 
فعالیت های اجتماعی و اقتصادی مانند صنایع کشاورزی ، تولید محصول ، خدمات، 
توریسم وغیره را  برشمرد که تمامی ارکان اقتصادي از ابتـداي امر تولید تا رساندن 

کاال به بازارهاي مصرف نهائی را تحت تاثیر قرار می دهـد . 
وی افزود: با نگاه موشکافانه به این صنعت می بینیم  که هیچ فعلی در اقتصاد جامعه  

گروه شرکت های فجر با سابقه ی روشن، ظرفیتی بالفعل برای خدمت 
گسترده به صنعت حمل و نقل

اشاره:
حاج طاهر علی حسن زاده به عنوان یکی از پیشکسوتان صنعت حمل و نقل خراسان پهناور در گفتگو با خبرنگار ما  
گوشه ای از زندگی شغلی خود را چنین بازگو می کند: در سال 1357 با توجه به عالقه ای که به کار آفرینی داشتم اقدام 
به تاسیس یک موسسه حمل و نقل نمودم  از آن پس شرکت های حمل و نقل امیر سنگان در سال 1375، فجر در سال 
1368 و همای فجر سنگان را  نیز در سال 1388 تاسیس کردم. عالوه بر آن، با تاسیس گروه معادن امیر سنگان پارسیان 
در سال  1385 و نیز تاسیس شرکت ماشین آالت فجر سنگان در سال1391 و شرکت گاز شاخک در سال 1366  حلقه 
سرمایه گذاری خود را گسترش دادم و باالخره  با هدف حمایت از تولید داخلی و ملی در سال 1393 به سرمایه گذاری 

در کارخانه کاشی زرین خراسان اقدام نمودم.

گروه شركت هاى فجر 

بدون استفاده از این صنعت انجام نمی پذیرد. بخش حمل و نقل به صورت کوتاه 
مدت، میان مدت و درازمدت بر متغیرهاي اقتصاد کشور  اثر می گذارد. آثار کوتاه 
مدت شامل آثار مربوط به افزایش یا کاهش هزینه زندگی به طور مستقیم از طریق 
هزینه هاي حمل و نقل هر خانواده و به طور غیرمستقیم از طریق تاثیر روي قیمت 
سایر کاالهـا می باشد. آثار میان مدت شامل تـاثیر قیمت هـاي حمـل و نقـل روي 
مـصرف خـدمات جـایگزین از قبیـل ارتباطات بوده و آثار درازمدت مربوط به 

تغییر مبانی محاسبات اقتصادي طرح هاي تولیدي و عمرانی مـی باشـد. 
یکی از عوامل آن تأثیري است که در سطح کالن از نقطه نظر اشـتغال، تولیـد، 

سـرمایه گـذاري،صادرات بر اقتصاد کشور برجاي می گذارد.
حاج طاهرعلی حسن زاده میزان سرمایه گذاری برای ایجاد هر شغل را از مهم ترین 

گزینه های اشتغال زایی عنوان کرد و گفت: حمـل و نقـل یکـی از
باال بودن میزان  با  مهم ترین زیربخش هاي خدمات براي اشتغال زایی است و 
سرمایه گذاری وجودش در کلیه عرصه های اقتصادی اجتناب ناپذیر بوده و رکن 

اصلی  توسعه اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی یک جامعه ی موفق و پویا است. 
رئیس هیات مدیره گروه شرکت های فجر در خصوص میزان اشتغال مستقیم مجموعه 
و مشکالت مرتبط با امر صادرات گفت: این دو شرکت با حدود 100 نفر پرسنل 
اداری و اجرایی فعال  است، اما به دلیل خراب بودن اوضاع اقتصادی منطقه از نظر 
حمل بار با مشکالت عدیده ای روبرو هستیم  و عدم هماهنگی بین اعضاء مشکالت 

را برای سرمایه گذاران این عرصه به چندین برابر افزایش داده است.
همچنین ضعف امکانات حمل و نقل داخلی حتی به بازار جهانی محصوالت نیز  
صدمه وارد می کند. صادرات توسط  یک راه زمینی چند صد کیلومتری تا یک 
کشور همسایه خیلی راحت تر و اقتصادی تر از طی یک راه دریایی چند هزار مایلی 
تا آن سوی دنیاست . اما فقدان همین راه زمینی کوتاه تا کشور همسایه می تواند بر 
صادرات ، بازاریابی و اقتصاد یک کشور تاثیرات منفی چشمگیری بگذارد. اما این 
تنها مشکل نیست، بلکه هزینه ی باال، کارآیی پایین و صدمات وارده به بهره برداران، 
پیر بودن ناوگان صنعت حمل و نقل که نقش مهمی در باال بودن هزینه ها دارد نیز  به 

همان اندازه مشکل آفرین است.
وی در خاتمه با بیان انتظارات خود از سازمان های دولتی ذی ربط گفت: دستگاه های 
دولتی و بخش خصوصی باید برای حل مشکالت واحدهای تولیدی، خدماتی و 
صنعتی تعامل داشته باشند و با قوانین و سیستم های اداری دست و پاگیر که )بیشتر  
نقش کند کننده داشته اند تا تسریع کننده(  آن مشکالت را افزایش ندهند زیرا این 
مشکالت عالوه بر تاثیرات منفی اقتصادی در حوزه های اجتماعی وسیاسی نیز تاثیر 

گذار است .

حاج طاهرعلی حسن زاده رئیس هیات مدیره 
گروه شركت های فجر:

با نگاه موشكافانه به این صنعت می بینیم  
بدون  جامعه   اقتصاد  در  فعلی  هیچ  كه 
استفاده از این صنعت انجام نمی پذیرد. 
بخش حمل و نقل به صورت كوتاه مدت، 
میان مدت و درازمدت بر متغیرهاي اقتصاد 

كشور  اثر می گذارد. 

صادرات توسط  یک راه زمینی چند صد 
كیلومتری تا یک كشور همسایه خیلی راحت 
تر و اقتصادی تر از طی یک راه دریایی چند 

هزار مایلی تا آن سوی دنیاست
 

خصوصی  بخش  و  دولتی  های  دستگاه 
باید برای حل مشكالت واحدهای تولیدی، 
خدماتی و صنعتی تعامل داشته باشند و با 
قوانین و سیستم های اداری دست و پاگیر 
كه ) بیشتر  نقش كند كننده داشته اند تا 
افزایش  را  آن مشكالت  كننده(   تسریع 
ندهند زیرا این مشكالت عالوه بر تاثیرات 
اجتماعی  های  حوزه  در  اقتصادی  منفی 

وسیاسی نیز تاثیر گذار است

با هدف باال بردن  این شركت ها همواره 
سطح خدمات حمل و نقل در زیر مجموعه 
هاي خود و با پشتوانه قوي منابع انساني 
متخصص و بهره گیري از تجهیزات مدرن، 
آمادگي كامل براي اجراي پروژه هاي درون 

مرزي و برون مرزي را داشته اند
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خدا رحمت کند  امام راحل را که دستوری 
مرحمت فرمود چه نشستید کامیونداران آذوقه 
مردم در بنادر مانده. ما کامیونداران خراسانی به 
سهم خود  به دیده منت پذیرفته و جهاد تخلیه 
بنادر را رقم زدیم که : آن یار سفر کرده با کالم  
هادیانه خود افتخار امانت 26 آذر را به کامیون 

داران جهادگر آن دوران واگذار فرمود. 

الگویی بهتر از روش ها و سیاست های اتخاذ 
شده حمل و نقل كشور همجوار نمی باشد كه 
با  فرسودگی شكننده با سیاستی مدبرانه بروز 
شده و از این طریق همه كشورهای همجوار را 

از طریق سیستم ترانزیت در می نوردند

چه شده رانندگان کامیون جهادگر که قافله ساالر 
آن فرمان تاریخی بودند اکنون در انتهای صف 
همه مناصب تازه راه یافته به آن جهاد مقدس 
قرار گرفته اند، آن هم با اما و اگرهای فراوان. آیا 
بهتر نیست به جای شعار در صدد تقویت همین 

به درخواست سفارت ترکیه در ایران، هفتم آذرماه 
جاری نشستی با حضورسفیر ترکیه در ایران 
و سرکنسول این کشور در مشهد و نمایندگي 
وزارت امورخارجه  و مدیرکل حمل و نقل و 
پایانه هاي خراسان رضوی در محل این اداره کل 

برگزار گردید.
 به گزارش روابط عمومي اداره کل حمل و نقل 
و پایانه هاي خراسان رضوی، در این جلسه که به 
منظور بررسي مشکالت حمل و نقل جاده اي و 
فراهم نمودن زمینه بیشتر تردد روان ناوگان طرفین 
از پایانه هاي مرزي استان برگزار شده بود، آقاي 
مهندس وحدتي فرد با تاکید بر سوابق همکاري 
صمیمانه و روابط تجاري قوي دو طرف، به نگاه 
مثبت مسئولین ایران و ترکیه بر رونق و توسعه 
مبادالت تجاري  اشاره نمود و مسائلي از جمله 
کاهش توقف هاي ناوگان ترانزیت در مبادي 
مرزي مشترک و ترکمنستان و هماهنگي بیشتر 
مسئولین دستگاه هاي ذي صالح طرفین با اهداف 
توسعه تجارت و جایگاه بخش هاي خصوصي و 

پایانه های  و  نقل  با مدیرکل حمل و  ایران در دیدار  سفیرترکیه در 
خراسان رضوی خواستار شد:

تسهیل تردد ناوگان ترانزیتی ترکیه از مرزهایی 
خراسان رضوی 

نقش آنان در توسعه روابط تجاري و سیاسي  و روان سازي تردد ناوگان ترانزیت  را خواستار شد.
در ادامه موضوعات مورد عالقه دو کشور مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و سفیر ترکیه نیز با 
تشکراز نگاه مثبت مسئولین ایران بر توسعه تجارت ، پیگیري امورمربوط به برگزاري نشست سه جانبه 
ایران ، ترکیه و ترکمنستان به منظور تسهیل امور تردد وافزایش پذیرش ناوگان از مبادي مرزي ایران و 
ترکمنستان در راستاي کاهش هزینه هاي حمل و قیمت تمام شده و اقتصادي نمودن فرایند فعالیت تردد 

ناوگان طرفین را خواستار شد.
رضا هاکان تکین همچنین برکاهش مشکالت ناوگان طرفین در مرزهاي مشترک ایران و ترکیه نیز تاکید 

نمود.

حسین زمانیان یزدی رئیس انجمن صنفی کارفرمایان، دارندگان  
و رانندگان کامیون ناوگان ترابری مشهد: 

برای رفع مشکالت حمل و نقل باید به تجربه ها و 
الگوهای کشورهای موفق همجوار توجه شود

ناوگانی که 92% حمل و نقل کشور را از طریق جاده به دوش می کشد برآئیم و اگر هم قرار است در 
حقیقت موضوع ورود کنید الگویی بهتر از روش ها و سیاست های اتخاذ شده حمل و نقل کشور 
همجوار نمی باشد که با  آن فرسودگی فاحشی که همه دست اندرکاران حمل و نقل جاده ای به آن 
واقفند با سیاستی مدبرانه بروز شده و همه کشورهای همجوار را از طریق سیستم ترانزیت در می 
نوردند. کشور ترکیه رانندگان مجرب را با تاسیس شرکت های توانمند واقعی مورد حمایت قرار داده  
و در برنامه نوسازی ناوگان فرسوده با برندهای شناخته شده اروپایی، راننده زحمت کش استخوان 
خورد کرده را به حال خود واگذار ننموده و کامیون فرسوده آنان را به قیمت واقعی خریداری کرده و 
پس از فراغت در شرکت های توانمند خود با تامین اجتماعی گسترده و مثال زدنی تحت پوشش در 

آورد. این تجربه قابل توجه مدیران سیاست گذار حمل و نقل کشور است.

ها گـزارش  و  خبار 
ا
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خدا رحمت کند  امام راحل را که دستوری 
مرحمت فرمود چه نشستید کامیونداران آذوقه 
مردم در بنادر مانده. ما کامیونداران خراسانی به 
سهم خود  به دیده منت پذیرفته و جهاد تخلیه 
بنادر را رقم زدیم که : آن یار سفر کرده با کالم  
هادیانه خود افتخار امانت 26 آذر را به کامیون 

داران جهادگر آن دوران واگذار فرمود. 

الگویی بهتر از روش ها و سیاست های اتخاذ 
شده حمل و نقل كشور همجوار نمی باشد كه 
با  فرسودگی شكننده با سیاستی مدبرانه بروز 
شده و از این طریق همه كشورهای همجوار را 

از طریق سیستم ترانزیت در می نوردند

چه شده رانندگان کامیون جهادگر که قافله ساالر 
آن فرمان تاریخی بودند اکنون در انتهای صف 
همه مناصب تازه راه یافته به آن جهاد مقدس 
قرار گرفته اند، آن هم با اما و اگرهای فراوان. آیا 
بهتر نیست به جای شعار در صدد تقویت همین 

به درخواست سفارت ترکیه در ایران، هفتم آذرماه 
جاری نشستی با حضورسفیر ترکیه در ایران 
و سرکنسول این کشور در مشهد و نمایندگي 
وزارت امورخارجه  و مدیرکل حمل و نقل و 
پایانه هاي خراسان رضوی در محل این اداره کل 

برگزار گردید.
 به گزارش روابط عمومي اداره کل حمل و نقل 
و پایانه هاي خراسان رضوی، در این جلسه که به 
منظور بررسي مشکالت حمل و نقل جاده اي و 
فراهم نمودن زمینه بیشتر تردد روان ناوگان طرفین 
از پایانه هاي مرزي استان برگزار شده بود، آقاي 
مهندس وحدتي فرد با تاکید بر سوابق همکاري 
صمیمانه و روابط تجاري قوي دو طرف، به نگاه 
مثبت مسئولین ایران و ترکیه بر رونق و توسعه 
مبادالت تجاري  اشاره نمود و مسائلي از جمله 
کاهش توقف هاي ناوگان ترانزیت در مبادي 
مرزي مشترک و ترکمنستان و هماهنگي بیشتر 
مسئولین دستگاه هاي ذي صالح طرفین با اهداف 
توسعه تجارت و جایگاه بخش هاي خصوصي و 

پایانه های  و  نقل  با مدیرکل حمل و  ایران در دیدار  سفیرترکیه در 
خراسان رضوی خواستار شد:

تسهیل تردد ناوگان ترانزیتی ترکیه از مرزهایی 
خراسان رضوی 

نقش آنان در توسعه روابط تجاري و سیاسي  و روان سازي تردد ناوگان ترانزیت  را خواستار شد.
در ادامه موضوعات مورد عالقه دو کشور مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت و سفیر ترکیه نیز با 
تشکراز نگاه مثبت مسئولین ایران بر توسعه تجارت ، پیگیري امورمربوط به برگزاري نشست سه جانبه 
ایران ، ترکیه و ترکمنستان به منظور تسهیل امور تردد وافزایش پذیرش ناوگان از مبادي مرزي ایران و 
ترکمنستان در راستاي کاهش هزینه هاي حمل و قیمت تمام شده و اقتصادي نمودن فرایند فعالیت تردد 

ناوگان طرفین را خواستار شد.
رضا هاکان تکین همچنین برکاهش مشکالت ناوگان طرفین در مرزهاي مشترک ایران و ترکیه نیز تاکید 

نمود.

حسین زمانیان یزدی رئیس انجمن صنفی کارفرمایان، دارندگان  
و رانندگان کامیون ناوگان ترابری مشهد: 

برای رفع مشکالت حمل و نقل باید به تجربه ها و 
الگوهای کشورهای موفق همجوار توجه شود

ناوگانی که 92% حمل و نقل کشور را از طریق جاده به دوش می کشد برآئیم و اگر هم قرار است در 
حقیقت موضوع ورود کنید الگویی بهتر از روش ها و سیاست های اتخاذ شده حمل و نقل کشور 
همجوار نمی باشد که با  آن فرسودگی فاحشی که همه دست اندرکاران حمل و نقل جاده ای به آن 
واقفند با سیاستی مدبرانه بروز شده و همه کشورهای همجوار را از طریق سیستم ترانزیت در می 
نوردند. کشور ترکیه رانندگان مجرب را با تاسیس شرکت های توانمند واقعی مورد حمایت قرار داده  
و در برنامه نوسازی ناوگان فرسوده با برندهای شناخته شده اروپایی، راننده زحمت کش استخوان 
خورد کرده را به حال خود واگذار ننموده و کامیون فرسوده آنان را به قیمت واقعی خریداری کرده و 
پس از فراغت در شرکت های توانمند خود با تامین اجتماعی گسترده و مثال زدنی تحت پوشش در 

آورد. این تجربه قابل توجه مدیران سیاست گذار حمل و نقل کشور است.

ها گـزارش  و  خبار 
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مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی با اشاره به نقش و اهمیت حمل و نقل در رشد و توسعه 
کشور، گفت: حمل ونقل امروزه  عالوه بر اهمیت و نقشي که در رشد و توسعه  ایفا مي کند، موجب 

تقویت صلح و دوستي ملت ها نیز شده است. 
به گزارش روابط عمومي اداره کل حمل ونقل و پایانه هاي خراسان رضوي، جواد وحدتی فرد افزود: از 
یك سو رانندگان حمل ونقل  بین المللي به عنوان سفیران صلح  و دوستي با تعامل با صاحبان محموله 
و کاال، موجبات دوستي ملت ها را نیز فراهم و تقویت مي کند و  همچنین شرکت هاي حمل ونقل 
در این پروسه با ارتباط به تجار و شرکت هاي هدف، موجبات تقویت نظریه  مزیت نسبي کشور ها را 

فراهم  و موجب رونق تجارت و توسعه فعالیت آن ها مي شوند.
وی ادامه داد: از سوي دیگر استراتژي دولت ها در حمایت از این فرآیند از طریق پیوستن به 
کنوانسیون  هاي بین المللي و تبعیت از قوانین بین المللي و با نظارت دقیق بر این تعامالت و رفع برخي 
مشکالت، این عامل )حمل ونقل( را به یك فرصت براي توسعه پایدار  تبدیل و با گسترش تعامالت، 
بستر الزم را بعضاً فراهم کرده اند. بدین منظور مي توان نتیجه گرفت که نقش حمل ونقل در پیوند ملت 

ها به یکدیگر بسیار موثر است.
مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی خاطرنشان کرد: عالوه بر این دانش بشري و درک 
این مهم که لزوما در دنیاي واقعي برد- باخت پایدار نبوده و براي گسترش  تعامالت به یك استراتژي 
پایدار یعني برد- برد نیازمندیم، به این پروسه کمك موثري کرده است؛ این استراتژي در دنیاي تجارت 
باعث شده تا کشور ها با درک  طرف مقابل و تعامل بیشتر موجبات تقویت یکدیگر را بیش از پیش 

فراهم آورند.
وی به نقش دولت یازدهم در این موضوع اشاره کرد و افزود: با روي کار آمدن دولت یازدهم این تفکر 
در شاکله دولت به خوبي آشکاراست ؛به نحوي که گسترش ارتباط و تعامل با کشور ها و ملل مختلف 
حاصل این تفکر است که براي دستیابي به چشم انداز به یك استراتژي پایبند بوده  و آن هم استراتژي 

برد-برد است.
وحدتی فرد اضافه کرد: از سوي دیگر سال 94 را با شعار ابالغي از سوي رهبر معظم انقالب به نام دولت 
و ملت، هم دلي و همزباني با الهام از اندیشه دیني آغاز کرده ایم که انرژي مثبتي در تفکر دولت و محیط 
بین الملل ایجاد کرد و براي تضمین موفقیت در عرصه هاي مختلف نیاز است تا طرفین ضمانت هایي 

براي برد طرف مقابل داشته باشند.
وی ادامه داد:  با این وجود ایران کشوری قدرتمند در منطقه است که عالقه مند است همسایگان آن از 
این نعمت بهره مند باشند و امنیت جاني و مالي براي همگان در این کشور یك استراتژي بنیادین است. 

بدون تردید این استراتژي در کنار استراتژي برد- برد برآیندي جز تعامل نخواهد بود.

توسعه تجارت موجب تقویت مزیت نسبي و رفاه مردم می شود
مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی تاکید کرد: بعضي از مدیران هنوز در دوران عصر 
صنعت، گیر کرده اند؛ زیرا صرفاً به تولید کارخانه اي مي اندیشند، در حالی که نیاز نیست به احداث 

حمل ونقل ، پیوند ملت ها را مستحکم تر مي کند
مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی:

کارخانه بیاندیشند و تجارت به لحاظ موقعیت 
کشور، فرصتي است که باید از آن به بهترین نحو 

استفاده کرد. 
وی افزود: ضمن اینکه بایستي اذغان داشت  که 
اعداد و ارقام  و ماتریس هاي مربوطه شاید به ما 
حس خوبي بدهند، اما واقعا این اعداد به اقدامات 

مهم نمي انجامد. 
وحدتی فرد با بیاناین که مدیران باید با اقدامات 
عملي براي استفاده از این فرصت خدادادي و 
تعامل بیشتر با کشور هاي هدف بستر این مهم 
را فراهم کنند، ادامه داد: خراسان رضوي با دارا 
بودن چهار پایانه مرزي و همسایگي با دو کشور 
افغانستان و ترکمنستان، مسیر اتصال کشور هاي 
آسیاي میانه به آب هاي آزاد نیز بوده و در شتاب 
دهي توسعه منطقه از ویژگي منحصر به فردي 

برخوردار است.

امضای یادداشت تفاهم همکاری برای احداث 
پل در گذرگاه مرزی سرخس

ایران  اسالمي  جمهوري  فني  هیئت  رییس 
همچنین از امضای یادداشت تفاهم همکاری بین 
وزارت راه و شهرسازی کشورمان با کنسرن دولتی 
»ترکمن آوتویوالری« ترکمنستان درباره احداث 
پل سواره جدید در گذرگاه مرزی »سرخس-

سرخس« خبر داد. 
تفاهم  یادداشت  این  افزود: طبق  وحدتی فرد 
همکاری، طرفین برای ساخت پل سواره رو 
جدید به طول 96 متر ، به عرض 15.1 متر 
استانداردهای  با  مطابق  تردد  مسیر  دو  با  و 
سرخس-سرخس  مرزی  گذرگاه  در  جهانی 

مساعدت           می کنند. 
وحدتی فرد ادامه داد: این پل جدید به منطور 
روی  از  که  خودروهایی  تردد  میزان  افزایش 

رودخانه تجن عبور می کنند، احداث می شود.
وی درباره چگونگی تامین هزینه های احداث این پل نیز گفت: هزینه های مربوط به احداث این پل 

توسط طرفین و بر اساس سهم برابر پرداخت می شود.

جمهوري اسالمي ایران از مرز هاي جاده اي خود به هیچ وجه عوارضي از ناوگان كشور هاي 
همسایه و غیر همسایه در یافت نمي كند، لیكن بر اساس رفتار متقابل و به استناد قانون چنانچه 
كشوري از ناوگان جمهوري اسالمي ایران مبلغي اخذ كند، ایران نیز این حق را براي خود به 
استناد قانون قائل است كه صرفاً به همان میزان از ناوگان كشور ذي ربط وجهي را تحت عنوان 

عوارض متقابل اخذ كند

پیگیری برای افزایش خروج هزار کامیون از مرز باجگیران به ترکمنستان
مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی همچنین با اشاره به برگزاری نشست مشترک مرزی 
در پایانه مرزی باجگیران با حضور مقامات جمهوری اسالمی ایران و ترکمنستان، افزود: این نشست 
درباره نحوه اجرای توافقات روسای جمهور دو کشور مندرج در بیانیه مشترک 20 اسفندماه سال گذشته 
در شهر عشق آباد، با هدف افزایش خروج روزانه یك هزار دستگاه کامیون از مرز هاي چهار گانه به 

کشور ترکمنستان )سرخس – لطف آباد – باجگیران – اینچه برون( برگزار شد. 
رییس هیئت ایراني ادامه داد: در این نشست که با هدف افزایش عبور کامیون ها از طریق پایانه های 
مرزی مشترک در فضای دوستانه و تفاهم کامل برگزار شد، طرفین پیشنهادات و نظرات خود را در 
زمینه نحوه اجرای توافقات و تعهدات فی مابین دو کشور در کوتاه ترین زمان ممکن اعالم کردند و 
مقرر شد دو طرف پیشنهادات خود را در راستای گسترش روابط از طریق مجاری دیپلماتیك و در 

اسرع وقت مبادله کنند.

اجرای طرح جامع پایانه مرزي لطف آباد
مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی درباره اجرای طرح جامع پایانه مرزی لطف آباد نیز 
اظهار داشت: این طرح شامل 4 فاز است که فاز اول آن، احداث سالن تجاري و سایبان شرقی و غربی 
بوده که در این فاز، احداث چهار هزار و 500 مترمربع زیربنای  سالن، ایجاد دو سایبان، محوطه سازی 
پیرامون سالن، احداث سوئیچ خانه و پست کامپکت، خرید تجهیزات اداری و احداث پنج برج نوری 

انجام شده است.
وی افزود: فاز اول طرح جامع پایانه مرزي لطف آباد با هزینه حدود 65 میلیارد ریال در بهمن ماه 1392 

به بهره برداری رسیده است.
وحدتی فرد ادامه داد: فاز دو طرح جامع پایانه مرزي لطف آباد شامل محوطه سازی ضلع جنوبی 
سالن تجاری، پارکینگ و تاسیسات زیربنایی، فاز سه شامل محوطه سازي ضلع شمالی . سر درب 
پایانه )ورودی به کشور ( و  تاسیسات زیربنایی و فاز چهارم این طرح نیز شامل پارکینگ، منبع هوایی 
و بهسازی محوطه است که با حدود 140 میلیارد ریال از طریق مناقصه در سال گذشته به پیمانکار 

واگذار شد.

برگزاری پنجمین اجالس مشترک ایران و افغانستان 
مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی با اشاره به این که در حال حاضر پایانه مرزي 
دوغارون معبر رسمي این استان با افغانستان محسوب مي شود، اظهار داشت: با روي کار آمدن دولت 
وحدت ملي در افغانستان رویکرد توسعه در افغانستان شتاب بیشتري به خود گرفته است، به نحوي 
که در پنجمین اجالس همکاري هاي حمل ونقل جاده اي جمهوري اسالمي ایران با  جمهوري اسالمي 

افغانستان، این موضوع به وضوح قابل مشاهده بود.
وی افزود:  حذف 120 یورو رود پاس از سوي افغانستان و به تبع آن حذف متقابل همان مبلغ از 

سوی جمهوري اسالمي ایران، از جمله اراده دولت 
افغانستان در این موضوع بود. 

وحدتی فرد یادآوری کرد: جمهوري اسالمي ایران 
از مرز هاي جاده اي خود به هیچ وجه عوارضي 
از ناوگان کشور هاي همسایه و غیر همسایه در 
یافت نمي کند، لیکن بر اساس رفتار متقابل و به 
استناد قانون چنانچه کشوري از ناوگان جمهوري 
اسالمي ایران مبلغي اخذ کند، ایران نیز این حق را 
براي خود به استناد قانون قائل است که صرفاً به 
همان میزان از ناوگان کشور ذي ربط وجهي را 

تحت عنوان عوارض متقابل اخذ کند.

دستاورد هاي تیم مذاکره کننده در اجالس 
مشترک ایران و افغانستان

وی در ادامه این گفت و گو اظهار داشت: از جمله 
دستاورد هاي دیگر تیم مذاکره کننده در پنجمین 
اجالس مشترک ایران و افغانستان، موضوع ویزا 
براي اتباع بود که به لحاظ اینکه اجالس حمل 
ونقلي بود، مقرر شد در بحث کمیسیون هاي 
مشترک کنسولي که توسط وزارت خانه هاي امور 
خارجه به بحث و بررسي گذاشته شود، مطرح 

شود.
این مقام مسئول در حوزه حمل و نقل و پایانه 
های خراسان رضوی افزود: ضمن اینکه مقرر شد 
حذف مبلغ 104 دالر هم به لحاظ اینکه نمایندگي 
وزارت امور خارجه افغانستان مسئول وصول آن 

است، در همان کمیسیون به بحث گذاشته شود.
وی ادامه داد: تامین امنیت در جاده هاي افغانستان 
و افزایش پلیس راه در راه هایي که ناوگان ایراني و 
ترانزیتي  در آن تردد مي کنند نیز از جمله تعهدات 
پلیس افغانستان بود که این اقدام هم منجر می شود 
تا تمایل حضور ناوگان ایراني در کشور افغانستان 

افزایش یابد.

های  تعرفه  در  درصدی   50 تخفیف  ابالغ 
انبارداری برای افغانستان

وحدتی فرد خاطرنشان کرد: عالوه بر این جمهوري 
اسالمي ایران، به منظور رونق بیشتر بندر چابهار، 
سازمان بنادر و دریانوردي جمهوري اسالمي ایران 
با تخفیف 50 درصدي در تعرفه هاي انبار داري، 
تخلیه و بارگیري محموالت ترانزیتي افغانستان در 
بندر چابهار و همچنین تخفیف 33 درصدي مبلغ 
مابه التفاوت سوخت از ناوگان جاده اي افغانستان 
توسط سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي 

ادامه در صفحه42
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مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی با اشاره به نقش و اهمیت حمل و نقل در رشد و توسعه 
کشور، گفت: حمل ونقل امروزه  عالوه بر اهمیت و نقشي که در رشد و توسعه  ایفا مي کند، موجب 

تقویت صلح و دوستي ملت ها نیز شده است. 
به گزارش روابط عمومي اداره کل حمل ونقل و پایانه هاي خراسان رضوي، جواد وحدتی فرد افزود: از 
یك سو رانندگان حمل ونقل  بین المللي به عنوان سفیران صلح  و دوستي با تعامل با صاحبان محموله 
و کاال، موجبات دوستي ملت ها را نیز فراهم و تقویت مي کند و  همچنین شرکت هاي حمل ونقل 
در این پروسه با ارتباط به تجار و شرکت هاي هدف، موجبات تقویت نظریه  مزیت نسبي کشور ها را 

فراهم  و موجب رونق تجارت و توسعه فعالیت آن ها مي شوند.
وی ادامه داد: از سوي دیگر استراتژي دولت ها در حمایت از این فرآیند از طریق پیوستن به 
کنوانسیون  هاي بین المللي و تبعیت از قوانین بین المللي و با نظارت دقیق بر این تعامالت و رفع برخي 
مشکالت، این عامل )حمل ونقل( را به یك فرصت براي توسعه پایدار  تبدیل و با گسترش تعامالت، 
بستر الزم را بعضاً فراهم کرده اند. بدین منظور مي توان نتیجه گرفت که نقش حمل ونقل در پیوند ملت 

ها به یکدیگر بسیار موثر است.
مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی خاطرنشان کرد: عالوه بر این دانش بشري و درک 
این مهم که لزوما در دنیاي واقعي برد- باخت پایدار نبوده و براي گسترش  تعامالت به یك استراتژي 
پایدار یعني برد- برد نیازمندیم، به این پروسه کمك موثري کرده است؛ این استراتژي در دنیاي تجارت 
باعث شده تا کشور ها با درک  طرف مقابل و تعامل بیشتر موجبات تقویت یکدیگر را بیش از پیش 

فراهم آورند.
وی به نقش دولت یازدهم در این موضوع اشاره کرد و افزود: با روي کار آمدن دولت یازدهم این تفکر 
در شاکله دولت به خوبي آشکاراست ؛به نحوي که گسترش ارتباط و تعامل با کشور ها و ملل مختلف 
حاصل این تفکر است که براي دستیابي به چشم انداز به یك استراتژي پایبند بوده  و آن هم استراتژي 

برد-برد است.
وحدتی فرد اضافه کرد: از سوي دیگر سال 94 را با شعار ابالغي از سوي رهبر معظم انقالب به نام دولت 
و ملت، هم دلي و همزباني با الهام از اندیشه دیني آغاز کرده ایم که انرژي مثبتي در تفکر دولت و محیط 
بین الملل ایجاد کرد و براي تضمین موفقیت در عرصه هاي مختلف نیاز است تا طرفین ضمانت هایي 

براي برد طرف مقابل داشته باشند.
وی ادامه داد:  با این وجود ایران کشوری قدرتمند در منطقه است که عالقه مند است همسایگان آن از 
این نعمت بهره مند باشند و امنیت جاني و مالي براي همگان در این کشور یك استراتژي بنیادین است. 

بدون تردید این استراتژي در کنار استراتژي برد- برد برآیندي جز تعامل نخواهد بود.

توسعه تجارت موجب تقویت مزیت نسبي و رفاه مردم می شود
مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی تاکید کرد: بعضي از مدیران هنوز در دوران عصر 
صنعت، گیر کرده اند؛ زیرا صرفاً به تولید کارخانه اي مي اندیشند، در حالی که نیاز نیست به احداث 

حمل ونقل ، پیوند ملت ها را مستحکم تر مي کند
مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی:

کارخانه بیاندیشند و تجارت به لحاظ موقعیت 
کشور، فرصتي است که باید از آن به بهترین نحو 

استفاده کرد. 
وی افزود: ضمن اینکه بایستي اذغان داشت  که 
اعداد و ارقام  و ماتریس هاي مربوطه شاید به ما 
حس خوبي بدهند، اما واقعا این اعداد به اقدامات 

مهم نمي انجامد. 
وحدتی فرد با بیاناین که مدیران باید با اقدامات 
عملي براي استفاده از این فرصت خدادادي و 
تعامل بیشتر با کشور هاي هدف بستر این مهم 
را فراهم کنند، ادامه داد: خراسان رضوي با دارا 
بودن چهار پایانه مرزي و همسایگي با دو کشور 
افغانستان و ترکمنستان، مسیر اتصال کشور هاي 
آسیاي میانه به آب هاي آزاد نیز بوده و در شتاب 
دهي توسعه منطقه از ویژگي منحصر به فردي 

برخوردار است.

امضای یادداشت تفاهم همکاری برای احداث 
پل در گذرگاه مرزی سرخس

ایران  اسالمي  جمهوري  فني  هیئت  رییس 
همچنین از امضای یادداشت تفاهم همکاری بین 
وزارت راه و شهرسازی کشورمان با کنسرن دولتی 
»ترکمن آوتویوالری« ترکمنستان درباره احداث 
پل سواره جدید در گذرگاه مرزی »سرخس-

سرخس« خبر داد. 
تفاهم  یادداشت  این  افزود: طبق  وحدتی فرد 
همکاری، طرفین برای ساخت پل سواره رو 
جدید به طول 96 متر ، به عرض 15.1 متر 
استانداردهای  با  مطابق  تردد  مسیر  دو  با  و 
سرخس-سرخس  مرزی  گذرگاه  در  جهانی 

مساعدت           می کنند. 
وحدتی فرد ادامه داد: این پل جدید به منطور 
روی  از  که  خودروهایی  تردد  میزان  افزایش 

رودخانه تجن عبور می کنند، احداث می شود.
وی درباره چگونگی تامین هزینه های احداث این پل نیز گفت: هزینه های مربوط به احداث این پل 

توسط طرفین و بر اساس سهم برابر پرداخت می شود.

جمهوري اسالمي ایران از مرز هاي جاده اي خود به هیچ وجه عوارضي از ناوگان كشور هاي 
همسایه و غیر همسایه در یافت نمي كند، لیكن بر اساس رفتار متقابل و به استناد قانون چنانچه 
كشوري از ناوگان جمهوري اسالمي ایران مبلغي اخذ كند، ایران نیز این حق را براي خود به 
استناد قانون قائل است كه صرفاً به همان میزان از ناوگان كشور ذي ربط وجهي را تحت عنوان 

عوارض متقابل اخذ كند

پیگیری برای افزایش خروج هزار کامیون از مرز باجگیران به ترکمنستان
مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی همچنین با اشاره به برگزاری نشست مشترک مرزی 
در پایانه مرزی باجگیران با حضور مقامات جمهوری اسالمی ایران و ترکمنستان، افزود: این نشست 
درباره نحوه اجرای توافقات روسای جمهور دو کشور مندرج در بیانیه مشترک 20 اسفندماه سال گذشته 
در شهر عشق آباد، با هدف افزایش خروج روزانه یك هزار دستگاه کامیون از مرز هاي چهار گانه به 

کشور ترکمنستان )سرخس – لطف آباد – باجگیران – اینچه برون( برگزار شد. 
رییس هیئت ایراني ادامه داد: در این نشست که با هدف افزایش عبور کامیون ها از طریق پایانه های 
مرزی مشترک در فضای دوستانه و تفاهم کامل برگزار شد، طرفین پیشنهادات و نظرات خود را در 
زمینه نحوه اجرای توافقات و تعهدات فی مابین دو کشور در کوتاه ترین زمان ممکن اعالم کردند و 
مقرر شد دو طرف پیشنهادات خود را در راستای گسترش روابط از طریق مجاری دیپلماتیك و در 

اسرع وقت مبادله کنند.

اجرای طرح جامع پایانه مرزي لطف آباد
مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی درباره اجرای طرح جامع پایانه مرزی لطف آباد نیز 
اظهار داشت: این طرح شامل 4 فاز است که فاز اول آن، احداث سالن تجاري و سایبان شرقی و غربی 
بوده که در این فاز، احداث چهار هزار و 500 مترمربع زیربنای  سالن، ایجاد دو سایبان، محوطه سازی 
پیرامون سالن، احداث سوئیچ خانه و پست کامپکت، خرید تجهیزات اداری و احداث پنج برج نوری 

انجام شده است.
وی افزود: فاز اول طرح جامع پایانه مرزي لطف آباد با هزینه حدود 65 میلیارد ریال در بهمن ماه 1392 

به بهره برداری رسیده است.
وحدتی فرد ادامه داد: فاز دو طرح جامع پایانه مرزي لطف آباد شامل محوطه سازی ضلع جنوبی 
سالن تجاری، پارکینگ و تاسیسات زیربنایی، فاز سه شامل محوطه سازي ضلع شمالی . سر درب 
پایانه )ورودی به کشور ( و  تاسیسات زیربنایی و فاز چهارم این طرح نیز شامل پارکینگ، منبع هوایی 
و بهسازی محوطه است که با حدود 140 میلیارد ریال از طریق مناقصه در سال گذشته به پیمانکار 

واگذار شد.

برگزاری پنجمین اجالس مشترک ایران و افغانستان 
مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی با اشاره به این که در حال حاضر پایانه مرزي 
دوغارون معبر رسمي این استان با افغانستان محسوب مي شود، اظهار داشت: با روي کار آمدن دولت 
وحدت ملي در افغانستان رویکرد توسعه در افغانستان شتاب بیشتري به خود گرفته است، به نحوي 
که در پنجمین اجالس همکاري هاي حمل ونقل جاده اي جمهوري اسالمي ایران با  جمهوري اسالمي 

افغانستان، این موضوع به وضوح قابل مشاهده بود.
وی افزود:  حذف 120 یورو رود پاس از سوي افغانستان و به تبع آن حذف متقابل همان مبلغ از 

سوی جمهوري اسالمي ایران، از جمله اراده دولت 
افغانستان در این موضوع بود. 

وحدتی فرد یادآوری کرد: جمهوري اسالمي ایران 
از مرز هاي جاده اي خود به هیچ وجه عوارضي 
از ناوگان کشور هاي همسایه و غیر همسایه در 
یافت نمي کند، لیکن بر اساس رفتار متقابل و به 
استناد قانون چنانچه کشوري از ناوگان جمهوري 
اسالمي ایران مبلغي اخذ کند، ایران نیز این حق را 
براي خود به استناد قانون قائل است که صرفاً به 
همان میزان از ناوگان کشور ذي ربط وجهي را 

تحت عنوان عوارض متقابل اخذ کند.

دستاورد هاي تیم مذاکره کننده در اجالس 
مشترک ایران و افغانستان

وی در ادامه این گفت و گو اظهار داشت: از جمله 
دستاورد هاي دیگر تیم مذاکره کننده در پنجمین 
اجالس مشترک ایران و افغانستان، موضوع ویزا 
براي اتباع بود که به لحاظ اینکه اجالس حمل 
ونقلي بود، مقرر شد در بحث کمیسیون هاي 
مشترک کنسولي که توسط وزارت خانه هاي امور 
خارجه به بحث و بررسي گذاشته شود، مطرح 

شود.
این مقام مسئول در حوزه حمل و نقل و پایانه 
های خراسان رضوی افزود: ضمن اینکه مقرر شد 
حذف مبلغ 104 دالر هم به لحاظ اینکه نمایندگي 
وزارت امور خارجه افغانستان مسئول وصول آن 

است، در همان کمیسیون به بحث گذاشته شود.
وی ادامه داد: تامین امنیت در جاده هاي افغانستان 
و افزایش پلیس راه در راه هایي که ناوگان ایراني و 
ترانزیتي  در آن تردد مي کنند نیز از جمله تعهدات 
پلیس افغانستان بود که این اقدام هم منجر می شود 
تا تمایل حضور ناوگان ایراني در کشور افغانستان 

افزایش یابد.

های  تعرفه  در  درصدی   50 تخفیف  ابالغ 
انبارداری برای افغانستان

وحدتی فرد خاطرنشان کرد: عالوه بر این جمهوري 
اسالمي ایران، به منظور رونق بیشتر بندر چابهار، 
سازمان بنادر و دریانوردي جمهوري اسالمي ایران 
با تخفیف 50 درصدي در تعرفه هاي انبار داري، 
تخلیه و بارگیري محموالت ترانزیتي افغانستان در 
بندر چابهار و همچنین تخفیف 33 درصدي مبلغ 
مابه التفاوت سوخت از ناوگان جاده اي افغانستان 
توسط سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي 
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مسیرهاي ارتباطي اداره کل حمل ونقل وپایانه هاي خراسان رضوي

روابط عمومي اداره کل حمل ونقل وپایانه هاي خراسان رضوي

قابلیت هاي و ظرفیت هاي  ویژه استان خراسان رضوي در زمینه ي  توسعه زیرساخت هاي 
حمل و نقل:

-وجود مرقد مطهر حضرت رضا )ع( به عنوان زیارتگاه مسلمانان جهان.
- استقرار استان در کریدورهاي بین المللي شمال-جنوب و شرق-غرب و در مسیر شبکه هاي 

حمل و نقل جاده اي.
مرکزي  آسیاي  با  کشور  بازرگاني  مبادالت  دروازه  عنوان  به  جغرافیایي  ممتاز  موقعیت   -
و نزدیکي به ذخایر نفت و گاز آسیاي مرکزي و نقش مهم ژئوپولیتیکي استان در زمینه ي 

تعامالت بین المللي.
- دارا بودن رتبه هاي اول تا سوم در تولید تعداد کثیري از انواع محصوالت زراعي-باغي و دامي 

در کشور و داشتن سهم عمده اي در محصوالت صادراتي.
- وجود معادن غني نظیر سنگ آهن- بوکسیت - منیزیت - مس – کرومیت و ذخائر گاز 

طبیعي.
- وجود کالنشهر مشهد مقدس به عنوان یك مرکز مهم ارائه خدمات برتر در سطح ملي و 

فرا ملي.
- برخورداري از ظرفیت هاي تاریخي- فرهنگي و طبیعي براي جذب گردشگري داخلي و 

خارجي.

 

- طول کل راه هاي همسنگ استان:32878 کیلومتر 
- طول کل واقعي استان:20484کیلومتر

- تعداد راهدارخانه هاي ثابت و سیار:32باب

مقایسه کلي سیماي راه استان با کشور
ناوگان حمل و نقل کاالي استان در شش ماهه  سال1394 مشتمل بر 269شرکت و موسسه 
فعال باري با 28644 وسیله نقلیه بوده که به جابجایي 12685 هزارتن کاال از طریق جاده پرداخته 

طول
شرح ردیف

کشور93 استان

2401 111 آزادراه 1

14488 995 بزرگراه 2

24886 1210 راه هاي اصلي 3

26908 806 راه هاي روستایي شوسه 4

105100 7490 راه هاي روستائي آسفالته 5

وضعیت زیرساخت حمل و نقل استان:راه هاي اصلي و فرعي

است . همچنین شرکت ها و موسسات فعال 
 133 بر  بالغ  استان  در  سال93  در  مسافري 
موسسه با 6407 وسیله نقلیه بوده که جابجایي 

1/118هزار نفر مسافر را انجام داده اند.

جایگاه استان از منظر شاخص هاي حمل 
و نقل جاده اي در بین 31 استان کشور در 

شش ماه سال 94
- استان از نظر میزان درآمد کسب شده در 

سطح کشور رتبه سوم را دارا بوده است.
از نظر میزان  استان در سطح کشور  - رتبه 

صادرات کاال رتبه اول بوده است.
- استان از نظر میزان واردات کاال در سطح 

کشور داراي رتبه پنجم بوده است.
میزان  از نظر  استان در سطح کشور  - رتبه 

ترانزیت ورودي کاال رتبه سوم بوده است.
- استان از نظر میزان ترانزیت خروجي کاال در 

سطح کشور داراي رتبه اول بوده است.
- سهم استان از تعداد پایانه مرزي کل کشور 
17/3 درصد بوده است.)4 پایانه از 23 پایانه 
مرزي موجود کشور در این استان واقع شده 
دارا  را  کشوري  دوم  رتبه  کسب  و  است( 

مي باشد. 
-رتبه استان در سطح کشور از نظر تناژ حمل 

شده کاال رتبه چهارم بوده است.
- استان در سطح کشور از نظر تعداد مسافر 

جابجا شده داراي رتبه دوم بوده است.
- استان در سطح کشور از نظر تعداد متوفیان 
از تصادفات رانندگي داراي رتبه دوم  ناشي 

بوده است.
- استان در سطح کشوراز نظر تعداد مراکز 

معاینه فني داراي رتبه دوم بوده است.
- استان در سطح کشور از نظر تعداد پاسگاههاي 

پلیس راه داراي رتبه اول بوده است.
نظارت  هاي  دوربین  تعداد  نظر  از  استان   -
تصویري در سطح کشور داراي رتبه اول بوده 

است.
تعداد  نظر  از  کشور  سطح  در  استان   -

روابط عمومی اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی

سازمان راهداری و  حمل و نقل جاده ای
اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی

آماری ازقابلیت هاي  ویژه حمل و نقل جاده ای
خراسان رضوي  
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دستگاه هاي تردد شمار داراي رتبه اول بوده است.
- استان در سطح کشور از نظر تعداد رانندگان باري داراي رتبه سوم بوده است.

 - استان در سطح کشور از نظر تعداد رانندگان مسافري داراي رتبه سوم بوده است.

قابلیت هاي و ظرفیت هاي حمل و نقل بین الملل استان 

ترانزیت کشوري از پایانه هاي مرزي خراسان رضوی سال 93  بر اساس رتبه
وارداتصادراتترانزیت خروجيترانزیت ورودي

سهمرتبهسهمرتبهسهمرتبهسهمرتبهپایانه مرزي

65.137.78552.4سرخس

56.246.96780.5لطف آباد

76.1214120.3--دوغارون

--------باجگیران

ترانزیت کشوري پایانه هاي مرزي استان در 6 ماهه سال 94  بر اساس رتبه 
وارداتصادراتترانزیت خروجيترانزیت ورودي

سهمرتبهسهمرتبهسهمرتبهسهمرتبهپایانه مرزي

64.746.591254سرخس

55.337.25880.4لطف آباد

66.23590.2--دوغارون

-170.214----باجگیران
 

جایگاهسهم درصد تغییرات12ماهه سال1293ماهه سال92واحدنوع جابجایي

صادرات
12%-92.60181.463دستگاه

اول26.4
13%-2.168.5561.897.437تن

واردات
12%-2.9612.602دستگاه

پنجم3.3
1%-55.22154.512تن

ترانزیت ورودي
39%44.44961.656دستگاه

سوم16.6
42%994.8761.410.215تن

ترانزیت خروجي
1%-141.621139.869دستگاه

اول41.2
8%-2.818.1132.593.596تن

جمع کل حمل و نقل بین الملل استان

تناژدستگاهشرح

285،5895،955،760سال 93

1.4%-1.4%نسبت به مدت مشابه سال قبل
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شناسایی نازیبایی های حمل و نقل شهری و عمومی در مشهد و بررسی راهکارهای مناسب 
برای رفع این گونه معضالت و مسایل شهری شرایط را برای رسیدن مشهد به هدف گذاری 

سال 2017 نزدیك می کند.
پایانه های خراسان رضوی،  مهندس وحدتی  نقل و  به گزارش روابط عمومی حمل و 
فرد رئیس کار گروه حمل و نقل مشهد 2017 در جلسه کار گروه  حمل و نقل 2017 
که  دریافت  توان  می  افکارسنجی های عمومی  با  داشت:  اظهار  فوق،  مطلب  بیان  ضمن 
یکی از دغدغه های زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی تردد در معابر شهری به ویژه 

در خیابان های اطراف مضجع نورانی علی بن موسی الرضا)ع( است. 

كارگروه حمل و نقل مشهد 2017 به عنوان اتاق فكری برای شناسایی بایدها و نبایدهای 
حمل می باشد و این اتاق فكر كمک می كند تا نازیبایی ها و كاستی های موجود در حمل و 

نقل را بررسی و راهكارهای الزم برای رفع آن بیا بیم

امكانات خوبي هم اكنون در استان وجود دارد لیكن پاره ای از نارضایتي و كاستي ها كه 
عمدتا ناشی از نقصان مدیریتي از جمله نقصان انضباط در حمل ونقل است كه بایستي با 

افزایش انضباط در حمل ونقل ،خدمات را افزایش دهیم

وی با اشاره به اینکه ایجاد پایگاه هاي حمل ونقلي با مدهاي مختلف  در مناطق پر تردد به 
مانند حرم مطهر رضوی مي تواند اقدام بسیار خوب و مثبتي جهت ارتقاء خدمات به زائرین 
باشد  گفت: ما باید در این کارگروه با بررسی و شناسایی نازیبایی های موجود در بخش 

حمل و نقل و کاهش ترافیك در مرکز شهر این مشکل را نیز برطرف نماییم.
مدیر کل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی از مشهد 2017به عنوان بهترین فرصت 
برای شناساندن این شهر یاد نمود و اعالم کرد: امکانات خوبي هم اکنون در استان وجود 
دارد لیکن پاره ای از نارضایتي و کاستي ها که عمدتا ناشی از نقصان مدیریتي از جمله 
نقصان انضباط در حمل ونقل است که بایستي با افزایش انضباط در حمل ونقل ،خدمات 

را افزایش دهیم.
وی گفت: در این میان بررسی خواسته های زائران و افکارسنجی عمومی، آموزش کمك های 
اولیه به تاکسی رانان برای ارایه خدماتی فراتر از حمل و نقل زائران و مسافران و برگزاری 

مدیر کل حمل و نقل پایانه های خراسان رضوی :

شناسایی نازیبایی های حمل و نقل و رفع آن ها 
راهی برای رسیدن به مشهد 2017

و تدوین برنامه های فرهنگی و آموزشی از 
قبیل برپایی مسابقات برای نقدی سازنده از 
سوی زائران و مجاوران دستگاه های دولتی 
و مردمی را برای رسیدن به اهداف مشخص 

شده کمك می کنند.
حمل  کارگروه  از  فرد  وحدتی  مهندس 
فکری  اتاق  عنوان  به   2017 مشهد  نقل  و 
و  نبایدهای حمل  و  بایدها  برای شناسایی 
این  ساخت:  نشان  خاطر  و  کرد  یاد  نقل 
ها  نازیبایی  تا  کند  می  کمك  فکر  اتاق 
را  نقل  و  در حمل  موجود  های  کاستی  و 
آن  رفع  برای  الزم  راهکارهای  و  بررسی 

بیابیم.
در ادامه این جلسه برخی از نازیبایی های 
مشکالت   ، همچون  شهری  نقل  و  حمل 
کمبود  مطهر،  حرم  اطراف  در  ترافیکی 
ایستگاه های سوار به ویژه در خیابان شهید 
ایستگاه های کرایه  اندرزگو، محدود بودن 
مطهر،  حرم  اطراف  محدوده  در  دوچرخه 
عابر  تردد  برای  زیر گذر  پل های   کمبود 
پیاده از عرض خیابان های اطراف حرم، عدم 
وجود ایستگاه های ویژه برای خودروهای 
تاکسی  برای  ایستگاه مشخص  نبود  هتلی، 
و  راهنمایی  ماموران  کمبود  و   . موتورها 
رانندگی برای رفع سد معبر مسافرکش های 
شخصی و ماشین های حمل بار در اطراف 
حرم و عدم بازرسی کافی برای نظارت بر 
نرخ خودروهای سواری شخصی و عمومی 
برای رفاه حال زائران مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت.

کمیته حمل ونقل ستاد اجرایي  خدمات سفر 
استان خراسان رضوي به عنوان کمیته  برتر این 

ستاد انتخاب  شد.
به گزارش روابط عمومي اداره کل حمل و نقل 
و پایانه هاي خراسان رضوي، در مراسم تجلیل 
از خادمان ستاد خدمات سفر و دهه کرامت 
خراسان رضوی که با حضور استاندار خراسان 
رضوي در سالن اجتماعات استانداری برگزار 
شد، از جواد وحدتي فرد مدیرکل حمل و نقل 
دبیر کمیته  پایانه هاي خراسان رضوي و  و 
حمل و نقل ستاد اجرایي  خدمات سفر استان 
خراسان رضوي به عنوان کمیته  برتر با اهداي 
لوح تقدیر توسط رشیدیان استاندار و رییس 
رضوي  خراسان  استان  سفر  خدمات  ستاد 

تقدیر شد.
استاندار خراسان رضوی در این مراسم گفت: 
باید فرهنگ میزبانی و خدمات رسانی به زائران 

رضوی را عمومی و مردمی نماییم.
علیرضا رشیدیان افزود: هر چه این خدمات 
مردمی تر شود، آثار آن مناسب تر و گسترده 

تر می شود.
وی دهه آخر ماه صفر را فرصت خوبی برای 
میزبانی مناسب و ایجاد فرهنگ میزبانی عمومی 
از زائران رضوی توصیف و بیان کرد: با استفاده 
از تجربه نسبتا مطلوب سال گذشته، باید ضمن 
رفع نواقص و مشکالت، نقاط قوت تقویت 
و با هماهنگی دستگاه های دولتی، عمومی 
و مردمی خدمات رسانی به زائران به سطح 

مناسب تری ارتقا یابد.
استاندار خراسان رضوی با تاکید بر محوریت 
فرهنگ رضوی در برنامه ریزی برای زائران 
و  بینی  پیش  با  باید  گفت:  مشهدالرضا)ع( 
برنامه ریزی های الزم، آمادگی خدمات رسانی 
مطلوب و مقابله با شرایط و موقعیت های 
بحرانی را داشته باشیم تا زمینه زیارت توام با 
آرامش و آسایش مناسب برای زائران فراهم 

شود.
وی بر ضرورت تدوین پیوست فرهنگی برای 

تمامی برنامه ها، طرح ها و اقدامات در حوزه های مختلف خدمات رسانی به زائران نیز تاکید 
کرد.

رشیدیان همچنین مباحث آماری را به عنوان پایه برنامه ریزی و خدمات رسانی به زائران مهم ذکر 
و بیان کرد: در این راستا با استفاده از تجارب گذشته همه دستگاه ها، همه امکانات و توان خود را 

بر مبنای آمارها دقیق، قابل اتکا و محاسبه در این حوزه ارائه دهند.

بر اساس شاخص هاي تعیین شده شامل پیگیري مصوبات ستاد اجرایي، ارائه برنامه ها وگزارشات 
آماري و عملكردي، فعالیتهاي اجرایي و میداني و نیز هماهنگي هاي بین دستگاهي، كمیته حمل 
ونقل ستاد و  اداره كل حمل ونقل و پایانه هاي استان خراسان رضوي به عنوان كمیته برتر از میان 

دوازده كمیته زیر مجموعه ستاد اجرایي خدمات سفر استان انتخاب شد

وی افزود: باید برآوردی دقیق از ظرفیت دستگاه های اجرایی و امکانات آنها در اختیار باشد تا 
بتوان با هم افزایی، همپوشانی و بهره وری هدفمند، خدمات مناسب و قابل قبولی به زائران ارائه 

داد؛ ضمن آنکه از تداخل در امور دستگاه ها و موازیکاری نیز پرهیز شود.
در ادامه آقاي واحدي معاون زیارت استاانداري خراسان رضوي و جانشین ستاد طي سخناني ضمن 
تقدیر از خدمات کمیته هاي ستاد خدمات سفر استان، به تشریح فرایند ارزیابي کمیته ها از سوي 
مدیرکل دفتر ارزیابي عملکرد و پاسخگویي به شکایات استانداري و توجه به تمام شاخص هاي 
موثر در خدمات رساني کمیته ها پرداخت و تعیین سه کمیته ي برتر را برای تقویت خدمات سفر 

استان ضروري برشمرد.
گفتني است بر اساس شاخص هاي تعیین شده شامل پیگیري مصوبات ستاد اجرایي، ارائه 
برنامه ها وگزارشات آماري و عملکردي، فعالیتهاي اجرایي و میداني و نیز هماهنگي هاي بین 
دستگاهي، کمیته حمل ونقل ستاد و  اداره کل حمل ونقل و پایانه هاي استان خراسان رضوي 
به عنوان کمیته برتر از میان دوازده کمیته زیر مجموعه ستاد اجرایي خدمات سفر استان انتخاب 

شد.

کسب عنوان برتر کمیته  ي حمل ونقل 
 ستاد اجرایي  خدمات سفر  خراسان رضوي

توسط اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان
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شناسایی نازیبایی های حمل و نقل شهری و عمومی در مشهد و بررسی راهکارهای مناسب 
برای رفع این گونه معضالت و مسایل شهری شرایط را برای رسیدن مشهد به هدف گذاری 

سال 2017 نزدیك می کند.
پایانه های خراسان رضوی،  مهندس وحدتی  نقل و  به گزارش روابط عمومی حمل و 
فرد رئیس کار گروه حمل و نقل مشهد 2017 در جلسه کار گروه  حمل و نقل 2017 
که  دریافت  توان  می  افکارسنجی های عمومی  با  داشت:  اظهار  فوق،  مطلب  بیان  ضمن 
یکی از دغدغه های زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی تردد در معابر شهری به ویژه 

در خیابان های اطراف مضجع نورانی علی بن موسی الرضا)ع( است. 

كارگروه حمل و نقل مشهد 2017 به عنوان اتاق فكری برای شناسایی بایدها و نبایدهای 
حمل می باشد و این اتاق فكر كمک می كند تا نازیبایی ها و كاستی های موجود در حمل و 

نقل را بررسی و راهكارهای الزم برای رفع آن بیا بیم

امكانات خوبي هم اكنون در استان وجود دارد لیكن پاره ای از نارضایتي و كاستي ها كه 
عمدتا ناشی از نقصان مدیریتي از جمله نقصان انضباط در حمل ونقل است كه بایستي با 

افزایش انضباط در حمل ونقل ،خدمات را افزایش دهیم

وی با اشاره به اینکه ایجاد پایگاه هاي حمل ونقلي با مدهاي مختلف  در مناطق پر تردد به 
مانند حرم مطهر رضوی مي تواند اقدام بسیار خوب و مثبتي جهت ارتقاء خدمات به زائرین 
باشد  گفت: ما باید در این کارگروه با بررسی و شناسایی نازیبایی های موجود در بخش 

حمل و نقل و کاهش ترافیك در مرکز شهر این مشکل را نیز برطرف نماییم.
مدیر کل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی از مشهد 2017به عنوان بهترین فرصت 
برای شناساندن این شهر یاد نمود و اعالم کرد: امکانات خوبي هم اکنون در استان وجود 
دارد لیکن پاره ای از نارضایتي و کاستي ها که عمدتا ناشی از نقصان مدیریتي از جمله 
نقصان انضباط در حمل ونقل است که بایستي با افزایش انضباط در حمل ونقل ،خدمات 

را افزایش دهیم.
وی گفت: در این میان بررسی خواسته های زائران و افکارسنجی عمومی، آموزش کمك های 
اولیه به تاکسی رانان برای ارایه خدماتی فراتر از حمل و نقل زائران و مسافران و برگزاری 

مدیر کل حمل و نقل پایانه های خراسان رضوی :

شناسایی نازیبایی های حمل و نقل و رفع آن ها 
راهی برای رسیدن به مشهد 2017

و تدوین برنامه های فرهنگی و آموزشی از 
قبیل برپایی مسابقات برای نقدی سازنده از 
سوی زائران و مجاوران دستگاه های دولتی 
و مردمی را برای رسیدن به اهداف مشخص 

شده کمك می کنند.
حمل  کارگروه  از  فرد  وحدتی  مهندس 
فکری  اتاق  عنوان  به   2017 مشهد  نقل  و 
و  نبایدهای حمل  و  بایدها  برای شناسایی 
این  ساخت:  نشان  خاطر  و  کرد  یاد  نقل 
ها  نازیبایی  تا  کند  می  کمك  فکر  اتاق 
را  نقل  و  در حمل  موجود  های  کاستی  و 
آن  رفع  برای  الزم  راهکارهای  و  بررسی 

بیابیم.
در ادامه این جلسه برخی از نازیبایی های 
مشکالت   ، همچون  شهری  نقل  و  حمل 
کمبود  مطهر،  حرم  اطراف  در  ترافیکی 
ایستگاه های سوار به ویژه در خیابان شهید 
ایستگاه های کرایه  اندرزگو، محدود بودن 
مطهر،  حرم  اطراف  محدوده  در  دوچرخه 
عابر  تردد  برای  زیر گذر  پل های   کمبود 
پیاده از عرض خیابان های اطراف حرم، عدم 
وجود ایستگاه های ویژه برای خودروهای 
تاکسی  برای  ایستگاه مشخص  نبود  هتلی، 
و  راهنمایی  ماموران  کمبود  و   . موتورها 
رانندگی برای رفع سد معبر مسافرکش های 
شخصی و ماشین های حمل بار در اطراف 
حرم و عدم بازرسی کافی برای نظارت بر 
نرخ خودروهای سواری شخصی و عمومی 
برای رفاه حال زائران مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت.

کمیته حمل ونقل ستاد اجرایي  خدمات سفر 
استان خراسان رضوي به عنوان کمیته  برتر این 

ستاد انتخاب  شد.
به گزارش روابط عمومي اداره کل حمل و نقل 
و پایانه هاي خراسان رضوي، در مراسم تجلیل 
از خادمان ستاد خدمات سفر و دهه کرامت 
خراسان رضوی که با حضور استاندار خراسان 
رضوي در سالن اجتماعات استانداری برگزار 
شد، از جواد وحدتي فرد مدیرکل حمل و نقل 
دبیر کمیته  پایانه هاي خراسان رضوي و  و 
حمل و نقل ستاد اجرایي  خدمات سفر استان 
خراسان رضوي به عنوان کمیته  برتر با اهداي 
لوح تقدیر توسط رشیدیان استاندار و رییس 
رضوي  خراسان  استان  سفر  خدمات  ستاد 

تقدیر شد.
استاندار خراسان رضوی در این مراسم گفت: 
باید فرهنگ میزبانی و خدمات رسانی به زائران 

رضوی را عمومی و مردمی نماییم.
علیرضا رشیدیان افزود: هر چه این خدمات 
مردمی تر شود، آثار آن مناسب تر و گسترده 

تر می شود.
وی دهه آخر ماه صفر را فرصت خوبی برای 
میزبانی مناسب و ایجاد فرهنگ میزبانی عمومی 
از زائران رضوی توصیف و بیان کرد: با استفاده 
از تجربه نسبتا مطلوب سال گذشته، باید ضمن 
رفع نواقص و مشکالت، نقاط قوت تقویت 
و با هماهنگی دستگاه های دولتی، عمومی 
و مردمی خدمات رسانی به زائران به سطح 

مناسب تری ارتقا یابد.
استاندار خراسان رضوی با تاکید بر محوریت 
فرهنگ رضوی در برنامه ریزی برای زائران 
و  بینی  پیش  با  باید  گفت:  مشهدالرضا)ع( 
برنامه ریزی های الزم، آمادگی خدمات رسانی 
مطلوب و مقابله با شرایط و موقعیت های 
بحرانی را داشته باشیم تا زمینه زیارت توام با 
آرامش و آسایش مناسب برای زائران فراهم 

شود.
وی بر ضرورت تدوین پیوست فرهنگی برای 

تمامی برنامه ها، طرح ها و اقدامات در حوزه های مختلف خدمات رسانی به زائران نیز تاکید 
کرد.

رشیدیان همچنین مباحث آماری را به عنوان پایه برنامه ریزی و خدمات رسانی به زائران مهم ذکر 
و بیان کرد: در این راستا با استفاده از تجارب گذشته همه دستگاه ها، همه امکانات و توان خود را 

بر مبنای آمارها دقیق، قابل اتکا و محاسبه در این حوزه ارائه دهند.

بر اساس شاخص هاي تعیین شده شامل پیگیري مصوبات ستاد اجرایي، ارائه برنامه ها وگزارشات 
آماري و عملكردي، فعالیتهاي اجرایي و میداني و نیز هماهنگي هاي بین دستگاهي، كمیته حمل 
ونقل ستاد و  اداره كل حمل ونقل و پایانه هاي استان خراسان رضوي به عنوان كمیته برتر از میان 

دوازده كمیته زیر مجموعه ستاد اجرایي خدمات سفر استان انتخاب شد

وی افزود: باید برآوردی دقیق از ظرفیت دستگاه های اجرایی و امکانات آنها در اختیار باشد تا 
بتوان با هم افزایی، همپوشانی و بهره وری هدفمند، خدمات مناسب و قابل قبولی به زائران ارائه 

داد؛ ضمن آنکه از تداخل در امور دستگاه ها و موازیکاری نیز پرهیز شود.
در ادامه آقاي واحدي معاون زیارت استاانداري خراسان رضوي و جانشین ستاد طي سخناني ضمن 
تقدیر از خدمات کمیته هاي ستاد خدمات سفر استان، به تشریح فرایند ارزیابي کمیته ها از سوي 
مدیرکل دفتر ارزیابي عملکرد و پاسخگویي به شکایات استانداري و توجه به تمام شاخص هاي 
موثر در خدمات رساني کمیته ها پرداخت و تعیین سه کمیته ي برتر را برای تقویت خدمات سفر 

استان ضروري برشمرد.
گفتني است بر اساس شاخص هاي تعیین شده شامل پیگیري مصوبات ستاد اجرایي، ارائه 
برنامه ها وگزارشات آماري و عملکردي، فعالیتهاي اجرایي و میداني و نیز هماهنگي هاي بین 
دستگاهي، کمیته حمل ونقل ستاد و  اداره کل حمل ونقل و پایانه هاي استان خراسان رضوي 
به عنوان کمیته برتر از میان دوازده کمیته زیر مجموعه ستاد اجرایي خدمات سفر استان انتخاب 

شد.

کسب عنوان برتر کمیته  ي حمل ونقل 
 ستاد اجرایي  خدمات سفر  خراسان رضوي

توسط اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان
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به گزارش روابط عمومي اداره کل حمل و نقل 
و پایانه هاي خراسان رضوي، مدیرکل حمل 
و نقل و پایانه هاي خراسان رضوي برگزاري 
اولین نمایشگاه بین المللي حمل و نقل، ترانزیت، 
تجهیزات گمرکي و انبارها در مشهد را موفقیت 
آمیز دانست وافزود: این نمایشگاه با هدف معرفي 
توانمندي هاي بخش حمل و نقل بین المللي 
بویژه برنامه ریزي براي روان سازي و تسهیل 
حمل کاالهاي ترانزیتي در پسابرجام با مشارکت 
انجمن صنفي شرکت هاي حمل و نقل بین المللي 
خراسان رضوي و پشتیباني اداره کل حمل و نقل 
و پایانه هاي خراسان رضوي و دیگر دستگاه هاي 

اجرایي مربوطه برگزار شد.
وي ادامه داد: در این نمایشگاه که از 5 تا 8 آذرماه 
جاري در محل دائمي نمایشگاه هاي بین المللي 
مشهد برپا گردید، شرکت کنندگان در زمینه هاي 
شرکت هاي حمل و نقل بین المللي، بیمه ها، 
دستگاه هاي اجرایي مرتبط با بخش حمل و نقل، 
گمرک، مناطق ویژه اقتصادي، پایانه هاي صادراتي، 

برگزاری اولین نمایشگاه بین المللي
 حمل و نقل و ترانزیت در مشهد 

تجهیزات گمرکي و انبارها، محصوالت و خدمات خود را در معرض دید عموم قرار دادند.
مدیرکل حمل و نقل و پایانه هاي خراسان رضوي با اشاره به نامگذاري روزهاي برگزاري نمایشگاه 
بین المللي حمل و نقل مشهد، گفت: روزهاي پنجم تا هشتم آذرماه به ترتیب به عنوان »نقش حمل و 
نقل بین المللي و ترانزیت در اقتصاد مقاومتي« ، »نقش حمل و نقل بین المللي در پسابرجام و ترانزیت« ، 
»نقش حمل و نقل بین المللي در توسعه اقتصادي  و توسعه صادرات استان خراسان رضوي »و نیز «نقش 
حمل و نقل بین المللي در اقتصاد ملي »نامگذاري شده بود و در هر روز میزگردي با همین موضوع با 

حضور کارشناسان و صاحب نظران در محل نمایشگاه برگزار گردید.

استاندار خراسان رضوی از دستگاه های برتر استان 
در شش ماهه نخست سال جاری تقدیر کرد. 

به گزارش روابط  اداره کل حمل ونقل و پایانه هاي 
برنامه ریزی های  بر اساس  خراسان رضوی، 
صورت گرفته و اعالم قبلی، دستگاه های اجرایی 
استان طی سال جاری در دو مرحله ارزیابی و 

نتایج آن اعالم می شود.
این ارزیابی، براساس شاخص های 30 گانه ی 
تعیین شده از 57 دستگاه اجرایی دارای اولویت 

استان در شش محور مشخص صورت گرفت.
در نتایج این ارزیابی، پنج دستگاه اجرایی برتر 
شدند که در جلسه شورای اداری از مدیران آن 

تقدیر به عمل آمد.
رتبه نخست مربوط به استانداری بود که معاون 
توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری مورد 
تقدیر قرار گرفت و مدیران کل بهزیستی ، اوقاف 
و امور خیریه، جهاد کشاورزی به عنوان رتبه هاي 

با حضور استاندار خراسان رضوی؛

از اداره کل حمل ونقل و پایانه هاي استان در شش ماهه 
نخست سال جاری تقدیر شد

دوم وسوم و چهارم تقدیر شدند 
اداره کل حمل و نقل و پایانه هاي خراسان رضوي هم در ارزیابي صورت گرفته رتبه ي پنجم را کسب 

نمود  که مورد تقدیر استاندار خراسان رضوی قرار گرفت.

انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی در سال 1373 با عضویت 10 
شرکت به استناد ماده 131 قانون کار در مشهد تاسیس گردید و هم اکنون پس از گذشت 22 
سال از تاسیس آن، دارای 180 عضو از مجموعه شرکت های حمل و نقل بین المللی در خراسان 
می باشد که در کشور در بین انجمن های موجود در حوزه حمل و نقل بین المللی اولین انجمن 

قوی و موثر می باشیم. 
احمد زمانیان رئیس هیات مدیره انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی 
ضمن بیان این مطلب به تشریح اهداف انجمن پرداخت و گفت: هدف از تشکیل انجمن با توجه 
به موقعیت ممتاز ترانزیتی استان و تاثیر حمل و نقل بین المللی در اقتصاد استان و کشور، استیفای 
حقوق و خواست های مشروع و قانونی اعضاء، حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی اعضا و 

به طور کلی دنبال کردن کلیه اهدافی که در اساسنامه انجمن پیش بینی  شده ، می باشد.

با توجه به گستردگی فعالیت در حوزه حمل و نقل بین المللی و وجود بیش از 15 سازمان و نهاد كه 
خود را متولی و قیم حمل و نقل بین المللی و ترانزیت می دانند، موجب شده در این حوزه مشكل 

و مانع فراوانی وجود داشته باشد

وی در ادامه به گوشه ای از خدمات و عملکرد انجمن اشاره کرد و اظهار نمود: انجمن توانسته 
است اهمیت و نقش ارزنده و موثر شرکت های حمل و نقل بین المللی استان در اقتصاد و اشتغال 
را برای متولیان و مسوولین دولتی ترسیم نماید. از اهم وظایف انجمن پیگیری رفع مشکالت 
اعضا می باشد که در این زمینه  تا کنون اقدام های بسیاری از سوی انجمن انجام شده که بخشی 
از آن به نتیجه رسیده و بخشی دیگر در جریان است، از جمله اقدام هایی که به ثمر نشسته، 
می توان به تشکیل دوره های آموزشی برای مدیران و کارکنان شرکت ها، حضور در اجالس 
و نشست های دو یا چند جانبه دولت ایران با کشورهای همسایه، ارائه راهکارهای مناسب در 
جهت روان سازی ترانزیت و حمل ونقل   بین المللی ، پیگیری رفع مشکل حدود 40 شرکت 
عضو درگیربا موضوع ناوگان افغانی است. همچنین پیگیری موضوع مالیات ارزش افزوده و 
تکلیفی شرکت های حمل و نقل بین المللی است که به اعتقاد ما و به استناد دستور العمل ها و 
بخشنامه های سازمان امور مالیاتی و قانون عبور کاالی خارجی از کشور، شرکت ها از این گونه 

مالیات ها معاف می باشند بعالوه دهها مورد دیگر که شرح آن ها مفصل می باشد. 
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با انتقاد از سازمان هایی که خود را متولی حمل و نقل بین المللی 
می دانند چنین گفت: با توجه به گستردگی فعالیت در حوزه حمل و نقل بین المللی و وجود بیش 
از 15 سازمان و نهاد که خود را متولی و قیم حمل و نقل بین المللی و ترانزیت می دانند، موجب 
شده است در این حوزه مشکل و مانع فراوانی وجود داشته باشد. اعمال سلیقه ونظرهای شخصی 
برخی از مسووالن و مجریان، تصمیم گیری های آنی وفی البداهه بعضی سازمان های مرتبط که 
فراوان اتفاق افتاده، کوتاهی برخی از دولتیان به حمل و نقل بین المللی و ترانزیت به عنوان مصداق 
جرم، عدم تعامل برخی از سازمان ها با انجمن که به اعتقاد ما این تعامل ها می توانند بسیار موثر 

باشند و ده ها مورد دیگر از مهم ترین مشکالت پیش روهستند.
زمانیان در ادامه افزود: پیشنهاد می کنیم با توجه به قانون بهبود فضای کسب و کار کلیه سازمان ها 
و نهادهای مرتبط در حوزه حمل و نقل بین المللی نگاه ویژه به نقطه نظرات کارشناسی و 
پیشنهادات ارائه شده از سوی انجمن و بخش خصوصی این حوزه که به واقع تخصصی ترین 

ارائه نظرها و پیشنهادات را دارند، داشته باشند و به آن اهمیت بدهند.

احمد زمانیان رئیس انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی:

ترانزیت و حمل و نقل بین المللی پس از درآمدهای نفتی 
بیشترین سهم درآمدزایی را برای کشور دارد

رییس هیات مدیره انجمن شرکت های حمل 
پایان  در  المللی خراسان رضوی  بین  نقل  و 
خواستار هماهنگی سازمان ها  و نهاد ها توسط 
یك متولی خاص گردید و اظهار نمود: یکی 
از موانع و مشکالت پیش روی حمل و نقل 
بین المللی  و تزانزیت کشور وجود سازمان های 
بی شمار و دخیل در این حوزه است که تعامل 
با هریك از آن ها کاری سخت و پروسه ی 
زمانی طوالنی را به دنبال دارد که همین اتالف 
زمان موجب کند شدن و افزایش هزینه ترانزیت 
و حمل و نقل بین المللی می باشد. بعضی از 
سازمان ها این تعامل  را با انجمن دارند و برخی  
اصلی،  مشکل   ، هستند  گریزان  آن   دیگراز 
اساسی و کلیدی نبود یك متولی خاص است 
که این سازمان ها و نهادها را هماهنگ نماید، 
که امیدواریم این مهم هرچه سریع تر رخ دهد 
تا در دوران پسا برجام که شاهد رونق ترانزیت 
و حمل و نقل بین المللی خواهیم بود از حضور 
متعدد این سازمان ها ضرر وزیان به این حوزه 

وارد نشود.
 و جان کالم اینکه: بپذیریم پس از درآمدهای 
نفتی بیشترین سهم و نقش درآمدزایی برای 
المللی  بین  ونقل  حمل  و  ترانزیت  کشور، 

است.  

 پیشکسوتان ا نجمن:
 آقایان مهدی هژبرالساداتی، علی روحی و رضا 

احسان چی 
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به گزارش روابط عمومي اداره کل حمل و نقل 
و پایانه هاي خراسان رضوي، مدیرکل حمل 
و نقل و پایانه هاي خراسان رضوي برگزاري 
اولین نمایشگاه بین المللي حمل و نقل، ترانزیت، 
تجهیزات گمرکي و انبارها در مشهد را موفقیت 
آمیز دانست وافزود: این نمایشگاه با هدف معرفي 
توانمندي هاي بخش حمل و نقل بین المللي 
بویژه برنامه ریزي براي روان سازي و تسهیل 
حمل کاالهاي ترانزیتي در پسابرجام با مشارکت 
انجمن صنفي شرکت هاي حمل و نقل بین المللي 
خراسان رضوي و پشتیباني اداره کل حمل و نقل 
و پایانه هاي خراسان رضوي و دیگر دستگاه هاي 

اجرایي مربوطه برگزار شد.
وي ادامه داد: در این نمایشگاه که از 5 تا 8 آذرماه 
جاري در محل دائمي نمایشگاه هاي بین المللي 
مشهد برپا گردید، شرکت کنندگان در زمینه هاي 
شرکت هاي حمل و نقل بین المللي، بیمه ها، 
دستگاه هاي اجرایي مرتبط با بخش حمل و نقل، 
گمرک، مناطق ویژه اقتصادي، پایانه هاي صادراتي، 

برگزاری اولین نمایشگاه بین المللي
 حمل و نقل و ترانزیت در مشهد 

تجهیزات گمرکي و انبارها، محصوالت و خدمات خود را در معرض دید عموم قرار دادند.
مدیرکل حمل و نقل و پایانه هاي خراسان رضوي با اشاره به نامگذاري روزهاي برگزاري نمایشگاه 
بین المللي حمل و نقل مشهد، گفت: روزهاي پنجم تا هشتم آذرماه به ترتیب به عنوان »نقش حمل و 
نقل بین المللي و ترانزیت در اقتصاد مقاومتي« ، »نقش حمل و نقل بین المللي در پسابرجام و ترانزیت« ، 
»نقش حمل و نقل بین المللي در توسعه اقتصادي  و توسعه صادرات استان خراسان رضوي »و نیز «نقش 
حمل و نقل بین المللي در اقتصاد ملي »نامگذاري شده بود و در هر روز میزگردي با همین موضوع با 

حضور کارشناسان و صاحب نظران در محل نمایشگاه برگزار گردید.

استاندار خراسان رضوی از دستگاه های برتر استان 
در شش ماهه نخست سال جاری تقدیر کرد. 

به گزارش روابط  اداره کل حمل ونقل و پایانه هاي 
برنامه ریزی های  بر اساس  خراسان رضوی، 
صورت گرفته و اعالم قبلی، دستگاه های اجرایی 
استان طی سال جاری در دو مرحله ارزیابی و 

نتایج آن اعالم می شود.
این ارزیابی، براساس شاخص های 30 گانه ی 
تعیین شده از 57 دستگاه اجرایی دارای اولویت 

استان در شش محور مشخص صورت گرفت.
در نتایج این ارزیابی، پنج دستگاه اجرایی برتر 
شدند که در جلسه شورای اداری از مدیران آن 

تقدیر به عمل آمد.
رتبه نخست مربوط به استانداری بود که معاون 
توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری مورد 
تقدیر قرار گرفت و مدیران کل بهزیستی ، اوقاف 
و امور خیریه، جهاد کشاورزی به عنوان رتبه هاي 

با حضور استاندار خراسان رضوی؛

از اداره کل حمل ونقل و پایانه هاي استان در شش ماهه 
نخست سال جاری تقدیر شد

دوم وسوم و چهارم تقدیر شدند 
اداره کل حمل و نقل و پایانه هاي خراسان رضوي هم در ارزیابي صورت گرفته رتبه ي پنجم را کسب 

نمود  که مورد تقدیر استاندار خراسان رضوی قرار گرفت.

انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی در سال 1373 با عضویت 10 
شرکت به استناد ماده 131 قانون کار در مشهد تاسیس گردید و هم اکنون پس از گذشت 22 
سال از تاسیس آن، دارای 180 عضو از مجموعه شرکت های حمل و نقل بین المللی در خراسان 
می باشد که در کشور در بین انجمن های موجود در حوزه حمل و نقل بین المللی اولین انجمن 

قوی و موثر می باشیم. 
احمد زمانیان رئیس هیات مدیره انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی 
ضمن بیان این مطلب به تشریح اهداف انجمن پرداخت و گفت: هدف از تشکیل انجمن با توجه 
به موقعیت ممتاز ترانزیتی استان و تاثیر حمل و نقل بین المللی در اقتصاد استان و کشور، استیفای 
حقوق و خواست های مشروع و قانونی اعضاء، حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی اعضا و 

به طور کلی دنبال کردن کلیه اهدافی که در اساسنامه انجمن پیش بینی  شده ، می باشد.

با توجه به گستردگی فعالیت در حوزه حمل و نقل بین المللی و وجود بیش از 15 سازمان و نهاد كه 
خود را متولی و قیم حمل و نقل بین المللی و ترانزیت می دانند، موجب شده در این حوزه مشكل 

و مانع فراوانی وجود داشته باشد

وی در ادامه به گوشه ای از خدمات و عملکرد انجمن اشاره کرد و اظهار نمود: انجمن توانسته 
است اهمیت و نقش ارزنده و موثر شرکت های حمل و نقل بین المللی استان در اقتصاد و اشتغال 
را برای متولیان و مسوولین دولتی ترسیم نماید. از اهم وظایف انجمن پیگیری رفع مشکالت 
اعضا می باشد که در این زمینه  تا کنون اقدام های بسیاری از سوی انجمن انجام شده که بخشی 
از آن به نتیجه رسیده و بخشی دیگر در جریان است، از جمله اقدام هایی که به ثمر نشسته، 
می توان به تشکیل دوره های آموزشی برای مدیران و کارکنان شرکت ها، حضور در اجالس 
و نشست های دو یا چند جانبه دولت ایران با کشورهای همسایه، ارائه راهکارهای مناسب در 
جهت روان سازی ترانزیت و حمل ونقل   بین المللی ، پیگیری رفع مشکل حدود 40 شرکت 
عضو درگیربا موضوع ناوگان افغانی است. همچنین پیگیری موضوع مالیات ارزش افزوده و 
تکلیفی شرکت های حمل و نقل بین المللی است که به اعتقاد ما و به استناد دستور العمل ها و 
بخشنامه های سازمان امور مالیاتی و قانون عبور کاالی خارجی از کشور، شرکت ها از این گونه 

مالیات ها معاف می باشند بعالوه دهها مورد دیگر که شرح آن ها مفصل می باشد. 
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با انتقاد از سازمان هایی که خود را متولی حمل و نقل بین المللی 
می دانند چنین گفت: با توجه به گستردگی فعالیت در حوزه حمل و نقل بین المللی و وجود بیش 
از 15 سازمان و نهاد که خود را متولی و قیم حمل و نقل بین المللی و ترانزیت می دانند، موجب 
شده است در این حوزه مشکل و مانع فراوانی وجود داشته باشد. اعمال سلیقه ونظرهای شخصی 
برخی از مسووالن و مجریان، تصمیم گیری های آنی وفی البداهه بعضی سازمان های مرتبط که 
فراوان اتفاق افتاده، کوتاهی برخی از دولتیان به حمل و نقل بین المللی و ترانزیت به عنوان مصداق 
جرم، عدم تعامل برخی از سازمان ها با انجمن که به اعتقاد ما این تعامل ها می توانند بسیار موثر 

باشند و ده ها مورد دیگر از مهم ترین مشکالت پیش روهستند.
زمانیان در ادامه افزود: پیشنهاد می کنیم با توجه به قانون بهبود فضای کسب و کار کلیه سازمان ها 
و نهادهای مرتبط در حوزه حمل و نقل بین المللی نگاه ویژه به نقطه نظرات کارشناسی و 
پیشنهادات ارائه شده از سوی انجمن و بخش خصوصی این حوزه که به واقع تخصصی ترین 

ارائه نظرها و پیشنهادات را دارند، داشته باشند و به آن اهمیت بدهند.

احمد زمانیان رئیس انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی:

ترانزیت و حمل و نقل بین المللی پس از درآمدهای نفتی 
بیشترین سهم درآمدزایی را برای کشور دارد

رییس هیات مدیره انجمن شرکت های حمل 
پایان  در  المللی خراسان رضوی  بین  نقل  و 
خواستار هماهنگی سازمان ها  و نهاد ها توسط 
یك متولی خاص گردید و اظهار نمود: یکی 
از موانع و مشکالت پیش روی حمل و نقل 
بین المللی  و تزانزیت کشور وجود سازمان های 
بی شمار و دخیل در این حوزه است که تعامل 
با هریك از آن ها کاری سخت و پروسه ی 
زمانی طوالنی را به دنبال دارد که همین اتالف 
زمان موجب کند شدن و افزایش هزینه ترانزیت 
و حمل و نقل بین المللی می باشد. بعضی از 
سازمان ها این تعامل  را با انجمن دارند و برخی  
اصلی،  مشکل   ، هستند  گریزان  آن   دیگراز 
اساسی و کلیدی نبود یك متولی خاص است 
که این سازمان ها و نهادها را هماهنگ نماید، 
که امیدواریم این مهم هرچه سریع تر رخ دهد 
تا در دوران پسا برجام که شاهد رونق ترانزیت 
و حمل و نقل بین المللی خواهیم بود از حضور 
متعدد این سازمان ها ضرر وزیان به این حوزه 

وارد نشود.
 و جان کالم اینکه: بپذیریم پس از درآمدهای 
نفتی بیشترین سهم و نقش درآمدزایی برای 
المللی  بین  ونقل  حمل  و  ترانزیت  کشور، 

است.  

 پیشکسوتان ا نجمن:
 آقایان مهدی هژبرالساداتی، علی روحی و رضا 

احسان چی 
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همزمان با تاسیس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و لزوم جابجایی فرآورده های نفتی در 
سطح کشور و صادرات نفت بعنوان اصلی ترین منبع درآمدی کشور اهمیت حمل فرآورده های 
نفتی، مضاعف و چشمگیر شد. حمل فرآورده ها در ابتدا با نفتکش بصورت پیمانکاران تك واحدی 
و سپس پیمانکاران چند واحدی و در نهایت با تجمیع آنها در شرکت های حمل و نقل مواد نفتی 

صورت می پذیرد .
حمل  های  شرکت  صنفی  انجمن  مدیره  هیات  رئیس  حسینی  عدالتیان  سیدعلیرضا 
به  فوق  مقدمه  بیان  ضمن  رضوی  خراسان  استان  گازی  و  نفتی  های  فرآورده  نقل  و 
صنفی  انجمن  گفت:  و  پرداخت  آنجمن  خدمات  و  اهداف  تاسیس،  تاریخچه  تشریح 
 شرکت های حمل و نقل مواد نفتی و گازی استان خراسان رضوی با محوریت شرکت های
 حمل و نقل یاورسیر بارثاوا )سراسری(، راهیان ترابر شرق ، پیك سوخت شرق ، مهبد توس ، 
رهپویان سوخت خراسان و عدل ترابران توس )سراسری( در سال 1387  با هدف ساماندهی 
شرکت های حمل و نقل مواد نفتی عضو، تسهیل و قانونمند سازی رفتارها و روابط درون و برون 
سازمانی،  همچنین آسیب شناسی، پیگیری مطالبات قانونی، رفع مشکالت و معضالت مالکین 
و رانندگان عزیز و بالخص شرکت های عضو به عنوان اعضای یك پیکره واحد در راستای 
اهداف و سیاست های کالن نظام جمهوری اسالمی ایران تاسیس شد. آقایان خلیل نوری، محمد 
خاکشور، محمدعلی بندی به عنوان اعضای هیات مدیره و آقای محسن پیله ور به عنوان دبیر 

انجمن مشغول فعالیت هستند.  

احداث پاركینگی مجهز و متناسب با شرایط نفتكش ها در ورودی مشهد به منظور ساماندهی 
نفتكش ها ، باالخص نفتكش های عبوری و ترانزیتی ، ضروری به نظر می رسد تا ضمن 
ساماندهی نفتكش ها در این توقف گاه ، بتوان از ورود آن ها به داخل شهر مشهد به عنوان 

پایتخت معنوی ایران جلوگیری كرد

وی افزود: تا کنون در راستای اجرای این اهداف گام های موثری چون تشکیل کمیته های مرتبط 
کاری و برگزاری جلسات هفتگی با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و سازمان محترم 
پایانه ها به عنوان 2 بخش مهم حاکمیتی در این عرصه ، تشکیل کمیته های جانبی و برنامه ریزی 
برای تحقق اهداف ، تشکیل کمیته رفاهی و صندوق قرض الحسنه در شرکت ها و برنامه ریزی 
برای  نوسازی ناوگان با مشارکت و محوریت شرکت ملی نفت به گونه ای که در حال حاضر 
ناوگان حمل مواد نفتی استان دارای عمری جوان و کارآمد به عنوان یکی از قطب های حمل و 

نقل مواد نفتی در سطح کشور مطرح می باشد.
سیدعلیرضا عدالتیان در ادامه به تشریح مهم ترین مشکالت فراروی حوزه فعالیت خود پرداخت 
و اظهار نمود: اهم  مشکالت فراروی این بخش عبارتند از:  کم رونق  شدن بازار کار : که این امر 
در پی تغییر الگوی مصرف از مواد نفتی به سمت گاز طبیعی و جایگزینی گاز CNG به جای 
بنزین به وجود آمده  و بخش عمده ای از بازار کار داخلی را از بین برده  است .این موضوع به 

موازات افزایش و بهینه سازی ناوگان مشکل را دو چندان نموده است .
وی مبحث مالیات در اداره دارایی را یکی از مشکالت عمده شرکت های تحت پوشش عنوان 
کرد و گفت: شرکت های حمل و نقل بصورت عام در کشور در قبال حمل محموالت ، بار 
و صدور بارنامه کمیسیون دریافت می کنند و مبلغ کمیسیون به عنوان درآمد شرکت در دفاتر 

سیدعلیرضا عدالتیان حسینی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل 
و نقل فرآورده های نفتی و گازی خراسان رضوی:

نحوه محاسبه مالیات و بیمه،  مهم ترین مشکل 
اعضای این انجمن است

قانونی ثبت می شود و در صورتی که به هر 
دلیلی رد دفاتر شوند فقط همان مبلغ کمیسیون 
به عنوان درآمد مشمول در ضریب محاسباتی 
گنجانده می شود، ولی در مورد شرکت های 
حمل و نقل مواد نفتی با عنایت به اینکه با 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی قرارداد 
دارند، طبق رویه جاری می بایستی کل مبلغ 
دریافتی از شرکت نفت را در دفاتر به عنوان 
درآمد شناسایی کنند و در طرف دیگر مبلغ 
پرداختی به راننده را هزینه شناسایی نمایند. 
در این صورت اگر به هر علتی فقط به یك 
دلیل کم اهمیت دفاتر شرکت رد شود متاسفانه 
چون کل مبلغ دریافتی از شرکت نفت به جای 
کمیسیون به عنوان درآمد شرکت در ضریب 
مالیاتی می نشیند، در این صورت شرکت می 
بایستی رقمی بیشتر از درآمد حاصله طی سال 
را به دارایی پرداخت نماید که این امرعماًل به 

ورشکستگی شرکت ها منجر خواهد گردید.
های  هزینه  تحمیل  عدالتیان  علیرضا  سید 
بر  اجتماعی  تامین  سازمان  غیرقانونی 
شرکت های حمل و نقل طرف قرارداد را یکی 
دیگر از مشکالت فراروی این بخش ذکر نمود 
و گفت: طبق ماده 38 مقررات تأمین اجتماعی 
در قراردادها، مقاطعه کاران را متعهد به بیمه 
نمودن کارکنان خود می نماید. از آنجائی که در 
این بخش حمل توسط افراد ثالث )رانندگان( 

صورت می پذیرد و براساس مکانیزم موجود 
در سطح کشور راننده ای می تواند در بخش 
کارت  دارای  که  باشد  فعال  نقل  و  حمل 
هوشمند معتبر باشد و یکی از الزاماتی که در 
سازمان پایانه ها برای صدور و یا تمدید کارت 
هوشمند راننده مدنظر قرار می گیرد، اطمینان از 
بیمه بودن راننده نزد تأمین اجتماعی است. بنا 
بر همین اصل و مکانیزم همه رانندگان دارای 
کارت هوشمند که امکان فعالیت و دریافت 
بارنامه وزارت راه را دارند عماًل بیمه می باشند 
و بنابراین در قراردادهای حمل، دیگر نیاز به 
کسر علی الحساب پنج درصد بهای کل قرارداد 
برای تضمین انجام بیمه رانندگان نمی باشد که 
متأسفانه در حال حاضر حتی با ارائه مدارک 
مثبته مبنی بر بیمه بودن رانندگان، اداره های 
پنج درصد  ازعودت  اجتماعی  تأمین  محترم 
علی الحساب دریافتی تضمین بیمه بر خالف 
ای  هزینه  عمل  در  و  روند  می  طفره  قانون 
غیرقانونی را بر شرکت های حمل و نقل طرف 

قرارداد تحمیل می نمایند.
وی نبود پارکینگ مناسب و مجهز برای توقف 
نفتکش ها در مشهد را یکی دیگر از مشکالت 
عمده این حوزه برشمرد و اظهار نمود: باتوجه 
به وجود چند مرز خروجی در استان و عبور 
نفتکش های صادراتی و ترانزیتی از کالن شهر 
مشهد و از طرفی حجم باالی نفتکش های 
نفتکش ها  داخلی و ممنوعیت ورود  حمل 
به پارکینگ های عمومی باالخص پارکینگ 
مناسب  پارکینگ  متاسفانه  ها  پایانه  سازمان 
و مجهزی برای توقف نفتکش ها در مشهد 
پارکینگ موجود مربوط  تنها  ندارد و  وجود 
به شرکت ملی نفت منطقه مشهد در جنب 
انبار شماره  2 شرکت نفت می باشد که این 
پارکینگ به هیچ وجه نمی تواند نیازهای استان 
را بصورت کامل تامین نماید ، بنا بر همین 
با  متناسب  و  مجهز  پارکینگی  احداث  اصل 
شرایط نفتکش ها در ورودی مشهد به منظور 
ساماندهی نفتکش ها ، باالخص نفتکش های 
عبوری و ترانزیتی، ضروری به نظر می رسد تا 
ضمن ساماندهی نفتکش ها در این توقف گاه، 
بتوان از ورود آن ها به داخل شهر مشهد به 

عنوان پایتخت معنوی ایران جلوگیری کرد.
نقل  و  حمل  های  شرکت  انجمن  رئیس 
فرآورده های نفتی و گازی خراسان رضوی 
در پایان اظهار داشت: امیدواریم با طرح موارد 
استان  تخصصی سطح  های  کمیته  در  فوق 
نسبت به حل مشکالت و رفع معضالت اقدام 
عاجل صورت پذیرد تا این بخش حمل و نقل 
تخصصی در سطح استان بتواند به نحو احسن 
نسبت به انجام وظایف خود اقدام و پاسخگوی 

نیازهای موجود باشد.

 در اجرای ماده 131 قانون کار جمهوری اسالمی در آیین نامه 
منظور  به  و  مربوطه   های  کانون  و  های صنفی  انجمن  های 
حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی 
کارفرمایان ) مالکین اتوبوس های برون شهری خراسان رضوی( 
که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز می باشد این انجمن برابر 
درخواست های مکرر مالکین اتوبوس ها و ارشاد اداره کل حمل و 
نقل و پایانه های خراسان رضوی با درخواست از وزارت کارامور 
اجتماعی  وپیگری الزم باالخره در تاریخ 1390/02/01 با تشکیل 
جلسه عمومی و  تصویب اکثریت آراء دارای اساسنامه گردید که 
در اولین دوره انجمن صنفی مالکین اتوبوس های برون شهری 

استان خراسان رضوی رقم خورد و فعالیت این انجمن هم اکنون دوره دوم آن می باشد و به 
فعالیت خود ادامه می دهد.

 
بزرگترین مشكل از جمیع مشكالت فراوان  مالكین با توجه به هزینه های تعمیر و نگهداری 
ناوگان مسافربری، هدر رفتن درآمد خالص مالكین كه به طور متوسط 30 الی 40 درصد آن 
توسط دالالن و خارجی های مزاحم كسب و كار در پایانه می باشد كه در این رابطه طی این 
دو دوره فقط دوران شكوفایی طرح مشاركت شركت ها  بوده است  كه متاسفانه برابر اعتراض 
بعضی زیاده خواهان در سیستم و حمایت های ناآگاهانه بعضی از مدیران وقت منجر به فروپاشی 

طرح گردید

سیدعلی وارسته ضمن بیان مطالب فوق پیرامون اقدامات انجمن صنفی کارفرمایی و مالکین 
اتوبوس های برون شهر خراسان رضوی به گوشه ای از مهم ترین خدمات انجمن اشاره کرد و 
گفت:  این انجمن از آنجایی که خیلی جوان است با بی مهری های زیادی از سوی مسووالن 
دست اندرکار رو برو و با سختی فراوان تا اندازه ای در بعضی درخواست ها موفق بوده است 
که عبارتند از: ایجاد کار گروه حمل و نقل مسافر و پیگیری تشکیل جلسات ماهانه ، عضوگیری 
، پیشنهاد و پیگیری تغییر مسیر خودرو از خیابان امام رضا)ع( تا جلوی ساختمان پایانه، پیگیری 

مطالبات اعضا، حضور مستمر در جلسات مرتبط با حمل و نقل و مالکین اتوبوس. 
وی در پاسخ به این سوال که مهم ترین  مشکالت فراروی بخش حمل و نقل در حوزه شما 
چیست؟ چنین اظهار نمود: بزرگترین مشکل از جمیع مشکالت فراوان  مالکین با توجه به 
هزینه های تعمیر و نگهداری ناوگان مسافربری، هدر رفتن درآمد خالص مالکین که به طور 
متوسط 30 الی 40 درصد آن توسط دالالن و افراد مزاحم خارج صنف کسب و کار در پایانه می 
باشد که در این رابطه طی این دو دوره فقط دوران شکوفایی طرح مشارکت شرکت ها  بوده است  

که متاسفانه برابر اعتراض بعضی زیاده خواهان در سیستم منجر به فروپاشی طرح گردید.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی و مالکین اتوبوس های برون شهری خراسان رضوی در پایان 
خواستار تعامل و همکاری بیشتر ارگان ها و ادارات دولتی در شهرستان گردید و گفت: انتظار 
داریم مسووالن ذیربط نسبت به شرح وظایف مندرج در قانون حمل و نقل و مصوبات هیات 

وزیران  که به عهده مراجع ذی ربط گذاشته شده است ورود الزم و کافی داشته باشند.

سیدعلی وارسته رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی 
و مالکین  اتوبوس های برون شهری خراسان رضوی:

مسووالن ذی ربط نسبت به وظایف مندرج در 
قانون حمل ونقل و مصوبات هیات  وزیران ورود 

الزم را داشته باشند
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همزمان با تاسیس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و لزوم جابجایی فرآورده های نفتی در 
سطح کشور و صادرات نفت بعنوان اصلی ترین منبع درآمدی کشور اهمیت حمل فرآورده های 
نفتی، مضاعف و چشمگیر شد. حمل فرآورده ها در ابتدا با نفتکش بصورت پیمانکاران تك واحدی 
و سپس پیمانکاران چند واحدی و در نهایت با تجمیع آنها در شرکت های حمل و نقل مواد نفتی 

صورت می پذیرد .
حمل  های  شرکت  صنفی  انجمن  مدیره  هیات  رئیس  حسینی  عدالتیان  سیدعلیرضا 
به  فوق  مقدمه  بیان  ضمن  رضوی  خراسان  استان  گازی  و  نفتی  های  فرآورده  نقل  و 
صنفی  انجمن  گفت:  و  پرداخت  آنجمن  خدمات  و  اهداف  تاسیس،  تاریخچه  تشریح 
 شرکت های حمل و نقل مواد نفتی و گازی استان خراسان رضوی با محوریت شرکت های
 حمل و نقل یاورسیر بارثاوا )سراسری(، راهیان ترابر شرق ، پیك سوخت شرق ، مهبد توس ، 
رهپویان سوخت خراسان و عدل ترابران توس )سراسری( در سال 1387  با هدف ساماندهی 
شرکت های حمل و نقل مواد نفتی عضو، تسهیل و قانونمند سازی رفتارها و روابط درون و برون 
سازمانی،  همچنین آسیب شناسی، پیگیری مطالبات قانونی، رفع مشکالت و معضالت مالکین 
و رانندگان عزیز و بالخص شرکت های عضو به عنوان اعضای یك پیکره واحد در راستای 
اهداف و سیاست های کالن نظام جمهوری اسالمی ایران تاسیس شد. آقایان خلیل نوری، محمد 
خاکشور، محمدعلی بندی به عنوان اعضای هیات مدیره و آقای محسن پیله ور به عنوان دبیر 

انجمن مشغول فعالیت هستند.  

احداث پاركینگی مجهز و متناسب با شرایط نفتكش ها در ورودی مشهد به منظور ساماندهی 
نفتكش ها ، باالخص نفتكش های عبوری و ترانزیتی ، ضروری به نظر می رسد تا ضمن 
ساماندهی نفتكش ها در این توقف گاه ، بتوان از ورود آن ها به داخل شهر مشهد به عنوان 

پایتخت معنوی ایران جلوگیری كرد

وی افزود: تا کنون در راستای اجرای این اهداف گام های موثری چون تشکیل کمیته های مرتبط 
کاری و برگزاری جلسات هفتگی با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و سازمان محترم 
پایانه ها به عنوان 2 بخش مهم حاکمیتی در این عرصه ، تشکیل کمیته های جانبی و برنامه ریزی 
برای تحقق اهداف ، تشکیل کمیته رفاهی و صندوق قرض الحسنه در شرکت ها و برنامه ریزی 
برای  نوسازی ناوگان با مشارکت و محوریت شرکت ملی نفت به گونه ای که در حال حاضر 
ناوگان حمل مواد نفتی استان دارای عمری جوان و کارآمد به عنوان یکی از قطب های حمل و 

نقل مواد نفتی در سطح کشور مطرح می باشد.
سیدعلیرضا عدالتیان در ادامه به تشریح مهم ترین مشکالت فراروی حوزه فعالیت خود پرداخت 
و اظهار نمود: اهم  مشکالت فراروی این بخش عبارتند از:  کم رونق  شدن بازار کار : که این امر 
در پی تغییر الگوی مصرف از مواد نفتی به سمت گاز طبیعی و جایگزینی گاز CNG به جای 
بنزین به وجود آمده  و بخش عمده ای از بازار کار داخلی را از بین برده  است .این موضوع به 

موازات افزایش و بهینه سازی ناوگان مشکل را دو چندان نموده است .
وی مبحث مالیات در اداره دارایی را یکی از مشکالت عمده شرکت های تحت پوشش عنوان 
کرد و گفت: شرکت های حمل و نقل بصورت عام در کشور در قبال حمل محموالت ، بار 
و صدور بارنامه کمیسیون دریافت می کنند و مبلغ کمیسیون به عنوان درآمد شرکت در دفاتر 

سیدعلیرضا عدالتیان حسینی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل 
و نقل فرآورده های نفتی و گازی خراسان رضوی:

نحوه محاسبه مالیات و بیمه،  مهم ترین مشکل 
اعضای این انجمن است

قانونی ثبت می شود و در صورتی که به هر 
دلیلی رد دفاتر شوند فقط همان مبلغ کمیسیون 
به عنوان درآمد مشمول در ضریب محاسباتی 
گنجانده می شود، ولی در مورد شرکت های 
حمل و نقل مواد نفتی با عنایت به اینکه با 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی قرارداد 
دارند، طبق رویه جاری می بایستی کل مبلغ 
دریافتی از شرکت نفت را در دفاتر به عنوان 
درآمد شناسایی کنند و در طرف دیگر مبلغ 
پرداختی به راننده را هزینه شناسایی نمایند. 
در این صورت اگر به هر علتی فقط به یك 
دلیل کم اهمیت دفاتر شرکت رد شود متاسفانه 
چون کل مبلغ دریافتی از شرکت نفت به جای 
کمیسیون به عنوان درآمد شرکت در ضریب 
مالیاتی می نشیند، در این صورت شرکت می 
بایستی رقمی بیشتر از درآمد حاصله طی سال 
را به دارایی پرداخت نماید که این امرعماًل به 

ورشکستگی شرکت ها منجر خواهد گردید.
های  هزینه  تحمیل  عدالتیان  علیرضا  سید 
بر  اجتماعی  تامین  سازمان  غیرقانونی 
شرکت های حمل و نقل طرف قرارداد را یکی 
دیگر از مشکالت فراروی این بخش ذکر نمود 
و گفت: طبق ماده 38 مقررات تأمین اجتماعی 
در قراردادها، مقاطعه کاران را متعهد به بیمه 
نمودن کارکنان خود می نماید. از آنجائی که در 
این بخش حمل توسط افراد ثالث )رانندگان( 

صورت می پذیرد و براساس مکانیزم موجود 
در سطح کشور راننده ای می تواند در بخش 
کارت  دارای  که  باشد  فعال  نقل  و  حمل 
هوشمند معتبر باشد و یکی از الزاماتی که در 
سازمان پایانه ها برای صدور و یا تمدید کارت 
هوشمند راننده مدنظر قرار می گیرد، اطمینان از 
بیمه بودن راننده نزد تأمین اجتماعی است. بنا 
بر همین اصل و مکانیزم همه رانندگان دارای 
کارت هوشمند که امکان فعالیت و دریافت 
بارنامه وزارت راه را دارند عماًل بیمه می باشند 
و بنابراین در قراردادهای حمل، دیگر نیاز به 
کسر علی الحساب پنج درصد بهای کل قرارداد 
برای تضمین انجام بیمه رانندگان نمی باشد که 
متأسفانه در حال حاضر حتی با ارائه مدارک 
مثبته مبنی بر بیمه بودن رانندگان، اداره های 
پنج درصد  ازعودت  اجتماعی  تأمین  محترم 
علی الحساب دریافتی تضمین بیمه بر خالف 
ای  هزینه  عمل  در  و  روند  می  طفره  قانون 
غیرقانونی را بر شرکت های حمل و نقل طرف 

قرارداد تحمیل می نمایند.
وی نبود پارکینگ مناسب و مجهز برای توقف 
نفتکش ها در مشهد را یکی دیگر از مشکالت 
عمده این حوزه برشمرد و اظهار نمود: باتوجه 
به وجود چند مرز خروجی در استان و عبور 
نفتکش های صادراتی و ترانزیتی از کالن شهر 
مشهد و از طرفی حجم باالی نفتکش های 
نفتکش ها  داخلی و ممنوعیت ورود  حمل 
به پارکینگ های عمومی باالخص پارکینگ 
مناسب  پارکینگ  متاسفانه  ها  پایانه  سازمان 
و مجهزی برای توقف نفتکش ها در مشهد 
پارکینگ موجود مربوط  تنها  ندارد و  وجود 
به شرکت ملی نفت منطقه مشهد در جنب 
انبار شماره  2 شرکت نفت می باشد که این 
پارکینگ به هیچ وجه نمی تواند نیازهای استان 
را بصورت کامل تامین نماید ، بنا بر همین 
با  متناسب  و  مجهز  پارکینگی  احداث  اصل 
شرایط نفتکش ها در ورودی مشهد به منظور 
ساماندهی نفتکش ها ، باالخص نفتکش های 
عبوری و ترانزیتی، ضروری به نظر می رسد تا 
ضمن ساماندهی نفتکش ها در این توقف گاه، 
بتوان از ورود آن ها به داخل شهر مشهد به 

عنوان پایتخت معنوی ایران جلوگیری کرد.
نقل  و  حمل  های  شرکت  انجمن  رئیس 
فرآورده های نفتی و گازی خراسان رضوی 
در پایان اظهار داشت: امیدواریم با طرح موارد 
استان  تخصصی سطح  های  کمیته  در  فوق 
نسبت به حل مشکالت و رفع معضالت اقدام 
عاجل صورت پذیرد تا این بخش حمل و نقل 
تخصصی در سطح استان بتواند به نحو احسن 
نسبت به انجام وظایف خود اقدام و پاسخگوی 

نیازهای موجود باشد.

 در اجرای ماده 131 قانون کار جمهوری اسالمی در آیین نامه 
منظور  به  و  مربوطه   های  کانون  و  های صنفی  انجمن  های 
حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی 
کارفرمایان ) مالکین اتوبوس های برون شهری خراسان رضوی( 
که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز می باشد این انجمن برابر 
درخواست های مکرر مالکین اتوبوس ها و ارشاد اداره کل حمل و 
نقل و پایانه های خراسان رضوی با درخواست از وزارت کارامور 
اجتماعی  وپیگری الزم باالخره در تاریخ 1390/02/01 با تشکیل 
جلسه عمومی و  تصویب اکثریت آراء دارای اساسنامه گردید که 
در اولین دوره انجمن صنفی مالکین اتوبوس های برون شهری 

استان خراسان رضوی رقم خورد و فعالیت این انجمن هم اکنون دوره دوم آن می باشد و به 
فعالیت خود ادامه می دهد.

 
بزرگترین مشكل از جمیع مشكالت فراوان  مالكین با توجه به هزینه های تعمیر و نگهداری 
ناوگان مسافربری، هدر رفتن درآمد خالص مالكین كه به طور متوسط 30 الی 40 درصد آن 
توسط دالالن و خارجی های مزاحم كسب و كار در پایانه می باشد كه در این رابطه طی این 
دو دوره فقط دوران شكوفایی طرح مشاركت شركت ها  بوده است  كه متاسفانه برابر اعتراض 
بعضی زیاده خواهان در سیستم و حمایت های ناآگاهانه بعضی از مدیران وقت منجر به فروپاشی 

طرح گردید

سیدعلی وارسته ضمن بیان مطالب فوق پیرامون اقدامات انجمن صنفی کارفرمایی و مالکین 
اتوبوس های برون شهر خراسان رضوی به گوشه ای از مهم ترین خدمات انجمن اشاره کرد و 
گفت:  این انجمن از آنجایی که خیلی جوان است با بی مهری های زیادی از سوی مسووالن 
دست اندرکار رو برو و با سختی فراوان تا اندازه ای در بعضی درخواست ها موفق بوده است 
که عبارتند از: ایجاد کار گروه حمل و نقل مسافر و پیگیری تشکیل جلسات ماهانه ، عضوگیری 
، پیشنهاد و پیگیری تغییر مسیر خودرو از خیابان امام رضا)ع( تا جلوی ساختمان پایانه، پیگیری 

مطالبات اعضا، حضور مستمر در جلسات مرتبط با حمل و نقل و مالکین اتوبوس. 
وی در پاسخ به این سوال که مهم ترین  مشکالت فراروی بخش حمل و نقل در حوزه شما 
چیست؟ چنین اظهار نمود: بزرگترین مشکل از جمیع مشکالت فراوان  مالکین با توجه به 
هزینه های تعمیر و نگهداری ناوگان مسافربری، هدر رفتن درآمد خالص مالکین که به طور 
متوسط 30 الی 40 درصد آن توسط دالالن و افراد مزاحم خارج صنف کسب و کار در پایانه می 
باشد که در این رابطه طی این دو دوره فقط دوران شکوفایی طرح مشارکت شرکت ها  بوده است  

که متاسفانه برابر اعتراض بعضی زیاده خواهان در سیستم منجر به فروپاشی طرح گردید.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی و مالکین اتوبوس های برون شهری خراسان رضوی در پایان 
خواستار تعامل و همکاری بیشتر ارگان ها و ادارات دولتی در شهرستان گردید و گفت: انتظار 
داریم مسووالن ذیربط نسبت به شرح وظایف مندرج در قانون حمل و نقل و مصوبات هیات 

وزیران  که به عهده مراجع ذی ربط گذاشته شده است ورود الزم و کافی داشته باشند.

سیدعلی وارسته رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی 
و مالکین  اتوبوس های برون شهری خراسان رضوی:

مسووالن ذی ربط نسبت به وظایف مندرج در 
قانون حمل ونقل و مصوبات هیات  وزیران ورود 

الزم را داشته باشند
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با عنایت به افزایش تعداد شر کت های مسافربری  سواری کرایه  تأسیس  شده در خراسان رضوی  
وهمچنین  واگذاری تعداد 5000 دستگاه خودروی سواری کرایه پالک عمومی در سال  1383 
لغایت 1385 شرکت های سواری کرایه استان همواره  کمبود صنفی که بتو اند از حق وحقوق 
این شرکت ها دفاع کند را  شدیداً احساس می کردند  لذا  مدیران  شرکت ها جلسات متعددی  
درطی سال های  1386 تا 1390در این خصوص برگزار نمودند که در نهایت هیئت موسس به 
سرپرستی اینجانب علی  شمشیردار مسئولیت این کار را پذیرفتند، هیئت موسس  با جدیت فعالیت 
خود را  شروع کرده وخوشبختانه مشکالت اداری ثبت انجمن استانی نیز برطرف شده ودر نهایت 
پس از مکاتبات و پیگیری های فراوان  در آبان ماه سال 1391 انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های  
مسافربری سواری کرایه  خراسان رضوی به ثبت رسید. اولین مجمع آن  در تاریخ 1391/08/22 
برگزار گردید که  پس از انتخاب هیئت مدیره  این انجمن صنفی فعالیت خود  را آغاز نمود و تا کنون  

نیز خدمات ارزنده ای را به صنف خود ارائه نموده است.
علی شمشیردار رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های مسافربری کرایه خراسان 
رضوی ضمن اظهار مطالب فوق به تشریح اهداف انجمن و سپس معرفی اعضای هیات مدیره 
انجمن پرداخت : هدف اصلی از تأسیس این انجمن صنفی دفاع از حق و وحقوقات شر کت ها در 
مجامع مختلف  وبرطرف نمودن مشکالت ومعضالت  شرکت های سواری کرایه از طریق انجام 
مکاتبات اداری با ادارات مختلف وگرفتن امتیازاتی برای شرکتها از نهادهای زیربط می باشد . در حال 
حاضر اعضای هیئت مدیره این انجمن  صنفی عبارتند از: آقایان  حجت اله خدادادی  نائب رئیس 
هیئت مدیره، مجتبی تسبندی  دبیر انجمن، سعید قلمی خزانه دار و حمید رضا رهنما عضو اصلی 

هیئت مدیره  و قاسم دوست محمدی  بازرس اصلی.  

چه اقدام هایی برای رفاه حال اعضای تحت پوشش انجمن شده است؟
برای رفاه شرکت های تحت پوشش خدمات بسیار ارزشمندی انجام شده که مهم ترین آنها 
عبارتند از: انعقاد توافقنامه فی مابین انجمن صنفی با اداره کل حمل ونقل وپایانه های خراسان رضوی 
در خصوص تفویض اختیار امور اداری  به انجمن صنفی،  صدور و ارائه حواله صورت وضعیت  
برای شرکت های سواری کرایه،  انجام امور اداری مربوط به تأسیس شرکت ها،  صدور وتمدید 
پروانه فعالیت شرکت ها  ی سواری کرایه،  اصالح  و ا  فزایش نرخ های جابه جایی مسافرین در 
خط سیر های مختلف،  را ه اندازی سایت انجمن و انجام سهل و سریع کلیه مکاتبات از طریق 
سایت به شر کت ها،  همکاری های صورت گرفته  این انجمن صنفی با روابط عمومی اداره کل 
حمل ونقل و پایانه های خراسان رضوی در خصوص  برگزاری مراسم 26 آذرماه  سالهای 92 -93 
-94، عضویت انجمن صنفی  سواری کرایه  خراسان رضوی در کانون انجمن های صنفی  سواری 
کرایه بین شهری کشور  به عنوان ) خزانه دار کانون (، حضور انجمن صنفی در جلسات بررسی 
ومشکالت  حمل ونقلی در ادارات کل حمل ونقل وپایانه های کشور،  ارسال  گزارش لیست 
خودروهای مسافربر پالک شخصی  به اداره کل محترم  حمل ونقل ومکاتبات با فرماندهی انتظامی 

خراسان رضوی  در خصوص رفع  ورجوع این مشکل ... وغیره  

چه برنامه هایی را در دستور کارتان دارید؟ 
اهم برنامه هایی که در دستور کار انجمن مطرح می باشد عبارتند از: صدور کارت هوشمند توسط 
انجمن صنفی، برگزاری کالس های اخالق حرفه ای توسط انجمن صنفی،  پیگیری در خصوص 
توسعه ناوگان حمل ونقل سواری کرایه،  پیگیری در خصوص اسقاط خودروهای فرسوده،  پیگیری 
در خصوص  برطرف  شدن  مشکل سهمیه بنزین،   پیگیری در خصوص مرتفع شدن  مشکل 

علی شمشیردار رئیس انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های مسافربری کرایه خراسان رضوی:

ناوگان فرسوده سواری کرایه استان
 نیازمند نوسازی و ساماندهی

خودروهای  مسافربر  پالک شخصی .

به طور کلی بخش حمل و نقل حوزه فعالیت 
انجمن چه مشکالتی دارد؟ و چه راهکارهایی 

را برای رفع آنها ارائه می کنید؟
اول اینکه شرکت های تحت پوشش این انجمن 
صنفی  استانی  بوده و در شهرستان های مختلف 
این استان  که هر کدام مشکالت خاص خود 
را دار ند اما می توان گفت تمامی شرکت های 
سواری کرایه در کل استان به فعالیت خودروهای  
مسافربر پالک شخصی معترض هستند و در 
این  توسط  بسیاری  مکاتبات  این خصوص 
متأسفانه   که  پذیرفته  انجمن صنفی صورت 
تاکنون  نتیجه مطلوبی در بر نداشته و هیچکدام 

از مسووالن محترم  پاسخ گو  نبوده اند. . 
دوم اینکه یکی از تفاوت های اساسی وامتیاز 
این خودرو ها  نسبت به خودرو های پالک 
شخصی داشتن سهمیه بنزین 700 تومانی بوده 
که   متأسفانه با تك نرخی شدن بنزین منجر به 
خارج شدن  تعداد زیادی رانندگان سواری کرایه 
از این بخش شده است و اکنون آتها تفاوتی را 
احساس نمی کنند و انتظاراست با خودروهای 

پالک شخصی برخورد شود.
یدکی  ولوازم  قطعات  نرخ  بودن  باال  سوم 
خودرو های پالک کرایه  وعدم توانایی رانندگان 
در پرداخت مبالغ هنگفت  تعمیرات  خودرو ها 
معضل دیگری است  که باید فکر و چاره ای 

برای آنها اندیشیده شود . 
و باالخره باال بودن نرخ بیمه رانندگان  معضل 

دیگری ا ست که همواره مد نظر این عزیزان 
بوده  تا کنون نتیجه ای در بر نداشته است   .

ــای  ه بخــش  از  ــاری  انتظ چــه 
حمایتی سازمان ها دارید؟

عدم همکاری بانك ها  و موسسات مالی در 
خصوص  واگذاری  تسهیالت برای نوسازی 
ناوگان فرسوده   باعث گردیده است  که 
ناوگان فرسوده سواری کرایه این استان نتواند 
قامت خود را راست نمایند، حال این انجمن 
صنفی  انتظار دارد  که دستگاه های دولتی  ذی 
ربط نهایت همکاری را  با این صنف داشته 
باشند تا بتوان از نابودی  این بخش ) سواری 

کرایه( جلوگیری نمود.
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از:
-تیزرو ترابر مشهد

- رهگذران امیر طوس
- طلوع صبح خراسان
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- گردشگران خراسان رضوی
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- ابیورد سیر درگز

- رهگذران امیر فریمان
- رهگذران امیر نیشابور

- سمند سفر تربت
- تربت هما

- ایمن سیر جام
-  امان پیما

- آریان کویر سرخس
- سریع سیر سرخس

- صدف صالح آباد
- سیاره تایباد

- آرمان سیر تایباد
- صائب خراسان

- پیمان گلگشت خراسان- باجگیران
- زنجیر اتصال باجگیران

- یاسمن قوچان
- فضل نیشابور
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با عنایت به افزایش تعداد شر کت های مسافربری  سواری کرایه  تأسیس  شده در خراسان رضوی  
وهمچنین  واگذاری تعداد 5000 دستگاه خودروی سواری کرایه پالک عمومی در سال  1383 
لغایت 1385 شرکت های سواری کرایه استان همواره  کمبود صنفی که بتو اند از حق وحقوق 
این شرکت ها دفاع کند را  شدیداً احساس می کردند  لذا  مدیران  شرکت ها جلسات متعددی  
درطی سال های  1386 تا 1390در این خصوص برگزار نمودند که در نهایت هیئت موسس به 
سرپرستی اینجانب علی  شمشیردار مسئولیت این کار را پذیرفتند، هیئت موسس  با جدیت فعالیت 
خود را  شروع کرده وخوشبختانه مشکالت اداری ثبت انجمن استانی نیز برطرف شده ودر نهایت 
پس از مکاتبات و پیگیری های فراوان  در آبان ماه سال 1391 انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های  
مسافربری سواری کرایه  خراسان رضوی به ثبت رسید. اولین مجمع آن  در تاریخ 1391/08/22 
برگزار گردید که  پس از انتخاب هیئت مدیره  این انجمن صنفی فعالیت خود  را آغاز نمود و تا کنون  

نیز خدمات ارزنده ای را به صنف خود ارائه نموده است.
علی شمشیردار رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های مسافربری کرایه خراسان 
رضوی ضمن اظهار مطالب فوق به تشریح اهداف انجمن و سپس معرفی اعضای هیات مدیره 
انجمن پرداخت : هدف اصلی از تأسیس این انجمن صنفی دفاع از حق و وحقوقات شر کت ها در 
مجامع مختلف  وبرطرف نمودن مشکالت ومعضالت  شرکت های سواری کرایه از طریق انجام 
مکاتبات اداری با ادارات مختلف وگرفتن امتیازاتی برای شرکتها از نهادهای زیربط می باشد . در حال 
حاضر اعضای هیئت مدیره این انجمن  صنفی عبارتند از: آقایان  حجت اله خدادادی  نائب رئیس 
هیئت مدیره، مجتبی تسبندی  دبیر انجمن، سعید قلمی خزانه دار و حمید رضا رهنما عضو اصلی 

هیئت مدیره  و قاسم دوست محمدی  بازرس اصلی.  

چه اقدام هایی برای رفاه حال اعضای تحت پوشش انجمن شده است؟
برای رفاه شرکت های تحت پوشش خدمات بسیار ارزشمندی انجام شده که مهم ترین آنها 
عبارتند از: انعقاد توافقنامه فی مابین انجمن صنفی با اداره کل حمل ونقل وپایانه های خراسان رضوی 
در خصوص تفویض اختیار امور اداری  به انجمن صنفی،  صدور و ارائه حواله صورت وضعیت  
برای شرکت های سواری کرایه،  انجام امور اداری مربوط به تأسیس شرکت ها،  صدور وتمدید 
پروانه فعالیت شرکت ها  ی سواری کرایه،  اصالح  و ا  فزایش نرخ های جابه جایی مسافرین در 
خط سیر های مختلف،  را ه اندازی سایت انجمن و انجام سهل و سریع کلیه مکاتبات از طریق 
سایت به شر کت ها،  همکاری های صورت گرفته  این انجمن صنفی با روابط عمومی اداره کل 
حمل ونقل و پایانه های خراسان رضوی در خصوص  برگزاری مراسم 26 آذرماه  سالهای 92 -93 
-94، عضویت انجمن صنفی  سواری کرایه  خراسان رضوی در کانون انجمن های صنفی  سواری 
کرایه بین شهری کشور  به عنوان ) خزانه دار کانون (، حضور انجمن صنفی در جلسات بررسی 
ومشکالت  حمل ونقلی در ادارات کل حمل ونقل وپایانه های کشور،  ارسال  گزارش لیست 
خودروهای مسافربر پالک شخصی  به اداره کل محترم  حمل ونقل ومکاتبات با فرماندهی انتظامی 

خراسان رضوی  در خصوص رفع  ورجوع این مشکل ... وغیره  

چه برنامه هایی را در دستور کارتان دارید؟ 
اهم برنامه هایی که در دستور کار انجمن مطرح می باشد عبارتند از: صدور کارت هوشمند توسط 
انجمن صنفی، برگزاری کالس های اخالق حرفه ای توسط انجمن صنفی،  پیگیری در خصوص 
توسعه ناوگان حمل ونقل سواری کرایه،  پیگیری در خصوص اسقاط خودروهای فرسوده،  پیگیری 
در خصوص  برطرف  شدن  مشکل سهمیه بنزین،   پیگیری در خصوص مرتفع شدن  مشکل 

علی شمشیردار رئیس انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های مسافربری کرایه خراسان رضوی:

ناوگان فرسوده سواری کرایه استان
 نیازمند نوسازی و ساماندهی

خودروهای  مسافربر  پالک شخصی .

به طور کلی بخش حمل و نقل حوزه فعالیت 
انجمن چه مشکالتی دارد؟ و چه راهکارهایی 

را برای رفع آنها ارائه می کنید؟
اول اینکه شرکت های تحت پوشش این انجمن 
صنفی  استانی  بوده و در شهرستان های مختلف 
این استان  که هر کدام مشکالت خاص خود 
را دار ند اما می توان گفت تمامی شرکت های 
سواری کرایه در کل استان به فعالیت خودروهای  
مسافربر پالک شخصی معترض هستند و در 
این  توسط  بسیاری  مکاتبات  این خصوص 
متأسفانه   که  پذیرفته  انجمن صنفی صورت 
تاکنون  نتیجه مطلوبی در بر نداشته و هیچکدام 

از مسووالن محترم  پاسخ گو  نبوده اند. . 
دوم اینکه یکی از تفاوت های اساسی وامتیاز 
این خودرو ها  نسبت به خودرو های پالک 
شخصی داشتن سهمیه بنزین 700 تومانی بوده 
که   متأسفانه با تك نرخی شدن بنزین منجر به 
خارج شدن  تعداد زیادی رانندگان سواری کرایه 
از این بخش شده است و اکنون آتها تفاوتی را 
احساس نمی کنند و انتظاراست با خودروهای 

پالک شخصی برخورد شود.
یدکی  ولوازم  قطعات  نرخ  بودن  باال  سوم 
خودرو های پالک کرایه  وعدم توانایی رانندگان 
در پرداخت مبالغ هنگفت  تعمیرات  خودرو ها 
معضل دیگری است  که باید فکر و چاره ای 

برای آنها اندیشیده شود . 
و باالخره باال بودن نرخ بیمه رانندگان  معضل 

دیگری ا ست که همواره مد نظر این عزیزان 
بوده  تا کنون نتیجه ای در بر نداشته است   .

ــای  ه بخــش  از  ــاری  انتظ چــه 
حمایتی سازمان ها دارید؟

عدم همکاری بانك ها  و موسسات مالی در 
خصوص  واگذاری  تسهیالت برای نوسازی 
ناوگان فرسوده   باعث گردیده است  که 
ناوگان فرسوده سواری کرایه این استان نتواند 
قامت خود را راست نمایند، حال این انجمن 
صنفی  انتظار دارد  که دستگاه های دولتی  ذی 
ربط نهایت همکاری را  با این صنف داشته 
باشند تا بتوان از نابودی  این بخش ) سواری 

کرایه( جلوگیری نمود.
شرکت های تحت پوشش این انجمن عبارتند 

از:
-تیزرو ترابر مشهد

- رهگذران امیر طوس
- طلوع صبح خراسان

- سلیم سیرمشهد
- گردشگران خراسان رضوی

-  تربت هما شعبه مشهد
- سیر اختر ماندگار مشهد

- تیزترابر شرق سبزوار
- ابیورد سیر درگز

- رهگذران امیر فریمان
- رهگذران امیر نیشابور

- سمند سفر تربت
- تربت هما

- ایمن سیر جام
-  امان پیما

- آریان کویر سرخس
- سریع سیر سرخس

- صدف صالح آباد
- سیاره تایباد

- آرمان سیر تایباد
- صائب خراسان
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اتحادیه شرکت های تعاونی حمل و نقل استان خراسان در سال 1372 با قبول مشارکت آزادانه و 
تبعیت از اصل 43 و44 قانون اساسی، در راستای تحقیق همیاری  و تعاون که در فرهنگ اسالمی و 

ایرانی ریشه ای دیرینه دارد، تشکیل گردید.
 سید مسعود کیش بافان مدیرعامل و عضو هیات مدیره اتحادیه شرکت های تعاونی حمل ونقل 
استان خراسان ضمن بیان مطلب فوق، ایجاد اشتغال مولد، ارائه خدمات عادالنه و منصفانه مورد نیاز 
مردم و راه اندازی چرخه های تولید، خدمات و افزایش بهره وری و بکارگیری پس اندازهای هرچند  
مختصر ضمن تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی که یاری رسان جامعه باشند و با هدف و  تحکیم 
مشارکت همکاری و تعاونی عمومی و تامین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضا 

و کمك به تحقق عدالت اجتماعی را از مهم ترین اهداف اتحادیه برشمرد.
 وی در ادامه به تشریح خدمات و فعالیت های اتحادیه پرداخت و گفت :براساس ماده 3 اساسنامه 

موضوع فعالیت اتحادیه به شرح ذیل می باشد:
-ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی مربوط به امو تعاون به تعاونی های عضو و باال بردن 

سطح علمی ، فنی و تخصصی و اطالعات مورد نیاز  اعضای آنها و گسترش تعلیمات تعاونی.
- ارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونی های عضو و کمك به 

جمع آوری آمار و اطالعات و گزارش های اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون.

- کمك به سازماندهی، حسن اداره امور، هماهنگی، حفاظت و توسعه تعاونی های عضو.
- کمك به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونی های عضو، بین آن ها ، مردم و دولت و 

سایر ارتباطات داخلی و خارجی
- ارائه خدمات اداری، مالی،حسابداری، حسابرسی ، بازرسی، تجاری و اعتباری به تعاونی های 

عضو.
- ارائه خدمات فنی، تخصصی، حقوقی، قبول وکالت اعضا در کلیه امور مورد نیاز آنها، خدمات 

مشاوره ای و راهنمایی و سایر تسهیالت مورد نیاز تعاونی های عضو.
- نظارت و التزام تعاونی های عضو موضوع فعالیت خود به رعایت قوانین و مقررات مربوط و 

معرفی متخلفین به مراجع  قانونی ذیربط.
- حل اختالف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی های عضو به صورت کدخدامنشی و 

صلح اعضا
-ایجاد واحدهای تولیدی، خدماتی وانجام سایر فعالیت های اقتصادی به منظور تامین نیازهای 

اتحادیه
- سرمایه گذاری در موسسات خدماتی و تولیدی و نهادهای اقتصادی با الویت تعاونی ها و اقدام به 

خرید سهام کارخانجات، موسسات دولتی  و غیر دولتی
- برگزاری نمایشگاه و یا مشارکت در نمایشگاه های داخلی و یبن المللی 

- بازاریابی، خرید و فروش، صادرات و واردات، عرضه تولیدات اتحادیه و تعاونی های عضو
مدیر عامل اتحادیه تعاونی های حمل و نقل خراسان رضوی در ادامه افزود: در همین راستا این 
اتحادیه توانسته ضمن تامین موارد فوق اولین تشکلی باشد که امور تصدیگرایانه برنامه حمل ونقل 
در استان را به منظور رفاه و آسایش بیشتر برای اعضا خود دریافت نماید و رضایت اعضا را به همراه 
داشته باشد همچنین این اتحادیه برگزارکننده کالس های آموزشی ویژه اعضا خود و برگزار کننده 

همایش ها و سمینارهای  متعددی در سطح استان برای اعضا خود بوده است.
سید مسعود کیش بافان  به مهم ترین افتخارات اتحادیه اشاره کرد و گفت: تاسیس اتحادیه کشوری 

را نیز در مشهد با همت مدیران وقت این اتحادیه 
برعهده داشتیم .همچنین از ابتدا تا کنون نمایندگان 
این اتحادیه از  اعضا ی هیات مدیره اتحادیه بار 
کشور بوده که در سطح کشور جز اتحادیه های 
برتر می باشد لذا در  همین راستا  و با وجود 
پتانسیل های موجود در اتحادیه خواستار تعامل 
بیشتر سازمان ها و ارگانه های دولتی و اعتماد 
همه جانبه به اتحادیه شرکت های تعاونی حمل 
و نقل استان خراسان بوده و حمایت های همه 

جانبه آنان را  می طلبیم. 
و جان کالم اینکه تعاونی ها با نیم قرن سابقه 
می توانند با ایجاد بهره وری در زمینه ی حمل و 
نقل موفق تر و کارآمدتر حرکت کنند و همچنین 
یك شبکه ارتباطی بسیار قوی بین تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان باشند که چون خودشان نیز 
از جنس این قشر می باشند اعتماد متقابلی را نیز 

بین این دو گروه ایجاد می کنند.
اتحادیه  مدیره  هیات  عضو  و  مدیرعامل 
شرکت های تعاونی حمل و نقل استان خراسان 
در پایان اعضای هیات مدیره اتحادیه را به شرح 
ذیل معرفی نمود: آقایان علی اکبر ظریف رئیس 
هیات مدیره،  سید حیدر حیدری  نائب رئیس 
هیات مدیره،  مجتبی مقیمی فیروزآباد منشی 
هیات مدیره،  حسین جهان پناه عضو هیات 

مدیره. 

سید مسعود کیش بافان مدیرعامل اتحادیه تعاونی های حمل و نقل 
خراسان رضوی:

تعاونی های حمل و نقل، شبکه ارتباطی بسیار قوی 
بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان

در  کاال  المللی  بین  نقل  و  حمل  های  فعالیت  شروع  از  دهه   2 از  بیش  گذشت  با   
استان خراسان رضوی  و وجود بیش از 5000 ناوگان فعال در این بخش بخش خالء 
رانندگان  و  داران  کامیون  قانونی  و  مشروع  های  خواسته  پیگیری  برای  ای  مجموعه 
مشهود بود لذا به این منظور در اواخر سال 1391 انجمن صنفی کامیون داران حمل و 
نقل بین المللی خراسان رضوی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به ثبت 
تمامی کسانی  ایران،  کرامت و حرمت  نظام جمهوری اسالمی  اهداف  رسید و حفظ 
که با این انجمن ارتباط دارند و استیفای حقوق کلیه کامیون داران و رانندگان که در 
انجمن  کنند، سرلوحه  کار هیات مدیره   فعالیت می  ترانزیت و صادرات کاال  بخش 
قرار گرفت.  با درخواست این انجمن از اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان این 
ناوگان  هوشمند  کارت  کارهای  از  بخشی  محترم  دولت  های  سیاست  قالب  در  اداره 
و راننده به این انجمن صنفی واگذار گردید که این وظیفه  هم اکنون نیز ادامه دارد. 
در  که  است  طبیعی  باشد.   می  اختالفات  به  رسیدگی  انجمن  این  فعالیت  دیگر  بعد 
بعضا  نقل  و  های حمل  و شرکت  کاال  داران، صاحبان  کامیون  بین  کاال  جابجایی  امر 
بنابراین تالش می کنیم که از طریق انجمن موضوع مرتفع  اختالف به وجود می آید 
شود. با این حال درخواستی از مقام محترم قضایی اداره امور  شوراهای حل اختالف 
شد تا شعبه ای مشخص برای این امر اختصاص دهند که خوشبختانه با موافقت آنها 
در مجتمع شوراهای حل اختالف شماره 5 مشهد برای حل و فصل موضوعات تعیین 
پایانه های مرزی مرتبط  با گمرکات و  ما  گردید. همچنین چون بخش اعظم کارهای 
است بنابراین برای ارتباط با مسووالن ذی ربط و بیان مشکالت پیش روی این بخش 

و پیگیری مستمر سعی و تالش می شود.
از سوی دیگر بر اساس فرمایشات ریاست محترم جمهوری ، ریاست محترم مجلس  
به  بیشتری  کارهای  واگذاری  خصوص  در  کشور  مسووالن  سایر  و  اسالمی  شورای 
افرادی  نیفتاده و در بدنه بخش دولتی ظاهرا  اتفاق خاصی  تشکل های صنفی،  عمال 
از امور حمل  باشند، بدیهی است چنانچه بسیاری  باال را داشته  مایلند همچنان دست 
و نقل را به دو تشکل صنفی ) شرکت ها و رانندگان( سپرده شود، بهبود بیشتری در 
مدیریت و اداره امور انجام می شود. وجود سازمان ها،  ادارات و نهادهای موازی با 
نوعی  به  هرکدام  بلکه خود  گردند  نمی  امور  در  تسریع  موجب  تنها  نه  نقل  و  حمل 
سد راه رونق اقتصاد حمل و نقل و منافع ملی می شوند،  به طوری که هرکدام از آنها 
قرار  مدنظر  را  تشکیالتی خودشان  اهداف  و  دارند  را  تشکیالت خود  ساختار خاص 
داده و اعمال می کنند لذا این موازی کاری ها باعث مایوس شدن سرمایه گذاران در 

رضا تیموری رئیس انجمن صنفی کامیونداران حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی:

موازی کاری و عدم سپردن تصدی های دولتی در بخش 
حمل و نقل موجب فرار سرمایه می شود

بخش حمل و نقل گردیده و نیز خواسته 
یا ناخواسته فرار سرمایه گذاری را در پی 
های  تشکل  به  کارها  واگذاری  اگر  دارد. 
خود  شود  انجام  واقعی  معنای  به  صنفی 
نقل  به خود موازی کاری ها در حمل و 
انگیزه سرمایه گذاری اوج  حذف شده و 

می گیرد .

محترم  ریاست  فرمایشات  اساس  بر 
مجلس   محترم  ریاست   ، جمهوری 
مسووالن  سایر  و  اسالمی  شورای 
كارهای  واگذاری  خصوص  در  كشور 
عمال  های صنفی،   تشكل  به  بیشتری 
بدنه بخش  در  و  نیفتاده  اتفاق خاصی 
همچنان  مایلند  افرادی  ظاهرا  دولتی 

دست باال را داشته باشند
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اتحادیه شرکت های تعاونی حمل و نقل استان خراسان در سال 1372 با قبول مشارکت آزادانه و 
تبعیت از اصل 43 و44 قانون اساسی، در راستای تحقیق همیاری  و تعاون که در فرهنگ اسالمی و 

ایرانی ریشه ای دیرینه دارد، تشکیل گردید.
 سید مسعود کیش بافان مدیرعامل و عضو هیات مدیره اتحادیه شرکت های تعاونی حمل ونقل 
استان خراسان ضمن بیان مطلب فوق، ایجاد اشتغال مولد، ارائه خدمات عادالنه و منصفانه مورد نیاز 
مردم و راه اندازی چرخه های تولید، خدمات و افزایش بهره وری و بکارگیری پس اندازهای هرچند  
مختصر ضمن تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی که یاری رسان جامعه باشند و با هدف و  تحکیم 
مشارکت همکاری و تعاونی عمومی و تامین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضا 

و کمك به تحقق عدالت اجتماعی را از مهم ترین اهداف اتحادیه برشمرد.
 وی در ادامه به تشریح خدمات و فعالیت های اتحادیه پرداخت و گفت :براساس ماده 3 اساسنامه 

موضوع فعالیت اتحادیه به شرح ذیل می باشد:
-ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی مربوط به امو تعاون به تعاونی های عضو و باال بردن 

سطح علمی ، فنی و تخصصی و اطالعات مورد نیاز  اعضای آنها و گسترش تعلیمات تعاونی.
- ارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونی های عضو و کمك به 

جمع آوری آمار و اطالعات و گزارش های اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون.

- کمك به سازماندهی، حسن اداره امور، هماهنگی، حفاظت و توسعه تعاونی های عضو.
- کمك به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونی های عضو، بین آن ها ، مردم و دولت و 

سایر ارتباطات داخلی و خارجی
- ارائه خدمات اداری، مالی،حسابداری، حسابرسی ، بازرسی، تجاری و اعتباری به تعاونی های 

عضو.
- ارائه خدمات فنی، تخصصی، حقوقی، قبول وکالت اعضا در کلیه امور مورد نیاز آنها، خدمات 

مشاوره ای و راهنمایی و سایر تسهیالت مورد نیاز تعاونی های عضو.
- نظارت و التزام تعاونی های عضو موضوع فعالیت خود به رعایت قوانین و مقررات مربوط و 

معرفی متخلفین به مراجع  قانونی ذیربط.
- حل اختالف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی های عضو به صورت کدخدامنشی و 

صلح اعضا
-ایجاد واحدهای تولیدی، خدماتی وانجام سایر فعالیت های اقتصادی به منظور تامین نیازهای 

اتحادیه
- سرمایه گذاری در موسسات خدماتی و تولیدی و نهادهای اقتصادی با الویت تعاونی ها و اقدام به 

خرید سهام کارخانجات، موسسات دولتی  و غیر دولتی
- برگزاری نمایشگاه و یا مشارکت در نمایشگاه های داخلی و یبن المللی 

- بازاریابی، خرید و فروش، صادرات و واردات، عرضه تولیدات اتحادیه و تعاونی های عضو
مدیر عامل اتحادیه تعاونی های حمل و نقل خراسان رضوی در ادامه افزود: در همین راستا این 
اتحادیه توانسته ضمن تامین موارد فوق اولین تشکلی باشد که امور تصدیگرایانه برنامه حمل ونقل 
در استان را به منظور رفاه و آسایش بیشتر برای اعضا خود دریافت نماید و رضایت اعضا را به همراه 
داشته باشد همچنین این اتحادیه برگزارکننده کالس های آموزشی ویژه اعضا خود و برگزار کننده 

همایش ها و سمینارهای  متعددی در سطح استان برای اعضا خود بوده است.
سید مسعود کیش بافان  به مهم ترین افتخارات اتحادیه اشاره کرد و گفت: تاسیس اتحادیه کشوری 

را نیز در مشهد با همت مدیران وقت این اتحادیه 
برعهده داشتیم .همچنین از ابتدا تا کنون نمایندگان 
این اتحادیه از  اعضا ی هیات مدیره اتحادیه بار 
کشور بوده که در سطح کشور جز اتحادیه های 
برتر می باشد لذا در  همین راستا  و با وجود 
پتانسیل های موجود در اتحادیه خواستار تعامل 
بیشتر سازمان ها و ارگانه های دولتی و اعتماد 
همه جانبه به اتحادیه شرکت های تعاونی حمل 
و نقل استان خراسان بوده و حمایت های همه 

جانبه آنان را  می طلبیم. 
و جان کالم اینکه تعاونی ها با نیم قرن سابقه 
می توانند با ایجاد بهره وری در زمینه ی حمل و 
نقل موفق تر و کارآمدتر حرکت کنند و همچنین 
یك شبکه ارتباطی بسیار قوی بین تولیدکنندگان 
و مصرف کنندگان باشند که چون خودشان نیز 
از جنس این قشر می باشند اعتماد متقابلی را نیز 

بین این دو گروه ایجاد می کنند.
اتحادیه  مدیره  هیات  عضو  و  مدیرعامل 
شرکت های تعاونی حمل و نقل استان خراسان 
در پایان اعضای هیات مدیره اتحادیه را به شرح 
ذیل معرفی نمود: آقایان علی اکبر ظریف رئیس 
هیات مدیره،  سید حیدر حیدری  نائب رئیس 
هیات مدیره،  مجتبی مقیمی فیروزآباد منشی 
هیات مدیره،  حسین جهان پناه عضو هیات 

مدیره. 

سید مسعود کیش بافان مدیرعامل اتحادیه تعاونی های حمل و نقل 
خراسان رضوی:

تعاونی های حمل و نقل، شبکه ارتباطی بسیار قوی 
بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان

در  کاال  المللی  بین  نقل  و  حمل  های  فعالیت  شروع  از  دهه   2 از  بیش  گذشت  با   
استان خراسان رضوی  و وجود بیش از 5000 ناوگان فعال در این بخش بخش خالء 
رانندگان  و  داران  کامیون  قانونی  و  مشروع  های  خواسته  پیگیری  برای  ای  مجموعه 
مشهود بود لذا به این منظور در اواخر سال 1391 انجمن صنفی کامیون داران حمل و 
نقل بین المللی خراسان رضوی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به ثبت 
تمامی کسانی  ایران،  کرامت و حرمت  نظام جمهوری اسالمی  اهداف  رسید و حفظ 
که با این انجمن ارتباط دارند و استیفای حقوق کلیه کامیون داران و رانندگان که در 
انجمن  کنند، سرلوحه  کار هیات مدیره   فعالیت می  ترانزیت و صادرات کاال  بخش 
قرار گرفت.  با درخواست این انجمن از اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان این 
ناوگان  هوشمند  کارت  کارهای  از  بخشی  محترم  دولت  های  سیاست  قالب  در  اداره 
و راننده به این انجمن صنفی واگذار گردید که این وظیفه  هم اکنون نیز ادامه دارد. 
در  که  است  طبیعی  باشد.   می  اختالفات  به  رسیدگی  انجمن  این  فعالیت  دیگر  بعد 
بعضا  نقل  و  های حمل  و شرکت  کاال  داران، صاحبان  کامیون  بین  کاال  جابجایی  امر 
بنابراین تالش می کنیم که از طریق انجمن موضوع مرتفع  اختالف به وجود می آید 
شود. با این حال درخواستی از مقام محترم قضایی اداره امور  شوراهای حل اختالف 
شد تا شعبه ای مشخص برای این امر اختصاص دهند که خوشبختانه با موافقت آنها 
در مجتمع شوراهای حل اختالف شماره 5 مشهد برای حل و فصل موضوعات تعیین 
پایانه های مرزی مرتبط  با گمرکات و  ما  گردید. همچنین چون بخش اعظم کارهای 
است بنابراین برای ارتباط با مسووالن ذی ربط و بیان مشکالت پیش روی این بخش 

و پیگیری مستمر سعی و تالش می شود.
از سوی دیگر بر اساس فرمایشات ریاست محترم جمهوری ، ریاست محترم مجلس  
به  بیشتری  کارهای  واگذاری  خصوص  در  کشور  مسووالن  سایر  و  اسالمی  شورای 
افرادی  نیفتاده و در بدنه بخش دولتی ظاهرا  اتفاق خاصی  تشکل های صنفی،  عمال 
از امور حمل  باشند، بدیهی است چنانچه بسیاری  باال را داشته  مایلند همچنان دست 
و نقل را به دو تشکل صنفی ) شرکت ها و رانندگان( سپرده شود، بهبود بیشتری در 
مدیریت و اداره امور انجام می شود. وجود سازمان ها،  ادارات و نهادهای موازی با 
نوعی  به  هرکدام  بلکه خود  گردند  نمی  امور  در  تسریع  موجب  تنها  نه  نقل  و  حمل 
سد راه رونق اقتصاد حمل و نقل و منافع ملی می شوند،  به طوری که هرکدام از آنها 
قرار  مدنظر  را  تشکیالتی خودشان  اهداف  و  دارند  را  تشکیالت خود  ساختار خاص 
داده و اعمال می کنند لذا این موازی کاری ها باعث مایوس شدن سرمایه گذاران در 

رضا تیموری رئیس انجمن صنفی کامیونداران حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی:

موازی کاری و عدم سپردن تصدی های دولتی در بخش 
حمل و نقل موجب فرار سرمایه می شود

بخش حمل و نقل گردیده و نیز خواسته 
یا ناخواسته فرار سرمایه گذاری را در پی 
های  تشکل  به  کارها  واگذاری  اگر  دارد. 
خود  شود  انجام  واقعی  معنای  به  صنفی 
نقل  به خود موازی کاری ها در حمل و 
انگیزه سرمایه گذاری اوج  حذف شده و 

می گیرد .

محترم  ریاست  فرمایشات  اساس  بر 
مجلس   محترم  ریاست   ، جمهوری 
مسووالن  سایر  و  اسالمی  شورای 
كارهای  واگذاری  خصوص  در  كشور 
عمال  های صنفی،   تشكل  به  بیشتری 
بدنه بخش  در  و  نیفتاده  اتفاق خاصی 
همچنان  مایلند  افرادی  ظاهرا  دولتی 

دست باال را داشته باشند
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 انجمن صنفی کارفرمایان موسسات وشرکتهای حمل ونقل داخلی کاالی شهرستان تایباد  به شماره 
ثبت 128 در تاریخ 1379/12/19 تاسیس گردید و 14 شرکت حمل و نقل فعال را تحت پوشش 
خود دارد. آقایان یداهلل داودی رئیس هیات مدیره، عبدالقوم نصرالهی نایب رئیس انجمن، محمدرضا 

رحیمی دبیر انجمن و فرزاد چهاریاری خزانه دار انجمن می باشند.
 آقای داودی ضمن اظهار مطالب فوق اهداف تشکیل این انجمن را چنین برشمرد: استیفای حقوق 
و خواست های مشروع و قانونی از طریق ایجاد زمینه های مساعد به منظور  میل به اهداف پشتیبانی 
از حقوق و منافع مشروع حرفه ای اعضاء به طور اعم،  باال بردن کیفیت و قدرت اجرایی در تمامی 
امور خدماتی مربوطه به منظور تقویت و گسترش همکاری،  ایجاد زمینه های مساعد و برقراری 
ارتباط با ارگان ها، نهادهای رسمی و قانونی و موسسات دولتی و ملی در قالب مقررات قانونی و 
جلب توجه آنان برای  میل به اهداف انجمن،  همکاری و هماهنگی برای  تاسیس و تقویت و 
گسترش شرکت های تعاونی به منظور برخورداری اعضاء از تسهیالت بیشتر و رفع نیازمندی های 
آنان،  ایجاد صندوق تعاون به منظور کمك به اعضا و کوشش در جهت تامین امکانات رفاهی اعضا 
و برخورداری آنها از تسهیالت بیشتر با رعایت مقررات قانونی،  همکاری با اداره کار و رفاه امور 
اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی برای شناخت مشکالت کارگر، توصیه و تشویق شرکت ها و 
موسسات عضو در اجرای قوانین کار و تامین اجتماعی در مورد کارکنان،  کوشش در ایجاد استقرار 
ضوابط و روش هایی که موجب حسن نظم بیشتر در توزیع عادالنه کار موسسات و شرکت های 

عضو و نظارت در اجرای درست آن در خدمات مربوط و ملزم نمودن کلیه اعضا به رعایت آن.
وی در مورد اقدامات انجمن گفت: انجمن از ابتدای تاسیس تاکنون خدمات بسیاری را برای 
حل مشکالت اعضای تحت پوشش ارائه نموده است که مهم ترین آنها عبارتند از: مدیریت 
واجرای ساخت وساز پایانه بار خصوصی در شهرستان و ایجاد فضایی مناسب برای فعالیت 
دفاتر شرکت های حمل ونقل و ارائه خدمات جهت رفاه حال رانندگان و متصدیان شرکت های 
حمل ونقل، ایجاد فضای آموزشی برای برگزاری دوره های آموزشی ویژه مدیران و اعضا ی 
هیئت مدیره و تمامی رانندگان بخش حمل ونقل کاال و مسافر برون شهری و درون شهری داخلی 
و بین المللی از سال 1388 تاکنون،  عقد قرارداد در خصوص امور تصدی گرایانه با اداره کل حمل 
ونقل خراسان رضوی و واگذاری امورات تصدی گرایانه به انجمن،  برگزاری جلسات مکرر با 
شرکت های تحت پوشش و اعالم وارسال بخشنامه های سازمانی و اداری با توضیحات الزم،  
خدمات رسانی به تمامی شرکت های حمل ونقل تحت پوشش در خصوص دریافت حواله بارنامه 
از انجمن و انجام تمامی تسویه حساب های  سازمانی از طریق دستگاه های کارت خوان بانك ها  
در محل انجمن و خدمات تمدید پروانه فعالیت شرکت ها،  عضویت در کانون عالی کارفرمایان 
انجمن های صنفی شرکت های حمل ونقل داخلی کاالی کشور و استان خراسان رضوی از بدو 
تاسیس تاکنون،  پیگیری مسائل و مشکالت بخش از طریق اداره کل و سازمان حمل ونقل و یا 
کانون کشوری،  بررسی و رفع مشکالت و اختالفات بین رانندگان و شرکت های حمل ونقل با 
صاحبان کاال، شرکت در تمامی کنفرانس ها و جلسات سازمانی و بخش  اداری و سایر همایش ها و 
سمینارهای استانی و کشوری،  مشارکت در برگزاری تمامی مناسبت ها و جشن های ملی و انقالبی،  
همکاری با سازمان های هالل احمر،  کمیته امداد  و بهزیستی در امورات  خیریه،  ارائه مقاله و 

شرکت در اولین همایش فرصت های شغلی مناطق مرزی و ایجاد غرفه حمل ونقلی.
انجمن  های  برنامه  مورد  در  داخلی  نقل  و  های حمل  شرکت  انجمن  مدیره  هیات  رییس 
گفت: مهم ترین برنامه های در دست اقدام انجمن عبارتند از: دعوت از  شرکت ها و برگزاری 
جلسات در خصوص همکاری شرکت ها با یکدیگر در تمامی زمینه های مختلف،  مطرح کردن  

یداهلل داودی رییس هیات مدیره انجمن کارفرمایان موسسات و شرکت های 
حمل ونقل داخلی تایباد:

ساخت بارانداز در پایانه مرزی دوغارون 
از تردد کامیون های یک سر خالی جلوگیری می کند

و پیگیری در خصوص ایجاد شرکت تعاونی 
خدمات حمل ونقلی در شهرستان با مشارکت 
تمامی اعضا،  پیگیری ایجاد مجتمع خدماتی 
تعمیراتی در محل پایانه بار در خصوص دریافت 
نمایندگی لوازم و قطعات  کامیون  ها برای  رفاه 
حال تمامی شرکت های حمل ونقل و کامیون 

داران شهرستان و ایجاد شغل بوده است. 
وی در مورد مشکالت فرارو و راهکارها گفت: 
از آنجا که شهرستان تایباد در بن بست قراردارد 
و هیچ گونه واحد صنعتی مهم نداشته و با مرکز 
استان و  کارخانجات فاصله زیادی دارد . تردد 
کامیون ها فقط به خاطر بار صورت می گیرد 
برداشت محصوالت  زمان  در  فقط  هم  آن  و 
فعالیت  عمده  بنابراین  باشد   می  کشاورزی 
شرکت های حمل ونقل منطقه به صورت فصلی 
بوده که آن هم به علت خشکسالی های اخیر با 

نوسانات زیادی روبرو گردیده است . 
یداهلل داودی افزود: با توجه به وجود پایانه مرزی 
دوغارون که یکی از گمرکات فعال کشور در این 
منطقه مستقر می باشد و ساالنه از تمامی بنادر 
و دیگر مرزهای کشور و حتی داخل کشور 
کامیونهای زیادی حامل کاال به کشور افغانستان 
می باشند و رفت وآمد می نمایند و یا از کشور 
افغانستان به سایر پایانه های مرزی یا گمرکات 
و بنادر کاال حمل دارند  که می شود با ایجاد و 
ساخت بارانداز از تردد کامیون های یکسر خالی 
جلوگیری کرد و کاالهایی که از کشور افغانستان 
وارد می شود را  ابتدا در محل انبار و باراندازها تخلیه 
و سپس توسط کامیون های داخلی حمل  نمود   . 

از  یکی  نقل  و  حمل  صنعت  شك  بی   
اصلی ترین الزمه های پیشرفت در جامعه می 
باشد و این امر در جوامع پیشرفته کامال مشهود 
ایران  در  نقل  و  حل  بخش  متاسفانه  است 
هم پای دیگر بخش ها از پیشرفت ملموسی 
برخوردار نگردیده است که عوامل زیادی در 
این رابطه دخیل هستند که اهم بخش های 
دولت،  از:  عبارتند  زمینه   این  در  تاثیرگذار 
بخش حمل و نقل ) شرکت های حمل و نقل( 

و کامیون داران.

با توجه به این كه در شهرستان حرفه اصلی 
مردم كشاورزی است و طبیعتا بخش حمل 
فعالیت مشغول  به  راستا  این  در  هم  نقل  و 
می باشند به علت برداشت محصوالت در بازه 
زمانی مشخص 3 ماه از ابتدای تیر تا و حضور 
شهرستان،  در  كشور  سراسر  از  رانندگان 
مراجعه  همه  این  جوابگوی  موجود  امكانات 

كننده نمی باشد

حسن ضربی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی 
شرکت ها و موسسات حمل و نقل داخلی 
کاالی تربت جام ضمن اظهار مطلب فوق در 
خصوص تاریخچه و اهداف انجمن گفت: 
در سال 1380 برای انسجام هرچه بیشتر بین 
شرکت های حمل و نقل کاال و رفع مشکالت 
موجود بخش حمل و نقل اقدام به تشکیل 
انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل کاال 
و  گردید  شهرستان   در  فعال   20عضو  با 
انجمن با تشکیالت جلسات منظم و استفاده 
از تجربیات پیشکسوتان این بخش در راستای 
بوده و در  کاهش مشکالت موجود مصمم 
این راستا حرکت نموده است که مهم ترین 
اقدام های انجام شده عبارتند از: اطالع رسانی 
بروز و تشکیل جلسات برای ارتقای اطالعات 
اعضا، اجاره محل فعلی پایانه بار از شهرداری، 

با توجه به پراکنده بودن شرکت ها در سطح شهرستان و مشکالتی که برای شهروندان، رانندگان 
و صاحبان کاال به وجود آمده بود وایجاد امکانات الزم برای اسکان شرکت های حمل و نقل و 
به طور متمرکز به فعالیت مشغول شدند، برای برخورداری بیشتر مشتریان بخش حمل و نقل از 
خدمات شرکت ها، انجمن نسبت به مطالعه، کارشناسی ،تهیه زمین و دریافت موافقت اصولی 
جهت احداث شهرک حمل و نقل در شهرستان اقدام نموده است که این کار تا به سرانجام رسیدن 
ادامه خواهد داشت، با توجه به حضور دالالن در این بخش و اینکه فعالیت شرکت های حمل و 
نقل در شهرستان  تربت جام در بخش کشاورزی متمرکز می باشد برای حل این مشکل از سال 
1392 با انسجام بیشتر شرکت ها و همکاری بیشتر با هم، طرح مشارکت در عملکرد شرکت ها 

اجرا گردیده که ثمرات زیادی در این باره داشته است.
آقای حسن ضربی مشکالت مهم  پیش روی بخش حمل و نقل این شهرستان را چنین برشمرد: 
با توجه به این که در شهرستان حرفه اصلی مردم کشاورزی است و طبیعتا بخش حمل و نقل هم 
در این راستا به فعالیت مشغول می باشند به علت برداشت محصوالت در بازه زمانی مشخص 3 
ماه از ابتدای تیر  و حضور رانندگان از سراسر کشور در شهرستان، امکانات موجود جوابگوی این 
همه مراجعه کننده نمی باشد و در مواقعی باعث شرمساری از ارائه خدمات مطلوب  به مشتریان 

می گردد که انشااهلل با به سرانجام رسیدن شهرک حمل و نقل این مشکل برطرف خواهد شد.
وی در مورد همکاری سازمان های ذیربط با انجمن گفت: به طور نسبی همکاری می نمایند ولی 
این همکاری در رابطه بارفع مشکالت موجود کفایت نمی کند و انتظار می رود که بخش های 
دولتی در این باره تعامل بیشتری داشته باشند به خصوص در رابطه با احداث شهرک حمل و نقل 
موانع زیادی وجود دارد که زمان زیادی در رابطه با اخذ  استعالم های خواسته شده  صرف می 
شود و همچنین با توجه به هزینه زیادی که برای احداث شهرک مورد نیاز است امیدواریم  در این 

رابطه ها هم همکاری الزم را داشته باشند تا این مهم به سرانجام برسد.

حسن ضربی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت ها و موسسات 
حمل و نقل داخلی کاالی تربت جام:

احداث شهرک حمل و نقل تربت جام به همکاری بیشتر 
بخش های دولتی نیاز دارد
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 انجمن صنفی کارفرمایان موسسات وشرکتهای حمل ونقل داخلی کاالی شهرستان تایباد  به شماره 
ثبت 128 در تاریخ 1379/12/19 تاسیس گردید و 14 شرکت حمل و نقل فعال را تحت پوشش 
خود دارد. آقایان یداهلل داودی رئیس هیات مدیره، عبدالقوم نصرالهی نایب رئیس انجمن، محمدرضا 

رحیمی دبیر انجمن و فرزاد چهاریاری خزانه دار انجمن می باشند.
 آقای داودی ضمن اظهار مطالب فوق اهداف تشکیل این انجمن را چنین برشمرد: استیفای حقوق 
و خواست های مشروع و قانونی از طریق ایجاد زمینه های مساعد به منظور  میل به اهداف پشتیبانی 
از حقوق و منافع مشروع حرفه ای اعضاء به طور اعم،  باال بردن کیفیت و قدرت اجرایی در تمامی 
امور خدماتی مربوطه به منظور تقویت و گسترش همکاری،  ایجاد زمینه های مساعد و برقراری 
ارتباط با ارگان ها، نهادهای رسمی و قانونی و موسسات دولتی و ملی در قالب مقررات قانونی و 
جلب توجه آنان برای  میل به اهداف انجمن،  همکاری و هماهنگی برای  تاسیس و تقویت و 
گسترش شرکت های تعاونی به منظور برخورداری اعضاء از تسهیالت بیشتر و رفع نیازمندی های 
آنان،  ایجاد صندوق تعاون به منظور کمك به اعضا و کوشش در جهت تامین امکانات رفاهی اعضا 
و برخورداری آنها از تسهیالت بیشتر با رعایت مقررات قانونی،  همکاری با اداره کار و رفاه امور 
اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی برای شناخت مشکالت کارگر، توصیه و تشویق شرکت ها و 
موسسات عضو در اجرای قوانین کار و تامین اجتماعی در مورد کارکنان،  کوشش در ایجاد استقرار 
ضوابط و روش هایی که موجب حسن نظم بیشتر در توزیع عادالنه کار موسسات و شرکت های 

عضو و نظارت در اجرای درست آن در خدمات مربوط و ملزم نمودن کلیه اعضا به رعایت آن.
وی در مورد اقدامات انجمن گفت: انجمن از ابتدای تاسیس تاکنون خدمات بسیاری را برای 
حل مشکالت اعضای تحت پوشش ارائه نموده است که مهم ترین آنها عبارتند از: مدیریت 
واجرای ساخت وساز پایانه بار خصوصی در شهرستان و ایجاد فضایی مناسب برای فعالیت 
دفاتر شرکت های حمل ونقل و ارائه خدمات جهت رفاه حال رانندگان و متصدیان شرکت های 
حمل ونقل، ایجاد فضای آموزشی برای برگزاری دوره های آموزشی ویژه مدیران و اعضا ی 
هیئت مدیره و تمامی رانندگان بخش حمل ونقل کاال و مسافر برون شهری و درون شهری داخلی 
و بین المللی از سال 1388 تاکنون،  عقد قرارداد در خصوص امور تصدی گرایانه با اداره کل حمل 
ونقل خراسان رضوی و واگذاری امورات تصدی گرایانه به انجمن،  برگزاری جلسات مکرر با 
شرکت های تحت پوشش و اعالم وارسال بخشنامه های سازمانی و اداری با توضیحات الزم،  
خدمات رسانی به تمامی شرکت های حمل ونقل تحت پوشش در خصوص دریافت حواله بارنامه 
از انجمن و انجام تمامی تسویه حساب های  سازمانی از طریق دستگاه های کارت خوان بانك ها  
در محل انجمن و خدمات تمدید پروانه فعالیت شرکت ها،  عضویت در کانون عالی کارفرمایان 
انجمن های صنفی شرکت های حمل ونقل داخلی کاالی کشور و استان خراسان رضوی از بدو 
تاسیس تاکنون،  پیگیری مسائل و مشکالت بخش از طریق اداره کل و سازمان حمل ونقل و یا 
کانون کشوری،  بررسی و رفع مشکالت و اختالفات بین رانندگان و شرکت های حمل ونقل با 
صاحبان کاال، شرکت در تمامی کنفرانس ها و جلسات سازمانی و بخش  اداری و سایر همایش ها و 
سمینارهای استانی و کشوری،  مشارکت در برگزاری تمامی مناسبت ها و جشن های ملی و انقالبی،  
همکاری با سازمان های هالل احمر،  کمیته امداد  و بهزیستی در امورات  خیریه،  ارائه مقاله و 

شرکت در اولین همایش فرصت های شغلی مناطق مرزی و ایجاد غرفه حمل ونقلی.
انجمن  های  برنامه  مورد  در  داخلی  نقل  و  های حمل  شرکت  انجمن  مدیره  هیات  رییس 
گفت: مهم ترین برنامه های در دست اقدام انجمن عبارتند از: دعوت از  شرکت ها و برگزاری 
جلسات در خصوص همکاری شرکت ها با یکدیگر در تمامی زمینه های مختلف،  مطرح کردن  

یداهلل داودی رییس هیات مدیره انجمن کارفرمایان موسسات و شرکت های 
حمل ونقل داخلی تایباد:

ساخت بارانداز در پایانه مرزی دوغارون 
از تردد کامیون های یک سر خالی جلوگیری می کند

و پیگیری در خصوص ایجاد شرکت تعاونی 
خدمات حمل ونقلی در شهرستان با مشارکت 
تمامی اعضا،  پیگیری ایجاد مجتمع خدماتی 
تعمیراتی در محل پایانه بار در خصوص دریافت 
نمایندگی لوازم و قطعات  کامیون  ها برای  رفاه 
حال تمامی شرکت های حمل ونقل و کامیون 

داران شهرستان و ایجاد شغل بوده است. 
وی در مورد مشکالت فرارو و راهکارها گفت: 
از آنجا که شهرستان تایباد در بن بست قراردارد 
و هیچ گونه واحد صنعتی مهم نداشته و با مرکز 
استان و  کارخانجات فاصله زیادی دارد . تردد 
کامیون ها فقط به خاطر بار صورت می گیرد 
برداشت محصوالت  زمان  در  فقط  هم  آن  و 
فعالیت  عمده  بنابراین  باشد   می  کشاورزی 
شرکت های حمل ونقل منطقه به صورت فصلی 
بوده که آن هم به علت خشکسالی های اخیر با 

نوسانات زیادی روبرو گردیده است . 
یداهلل داودی افزود: با توجه به وجود پایانه مرزی 
دوغارون که یکی از گمرکات فعال کشور در این 
منطقه مستقر می باشد و ساالنه از تمامی بنادر 
و دیگر مرزهای کشور و حتی داخل کشور 
کامیونهای زیادی حامل کاال به کشور افغانستان 
می باشند و رفت وآمد می نمایند و یا از کشور 
افغانستان به سایر پایانه های مرزی یا گمرکات 
و بنادر کاال حمل دارند  که می شود با ایجاد و 
ساخت بارانداز از تردد کامیون های یکسر خالی 
جلوگیری کرد و کاالهایی که از کشور افغانستان 
وارد می شود را  ابتدا در محل انبار و باراندازها تخلیه 
و سپس توسط کامیون های داخلی حمل  نمود   . 

از  یکی  نقل  و  حمل  صنعت  شك  بی   
اصلی ترین الزمه های پیشرفت در جامعه می 
باشد و این امر در جوامع پیشرفته کامال مشهود 
ایران  در  نقل  و  حل  بخش  متاسفانه  است 
هم پای دیگر بخش ها از پیشرفت ملموسی 
برخوردار نگردیده است که عوامل زیادی در 
این رابطه دخیل هستند که اهم بخش های 
دولت،  از:  عبارتند  زمینه   این  در  تاثیرگذار 
بخش حمل و نقل ) شرکت های حمل و نقل( 

و کامیون داران.

با توجه به این كه در شهرستان حرفه اصلی 
مردم كشاورزی است و طبیعتا بخش حمل 
فعالیت مشغول  به  راستا  این  در  هم  نقل  و 
می باشند به علت برداشت محصوالت در بازه 
زمانی مشخص 3 ماه از ابتدای تیر تا و حضور 
شهرستان،  در  كشور  سراسر  از  رانندگان 
مراجعه  همه  این  جوابگوی  موجود  امكانات 

كننده نمی باشد

حسن ضربی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی 
شرکت ها و موسسات حمل و نقل داخلی 
کاالی تربت جام ضمن اظهار مطلب فوق در 
خصوص تاریخچه و اهداف انجمن گفت: 
در سال 1380 برای انسجام هرچه بیشتر بین 
شرکت های حمل و نقل کاال و رفع مشکالت 
موجود بخش حمل و نقل اقدام به تشکیل 
انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل کاال 
و  گردید  شهرستان   در  فعال   20عضو  با 
انجمن با تشکیالت جلسات منظم و استفاده 
از تجربیات پیشکسوتان این بخش در راستای 
بوده و در  کاهش مشکالت موجود مصمم 
این راستا حرکت نموده است که مهم ترین 
اقدام های انجام شده عبارتند از: اطالع رسانی 
بروز و تشکیل جلسات برای ارتقای اطالعات 
اعضا، اجاره محل فعلی پایانه بار از شهرداری، 

با توجه به پراکنده بودن شرکت ها در سطح شهرستان و مشکالتی که برای شهروندان، رانندگان 
و صاحبان کاال به وجود آمده بود وایجاد امکانات الزم برای اسکان شرکت های حمل و نقل و 
به طور متمرکز به فعالیت مشغول شدند، برای برخورداری بیشتر مشتریان بخش حمل و نقل از 
خدمات شرکت ها، انجمن نسبت به مطالعه، کارشناسی ،تهیه زمین و دریافت موافقت اصولی 
جهت احداث شهرک حمل و نقل در شهرستان اقدام نموده است که این کار تا به سرانجام رسیدن 
ادامه خواهد داشت، با توجه به حضور دالالن در این بخش و اینکه فعالیت شرکت های حمل و 
نقل در شهرستان  تربت جام در بخش کشاورزی متمرکز می باشد برای حل این مشکل از سال 
1392 با انسجام بیشتر شرکت ها و همکاری بیشتر با هم، طرح مشارکت در عملکرد شرکت ها 

اجرا گردیده که ثمرات زیادی در این باره داشته است.
آقای حسن ضربی مشکالت مهم  پیش روی بخش حمل و نقل این شهرستان را چنین برشمرد: 
با توجه به این که در شهرستان حرفه اصلی مردم کشاورزی است و طبیعتا بخش حمل و نقل هم 
در این راستا به فعالیت مشغول می باشند به علت برداشت محصوالت در بازه زمانی مشخص 3 
ماه از ابتدای تیر  و حضور رانندگان از سراسر کشور در شهرستان، امکانات موجود جوابگوی این 
همه مراجعه کننده نمی باشد و در مواقعی باعث شرمساری از ارائه خدمات مطلوب  به مشتریان 

می گردد که انشااهلل با به سرانجام رسیدن شهرک حمل و نقل این مشکل برطرف خواهد شد.
وی در مورد همکاری سازمان های ذیربط با انجمن گفت: به طور نسبی همکاری می نمایند ولی 
این همکاری در رابطه بارفع مشکالت موجود کفایت نمی کند و انتظار می رود که بخش های 
دولتی در این باره تعامل بیشتری داشته باشند به خصوص در رابطه با احداث شهرک حمل و نقل 
موانع زیادی وجود دارد که زمان زیادی در رابطه با اخذ  استعالم های خواسته شده  صرف می 
شود و همچنین با توجه به هزینه زیادی که برای احداث شهرک مورد نیاز است امیدواریم  در این 

رابطه ها هم همکاری الزم را داشته باشند تا این مهم به سرانجام برسد.

حسن ضربی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت ها و موسسات 
حمل و نقل داخلی کاالی تربت جام:

احداث شهرک حمل و نقل تربت جام به همکاری بیشتر 
بخش های دولتی نیاز دارد



48

13
94

اه 
ر م

 آذ
-5

39
اره

شم

هدف از تاسیس انجمن ها در ابتدا هماهنگی بین مدیران 
توسط  نقل  و  حمل  مقررات  دقیق  اجرای  و  ها  شرکت 
شرکت ها و از سویی رابط بین شرکت ها و سازمان های 

ذیربط بوده است.
انجمن صنفی  مدیره  هیات  رئیس  هروی  قدوسی  جعفر 
کارفرمایی شرکت ها و موسسات مسافربری تربت جام- 
تایباد ضمن بیان مطلب فوق به وظایف و اهداف انجمن 
اشاره کرد و چنین گفت: تا کنون انجمن ها وظایفی را که 
در ابتدای تاسیس به آنها محول گردیده به نحو احسن انجام 
داده است و عالوه بر آن بسیاری از وظایفی که از طریق اداره 

کل حمل و نقل به انجمن واگذار گردیده، عمل کرده است از جمله شرکت در جلسات متعدد 
و جوابگویی به مسووالن و اداره های مختلف در شهرستان و رابط بین پلیس راه، شرکت ها 

و رانندگان نیز بوده است.
وی در پاسخ به این سوال که مهم  ترین مشکالت فراروی بخش حمل و نقل در حوزه فعالیت 
چیست و چه راهکارهایی را برای حل آنها پیشنهاد می دهید چنین اظهار نمود:  مهم ترین 
مشکل انجمن ها به خصوص انجمن صنفی شهرستان تربت جام نبود نماینده دائم از سوی 
اداره کل حمل و نقل  و پایانه ها در منطقه که پاسخگوی مسووالن  و ارگان های مختلف 
شهرستان باشند و مهم تر این که آشنایی نزدیك  با مشکالت فراروی حمل و نقل در منطقه 
ادارات و مسووالن که  برابر درخواست های  انجمن ها در  از  داشته و حمایت های الزم 
انجمن ها توان جوابگویی و رسیدگی را ندارند، داشته باشند. موضوع دیگری که رانندگان و 
دارندگان اتوبوس های شهرستان را درگیر خود نموده معضل سواری های مسافربر شخصی 
بدون مجوز می باشد که هر روز بر تعداداشان افزوده گشته و در حال حاضر از مرز 160 
دستگاه تجاوز نموده در صورتی که بدون پرداخت عوارض شهردارري، کمیسیون، بیمه و سایر 
هزینه ها مبادرت به حمل مسافر می نمایند. با وجود دریافت مجوزهایی از سوی دادستانی 
محترم شهرستان مبنی بر متوقف نمودن سواری های فوق، هیچ یك از ارگان های شهرستان 
اقدام قابل قبولی در این رابطه انجام نداده اند در نهایت با وجود این سواری ها چیزی به تعطیلی 

خط تربت جام به مشهد نمانده است.
یکی دیگر از مشکالت ما سهمیه گازوئیل اتوبوس های مسیر تربت جام به تهران، ساری، 
زاهدان،بیرجند می باشد که کفاف یك ماه تردد این اتوکارها را نمی نماید اکثر آنها در 10 روز 
پایان ماه با کمبود گازوئیل مواجه می شوند )مراتب طی نامه 4865/س/83-94/07/26 به اداره 

کل حمل و نقل و پایانه های استان گزارش شده است.
جعفر قدوسی در پاسخ به سوال پایانی که آیا سازمان ها و ادارات مرتبط با بخش  حمل و 
نقل تعامل الزم با انجمن های مرتبط را دارند ؟ گفت: ادارات مرتبط و غیر مرتبط به انجمن ها 

نگاهی از باال دارند و توجهی  به نظرات و مشکالت انجمن ها از خود نشان نمی دهند.
در پایان ضمن تشکر و قدردانی از شهردار محترم شهرستان که واقعا اقدامات موثری در رابطه 
با زیباسازی پایانه انجام داده اند باید گفت، هنوز کارهای زیادی مانده تا پایانه به درجه مطلوب 

برسد.

جعفر قدوسی هروی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی
 شرکت ها و موسسات مسافربری تربت جام– تایباد

نماینده دائم اداره کل حمل و نقل و پایانه ها 
در منطقه تربت جام حضور ندارد 

حمل ونقل ، توسعه و 

پیوند ملت ها...

کشور را ابالغ کرده است که هیئت افغان از 
این اقدام ارزشمند جمهور ي اسالمي ایران 
تشکر و قدر داني کرده ومتعهد شده تدابیر 
الزم برای اعزام ناوگان افغاني به بندر چابهار 

را در دستور کار خود قرار دهد.
وی افزود: در این راستا الزم است تا تجار 
افغاني کاالي ترانزیت خود را از کشور هاي 
مبداء به مقصد چابهار اظهار کنند؛ ضمن 
اینکه از طریق اطالع رساني مناسب به تجار 
افغاني موجب تسریع در این تصمیم گیري 

خواهند شد.
مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان 
رضوی ادامه داد: عالوه بر این، برگزاري 
کمیته هاي پیگیري مصوبات و همچنین 
تشکیل نشست هاي مرزي برای رفع فوري 
مشکالت و همچنین موافقت جمهوري 
اسالمي براي عضویت افغانستان در کریدور 
در حمل ونقل بین المللي تراسیکا از دیگر 
موارد بود و مقرر شد که به سازمان هاي 

ذیربط نیز منعکس شود.

تاکید بر معرفي ایران به عنوان کشوري 
امن و کم هزینه در ترانزیت

وی در پایان گفت: ذکر این نکته ضروري 
است که شرکت هاي حمل نقل بین المللي 
با معرفي ایران به عنوان کشوري امن و کم 
هزینه مي توانند تجار کشور هاي منطقه 
را به انتخاب مسیر از این کشور ترغیب 
کرده و موجب تقویت ترانزیت در منطقه 
نیز شوند. ضمن اینکه استفاده از سیستم 
هاي نرم افزاري و مکانیزه از سوي دستگاه 
هاي ذي ربط موجب تسهیل حمل ونقل و 

تجارت می شود.

ادامه از صفحه27

حمیدرضا دانش رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل 
کاالی تربت حیدریه ، مه والت و زاوه:

 انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل 
ونقل کاالی تربت حیدریه و خواف در سال 
1379  با تعداد 28 عضو به شماره ثبت 123 
در اداره کار و امور اجتماعی شهرستان وقت 
تربت حیدریه به ثبت رسید. در اوایل تاسیس با 
توجه به کمبود روغن موتور در این شهرستان 
نحو  به  مهم  این  انجمن  گذاری  سرمایه  با 
احسن انجام شد که مشکل اساسی شهرستان 
مرتفع گردید و آقایان فریدون شاه ولی نایب 
رییس، حبیب اهلل سلطانی خزانه دار و رضا 

ناصری بازرس انجمن می باشند.
حمیدرضا دانش رئیس هیات مدیره انجمن 
صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل 
کاالی تربت حیدریه، مه والت و زاوه ضمن 
با  اظهار مطالب فوق، گفت: در سال 1385 
سرمایه گذاری حدود یك میلیارد تومان توسط 
شرکت های حمل و نقل با مجوز احداث پایانه 
سیمان زاوه به نام این انجمن نسبت به تاسیس  
و راه اندازی پایانه حمل سیمان اقدام گردیده 
است که این خود باعث اتحاد بسیار خوب بین 
شرکت های حمل و نقل که در آنجا مستقر 
هستند با رانندگان و همچنین کارخانه سیمان 
زاوه شده است و به جرات می توان اظهار 
نمود که پایانه سیمان زاوه و کارخانه سیمان 
کمترین مشکل را در سطح استان نسبت به 

دیگر کارخانجات مشابه دارند. 
 وی در ادامه افزود: در سال 1391 با توجه 

به این که شرکت های حمل و نقل شهرستان خواف به حد نصاب رسیدند از این انجمن جدا 
شدند  که به نام انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کاالی تربت حیدریه – مه 
والت – زاوه تغییرنام داده شد و هم اکنون تعداد اعضای این انجمن 24 شرکت حمل و نقل می 
باشد . با سرمایه گذاری  شرکت های حمل و نقل که با نظارت  کامل این انجمن بوده مکانی در 

بهترین نقطه شهر خریداری شده است و در آنجا مستقر هستند .  
حمیدرضا دانش در پایان به مهم ترین مشکل انجمن اشاره کرد و گفت: مهم ترین مشکل فراروی 
این انجمن مربوط با اداره امور اقتصاد و دارایی است که مشکل اکثر انجمن ها می باشد پیشنهاد 

می گردد که این سازمان نسبت به مقررات دست و پاگیر خود تجدید نظر نماید. 

پیسکسوت انجمن:
حبیب اهلل سلطانی

تلفن شرکت نام مدیرعامل نام شرکت
52225800 اسماعیل زاده اتحاد تربت
52226377 خودساز بزرگ
56722266 قرایی پیام انقالب
52272939 حبیبی تعاونی کامیونداران
52294006 دانش جاده داران دانش
52410971 شاه ولی حیدربار
56722470 یوسفی دشت محوالت
53223334 محمدپور رباط سنگ
52240400 زیوری زیوری
52236244 پورمهدی سحرگاه
52284274 سلطانی سلطانی
56722266 نوذری شادی صحرا
52224388 شبرنگ شبرنگ
56774140 احمدی شقایق افکن
53724320 تارا صبا
52223370 سیدین ف/ن/ راهیان گستر
52310043 باقری ف/ن/ سیر آفاق
52284440 اسپالنی ف/ ن/ طالی سیاه
52313868 بدیعیان ف/ن/ میعاد نور
52220253 حسن زاده فجر
56724304 هاشمی گلبرگ بار
52242977 بزمی مسعود
52323287 ناصری نصرجهان نیک
52237222 نجاتیان همابار

مقررات مالیاتی در بخش حمل و نقل نیاز به بازنگری دارد
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هدف از تاسیس انجمن ها در ابتدا هماهنگی بین مدیران 
توسط  نقل  و  حمل  مقررات  دقیق  اجرای  و  ها  شرکت 
شرکت ها و از سویی رابط بین شرکت ها و سازمان های 

ذیربط بوده است.
انجمن صنفی  مدیره  هیات  رئیس  هروی  قدوسی  جعفر 
کارفرمایی شرکت ها و موسسات مسافربری تربت جام- 
تایباد ضمن بیان مطلب فوق به وظایف و اهداف انجمن 
اشاره کرد و چنین گفت: تا کنون انجمن ها وظایفی را که 
در ابتدای تاسیس به آنها محول گردیده به نحو احسن انجام 
داده است و عالوه بر آن بسیاری از وظایفی که از طریق اداره 

کل حمل و نقل به انجمن واگذار گردیده، عمل کرده است از جمله شرکت در جلسات متعدد 
و جوابگویی به مسووالن و اداره های مختلف در شهرستان و رابط بین پلیس راه، شرکت ها 

و رانندگان نیز بوده است.
وی در پاسخ به این سوال که مهم  ترین مشکالت فراروی بخش حمل و نقل در حوزه فعالیت 
چیست و چه راهکارهایی را برای حل آنها پیشنهاد می دهید چنین اظهار نمود:  مهم ترین 
مشکل انجمن ها به خصوص انجمن صنفی شهرستان تربت جام نبود نماینده دائم از سوی 
اداره کل حمل و نقل  و پایانه ها در منطقه که پاسخگوی مسووالن  و ارگان های مختلف 
شهرستان باشند و مهم تر این که آشنایی نزدیك  با مشکالت فراروی حمل و نقل در منطقه 
ادارات و مسووالن که  برابر درخواست های  انجمن ها در  از  داشته و حمایت های الزم 
انجمن ها توان جوابگویی و رسیدگی را ندارند، داشته باشند. موضوع دیگری که رانندگان و 
دارندگان اتوبوس های شهرستان را درگیر خود نموده معضل سواری های مسافربر شخصی 
بدون مجوز می باشد که هر روز بر تعداداشان افزوده گشته و در حال حاضر از مرز 160 
دستگاه تجاوز نموده در صورتی که بدون پرداخت عوارض شهردارري، کمیسیون، بیمه و سایر 
هزینه ها مبادرت به حمل مسافر می نمایند. با وجود دریافت مجوزهایی از سوی دادستانی 
محترم شهرستان مبنی بر متوقف نمودن سواری های فوق، هیچ یك از ارگان های شهرستان 
اقدام قابل قبولی در این رابطه انجام نداده اند در نهایت با وجود این سواری ها چیزی به تعطیلی 

خط تربت جام به مشهد نمانده است.
یکی دیگر از مشکالت ما سهمیه گازوئیل اتوبوس های مسیر تربت جام به تهران، ساری، 
زاهدان،بیرجند می باشد که کفاف یك ماه تردد این اتوکارها را نمی نماید اکثر آنها در 10 روز 
پایان ماه با کمبود گازوئیل مواجه می شوند )مراتب طی نامه 4865/س/83-94/07/26 به اداره 

کل حمل و نقل و پایانه های استان گزارش شده است.
جعفر قدوسی در پاسخ به سوال پایانی که آیا سازمان ها و ادارات مرتبط با بخش  حمل و 
نقل تعامل الزم با انجمن های مرتبط را دارند ؟ گفت: ادارات مرتبط و غیر مرتبط به انجمن ها 

نگاهی از باال دارند و توجهی  به نظرات و مشکالت انجمن ها از خود نشان نمی دهند.
در پایان ضمن تشکر و قدردانی از شهردار محترم شهرستان که واقعا اقدامات موثری در رابطه 
با زیباسازی پایانه انجام داده اند باید گفت، هنوز کارهای زیادی مانده تا پایانه به درجه مطلوب 

برسد.

جعفر قدوسی هروی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی
 شرکت ها و موسسات مسافربری تربت جام– تایباد

نماینده دائم اداره کل حمل و نقل و پایانه ها 
در منطقه تربت جام حضور ندارد 

حمل ونقل ، توسعه و 

پیوند ملت ها...

کشور را ابالغ کرده است که هیئت افغان از 
این اقدام ارزشمند جمهور ي اسالمي ایران 
تشکر و قدر داني کرده ومتعهد شده تدابیر 
الزم برای اعزام ناوگان افغاني به بندر چابهار 

را در دستور کار خود قرار دهد.
وی افزود: در این راستا الزم است تا تجار 
افغاني کاالي ترانزیت خود را از کشور هاي 
مبداء به مقصد چابهار اظهار کنند؛ ضمن 
اینکه از طریق اطالع رساني مناسب به تجار 
افغاني موجب تسریع در این تصمیم گیري 

خواهند شد.
مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان 
رضوی ادامه داد: عالوه بر این، برگزاري 
کمیته هاي پیگیري مصوبات و همچنین 
تشکیل نشست هاي مرزي برای رفع فوري 
مشکالت و همچنین موافقت جمهوري 
اسالمي براي عضویت افغانستان در کریدور 
در حمل ونقل بین المللي تراسیکا از دیگر 
موارد بود و مقرر شد که به سازمان هاي 

ذیربط نیز منعکس شود.

تاکید بر معرفي ایران به عنوان کشوري 
امن و کم هزینه در ترانزیت

وی در پایان گفت: ذکر این نکته ضروري 
است که شرکت هاي حمل نقل بین المللي 
با معرفي ایران به عنوان کشوري امن و کم 
هزینه مي توانند تجار کشور هاي منطقه 
را به انتخاب مسیر از این کشور ترغیب 
کرده و موجب تقویت ترانزیت در منطقه 
نیز شوند. ضمن اینکه استفاده از سیستم 
هاي نرم افزاري و مکانیزه از سوي دستگاه 
هاي ذي ربط موجب تسهیل حمل ونقل و 

تجارت می شود.

ادامه از صفحه27

حمیدرضا دانش رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل 
کاالی تربت حیدریه ، مه والت و زاوه:

 انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل 
ونقل کاالی تربت حیدریه و خواف در سال 
1379  با تعداد 28 عضو به شماره ثبت 123 
در اداره کار و امور اجتماعی شهرستان وقت 
تربت حیدریه به ثبت رسید. در اوایل تاسیس با 
توجه به کمبود روغن موتور در این شهرستان 
نحو  به  مهم  این  انجمن  گذاری  سرمایه  با 
احسن انجام شد که مشکل اساسی شهرستان 
مرتفع گردید و آقایان فریدون شاه ولی نایب 
رییس، حبیب اهلل سلطانی خزانه دار و رضا 

ناصری بازرس انجمن می باشند.
حمیدرضا دانش رئیس هیات مدیره انجمن 
صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل 
کاالی تربت حیدریه، مه والت و زاوه ضمن 
با  اظهار مطالب فوق، گفت: در سال 1385 
سرمایه گذاری حدود یك میلیارد تومان توسط 
شرکت های حمل و نقل با مجوز احداث پایانه 
سیمان زاوه به نام این انجمن نسبت به تاسیس  
و راه اندازی پایانه حمل سیمان اقدام گردیده 
است که این خود باعث اتحاد بسیار خوب بین 
شرکت های حمل و نقل که در آنجا مستقر 
هستند با رانندگان و همچنین کارخانه سیمان 
زاوه شده است و به جرات می توان اظهار 
نمود که پایانه سیمان زاوه و کارخانه سیمان 
کمترین مشکل را در سطح استان نسبت به 

دیگر کارخانجات مشابه دارند. 
 وی در ادامه افزود: در سال 1391 با توجه 

به این که شرکت های حمل و نقل شهرستان خواف به حد نصاب رسیدند از این انجمن جدا 
شدند  که به نام انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کاالی تربت حیدریه – مه 
والت – زاوه تغییرنام داده شد و هم اکنون تعداد اعضای این انجمن 24 شرکت حمل و نقل می 
باشد . با سرمایه گذاری  شرکت های حمل و نقل که با نظارت  کامل این انجمن بوده مکانی در 

بهترین نقطه شهر خریداری شده است و در آنجا مستقر هستند .  
حمیدرضا دانش در پایان به مهم ترین مشکل انجمن اشاره کرد و گفت: مهم ترین مشکل فراروی 
این انجمن مربوط با اداره امور اقتصاد و دارایی است که مشکل اکثر انجمن ها می باشد پیشنهاد 

می گردد که این سازمان نسبت به مقررات دست و پاگیر خود تجدید نظر نماید. 

پیسکسوت انجمن:
حبیب اهلل سلطانی

تلفن شرکت نام مدیرعامل نام شرکت
52225800 اسماعیل زاده اتحاد تربت
52226377 خودساز بزرگ
56722266 قرایی پیام انقالب
52272939 حبیبی تعاونی کامیونداران
52294006 دانش جاده داران دانش
52410971 شاه ولی حیدربار
56722470 یوسفی دشت محوالت
53223334 محمدپور رباط سنگ
52240400 زیوری زیوری
52236244 پورمهدی سحرگاه
52284274 سلطانی سلطانی
56722266 نوذری شادی صحرا
52224388 شبرنگ شبرنگ
56774140 احمدی شقایق افکن
53724320 تارا صبا
52223370 سیدین ف/ن/ راهیان گستر
52310043 باقری ف/ن/ سیر آفاق
52284440 اسپالنی ف/ ن/ طالی سیاه
52313868 بدیعیان ف/ن/ میعاد نور
52220253 حسن زاده فجر
56724304 هاشمی گلبرگ بار
52242977 بزمی مسعود
52323287 ناصری نصرجهان نیک
52237222 نجاتیان همابار

مقررات مالیاتی در بخش حمل و نقل نیاز به بازنگری دارد
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 انجمن صنفی شرکت های شرکت های حمل و نقل مسافربری تربت حیدریه خواف در تاریخ 
84/10/26 به شماره ثبت 142 در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی با 
هدف سهولت انجام امور اداری، ایجاد شرایط بهتر کار، بهره وری و کارآیی و ارتقا خدمت رسانی 
به مسافران  تاسیس گردید که برای انجام امورات  در شهرهای دولت آباد، رباط سنگ، رشتخوار، 

سنگان و قاسم آباد دفتر نمایندگی دارد.
مهدی رئوفی مقدم رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل مسافربر تربت 
حیدریه و خواف ضمن اظهار مطلب فوق مهم ترین اقدام های انجام شده توسط انجمن را به شرح 

ذیل  برشمرد:
جایگزینی  وضعیت،   و صورت  فعالیت  پروانه  و صدور  تمدید  برای  اداری  اقدامات  انجام 
خدمات  ارائه  برای  الزم  های  اقدام  انجام  معمولی،  های  اتوبوس  با  ویژه  های  اتوبوس 
ابالغ  کشور،  شهرهای  کلیه  و  مشهد  به  مسافرین  به  نسبت  کرایه  سواری  منظم  و  مطلوب 
تشکیل 60 دوره  آنها،  بین  اختالفات  پوشش و حل  به شرکت های تحت  ها  دستورالعمل 
کالس آموزشی ویژه رانندگان تحت پوشش شرکت ها و موسسات مسافربری شهرستان تربت 
 حیدریه و خواف با همکاری فرماندهی نیروی انتظامی و اماکن شهرستان، ایجاد سایت به آدرس
.www.torbatanjoman.com ،  تشکیل صندوق قرض الحسنه و واگذاری تسهیالت بدون 
سود در بین رانندگان شرکت ) شرکت های تربت هما و سمند سفر( ، سرمایه گذاری برای زیبا 
سازی و تغییر دکوراسیون داخلی تمامی     شرکت ها، پیش پرداخت عوارض  به صورت علی 

الحساب برای همکاری با شهرداری محترم شهرستان در خصوص گازرسانی به پایانه مسافربری. 
وی در ادامه به مهم ترین مشکالت فراروی انجمن  و راهکارهای آن را چنین بیان کرد:: 

- پایانه شهرستان تربت حیدریه به شرکت ها و موسسات مسافربری مستقر در پایانه توسط شهرداری 
محترم اجاره داده شده است و از سیستم گرمایشی و سرمایشی، سرویس های بهداشتی وآسفالت 
نامطلوبی برخوردار می باشد که پیشنهاد می گردد شهرداری از محل عوارضی که توسط شرکت ها 

و موسسات مسافربری ماهیانه اخذ می نماید صرف بهسازی پایانه گردد.
-  مناسب نبودن موقعیت مکانی آن یکی از دالیل عدم مراجعه مسافران به داخل پایانه است که در این 
مورد پیشنهاد می گردد پایانه مسافربری به مکانی مناسب منتقل گردد که برای انتقال و ساخت پایانه 
خصوصی می توان از سرمایه گذاران بخش خصوصی و همکاری اداره های ذیربط  کمك گرفت. 
وارد  استان  جنوب  از  که  هایی  ناوگان  کلیه  شود   می  باعث  کمربندی  جاده  بودن  بسته   -
شهرستان می شوند از ابتدای ورود به توقف و اقدام به حمل مسافران شهرستان می نمایند که این امر 

باعث بروز مشکالت فراوان برای مسافران ، شرکت ها و موسسات مسافربری شهرستان می شود.
 برای رفع این مشکل  پیشنهاد می گردد با همکاری و مساعدت کلیه ادارات ذیربط برای تکمیل و 
بازگشایی جاده کمربندی اقدام شود، این امر که اثرات بسیار فراوانی از جمله: برگشت سرمایه گذار 
به بخش حمل و نقل شهرستان، ایجاد خطوط و سرویس دهی به کلیه مراکز و  شهرهای جنوب 
استان، سرویس دهی منظم و ساماندهی به سرویس های مشهد، اشتغالزایی در سطح شهرستان، کم 
شدن تردد و بار ترافیکی در بلوار امام رضا )ع( و جلوگیری از ایجاد تصادفات دلخراش و ارتقاء  

خدمات به مسافر، دارد.
- مشکل دیگر که می توان به آن اشاره نمود برگزاری جمعه بازار و بازار زعفران در پایانه مسافربری 
است که مشکالتی از جمله ایجاد ترافیك در خروجی پایانه و اتالف وقت مسافران، ایجاد فضای 
غیرفرهنگی توسط دست فروشان و پرنده فروشان در پایانه وعدم رعایت نظافت و بهداشت از 
ضایعات به جا مانده برای پایانه مسافربری دارد، در این رابطه پیشنهاد می شود این بازارها در مکان 

مناسب دیگری برگزار گردد.
- مشکل دیگر  خودروهای سواری کرایه شخصی می باشد تعداد زیادی خودروی سواری کرایه 

ها و موسسات  انجمن صنفی شرکت  مدیره  مقدم رئیس هیات  رئوفی  مهدی 
مسافربری تربت حیدریه – خواف:

ساماندهی و نوسازی ناوگان سواری کرایه     
برابر با رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال

شخصی در سطح شهر مشغول فعالیت هستند 
که وجود آنان باعث تبعات فراوانی در بخش 
حمل و نقل از جمله ایجاد بار ترافیك در میدان 
22 بهمن. عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط 
به حمل و نقل از جمله ممنوعیت  حمل اتباع 
بیگانه و افغانی، ممنوعیت حمل بار تجاری و 
مواد مخدر و غیره شده است و در صورت 
رانندگان  توسط  مسافران  برای  مشکل  بروز 
امکان بررسی و رسیدگی به شکایت مسافر 
برای این انجمن مقدور نیست لذا پیشنهاد می 
گردد با کمك مالی و تسهیالت ویژه بانکی 
برای  عمومی  نقل  و  بخش حمل  به  دولت 
خرید خودروی پالک عمومی، کم نمودن هزینه 
مربوط به خودرو های پالک عمومی، همکاری 
پلیس راهنمایی و رانندگی و انتقال کانکس 
پلیس راهور به ابتدای جاده مشهد این مشکل 

بزرگ مرتفع شود.
مهدی رئوفی مقدم در پایان ضمن تقدیر و تشکر 
از استاندار استان خراسان رضوی، فرماندار و 
دادستان این شهرستان، گفت: نیت قلبی کلیه 
همکاران ما در بخش حمل و نقل مسافر این 
شهرستان رضایت شهروندان و مسافران بارگاه 
ملکوتی ثامن الحجج )ع( بوده و هست لذا 
همین امر تحمل مشکالت را آسان می نماید 
همکاری و کمك های دولتمردان در این بخش 
را برای ارتقاء خدمت رسانی به مسافران عزیز 

می طلبد.

اقتصادی نبودن حمل و نقل و دیده نشدن 
جایگاه آن در تصمیمات کالن ، فعالیت 
تعدادی از شرکت های ناکارآمد، نقص و به 
روز نبودن قوانینی و مقررات و عدم توفیق 
مناسب در بحث نوسازی ناوگان باعث 
شده است که به طور مناسب از ظرفیت و 
توانمندی های حمل و نقل جاده ای استفاده 
نشود. حبیب اهلل غالمپور با بیان  این مطلب 

افزود:

تمام كارهایی كه در رابطه با رانندگان از قبیل كارت سالمت، كمیسیون 
پزشكی، شارژ هوشمند و صدور كارت و كالس های آموزشی در مركز 
استان انجام می شده،  با تالش و همكاری مسوولین محترم پایانه به این 

انجمن واگذار گردیده است

انجمن صنفی کارفرمایی مالکین کامیون های سبك و سنگین شهرستان 
های تربت حیدریه، رشتخوار، فیض آباد، خواف و کاشمر در مورخه 
1381/08/21 زیر نظر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتخاب هیات 
مدیره شروع به کار کرد. در آن زمان دفترچه کار برای رانندگی مالک بوده 
که پس از آن با همکاری و هماهنگی اداره کل حمل و نقل و پایانه های 
خراسان رضوی مدارک کارت هوشمند از رانندگان اخذ شد و برای صدور 
کارت به اداره کل ارسال گردید و تاکنون با هماهنگی پایانه محترم این 

شهرستان و اداره کل شارژ و صدور کارت هوشمند انجام می پذیرد.
پی گیری مقدمات کارهایی که در رابطه با رانندگان از قبیل کارت سالمت، 
کمیسیون پزشکی، شارژ هوشمند و صدور کارت و کالس های آموزشی 
در مرکز استان انجام می شده،  با تالش و همکاری پایانه محترم به این 

انجمن واگذار گردیده است.
رئیس هیات مدیره انجمن مهم ترین مشکالت فراروی رانندگان  بخش 

حمل و نقل در حوزه فعالیت خود را چنین برشمرد: 
- پرداخت نکردن کرایه رانندگان در مقصد و گرفتن شماره حساب بانکی 

از راننده 
-  پرداخت نکردن و خوابیدن کامیون های حامل تره بار در میدان بار و 

غیره 
- افرادی که به خاطر بیمه تامین اجتماعی رانندگان اقدام به گرفتن کارت 

هوشمند می کنند در صورتی که حرفه و شغل دیگری دارند 
- گرفتن بارنامه و صورت وضعیت برای شارژ کارت هوشمند که برای 

رانندگان کمپرسی و جرثقیل مقدور نمی باشد. 

حبیب اهلل غالمپور،   رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی 
مالکین کامیون های سبک و سنگین شهرستان های تربت حیدریه، 

رشتخوار، فیض آباد، خواف و کاشمر:

 تشکل های مردمی در صنعت 

حمل و نقل باید تقویت شوند

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی تشکیل اتاق فکر در 
شرکت های حمل و نقل مسافر و باری بین شهری و همچنین شرکت هاي 

حمل ونقل بین المللي فعال در استان را خواستار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل، مدیر کل حمل و نقل و پایانه ها ی 
خراسان رضوی در نشستی مشترک با مدیران شرکت های حمل و نقل 
بین المللي استان گفت: برگزاری جلسات و تشکیل اتاق فکری متشکل از 
مدیران شرکت ها و مسووالن اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان می 

تواند راهگشای حل مشکالت و معضالت پیش رو باشد.

سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه هاي حمل و نقل را به عنوان 
موتور هاي توسعه ي حمل ونقل معرفي نمود و افزود: شركت های كوچک 
فعال در این بخش نیز می توانند با ایجاد فضایی مناسب، شرایط را برای 

هلدینگ شدن فراهم كنند

مهندس جواد وحدتی فرد با اشاره به اینکه حمل و نقل باری و   مسافری و 
بین المللي موضوعی استراتژیك و بسیار حساس در تمامی کشورهای جهان 
و همچنین کشور  مي باشد افزود: ما می توانیم با دسته بندی موضوعات و 
برگزاری جلسات مختلف، راهبردهای ویژه ای را برای انسجام بخشی به 

فعالیت ها و پیشبرد اهداف داشته باشیم.
وی گفت: تدوین و طراحی برنامه استراتژی توسعه در شرکت ها و اجرای 
ترانزیت موفق با کشورهای همسایه به ویژه ترکمنستان و افغانستان و همچنین  
حضور مدیران شرکت هاي حمل ونقل  مختلف در  نمایشگاه هاي مختلف 
کشور هاي هدف و نیز حضور در همایش ها و نمایشگاه های منطقه ای 
در کشورهای همسایه می تواند در پیشبرد اهداف و حل مشکالت پیش 

رو موثر باشد.
مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان خاطر نشان کرد: ما بخش دولتی 
همواره در صددیم تا با برپایی جلسات و ارایه موضوعات با مدیران عامل 
شرکت های حمل ونقل، مشکالت و موانع را  از پیش و رو برداریم اما این 
مهم زمانی محقق خواهد شد که تمامی شرکت های فعال به ویژه شرکت 
های اصلی و مادر نیز به صورت مداوم و همیشگی موضوعات و مشکالت 
را مطرح و با همفکری با کارشناسان و خبرگان بخش به عنوان  یك نیرو ي 

متخصص در حل مشکالت در کنار دولت باشند.
مهندس وحدتی فرد از سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه هاي 
حمل و نقل را به عنوان موتور هاي توسعه ي حمل ونقل معرفي نمود و 
افزود: شرکت های کوچك فعال در این بخش نیز می توانند با ایجاد فضایی 

مناسب، شرایط را برای هلدینگ شدن فراهم کنند.
نشست تخصصی مدیر کل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی با 
تعدادي  از  مدیران عامل شرکت های حمل و نقل جاده اي  استان در محل  

انجمن صنفي شرکت هاي حمل ونقل بین المللي استان برگزار شد.

تشکیل اتاق فکر در شرکت های حمل و نقل 
جاده اي و بین المللي
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 انجمن صنفی شرکت های شرکت های حمل و نقل مسافربری تربت حیدریه خواف در تاریخ 
84/10/26 به شماره ثبت 142 در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی با 
هدف سهولت انجام امور اداری، ایجاد شرایط بهتر کار، بهره وری و کارآیی و ارتقا خدمت رسانی 
به مسافران  تاسیس گردید که برای انجام امورات  در شهرهای دولت آباد، رباط سنگ، رشتخوار، 

سنگان و قاسم آباد دفتر نمایندگی دارد.
مهدی رئوفی مقدم رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل مسافربر تربت 
حیدریه و خواف ضمن اظهار مطلب فوق مهم ترین اقدام های انجام شده توسط انجمن را به شرح 

ذیل  برشمرد:
جایگزینی  وضعیت،   و صورت  فعالیت  پروانه  و صدور  تمدید  برای  اداری  اقدامات  انجام 
خدمات  ارائه  برای  الزم  های  اقدام  انجام  معمولی،  های  اتوبوس  با  ویژه  های  اتوبوس 
ابالغ  کشور،  شهرهای  کلیه  و  مشهد  به  مسافرین  به  نسبت  کرایه  سواری  منظم  و  مطلوب 
تشکیل 60 دوره  آنها،  بین  اختالفات  پوشش و حل  به شرکت های تحت  ها  دستورالعمل 
کالس آموزشی ویژه رانندگان تحت پوشش شرکت ها و موسسات مسافربری شهرستان تربت 
 حیدریه و خواف با همکاری فرماندهی نیروی انتظامی و اماکن شهرستان، ایجاد سایت به آدرس
.www.torbatanjoman.com ،  تشکیل صندوق قرض الحسنه و واگذاری تسهیالت بدون 
سود در بین رانندگان شرکت ) شرکت های تربت هما و سمند سفر( ، سرمایه گذاری برای زیبا 
سازی و تغییر دکوراسیون داخلی تمامی     شرکت ها، پیش پرداخت عوارض  به صورت علی 

الحساب برای همکاری با شهرداری محترم شهرستان در خصوص گازرسانی به پایانه مسافربری. 
وی در ادامه به مهم ترین مشکالت فراروی انجمن  و راهکارهای آن را چنین بیان کرد:: 

- پایانه شهرستان تربت حیدریه به شرکت ها و موسسات مسافربری مستقر در پایانه توسط شهرداری 
محترم اجاره داده شده است و از سیستم گرمایشی و سرمایشی، سرویس های بهداشتی وآسفالت 
نامطلوبی برخوردار می باشد که پیشنهاد می گردد شهرداری از محل عوارضی که توسط شرکت ها 

و موسسات مسافربری ماهیانه اخذ می نماید صرف بهسازی پایانه گردد.
-  مناسب نبودن موقعیت مکانی آن یکی از دالیل عدم مراجعه مسافران به داخل پایانه است که در این 
مورد پیشنهاد می گردد پایانه مسافربری به مکانی مناسب منتقل گردد که برای انتقال و ساخت پایانه 
خصوصی می توان از سرمایه گذاران بخش خصوصی و همکاری اداره های ذیربط  کمك گرفت. 
وارد  استان  جنوب  از  که  هایی  ناوگان  کلیه  شود   می  باعث  کمربندی  جاده  بودن  بسته   -
شهرستان می شوند از ابتدای ورود به توقف و اقدام به حمل مسافران شهرستان می نمایند که این امر 

باعث بروز مشکالت فراوان برای مسافران ، شرکت ها و موسسات مسافربری شهرستان می شود.
 برای رفع این مشکل  پیشنهاد می گردد با همکاری و مساعدت کلیه ادارات ذیربط برای تکمیل و 
بازگشایی جاده کمربندی اقدام شود، این امر که اثرات بسیار فراوانی از جمله: برگشت سرمایه گذار 
به بخش حمل و نقل شهرستان، ایجاد خطوط و سرویس دهی به کلیه مراکز و  شهرهای جنوب 
استان، سرویس دهی منظم و ساماندهی به سرویس های مشهد، اشتغالزایی در سطح شهرستان، کم 
شدن تردد و بار ترافیکی در بلوار امام رضا )ع( و جلوگیری از ایجاد تصادفات دلخراش و ارتقاء  

خدمات به مسافر، دارد.
- مشکل دیگر که می توان به آن اشاره نمود برگزاری جمعه بازار و بازار زعفران در پایانه مسافربری 
است که مشکالتی از جمله ایجاد ترافیك در خروجی پایانه و اتالف وقت مسافران، ایجاد فضای 
غیرفرهنگی توسط دست فروشان و پرنده فروشان در پایانه وعدم رعایت نظافت و بهداشت از 
ضایعات به جا مانده برای پایانه مسافربری دارد، در این رابطه پیشنهاد می شود این بازارها در مکان 

مناسب دیگری برگزار گردد.
- مشکل دیگر  خودروهای سواری کرایه شخصی می باشد تعداد زیادی خودروی سواری کرایه 

ها و موسسات  انجمن صنفی شرکت  مدیره  مقدم رئیس هیات  رئوفی  مهدی 
مسافربری تربت حیدریه – خواف:

ساماندهی و نوسازی ناوگان سواری کرایه     
برابر با رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال

شخصی در سطح شهر مشغول فعالیت هستند 
که وجود آنان باعث تبعات فراوانی در بخش 
حمل و نقل از جمله ایجاد بار ترافیك در میدان 
22 بهمن. عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط 
به حمل و نقل از جمله ممنوعیت  حمل اتباع 
بیگانه و افغانی، ممنوعیت حمل بار تجاری و 
مواد مخدر و غیره شده است و در صورت 
رانندگان  توسط  مسافران  برای  مشکل  بروز 
امکان بررسی و رسیدگی به شکایت مسافر 
برای این انجمن مقدور نیست لذا پیشنهاد می 
گردد با کمك مالی و تسهیالت ویژه بانکی 
برای  عمومی  نقل  و  بخش حمل  به  دولت 
خرید خودروی پالک عمومی، کم نمودن هزینه 
مربوط به خودرو های پالک عمومی، همکاری 
پلیس راهنمایی و رانندگی و انتقال کانکس 
پلیس راهور به ابتدای جاده مشهد این مشکل 

بزرگ مرتفع شود.
مهدی رئوفی مقدم در پایان ضمن تقدیر و تشکر 
از استاندار استان خراسان رضوی، فرماندار و 
دادستان این شهرستان، گفت: نیت قلبی کلیه 
همکاران ما در بخش حمل و نقل مسافر این 
شهرستان رضایت شهروندان و مسافران بارگاه 
ملکوتی ثامن الحجج )ع( بوده و هست لذا 
همین امر تحمل مشکالت را آسان می نماید 
همکاری و کمك های دولتمردان در این بخش 
را برای ارتقاء خدمت رسانی به مسافران عزیز 

می طلبد.

اقتصادی نبودن حمل و نقل و دیده نشدن 
جایگاه آن در تصمیمات کالن ، فعالیت 
تعدادی از شرکت های ناکارآمد، نقص و به 
روز نبودن قوانینی و مقررات و عدم توفیق 
مناسب در بحث نوسازی ناوگان باعث 
شده است که به طور مناسب از ظرفیت و 
توانمندی های حمل و نقل جاده ای استفاده 
نشود. حبیب اهلل غالمپور با بیان  این مطلب 

افزود:

تمام كارهایی كه در رابطه با رانندگان از قبیل كارت سالمت، كمیسیون 
پزشكی، شارژ هوشمند و صدور كارت و كالس های آموزشی در مركز 
استان انجام می شده،  با تالش و همكاری مسوولین محترم پایانه به این 

انجمن واگذار گردیده است

انجمن صنفی کارفرمایی مالکین کامیون های سبك و سنگین شهرستان 
های تربت حیدریه، رشتخوار، فیض آباد، خواف و کاشمر در مورخه 
1381/08/21 زیر نظر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتخاب هیات 
مدیره شروع به کار کرد. در آن زمان دفترچه کار برای رانندگی مالک بوده 
که پس از آن با همکاری و هماهنگی اداره کل حمل و نقل و پایانه های 
خراسان رضوی مدارک کارت هوشمند از رانندگان اخذ شد و برای صدور 
کارت به اداره کل ارسال گردید و تاکنون با هماهنگی پایانه محترم این 

شهرستان و اداره کل شارژ و صدور کارت هوشمند انجام می پذیرد.
پی گیری مقدمات کارهایی که در رابطه با رانندگان از قبیل کارت سالمت، 
کمیسیون پزشکی، شارژ هوشمند و صدور کارت و کالس های آموزشی 
در مرکز استان انجام می شده،  با تالش و همکاری پایانه محترم به این 

انجمن واگذار گردیده است.
رئیس هیات مدیره انجمن مهم ترین مشکالت فراروی رانندگان  بخش 

حمل و نقل در حوزه فعالیت خود را چنین برشمرد: 
- پرداخت نکردن کرایه رانندگان در مقصد و گرفتن شماره حساب بانکی 

از راننده 
-  پرداخت نکردن و خوابیدن کامیون های حامل تره بار در میدان بار و 

غیره 
- افرادی که به خاطر بیمه تامین اجتماعی رانندگان اقدام به گرفتن کارت 

هوشمند می کنند در صورتی که حرفه و شغل دیگری دارند 
- گرفتن بارنامه و صورت وضعیت برای شارژ کارت هوشمند که برای 

رانندگان کمپرسی و جرثقیل مقدور نمی باشد. 

حبیب اهلل غالمپور،   رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی 
مالکین کامیون های سبک و سنگین شهرستان های تربت حیدریه، 

رشتخوار، فیض آباد، خواف و کاشمر:

 تشکل های مردمی در صنعت 

حمل و نقل باید تقویت شوند

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی تشکیل اتاق فکر در 
شرکت های حمل و نقل مسافر و باری بین شهری و همچنین شرکت هاي 

حمل ونقل بین المللي فعال در استان را خواستار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل، مدیر کل حمل و نقل و پایانه ها ی 
خراسان رضوی در نشستی مشترک با مدیران شرکت های حمل و نقل 
بین المللي استان گفت: برگزاری جلسات و تشکیل اتاق فکری متشکل از 
مدیران شرکت ها و مسووالن اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان می 

تواند راهگشای حل مشکالت و معضالت پیش رو باشد.

سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه هاي حمل و نقل را به عنوان 
موتور هاي توسعه ي حمل ونقل معرفي نمود و افزود: شركت های كوچک 
فعال در این بخش نیز می توانند با ایجاد فضایی مناسب، شرایط را برای 

هلدینگ شدن فراهم كنند

مهندس جواد وحدتی فرد با اشاره به اینکه حمل و نقل باری و   مسافری و 
بین المللي موضوعی استراتژیك و بسیار حساس در تمامی کشورهای جهان 
و همچنین کشور  مي باشد افزود: ما می توانیم با دسته بندی موضوعات و 
برگزاری جلسات مختلف، راهبردهای ویژه ای را برای انسجام بخشی به 

فعالیت ها و پیشبرد اهداف داشته باشیم.
وی گفت: تدوین و طراحی برنامه استراتژی توسعه در شرکت ها و اجرای 
ترانزیت موفق با کشورهای همسایه به ویژه ترکمنستان و افغانستان و همچنین  
حضور مدیران شرکت هاي حمل ونقل  مختلف در  نمایشگاه هاي مختلف 
کشور هاي هدف و نیز حضور در همایش ها و نمایشگاه های منطقه ای 
در کشورهای همسایه می تواند در پیشبرد اهداف و حل مشکالت پیش 

رو موثر باشد.
مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان خاطر نشان کرد: ما بخش دولتی 
همواره در صددیم تا با برپایی جلسات و ارایه موضوعات با مدیران عامل 
شرکت های حمل ونقل، مشکالت و موانع را  از پیش و رو برداریم اما این 
مهم زمانی محقق خواهد شد که تمامی شرکت های فعال به ویژه شرکت 
های اصلی و مادر نیز به صورت مداوم و همیشگی موضوعات و مشکالت 
را مطرح و با همفکری با کارشناسان و خبرگان بخش به عنوان  یك نیرو ي 

متخصص در حل مشکالت در کنار دولت باشند.
مهندس وحدتی فرد از سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه هاي 
حمل و نقل را به عنوان موتور هاي توسعه ي حمل ونقل معرفي نمود و 
افزود: شرکت های کوچك فعال در این بخش نیز می توانند با ایجاد فضایی 

مناسب، شرایط را برای هلدینگ شدن فراهم کنند.
نشست تخصصی مدیر کل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی با 
تعدادي  از  مدیران عامل شرکت های حمل و نقل جاده اي  استان در محل  

انجمن صنفي شرکت هاي حمل ونقل بین المللي استان برگزار شد.

تشکیل اتاق فکر در شرکت های حمل و نقل 
جاده اي و بین المللي
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شرکت های حمل و نقل شهرستان خواف تا قبل از91/11/01 تحت پوشش انجمن صنفی 
تربت حیدریه فعالیت داشتند که به دلیل عدم ارائه هرگونه خدمات از سوی این انجمن بر آن 
شدیم نسبت به تاسیس یك انجمن صنفی مستقل و پویا تالش نماییم. بر همین اساس اولین 
انجمن صنفی شهرستان خواف به همت و تالش آقایان : عثمان محمدپرست)خوافی(، طاهرعلی 
حسن  زاده، حاج اسداهلل باسلیقه، عبدالحمید حمیدی و اینجانب عارف جاللی زاده تاسیس 
گردید که همین هیات موسس در اولین انتخابات به عنوان اعضای هیات مدیره و آقای محمد 

فوالد پنجه به عنوان بازرس انجمن انتخاب شدند.
عارف جاللی زاده رییس انجمن کارفرمایی شرکت ها و موسسات حمل و نقل خواف و حومه 
ضمن اظهار مطالب فوق به مهم ترین اهداف پیش روی انجمن اشاره کرد که عبارتند از:  وحدت 
و هم دلی در پیشبرد اهداف  و امور جاری حمل و نقل شهرستان در غالب تشکل صنفی،  کم 
کردن هزینه های سفر، انجام امور و برطرف کردن موانع و مشکالت با همکاری اعضا، ارائه ی 
خدمات به اعضا، تسهیل امور جاری، یکپارچه نگری به امور مشترک اعضا اعم از مالیات، بیمه، 
ایجاد و راه اندازی تشکیالت اداری مستقل  و با آغاز ساخت پروژه ساختمان انجمن با زیربنایی 

بالغ بر 1600 مترمربع به صورت کاربری ترکیبی. 

عدم رعایت حقوق صنفی اعضا نسبت به هم، نداشتن تفاهم و رعایت مقررات، همچنین 
از  را  پایانه ها،  اداره كل حمل و نقل و  از طرف  با تخلف  نبود نظارت دقیق و برخورد جدی 

جمله مهم ترین مشكالت فراروی بخش حمل و نقل شهرستان  است

وی عقد قرارداد در قالب توافق نامه  با اداره کل حمل و نقل و پایانه ها برای ارائه خدمات اعم 
از صدور حواله ی بار نامه در شهرستان، تفویض وظایف سازمان مربوط به امور شهرستان شامل 
نظارت بر شرکت های در شرف تاسیس و شرکت های حمل و نقل و تشکیل پرونده برای 
شرکت های فعال،  توافق با اداره دارایی شهرستان راجع به ضرایب مالیات به صورت همگانی 
و نسبت به سالیان گذشته، پی گیری شهرک حمل و نقل شهرستان را از اقدام های مهم و موثر 

پیرامون حل مشکالت فراروی اعضای انجمن برشمرد.
رییس انجمن حمل و نقل خواف در ادامه عدم رعایت حقوق صنفی اعضا نسبت به هم، نداشتن 
تفاهم و رعایت مقررات، همچنین نبود نظارت دقیق و برخورد جدی با تخلف از طرف اداره 
کل حمل و نقل و پایانه ها را از جمله مهم ترین مشکالت فراروی بخش حمل و نقل شهرستان 

بیان نمود.
عارف جاللی زاده در پاسخ به این سوال که آیا سازمان های مرتبط با بخش حمل و نقل تعامل 
الزم را با بخش خصوصی این حوزه دارند، گفت:قطعا این تعامل بوده  وهست ولی از آنجایی که 

عارف جاللی زاده رئیس انجمن کارفرمایی شرکت ها 
و موسسات حمل و نقل خواف و حومه:

مسووالن ذی ربط در شهرستان باید از نقطه نظر 
کارشناسی انجمن ها استفاده کنند 

درشهرستان خواف به دلیل عدم وجود تفاهم و 
هم دلی بین همین تعداد محدود از شرکت ها و از 
سویی موافقت با تاسیس نمایندگی شرکت های 
حمل و نقل سراسری مشکالت عدیده ای را برای 
شرکت های حمل و نقل   در سطح شهرستان به 
وجود آورده است، این تعامل کافی نیست، عدم 
پذیرش انجمن ها از سوی بخش های دولتی 
به خصوص فرمانداری و دخالت ندادن نظرات 
صنف در تصمیم گیری های مربوط به بخش 
حمل و نقل شهرستان، از طرف دیگر اظهارنظر 
وبعضا دخالت در امور جاری حمل و نقل، مثل 
برقراری عوارض در مسیر جاده و...مشکالتی 
همچنین  است.  آورده  بوجود  برای صنف  را 
پیگیری مطالبات حمل و نقلی بدون در نظر 
گرفتن دیدگاه انجمن و بخش خصوصی مانند 
همین شهرک حمل و نقل که پس از پنج سال 
متوالی هنوز جایگاه  انجمن و بخش حمل و نقل 
شهرستان نسبت به شهرک حمل و نقل زرین 
طالیی مشخص نیست و افرادی از طریق نماینده 
محترم شهرستان  و سازمان همیاری شهرداری 
معرفی و پی گیر موضوع هستند نشان دهنده 
آن است که مسووالن ذیربط نظرات کارشناسی 

انجمن را ملحوظ نمی کنند.

انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های حمل و نقل، شهرستان سبزوار در خردادماه 1380 با هدف 
تجمیع  شرکت ها ، پیشبرد اهداف مشترک اعضا،  کمك به مشکالت موجود ، تعیین خط مشی و 

چگونگی رونق بیشتر حمل و نقل مسافر برون شهری  شهرستان تاسیس گردید.
 علی داورزنی رئیس انجمن ضمن بیان مطلب فوق به اقدام های موثر برای حل مشکالت فراروی 
اعضای انجمن و برنامه های در دست اقدام انجمن اشاره نمود که عبارتند از: خاتمه دادن به چندین 
سال درگیری شرکت ها و شهرداری در خصوص اجاره بها غرفه های پایانه مسافربری و تعیین تعرفه 
ثابت برای سال های آینده، حذف ناوگان فرسوده ویکپارچه نمودن تمامی ناوگان شهرستان و ارتقا  
اتوبوس های عادی به سرویس های ویژه و وی آی پی ، یکسان نمودن نرخ سرویس های ویژه، انعقاد 
تفاهم نامه با اداره کل متبوع مبنی بر انجام امور مراحل تاسیس شرکت مسافربری، تمدید پروانه فعالیت 
شرکت ها و صدور حواله صورت وضعیت برای رفاه اعضاء در خصوص حل مشکالت جاری 
صنفی و همچنین مشکالت بین اعضا در این جلسات، پیگیری در خصوص ساخت پارک سوار در 
خروجی های شهر به دلیل  ساختار نامناسب پایانه و تشکیل کار گروه پیگیری این طرح ، انعقاد قرارداد 
با پلیس راهور در خصوص برخورد انضباطی  با اتوبوس های عبوری و هدایت مسافران به داخل 
پایانه مسافربری ، رسیدگی به شکایات مسافران پایانه مسافربری و پیگیری شکایت  ها تا حصول نتیجه 
و جلب رضایت مسافران  گرامی و برخورد با رانندگان متخلف، برگزاری کالس های آموزشی ویژه 
مدیران، کارکنان و رانندگان بخش برای ارتقا سطح  علمی اعضاء و رانندگان، همکاری با اداره ها و 
نهادهای دولتی  وانقالبی باالخص نیروی مقاومت سپاه پاسداران انقالب اسالمی برای اعزام کاروان های 

راهیان نور و مراسم ارتحال امام راه حل)ره(
وی در پاسخ به این سوال که مهم ترین مشکالت فراروی بخش حمل و نقل در حوزه فعالیت  شما 

چیست  و چه راهکارهایی را برای حل آنها پیشنهاد می دهید؟چنین توضیح داد: 
- عدم تطابق کرایه ها با هزینه ها :چنانچه مستحضرید در چند ساله  اخیر به دلیل تحریم کشور نرخ 
قطعات یدکی، سوخت و روغن موتور وسایل نقلیه افزایشی بعضا 400درصدی  داشته ولی متاسفانه 
نرخ بلیت حدودا 25 درصد افزایش یافته است. شایان ذکر است افزایش نرخ بلیت، کم شدن تعداد سفر 

را در پی خواهد داشت و فقط پایین آمدن نرخ قطعات ، سوخت و غیره چاره ساز خواهد بود.
-آزاد نبودن نرخ ناوگان ویژه و تعیین نرخ توسط ادارات کل: پیشنهاد می گردد همانند حمل و نقل کاال 
نرخ کرایه سرویس های  ویژه بر اساس عرضه و تقاضا توسط انجمن ها و به صورت شناور تعیین 

گردد.
- عدم واگذاری تسهیالت بانکی با سود و بازپرداخت مناسب برای نوسازی ناوگان و احداث پایانه 
مسافربری: با توجه به اینکه برخی پایانه های مسافربری همانند سبزوار از اشکاالت فنی و ساختاری 
نامناسب برخوردار می باشند و از طرفی همه ساله به هنگام تجدید اجاره غرفه ها دچار مشکالت 
متعددی هستند در صورتی که سازمان محترم متبوع تمهیدات الزم برای تسهیالت بانکی مناسب اتخاذ 
نمایند،  شرکت های مسافربری حاضر به تاسیس پایانه خصوصی با کیفیت استاندارد و حتی باالتر از 

استاندارد اعالمی سازمان می باشند.
-  مدیریت چندگانه در پایانه های مسافربری و باالخص دخالت شهرداری در امور حمل و نقل که 
بعضا مشکالت متعددی را برای شرکت ها و مسافران محترم ایجاد نموده و حتی در برخی موارد با 

قوانین دست و پاگیر شهرداری ها، باعث جلوگیری از رشد شرکت ها نیز می گردند.
- مشکالت تجمع مسافرین در خروجی شهرها  و باالخص خروجی پایتخت)سه راه افسریه( : 
مراجعه مسافرین به خروجی شهرها معضل اصلی برخی شهرستان های فاقد کمربندی می باشد،  

علی داورزنی رئیس انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های 
حمل و نقل شهرستان سبزوار پیشنهاد داد:

تسهیالت بانکی با نرخ کم بهره
 بـرای نوسـازی ناوگان جـاده ای 

تاجایی که بیش از 50 درصد از مسافران بدون 
میادین  از  و  مسافربری  های  پایانه  به  مراجعه 
خروجی شهرها بدون اخذ بلیت و پرداخت حق 
و حقوق شرکت ها، مالکین و شهرداری و بدون 

بیمه حوادث اقدام به سفر می نمایند.
- اجرای سلیقه ای قوانین توسط پلیس راه همانند 
جریمه کمربند، تعیین آج الستیك، تعیین سرعت 
مجاز و...: به عنوان مثال علیرغم اعالم کارمندان 
شرکت های مسافربری و همچنین اعالم رانندگان 
مبنی بر بستن کمربند در داخل اتوبوس ها به هنگام 
حرکت، متاسفانه اغلب ماموران  پلیس راه به محض 
مشاهده مسافرانی که فاقد کمربند می باشند اقدام به 
جریمه های سنگین کمربند و سایر تخلفات مشابه 

می نمایند.
در  متمرکز  های  پایانه  بودن ساخت  اشتباه   -
شهرهای کوچك توسط شهرداری ها: با احداث 
پایانه های متمرکز در شهرهای کوچك و هدایت 
شرکت های مسافربری به داخل پایانه  ها، حس 
رقابت از کلیه   شرکت ها  گرفته شده و در دراز 

مدت تضعیف حمل و نقل را درپی داشته است.
بر  اتوبوس  انحصاری:  تولید  منفی  تاثیر   -
سرمایه گذاران بخش حمل و نقل مسافر برون 
رقابتی شدن  و  برند  تنوع  شهری و ضرورت 
فضای تولید اتوبوس و مینی بوس در کشور و 

روان سازی روند واردات اتوبوس. 
-  فشارهای متعدد بعضا بی مورد و نابجا به 
رانندگان در هنگام تمدید کارت هوشمند رانندگان: 
همانند اخذ تمامی گواهی های آموزشی و چندین 
گواهی عدم اعتیاد در فواصل زمانی نزدیك که با 
توجه به  صرف زمان و هزینه ،  تاثیر منفی بر 

رانندگان دارد.
- عدم تطابق اعتبار کارت هوشمند رانندگی با سایر 
مدارک از قبیل: کارت سالمت، دفترچه پلیس راه 
باعث  می شود رانندگان تمام سال پیگیر تمدید 
این گونه کارت ها بوده و در روحیه کاری آنان نیز 

تاثیر بسزایی دارد.  
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شرکت های حمل و نقل شهرستان خواف تا قبل از91/11/01 تحت پوشش انجمن صنفی 
تربت حیدریه فعالیت داشتند که به دلیل عدم ارائه هرگونه خدمات از سوی این انجمن بر آن 
شدیم نسبت به تاسیس یك انجمن صنفی مستقل و پویا تالش نماییم. بر همین اساس اولین 
انجمن صنفی شهرستان خواف به همت و تالش آقایان : عثمان محمدپرست)خوافی(، طاهرعلی 
حسن  زاده، حاج اسداهلل باسلیقه، عبدالحمید حمیدی و اینجانب عارف جاللی زاده تاسیس 
گردید که همین هیات موسس در اولین انتخابات به عنوان اعضای هیات مدیره و آقای محمد 

فوالد پنجه به عنوان بازرس انجمن انتخاب شدند.
عارف جاللی زاده رییس انجمن کارفرمایی شرکت ها و موسسات حمل و نقل خواف و حومه 
ضمن اظهار مطالب فوق به مهم ترین اهداف پیش روی انجمن اشاره کرد که عبارتند از:  وحدت 
و هم دلی در پیشبرد اهداف  و امور جاری حمل و نقل شهرستان در غالب تشکل صنفی،  کم 
کردن هزینه های سفر، انجام امور و برطرف کردن موانع و مشکالت با همکاری اعضا، ارائه ی 
خدمات به اعضا، تسهیل امور جاری، یکپارچه نگری به امور مشترک اعضا اعم از مالیات، بیمه، 
ایجاد و راه اندازی تشکیالت اداری مستقل  و با آغاز ساخت پروژه ساختمان انجمن با زیربنایی 

بالغ بر 1600 مترمربع به صورت کاربری ترکیبی. 

عدم رعایت حقوق صنفی اعضا نسبت به هم، نداشتن تفاهم و رعایت مقررات، همچنین 
از  را  پایانه ها،  اداره كل حمل و نقل و  از طرف  با تخلف  نبود نظارت دقیق و برخورد جدی 

جمله مهم ترین مشكالت فراروی بخش حمل و نقل شهرستان  است

وی عقد قرارداد در قالب توافق نامه  با اداره کل حمل و نقل و پایانه ها برای ارائه خدمات اعم 
از صدور حواله ی بار نامه در شهرستان، تفویض وظایف سازمان مربوط به امور شهرستان شامل 
نظارت بر شرکت های در شرف تاسیس و شرکت های حمل و نقل و تشکیل پرونده برای 
شرکت های فعال،  توافق با اداره دارایی شهرستان راجع به ضرایب مالیات به صورت همگانی 
و نسبت به سالیان گذشته، پی گیری شهرک حمل و نقل شهرستان را از اقدام های مهم و موثر 

پیرامون حل مشکالت فراروی اعضای انجمن برشمرد.
رییس انجمن حمل و نقل خواف در ادامه عدم رعایت حقوق صنفی اعضا نسبت به هم، نداشتن 
تفاهم و رعایت مقررات، همچنین نبود نظارت دقیق و برخورد جدی با تخلف از طرف اداره 
کل حمل و نقل و پایانه ها را از جمله مهم ترین مشکالت فراروی بخش حمل و نقل شهرستان 

بیان نمود.
عارف جاللی زاده در پاسخ به این سوال که آیا سازمان های مرتبط با بخش حمل و نقل تعامل 
الزم را با بخش خصوصی این حوزه دارند، گفت:قطعا این تعامل بوده  وهست ولی از آنجایی که 

عارف جاللی زاده رئیس انجمن کارفرمایی شرکت ها 
و موسسات حمل و نقل خواف و حومه:

مسووالن ذی ربط در شهرستان باید از نقطه نظر 
کارشناسی انجمن ها استفاده کنند 

درشهرستان خواف به دلیل عدم وجود تفاهم و 
هم دلی بین همین تعداد محدود از شرکت ها و از 
سویی موافقت با تاسیس نمایندگی شرکت های 
حمل و نقل سراسری مشکالت عدیده ای را برای 
شرکت های حمل و نقل   در سطح شهرستان به 
وجود آورده است، این تعامل کافی نیست، عدم 
پذیرش انجمن ها از سوی بخش های دولتی 
به خصوص فرمانداری و دخالت ندادن نظرات 
صنف در تصمیم گیری های مربوط به بخش 
حمل و نقل شهرستان، از طرف دیگر اظهارنظر 
وبعضا دخالت در امور جاری حمل و نقل، مثل 
برقراری عوارض در مسیر جاده و...مشکالتی 
همچنین  است.  آورده  بوجود  برای صنف  را 
پیگیری مطالبات حمل و نقلی بدون در نظر 
گرفتن دیدگاه انجمن و بخش خصوصی مانند 
همین شهرک حمل و نقل که پس از پنج سال 
متوالی هنوز جایگاه  انجمن و بخش حمل و نقل 
شهرستان نسبت به شهرک حمل و نقل زرین 
طالیی مشخص نیست و افرادی از طریق نماینده 
محترم شهرستان  و سازمان همیاری شهرداری 
معرفی و پی گیر موضوع هستند نشان دهنده 
آن است که مسووالن ذیربط نظرات کارشناسی 

انجمن را ملحوظ نمی کنند.

انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های حمل و نقل، شهرستان سبزوار در خردادماه 1380 با هدف 
تجمیع  شرکت ها ، پیشبرد اهداف مشترک اعضا،  کمك به مشکالت موجود ، تعیین خط مشی و 

چگونگی رونق بیشتر حمل و نقل مسافر برون شهری  شهرستان تاسیس گردید.
 علی داورزنی رئیس انجمن ضمن بیان مطلب فوق به اقدام های موثر برای حل مشکالت فراروی 
اعضای انجمن و برنامه های در دست اقدام انجمن اشاره نمود که عبارتند از: خاتمه دادن به چندین 
سال درگیری شرکت ها و شهرداری در خصوص اجاره بها غرفه های پایانه مسافربری و تعیین تعرفه 
ثابت برای سال های آینده، حذف ناوگان فرسوده ویکپارچه نمودن تمامی ناوگان شهرستان و ارتقا  
اتوبوس های عادی به سرویس های ویژه و وی آی پی ، یکسان نمودن نرخ سرویس های ویژه، انعقاد 
تفاهم نامه با اداره کل متبوع مبنی بر انجام امور مراحل تاسیس شرکت مسافربری، تمدید پروانه فعالیت 
شرکت ها و صدور حواله صورت وضعیت برای رفاه اعضاء در خصوص حل مشکالت جاری 
صنفی و همچنین مشکالت بین اعضا در این جلسات، پیگیری در خصوص ساخت پارک سوار در 
خروجی های شهر به دلیل  ساختار نامناسب پایانه و تشکیل کار گروه پیگیری این طرح ، انعقاد قرارداد 
با پلیس راهور در خصوص برخورد انضباطی  با اتوبوس های عبوری و هدایت مسافران به داخل 
پایانه مسافربری ، رسیدگی به شکایات مسافران پایانه مسافربری و پیگیری شکایت  ها تا حصول نتیجه 
و جلب رضایت مسافران  گرامی و برخورد با رانندگان متخلف، برگزاری کالس های آموزشی ویژه 
مدیران، کارکنان و رانندگان بخش برای ارتقا سطح  علمی اعضاء و رانندگان، همکاری با اداره ها و 
نهادهای دولتی  وانقالبی باالخص نیروی مقاومت سپاه پاسداران انقالب اسالمی برای اعزام کاروان های 

راهیان نور و مراسم ارتحال امام راه حل)ره(
وی در پاسخ به این سوال که مهم ترین مشکالت فراروی بخش حمل و نقل در حوزه فعالیت  شما 

چیست  و چه راهکارهایی را برای حل آنها پیشنهاد می دهید؟چنین توضیح داد: 
- عدم تطابق کرایه ها با هزینه ها :چنانچه مستحضرید در چند ساله  اخیر به دلیل تحریم کشور نرخ 
قطعات یدکی، سوخت و روغن موتور وسایل نقلیه افزایشی بعضا 400درصدی  داشته ولی متاسفانه 
نرخ بلیت حدودا 25 درصد افزایش یافته است. شایان ذکر است افزایش نرخ بلیت، کم شدن تعداد سفر 

را در پی خواهد داشت و فقط پایین آمدن نرخ قطعات ، سوخت و غیره چاره ساز خواهد بود.
-آزاد نبودن نرخ ناوگان ویژه و تعیین نرخ توسط ادارات کل: پیشنهاد می گردد همانند حمل و نقل کاال 
نرخ کرایه سرویس های  ویژه بر اساس عرضه و تقاضا توسط انجمن ها و به صورت شناور تعیین 

گردد.
- عدم واگذاری تسهیالت بانکی با سود و بازپرداخت مناسب برای نوسازی ناوگان و احداث پایانه 
مسافربری: با توجه به اینکه برخی پایانه های مسافربری همانند سبزوار از اشکاالت فنی و ساختاری 
نامناسب برخوردار می باشند و از طرفی همه ساله به هنگام تجدید اجاره غرفه ها دچار مشکالت 
متعددی هستند در صورتی که سازمان محترم متبوع تمهیدات الزم برای تسهیالت بانکی مناسب اتخاذ 
نمایند،  شرکت های مسافربری حاضر به تاسیس پایانه خصوصی با کیفیت استاندارد و حتی باالتر از 

استاندارد اعالمی سازمان می باشند.
-  مدیریت چندگانه در پایانه های مسافربری و باالخص دخالت شهرداری در امور حمل و نقل که 
بعضا مشکالت متعددی را برای شرکت ها و مسافران محترم ایجاد نموده و حتی در برخی موارد با 

قوانین دست و پاگیر شهرداری ها، باعث جلوگیری از رشد شرکت ها نیز می گردند.
- مشکالت تجمع مسافرین در خروجی شهرها  و باالخص خروجی پایتخت)سه راه افسریه( : 
مراجعه مسافرین به خروجی شهرها معضل اصلی برخی شهرستان های فاقد کمربندی می باشد،  

علی داورزنی رئیس انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های 
حمل و نقل شهرستان سبزوار پیشنهاد داد:

تسهیالت بانکی با نرخ کم بهره
 بـرای نوسـازی ناوگان جـاده ای 

تاجایی که بیش از 50 درصد از مسافران بدون 
میادین  از  و  مسافربری  های  پایانه  به  مراجعه 
خروجی شهرها بدون اخذ بلیت و پرداخت حق 
و حقوق شرکت ها، مالکین و شهرداری و بدون 

بیمه حوادث اقدام به سفر می نمایند.
- اجرای سلیقه ای قوانین توسط پلیس راه همانند 
جریمه کمربند، تعیین آج الستیك، تعیین سرعت 
مجاز و...: به عنوان مثال علیرغم اعالم کارمندان 
شرکت های مسافربری و همچنین اعالم رانندگان 
مبنی بر بستن کمربند در داخل اتوبوس ها به هنگام 
حرکت، متاسفانه اغلب ماموران  پلیس راه به محض 
مشاهده مسافرانی که فاقد کمربند می باشند اقدام به 
جریمه های سنگین کمربند و سایر تخلفات مشابه 

می نمایند.
در  متمرکز  های  پایانه  بودن ساخت  اشتباه   -
شهرهای کوچك توسط شهرداری ها: با احداث 
پایانه های متمرکز در شهرهای کوچك و هدایت 
شرکت های مسافربری به داخل پایانه  ها، حس 
رقابت از کلیه   شرکت ها  گرفته شده و در دراز 

مدت تضعیف حمل و نقل را درپی داشته است.
بر  اتوبوس  انحصاری:  تولید  منفی  تاثیر   -
سرمایه گذاران بخش حمل و نقل مسافر برون 
رقابتی شدن  و  برند  تنوع  شهری و ضرورت 
فضای تولید اتوبوس و مینی بوس در کشور و 

روان سازی روند واردات اتوبوس. 
-  فشارهای متعدد بعضا بی مورد و نابجا به 
رانندگان در هنگام تمدید کارت هوشمند رانندگان: 
همانند اخذ تمامی گواهی های آموزشی و چندین 
گواهی عدم اعتیاد در فواصل زمانی نزدیك که با 
توجه به  صرف زمان و هزینه ،  تاثیر منفی بر 

رانندگان دارد.
- عدم تطابق اعتبار کارت هوشمند رانندگی با سایر 
مدارک از قبیل: کارت سالمت، دفترچه پلیس راه 
باعث  می شود رانندگان تمام سال پیگیر تمدید 
این گونه کارت ها بوده و در روحیه کاری آنان نیز 

تاثیر بسزایی دارد.  
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انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل داخلی قوچان،درگز، باجگیران 
و لطف آباد حدود 13 سال پیش با هدف ایجاد یك تشکل صنفی مستقل برای 
بهبود وضعیت صنفی و حقوقی اعضای  بخش حمل و نقل و تعامل با اداره کل 

حمل و نقل و پایانه ها تشکیل گردید.
نورمحمد شاپوری رئیس انجمن صنفی شرکت و موسسات حمل و نقل داخلی 
قوچان، درگز،باجگیران و لطف آباد ضمن بیان مطلب فوق، تجمیع خدمات رسانی 
و به عهده گرفتن وظایف فرعی اداره کل حمل و نقل و پایانه  ها در رابطه با اعضا، 
کوشش در حل مسائل حمل و نقلی به طور جمعی و احیاء حقوق اعضا  را از 

مهم ترین وظایف انجمن برشمرد.
شاپوری برخورد مناسب با سازمان ها و تشکل های صنفی دیگر را در راستای 
حقوق اعضای تحت پوشش به انجمن سرلوحه ی وظایف انجمن ذکر نمود و 
اقدام های انجام شده برای حل مشکالت فراروی اعضای انجمن را به شرح ذیل 
اعالم نمود: ایجاد دفتری مستقل خدمات رسانی از جمله دریافت بخشنامه ها و 
رساندن آن به اعضا، ایجاد واحد پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری رایانه ای 
برای اعضا،  به عهده گرفتن دریافت بارنامه  و توزیع آن در بین اعضا، حمایت های 
حقوقی در رابطه با مسائل حقوقی در کمیسون های مختلف تشکیل شده در 
سازمان حمل و نقل و پایانه ها، شرکت در همایش ها برای بهبود وضعیت اعضا، 
تشکیل کالس ها و جلسه های آموزشی برای ارتقا کیفی و تخصصی در حمل 

و نقل.  
وی در ادامه به مهم ترین مشکالت فراروی بخش حمل و نقل حوزه فعالیت خود 
اشاره نمودو گفت: از جمله مهم ترین تنگناهای بخش حمل و نقل در این حوزه 
عبارتند از:  عدم تدوین مقررات صحیح برای رانندگان از جمله مسایل مهم  بیمه  
و گرفتن کرایه  که د ر حال حاضر به شدت مشکل آفرین شده است، نداشتن 
مکان مناسب و مستقل برای ترمینال و پارکینگ کامیون ها،  عدم اهمیت کافی به 
بخش حمل و نقل به طور کلی،  مقررات تدوین شده با وضعیت حمل و نقل هیچ 
گونه همخوانی ندارد و بعضا از کانال های غیر حمل و نقل صادر می شود که از 
تخصص کارشناسی افراد حمل و نقلی در آن خبری نیست، عدم سرمایه گذاری 
مناسب در بخش حمل و نقل بار که  به همین دلیل کشور ما متاسفانه از تمام 
کشورهای دنیا عقب تر است، مالیات های کارشناسی نشده اعم از مالیات مستقیم 

و ارزش افزوده که اعضای فعال انجمن را به شدت تحت فشار قرار داده است. 
نورمحمد شاپوری در پایان از همکاری اداره کل  حمل و نقل و پایانه ها از 

نیروهای باتجربه آن تقدیر و تشکر نمود.
وی در پایان برنقش مهم فرمانداران محترم در تقویت و پویایی بخش حمل و 

نقل تائید کرد.

نورمحمد شاپوری رئیس انجمن صنفی شرکت ها و موسسات 
حمل و نقل داخلی قوچان، درگز، باجگیران و لطف آباد:

مقررات صحیح و کاملی برای رانندگان 
تدوین نشده است

انجمن صنفی کارگران و رانندگان مسافربری شهرستان 
قوچان در سال 1380 تاسیس گردید هدف از تشکیل این 
انجمن رسیدن به عدالت اجتماعی و حل مشکالت رانندگان 

بخش حمل و نقل مسافر می باشد.
 علی اصغر مقدم ضمن اظهار مطلب فوق به اقدام های انجام 
شده توسط انجمن اشاره نمود و گفت: معرفی رانندگان 
حرفه ای به مسووالن ذی ربط، ایجاد صندوق قرض الحسنه 
با سرمایه بسیار اندک، شرکت در مجالس شادی یا غم وابراز 
همدردی ، هم فکری ومشاوره در زمینه هایی که منجر به 
حل مشکالت فراروی اعضا می باشد از جمله مهم ترین 

اقدام های موثر انجمن است.

نبود مكان مناسب و امكانات رفاهی و خدماتی، از جمله 
مهم ترین مشكالت فراروی بخش حمل و نقل در حوزه 

فعالیت این انجمن  است

 وی نبود مکان مناسب و امکانات رفاهی و خدماتی را از 
جمله مهم ترین مشکالت فراروی بخش حمل و نقل در 

حوزه فعالیت این انجمن عنوان نمود.
علی اصغر مقدم در رابطه با تعامل سازمان هاو ادارات با 
حوزه حمل و نقل گفت: متاسفانه هیچ گونه تعاملی از طرف 
سازمان های ذی ربط با این بخش وجود ندارد. به همین 

دلیل پیشنهاد می گردد:
- اداره کل حمل و نقل و پایانه ها تعاملی با شهرداری داشته 
باشند تا در پایانه های مسافربری و یا ترمینال شهرداری 
مکانی را به صورت رایگان در اختیار انجمن های صنفی 

کارگری و رانندگان قرار دهند.
- اداره کل حمل و نقل و پایانه ها و سازمان های ذی ربط در 
رابطه با حل مشکالت این گونه تشکل های صنفی، تعامل و 

همکاری الزم را داشته باشند.

علی اصغر مقدم رئیس انجمن صنفی کارگران 
و رانندگان مسافربری شهرستان قوچان:

متاسفانه تعامل مناسبی از طرف 
سازمان های ذیربط با انجمن 

وجود ندارد

 131 ماده  اجرای  در 
جمهوری  کار  قانون 
به  و  ایران  اسالمی 
منظور حفظ حقوق و 
منافع مشروع و قانونی 
وضعیت  بهبود  و 
کارفرمایان  اقتصادی 
حمل  های  شرکت 
مورخه   در  نقل  و 
تحت   1376/08/08
صنفی  انجمن  عنوان 

کارفرمایی شرکت ها و موسسات حمل و نقل داخلی کاالی 
شهرستان سبزوار تشکیل  و مرکز اصلی انجمن در شهرستان 
و حوزه فعالیت هم اکنون با 20 شرکت حمل و نقل در 
شهرستان های سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب و داورزن 

مشغول خدمات دهی می باشد. 
فریدون کالته آقامحمدی رئیس انجمن ضمن بیان مطلب 
فوق در مورد خدمات انجمن به اعضاء گفت: مهم ترین 
از  ای  پاره  حل  و  اهداف  پیشبرد  برای  انجمن  خدمات 
مشکالت اعضای تحت پوشش عبارتند از: تشکیل کمیته 
حقوقی، کمیته حل اختالف، کمیته آمار و اطالعات،  کمیته 

رفاهی، کمیته تدارکات و پشتیبانی، کمیته آموزشی اعضاء.
وی در مورد مشکالت پیش رو و راهکارها گفت: مهم ترین 
راستای  در  قانونی  و  اجرایی  قدرت  عدم  انجمن  مشکل 
اهداف تعریف شده می باشد از جمله در جلساتی که برای 
حل مشکالت شرکت ها در ادارات و یا نهادها برگزار می 
گردد یا نماینده صنف حضور ندارد  یا اگر حضور داشته 
از قدرت اجرایی الزم برخوردار نیست و همچنین  باشد 
وجود شکاف بین انجمن ها و سازمان از جمله تعرفه حمل 
کاال، عدم رسیدگی به نامه ها، انتقادات و شکایات که موجب 

متضرع بودن شرکت ها می باشد.

فریدون کالته آقامحمدی رئیس انجمن صنفی 
کارفرمایی شرکت ها و موسسات حمل و نقل 

داخلی کاالی سبزوار:

عدم قدرت اجرایی و قانونی در 
راستای اهداف تعریف شده، مهم 

ترین مشکل انجمن

مجتبي مقدسیان، معاون دفتر سرمایه گذاري و نظارت بر بهره برداري در جریان 
یك ماموریت دو روزه از فعالیت ها و امور جاري حوزه بازرگاني و سرمایه گذاري 

استان بازدید نمود.
به گزارش روابط عمومي اداره کل حمل ونقل وپایانه هاي خراسان رضوي، سید 
حامد افتخارزاده رییس اداره ي سرمایه گذاري و بازرگاني اداره کل با اعالم خبر 
فوق افزود: پس از بازدید از پایانه بار شهید خبیري مشهد، آقاي مهندس مقدسیان 
وضعیت نگهداري و اقدامات انجام شده در پایانه را مثبت ارزیابي و بر تسریع در 

تکمیل پروژه محوطه سازي پایانه بار مشهد تاکید نموند.
مقدسیان تهیه شناسنامه اطالعات بازرگاني و سرمایه گذاري توسط استان را اقدامي 
ارزشمند برشمرد و اعالم نمود: که مقرر گردیده موضوع انجام اقدام مشابه نیز به 

زودي به سایر استان ها ابالغ شود. 
ایشان همچنین در بازدید از تابلوهاي تبلیغاتي و پل هاي عابر پیاده در محورهاي 
مشهد- قوچان و مشهد- شاندیز به عنوان دو محور با ظرفیت باالي تبلیغاتي، 
ضمن ابراز رضایت از اقدامات انجام شده از زمان بازدید قبلي در سال 1393 ، 
بر لزوم استفاده حداکثري از توان بخش خصوصي در ساخت پل هاي عابر پیاده 

تاکید نمود. 
 معاون دفتر سرمایه گذاري و نظارت بر بهره برداري همچنین در دیدار با مدیر کل 
حمل ونقل وپایانه هاي خراسان رضوي، ضمن اعالم کسب رتبه دوم استان در 
بخش امور بازرگاني و سرمایه گذاري از مدیریت استان و همکاران مرتبط تقدیر 

و تشکر نمود.
 به گفته  مقدسیان، شاخص هاي اصلي در رتبه بندي استان ها، شامل شاخص هاي 
مرتبط با ارتقاء درآمدهاي سازمان، جذب سرمایه گذاران جدید، پایش و بروز 
رساني قراردادها، تعداد دستورالعمل هاي صادره از ستاد و میزان مشارکت استان ها 

در نظرخواهي ها و پیشنهادات اجرایي بوده است. 

کسب رتبه دوم استان خراسان رضوي در 

بخش سرمایه گذاري و بازرگاني
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انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل داخلی قوچان،درگز، باجگیران 
و لطف آباد حدود 13 سال پیش با هدف ایجاد یك تشکل صنفی مستقل برای 
بهبود وضعیت صنفی و حقوقی اعضای  بخش حمل و نقل و تعامل با اداره کل 

حمل و نقل و پایانه ها تشکیل گردید.
نورمحمد شاپوری رئیس انجمن صنفی شرکت و موسسات حمل و نقل داخلی 
قوچان، درگز،باجگیران و لطف آباد ضمن بیان مطلب فوق، تجمیع خدمات رسانی 
و به عهده گرفتن وظایف فرعی اداره کل حمل و نقل و پایانه  ها در رابطه با اعضا، 
کوشش در حل مسائل حمل و نقلی به طور جمعی و احیاء حقوق اعضا  را از 

مهم ترین وظایف انجمن برشمرد.
شاپوری برخورد مناسب با سازمان ها و تشکل های صنفی دیگر را در راستای 
حقوق اعضای تحت پوشش به انجمن سرلوحه ی وظایف انجمن ذکر نمود و 
اقدام های انجام شده برای حل مشکالت فراروی اعضای انجمن را به شرح ذیل 
اعالم نمود: ایجاد دفتری مستقل خدمات رسانی از جمله دریافت بخشنامه ها و 
رساندن آن به اعضا، ایجاد واحد پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری رایانه ای 
برای اعضا،  به عهده گرفتن دریافت بارنامه  و توزیع آن در بین اعضا، حمایت های 
حقوقی در رابطه با مسائل حقوقی در کمیسون های مختلف تشکیل شده در 
سازمان حمل و نقل و پایانه ها، شرکت در همایش ها برای بهبود وضعیت اعضا، 
تشکیل کالس ها و جلسه های آموزشی برای ارتقا کیفی و تخصصی در حمل 

و نقل.  
وی در ادامه به مهم ترین مشکالت فراروی بخش حمل و نقل حوزه فعالیت خود 
اشاره نمودو گفت: از جمله مهم ترین تنگناهای بخش حمل و نقل در این حوزه 
عبارتند از:  عدم تدوین مقررات صحیح برای رانندگان از جمله مسایل مهم  بیمه  
و گرفتن کرایه  که د ر حال حاضر به شدت مشکل آفرین شده است، نداشتن 
مکان مناسب و مستقل برای ترمینال و پارکینگ کامیون ها،  عدم اهمیت کافی به 
بخش حمل و نقل به طور کلی،  مقررات تدوین شده با وضعیت حمل و نقل هیچ 
گونه همخوانی ندارد و بعضا از کانال های غیر حمل و نقل صادر می شود که از 
تخصص کارشناسی افراد حمل و نقلی در آن خبری نیست، عدم سرمایه گذاری 
مناسب در بخش حمل و نقل بار که  به همین دلیل کشور ما متاسفانه از تمام 
کشورهای دنیا عقب تر است، مالیات های کارشناسی نشده اعم از مالیات مستقیم 

و ارزش افزوده که اعضای فعال انجمن را به شدت تحت فشار قرار داده است. 
نورمحمد شاپوری در پایان از همکاری اداره کل  حمل و نقل و پایانه ها از 

نیروهای باتجربه آن تقدیر و تشکر نمود.
وی در پایان برنقش مهم فرمانداران محترم در تقویت و پویایی بخش حمل و 

نقل تائید کرد.

نورمحمد شاپوری رئیس انجمن صنفی شرکت ها و موسسات 
حمل و نقل داخلی قوچان، درگز، باجگیران و لطف آباد:

مقررات صحیح و کاملی برای رانندگان 
تدوین نشده است

انجمن صنفی کارگران و رانندگان مسافربری شهرستان 
قوچان در سال 1380 تاسیس گردید هدف از تشکیل این 
انجمن رسیدن به عدالت اجتماعی و حل مشکالت رانندگان 

بخش حمل و نقل مسافر می باشد.
 علی اصغر مقدم ضمن اظهار مطلب فوق به اقدام های انجام 
شده توسط انجمن اشاره نمود و گفت: معرفی رانندگان 
حرفه ای به مسووالن ذی ربط، ایجاد صندوق قرض الحسنه 
با سرمایه بسیار اندک، شرکت در مجالس شادی یا غم وابراز 
همدردی ، هم فکری ومشاوره در زمینه هایی که منجر به 
حل مشکالت فراروی اعضا می باشد از جمله مهم ترین 

اقدام های موثر انجمن است.

نبود مكان مناسب و امكانات رفاهی و خدماتی، از جمله 
مهم ترین مشكالت فراروی بخش حمل و نقل در حوزه 

فعالیت این انجمن  است

 وی نبود مکان مناسب و امکانات رفاهی و خدماتی را از 
جمله مهم ترین مشکالت فراروی بخش حمل و نقل در 

حوزه فعالیت این انجمن عنوان نمود.
علی اصغر مقدم در رابطه با تعامل سازمان هاو ادارات با 
حوزه حمل و نقل گفت: متاسفانه هیچ گونه تعاملی از طرف 
سازمان های ذی ربط با این بخش وجود ندارد. به همین 

دلیل پیشنهاد می گردد:
- اداره کل حمل و نقل و پایانه ها تعاملی با شهرداری داشته 
باشند تا در پایانه های مسافربری و یا ترمینال شهرداری 
مکانی را به صورت رایگان در اختیار انجمن های صنفی 

کارگری و رانندگان قرار دهند.
- اداره کل حمل و نقل و پایانه ها و سازمان های ذی ربط در 
رابطه با حل مشکالت این گونه تشکل های صنفی، تعامل و 

همکاری الزم را داشته باشند.

علی اصغر مقدم رئیس انجمن صنفی کارگران 
و رانندگان مسافربری شهرستان قوچان:

متاسفانه تعامل مناسبی از طرف 
سازمان های ذیربط با انجمن 

وجود ندارد

 131 ماده  اجرای  در 
جمهوری  کار  قانون 
به  و  ایران  اسالمی 
منظور حفظ حقوق و 
منافع مشروع و قانونی 
وضعیت  بهبود  و 
کارفرمایان  اقتصادی 
حمل  های  شرکت 
مورخه   در  نقل  و 
تحت   1376/08/08
صنفی  انجمن  عنوان 

کارفرمایی شرکت ها و موسسات حمل و نقل داخلی کاالی 
شهرستان سبزوار تشکیل  و مرکز اصلی انجمن در شهرستان 
و حوزه فعالیت هم اکنون با 20 شرکت حمل و نقل در 
شهرستان های سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب و داورزن 

مشغول خدمات دهی می باشد. 
فریدون کالته آقامحمدی رئیس انجمن ضمن بیان مطلب 
فوق در مورد خدمات انجمن به اعضاء گفت: مهم ترین 
از  ای  پاره  حل  و  اهداف  پیشبرد  برای  انجمن  خدمات 
مشکالت اعضای تحت پوشش عبارتند از: تشکیل کمیته 
حقوقی، کمیته حل اختالف، کمیته آمار و اطالعات،  کمیته 

رفاهی، کمیته تدارکات و پشتیبانی، کمیته آموزشی اعضاء.
وی در مورد مشکالت پیش رو و راهکارها گفت: مهم ترین 
راستای  در  قانونی  و  اجرایی  قدرت  عدم  انجمن  مشکل 
اهداف تعریف شده می باشد از جمله در جلساتی که برای 
حل مشکالت شرکت ها در ادارات و یا نهادها برگزار می 
گردد یا نماینده صنف حضور ندارد  یا اگر حضور داشته 
از قدرت اجرایی الزم برخوردار نیست و همچنین  باشد 
وجود شکاف بین انجمن ها و سازمان از جمله تعرفه حمل 
کاال، عدم رسیدگی به نامه ها، انتقادات و شکایات که موجب 

متضرع بودن شرکت ها می باشد.

فریدون کالته آقامحمدی رئیس انجمن صنفی 
کارفرمایی شرکت ها و موسسات حمل و نقل 

داخلی کاالی سبزوار:

عدم قدرت اجرایی و قانونی در 
راستای اهداف تعریف شده، مهم 

ترین مشکل انجمن

مجتبي مقدسیان، معاون دفتر سرمایه گذاري و نظارت بر بهره برداري در جریان 
یك ماموریت دو روزه از فعالیت ها و امور جاري حوزه بازرگاني و سرمایه گذاري 

استان بازدید نمود.
به گزارش روابط عمومي اداره کل حمل ونقل وپایانه هاي خراسان رضوي، سید 
حامد افتخارزاده رییس اداره ي سرمایه گذاري و بازرگاني اداره کل با اعالم خبر 
فوق افزود: پس از بازدید از پایانه بار شهید خبیري مشهد، آقاي مهندس مقدسیان 
وضعیت نگهداري و اقدامات انجام شده در پایانه را مثبت ارزیابي و بر تسریع در 

تکمیل پروژه محوطه سازي پایانه بار مشهد تاکید نموند.
مقدسیان تهیه شناسنامه اطالعات بازرگاني و سرمایه گذاري توسط استان را اقدامي 
ارزشمند برشمرد و اعالم نمود: که مقرر گردیده موضوع انجام اقدام مشابه نیز به 

زودي به سایر استان ها ابالغ شود. 
ایشان همچنین در بازدید از تابلوهاي تبلیغاتي و پل هاي عابر پیاده در محورهاي 
مشهد- قوچان و مشهد- شاندیز به عنوان دو محور با ظرفیت باالي تبلیغاتي، 
ضمن ابراز رضایت از اقدامات انجام شده از زمان بازدید قبلي در سال 1393 ، 
بر لزوم استفاده حداکثري از توان بخش خصوصي در ساخت پل هاي عابر پیاده 

تاکید نمود. 
 معاون دفتر سرمایه گذاري و نظارت بر بهره برداري همچنین در دیدار با مدیر کل 
حمل ونقل وپایانه هاي خراسان رضوي، ضمن اعالم کسب رتبه دوم استان در 
بخش امور بازرگاني و سرمایه گذاري از مدیریت استان و همکاران مرتبط تقدیر 

و تشکر نمود.
 به گفته  مقدسیان، شاخص هاي اصلي در رتبه بندي استان ها، شامل شاخص هاي 
مرتبط با ارتقاء درآمدهاي سازمان، جذب سرمایه گذاران جدید، پایش و بروز 
رساني قراردادها، تعداد دستورالعمل هاي صادره از ستاد و میزان مشارکت استان ها 

در نظرخواهي ها و پیشنهادات اجرایي بوده است. 

کسب رتبه دوم استان خراسان رضوي در 

بخش سرمایه گذاري و بازرگاني
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انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کاالی داخلی گناباد و بجستان در سال 
1380 با هدف، هماهنگی  و وحدت میان شرکت ها و موسسات حمل و نقل این شهرستان 
نهادها و  استان خراسان رضوی و سایر  پایانه های  و  نقل  اداره کل حمل و  با  تعامل  و 

سازمان های مرتبط با صنعت حمل و نقل تاسیس گردید. 
علیرضا دالوری رئیس انجمن صنفی حمل و نقل گناباد و بجستان ضمن بیان مطلب فوق 
به  بود  نامطلوب  بسیار  این شهرستان  نقل در  نمود: قبال وضعیت صنعت حمل و  اظهار 
گونه ای که مدیران شرکت ها و موسسات حمل ونقل همواره رقابت ناسالمی داشته  و 
برای دریافت هرگونه  خدماتی باید به مرکز استان مراجعه می کردند و در فضای انباشته از 
تنش به کار خود ادامه می دادند اما پس از تاسیس انجمن در فضایی دوستانه قرار گرفتند 
و بعد از واگذاری خدمات به این بخش بسیاری از مشکالت آنان و همین طور رانندگان 
و کامیون داران زحمتکش این خطه مرتفع  گردید. سیاست و خط مشی اصلی این انجمن 
ایجاد تعامل و دوستی میان رانندگان از یك طرف و از طرف دیگر مدیران  شرکت های 
حمل و نقل است که در بسیاری از مواقع ضمن همکاری متقابل از ایجاد هرج و مرج و 
تفرقه در این شهرستان جلوگیری نموده و فضای مناسب که شایسته این صنعت است ایجاد 

گردیده است.

امروزه صنعت حمل و نقل در همه نقاط جهان از حساسیت خاصی برخوردار است و سازمان ها 
و نهادهای مرتبط با آن تعامل الزم را با این بخش داشته و از هیچ اقدامی كوتاهی نمی كنند 
اما متاسفانه در این  شهرستان نهادها  و ادارات دولتی شناخت كافی از صنعت حمل و نقل 

كاال را نداشته و با دیدگاه سنتی به آن می نگرند

وی در ادامه به مشکالت و موانع پیش روی اعضاء اشاره کرد و افزود: با توجه به این 
که انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کاالی داخلی گناباد و بجستان یکی 
نقل  و  کل حمل  اداره  با  را  واگذاری خدمات  نامه  تفاهم  که  بود  هایی  انجمن  اولین  از 
و پایانه های استان به امضاء رساند، در ابتدا صدور و تمدید کارت هوشمند و بسیاری از 
خدمات دیگر را انجام می داد، لیکن بعد از گذشت چند سال و سرمایه گذاری مناسب در 
راستای همین موضوع خدمات کارت هوشمند و غیره به دفاتر خدماتی سپرده شد .عدم 
شناخت و آشنایی با صنعت حمل و نقل در نزد کاربران این دفاتر خدماتی مشکالت زیادی 
را در پی داشت و در حال حاضر همواره شاهد شکایات رانندگان و مراجعه کنندگان از دفاتر 
هستیم و بارها کتبا تقاضا نموده ایم که همچون سال های گذشته این امر را به انجمن صنفی 
شرکت ها و موسسات حمل و نقل کاالی داخلی شهرستان ها بسپارند ولی که متاسفانه هیچ 

علیرضا دالوری رئیس انجمن صنفی حمل و نقل 
کاالی داخلی گناباد و بجستان:

نهادها  وادارات دولتی شهرستان شناخت کافی 
از صنعت حمل و نقل کاال ندارند

اقدامی در این رابطه صورت نگرفته است.
بیان نقش   پایان ضمن  علیرضا دالوری در 
واهمیت صنعت حمل و نقل به مشکالت 
و گفت:  پرداخت  مهم  بخش  این  فراروی 
نقاط  در همه  نقل  و  امروزه صنعت حمل 
جهان از حساسیت خاصی برخوردار است 
و سازمان ها و نهادهای مرتبط با آن تعامل 
الزم را با این بخش داشته و از هیچ اقدامی 
این   در  متاسفانه  اما  کنند  نمی  کوتاهی 
شهرستان نهادها  و ادارات دولتی شناخت 
کافی از صنعت حمل و نقل کاال را نداشته و 
با دیدگاه سنتی به آن می نگرند که امیدواریم 
با حمایت همیشگی اداره کل حمل و نقل 
زمینه  استان خراسان رضوی  پایانه های  و 
نهاد ها و  این سازمان ها،   بیشتر  شناخت 
نقل  و  حمل  صنعت  با  مرتبط  های  اداره 

شهرستان فراهم گردد.

علی اصغر حیدرزاده رئیس انجمن صنفی شرکت های مسافربری گناباد، بجستان:

ضرورت تعامل مسئولین حمل و نقل شهرستان با 
تشکل های صنفی

انجمن صنفی شرکت های مسافربری گناباد، بجستان و حومه در تاریخ 82/12/05 تاسیس گردید 
و ابتدا شهرهاي فردوس ، قائن ، سرایان و بشرویه تحت پوشش این انجمن بودند که  در تمام این 
شهرها با مجموعه شهرستان هاي گناباد و بجستان این انجمن فعالیت چشمگیري را داشته است و 
خدمات ارزشمندی  به تمام شرکت هاي تحت پوشش ، مردم و مسووالن ذیربط  انجام داده است. 
اینجانب از بدو تاسیس این انجمن یکی از موسسین انجمن بوده و در تمام این مدت به عنوان رئیس 

این انجمن فعالیت کرده ام نقطه نظرات این بخش را با راهکار بارها به مسئولین عرض نموده ام.
علی اصغر حیدرزاده رئیس انجمن صنفی شرکت های مسافربری گناباد- بجستان ضمن اظهار 
مطالب فوق در پاسخ به این سوال که انجمن تا کنون چه اقدام هاي موثري برای حل مشکالت 
فراروي اعضاي تحت پوشش  انجام داده است وچه برنامه هایی را در دست اقدام دارد؟ چنین 
توضیح داد: به دلیل نبود نمایندگی سازمان حمل و نقل در شهرستان و اعتماد اداره کل حمل و نقل 
و پایانه های  استان خراسان رضوي نسبت به این انجمن طی تفاهم نامه واگذاري امور به این بخش، 
انجمن  وظایف سنگینی را انجام داده و خدمات دهی به شرکت هاي تحت  پوشش از قبیل صدور 
پروانه فعالیت، صدور صورت وضعیت ،تایید قرار داد هاي همکاري شرکت ها ، اطالع رسانی تمام 
بخشنامه هاي سازمان به شرکت هاي تحت پوشش، بررسی مشکالت و ارائه آن به اداره کل براي 
حل مسائل و مشکالت فرارو  و در قسمت اداري نامه هاي مرتبط با پلیس راه شهرستان هاي تحت 
پوشش و عالوه  بر خدمات دهی، تخلفات رانندگان را به کمیسیون هاي مربوطه ارجاع داده  که 
سوابق آن در انجمن موجود می باشد. همچنین  با پیگیري هاي به عمل آمده به دنبال آن هستیم که 
ساماندهی تمام خطوط منتهی به شهرستان به جاي سواري کرایه شخصی،  سواري کرایه عمومی را 
جایگزین نماییم و آماده سازي شرکت ها براي نوسازي ناوگان که البته متاسفانه چند سال اخیر از 

تسهیالت بانکی محروم بوده ایم. در این رابطه از مسووالن ذیربط تقاضای کمك داریم.
علی اصغر حیدرزاده  مهم ترین مشکالت فراوري بخش حمل و نقل در حوزه فعالیت انجمن و 
راهکارهای آن گفت: کمبود مسافر، نبود برنامه مدون براي حل مشکالت بخش مسافری ، عدم 
همکاري پلیس راه و انتظارات بیش از حد شهرداري، شرکت هاي مسافربري را با چالش بزرگی 
مواجه نموده است. با توجه به اینکه اصلی ترین ، مهم ترین و پیشروترین بخش ، صنعت حمل و 
نقل است که درست مشابه فنداسیون یك ساختمان می باشد و اگر حمل و نقل یك روز با مشکل 
مواجه شود جامعه با مشکل مواجه می گردد ولی متاسفانه نگاه منصفانه به حمل و نقل دیده نمی 

شود، تنها  راهی که یك مقدار از درد این صنوف کم می نماید، تعاملی است که باید برقرار شود.
وی در مورد نحوه ارتباط با سازمان ها و ادارات مرتبط با بخش حمل و نقل افزود: به صورت موردي 
تعامل بوده اما  به محض جابجایی یك مسئول در یك شهرستان درست برعکس عمل شده است، 
شاید تنها انجمنی باشیم که بنده به عنوان رئیس انجمن عضو شوراي اداري و ترافیك شهرستان نیز 
می باشم در صورتی که این انجمن در مواقع خاص از بخش دولتی در خدمات دهی سبقت گرفته 
و در خدمت نظام مقدس و مردم بوده و بر حفظ ارزش هاي نظام تاکید داشته است که متاسفانه 

جایگاهی که باید در نظر گرفته شود دیده نشده 
است و نه تعامل بلکه مورد بی مهري بعضی از 
ادارات قرار گرفته است علیرغم سختی کار و 
ارائه خدمات بسیار ارزشمند درطی  این سال ها 
که لحظه اي درنگ نشده است انتظار بیشتری از 

مسووالن در شهرستان داریم.
ضمنا اداره کل حمل و نقل و پایانه های  استان 
خراسان رضوي همیشه با این انجمن تعامل 
داشته و جا دارد در همین جا از فرصت استفاده 
کرده و از تمام مدیران محترم  به خصوص جناب 
مهندس وحدتی فرد وتمامی همکاران ایشان در 

اداره کل کمال تقدیر و تشکر را بنمایم.

براي  مدون  برنامه  نبود  مسافر،  كمبود 
عدم  مسافری،  بخش  مشكالت  حل 
همكاري پلیس راه و انتظارات بیش از حد 
شهرداري، شركت هاي مسافربري را با 

چالش بزرگی مواجه نموده است
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انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کاالی داخلی گناباد و بجستان در سال 
1380 با هدف، هماهنگی  و وحدت میان شرکت ها و موسسات حمل و نقل این شهرستان 
نهادها و  استان خراسان رضوی و سایر  پایانه های  و  نقل  اداره کل حمل و  با  تعامل  و 

سازمان های مرتبط با صنعت حمل و نقل تاسیس گردید. 
علیرضا دالوری رئیس انجمن صنفی حمل و نقل گناباد و بجستان ضمن بیان مطلب فوق 
به  بود  نامطلوب  بسیار  این شهرستان  نقل در  نمود: قبال وضعیت صنعت حمل و  اظهار 
گونه ای که مدیران شرکت ها و موسسات حمل ونقل همواره رقابت ناسالمی داشته  و 
برای دریافت هرگونه  خدماتی باید به مرکز استان مراجعه می کردند و در فضای انباشته از 
تنش به کار خود ادامه می دادند اما پس از تاسیس انجمن در فضایی دوستانه قرار گرفتند 
و بعد از واگذاری خدمات به این بخش بسیاری از مشکالت آنان و همین طور رانندگان 
و کامیون داران زحمتکش این خطه مرتفع  گردید. سیاست و خط مشی اصلی این انجمن 
ایجاد تعامل و دوستی میان رانندگان از یك طرف و از طرف دیگر مدیران  شرکت های 
حمل و نقل است که در بسیاری از مواقع ضمن همکاری متقابل از ایجاد هرج و مرج و 
تفرقه در این شهرستان جلوگیری نموده و فضای مناسب که شایسته این صنعت است ایجاد 

گردیده است.

امروزه صنعت حمل و نقل در همه نقاط جهان از حساسیت خاصی برخوردار است و سازمان ها 
و نهادهای مرتبط با آن تعامل الزم را با این بخش داشته و از هیچ اقدامی كوتاهی نمی كنند 
اما متاسفانه در این  شهرستان نهادها  و ادارات دولتی شناخت كافی از صنعت حمل و نقل 

كاال را نداشته و با دیدگاه سنتی به آن می نگرند

وی در ادامه به مشکالت و موانع پیش روی اعضاء اشاره کرد و افزود: با توجه به این 
که انجمن صنفی شرکت ها و موسسات حمل و نقل کاالی داخلی گناباد و بجستان یکی 
نقل  و  کل حمل  اداره  با  را  واگذاری خدمات  نامه  تفاهم  که  بود  هایی  انجمن  اولین  از 
و پایانه های استان به امضاء رساند، در ابتدا صدور و تمدید کارت هوشمند و بسیاری از 
خدمات دیگر را انجام می داد، لیکن بعد از گذشت چند سال و سرمایه گذاری مناسب در 
راستای همین موضوع خدمات کارت هوشمند و غیره به دفاتر خدماتی سپرده شد .عدم 
شناخت و آشنایی با صنعت حمل و نقل در نزد کاربران این دفاتر خدماتی مشکالت زیادی 
را در پی داشت و در حال حاضر همواره شاهد شکایات رانندگان و مراجعه کنندگان از دفاتر 
هستیم و بارها کتبا تقاضا نموده ایم که همچون سال های گذشته این امر را به انجمن صنفی 
شرکت ها و موسسات حمل و نقل کاالی داخلی شهرستان ها بسپارند ولی که متاسفانه هیچ 

علیرضا دالوری رئیس انجمن صنفی حمل و نقل 
کاالی داخلی گناباد و بجستان:

نهادها  وادارات دولتی شهرستان شناخت کافی 
از صنعت حمل و نقل کاال ندارند

اقدامی در این رابطه صورت نگرفته است.
بیان نقش   پایان ضمن  علیرضا دالوری در 
واهمیت صنعت حمل و نقل به مشکالت 
و گفت:  پرداخت  مهم  بخش  این  فراروی 
نقاط  در همه  نقل  و  امروزه صنعت حمل 
جهان از حساسیت خاصی برخوردار است 
و سازمان ها و نهادهای مرتبط با آن تعامل 
الزم را با این بخش داشته و از هیچ اقدامی 
این   در  متاسفانه  اما  کنند  نمی  کوتاهی 
شهرستان نهادها  و ادارات دولتی شناخت 
کافی از صنعت حمل و نقل کاال را نداشته و 
با دیدگاه سنتی به آن می نگرند که امیدواریم 
با حمایت همیشگی اداره کل حمل و نقل 
زمینه  استان خراسان رضوی  پایانه های  و 
نهاد ها و  این سازمان ها،   بیشتر  شناخت 
نقل  و  حمل  صنعت  با  مرتبط  های  اداره 

شهرستان فراهم گردد.

علی اصغر حیدرزاده رئیس انجمن صنفی شرکت های مسافربری گناباد، بجستان:

ضرورت تعامل مسئولین حمل و نقل شهرستان با 
تشکل های صنفی

انجمن صنفی شرکت های مسافربری گناباد، بجستان و حومه در تاریخ 82/12/05 تاسیس گردید 
و ابتدا شهرهاي فردوس ، قائن ، سرایان و بشرویه تحت پوشش این انجمن بودند که  در تمام این 
شهرها با مجموعه شهرستان هاي گناباد و بجستان این انجمن فعالیت چشمگیري را داشته است و 
خدمات ارزشمندی  به تمام شرکت هاي تحت پوشش ، مردم و مسووالن ذیربط  انجام داده است. 
اینجانب از بدو تاسیس این انجمن یکی از موسسین انجمن بوده و در تمام این مدت به عنوان رئیس 

این انجمن فعالیت کرده ام نقطه نظرات این بخش را با راهکار بارها به مسئولین عرض نموده ام.
علی اصغر حیدرزاده رئیس انجمن صنفی شرکت های مسافربری گناباد- بجستان ضمن اظهار 
مطالب فوق در پاسخ به این سوال که انجمن تا کنون چه اقدام هاي موثري برای حل مشکالت 
فراروي اعضاي تحت پوشش  انجام داده است وچه برنامه هایی را در دست اقدام دارد؟ چنین 
توضیح داد: به دلیل نبود نمایندگی سازمان حمل و نقل در شهرستان و اعتماد اداره کل حمل و نقل 
و پایانه های  استان خراسان رضوي نسبت به این انجمن طی تفاهم نامه واگذاري امور به این بخش، 
انجمن  وظایف سنگینی را انجام داده و خدمات دهی به شرکت هاي تحت  پوشش از قبیل صدور 
پروانه فعالیت، صدور صورت وضعیت ،تایید قرار داد هاي همکاري شرکت ها ، اطالع رسانی تمام 
بخشنامه هاي سازمان به شرکت هاي تحت پوشش، بررسی مشکالت و ارائه آن به اداره کل براي 
حل مسائل و مشکالت فرارو  و در قسمت اداري نامه هاي مرتبط با پلیس راه شهرستان هاي تحت 
پوشش و عالوه  بر خدمات دهی، تخلفات رانندگان را به کمیسیون هاي مربوطه ارجاع داده  که 
سوابق آن در انجمن موجود می باشد. همچنین  با پیگیري هاي به عمل آمده به دنبال آن هستیم که 
ساماندهی تمام خطوط منتهی به شهرستان به جاي سواري کرایه شخصی،  سواري کرایه عمومی را 
جایگزین نماییم و آماده سازي شرکت ها براي نوسازي ناوگان که البته متاسفانه چند سال اخیر از 

تسهیالت بانکی محروم بوده ایم. در این رابطه از مسووالن ذیربط تقاضای کمك داریم.
علی اصغر حیدرزاده  مهم ترین مشکالت فراوري بخش حمل و نقل در حوزه فعالیت انجمن و 
راهکارهای آن گفت: کمبود مسافر، نبود برنامه مدون براي حل مشکالت بخش مسافری ، عدم 
همکاري پلیس راه و انتظارات بیش از حد شهرداري، شرکت هاي مسافربري را با چالش بزرگی 
مواجه نموده است. با توجه به اینکه اصلی ترین ، مهم ترین و پیشروترین بخش ، صنعت حمل و 
نقل است که درست مشابه فنداسیون یك ساختمان می باشد و اگر حمل و نقل یك روز با مشکل 
مواجه شود جامعه با مشکل مواجه می گردد ولی متاسفانه نگاه منصفانه به حمل و نقل دیده نمی 

شود، تنها  راهی که یك مقدار از درد این صنوف کم می نماید، تعاملی است که باید برقرار شود.
وی در مورد نحوه ارتباط با سازمان ها و ادارات مرتبط با بخش حمل و نقل افزود: به صورت موردي 
تعامل بوده اما  به محض جابجایی یك مسئول در یك شهرستان درست برعکس عمل شده است، 
شاید تنها انجمنی باشیم که بنده به عنوان رئیس انجمن عضو شوراي اداري و ترافیك شهرستان نیز 
می باشم در صورتی که این انجمن در مواقع خاص از بخش دولتی در خدمات دهی سبقت گرفته 
و در خدمت نظام مقدس و مردم بوده و بر حفظ ارزش هاي نظام تاکید داشته است که متاسفانه 

جایگاهی که باید در نظر گرفته شود دیده نشده 
است و نه تعامل بلکه مورد بی مهري بعضی از 
ادارات قرار گرفته است علیرغم سختی کار و 
ارائه خدمات بسیار ارزشمند درطی  این سال ها 
که لحظه اي درنگ نشده است انتظار بیشتری از 

مسووالن در شهرستان داریم.
ضمنا اداره کل حمل و نقل و پایانه های  استان 
خراسان رضوي همیشه با این انجمن تعامل 
داشته و جا دارد در همین جا از فرصت استفاده 
کرده و از تمام مدیران محترم  به خصوص جناب 
مهندس وحدتی فرد وتمامی همکاران ایشان در 

اداره کل کمال تقدیر و تشکر را بنمایم.

براي  مدون  برنامه  نبود  مسافر،  كمبود 
عدم  مسافری،  بخش  مشكالت  حل 
همكاري پلیس راه و انتظارات بیش از حد 
شهرداري، شركت هاي مسافربري را با 

چالش بزرگی مواجه نموده است
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انجمن صنفی شرکت ها وموسسات حمل ونقل 
داخلی کاالی مشهد ، فریمان ،  چناران، کالت 
، سنگ بست ، رباط سفید ، سرخس و دیزباد 
بنا به تشخیص، اراده  و همت واالی جمعی 
تاریخ  در  مشهد  ونقل  پیشکسوتان حمل  از 
1373/11/15 پا به عرصه وجود گذاشت و در 
اداره کار مشهد تحت شماره 105 ثبت گردید . 
علیرضا صالح کاشانی عضو هیات مدیره و 
خزانه دار انجمن صنفی حمل و نقل داخلی 
کاالی مشهد  ضمن اظهار مطلب فوق به تشریح 
اهداف انجمن پرداخت و گفت: انجمن مشهد 
جزء اولین انجمن های کارفرمایی حمل ونقل 
داخلی کاالست که با تدبیر مدیران وقت با هدف 
بررسی و رسیدگی به مشکالت صنفی اعضاء و 
اتحاذ تدابیر مناسب در زمینه صیانت از حقوق 
صنفی اعضاء تشکیل گردید و تاکنون مسئولیت 
6  دوره هیات مدیره در ادوار مختلف برعهده 
منتخبین اعضاء قرارگرفته است . در همین راستا 
مدیران انجمن سعی نموده اند برای  استیفای 
حقوق و صیانت از خواست های مشروع و 
قانونی اعضاء از طریق ایجاد زمینه های مختلف 
به این مهم دست یابند و باتوجه به شأن و منزلت 
انجمن که به یقین از اهمیت ممتاز و ویژه ای در 
بین کل انجمن های حمل ونقل کاال در کشور 
برخوردار است با جمع آوری اطالعات، بررسی 
و تحقیق مشکالت ساختاری صنفی و شناخت 
دقیق نیازها و اولویت ها و همچنین حمایت و 
دفاع همه جانبه از حقوق و منافع صنفی و حرفه 
ای اعضاء و همکاری پیوسته با سایر تشکل های 
صنفی دیگر و قبول مسئولیت و همکاری مستمر 
و همه جانبه با وزارتخانه و نهادهای رسمی از 
تمامی دست مایه های مادی و معنوی خود 

استفاده نماید. 
وی در ادامه به مهم ترین خدمات انجمن اشاره 
کرد و گفت: این انجمن قبول مسئولیت بخش 
بسیاری از اموراتی که بر اساس قانون انجام آن بر 
عهده اداره کل حمل ونقل و پایانه ها قرارگرفته 
است را داوطلبانه پذیرفته  که  مهم ترین آنها 

 علیرضا صالح کاشانی عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی و موسسات حمل و نقل داخلی کاالی 
مشهد، فریمان، چناران، سرخس، کالت، سنگ بست، رباط سفید و دیزباد:

عدم بازدهی مناسب، بهره وری مطلوب و سودآوری مورد انتظار 

مهم ترین دغدغه ی صنعت حمل و نقل جاده ای

عبارتند از: انجام اداره سیستم اطالع رسانی بار در پایانه بار مشهد که بی شك یکی از کارهای خطیر و 
اساسی به شمار آمده که انجمن با سربلندی نزدیك به دو دهه مشغول انجام تمامی فعالیت های مرتبط  

با آن می باشد، 
انجام امور واحد ترافیك و انجام صدور پروانه های ترافیك که با توجه به اهمیت موضوع و ابعاد 
تخصصی کار ، کارشناسان انجمن در این زمینه موفق به ارائه خدمات مطلوب به اعضا گردیده اند، 
انجام امور واحد بررسی و کنترل بارنامه شرکت ها وموسسات حمل ونقل و صدور فرم تحویل 
بارنامه پس از انجام تشریفات اداری، قبول مسئولیت واحد مالی عوارض 3% حق پایانه و نیم درصد 
شرکت ها وموسسات مستقر در پایانه بار، قبول مسئولیت واحد بررسی و صدور پروانه فعالیت 
شرکت ها وموسسات حمل ونقل پس از انجام تشریفات اداری، قبول مسئولیت امورات متفرقه 
و شرکت ها و موسسات حمل ونقل مرتبط با اداره کل حمل ونقل، قبول مسئولیت بازرسی های 
ادواری مرتبط با فعالیت شرکت ها وموسسات حمل ونقل، قبول مسئولیت کلیه امور مرتبط با بررسی 
مدارک و انجام تشریفات اداری متقاضیان تاسیس شرکت و برگزاری آزمون صالحیت علمی مدیران 
عامل، قبول مسئولیت عضویت در کمیسیون های مختلف رسیدگی به تخلفات ماده 12 و ماده 5 و 
تعیین هیات های حل اختالف برای  رسیدگی به اختالفات شرکت ها وموسسات، قبول مسئولیت 
اجرایی و پشتیبانی برنامه نرم افزاری صدور بارنامه و برنامه های جانبی مورد نیاز فعالیت شرکت ها 
وموسسات حمل ونقل، پیگیری و پشتیبانی و هماهنگی برای  برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز 
اعضا، قبول مسئولیت عضویت در هیات های حل اختالف مالیاتی به منظور صیانت از حقوق اعضا 

در اداره دارایی از جمله فعالیت های انجمن طی سال های گذشته بوده است. 
علیرضا صالح کاشانی حل مشکالت فراروی اعضا را یکی از دغدغه های اصلی انجمن دانست و 
اظهار نمود: اقدامات مهم و موثر انجمن در خصوص رفع مشکالت اعضا عبارتند از: دفاع حقوقی و 
مستدل نماینده انجمن در کمیسیون های رسیدگی به تخلفات به طوری که بخشی کثیری از آراء با 
تبرئه و یا تذکر به شرکت مختومه گردیده است،  اتخاذ سیاست های قانونی صنفی مبتنی بر جلوگیری 
از تاسیس بی رویه شرکت های حمل ونقل که یکی از مهمترین دغدغه آینده شرکت های حمل 
ونقل می باشد، اتخاذ سیاست های مبتنی بر جلوگیری و ممانعت از رشد بی ضابطه دفاتر صدور 
بارنامه در حوزه جغرافیایی شرکت ها وموسسات و الزام رعایت حوزه جغرافیایی از سوی شرکت ها 

ادامه در صفحه62

به استناد ماده 131 قانون کار جمهوری اسالمی 
ایران و در اجرای آیین نامه انجمن های صنفی 
و کانون های مربوط و به منظور حفظ حقوق و 
منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع همکاران و 
زحمتکشان بخش حمل و نقل که خود متضمن 
حفظ منافع جامعه نیز می باشد این انجمن در سال 
1385 با همت مالکین وپیمان کاران با سابقه ، به 
ثبت رسید تا ناظر به توزیع عادالنه بار بین تمام 

اعضا باشد.

نقل  و  حمل  بخش  در  همكاران  خواست  در 
فرآورده های نفتی قرار گرفتن این نوع شغل از 
سوی اداره  تعاون، كار و  رفاه اجتماعی و سازمان 
تامین اجتماعی به عنوان مشاغل سخت و زیان آور 
است كه در حال حاضر این صنف به عنوان شغل 
ناهمگون تفریحی، سیاحتی شناخته می شود كه 
با وجود مواد خطرناک و سمی بسیار، غیر منطقی 

و ناعادالنه است

 مسعود سپهری نائب رییس و دبیر انجمن صنفی 
کارفرمایی مالکین و پیمان کاران نفتکش های 
حمل و نقل فرآورده های نفتی منطقه مشهد ضمن 
اظهار مطلب فوق به اقدام های انجام شده پیرامون  
حل مشکالت اعضا اشاره کرد و گفت: این انجمن 
صنفی با انجام جلسات متعدد با مدیران محترم 
استان و مکاتبات با نهادهای مرتبط اقدام های 
موثری برای هر چه کم رنگ تر شدن مشکالت 
پیش رو اعضا، گام برداشته که از مهم ترین آنها می 
توان به ایجاد یك پارکینگ با امکانات مربوطه اشاره 
کرد که کارهای مقدماتی آن انجام گرفته است و 
برای تامین اعتبار به مشکل خورده و متاسفانه  فعال 

متوقف گردیده است.
وی در ادامه  افزود: مکاتبات فراوان با نمایندگان 
بیمه برای انجام بیمه تکمیلی اعضا و به ثمر نشستن 
آن ها، صورت گرفته همچنین  ثبت نفتکش ها به 

مسعود سپهری نایب رئیس و دبیر انجمن صنفی کارفرمایی و پیمان کاران 
نفتکش های حمل و نقل فرآورده های نفتی منطقه مشهد:

بر طبق اصل 44 قانون کار باید تصدی های دولتی 
به  بخش خصوصی واگذار گردد

صورت هوشمند، تشکیل دفتری مجهز با همکاری سازمان حمل و نقل و پایانه های استان برای صدور 
و تمدید شارژ کارت هوشمند رانندگان و ناوگان حمل و نقل، تاسیس شرکت تعاونی برای بهره مندی 

از تسهیالت برای همکاران محترم از دیگر اقدام های انجمن برای رفاه حال اعضا است.
 وی در رابطه با مهم ترین مشکالت فراروی بخش حمل و نقل این حوزه چنین اظهار نمود: از 
مهم ترین مشکالت به طور خاص می توان به عدم حجمی کردن فرآورده ها توسط شرکت ملی 
نفت برای بارگیری تانکرداران و عدم تجهیز بیشتر در تعداد دوش ها و مخازن بارگیری انبار نفت شهید 
بیخوش است. مشکل دیگر همکاران در بخش حمل و نقل فرآورده های نفتی قرار گرفتن این نوع 
شغل از سوی اداره  تعاون، کار و  رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی به عنوان مشاغل سخت و زیان 
آور است که در حال حاضر این صنف به عنوان شغل ناهمگون تفریحی، سیاحتی شناخته می شود که 
با وجود مواد خطرناک و سمی بسیار، غیر منطقی و ناعادالنه است که پیشنهاد می گردد این نوع شغل 

جزو مشاغل سخت و زیان آور دیده شود.
 مسعود سپهری در پاسخ به این سوال که آیا سازمان ها و ادارات مرتبط  با بخش حمل و نقل تعامل 
الزم با بخش خصوصی این حوزه به خصوص انجمن های مرتبط را دارند، گفت:خیر. تعاملی در این 
زمینه شکل نگرفته است و علت این است که مدیران و مسوولین محترم دولتی، انجمن ها را درموازات 
خود احساس می کنند  وبه نوعی مدعی این هستند که انجمن  ها در امورات دخالت بیجا می نمایند، 
در صورتی که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهور و مدیران ارشد نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران و  بر طبق اصل 44 قانون کار باید کلیه امورات غیر الزم با تصدی های مهم 
دولتی  برای پیش برد و حل و فصل هرچه بهتر مشکالت به اصناف و تشکل های خصوصی واگذار 

شوند.
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انجمن صنفی شرکت ها وموسسات حمل ونقل 
داخلی کاالی مشهد ، فریمان ،  چناران، کالت 
، سنگ بست ، رباط سفید ، سرخس و دیزباد 
بنا به تشخیص، اراده  و همت واالی جمعی 
تاریخ  در  مشهد  ونقل  پیشکسوتان حمل  از 
1373/11/15 پا به عرصه وجود گذاشت و در 
اداره کار مشهد تحت شماره 105 ثبت گردید . 
علیرضا صالح کاشانی عضو هیات مدیره و 
خزانه دار انجمن صنفی حمل و نقل داخلی 
کاالی مشهد  ضمن اظهار مطلب فوق به تشریح 
اهداف انجمن پرداخت و گفت: انجمن مشهد 
جزء اولین انجمن های کارفرمایی حمل ونقل 
داخلی کاالست که با تدبیر مدیران وقت با هدف 
بررسی و رسیدگی به مشکالت صنفی اعضاء و 
اتحاذ تدابیر مناسب در زمینه صیانت از حقوق 
صنفی اعضاء تشکیل گردید و تاکنون مسئولیت 
6  دوره هیات مدیره در ادوار مختلف برعهده 
منتخبین اعضاء قرارگرفته است . در همین راستا 
مدیران انجمن سعی نموده اند برای  استیفای 
حقوق و صیانت از خواست های مشروع و 
قانونی اعضاء از طریق ایجاد زمینه های مختلف 
به این مهم دست یابند و باتوجه به شأن و منزلت 
انجمن که به یقین از اهمیت ممتاز و ویژه ای در 
بین کل انجمن های حمل ونقل کاال در کشور 
برخوردار است با جمع آوری اطالعات، بررسی 
و تحقیق مشکالت ساختاری صنفی و شناخت 
دقیق نیازها و اولویت ها و همچنین حمایت و 
دفاع همه جانبه از حقوق و منافع صنفی و حرفه 
ای اعضاء و همکاری پیوسته با سایر تشکل های 
صنفی دیگر و قبول مسئولیت و همکاری مستمر 
و همه جانبه با وزارتخانه و نهادهای رسمی از 
تمامی دست مایه های مادی و معنوی خود 

استفاده نماید. 
وی در ادامه به مهم ترین خدمات انجمن اشاره 
کرد و گفت: این انجمن قبول مسئولیت بخش 
بسیاری از اموراتی که بر اساس قانون انجام آن بر 
عهده اداره کل حمل ونقل و پایانه ها قرارگرفته 
است را داوطلبانه پذیرفته  که  مهم ترین آنها 

 علیرضا صالح کاشانی عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی و موسسات حمل و نقل داخلی کاالی 
مشهد، فریمان، چناران، سرخس، کالت، سنگ بست، رباط سفید و دیزباد:

عدم بازدهی مناسب، بهره وری مطلوب و سودآوری مورد انتظار 

مهم ترین دغدغه ی صنعت حمل و نقل جاده ای

عبارتند از: انجام اداره سیستم اطالع رسانی بار در پایانه بار مشهد که بی شك یکی از کارهای خطیر و 
اساسی به شمار آمده که انجمن با سربلندی نزدیك به دو دهه مشغول انجام تمامی فعالیت های مرتبط  

با آن می باشد، 
انجام امور واحد ترافیك و انجام صدور پروانه های ترافیك که با توجه به اهمیت موضوع و ابعاد 
تخصصی کار ، کارشناسان انجمن در این زمینه موفق به ارائه خدمات مطلوب به اعضا گردیده اند، 
انجام امور واحد بررسی و کنترل بارنامه شرکت ها وموسسات حمل ونقل و صدور فرم تحویل 
بارنامه پس از انجام تشریفات اداری، قبول مسئولیت واحد مالی عوارض 3% حق پایانه و نیم درصد 
شرکت ها وموسسات مستقر در پایانه بار، قبول مسئولیت واحد بررسی و صدور پروانه فعالیت 
شرکت ها وموسسات حمل ونقل پس از انجام تشریفات اداری، قبول مسئولیت امورات متفرقه 
و شرکت ها و موسسات حمل ونقل مرتبط با اداره کل حمل ونقل، قبول مسئولیت بازرسی های 
ادواری مرتبط با فعالیت شرکت ها وموسسات حمل ونقل، قبول مسئولیت کلیه امور مرتبط با بررسی 
مدارک و انجام تشریفات اداری متقاضیان تاسیس شرکت و برگزاری آزمون صالحیت علمی مدیران 
عامل، قبول مسئولیت عضویت در کمیسیون های مختلف رسیدگی به تخلفات ماده 12 و ماده 5 و 
تعیین هیات های حل اختالف برای  رسیدگی به اختالفات شرکت ها وموسسات، قبول مسئولیت 
اجرایی و پشتیبانی برنامه نرم افزاری صدور بارنامه و برنامه های جانبی مورد نیاز فعالیت شرکت ها 
وموسسات حمل ونقل، پیگیری و پشتیبانی و هماهنگی برای  برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز 
اعضا، قبول مسئولیت عضویت در هیات های حل اختالف مالیاتی به منظور صیانت از حقوق اعضا 

در اداره دارایی از جمله فعالیت های انجمن طی سال های گذشته بوده است. 
علیرضا صالح کاشانی حل مشکالت فراروی اعضا را یکی از دغدغه های اصلی انجمن دانست و 
اظهار نمود: اقدامات مهم و موثر انجمن در خصوص رفع مشکالت اعضا عبارتند از: دفاع حقوقی و 
مستدل نماینده انجمن در کمیسیون های رسیدگی به تخلفات به طوری که بخشی کثیری از آراء با 
تبرئه و یا تذکر به شرکت مختومه گردیده است،  اتخاذ سیاست های قانونی صنفی مبتنی بر جلوگیری 
از تاسیس بی رویه شرکت های حمل ونقل که یکی از مهمترین دغدغه آینده شرکت های حمل 
ونقل می باشد، اتخاذ سیاست های مبتنی بر جلوگیری و ممانعت از رشد بی ضابطه دفاتر صدور 
بارنامه در حوزه جغرافیایی شرکت ها وموسسات و الزام رعایت حوزه جغرافیایی از سوی شرکت ها 

ادامه در صفحه62

به استناد ماده 131 قانون کار جمهوری اسالمی 
ایران و در اجرای آیین نامه انجمن های صنفی 
و کانون های مربوط و به منظور حفظ حقوق و 
منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع همکاران و 
زحمتکشان بخش حمل و نقل که خود متضمن 
حفظ منافع جامعه نیز می باشد این انجمن در سال 
1385 با همت مالکین وپیمان کاران با سابقه ، به 
ثبت رسید تا ناظر به توزیع عادالنه بار بین تمام 

اعضا باشد.

نقل  و  حمل  بخش  در  همكاران  خواست  در 
فرآورده های نفتی قرار گرفتن این نوع شغل از 
سوی اداره  تعاون، كار و  رفاه اجتماعی و سازمان 
تامین اجتماعی به عنوان مشاغل سخت و زیان آور 
است كه در حال حاضر این صنف به عنوان شغل 
ناهمگون تفریحی، سیاحتی شناخته می شود كه 
با وجود مواد خطرناک و سمی بسیار، غیر منطقی 

و ناعادالنه است

 مسعود سپهری نائب رییس و دبیر انجمن صنفی 
کارفرمایی مالکین و پیمان کاران نفتکش های 
حمل و نقل فرآورده های نفتی منطقه مشهد ضمن 
اظهار مطلب فوق به اقدام های انجام شده پیرامون  
حل مشکالت اعضا اشاره کرد و گفت: این انجمن 
صنفی با انجام جلسات متعدد با مدیران محترم 
استان و مکاتبات با نهادهای مرتبط اقدام های 
موثری برای هر چه کم رنگ تر شدن مشکالت 
پیش رو اعضا، گام برداشته که از مهم ترین آنها می 
توان به ایجاد یك پارکینگ با امکانات مربوطه اشاره 
کرد که کارهای مقدماتی آن انجام گرفته است و 
برای تامین اعتبار به مشکل خورده و متاسفانه  فعال 

متوقف گردیده است.
وی در ادامه  افزود: مکاتبات فراوان با نمایندگان 
بیمه برای انجام بیمه تکمیلی اعضا و به ثمر نشستن 
آن ها، صورت گرفته همچنین  ثبت نفتکش ها به 

مسعود سپهری نایب رئیس و دبیر انجمن صنفی کارفرمایی و پیمان کاران 
نفتکش های حمل و نقل فرآورده های نفتی منطقه مشهد:

بر طبق اصل 44 قانون کار باید تصدی های دولتی 
به  بخش خصوصی واگذار گردد

صورت هوشمند، تشکیل دفتری مجهز با همکاری سازمان حمل و نقل و پایانه های استان برای صدور 
و تمدید شارژ کارت هوشمند رانندگان و ناوگان حمل و نقل، تاسیس شرکت تعاونی برای بهره مندی 

از تسهیالت برای همکاران محترم از دیگر اقدام های انجمن برای رفاه حال اعضا است.
 وی در رابطه با مهم ترین مشکالت فراروی بخش حمل و نقل این حوزه چنین اظهار نمود: از 
مهم ترین مشکالت به طور خاص می توان به عدم حجمی کردن فرآورده ها توسط شرکت ملی 
نفت برای بارگیری تانکرداران و عدم تجهیز بیشتر در تعداد دوش ها و مخازن بارگیری انبار نفت شهید 
بیخوش است. مشکل دیگر همکاران در بخش حمل و نقل فرآورده های نفتی قرار گرفتن این نوع 
شغل از سوی اداره  تعاون، کار و  رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی به عنوان مشاغل سخت و زیان 
آور است که در حال حاضر این صنف به عنوان شغل ناهمگون تفریحی، سیاحتی شناخته می شود که 
با وجود مواد خطرناک و سمی بسیار، غیر منطقی و ناعادالنه است که پیشنهاد می گردد این نوع شغل 

جزو مشاغل سخت و زیان آور دیده شود.
 مسعود سپهری در پاسخ به این سوال که آیا سازمان ها و ادارات مرتبط  با بخش حمل و نقل تعامل 
الزم با بخش خصوصی این حوزه به خصوص انجمن های مرتبط را دارند، گفت:خیر. تعاملی در این 
زمینه شکل نگرفته است و علت این است که مدیران و مسوولین محترم دولتی، انجمن ها را درموازات 
خود احساس می کنند  وبه نوعی مدعی این هستند که انجمن  ها در امورات دخالت بیجا می نمایند، 
در صورتی که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهور و مدیران ارشد نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران و  بر طبق اصل 44 قانون کار باید کلیه امورات غیر الزم با تصدی های مهم 
دولتی  برای پیش برد و حل و فصل هرچه بهتر مشکالت به اصناف و تشکل های خصوصی واگذار 

شوند.
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و  کارفرمایان  صنفی  انجمن  رئیس  یزدی  زمانیان  حسین 
دارندگان کامیون ناوگان ترابری مشهد:

سازمان تامین اجتماعی کار رانندگان را باید در 
مشاغل سخت و زیان آور ببیند

انجمن صنفی کارفرمایان و دارندگان کامیون ناوگان  ترابری مشهد ، اولین تشکل ثبت شده 
کشور در سال 1373 است که با هدف دفاع از حقوق عزیزان زحمت کش راننده تاسیس 
گردید. این انجمن در بدو امر با نامهربانی های گسترده ای مواجه شد لیکن به دلیل این که این 
نهاد برآمده از خواست مردم و مورد حمایت وزارت کار وقت بود در چرخه حقوقی کشور 

قرار گرفت و این مهم با فراز و نشیب های فراوان تا کنون ادامه پیدا کرده است.
حسین زمانیان یزدی رئیس و دبیر انجمن صنفی کارفرمایان دارندگان  و رانندگان کامیون 
ناوگان ترابری مشهد ضمن بیان مطلب فوق به اقدام های موثر در حل مشکالت فراروی 

اعضای انجمن اشاره کرد و گفت:

تقاضای ما از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی این است كه حداقل به سازمان تامین اجتماعی 
كه از سرمایه كارگر آن تشكیل شده است و باید منشاء خیر باشد تكلیف كند این كار طاقت 

فرسا را در زمره مشاغل سخت  زیان آور ببیند

انجمن های صنفی بسته به نوع فعالیتشان درگیر با مطالبات زیرمجموعه خود بوده و هستند 
تواند راه گشا و برطرف کننده مشکالت  انجمن ها می  و قطعا تعامالت بخش دولتی و 
زیرمجموعه انجمن ها باشد که در این رهگذر با در نظر گرفتن عملکرد مدیران استانی در 
بخش های حمل و نقل ، تعاون، کار و امور اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی ، دستگاه های 
نظارتی و امنیتی ، بانك ها و سایر دستگاه های دولتی می تواند منشا اثر  خیر بوده باشد، لیکن 
همیشه در این امر خطیر به دالیل مختلف کامال موفق نبوده و با تالش  فراوان به نتایجی رسیده 

که حداقل ها عبارتند از:
- انجمن دارندگان و رانندگان کامیون در راستای تعمیم خدمات به همه ی همکاران عزیز 

وزحمت کش در دعاوی حقوقی کمك کرده و  به دفاع از آنان برخواسته است.
-  نهایت همکاری باید مدیریت محترم حمل و نقل  و پایانه های حال حاضر استان، تالش هایی 

را برای تامین حقوق زیرمجموعه شروع و تا حدودی به نتیجه رسیده است.
- از آنجا که مسایل حقوقی مرتبط با حمل و نقل  ) راننده شرکت، گیرنده، فرستنده ( نیازمند 
ورود تخصصی به موضوع است با درخواست انجمن و مساعدت دستگاه محترم قضایی استان 
شعبه ای تخصصی از شورای حل اختالف اختصاص یافت که انصافا در این جایگاه بسیار 

خوب عمل کرده و رضایت عمومی همکاران را باعث شده است.
وی در ادامه افزود: خواست ما از دستگاه های مرتبط به رسمیت شناختن حقوق هر مجموعه 
در جایگاه خود است چرا که حداقل محترم شمردن مالکیت در شرع و قانون به آن تاکید شده 
و باید رعایت شود. مثال راننده ای که با سرمایه خود اقدام به خرید کامیون نموده و خود بر 
روی آن کار می کند چرخ اقتصاد میهن عزیز اسالمی را به حرکت در می آورد همچون دیگر 

صنوف و اتحادیه های صنفی بتواند برای کار خود ارزش گذاری نماید.
همچنین حسین زمانیان خواست قاطبه همکاران را در قالب یك سوال مطرح نمود و گفت: کدام 

عقل سلیمی می تواند کار سخت و مشقت 
آور رانندگی در بیابان، در سرما و گرما، کویر 
و کوهپایه، دوری از خانه و خانواده را کار 

سخت و زیان آور نداند؟
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  از  ما  تقاضای 
سازمان  به  حداقل  که  است  این  اجتماعی 
تامین اجتماعی که از سرمایه کارگران تشکیل 
شده است و باید منشاء خیر باشد تکلیف 
کند این کار طاقت فرسا را در زمره مشاغل 
برای  را  میدان  و  ببیند  آور  زیان  سخت  
جوانان عزیز کشور خالی کند و در نهایت 
آنچه از دولتمردان و مرتبطین دولتی با حرفه 
ما انتظار می رود اینکه لطف فرموده در قبال 
قالب  در  همکاران  شدن  منظم  درخواست 
نوبت دهی و اعالم بار مانع تضییع حقوق 
ما شوند کما اینکه در یك حرکت خوب و 
اثرگذار با مساعدت مدیرکل محترم حمل و 
نقل و پایانه های استان و معاونین ایشان ، 
انجمن محترم صنفی شرکت های حمل و 
نقل داخلی کاال و انجمن پایلوت این خواسته 
در بارهای استانی خروجی خوب و مطلوبی 

داشته است.

انجمن صنفی کارگران شرکت های مسافربری مشهد تنها انجمن صنفی منحصر به فرد در ایران 
است که با هدف رفع مشکالت صنفی و احقاق حقوق کارگران در سال 1381 تاسیس گردید.
هیات مدیره انجمن از همان ابتدای تاسیس در رابطه با اجرای عدالت، نظم و ساماندهی کارگران 

فعالیت مستمر داشته و دارند.

وجود پدیده شوم داللی و در نتیجه به وجود آمدن چهره ای زشت از كارگران شركت های 
مسافربری در بین جامعه و مردم كه به چهره زیبای این شهر زیارتی و توریستی خدشه وارد 
نموده است از جمله مشكالت ما می باشد عدم همكاری سازمان های ذیربط  دولتی و به خصوص 
مدیران شركت های مسافربری در این زمینه باعث بقای این معضل در پایانه مسافربری مشهد 

گردیده است

امیر اکرمی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارگران شرکت های مسافربری ضمن اظهار مطلب 
فوق در پاسخ به این سوال که انجمن صنفی تا کنون چه اقدامات موثری در حل مشکالت فراروی 
اعضای انجمن انجام داده است و چه برنامه هایی را در دست اقدام دارد؟ چنین گفت:انجمن صنفی 
حداقل در 2 دوره 4 ساله گذشته که اینجانب عضو هیات مدیره بوده ام در رابطه با ساماندهی  
کارگران در راستای اجرای سیستم حقوق قانونی با مراجع متخلف  ذیربط مکاتبات زیادی انجام 
داده که در نهایت اجرای سیستم را قانونی و به حق دانسته و خواسته های ما را تایید نموده اند  ولی 
تاکنون هیچ گونه اقدام عملی انجام نداده اند. حتی این انجمن برخی کارفرمایان مختلف شرکت های 
مسافربری را به علت عدم پرداخت حقوق و مزایای قانونی به دادگاه معرفی نموده و به طرفیت اداره 
کل تعاون، کار، رفاه اجتماعی محکوم که در نهایت با اندک جریمه نقدی، پرونده مختومه و عمال 
به همان صورت قبل باقی مانده است.  برنامه  آینده این انجمن ادامه اقدامات گذشته است که در 
صورت مساعدت و اقدام عملی و ضمانت اجرایی مراجع ذیربط ) مخصوصا اداره کل تعاون،  کار و 

رفاه اجتماعی ( خواهان اجرای سیستم پرداخت حقوق و مزایای قانونی کارگران هستیم.
وی در رابطه با  مهم ترین مشکالت فراروی بخش حمل و نقل در حوزه فعالیت خود گفت:وجود 
پدیده شوم داللی و در نتیجه به وجود آمدن چهره ای زشت از کارگران شرکت های مسافربری در 
بین جامعه و مردم که به چهره زیبای این شهر زیارتی و توریستی خدشه وارد نموده است از جمله 
مشکالت ما می باشد که عدم همکاری سازمان های ذیربط  دولتی و به خصوص مدیران شرکت های 

مسافربری در این زمینه باعث بقای این معضل در پایانه مسافربری مشهد گردیده است.
در این رابطه همانطور که قبال بارها اعالم کردیم علت به وجود آمدن این معضل استخدام  بی 
رویه و بدون گزینش برخی افراد ناباب و حتی سابقه دار  از طرف کارفرمایان در سال های 
به  نهایت  در  که  بوده  دریافت حقوق  بدون  به شرکت های مسافربری  آنان  گذشته و ورود 
برای  فعالیت غیرقانونی  آنها  اجازه هرگونه  از طرف کارفرمایان  علت عدم پرداخت حقوق 
کسب درآمد نامشروع یافته اند  باعث بروز زمینه تخلفات متعدد دراین مجموعه شده است 
که متاسفانه بیشترین ضرر متوجه سرمایه گذاران ) مالکین اتوبوس( و کارگران واقعی و قانون 
مدارشرکت های مسافربری شده است. را ه حل این مشکل، اجرای سیستم پرداخت حقوق و مزایا و 
 ساعت کار مشخص طبق قانون کار می باشد که در نتیجه آن،  کلیه کارگران مانند دیگر مراکز حمل و نقل

امیر اکرمی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارگران شرکت های مسافربری مشهد:

خواهان اجرای سیستم پرداخت حقوق و 
مزایای قانونی کارگران هستیم

) فرودگاه ، راه آهن و ...( می بایست بدون هیچ 
گونه تخلف و دریافت مبالغ غیرقانونی و فقط با 
دریافت حقوق قانونی به کار خود ادامه دهند و 
همچنین از طرف شرکت های مسافربری مورد 
سنجش و گزینش قرارگیرند که در این صورت  
افراد ناباب و مرتبط با دالالن از این  مجموعه 

حذف خواهند شد.
با  انجمن  تعامل  نحوه  مورد  در  اکرمی  امیر 

سازمان های دولتی و انتظارات موجود گفت:
در سنوات گذشته  انجمن  این  فعالیت های 
ذیربط  مسووالن  از  برخی  مذاق  به  متاسفانه 
خوش نیامده که در این خصوص تعامل الزم 
را با این انجمن نداشته و همچنین در رابطه با 
جمع آوری پدیده شوم داللی و حل معضالت 
است  بوده  آن  انجمن خواهان  این  که  دیگر 
سازمان های ذیربط دولتی و انجمن های صنفی 
مرتبط، اقدام و همکاری الزم را ندارند که در 
نتیجه  باعث به وجود آمدن نارضایتی مسافران 

گردیده است.
و کالم آخر اینکه : ما خواهان اجرای عدالت 
در این مجموعه و به وجود آوردن فضایی سالم 
و دور از هرگونه هرج و مرج ، تخلف و ارائه 
خدمات مطلوب به مردم و به وجود آمدن چهره 
ای زیبا در این شهر زیارتی، توریستی هستیم 
هرگونه  به  حاضر  شعارها  این  اجرای  در  و 

همکاری می باشیم.
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و  کارفرمایان  صنفی  انجمن  رئیس  یزدی  زمانیان  حسین 
دارندگان کامیون ناوگان ترابری مشهد:

سازمان تامین اجتماعی کار رانندگان را باید در 
مشاغل سخت و زیان آور ببیند

انجمن صنفی کارفرمایان و دارندگان کامیون ناوگان  ترابری مشهد ، اولین تشکل ثبت شده 
کشور در سال 1373 است که با هدف دفاع از حقوق عزیزان زحمت کش راننده تاسیس 
گردید. این انجمن در بدو امر با نامهربانی های گسترده ای مواجه شد لیکن به دلیل این که این 
نهاد برآمده از خواست مردم و مورد حمایت وزارت کار وقت بود در چرخه حقوقی کشور 

قرار گرفت و این مهم با فراز و نشیب های فراوان تا کنون ادامه پیدا کرده است.
حسین زمانیان یزدی رئیس و دبیر انجمن صنفی کارفرمایان دارندگان  و رانندگان کامیون 
ناوگان ترابری مشهد ضمن بیان مطلب فوق به اقدام های موثر در حل مشکالت فراروی 

اعضای انجمن اشاره کرد و گفت:

تقاضای ما از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی این است كه حداقل به سازمان تامین اجتماعی 
كه از سرمایه كارگر آن تشكیل شده است و باید منشاء خیر باشد تكلیف كند این كار طاقت 

فرسا را در زمره مشاغل سخت  زیان آور ببیند

انجمن های صنفی بسته به نوع فعالیتشان درگیر با مطالبات زیرمجموعه خود بوده و هستند 
تواند راه گشا و برطرف کننده مشکالت  انجمن ها می  و قطعا تعامالت بخش دولتی و 
زیرمجموعه انجمن ها باشد که در این رهگذر با در نظر گرفتن عملکرد مدیران استانی در 
بخش های حمل و نقل ، تعاون، کار و امور اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی ، دستگاه های 
نظارتی و امنیتی ، بانك ها و سایر دستگاه های دولتی می تواند منشا اثر  خیر بوده باشد، لیکن 
همیشه در این امر خطیر به دالیل مختلف کامال موفق نبوده و با تالش  فراوان به نتایجی رسیده 

که حداقل ها عبارتند از:
- انجمن دارندگان و رانندگان کامیون در راستای تعمیم خدمات به همه ی همکاران عزیز 

وزحمت کش در دعاوی حقوقی کمك کرده و  به دفاع از آنان برخواسته است.
-  نهایت همکاری باید مدیریت محترم حمل و نقل  و پایانه های حال حاضر استان، تالش هایی 

را برای تامین حقوق زیرمجموعه شروع و تا حدودی به نتیجه رسیده است.
- از آنجا که مسایل حقوقی مرتبط با حمل و نقل  ) راننده شرکت، گیرنده، فرستنده ( نیازمند 
ورود تخصصی به موضوع است با درخواست انجمن و مساعدت دستگاه محترم قضایی استان 
شعبه ای تخصصی از شورای حل اختالف اختصاص یافت که انصافا در این جایگاه بسیار 

خوب عمل کرده و رضایت عمومی همکاران را باعث شده است.
وی در ادامه افزود: خواست ما از دستگاه های مرتبط به رسمیت شناختن حقوق هر مجموعه 
در جایگاه خود است چرا که حداقل محترم شمردن مالکیت در شرع و قانون به آن تاکید شده 
و باید رعایت شود. مثال راننده ای که با سرمایه خود اقدام به خرید کامیون نموده و خود بر 
روی آن کار می کند چرخ اقتصاد میهن عزیز اسالمی را به حرکت در می آورد همچون دیگر 

صنوف و اتحادیه های صنفی بتواند برای کار خود ارزش گذاری نماید.
همچنین حسین زمانیان خواست قاطبه همکاران را در قالب یك سوال مطرح نمود و گفت: کدام 

عقل سلیمی می تواند کار سخت و مشقت 
آور رانندگی در بیابان، در سرما و گرما، کویر 
و کوهپایه، دوری از خانه و خانواده را کار 

سخت و زیان آور نداند؟
رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت  از  ما  تقاضای 
سازمان  به  حداقل  که  است  این  اجتماعی 
تامین اجتماعی که از سرمایه کارگران تشکیل 
شده است و باید منشاء خیر باشد تکلیف 
کند این کار طاقت فرسا را در زمره مشاغل 
برای  را  میدان  و  ببیند  آور  زیان  سخت  
جوانان عزیز کشور خالی کند و در نهایت 
آنچه از دولتمردان و مرتبطین دولتی با حرفه 
ما انتظار می رود اینکه لطف فرموده در قبال 
قالب  در  همکاران  شدن  منظم  درخواست 
نوبت دهی و اعالم بار مانع تضییع حقوق 
ما شوند کما اینکه در یك حرکت خوب و 
اثرگذار با مساعدت مدیرکل محترم حمل و 
نقل و پایانه های استان و معاونین ایشان ، 
انجمن محترم صنفی شرکت های حمل و 
نقل داخلی کاال و انجمن پایلوت این خواسته 
در بارهای استانی خروجی خوب و مطلوبی 

داشته است.

انجمن صنفی کارگران شرکت های مسافربری مشهد تنها انجمن صنفی منحصر به فرد در ایران 
است که با هدف رفع مشکالت صنفی و احقاق حقوق کارگران در سال 1381 تاسیس گردید.
هیات مدیره انجمن از همان ابتدای تاسیس در رابطه با اجرای عدالت، نظم و ساماندهی کارگران 

فعالیت مستمر داشته و دارند.

وجود پدیده شوم داللی و در نتیجه به وجود آمدن چهره ای زشت از كارگران شركت های 
مسافربری در بین جامعه و مردم كه به چهره زیبای این شهر زیارتی و توریستی خدشه وارد 
نموده است از جمله مشكالت ما می باشد عدم همكاری سازمان های ذیربط  دولتی و به خصوص 
مدیران شركت های مسافربری در این زمینه باعث بقای این معضل در پایانه مسافربری مشهد 

گردیده است

امیر اکرمی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارگران شرکت های مسافربری ضمن اظهار مطلب 
فوق در پاسخ به این سوال که انجمن صنفی تا کنون چه اقدامات موثری در حل مشکالت فراروی 
اعضای انجمن انجام داده است و چه برنامه هایی را در دست اقدام دارد؟ چنین گفت:انجمن صنفی 
حداقل در 2 دوره 4 ساله گذشته که اینجانب عضو هیات مدیره بوده ام در رابطه با ساماندهی  
کارگران در راستای اجرای سیستم حقوق قانونی با مراجع متخلف  ذیربط مکاتبات زیادی انجام 
داده که در نهایت اجرای سیستم را قانونی و به حق دانسته و خواسته های ما را تایید نموده اند  ولی 
تاکنون هیچ گونه اقدام عملی انجام نداده اند. حتی این انجمن برخی کارفرمایان مختلف شرکت های 
مسافربری را به علت عدم پرداخت حقوق و مزایای قانونی به دادگاه معرفی نموده و به طرفیت اداره 
کل تعاون، کار، رفاه اجتماعی محکوم که در نهایت با اندک جریمه نقدی، پرونده مختومه و عمال 
به همان صورت قبل باقی مانده است.  برنامه  آینده این انجمن ادامه اقدامات گذشته است که در 
صورت مساعدت و اقدام عملی و ضمانت اجرایی مراجع ذیربط ) مخصوصا اداره کل تعاون،  کار و 

رفاه اجتماعی ( خواهان اجرای سیستم پرداخت حقوق و مزایای قانونی کارگران هستیم.
وی در رابطه با  مهم ترین مشکالت فراروی بخش حمل و نقل در حوزه فعالیت خود گفت:وجود 
پدیده شوم داللی و در نتیجه به وجود آمدن چهره ای زشت از کارگران شرکت های مسافربری در 
بین جامعه و مردم که به چهره زیبای این شهر زیارتی و توریستی خدشه وارد نموده است از جمله 
مشکالت ما می باشد که عدم همکاری سازمان های ذیربط  دولتی و به خصوص مدیران شرکت های 

مسافربری در این زمینه باعث بقای این معضل در پایانه مسافربری مشهد گردیده است.
در این رابطه همانطور که قبال بارها اعالم کردیم علت به وجود آمدن این معضل استخدام  بی 
رویه و بدون گزینش برخی افراد ناباب و حتی سابقه دار  از طرف کارفرمایان در سال های 
به  نهایت  در  که  بوده  دریافت حقوق  بدون  به شرکت های مسافربری  آنان  گذشته و ورود 
برای  فعالیت غیرقانونی  آنها  اجازه هرگونه  از طرف کارفرمایان  علت عدم پرداخت حقوق 
کسب درآمد نامشروع یافته اند  باعث بروز زمینه تخلفات متعدد دراین مجموعه شده است 
که متاسفانه بیشترین ضرر متوجه سرمایه گذاران ) مالکین اتوبوس( و کارگران واقعی و قانون 
مدارشرکت های مسافربری شده است. را ه حل این مشکل، اجرای سیستم پرداخت حقوق و مزایا و 
 ساعت کار مشخص طبق قانون کار می باشد که در نتیجه آن،  کلیه کارگران مانند دیگر مراکز حمل و نقل

امیر اکرمی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارگران شرکت های مسافربری مشهد:

خواهان اجرای سیستم پرداخت حقوق و 
مزایای قانونی کارگران هستیم

) فرودگاه ، راه آهن و ...( می بایست بدون هیچ 
گونه تخلف و دریافت مبالغ غیرقانونی و فقط با 
دریافت حقوق قانونی به کار خود ادامه دهند و 
همچنین از طرف شرکت های مسافربری مورد 
سنجش و گزینش قرارگیرند که در این صورت  
افراد ناباب و مرتبط با دالالن از این  مجموعه 

حذف خواهند شد.
با  انجمن  تعامل  نحوه  مورد  در  اکرمی  امیر 

سازمان های دولتی و انتظارات موجود گفت:
در سنوات گذشته  انجمن  این  فعالیت های 
ذیربط  مسووالن  از  برخی  مذاق  به  متاسفانه 
خوش نیامده که در این خصوص تعامل الزم 
را با این انجمن نداشته و همچنین در رابطه با 
جمع آوری پدیده شوم داللی و حل معضالت 
است  بوده  آن  انجمن خواهان  این  که  دیگر 
سازمان های ذیربط دولتی و انجمن های صنفی 
مرتبط، اقدام و همکاری الزم را ندارند که در 
نتیجه  باعث به وجود آمدن نارضایتی مسافران 

گردیده است.
و کالم آخر اینکه : ما خواهان اجرای عدالت 
در این مجموعه و به وجود آوردن فضایی سالم 
و دور از هرگونه هرج و مرج ، تخلف و ارائه 
خدمات مطلوب به مردم و به وجود آمدن چهره 
ای زیبا در این شهر زیارتی، توریستی هستیم 
هرگونه  به  حاضر  شعارها  این  اجرای  در  و 

همکاری می باشیم.
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پایانه مسافربری مرکزی شهرستان نیشابور در سال 1370 از 
تجمع گاراژهای داخل شهرستان تاسیس گردید  این پایانه 
همه  گرددو  می  اداره  شهرستان  محترم  شهرداری  نظر  زیر 
روزه میزبان سفرهای درون و خارج استان می باشد. انجمن 
صنفی شرکت های مسافربری این شهرستان در سال 1381 
به منظور خدمات بهتر شرکت های مسافربری شهرستان به 
رانندگان برون شهری اعم از اتوبوسی، مینی بوسی و سواری، 
شرکت های مسافربری پایانه و مسافران محترم و تکریم ارباب 

رجوع تاسیس گردید.

حمل و نقل از اشتغالزاترین و جذاب ترین بخش های اقتصادی كشور  است و باتوجه به ابعاد و 
تاثیرات گسترده اقتصادی كه صنعت حمل و نقل به عنوان یک صنعت زیربنایی و پیش نیاز توسعه 

دارد نیازمند نگاه مسووالنه و همه جانبه با هدف است

 خورشاهی رئیس انجمن صنفی شرکت های مسافربری نیشابور ضمن بیان مطلب باال به ارائه 
چکیده ای از مهم ترین خدمات انجمن پرداخت و گفت: ساماندهی، یکپارچه سازی شرکت های 
مسافربری با تاکید بر رقابت سالم و سازنده،  انجام دوره آموزش، آشنایی با قانون جدید مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز در این انجمن،   تشکیل دوره آموزش قوانین و مقررات با پدیده شوم استعمال مواد 
مخدر و مجازات های مقرر در قانون در این انجمن، اجرای دستورات و بخشنامه ها و قوانین سازمان 

حمل و نقل در پایانه های شهرستان نیشابور از مهم ترین خدمات انجمن هستند.
وی در ادامه نداشتن دسترسی به خدمات عمومی اتوبوس واحد و نبود دستگاه عابر بانك داخل 
یا حتی بیرون سالن را از عمده مشکالت فراروی پایانه مسافربری مرکزی نیشابور با آن همه سال 
قدمت عنوان کرد و گفت: متاسفانه مسافربر شخصی مشکلی است که فکر نمی کنیم تنها به شهرستان 
ما محدود گردد مسافربرهای شخصی بدون داشتن مجوزهای الزم و حتی نداشتن بیمه اقدام به جابجایی 
مسافر حتی پایین تر از نرخ سازمان حمل و نقل می نمایند پس باید تالش کرد با کمك بازوی محکم 
قانون) پلیس راهور، پلیس راه( هرچه سریع تر راه حل جامعی برای حل این مشکل  و ساماندهی ناوگان 

عمومی کرایه پیدا نمود.
رئیس انجمن صنفی شرکت های مسافربری نیشابور در پایان بخش حمل و نقل را یکی از اشتغالزاترین 
و جذاب ترین بخش های اقتصادی کشور دانست و گفت: باتوجه به ابعاد و تاثیرات گسترده اقتصادی که 
صنعت حمل و نقل به عنوان یك صنعت زیربنایی و پیش نیاز توسعه دارد نیازمند نگاه مسووالنه و همه 

جانبه با هدف افزایش کارایی آن در پهنه اقتصاد کشوراست.
جان کالم اینکه مسووالن ذیربط تشکل های مردمی حمل ونقل را باید باور کنند و سپس تقویت نمایند.

خورشاهی رئیس انجمن صنفی شرکت های مسافربری شهرستان نیشابور:

مسـووالن، تشـکل های مـردمی 
حمل و نقل را باور کنند 

وموسسات حمل ونقل، پیگیری و دفاع از حقوق 
مشروع شرکت ها وموسسات در هیات های حل 
اختالف مالیاتی، پیگیری روند تبدیل وضعیت 
حقوقی شرکت های حمل ونقل به اقسام شرکت 
های تجاری با حفظ شرایط تاسیس که پس از 
2 سال پیگیری های متعدد و مداوم انجمن به بار 
نشست و در حال حاضر موسسات حمل ونقل 
می توانند با حفظ شرایط تاسیس ماهیت خود را 
به اقسام شرکت های تجاری تغییردهند،  عقد 
تفاهم نامه با اداره کل در خصوص رسیدگی به 
تخلفات شرکت ها و موسسات حمل ونقل قبل 
از ارجاع به کمیسیون ماده 12 تهران در محل 
انجمن با حضور نمایندگان اداره کل و انجمن و 

اتخاذ تصمیمات مقتضی.
وی مهم ترین دغدغه بخش حمل ونقل داخلی 
کاال را عدم بازدهی مناسب، بهره وری مطلوب و 
سودآوری مورد انتظار برای صاحبان بخش ذکر 
نمود و گفت: در حال حاضر به نظر می رسد 
با توجه به شرایط اقتصادی کشور اولین و مهم 
ترین دغدغه بخش حمل ونقل داخلی کاال عدم 
بازدهی مناسب ،  بهره وری مطلوب و سود 
می  بخش  صاحبان  برای  انتظار  مورد  آوری 
باشد و شاید به شرط مفروض میتوان اذعان کرد 
بخش حمل ونقل در نقطه سربه سر اقتصادی 
قرار گرفته است و همین عارضه موجب گردیده 
هیچگونه انگیزه و رغبتی برای سرمایه گذاری در 
بخش پدید نیاید حال آنکه اکثر شاغلین در بخش 
هم بدلیل آنچه که  اشاره شد صرفنظر از عالقه 
و اشتیاق آباء و اجدادی به طور آهسته آهنگ 
خروج از بخش حمل ونقل را سر نموده و یا 
هیچگونه تمایلی برای افزایش سرمایه گذاری 
در بخش ندارند که قطعا” تحقق این شرایط 
افق روشنی را برای بخش حمل ونقل ترسیم 
نمی کند. به نظر من  تا زمان بازگشت به شرایط 
مطلوب اقتصادی در مولفه کالن و ایجاد رونق 
در بازار ، همچنان شاهد توسعه و شکوفایی در 

بخش حمل ونقل کشور نخواهیم بود .

عدم بازدهی مناسب...

ادامه از صفحه58

نخستین کتابخانه  بخش حمل و نقل کشوردر 
پایانه بار مشهد بهره برداری رسید.

 به گزراش روابط عمومي اداره کل حمل ونقل 
وپایانه هاي خراسان رضوي، مدیر کل حمل و 
نقل و پایانه های خراسان رضوی با بیان این 
مطلب گفت : این کتابخانه نخستین کتابخانه ای 
است که در بخش حمل و نقل کشور با داشتن 
حدود سه هزار جلد کتاب به صورت عمومی 
راه اندازی شده است که بنا بر برنامه ریزی های 
به  نزدیك  آینده  در  کتابخانه  این  نیز  موجود 
 صورت تخصصی کار خود را ادامه می دهد.
وحدتی فرد با اعالم این که این کتابخانه ویژه 
رانندگان است افزود : مهم ترین هدف در راه اندازی 
کتابخانه تخصصی رانندگان که به مناسبت روز 
شهید به نام یکی از رانندگان شهید نامگذاری 
 می شود در راستای ارتقای مسائل فرهنگی است
وی افزود: با توجه به اینکه کارهای فرهنگی 
در تمامی امور این حوزه تاثیر بسزایی داشته 
حوادث  کاهش  سبب  یقین  به  مهم  این 
می شود عمومی  نقل  و  حمل  حوزه   در 
وی در ادامه اظهار کرد : مساحت این کتابخانه 
صد متر مربع است و با اعتباری بیش از چهار 

میلیون ریال راه اندازی شده است.

افتتاح نخستین کتابخانه ي 
بخش حمل ونقل کشور در 
پایانه ي بار شهید خبیري 

مشهد مقدس

 انجمن صنفی کارفرمایان شرکت ها و موسسات حمل و 
انجمن صنفی  دومین  نیشابور  کاالی شهرستان  داخلی  نقل 
کارفرمایی حمل و نقل استان بعد از شهرستان مشهد در سال 
1377 با هدف اولیه اتحاد و همدلی شرکت ها و       برنامه 
ریزی برای رشد و توسعه حمل و نقل و بزرگ جلوه دادن 
شرکت ها در بین صاحبان کاال و ارگان های دولتی با گذاشتن 

همایش و حضور در جلسات اداری شهرستان تشکیل شد.
علی اکبر راسخی رئیس انجمن صنفی شرکت ها و موسسات 
عملکرد  فوق  مطلب  بیان  ضمن  نیشابور  کاالی  داخلی 
و اقدام های موثر برای حل موانع فراروی اعضا را به شرح 
ذیل برشمرد: تشکیل جلسات متعدد در خصوص یکپارچگی 

نرخ حمل کاال، جلوگیری از فرار بارهای شهرستان با ایجاد چند پایگاه در خروجی های 
کارت  و  رانندگان  کار  دفترچه  شارژ  و  تمدید  آموزشی،  های  تشکیل کالس  شهرستان، 
های هوشمند ناوگان و رانندگان،  قرارداد کلی با بیمه ایران برای تخفیف بیشتر و خدمات 
احداث  برای  زمین  مالیاتی،  خرید  ها در بخش  از حقوق شرکت  دفاع  بهتر،   ای  بیمه 
پایانه های شهرستان نیشابور، ایجاد یك شرکت سرمایه  نمایندگی سازمان حمل و نقل 
گذاری برای توسعه حمل و نقل بار زمینی به مساحت پنجاه هزار متر مربع و ایجاد شغل 
برای 31 نفر نیروی مستقیم و بیش از 50 نفر نیروی غیر مستقیم، انعقاد قرارداد با شرکت 
مجتمع فوالد خراسان در خصوص تقسیم محصوالت مجتمع فوالد بین شرکت های حمل 
و نقل این شهرستان، سامان دهی کلیه ی تریلرها در یك جا و اعالم بار آنها، حمایت مالی 
از انجمن حمایت از زندانیان و کمك رسانی به راهیان نور، بین الحرمین، هزینه های مربوط 
به رفت و آمد به حرم امام خمینی، هالل احمر، تحویل گرفتن کل بارنامه ها از بانك ملی 
و بررسی بارنامه شرکت ها و خدمات حواله بارنامه به شرکت ها و تحویل بارنامه در خود 

انجمن.
وی در ادامه به مهم ترین مشکالت فراروی بخش حمل و نقل اشاره کرد و چنین اظهار 
نمود: با توجه به سرمایه گذاری چند میلیاردی در این بخش توسط شرکت های حمل و 
نقل کاال و عدم توجیه اقتصادی و با توجه به حجم کم بار در شهرستان، متاسفانه اداره کل 
محترم حمل و نقل و پایانه ها بدون توجه به خواست این انجمن که مخالف ایجاد شرکت 
جدید یا شعب مربوط می باشد اقدام به پذیرش و موافقت برای تاسیس شرکت جدید 
می کند که عواقب آن عبارتند از: ورود افراد غیرمتخصص به این بخش،  رقابت ناسالم 
بین شرکت ها، عدم رضایت رانندگان در این بخش، افت کرایه و کم شدن درآمد اداره 
کل ، راننده و شرکت، دلسردی در بخش سرمایه گذاری در این بخش با توجه به ازدیاد 

شرکت های حمل و نقل و درآمد کمتر.
علی اکبر راسخی در پایان اظهار امیدواری کرد که حمایت بیشتر  ادارات و ارگان ها و 
سازمان های ذی ربط  باعث دلگرمی، پیشرفت و رسیدن به اهداف واالی  این انجمن 

خواهد شد.

علی اکبر راسخی رئیس انجمن صنفی شرکت ها و موسسات 
داخلی کاالی نیشابور:

تاسیس شرکت های جدید حمل و نقل در نیشابور 
توجیه اقتصادی ندارد
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پایانه مسافربری مرکزی شهرستان نیشابور در سال 1370 از 
تجمع گاراژهای داخل شهرستان تاسیس گردید  این پایانه 
همه  گرددو  می  اداره  شهرستان  محترم  شهرداری  نظر  زیر 
روزه میزبان سفرهای درون و خارج استان می باشد. انجمن 
صنفی شرکت های مسافربری این شهرستان در سال 1381 
به منظور خدمات بهتر شرکت های مسافربری شهرستان به 
رانندگان برون شهری اعم از اتوبوسی، مینی بوسی و سواری، 
شرکت های مسافربری پایانه و مسافران محترم و تکریم ارباب 

رجوع تاسیس گردید.

حمل و نقل از اشتغالزاترین و جذاب ترین بخش های اقتصادی كشور  است و باتوجه به ابعاد و 
تاثیرات گسترده اقتصادی كه صنعت حمل و نقل به عنوان یک صنعت زیربنایی و پیش نیاز توسعه 

دارد نیازمند نگاه مسووالنه و همه جانبه با هدف است

 خورشاهی رئیس انجمن صنفی شرکت های مسافربری نیشابور ضمن بیان مطلب باال به ارائه 
چکیده ای از مهم ترین خدمات انجمن پرداخت و گفت: ساماندهی، یکپارچه سازی شرکت های 
مسافربری با تاکید بر رقابت سالم و سازنده،  انجام دوره آموزش، آشنایی با قانون جدید مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز در این انجمن،   تشکیل دوره آموزش قوانین و مقررات با پدیده شوم استعمال مواد 
مخدر و مجازات های مقرر در قانون در این انجمن، اجرای دستورات و بخشنامه ها و قوانین سازمان 

حمل و نقل در پایانه های شهرستان نیشابور از مهم ترین خدمات انجمن هستند.
وی در ادامه نداشتن دسترسی به خدمات عمومی اتوبوس واحد و نبود دستگاه عابر بانك داخل 
یا حتی بیرون سالن را از عمده مشکالت فراروی پایانه مسافربری مرکزی نیشابور با آن همه سال 
قدمت عنوان کرد و گفت: متاسفانه مسافربر شخصی مشکلی است که فکر نمی کنیم تنها به شهرستان 
ما محدود گردد مسافربرهای شخصی بدون داشتن مجوزهای الزم و حتی نداشتن بیمه اقدام به جابجایی 
مسافر حتی پایین تر از نرخ سازمان حمل و نقل می نمایند پس باید تالش کرد با کمك بازوی محکم 
قانون) پلیس راهور، پلیس راه( هرچه سریع تر راه حل جامعی برای حل این مشکل  و ساماندهی ناوگان 

عمومی کرایه پیدا نمود.
رئیس انجمن صنفی شرکت های مسافربری نیشابور در پایان بخش حمل و نقل را یکی از اشتغالزاترین 
و جذاب ترین بخش های اقتصادی کشور دانست و گفت: باتوجه به ابعاد و تاثیرات گسترده اقتصادی که 
صنعت حمل و نقل به عنوان یك صنعت زیربنایی و پیش نیاز توسعه دارد نیازمند نگاه مسووالنه و همه 

جانبه با هدف افزایش کارایی آن در پهنه اقتصاد کشوراست.
جان کالم اینکه مسووالن ذیربط تشکل های مردمی حمل ونقل را باید باور کنند و سپس تقویت نمایند.

خورشاهی رئیس انجمن صنفی شرکت های مسافربری شهرستان نیشابور:

مسـووالن، تشـکل های مـردمی 
حمل و نقل را باور کنند 

وموسسات حمل ونقل، پیگیری و دفاع از حقوق 
مشروع شرکت ها وموسسات در هیات های حل 
اختالف مالیاتی، پیگیری روند تبدیل وضعیت 
حقوقی شرکت های حمل ونقل به اقسام شرکت 
های تجاری با حفظ شرایط تاسیس که پس از 
2 سال پیگیری های متعدد و مداوم انجمن به بار 
نشست و در حال حاضر موسسات حمل ونقل 
می توانند با حفظ شرایط تاسیس ماهیت خود را 
به اقسام شرکت های تجاری تغییردهند،  عقد 
تفاهم نامه با اداره کل در خصوص رسیدگی به 
تخلفات شرکت ها و موسسات حمل ونقل قبل 
از ارجاع به کمیسیون ماده 12 تهران در محل 
انجمن با حضور نمایندگان اداره کل و انجمن و 

اتخاذ تصمیمات مقتضی.
وی مهم ترین دغدغه بخش حمل ونقل داخلی 
کاال را عدم بازدهی مناسب، بهره وری مطلوب و 
سودآوری مورد انتظار برای صاحبان بخش ذکر 
نمود و گفت: در حال حاضر به نظر می رسد 
با توجه به شرایط اقتصادی کشور اولین و مهم 
ترین دغدغه بخش حمل ونقل داخلی کاال عدم 
بازدهی مناسب ،  بهره وری مطلوب و سود 
می  بخش  صاحبان  برای  انتظار  مورد  آوری 
باشد و شاید به شرط مفروض میتوان اذعان کرد 
بخش حمل ونقل در نقطه سربه سر اقتصادی 
قرار گرفته است و همین عارضه موجب گردیده 
هیچگونه انگیزه و رغبتی برای سرمایه گذاری در 
بخش پدید نیاید حال آنکه اکثر شاغلین در بخش 
هم بدلیل آنچه که  اشاره شد صرفنظر از عالقه 
و اشتیاق آباء و اجدادی به طور آهسته آهنگ 
خروج از بخش حمل ونقل را سر نموده و یا 
هیچگونه تمایلی برای افزایش سرمایه گذاری 
در بخش ندارند که قطعا” تحقق این شرایط 
افق روشنی را برای بخش حمل ونقل ترسیم 
نمی کند. به نظر من  تا زمان بازگشت به شرایط 
مطلوب اقتصادی در مولفه کالن و ایجاد رونق 
در بازار ، همچنان شاهد توسعه و شکوفایی در 

بخش حمل ونقل کشور نخواهیم بود .

عدم بازدهی مناسب...

ادامه از صفحه58

نخستین کتابخانه  بخش حمل و نقل کشوردر 
پایانه بار مشهد بهره برداری رسید.

 به گزراش روابط عمومي اداره کل حمل ونقل 
وپایانه هاي خراسان رضوي، مدیر کل حمل و 
نقل و پایانه های خراسان رضوی با بیان این 
مطلب گفت : این کتابخانه نخستین کتابخانه ای 
است که در بخش حمل و نقل کشور با داشتن 
حدود سه هزار جلد کتاب به صورت عمومی 
راه اندازی شده است که بنا بر برنامه ریزی های 
به  نزدیك  آینده  در  کتابخانه  این  نیز  موجود 
 صورت تخصصی کار خود را ادامه می دهد.
وحدتی فرد با اعالم این که این کتابخانه ویژه 
رانندگان است افزود : مهم ترین هدف در راه اندازی 
کتابخانه تخصصی رانندگان که به مناسبت روز 
شهید به نام یکی از رانندگان شهید نامگذاری 
 می شود در راستای ارتقای مسائل فرهنگی است
وی افزود: با توجه به اینکه کارهای فرهنگی 
در تمامی امور این حوزه تاثیر بسزایی داشته 
حوادث  کاهش  سبب  یقین  به  مهم  این 
می شود عمومی  نقل  و  حمل  حوزه   در 
وی در ادامه اظهار کرد : مساحت این کتابخانه 
صد متر مربع است و با اعتباری بیش از چهار 

میلیون ریال راه اندازی شده است.

افتتاح نخستین کتابخانه ي 
بخش حمل ونقل کشور در 
پایانه ي بار شهید خبیري 

مشهد مقدس

 انجمن صنفی کارفرمایان شرکت ها و موسسات حمل و 
انجمن صنفی  دومین  نیشابور  کاالی شهرستان  داخلی  نقل 
کارفرمایی حمل و نقل استان بعد از شهرستان مشهد در سال 
1377 با هدف اولیه اتحاد و همدلی شرکت ها و       برنامه 
ریزی برای رشد و توسعه حمل و نقل و بزرگ جلوه دادن 
شرکت ها در بین صاحبان کاال و ارگان های دولتی با گذاشتن 

همایش و حضور در جلسات اداری شهرستان تشکیل شد.
علی اکبر راسخی رئیس انجمن صنفی شرکت ها و موسسات 
عملکرد  فوق  مطلب  بیان  ضمن  نیشابور  کاالی  داخلی 
و اقدام های موثر برای حل موانع فراروی اعضا را به شرح 
ذیل برشمرد: تشکیل جلسات متعدد در خصوص یکپارچگی 

نرخ حمل کاال، جلوگیری از فرار بارهای شهرستان با ایجاد چند پایگاه در خروجی های 
کارت  و  رانندگان  کار  دفترچه  شارژ  و  تمدید  آموزشی،  های  تشکیل کالس  شهرستان، 
های هوشمند ناوگان و رانندگان،  قرارداد کلی با بیمه ایران برای تخفیف بیشتر و خدمات 
احداث  برای  زمین  مالیاتی،  خرید  ها در بخش  از حقوق شرکت  دفاع  بهتر،   ای  بیمه 
پایانه های شهرستان نیشابور، ایجاد یك شرکت سرمایه  نمایندگی سازمان حمل و نقل 
گذاری برای توسعه حمل و نقل بار زمینی به مساحت پنجاه هزار متر مربع و ایجاد شغل 
برای 31 نفر نیروی مستقیم و بیش از 50 نفر نیروی غیر مستقیم، انعقاد قرارداد با شرکت 
مجتمع فوالد خراسان در خصوص تقسیم محصوالت مجتمع فوالد بین شرکت های حمل 
و نقل این شهرستان، سامان دهی کلیه ی تریلرها در یك جا و اعالم بار آنها، حمایت مالی 
از انجمن حمایت از زندانیان و کمك رسانی به راهیان نور، بین الحرمین، هزینه های مربوط 
به رفت و آمد به حرم امام خمینی، هالل احمر، تحویل گرفتن کل بارنامه ها از بانك ملی 
و بررسی بارنامه شرکت ها و خدمات حواله بارنامه به شرکت ها و تحویل بارنامه در خود 

انجمن.
وی در ادامه به مهم ترین مشکالت فراروی بخش حمل و نقل اشاره کرد و چنین اظهار 
نمود: با توجه به سرمایه گذاری چند میلیاردی در این بخش توسط شرکت های حمل و 
نقل کاال و عدم توجیه اقتصادی و با توجه به حجم کم بار در شهرستان، متاسفانه اداره کل 
محترم حمل و نقل و پایانه ها بدون توجه به خواست این انجمن که مخالف ایجاد شرکت 
جدید یا شعب مربوط می باشد اقدام به پذیرش و موافقت برای تاسیس شرکت جدید 
می کند که عواقب آن عبارتند از: ورود افراد غیرمتخصص به این بخش،  رقابت ناسالم 
بین شرکت ها، عدم رضایت رانندگان در این بخش، افت کرایه و کم شدن درآمد اداره 
کل ، راننده و شرکت، دلسردی در بخش سرمایه گذاری در این بخش با توجه به ازدیاد 

شرکت های حمل و نقل و درآمد کمتر.
علی اکبر راسخی در پایان اظهار امیدواری کرد که حمایت بیشتر  ادارات و ارگان ها و 
سازمان های ذی ربط  باعث دلگرمی، پیشرفت و رسیدن به اهداف واالی  این انجمن 

خواهد شد.

علی اکبر راسخی رئیس انجمن صنفی شرکت ها و موسسات 
داخلی کاالی نیشابور:

تاسیس شرکت های جدید حمل و نقل در نیشابور 
توجیه اقتصادی ندارد
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انجمن صنفی رانندگان کامیون شهرستان نیشابور به منظور حفظ حقوق و تامین امنیت شغلی رانندگان 
شهرستان در آذر ماه سال 82 با اقتباس از اصل 44 قانون اساسی و رعایت ماده 131 قانون کار انجمن 
صنفی رانندگان تاسیس گردید، مهم ترین هدف آن همکاری وهمگرایی بیشتر بین رانندگان و ایجاد 

پایانه اعالم بار، پیگیری وحل امور صنفی بوده است. 
مهدی سیدحسینی ضمن بیان مطلب فوق به اهم اقدام های انجام شده اشاره کرد که عبارتند از: پیگیری 
وتصویب نرخ کرایه حمل کاال با همکاری انجمن شرکت ها ونظارت سازمان پایانه ها در مقاطع 
مختلف، پیشنهاد نرخ توقف کامیون درزمان تخلیه و بارگیری در سال 92 به مسئولین که باعث افزایش 
آن از مبلغ 130 تومان به 363 تومان هر تن در ساعت و اجرای آن در سطح کشور گردید، پیشنهاد 
پذیرش ضمانت کارت هوشمند ناوگان به جای ضمانت  ملکی در زمان خرید کامیون با وام لیزینگی به 
ریاست محترم سازمان پایانه های کشور که بعد از عدم پرداخت سه قسط غیر فعال گردد که به تصویب 
رسید، اعتراض کتبی به صدور 6 نوع گواهینامه رانندگی به مسئولین که اعتبار آنها از 10 سال به 5 سال 

تقلیل یافته بود و اصالح آن توسط مسئوالن ذیربط.
وی در ادامه، نامه های در دست اقدام  انجمن را به شرح ذیل تشریح کرد: پیگیری سختی کار 
رانندگان حمل ونقل جاده ای تا زمان قبول واجرای آن از طرف مسئولین، پیشنهاد  برای جلوگیری 
از افزایش بی رویه کامیون از رده خارج نمودن کامیون های فرسوده، ارائه راه کار برای جلو گیری از 
تردد کامیون های یك سر خالی از طرف مسووالن و انجمن ها، ایجاد پایانه اعالم بار برای همه کاالها 
وکامیون ها به منظور بر قراری عدالت در تقسیم وجلو گیری از حمل بار توسط کامیون های عبوری 
که باعث بی عدالتی وبی نظمی و پایین آمدن کرایه حمل در استان شده است، پیش بینی وارائه راهکار 
مناسب که باعث درآمد زایی انجمن صنفی رانندگان شده ، مثل کارت هوشمند و  برگزاری کالس های 
آموزشی در شهر هایی که انجمن صنفی فعال دارند صرفا توسط انجمن ها انجام شود تا بتوانند در ارائه 

خدمات هر چه بیشتر به رانندگان توان مالی داشته باشند.
مهدی سیدحسینی در مورد مهم ترین مشکالت فراروی بخش حمل ونقل افزود:عدم سرمایه گذاری 
شرکت های حمل ونقل در بخش حمل کاال موجب شده که همه تصمیمات ونرخ کرایه حمل کاال 
توسط دالالن با رقابت های ناسالم تعیین شده و آنها تا میزان 40%  ازکرایه را به عناوین مختلف تصاحب 
کنند. در صورتی که سرمایه شرکت های حمل و نقل با ملك و پروانه در قبال سرمایه گذاری کامیون 
داران  که خود مالك می باشند بعد از چندین سال رانندگی با  جسمی ناتوان وکامیون فرسوده هیچ 

است.
وی افزود: تعداد 150 هزار کامیون فرسوده در چرخه حمل حمل و نقل است که عدم خروج آنها از این 
چرخه و اضافه نمودن بی رویه کامیون های جدید بدون در نظر گرفتن ظرفیت بار که موجب می شود 
کامیون داری توجیه اقتصادی نداشته باشد و دراین بین شرکت های حمل ونقل از این امر استفاده بهینه 

را در رقابت ها و پایین  آوردن کرایه می نمایند.
وی در ادامه گفت: مشکل بعدی به روزشدن پروانه رانندگان با گرفتن کارت هوشمند و تمدید همه 
ساله آن ها با اخذ گواهی عدم اعتیاد و کارت سالمت با هزینه 150 هزار تومان وبه همراه گذراندن 
کالس های آموزشی است که آن هم بعد از 4 سال می بایست تکرار گردد  این روش همانند 
کشور های پیشرفته می باشد ولی  در شرایطی که در کشور ماعمر کاری کامیون 60 سال  و زمان اشتغال 
راننده تا بازنشستگی 30 سال  و قیمت کامیون 3 برابر ونرخ بهره وام برای کار خانه های تولیدی%4 
و برای خرید کامیون که 18%  الی 24% می باشد ، در مقابل شرکت های حمل ونقل بدون هیچ گونه 
امکانات بعضا با داشتن یك دفتر و هیچگونه امکانات رفاهی برای رانندگان درصد قابل توجهی را از 

کرایه مطالبه می کنند، این نگاه  دو گانه را در این امر چگونه می توان توجیه نمود؟
رئیس انجمن صنفی رانندگان کامیون داران شهرستان نیشابور به ارائه راهکارها پرداخت و گفت:

با نگاهی مسووالنه به این صنعت که 85%  حمل کاالی کشور را به عهده دارد می توان دریافت 

که کامیون داران خود مالك،  نقش مهمی در این 
حوزه به عهده دارند. بنابراین درخواست منطقی 
است که در ایجاد پایانه ها و نوبت دهی بر نظارت 

نیز مشارکت داشته باشند.
مهدی سیدحسینی در پایان با طرح چند سوال 
خواستار پاسخ مسووالن ذیربط و تعامل با صنعت 

حمل و نقل گردید. 
- آیا نرخ کرایه حمل با توجه به باال رفتن قیمت 
سوخت ، خدمات دولتی ، عوارض راه ها ،افزایش 
دستمزد ، خرید کامیون و جایگزین نمودن  آن 
بعد از چند سال که فرسوده می شود در مقایسه 

با استان های دیگر منطقی می باشد؟
- تا کی شاهد حضور دالالن کنار جاده ای جهت 
جذب کامیون های عبوری برای شرکت های 

حمل ونقل باشیم.
نمودن  برای خارج  محترم  مسووالن  برنامه   -
کامیون های فرسوده ، با ارائه وام کم بهره برای 
خرید کامیون های نو، ساماندهی حمل ونقل 
وجلوگیری از بی عدالتی در این حوزه چه می 

باشد؟
- برنامه مسئولین سازمان در مشارکت رانندگان 
خود مالك در تصمیم گیری های نرخ کرایه حمل 

چه می باشد؟
- آیا میزان تعامل سازمان پایانه ها ومسووالن با 
هر دو انجمن صنفی کاال و رانندگان به یك میزان 

است؟
- آیا هنوز هم  ازنظر مسووالن مثل دولت گذشته، 

شغل رانندگی،  تفریحی و سیاحتی است؟
با سپاس از مسووالن امید است با عنایت مسووالن 

ذیربط شاهد رونق صنعت حمل و نقل باشیم.

مهدی سیدحسینی رئیس انجمن صنفی رانندگان کامیون نیشابور:

سهم ناعادالنه رانندگان کامیون نیشابور از کرایه 

اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی با همکاری آموزش وپرورش به مناسبت هفته ي 
یادمان قربانیان سوانح رانندگی نمایشگاه  نقاشي  کودکان و نوجوانان را در نگارخانه میرک برپا 

کرده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی، جعفر شهامت 
معاون حمل ونقل اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی در مراسم افتتاحیه گفت: 
با توجه به اینکه در هفته ي یادمان قربانیان سوانح رانندگی یك روز با عنوان ایمنی دانش آموزان 
نام گذاری شده است، با هدف ایجاد آموزش های الزم و ایفای نقش بازدارندگی فراخوان ارسال 
نقاشی های مرتبط با ایمنی، مدارس حاشیه راه ها،سوانح و حمل و نقل ایمن را  با همکاري 

آموزش و پرورش اقدام گردید که با استقبال بی نظیری روبه رو شد.

در شرایطی كه بسیاری از خودروها با فرسودگی باال و عدم داشتن ایمنی فنی الزم در محورهای 
مختلف درون و برون شهری تردد می كنند  نقش عامل انسانی آموزش دیده در كاهش تلفات و 

سوانح بسیار پر رنگ است

41 درصد تصادفات جاده ای را ناشی از واژگونی، خروج از مسیر، خستگی و خواب آلودگی 
رانندگان عنوان كرد و محورهای قوچان – لطف آباد، سه راهی شادمهر- بردسكن و محور 
نیشابور به سبزوار را در شاخص تعداد فوتی ها به حجم ترافیک و مسیر مشهد-چناران-قوچان 

را به نسبت طول محور،  وضعیت ایمني نا مناسبي دارد

جعفر شهامت در ادامه با اشاره به مدت 40 روز ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره ، افزود: بیش از 
500 اثر نقاشی کودکان و نوجوانان از جامعه هدف در مهدها، مدارس ابتدایی و آموزشگاه های 
هنري به دست ما رسید که نقش تربیت آینده سازان ایران اسالمی در حوزه پیشگیری از سوانح و 

تصادفات در حمل و نقل های درون و برون شهری را بیش از پیش برای ما روشن می کند.
معاون حمل ونقل اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی آموزش مهارت ها و 
پیشگیری از وقوع سوانح را بسیار با اهمیت دانست و خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تا کنون 
40 مدرسه پرخطر را با ایمن سازی فیزیکی مهار کردیم و در قالب برنامه آموزش اصول ایمنی 
و عبور و مرور به دانش آموزان 55 مدرسه در سطح استان تا پایان سال تحصیلی مهارت های 

الزم را کسب می کنند.

اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی برگزار کرد:

نمایشـگاه نقاشـی یادمان قـربانیان 
سـوانح راننـدگی

افزایش 10 درصدی سوانح در شش ماهه 
نخست سال 

های  پایانه  و  نقل  و  اداره کل حمل  معاون   
ماهه  اینکه در شش  بیان  با  خراسان رضوی 
نخست سال جاری 10 درصد افزایش  تلفات 
سوانح راندگي برون شهري و روستایي را داشته 
ایم، گفت: متاسفانه در این میان 18 درصد از 
قربانیان کودکان و نوجوانان زیر 18 سال بودند 
اهمیت بحث آموزش و فرهنگ  نشانگر  که 
و  آموزان  دانش  و  پیاده  عابران  برای  سازی 

کودکان است.
جعفر شهامت با تاکید بر اهمیت نقش عامل 
انسانی در بروز سوانح و جلوگیری از آن تصریح 
با  از خودروها  بسیاری  که  کرد: در شرایطی 
فرسودگی باال و عدم داشتن ایمنی فنی الزم در 
محورهای مختلف درون و برون شهری تردد 
می کنند  نقش عامل انسانی آموزش دیده در 

کاهش تلفات و سوانح بسیار پر رنگ است.
او افزود: 40 درصد سوانح متوجه گروه های 
آسیب پذیر مثل کودکان و افراد مسن است و 
متاسفانه 14 درصد آمار فوتي تصادفات جاده 

اي استان مربوط به عابر پیاده مي باشد.
های  پایانه  و  نقل  و  حمل  کل  اداره  معاون 
جاده  تصادفات  درصد   41 رضوی  خراسان 
مسیر،  از  خروج  واژگونی،  از  ناشی  را  ای 
خستگی و خواب آلودگی رانندگان عنوان کرد 
آباد، سه راهی  لطف   – و محورهای قوچان 
شادمهر- بردسکن و محور نیشابور به سبزوار 
را در شاخص تعداد فوتی ها به حجم ترافیك 
و مسیر مشهد-چناران-قوچان را به نسبت طول 

محور،  وضعیت ایمني نا مناسبي دارد.
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انجمن صنفی رانندگان کامیون شهرستان نیشابور به منظور حفظ حقوق و تامین امنیت شغلی رانندگان 
شهرستان در آذر ماه سال 82 با اقتباس از اصل 44 قانون اساسی و رعایت ماده 131 قانون کار انجمن 
صنفی رانندگان تاسیس گردید، مهم ترین هدف آن همکاری وهمگرایی بیشتر بین رانندگان و ایجاد 

پایانه اعالم بار، پیگیری وحل امور صنفی بوده است. 
مهدی سیدحسینی ضمن بیان مطلب فوق به اهم اقدام های انجام شده اشاره کرد که عبارتند از: پیگیری 
وتصویب نرخ کرایه حمل کاال با همکاری انجمن شرکت ها ونظارت سازمان پایانه ها در مقاطع 
مختلف، پیشنهاد نرخ توقف کامیون درزمان تخلیه و بارگیری در سال 92 به مسئولین که باعث افزایش 
آن از مبلغ 130 تومان به 363 تومان هر تن در ساعت و اجرای آن در سطح کشور گردید، پیشنهاد 
پذیرش ضمانت کارت هوشمند ناوگان به جای ضمانت  ملکی در زمان خرید کامیون با وام لیزینگی به 
ریاست محترم سازمان پایانه های کشور که بعد از عدم پرداخت سه قسط غیر فعال گردد که به تصویب 
رسید، اعتراض کتبی به صدور 6 نوع گواهینامه رانندگی به مسئولین که اعتبار آنها از 10 سال به 5 سال 

تقلیل یافته بود و اصالح آن توسط مسئوالن ذیربط.
وی در ادامه، نامه های در دست اقدام  انجمن را به شرح ذیل تشریح کرد: پیگیری سختی کار 
رانندگان حمل ونقل جاده ای تا زمان قبول واجرای آن از طرف مسئولین، پیشنهاد  برای جلوگیری 
از افزایش بی رویه کامیون از رده خارج نمودن کامیون های فرسوده، ارائه راه کار برای جلو گیری از 
تردد کامیون های یك سر خالی از طرف مسووالن و انجمن ها، ایجاد پایانه اعالم بار برای همه کاالها 
وکامیون ها به منظور بر قراری عدالت در تقسیم وجلو گیری از حمل بار توسط کامیون های عبوری 
که باعث بی عدالتی وبی نظمی و پایین آمدن کرایه حمل در استان شده است، پیش بینی وارائه راهکار 
مناسب که باعث درآمد زایی انجمن صنفی رانندگان شده ، مثل کارت هوشمند و  برگزاری کالس های 
آموزشی در شهر هایی که انجمن صنفی فعال دارند صرفا توسط انجمن ها انجام شود تا بتوانند در ارائه 

خدمات هر چه بیشتر به رانندگان توان مالی داشته باشند.
مهدی سیدحسینی در مورد مهم ترین مشکالت فراروی بخش حمل ونقل افزود:عدم سرمایه گذاری 
شرکت های حمل ونقل در بخش حمل کاال موجب شده که همه تصمیمات ونرخ کرایه حمل کاال 
توسط دالالن با رقابت های ناسالم تعیین شده و آنها تا میزان 40%  ازکرایه را به عناوین مختلف تصاحب 
کنند. در صورتی که سرمایه شرکت های حمل و نقل با ملك و پروانه در قبال سرمایه گذاری کامیون 
داران  که خود مالك می باشند بعد از چندین سال رانندگی با  جسمی ناتوان وکامیون فرسوده هیچ 

است.
وی افزود: تعداد 150 هزار کامیون فرسوده در چرخه حمل حمل و نقل است که عدم خروج آنها از این 
چرخه و اضافه نمودن بی رویه کامیون های جدید بدون در نظر گرفتن ظرفیت بار که موجب می شود 
کامیون داری توجیه اقتصادی نداشته باشد و دراین بین شرکت های حمل ونقل از این امر استفاده بهینه 

را در رقابت ها و پایین  آوردن کرایه می نمایند.
وی در ادامه گفت: مشکل بعدی به روزشدن پروانه رانندگان با گرفتن کارت هوشمند و تمدید همه 
ساله آن ها با اخذ گواهی عدم اعتیاد و کارت سالمت با هزینه 150 هزار تومان وبه همراه گذراندن 
کالس های آموزشی است که آن هم بعد از 4 سال می بایست تکرار گردد  این روش همانند 
کشور های پیشرفته می باشد ولی  در شرایطی که در کشور ماعمر کاری کامیون 60 سال  و زمان اشتغال 
راننده تا بازنشستگی 30 سال  و قیمت کامیون 3 برابر ونرخ بهره وام برای کار خانه های تولیدی%4 
و برای خرید کامیون که 18%  الی 24% می باشد ، در مقابل شرکت های حمل ونقل بدون هیچ گونه 
امکانات بعضا با داشتن یك دفتر و هیچگونه امکانات رفاهی برای رانندگان درصد قابل توجهی را از 

کرایه مطالبه می کنند، این نگاه  دو گانه را در این امر چگونه می توان توجیه نمود؟
رئیس انجمن صنفی رانندگان کامیون داران شهرستان نیشابور به ارائه راهکارها پرداخت و گفت:

با نگاهی مسووالنه به این صنعت که 85%  حمل کاالی کشور را به عهده دارد می توان دریافت 

که کامیون داران خود مالك،  نقش مهمی در این 
حوزه به عهده دارند. بنابراین درخواست منطقی 
است که در ایجاد پایانه ها و نوبت دهی بر نظارت 

نیز مشارکت داشته باشند.
مهدی سیدحسینی در پایان با طرح چند سوال 
خواستار پاسخ مسووالن ذیربط و تعامل با صنعت 

حمل و نقل گردید. 
- آیا نرخ کرایه حمل با توجه به باال رفتن قیمت 
سوخت ، خدمات دولتی ، عوارض راه ها ،افزایش 
دستمزد ، خرید کامیون و جایگزین نمودن  آن 
بعد از چند سال که فرسوده می شود در مقایسه 

با استان های دیگر منطقی می باشد؟
- تا کی شاهد حضور دالالن کنار جاده ای جهت 
جذب کامیون های عبوری برای شرکت های 

حمل ونقل باشیم.
نمودن  برای خارج  محترم  مسووالن  برنامه   -
کامیون های فرسوده ، با ارائه وام کم بهره برای 
خرید کامیون های نو، ساماندهی حمل ونقل 
وجلوگیری از بی عدالتی در این حوزه چه می 

باشد؟
- برنامه مسئولین سازمان در مشارکت رانندگان 
خود مالك در تصمیم گیری های نرخ کرایه حمل 

چه می باشد؟
- آیا میزان تعامل سازمان پایانه ها ومسووالن با 
هر دو انجمن صنفی کاال و رانندگان به یك میزان 

است؟
- آیا هنوز هم  ازنظر مسووالن مثل دولت گذشته، 

شغل رانندگی،  تفریحی و سیاحتی است؟
با سپاس از مسووالن امید است با عنایت مسووالن 

ذیربط شاهد رونق صنعت حمل و نقل باشیم.

مهدی سیدحسینی رئیس انجمن صنفی رانندگان کامیون نیشابور:

سهم ناعادالنه رانندگان کامیون نیشابور از کرایه 

اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی با همکاری آموزش وپرورش به مناسبت هفته ي 
یادمان قربانیان سوانح رانندگی نمایشگاه  نقاشي  کودکان و نوجوانان را در نگارخانه میرک برپا 

کرده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی، جعفر شهامت 
معاون حمل ونقل اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی در مراسم افتتاحیه گفت: 
با توجه به اینکه در هفته ي یادمان قربانیان سوانح رانندگی یك روز با عنوان ایمنی دانش آموزان 
نام گذاری شده است، با هدف ایجاد آموزش های الزم و ایفای نقش بازدارندگی فراخوان ارسال 
نقاشی های مرتبط با ایمنی، مدارس حاشیه راه ها،سوانح و حمل و نقل ایمن را  با همکاري 

آموزش و پرورش اقدام گردید که با استقبال بی نظیری روبه رو شد.

در شرایطی كه بسیاری از خودروها با فرسودگی باال و عدم داشتن ایمنی فنی الزم در محورهای 
مختلف درون و برون شهری تردد می كنند  نقش عامل انسانی آموزش دیده در كاهش تلفات و 

سوانح بسیار پر رنگ است

41 درصد تصادفات جاده ای را ناشی از واژگونی، خروج از مسیر، خستگی و خواب آلودگی 
رانندگان عنوان كرد و محورهای قوچان – لطف آباد، سه راهی شادمهر- بردسكن و محور 
نیشابور به سبزوار را در شاخص تعداد فوتی ها به حجم ترافیک و مسیر مشهد-چناران-قوچان 

را به نسبت طول محور،  وضعیت ایمني نا مناسبي دارد

جعفر شهامت در ادامه با اشاره به مدت 40 روز ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره ، افزود: بیش از 
500 اثر نقاشی کودکان و نوجوانان از جامعه هدف در مهدها، مدارس ابتدایی و آموزشگاه های 
هنري به دست ما رسید که نقش تربیت آینده سازان ایران اسالمی در حوزه پیشگیری از سوانح و 

تصادفات در حمل و نقل های درون و برون شهری را بیش از پیش برای ما روشن می کند.
معاون حمل ونقل اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی آموزش مهارت ها و 
پیشگیری از وقوع سوانح را بسیار با اهمیت دانست و خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تا کنون 
40 مدرسه پرخطر را با ایمن سازی فیزیکی مهار کردیم و در قالب برنامه آموزش اصول ایمنی 
و عبور و مرور به دانش آموزان 55 مدرسه در سطح استان تا پایان سال تحصیلی مهارت های 

الزم را کسب می کنند.

اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی برگزار کرد:

نمایشـگاه نقاشـی یادمان قـربانیان 
سـوانح راننـدگی

افزایش 10 درصدی سوانح در شش ماهه 
نخست سال 

های  پایانه  و  نقل  و  اداره کل حمل  معاون   
ماهه  اینکه در شش  بیان  با  خراسان رضوی 
نخست سال جاری 10 درصد افزایش  تلفات 
سوانح راندگي برون شهري و روستایي را داشته 
ایم، گفت: متاسفانه در این میان 18 درصد از 
قربانیان کودکان و نوجوانان زیر 18 سال بودند 
اهمیت بحث آموزش و فرهنگ  نشانگر  که 
و  آموزان  دانش  و  پیاده  عابران  برای  سازی 

کودکان است.
جعفر شهامت با تاکید بر اهمیت نقش عامل 
انسانی در بروز سوانح و جلوگیری از آن تصریح 
با  از خودروها  بسیاری  که  کرد: در شرایطی 
فرسودگی باال و عدم داشتن ایمنی فنی الزم در 
محورهای مختلف درون و برون شهری تردد 
می کنند  نقش عامل انسانی آموزش دیده در 

کاهش تلفات و سوانح بسیار پر رنگ است.
او افزود: 40 درصد سوانح متوجه گروه های 
آسیب پذیر مثل کودکان و افراد مسن است و 
متاسفانه 14 درصد آمار فوتي تصادفات جاده 

اي استان مربوط به عابر پیاده مي باشد.
های  پایانه  و  نقل  و  حمل  کل  اداره  معاون 
جاده  تصادفات  درصد   41 رضوی  خراسان 
مسیر،  از  خروج  واژگونی،  از  ناشی  را  ای 
خستگی و خواب آلودگی رانندگان عنوان کرد 
آباد، سه راهی  لطف   – و محورهای قوچان 
شادمهر- بردسکن و محور نیشابور به سبزوار 
را در شاخص تعداد فوتی ها به حجم ترافیك 
و مسیر مشهد-چناران-قوچان را به نسبت طول 

محور،  وضعیت ایمني نا مناسبي دارد.



رانندگان نمونه بخش حمل و نقل جاده ای

-ابوالفضل گل محمدي                       
- سید عل ابو سعیدي                      

- محمد سراجیان                             
- رضا کریمان                                    
- وحید فوالدي                                 
- محمد کوهجاني                            
- هاشم یاور ناگهاني                        

- مجید مصطفوي                              
- علي محمدي                                  
- براتعلي حسن پور مقدم                    

- محمد رضا مستقیمیان
- حسن بیاباني   
- مجید بخشیان   
- علیرضا جغراتیان  
- ابوالحسن قدم یاري  
- داوود زرندي  
- مهدي سامغاني  

- هادي حالجي 
- رضا میزاني   
- سید مهدي حسیني  

- سید علي پاکیزه یزدي 
- محمد اسحاق جامي سرهي 

 -علي راني    
- رضا ابراهیمي   

 - محمد علي جاویدي   
- هادي رضاییان    
- محمد علي مقدم    
-علیرضا حکم آبادي    
- رمضانعلي گوهري    
- یاسر شجاعي راد   
- جمشید عبادي   
- یاسین گلرخ   
- محمد جواد ابحري گوش  
- اسداله غالمي   
- رضا حاتمي راد   

 - حسین پاکروان  
- فریبرز اسدي   
- محمد اسماعیلي     
- احمد افراسیابي   
- ابوذر اسدي جعفر آباد  
- حسین خوجکي   

- شرکت حمل ونقل مسافر سواري کرایه تربت 
هما                                              
- شرکت حمل ونقل مسافر لوان تور تربت 

حیدریه       
- شرکت حمل ونقل کاالي نصر تایباد 

- شرکت حمل ونقل کاالي میثم ترابر                                                       
- شرکت حمل ونقل کاالي حقیقت سحر جام                                             
- شرکت تعاوني حمل ونقل کامیونداران قلندر 

آباد                             
- شرکت تعاوني حمل ونقل کامیونداران سبزوار                                 

- شرکت حمل ونقل بین المللي آتي ران 
- شرکت حمل ونقل بین المللي بانیراه طوس 
- شرکت حمل ونقل بین المللي فرنود ترابر 

- شرکت حمل ونقل بین المللي سلمان ترابر 
طوس                                                      
- شرکت حمل ونقل بین المللي ره تاش طوس 

- شرکت حمل ونقل بین المللي بارناو 
- شرکت حمل ونقل بین المللي پي بان طوس 

- شرکت حمل ونقل داخلي کاال صادق 
- شرکت حمل ونقل داخلي کاال پارسیان ترابر 
توس                                                         

- موسسه  حمل ونقل داخلي کاال خمسه 
- شرکت حمل ونقل داخلي کاال ره آورد سپیده 
سحر                                                     

- شرکت حمل ونقل داخلي کاالدیز باد 
 - شرکت حمل ونقل مسافر کیان سفر پاسارگاد 
تربت جام                                                              

- موسسه ي حمل ونقل بجستان  
- شرکت حمل ونقل داخلی کاالی شیرین ترابر

- شرکت حمل ونقل بینالود ساحل برج 
    

                                 

شرکت هاي نمونه بر اساس 
             شاخص هاي مشخص شده

- محمد رضا خانجان   
- محمد قاسم قاسمیان   

 - رضا پاسبان یزدان آباد  
- حسن زراعتکار   
- مرتضي رهنماي   
- امین رحیمي   
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رانندگان نمونه بخش حمل و نقل جاده ای

-ابوالفضل گل محمدي                       
- سید عل ابو سعیدي                      

- محمد سراجیان                             
- رضا کریمان                                    
- وحید فوالدي                                 
- محمد کوهجاني                            
- هاشم یاور ناگهاني                        

- مجید مصطفوي                              
- علي محمدي                                  
- براتعلي حسن پور مقدم                    

- محمد رضا مستقیمیان
- حسن بیاباني   
- مجید بخشیان   
- علیرضا جغراتیان  
- ابوالحسن قدم یاري  
- داوود زرندي  
- مهدي سامغاني  

- هادي حالجي 
- رضا میزاني   
- سید مهدي حسیني  

- سید علي پاکیزه یزدي 
- محمد اسحاق جامي سرهي 

 -علي راني    
- رضا ابراهیمي   

 - محمد علي جاویدي   
- هادي رضاییان    
- محمد علي مقدم    
-علیرضا حکم آبادي    
- رمضانعلي گوهري    
- یاسر شجاعي راد   
- جمشید عبادي   
- یاسین گلرخ   
- محمد جواد ابحري گوش  
- اسداله غالمي   
- رضا حاتمي راد   

 - حسین پاکروان  
- فریبرز اسدي   
- محمد اسماعیلي     
- احمد افراسیابي   
- ابوذر اسدي جعفر آباد  
- حسین خوجکي   

- شرکت حمل ونقل مسافر سواري کرایه تربت 
هما                                              
- شرکت حمل ونقل مسافر لوان تور تربت 

حیدریه       
- شرکت حمل ونقل کاالي نصر تایباد 

- شرکت حمل ونقل کاالي میثم ترابر                                                       
- شرکت حمل ونقل کاالي حقیقت سحر جام                                             
- شرکت تعاوني حمل ونقل کامیونداران قلندر 

آباد                             
- شرکت تعاوني حمل ونقل کامیونداران سبزوار                                 

- شرکت حمل ونقل بین المللي آتي ران 
- شرکت حمل ونقل بین المللي بانیراه طوس 
- شرکت حمل ونقل بین المللي فرنود ترابر 

- شرکت حمل ونقل بین المللي سلمان ترابر 
طوس                                                      
- شرکت حمل ونقل بین المللي ره تاش طوس 

- شرکت حمل ونقل بین المللي بارناو 
- شرکت حمل ونقل بین المللي پي بان طوس 

- شرکت حمل ونقل داخلي کاال صادق 
- شرکت حمل ونقل داخلي کاال پارسیان ترابر 
توس                                                         

- موسسه  حمل ونقل داخلي کاال خمسه 
- شرکت حمل ونقل داخلي کاال ره آورد سپیده 
سحر                                                     

- شرکت حمل ونقل داخلي کاالدیز باد 
 - شرکت حمل ونقل مسافر کیان سفر پاسارگاد 
تربت جام                                                              

- موسسه ي حمل ونقل بجستان  
- شرکت حمل ونقل داخلی کاالی شیرین ترابر

- شرکت حمل ونقل بینالود ساحل برج 
    

                                 

شرکت هاي نمونه بر اساس 
             شاخص هاي مشخص شده

- محمد رضا خانجان   
- محمد قاسم قاسمیان   

 - رضا پاسبان یزدان آباد  
- حسن زراعتکار   
- مرتضي رهنماي   
- امین رحیمي   
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1- سیدحسن راهنمای راه چمندی          
 بهترین سرمایه گذار حوزه ي بازرگاني

2- امیر دالور                                        
بهترین سرمایه گذار حوزه ي حمل ونقل کاال
3- سید شمس الدین جاللی مقدم          

بهترین سرمایه گذار حوزه ي حمل ونقل مسافر
4- سید خلیل حسینی                         

 بهترین سرمایه گذار حوزه ي حمل ونقل مسافر
5- رضا  احسانچی                                    
بهترین سرمایه گذار حوزه ي حمل ونقل بین المللي

6- رضا حافظي منش                         
بهترین سرمایه گذار حوزه ي ایمني و ترافیك

سـرمایه گـذاران  نمـونه
فرزندان افتخار آفرین   بخش حمل و نقل جاده ای

رانندگان حرفه ای حمل و نقل 
جاده ای خراسان رضوی

ایثارگـر نمونه 

حمـل ونقـل جـاده اي 

عناوین کسب شدهنوع فعالیتنام پدرنام  و نام خانوادگي

مهرآسا امیري

باريجواد

1- کسب رتبه اول گروه مطالعات شیمي- مقطع متوسطه
نهمین جشنواره پژوهش ها واختراعات دانش آموزي درسال 93 
 2-کسب مقام دوم جشنواره نوجوان خوارزمي در رشته نانو 
 3-مقام سوم کشوري نرم افزار آموزشي سفري به دنیاي نانو

4- کسب رتبه سوم کشوري گروه سنتز  دستاوردهاي دانش آموزي نانو
5-داراي کمربندمشکي دررشته تکواندو

ستایش مهدوي کیا

باريعلي
- مقام سوم رشته کاتاي کشوری
 - مقام سوم رشته کومیته کشوری

جواد فیاضي فر

مقام سوم سبک ووینام خراسان رضويباريابوالفضل

محمود امامي 
مدیر عامل شرکت حمل ونقل بین المللي رهروان خراسان
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1- سیدحسن راهنمای راه چمندی          
 بهترین سرمایه گذار حوزه ي بازرگاني

2- امیر دالور                                        
بهترین سرمایه گذار حوزه ي حمل ونقل کاال
3- سید شمس الدین جاللی مقدم          

بهترین سرمایه گذار حوزه ي حمل ونقل مسافر
4- سید خلیل حسینی                         

 بهترین سرمایه گذار حوزه ي حمل ونقل مسافر
5- رضا  احسانچی                                    
بهترین سرمایه گذار حوزه ي حمل ونقل بین المللي

6- رضا حافظي منش                         
بهترین سرمایه گذار حوزه ي ایمني و ترافیك

سـرمایه گـذاران  نمـونه
فرزندان افتخار آفرین   بخش حمل و نقل جاده ای

رانندگان حرفه ای حمل و نقل 
جاده ای خراسان رضوی

ایثارگـر نمونه 

حمـل ونقـل جـاده اي 

عناوین کسب شدهنوع فعالیتنام پدرنام  و نام خانوادگي

مهرآسا امیري

باريجواد

1- کسب رتبه اول گروه مطالعات شیمي- مقطع متوسطه
نهمین جشنواره پژوهش ها واختراعات دانش آموزي درسال 93 
 2-کسب مقام دوم جشنواره نوجوان خوارزمي در رشته نانو 
 3-مقام سوم کشوري نرم افزار آموزشي سفري به دنیاي نانو

4- کسب رتبه سوم کشوري گروه سنتز  دستاوردهاي دانش آموزي نانو
5-داراي کمربندمشکي دررشته تکواندو

ستایش مهدوي کیا

باريعلي
- مقام سوم رشته کاتاي کشوری
 - مقام سوم رشته کومیته کشوری

جواد فیاضي فر

مقام سوم سبک ووینام خراسان رضويباريابوالفضل

محمود امامي 
مدیر عامل شرکت حمل ونقل بین المللي رهروان خراسان
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عناوین کسب شدهنوع فعالیتنام پدرنام  و نام خانوادگي

کیوان رکاني

مقام اول دوچرخه سواري کشورباريرضا

سیده عارفه حسیني

مقام سوم کاراته استانباريمحمدعلي

زهرا قرباني

رتبه برتر خطبه خواني حضرت زینب)س(مسافريرضا

محمدیونس نوري روشناوند

باريرضا
- مقام اول کاراته استان
- داراي کمربندسیاه دان1

میالد هزاردستان

رتبه اول رشته الکتروتکنیکمسافريامیررضا

سهیل چهل امیران

رتبه برتر تکنوازي کشورباريهوشنگ

عناوین کسب شدهنوع فعالیتنام پدرنام  و نام خانوادگي

حسن قاسم آبادي

مقام دوم در رشته کشتی گراپلینگ کشوریباريرحمت اله

میمنت قاسم آبادي

مدال برنز کشتي گراپلینگ جهانباريرحمت اله

آتنا قاسم آبادي

دکتری ریاضی با معدل19/44باريرحمت اله

مبینا نبي نژاد

مسافرياصغر
1-مقام اول نونهاالن-نوجوانان

2-مقام سوم تیمي نوجوانان ودوم دونفره رنکینگ جوانان 

مریم بابایي

رتبه 14 کارشناسي ارشد-علوم تربیتيمسافريحسین

عباس نجارسفیددشتي

رتبه اول بخش نحج البالغه سي وسومینمسابقات قرآن ونماز دانش آموزان کشوربارينجفعلي
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عناوین کسب شدهنوع فعالیتنام پدرنام  و نام خانوادگي

کیوان رکاني

مقام اول دوچرخه سواري کشورباريرضا

سیده عارفه حسیني

مقام سوم کاراته استانباريمحمدعلي

زهرا قرباني

رتبه برتر خطبه خواني حضرت زینب)س(مسافريرضا

محمدیونس نوري روشناوند

باريرضا
- مقام اول کاراته استان
- داراي کمربندسیاه دان1

میالد هزاردستان

رتبه اول رشته الکتروتکنیکمسافريامیررضا

سهیل چهل امیران

رتبه برتر تکنوازي کشورباريهوشنگ

عناوین کسب شدهنوع فعالیتنام پدرنام  و نام خانوادگي

حسن قاسم آبادي

مقام دوم در رشته کشتی گراپلینگ کشوریباريرحمت اله

میمنت قاسم آبادي

مدال برنز کشتي گراپلینگ جهانباريرحمت اله

آتنا قاسم آبادي

دکتری ریاضی با معدل19/44باريرحمت اله

مبینا نبي نژاد

مسافرياصغر
1-مقام اول نونهاالن-نوجوانان

2-مقام سوم تیمي نوجوانان ودوم دونفره رنکینگ جوانان 

مریم بابایي

رتبه 14 کارشناسي ارشد-علوم تربیتيمسافريحسین

عباس نجارسفیددشتي

رتبه اول بخش نحج البالغه سي وسومینمسابقات قرآن ونماز دانش آموزان کشوربارينجفعلي
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عناوین کسب شدهنوع فعالیتنام پدرنام  و نام خانوادگي

مقام اول مسابقات کنگ فو استانبارياحمدابوالفضل تیغابي

عاطفه تشکري

مقام اول در رشته تکواندو استانباريسعید

امیرحسین ودیعي نوقابي

مدال برنز ادبیات کشور- معدل 19/61مسافريحمیدرضا

احمدرضا تقي پور

باريغالمرضا
- رتبه اول مسابقات فوتبال مشهد

- کسب رتبه 150 کشوري در کنکور سراسری در رشته الکترونیک

آزاده توبک

باريقاسم
- رتبه برترجشنواره جوان خوارزمي

- جوان برگزیده استان خراسان رضوی

عناوین کسب شدهنوع فعالیتنام پدرنام  و نام خانوادگي

صبا چهل امیران

مقام  برتر  بسکتبال کشورباريهوشنگ

علي محمد کوچکي

مقام سوم بسکتبال ومقام دوم دومیداني استانباريمحمدکاظم

محمدرضا سلطان زاده

مقام سوم کاراته مسابقات قهرماني استانباريقاسم

علي اکبراردمه

مقام اول والیبال شهرستان نیشابور بارياحمد

امیرحسین مهاجري

باريرمضان
- مقام دوم کاراته کشوررده نوجوانان

- دانش آموز ممتاز پایه هفتم با معدل 19/80

میکائیل رشیدي

رتبه اول مسابقات خوشنویسي شهرستانباريمهدي

عاطفه توبک

دانشجوی دکترای برق آلمانباريقاسم
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عناوین کسب شدهنوع فعالیتنام پدرنام  و نام خانوادگي

مقام اول مسابقات کنگ فو استانبارياحمدابوالفضل تیغابي

عاطفه تشکري

مقام اول در رشته تکواندو استانباريسعید

امیرحسین ودیعي نوقابي

مدال برنز ادبیات کشور- معدل 19/61مسافريحمیدرضا

احمدرضا تقي پور

باريغالمرضا
- رتبه اول مسابقات فوتبال مشهد

- کسب رتبه 150 کشوري در کنکور سراسری در رشته الکترونیک

آزاده توبک

باريقاسم
- رتبه برترجشنواره جوان خوارزمي

- جوان برگزیده استان خراسان رضوی

عناوین کسب شدهنوع فعالیتنام پدرنام  و نام خانوادگي

صبا چهل امیران

مقام  برتر  بسکتبال کشورباريهوشنگ

علي محمد کوچکي

مقام سوم بسکتبال ومقام دوم دومیداني استانباريمحمدکاظم

محمدرضا سلطان زاده

مقام سوم کاراته مسابقات قهرماني استانباريقاسم

علي اکبراردمه

مقام اول والیبال شهرستان نیشابور بارياحمد

امیرحسین مهاجري

باريرمضان
- مقام دوم کاراته کشوررده نوجوانان

- دانش آموز ممتاز پایه هفتم با معدل 19/80

میکائیل رشیدي

رتبه اول مسابقات خوشنویسي شهرستانباريمهدي

عاطفه توبک

دانشجوی دکترای برق آلمانباريقاسم
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دفتر مرکزی: مشهد – رضا شهر - بلوار رضوی 
 بین رضوی 8 و 10 - پالک 1385

 تلفن: 38768176-051 فکس:051-38786177 
موبایل: 09 64 328 0915

Rahgoshakala@gmail.com

شرکت حمل و نقل بین المللی

ردر وا فور  - کریر 

مشهد : رضاشهر ، بین رضوی 11 و 13، پالک 65
تلفن: 38765331 / 051-38765328

نمابر: 051-38761781
Yaranzamin_star@yahoo.com

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 
 کریر – فورواردر

زمین یاران  ستاره 

مدیر عامل : حسن خداپرست

فعال در ترانزیت کاال به آسیای میانه و افغانستان

راهگشا کاال  

YARAN ZAMIN
INTERNATIONAL TRANSPORT.CO

شرکت حمل ونقل بین المللی آموت بار ترابر با همکاری نیروهای متع�هد 
و متخص�ص و مدیران مج�رب با ب     یش از ب     یست سال سابقه عملکرد 
درخشان در امور حمل ونقل بین المللی و داخلی تاکنون توانسته است 
خدمات تخصصی خود را به طیف گسترده ای از شرکت های خصوصی، 

دولتی و اشخاص ارائه نماید.
این ش��رکت در تمامی مرز های ورودی و خروجی کش�ور، کلیه گمرکات 
مناطق ویژه، گمرکات شهرهای استانی و بعضی از کشورهای همسایه و 
مرزی، آسیا میانه و قاره آمریکا دارای نمایندگی بوده و با در اختیار داشتن 
پرسنل مجرب و کارآمد درکل     ی�ه امور مرتبط با حمل ونقل بین المللی همواره 

به عنوان مشاور و بازویی  قوی حافظ منافع مشتریان خود باشد.
خدمات حمل ونقل:

•  حمل کاالهای صادراتی، وارداتی و ترانزیت بوس     یله کام     یون  ه     ای ایرانی 
تحت پوشش و ک�ام     یون  ه     ای خارجی از کلیه گمرکات کشور به اروپا، 

آسیا، CIS، کشورهای همسایه و بالعکس.
•  حمل چندوجهی و ترکیبی، بارهای FCL و LCL، محموله  های 

خطرناک، سنگین، یخچالی، تانکر و چادری.
• حمل کاالهای صادراتی، وارداتی و ترانزیت توسط کانتینر 20 فوت و 40 
فوت و کانتینر ه     ای ویژه )یخچالی. Open Top. Flat Rack( به وسیله 

ناوگان قوی در عرصه حمل ونقل زمینی.
•  سرویس فیدرینگ از جبل  علی به بنادر جنوبی ایران و بالعکس.

•  حمل محموله  ها به صورت ریلی باألخص حمل محموله  های فله و 
کانتینری از طریق ریل به ترکمنستان و بنادر ایران.

خدمات ترخیص کاال و بازرگانی:
•  تهیه پروفورما و انجام کلیه مراحل )اخذ مجوز. ثبت سفارش، ترخیص، 

حمل(.
•  انجام مکاتبات بین المللی برای خرید و یا فروش کاال به زبان های 

انگلیسی، روسی، فرانسوی، ترکی و عربی.
• واردات انواع خودروهای سواری روز دنیا، خودرو های سنگین و صنعتی. 
)تحویل خودرو های سواری موجود 24 ساعته و تحویل خودرو های 

سفارشی به صورت 25 روزه است(
• صادرات و تأمین محصوالت خشکبار ایرانی همراه با اخذ کلیه مجوز های 
الزم برای ورود به تمامی کشور های اروپایی در هر حجم و با بسته  بندی 

مورد تائید کشور مقصد.
تخصص درزمینه ی حمل و استریپ کانتینرهای یخچالی 

این شرکت با در اختیار داشتن کارگران خبره در امر استریپ در گمرکات 
جنوبی کشور خسارات احتمالی وارده به بار را به شدت کاهش می دهد.

                                                                                                       شرکت حمل ونقل بین المللی

                                      آموت بار ترابر

نشانی :مشهد - بلوار سجاد - بزرگمهر جنوبی 22 - پالک 22 - طبقه 2
              تلفن و دورنگار: 37657920 - 0098-051

AMUT BAR TARABAR
INTERNATIONAL TRANSPORT.CO  (LTD)

نشانی: مشهد - بلوار سجاد - خیابان بهارستان- بهارستان 2
ساختمان بهار - پالک 2- طبقه اول - واحد4

تلفن:   051-37653039
نمابر: 051-37653566

www.erikarail.com

المللی  بین  و نقل  شرکت حمل 

ر د ر ا و ر فو  – یر  کر

نشانی: مشهد-بلوار خیام-خیام 10-خیابان زنبق-مجتمع زنبق                         
طبقه دوم-واحد 2

 تلفن : 9838 3768 – 051     فاکس : 8696 3762 - 051

گروه بین المللی گاتا
((ZDK)حمل و نقل بین المللی افشان ترابر،داج ترابر و کشتیرانی زالل دریا کارون)

• حمل و نقل بین المللی به صورت فورواردر و کریر
• حمل کاالهای صادراتی، وارداتی و ترانزیت

• حمل به صورت دریایی، زمینی، هوایی و ترکیبی )مرکب(
• حمل کاال به صورت گروپاژ )خرده بار(

Door to Door حمل کاال به صورت •

حمل جاده ای و ریلی به آسیای میانه، عراق و افغانستان
دارای نمایندگی در کلیه بنادر و مرزها

اریکا ریل شرق
ERIKARAIL SHARGH
INTERNATIONAL TRANSPORT.CO

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

 ادیب ترابر سپهر  )سهامی خاص( 

نشانی : مشهد-بلوار فرامرز عباسی- بین فرامرز 1و3       
مجتمع تجاری آناهیتا- طبقه دو- واحد چهار

تلفن : 05136014162-05136014161
05136091566-05136022198 -05136022197        

نمابر : 05136091561
www.adibtarabarsepehr.com

info@adibtarabarsepehr.com

– فورواردر کریر 

حمل تخصصی سوخت

حمل کاالی ترانزیتی ،صادراتی،وارداتی به آسیای میانه و افغانستان

• 

• 

وابسته به کارخانجات شیمیایی ادیب

مشهد : پایانه بار، غرفه 118
تلفن: 83  - 051-33921282

09155146948

شرکت حمل و نقل داخلی کاال

خراسانی ابومسلم 

مدیر عامل : غالمحسین حافظی منش

حمل محموله های ترافیکی
حمل، توزیع و پخش مواد غذایی و دارویی در استان های خراسان

پویا نمایي قان قان در مدت زمان 2 دقیقه به معرفي 
حمل ونقل مسافر جاده اي از زمان قدیم تاکنون 
پرداخته است؛  این پویانمایي که با زبان طنز  سخن 
و  اتوبوس  ناوگان  تغییر خدمات  روند  گوید  مي 
نحوه ي رفتار هاي رانندگان از گذشته تا به حال 

پرداخته است.

جاده ای: حمل جاده ای از نقاط مختلف ایران و ترکیه به 
افغانستان و آسیای میانه

ریلی:پرداخت کرایه مسیرهای ریلی، اخذ کد، تامین کننده 
انواع واگن MPS و باری

دریایی:حمل کانتینری از بنادر مختلف جهان به افغانستان و 
CIS

تلفن:37614052)9851+(     نمابر:37666916)9851+(

Email: Info@barmantarabar.com
Website:  www.barmantarabar.com

شرکت حمل و نقل بین المللی

تـرابـر بارمـان 
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شرکت حمل ونقل بین المللی آموت بار ترابر با همکاری نیروهای متع�هد 
و متخص�ص و مدیران مج�رب با ب     یش از ب     یست سال سابقه عملکرد 
درخشان در امور حمل ونقل بین المللی و داخلی تاکنون توانسته است 
خدمات تخصصی خود را به طیف گسترده ای از شرکت های خصوصی، 

دولتی و اشخاص ارائه نماید.
این ش��رکت در تمامی مرز های ورودی و خروجی کش�ور، کلیه گمرکات 
مناطق ویژه، گمرکات شهرهای استانی و بعضی از کشورهای همسایه و 
مرزی، آسیا میانه و قاره آمریکا دارای نمایندگی بوده و با در اختیار داشتن 
پرسنل مجرب و کارآمد درکل     ی�ه امور مرتبط با حمل ونقل بین المللی همواره 

به عنوان مشاور و بازویی  قوی حافظ منافع مشتریان خود باشد.
خدمات حمل ونقل:

•  حمل کاالهای صادراتی، وارداتی و ترانزیت بوس     یله کام     یون  ه     ای ایرانی 
تحت پوشش و ک�ام     یون  ه     ای خارجی از کلیه گمرکات کشور به اروپا، 

آسیا، CIS، کشورهای همسایه و بالعکس.
•  حمل چندوجهی و ترکیبی، بارهای FCL و LCL، محموله  های 

خطرناک، سنگین، یخچالی، تانکر و چادری.
• حمل کاالهای صادراتی، وارداتی و ترانزیت توسط کانتینر 20 فوت و 40 
فوت و کانتینر ه     ای ویژه )یخچالی. Open Top. Flat Rack( به وسیله 

ناوگان قوی در عرصه حمل ونقل زمینی.
•  سرویس فیدرینگ از جبل  علی به بنادر جنوبی ایران و بالعکس.

•  حمل محموله  ها به صورت ریلی باألخص حمل محموله  های فله و 
کانتینری از طریق ریل به ترکمنستان و بنادر ایران.

خدمات ترخیص کاال و بازرگانی:
•  تهیه پروفورما و انجام کلیه مراحل )اخذ مجوز. ثبت سفارش، ترخیص، 

حمل(.
•  انجام مکاتبات بین المللی برای خرید و یا فروش کاال به زبان های 

انگلیسی، روسی، فرانسوی، ترکی و عربی.
• واردات انواع خودروهای سواری روز دنیا، خودرو های سنگین و صنعتی. 
)تحویل خودرو های سواری موجود 24 ساعته و تحویل خودرو های 

سفارشی به صورت 25 روزه است(
• صادرات و تأمین محصوالت خشکبار ایرانی همراه با اخذ کلیه مجوز های 
الزم برای ورود به تمامی کشور های اروپایی در هر حجم و با بسته  بندی 

مورد تائید کشور مقصد.
تخصص درزمینه ی حمل و استریپ کانتینرهای یخچالی 

این شرکت با در اختیار داشتن کارگران خبره در امر استریپ در گمرکات 
جنوبی کشور خسارات احتمالی وارده به بار را به شدت کاهش می دهد.

                                                                                                       شرکت حمل ونقل بین المللی

                                      آموت بار ترابر

نشانی :مشهد - بلوار سجاد - بزرگمهر جنوبی 22 - پالک 22 - طبقه 2
              تلفن و دورنگار: 37657920 - 0098-051

AMUT BAR TARABAR
INTERNATIONAL TRANSPORT.CO  (LTD)

نشانی: مشهد - بلوار سجاد - خیابان بهارستان- بهارستان 2
ساختمان بهار - پالک 2- طبقه اول - واحد4

تلفن:   051-37653039
نمابر: 051-37653566

www.erikarail.com

المللی  بین  و نقل  شرکت حمل 

ر د ر ا و ر فو  – یر  کر

نشانی: مشهد-بلوار خیام-خیام 10-خیابان زنبق-مجتمع زنبق                         
طبقه دوم-واحد 2

 تلفن : 9838 3768 – 051     فاکس : 8696 3762 - 051

گروه بین المللی گاتا
((ZDK)حمل و نقل بین المللی افشان ترابر،داج ترابر و کشتیرانی زالل دریا کارون)

• حمل و نقل بین المللی به صورت فورواردر و کریر
• حمل کاالهای صادراتی، وارداتی و ترانزیت

• حمل به صورت دریایی، زمینی، هوایی و ترکیبی )مرکب(
• حمل کاال به صورت گروپاژ )خرده بار(

Door to Door حمل کاال به صورت •

حمل جاده ای و ریلی به آسیای میانه، عراق و افغانستان
دارای نمایندگی در کلیه بنادر و مرزها

اریکا ریل شرق
ERIKARAIL SHARGH
INTERNATIONAL TRANSPORT.CO

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

 ادیب ترابر سپهر  )سهامی خاص( 

نشانی : مشهد-بلوار فرامرز عباسی- بین فرامرز 1و3       
مجتمع تجاری آناهیتا- طبقه دو- واحد چهار

تلفن : 05136014162-05136014161
05136091566-05136022198 -05136022197        

نمابر : 05136091561
www.adibtarabarsepehr.com

info@adibtarabarsepehr.com

– فورواردر کریر 

حمل تخصصی سوخت

حمل کاالی ترانزیتی ،صادراتی،وارداتی به آسیای میانه و افغانستان

• 

• 

وابسته به کارخانجات شیمیایی ادیب

مشهد : پایانه بار، غرفه 118
تلفن: 83  - 051-33921282

09155146948

شرکت حمل و نقل داخلی کاال

خراسانی ابومسلم 

مدیر عامل : غالمحسین حافظی منش

حمل محموله های ترافیکی
حمل، توزیع و پخش مواد غذایی و دارویی در استان های خراسان

پویا نمایي قان قان در مدت زمان 2 دقیقه به معرفي 
حمل ونقل مسافر جاده اي از زمان قدیم تاکنون 
پرداخته است؛  این پویانمایي که با زبان طنز  سخن 
و  اتوبوس  ناوگان  تغییر خدمات  روند  گوید  مي 
نحوه ي رفتار هاي رانندگان از گذشته تا به حال 

پرداخته است.

جاده ای: حمل جاده ای از نقاط مختلف ایران و ترکیه به 
افغانستان و آسیای میانه

ریلی:پرداخت کرایه مسیرهای ریلی، اخذ کد، تامین کننده 
انواع واگن MPS و باری

دریایی:حمل کانتینری از بنادر مختلف جهان به افغانستان و 
CIS

تلفن:37614052)9851+(     نمابر:37666916)9851+(

Email: Info@barmantarabar.com
Website:  www.barmantarabar.com

شرکت حمل و نقل بین المللی

تـرابـر بارمـان 



76

13
94

اه 
ر م

 آذ
-5

39
اره

شم

مشهد : خیابان احمد آباد ، بین قائم و نشاط، ساختمان 
131، طبقه 3

تلفن: 38410561  - 051-38410582
»صمد خدادادی«         09171614330  

»نعمت اهلل خدادادی«      09151155376

نمابر: 051-38405499
paymanturkaman@yahoo.com

مدیر عامل : صمد خدادادی

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

 عضو کنوانسیون تیر 
شرق ترابر  میچکا 

توس  نیلراه  شرکت حمل و نقل  

حمل و نقل کاال به تمام نقاط کشور
حمل بار ترافیکی 

مجهز به تریلی، کمرشکن  9،7،5و11 محور

نشانی: كیلومتر 7جاده فریمان- پایانه بار- غرفه107
تلفن:33929021- 33920106- 051       

نمابر: 33920106 -051
همراه: 09153109239 -  09155119076

 

               

المللی بین  نقل  و  شرکت حمل 

 
– فورواردر کریر 

ترکمن پیمان 

ترکمن پیمان 
فعال در ترانزیت کاال به آسیای میانه و افغانستان

 حمل کاالی ترانزیتی، صادراتی و وارداتی به کشورهای افغانستان و آسیای میانه
حمل ریلی و حمل دریائی

نمایندگی در کلیه بنادر و مرزهای کشور
مشهد: خیابان آبکوه- نبش آبکوه 5- مجتمع تجاری سعدآباد- واحد 103
 تلفن37293743 -37298146 - 37239096- 051-37239097

نمابر:37297966-051    علیرضا فرتاج: 09153141054
Info@michka-mts.com

رانندگان و  آذر، روز ملی صنعت حمل و نقل   26
 به همکاران ارجمند

 از خداوند عظیم، تندرستی و موفقیت روزافزون را 
برای خانواده بزرگ حمل و نقل باالخص در حوزه 

»جاده ای« آرزومندیم.
شرکت حمل و نقل بین المللی پیمان ترکمن

ضمن تبریک فرا رسیدن

شعبه مشهد:                          051-36652789   
051-36652788                                         
051-36587256                                         
نمابر:                                  36587254 -051

مدیرشعبه: احسان فخرائی

شرکت حمل و نقل
                   و خدمات دریایی

شرکت حمل و نقل
                   و خدمات دریایی

آبادان آبادان
شعبه خراسان رضوی شعبه خراسان رضوی

- حمل و نقل داخلی کاال
- حمل و نقل بین المللی کاال

- پرداخت پسکرایه آنالین محموالت تعهدی
- بیش از 45 نمایندگی و شعبه در سراسر کشور 

- مشاوره حمل ونقل کاال 

نشانی:  بزرگراه آسیایی-بعد از پلیس راه- نبش آزادی 111
Email: rahbar62.e.f.f@gmail.com

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

المللی بین  و نقل  کاروان ریل ترابرشرکت حمل 
کاروان ریـل تـرابـر

نشانی : ابتدای بلوار فرامرز عباسی - ساختمان یاس
طبقه چهارم - واحد 401

تلفن : 05136083927 - 36083928 051
فکس : 05136099775
موبایل : 09155035747

EMAIL: KARAVAN.RAIL_TARABAR@yahoo.COM

– فورواردر کریر 
حمل جاده ای و ریلی به آسیای میانه و عراق و افغانستان

دارای نمایندگی در کلیه بنادر و مرزها
• 

•                
26آذر روز ملی حمل و نقل و رانندگان 

را به کلیه مدیران و کارکنان شرکت های 
حمل و نقل تبریک می گوییم 

ازطرف مدیریت و کارکنان شرکت حمل و نقل  
بین المللی کاروان ریل ترابر 

جناب آقای دکتر آخوندی
وزیر محترم راه و شهرسازی 
جناب آقای مهندس کشاورزیان

 ریاست محترم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور
جناب آقای مهندس جواد وحدتی فرد

مدیرکل محترم حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی

فرا رسیدن 26 آذر، روز ملی حمل و نقل و رانندگان را 
به شما و کلیه مسووالن، مدیران و تالشگران بخش حمل 
و نقل جاده ای کشور تبریك عرض نموده و امیدواریم با 
اتکاء به خداوند متعال، شاهد رشد و بالندگی این صنعت 

باشیم

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

 کریر – فورواردر

ترابر نجیب 

حمل مشتقات سوختی

دفتر مرکزی: مشهد- چهارراه خیام جنب مجتمع 
تک ساختمان خلیج فارس- طبقه 5 -  واحد9

تلفن:37636234- 37651158- 37658515 -051
نمابر:051-37636021

مدیرعامل: ایرج اسکندری   09151161766

eskandari_iraj@ yahoo.com
    

Info@najibtarabar.com
Info@najibtransport.ir
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مشهد : خیابان احمد آباد ، بین قائم و نشاط، ساختمان 
131، طبقه 3

تلفن: 38410561  - 051-38410582
»صمد خدادادی«         09171614330  

»نعمت اهلل خدادادی«      09151155376

نمابر: 051-38405499
paymanturkaman@yahoo.com

مدیر عامل : صمد خدادادی

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

 عضو کنوانسیون تیر 
شرق ترابر  میچکا 

توس  نیلراه  شرکت حمل و نقل  

حمل و نقل کاال به تمام نقاط کشور
حمل بار ترافیکی 

مجهز به تریلی، کمرشکن  9،7،5و11 محور

نشانی: كیلومتر 7جاده فریمان- پایانه بار- غرفه107
تلفن:33929021- 33920106- 051       

نمابر: 33920106 -051
همراه: 09153109239 -  09155119076

 

               

المللی بین  نقل  و  شرکت حمل 

 
– فورواردر کریر 

ترکمن پیمان 

ترکمن پیمان 
فعال در ترانزیت کاال به آسیای میانه و افغانستان

 حمل کاالی ترانزیتی، صادراتی و وارداتی به کشورهای افغانستان و آسیای میانه
حمل ریلی و حمل دریائی

نمایندگی در کلیه بنادر و مرزهای کشور
مشهد: خیابان آبکوه- نبش آبکوه 5- مجتمع تجاری سعدآباد- واحد 103
 تلفن37293743 -37298146 - 37239096- 051-37239097

نمابر:37297966-051    علیرضا فرتاج: 09153141054
Info@michka-mts.com

رانندگان و  آذر، روز ملی صنعت حمل و نقل   26
 به همکاران ارجمند

 از خداوند عظیم، تندرستی و موفقیت روزافزون را 
برای خانواده بزرگ حمل و نقل باالخص در حوزه 

»جاده ای« آرزومندیم.
شرکت حمل و نقل بین المللی پیمان ترکمن

ضمن تبریک فرا رسیدن

شعبه مشهد:                          051-36652789   
051-36652788                                         
051-36587256                                         
نمابر:                                  36587254 -051

مدیرشعبه: احسان فخرائی

شرکت حمل و نقل
                   و خدمات دریایی

شرکت حمل و نقل
                   و خدمات دریایی

آبادان آبادان
شعبه خراسان رضوی شعبه خراسان رضوی

- حمل و نقل داخلی کاال
- حمل و نقل بین المللی کاال

- پرداخت پسکرایه آنالین محموالت تعهدی
- بیش از 45 نمایندگی و شعبه در سراسر کشور 

- مشاوره حمل ونقل کاال 

نشانی:  بزرگراه آسیایی-بعد از پلیس راه- نبش آزادی 111
Email: rahbar62.e.f.f@gmail.com

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

المللی بین  و نقل  کاروان ریل ترابرشرکت حمل 
کاروان ریـل تـرابـر

نشانی : ابتدای بلوار فرامرز عباسی - ساختمان یاس
طبقه چهارم - واحد 401

تلفن : 05136083927 - 36083928 051
فکس : 05136099775
موبایل : 09155035747

EMAIL: KARAVAN.RAIL_TARABAR@yahoo.COM

– فورواردر کریر 
حمل جاده ای و ریلی به آسیای میانه و عراق و افغانستان

دارای نمایندگی در کلیه بنادر و مرزها
• 

•                
26آذر روز ملی حمل و نقل و رانندگان 

را به کلیه مدیران و کارکنان شرکت های 
حمل و نقل تبریک می گوییم 

ازطرف مدیریت و کارکنان شرکت حمل و نقل  
بین المللی کاروان ریل ترابر 

جناب آقای دکتر آخوندی
وزیر محترم راه و شهرسازی 
جناب آقای مهندس کشاورزیان

 ریاست محترم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور
جناب آقای مهندس جواد وحدتی فرد

مدیرکل محترم حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی

فرا رسیدن 26 آذر، روز ملی حمل و نقل و رانندگان را 
به شما و کلیه مسووالن، مدیران و تالشگران بخش حمل 
و نقل جاده ای کشور تبریك عرض نموده و امیدواریم با 
اتکاء به خداوند متعال، شاهد رشد و بالندگی این صنعت 

باشیم

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

 کریر – فورواردر

ترابر نجیب 

حمل مشتقات سوختی

دفتر مرکزی: مشهد- چهارراه خیام جنب مجتمع 
تک ساختمان خلیج فارس- طبقه 5 -  واحد9

تلفن:37636234- 37651158- 37658515 -051
نمابر:051-37636021

مدیرعامل: ایرج اسکندری   09151161766

eskandari_iraj@ yahoo.com
    

Info@najibtarabar.com
Info@najibtransport.ir
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شماره پیوست مناقصهمعرفی پروژه
مهلت ارسال مدارک و شرکت در مناقصه 

تا تاریخ

28 ژانویه ی 306233492016تعمیرات و نگهداری جاده

1 فوریه ی 306100812016ساخت و ساز مخزن جدید داخل بیمارستان

3 فوریه ی 305986952016ساخت پل فلزی 16 متری در جاده

حداکثر تا آخر جوالی 305599672016توسعه ی بزرگراه افغانستان

2 فوریه ی 305543142016تعمیر و نگهداری جاده ی منطقه ی خانیقا در استان جازجان

28 ژاونیه ی 305179372016ساخت و ساز 68 متر پل بر روی رودخانه ی بغالن در روستای کیالگی

26 ژانویه ی 305179362016حفر 130 متر چاه شامل تمام مواد، سوراخ اصلی و نصب و راه اندازی بدون پمپ آب

حداکثر تا آخر جوالی 303762892016ساخت و ساز خط لوله

18 ژانویه ی 303663282016بازسازی جاده از جاده ی اصلی به قلعه زال پل

17 ژانویه ی 303346492016بازسازی 7 کیلومتر جاده ی شنی از فرح به الش واجاویان در استان فرح

20 ژانویه ی 303111112016ساخت و ساز 28 متر پل در روستای کندالن بر روی رودخانه ی شیال 

20 ژانویه ی 303111092016بازسازی جاده ی نهرین به خوست

حداکثر تا آخر جوالی 302810242016توسعه ی ایستگاه گاز در افغانستان

حداکثر تا آخر جوالی 301051822016توسعه ی استادیوم ورزشی کابل

حداکثر تا آخر جوالی 299188372016پروژه ی زیرساخت بازار کشاورزی

حداکثر تا آخر جوالی 298651512016پروژه ی شماره ی 1 شبکه ی جاده ای

حداکثر تا آخر جوالی 298262402016فاز دوم پروژه ی مدیریت آب مزارع

حداکثر تا آخر جوالی 296831872016تأمین زیرساخت استان قندهار

حداکثر تا آخر جوالی 289917912016برنامه ی پیاده سازی میان مدت تأمین آب شهر کابل

3 آگوست 286060642016پروژه ی ارتباط جاده ی حمل و نقل هندوکش

حداکثر تا آخر جوالی 279896932016سرمایه گذاری اضافی پروژه ی توسعه ی سیستم برق افغانستان

حداکثر تا آخر جوالی 263088342016پروژه ی اتصال و توسعه ی انتقال برق

حداکثر تا آخر جوالی 261721502016برنامه ی توسعه ی پایدار بخش جاده از جمله جاده ی خودگردان و مؤسسات حمل و نقل

حداکثر تا آخر جوالی 257430372016پروژه ی طرح توسعه و مرمت آبیاری

حداکثر تا آخر جوالی 254384032016طرح توسعه ی کم کانال نهرشاهی

حداکثر تا آخر جوالی 254384022016طرح توسعه ی کم پل آویز کوته نران

حداکثر تا آخر جوالی 254384012016طرح توسعه ی حفاظت از دیوار منطقه ی گوست

حداکثر تا آخر جوالی 254384002016طرح توسعه ی کم مخزن آب

حداکثر تا آخر جوالی 247411562016مدیریت آبخیزداری باغات پسته و درختکاری مجدد والیت فاریاب

3 سپتامبر 244859962017تدارکات محل کار و ساخت و ساز وزارتخانه

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی افغانستان 

cwctenders.com :منبع
گروه ترجمه

خدمات و تجارت جهانی

-500دستگاه وسایل نقلیه سنگین و عملیاتی
) کفی،  چادری، نیم کانتین، کمپرسی، بونکر و تانکر( با میانگین سن 15 سال

-  35 دستگاه تریلر ترانزیت برای حمل بین الملل مطابق با استانداردهای روز اروپا
- ظرفیت اسمی حمل 8500 تن کاال در لحظه

- 22 غرفه فعال باربری در پایانه های سراسر کشور
- اولین شرکت حمل و نقل با توان ذخیره سازی 400هزار تن غالت

- اولین شرکت حمل و نقل دارای مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سنگین و نیمه سنگین
- بزرگترین نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش شرکت ایران خودرو دیزل)گواه(

- دارای سیلوی 70  هزار تنی

WWW.PGTCO.IR

EMAIL:INFO@PGTCO.IR

PERSIAN     GULF
international  transportion co.

مشهد: کوی طالب- خیابان رسالت – بین رسالت 9 و 11
تلفن: 32715390-051      تلفکس: 327657000- 051    تلفن پایانه: 051-33920396
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شماره پیوست مناقصهمعرفی پروژه
مهلت ارسال مدارک و شرکت در مناقصه 

تا تاریخ

28 ژانویه ی 306233492016تعمیرات و نگهداری جاده

1 فوریه ی 306100812016ساخت و ساز مخزن جدید داخل بیمارستان

3 فوریه ی 305986952016ساخت پل فلزی 16 متری در جاده

حداکثر تا آخر جوالی 305599672016توسعه ی بزرگراه افغانستان

2 فوریه ی 305543142016تعمیر و نگهداری جاده ی منطقه ی خانیقا در استان جازجان

28 ژاونیه ی 305179372016ساخت و ساز 68 متر پل بر روی رودخانه ی بغالن در روستای کیالگی

26 ژانویه ی 305179362016حفر 130 متر چاه شامل تمام مواد، سوراخ اصلی و نصب و راه اندازی بدون پمپ آب

حداکثر تا آخر جوالی 303762892016ساخت و ساز خط لوله

18 ژانویه ی 303663282016بازسازی جاده از جاده ی اصلی به قلعه زال پل

17 ژانویه ی 303346492016بازسازی 7 کیلومتر جاده ی شنی از فرح به الش واجاویان در استان فرح

20 ژانویه ی 303111112016ساخت و ساز 28 متر پل در روستای کندالن بر روی رودخانه ی شیال 

20 ژانویه ی 303111092016بازسازی جاده ی نهرین به خوست

حداکثر تا آخر جوالی 302810242016توسعه ی ایستگاه گاز در افغانستان

حداکثر تا آخر جوالی 301051822016توسعه ی استادیوم ورزشی کابل

حداکثر تا آخر جوالی 299188372016پروژه ی زیرساخت بازار کشاورزی

حداکثر تا آخر جوالی 298651512016پروژه ی شماره ی 1 شبکه ی جاده ای

حداکثر تا آخر جوالی 298262402016فاز دوم پروژه ی مدیریت آب مزارع

حداکثر تا آخر جوالی 296831872016تأمین زیرساخت استان قندهار

حداکثر تا آخر جوالی 289917912016برنامه ی پیاده سازی میان مدت تأمین آب شهر کابل

3 آگوست 286060642016پروژه ی ارتباط جاده ی حمل و نقل هندوکش

حداکثر تا آخر جوالی 279896932016سرمایه گذاری اضافی پروژه ی توسعه ی سیستم برق افغانستان

حداکثر تا آخر جوالی 263088342016پروژه ی اتصال و توسعه ی انتقال برق

حداکثر تا آخر جوالی 261721502016برنامه ی توسعه ی پایدار بخش جاده از جمله جاده ی خودگردان و مؤسسات حمل و نقل

حداکثر تا آخر جوالی 257430372016پروژه ی طرح توسعه و مرمت آبیاری

حداکثر تا آخر جوالی 254384032016طرح توسعه ی کم کانال نهرشاهی

حداکثر تا آخر جوالی 254384022016طرح توسعه ی کم پل آویز کوته نران

حداکثر تا آخر جوالی 254384012016طرح توسعه ی حفاظت از دیوار منطقه ی گوست

حداکثر تا آخر جوالی 254384002016طرح توسعه ی کم مخزن آب

حداکثر تا آخر جوالی 247411562016مدیریت آبخیزداری باغات پسته و درختکاری مجدد والیت فاریاب

3 سپتامبر 244859962017تدارکات محل کار و ساخت و ساز وزارتخانه

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی افغانستان 

cwctenders.com :منبع
گروه ترجمه

خدمات و تجارت جهانی

-500دستگاه وسایل نقلیه سنگین و عملیاتی
) کفی،  چادری، نیم کانتین، کمپرسی، بونکر و تانکر( با میانگین سن 15 سال

-  35 دستگاه تریلر ترانزیت برای حمل بین الملل مطابق با استانداردهای روز اروپا
- ظرفیت اسمی حمل 8500 تن کاال در لحظه

- 22 غرفه فعال باربری در پایانه های سراسر کشور
- اولین شرکت حمل و نقل با توان ذخیره سازی 400هزار تن غالت

- اولین شرکت حمل و نقل دارای مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سنگین و نیمه سنگین
- بزرگترین نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش شرکت ایران خودرو دیزل)گواه(

- دارای سیلوی 70  هزار تنی

WWW.PGTCO.IR

EMAIL:INFO@PGTCO.IR

PERSIAN     GULF
international  transportion co.

مشهد: کوی طالب- خیابان رسالت – بین رسالت 9 و 11
تلفن: 32715390-051      تلفکس: 327657000- 051    تلفن پایانه: 051-33920396
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شماره پیوست مناقصهمعرفی پروژه
مهلت ارسال مدارک و شرکت در مناقصه 

تا تاریخ

23 دسامبر 306706472015نوسازی موتورهای پمپ خوراک دیگ بخار

حداکثر تا آخر جوالی 306702752016برج عروس

3 فوریه ی 306284532016هزینه های بانکی، ساختمان، تمیز کردن اداره و نگهداری

18 ژانویه ی 303663252016قرارداد ساخت و ساز

حداکثر تا آخر جوالی 294772982016بزرگراه بغداد به ترکیه

حداکثر تا آخر جوالی 293263962016طرح توسعه ی میدان نیروگاه گازی

حداکثر تا آخر جوالی 291139482016شروع به حفاری 3 حلقه چاه در میدان نفتی 

9 آگوست 286717002016طرح نوسازی آب قادسیه

حداکثر تا آخر جوالی 281767442016طرح احداث فاضالب منطقه ی کردستان

حداکثر تا آخر جوالی 281767302016فاز دوم طرح نوسازی بخش برق

حداکثر تا آخر جوالی 279909682016عملیات فوری توسعه

حداکثر تا آخر جوالی 277302632016نوسازی ایستگاه برق حرارتی 200 مگاواتی

حداکثر تا آخر جوالی 275570622016طرح بهبود آب و فاضالب بغداد

حداکثر تا آخر جوالی 273206122016خط راه آهن جدید بین ایران و عراق

حداکثر تا آخر جوالی 270906822016نوسازی پاالیشگاه بصره

حداکثر تا آخر جوالی 268556782016زیرساخت اجتماعی شهر جدید بیسمایه

حداکثر تا آخر جوالی 268371662016خط لوله ی نفت از حدیثه به عقبه

حداکثر تا آخر جوالی 268371402016مروارید اماره

حداکثر تا آخر جوالی 268363772016شهر صنعتی کربال

حداکثر تا آخر جوالی 268360392016خط آهن بین ایران، ارمنستان، آذربایجان و چین

حداکثر تا آخر جوالی 261557842016طرح نوسازی ایستگاه برق حرارتی هرته

حداکثر تا آخر جوالی 256533652016نیروگاه پتروشیمی بصره

حداکثر تا آخر جوالی 252992522016طرح فرودگاه امام حسین

29 دسامبر 249440882015احداث کودکستان در منطقه ی عین التمور و ساخت مدارس

حداکثر تا آخر جوالی 244237632016ارتباط خط آهن کربال و نجف

حداکثر تا آخر جوالی 125000244237442016 واحد مسکونی

حداکثر تا آخر جوالی 243521512016واحدهای مسکونی جدید میسان

حداکثر تا آخر جوالی 241839392016طرح سیکل ترکیبی سلیمانیه

حداکثر تا آخر جوالی 239062612016مجتمع مسکونی 708 طبقه ای

حداکثر تا آخر جوالی 238773872016طرح بهبود آبیاری و زهکشی

حداکثر تا آخر جوالی 237969652016فرودگاه دیوانیه

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی عراق 

cwctenders.com :منبع
گروه ترجمه

نشانی مدیرعامل دورنویس تلفن نام شرکت ردیف

خ کوهسنگی – نبش کوهسنگی2/1- س 
اکسیر – واحد 1 – ط اول شرقی محمد ابوبکری ماکوئی 38538923 38538922-3 آبا تمیم گیتی 1

احمدآباد- خ راهنمائي  س میر- ط 2 خانم نخعي زاده 38446089 38413277 آبا گنج سینا 2

بلوار قره نی –بین قره نی 25و23 
–مجتمعصنعت ساختمان شرق خانم سرآسیائی 37134307 6-37134304 آبانراه طوس 3

 مجتمع تجاري زیست خاور- طبقه6-
واحد605 خانم قویدل 38536806 38536806 آبتین نبی آسیا 4

بین کوهسنگی25و27 س.331 واحد11 خانم حکم آبادي 38429325 38454778-9
38457068-38447420 آتی ران 5

رضاشهر – بلوار رضوی 22/1 پالک 10 غالم حیدر غدیري 38764813 38760115 آذر کیان آرتین 6

میدان تقي آباد – مجتمع تجاري زیست 
خاور- طبقه 2-واحد208 میر عبداهلل تیموري 38556488 38557007-9 آذرتاش توس 7

 خیابان کوهسنگي – کوهسنگي 2/1- س
اکسیر –ط1 – واحد1 خانم کیخامقدم 38554328 38554327-38554329 آذردریابار 8

 احمدآباد- مقابل سیمتری دوم پالک 1
واحد 4 جبار غفوري 38423019 38428786-38429280 آذرکیان طوس 9

 بلوارقرني-بین قرني 23و25 مجتمع صنعت
ساختمان شرق مسعود پل مه 37134744 3-37134740 آراباختر 10

بلوار میثاق- میثاق 14- الهیه1- قطعه 218 جواد شایسته 35311335 35311335 آران راه مهر آسیا 11

 میدان امام حسین–مجتمع ولیعصر- غرفه
293 خانم عمراني 37498293 37498293 آرتا ترابر نوین شرق 12

بلوار سجاد- پاساژنگار ط 2 واحد 202 خانم داودي 37661184-5 37661181-3 آرتیمان ترابر توس 13

مجتمع زیست خاوز – طبقه 8 واحد 806 خانم کنگي نژاد 38381448 38381445-47 آرشام ترابر توس 14

احمدآباد-روبروی سیمتری دوم- ک شیرین 
–پ1 واحد 3 غالم موال غدیری 38408454 38408454 آرمان نسترن 15

بلوار جانباز- جنب پروما- مجتمع تجاري 
نیکا-طبقه4-واحد406 سید قاسم حسیني 37669457 37669455-7 آروان تردد  16

بلوار ازادي – ازادي 27- پالک183-واحد2 کریم غالمزاده 36055272 36086840 آریا ترابر توس 17

خ کوهسنگي-نبش کوهسنگي 2/1 – س 
اکسیر طبقه2 واحد 4 خانم حق پناه 38534874 38534874 آرین نبي سپهران 18

شهرک صنعتي طرق – خیابان کارآفرین 
–بین کارآفرین 4و6 مقابل پیشه پالک20 ابراهیم اسدي 33931005 33931001-3 آسا برودت طوس 19

بلوار جانباز-بین جانباز2و4 ساختمان قطریه 
–طبقه5-واحد2

 سید محمد
37664130 دانش عالقه بند 37664131-4 آسا ترابر شرق 20

بلوار سجاد –بین چهاراه بزرگمهر و بهار-
یاسمن 1-برج توسعه- طبقه9 حمید رضا شاطري 37668968 37668966-7 آسه بان ترابر 21

بلوار پیروزی – بین دهخداوموالنا- پالک 
283 خانم میرزائي 38789975 38763893 آل تین ترابر 

خورشید 22

بلوار مصلي –بازار خشکبار- فاز1 –غرفه 
34

 محمد نعیم خدمتگزار
احمدي 33687984 33687974 آواترابرشرق 23

نام و نشانی اعضاء انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل    
بین المللی خراسان خراسان رضوی

)برحسب حروف الفبا(
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شماره پیوست مناقصهمعرفی پروژه
مهلت ارسال مدارک و شرکت در مناقصه 

تا تاریخ

23 دسامبر 306706472015نوسازی موتورهای پمپ خوراک دیگ بخار

حداکثر تا آخر جوالی 306702752016برج عروس

3 فوریه ی 306284532016هزینه های بانکی، ساختمان، تمیز کردن اداره و نگهداری

18 ژانویه ی 303663252016قرارداد ساخت و ساز

حداکثر تا آخر جوالی 294772982016بزرگراه بغداد به ترکیه

حداکثر تا آخر جوالی 293263962016طرح توسعه ی میدان نیروگاه گازی

حداکثر تا آخر جوالی 291139482016شروع به حفاری 3 حلقه چاه در میدان نفتی 

9 آگوست 286717002016طرح نوسازی آب قادسیه

حداکثر تا آخر جوالی 281767442016طرح احداث فاضالب منطقه ی کردستان

حداکثر تا آخر جوالی 281767302016فاز دوم طرح نوسازی بخش برق

حداکثر تا آخر جوالی 279909682016عملیات فوری توسعه

حداکثر تا آخر جوالی 277302632016نوسازی ایستگاه برق حرارتی 200 مگاواتی

حداکثر تا آخر جوالی 275570622016طرح بهبود آب و فاضالب بغداد

حداکثر تا آخر جوالی 273206122016خط راه آهن جدید بین ایران و عراق

حداکثر تا آخر جوالی 270906822016نوسازی پاالیشگاه بصره

حداکثر تا آخر جوالی 268556782016زیرساخت اجتماعی شهر جدید بیسمایه

حداکثر تا آخر جوالی 268371662016خط لوله ی نفت از حدیثه به عقبه

حداکثر تا آخر جوالی 268371402016مروارید اماره

حداکثر تا آخر جوالی 268363772016شهر صنعتی کربال

حداکثر تا آخر جوالی 268360392016خط آهن بین ایران، ارمنستان، آذربایجان و چین

حداکثر تا آخر جوالی 261557842016طرح نوسازی ایستگاه برق حرارتی هرته

حداکثر تا آخر جوالی 256533652016نیروگاه پتروشیمی بصره

حداکثر تا آخر جوالی 252992522016طرح فرودگاه امام حسین

29 دسامبر 249440882015احداث کودکستان در منطقه ی عین التمور و ساخت مدارس

حداکثر تا آخر جوالی 244237632016ارتباط خط آهن کربال و نجف

حداکثر تا آخر جوالی 125000244237442016 واحد مسکونی

حداکثر تا آخر جوالی 243521512016واحدهای مسکونی جدید میسان

حداکثر تا آخر جوالی 241839392016طرح سیکل ترکیبی سلیمانیه

حداکثر تا آخر جوالی 239062612016مجتمع مسکونی 708 طبقه ای

حداکثر تا آخر جوالی 238773872016طرح بهبود آبیاری و زهکشی

حداکثر تا آخر جوالی 237969652016فرودگاه دیوانیه

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی عراق 

cwctenders.com :منبع
گروه ترجمه

نشانی مدیرعامل دورنویس تلفن نام شرکت ردیف

خ کوهسنگی – نبش کوهسنگی2/1- س 
اکسیر – واحد 1 – ط اول شرقی محمد ابوبکری ماکوئی 38538923 38538922-3 آبا تمیم گیتی 1

احمدآباد- خ راهنمائي  س میر- ط 2 خانم نخعي زاده 38446089 38413277 آبا گنج سینا 2

بلوار قره نی –بین قره نی 25و23 
–مجتمعصنعت ساختمان شرق خانم سرآسیائی 37134307 6-37134304 آبانراه طوس 3

 مجتمع تجاري زیست خاور- طبقه6-
واحد605 خانم قویدل 38536806 38536806 آبتین نبی آسیا 4

بین کوهسنگی25و27 س.331 واحد11 خانم حکم آبادي 38429325 38454778-9
38457068-38447420 آتی ران 5

رضاشهر – بلوار رضوی 22/1 پالک 10 غالم حیدر غدیري 38764813 38760115 آذر کیان آرتین 6

میدان تقي آباد – مجتمع تجاري زیست 
خاور- طبقه 2-واحد208 میر عبداهلل تیموري 38556488 38557007-9 آذرتاش توس 7

 خیابان کوهسنگي – کوهسنگي 2/1- س
اکسیر –ط1 – واحد1 خانم کیخامقدم 38554328 38554327-38554329 آذردریابار 8

 احمدآباد- مقابل سیمتری دوم پالک 1
واحد 4 جبار غفوري 38423019 38428786-38429280 آذرکیان طوس 9

 بلوارقرني-بین قرني 23و25 مجتمع صنعت
ساختمان شرق مسعود پل مه 37134744 3-37134740 آراباختر 10

بلوار میثاق- میثاق 14- الهیه1- قطعه 218 جواد شایسته 35311335 35311335 آران راه مهر آسیا 11

 میدان امام حسین–مجتمع ولیعصر- غرفه
293 خانم عمراني 37498293 37498293 آرتا ترابر نوین شرق 12

بلوار سجاد- پاساژنگار ط 2 واحد 202 خانم داودي 37661184-5 37661181-3 آرتیمان ترابر توس 13

مجتمع زیست خاوز – طبقه 8 واحد 806 خانم کنگي نژاد 38381448 38381445-47 آرشام ترابر توس 14

احمدآباد-روبروی سیمتری دوم- ک شیرین 
–پ1 واحد 3 غالم موال غدیری 38408454 38408454 آرمان نسترن 15

بلوار جانباز- جنب پروما- مجتمع تجاري 
نیکا-طبقه4-واحد406 سید قاسم حسیني 37669457 37669455-7 آروان تردد  16

بلوار ازادي – ازادي 27- پالک183-واحد2 کریم غالمزاده 36055272 36086840 آریا ترابر توس 17

خ کوهسنگي-نبش کوهسنگي 2/1 – س 
اکسیر طبقه2 واحد 4 خانم حق پناه 38534874 38534874 آرین نبي سپهران 18

شهرک صنعتي طرق – خیابان کارآفرین 
–بین کارآفرین 4و6 مقابل پیشه پالک20 ابراهیم اسدي 33931005 33931001-3 آسا برودت طوس 19

بلوار جانباز-بین جانباز2و4 ساختمان قطریه 
–طبقه5-واحد2

 سید محمد
37664130 دانش عالقه بند 37664131-4 آسا ترابر شرق 20

بلوار سجاد –بین چهاراه بزرگمهر و بهار-
یاسمن 1-برج توسعه- طبقه9 حمید رضا شاطري 37668968 37668966-7 آسه بان ترابر 21

بلوار پیروزی – بین دهخداوموالنا- پالک 
283 خانم میرزائي 38789975 38763893 آل تین ترابر 

خورشید 22

بلوار مصلي –بازار خشکبار- فاز1 –غرفه 
34

 محمد نعیم خدمتگزار
احمدي 33687984 33687974 آواترابرشرق 23

نام و نشانی اعضاء انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل    
بین المللی خراسان خراسان رضوی

)برحسب حروف الفبا(
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 خیابان کوهسنگی-مجتمع تجاري زیست
خاور ط 8 واحد804 حیدر ابوبکري 38512117 38548504 آهوپای طوس 24

بلوار سجاد بین چهارراه بهارو بزرگمهر بازار 
پردیس ط 2 واحد 8 حمید ناجی 37643452 37660182-3

37685478 اترک بارخراسان 25

خیابان ابن سینا- مقابل سه راه ادبیات 
–ساختمان46- ط1- واحد1 محمد اردوني 38480161 38480160 اخوان ترابر توس 26

 بلوار فرامرز عباسي-مجتمع تجاري آناهیتا
–طبقه 2-واحد4 محمود نورمحمدي 36077150 36087743 ادیب ترابر سپهر 27

بلوار سجاد – چهارراه بهارستان –بهارستان 
2-ساختمان بهار-ط1-واحد4 داریوش حسن زاده 37645586 37645586 اریکا ریل شرق 28

بلوار خیام – خیام10-کوچه زنبق- مجتمع 
تجاري زنبق ط3 پ6 خانم بذر افشان 37628696 37687983-37686236

37689838 افشان ترابر بارثاوا 29

انتهای خ سنابادغربی- بین سناباد58و60- 
پ816-ساختمان تارا محمود انتظاری 38460294 38460295-7 امین تارا 30

خیابان دانشگاه –چهارراه گلستان- خیابان 
گلستان غربي پالک230 ناصر دوستخواه 38060 38060 ایران پویش خراسان 31

خ بهار – نبش ملک الشعرا بهار 17 پ 118 
ط 2 واحد 4 محمد رضا یزداني 38540799 38530918 ایلیا ترابرتوس 32

بلوارسجاد- بهار2  - ساختمان وصال – ط 
2 – واحد 24 خانم اسماعیل پور 37683398 37683398-37612860 بادپاترابر شرق 33

میدان تقي آباد – مجتمع تجاري زیست 
خاور – طبقه 6 واحد 615 خانم جعفري 38525218 38543801-38543759 

38531418 بارجامه توس 34

بلوار سجاد – خیابان بزرگمهر جنوبي 8- 
پالک 9 طبقه همکف حیدر خادم زاده 37666916 3766199 بارمان ترابر 35

بلوارمدرس – س.تجاری مدرس – ط.5 سیامک حقانی 32231002 32229542-32231001 بارناو 36

میدان تقي آباد- مجتمع زیست خاور – 
ط12 – واحد 1204 حمید محمدحسینی 38557483 38557481-2 بانی راه طوس 37

سجاد – ساختمان نگار- طبقه 4 – 
واحد403 مهدی هژبر الساداتی 37621129 37621126-8 بهارران 38

علي امیرآبادي زاده سجاد – پاساژنگارطبقه 4 – واحد401 37646180 37646178-9 بهرام ترابر شرق 39

خ . پاسداران - نبش کوچه ساالری – ط 2 رضا سلیمي 32230092 32230091-32230223
32221013 بهمن ترابر طوس 40

بلوار فردوسي- بعد از میدان جانباز 
–ساختمان اسکان-طبقه4-واحد15 خانم کیهانی 37648603 -37641267-37680809

37641095 بیداران شب 41

خیابان سناباد- بین سناباد 42و44 س440-
ط3- واحد 4 حسن آریافر 38469011 37123024 

37123023 پارت ترابرخراسان 42

میدان تقي آباد-مجتمع زیست خاور- ط14-
واحد1403 عطا مراد ساالري نیا 38539670 38539670 پارس پردیس ترابر 43

احمد آباد – نبش احمد آباد 7- پالک 
2- واحد 5 خانم خردمند 38416070 38443637 پارسي ران شرق 44

بلوار سجاد خیابان بهارستان2- مجتمع 
تجاري آرین –ط4 واحد1  37662746 رحیم عظیمي

37662593 37670551-3 پاکتاش 45

بلوار معلم – نبش معلم 26- ساختمان 
کسري-پالک 43- طبقه 2- واحد5 نصیر احمد خضرائي 38686073 38686073 پرتو پردیس طوس 46

بلوار فردوسی – چهارراه فرامرز عباسی- 
س 72 – ط 1 –واحد2 غالم فاروق قاسمي 36052098 36047863-36052098 پرهام ترابر توس 47

سجاد جنب بانک ملی س.البرز ط4پ403 سعید یوسفي 37620740 37689182-37629111 پویان مهر خراسان 48

بلوار ملک آباد- خ بزرگمهر- نبش بزرگمهر 
جنوبي 2- پ1ط1 خانم مختاري 37658795 37663100-2 پی بان طوس 49

شهرک عسکریه-حاشیه میدان عسکریه-
پالک3-ط3 سعید افشاران 33822270 33824453 

33822101
پیشتاز ترابر عصر 

خاوران 50

 بازاربین المللي سپاد –مجتمع شهید کاوه
–          کاوه 1 ساختمان 13 جالل زجاجي 37638558 37624568-37627743 پیک راهیان خراسان 51

احمدآباد- مقابل سیمتری اول ساختمان125 جواد فالح 38427597 38427126-38420745 پیمان ترابر مشهد 52

نشانی مدیرعامل دورنویس تلفن نام شرکت ردیف

خ احمدآباد- بین قائم ونشاط 
–ساختمان131-ط3 خانم خردمند 38405499       38410582-38410561 پیمان ترکمن 53

خیابان تهران – مقابل شرکت برق-
پالک744 غالمرضا ابراهیمی 38545367 38547314 تردد بندر 54

سجاد - بزرگمهر 22 – پالک 5 ط 2 علي ثقفي 37689541 37680332-3 ترنم شرق 55

خ خرمشهربین خرمشهر 13 و 15- پالک 
119-طبقه 2 احد صادقی 38518641 38511582 تموک 56

خ آبکوه – بین گل و تکتم – پ 331- ط 3 وحید ضرابي 37297585 37297580-4 توکا ترابر 57

بلوار معلم – معلم 71 – نبش ستاری 22 – 
مجتمع صدرا – طبقه 3 واحد 5 خانم صنعتگر کاخکي 38906344 38931405 

38664569 تینا ب ترابر آسیا 58

خ راهنمائی 1 – پالک 9- ط 2 احمد زمانیان 38418747 38420038-38419477 جاده بان گستر 59

خ کوهسنگي – س اکسیر – طبقه 4 محمود احمدی 38513520 38513510 جامی ترابرشرق 60

کوهسنگي– کوهسنگي 30- پالک 28 – ط 
2 محسن سنگاني 38429978 38444591-38401246 جواهر نگار طوس 61

بلوار سجاد-بین چهاراه بهار و بزرگمهر – 
ساختمان زمرد-طبقه3- واحد11 خانم صحرابین 37612027 37624875-6 جهان ترابرابریشم 62

بزرگمهر جنوبي22-پالک5-طبقه2جنوبي رضا فالح 37626225 37663333 جهان ریل آریا 63

میدان راه آهن – ابتداي خیابان شهید هاشمي 
نژاد-جنب بانک ملت-شماره 284-واحد1 خانم بهلول 32243220 32243220-1 جهانگردان خراسان 64

خ خرمشهر– بین خرمشهر 6 و 8 – س 
98-ط2 نعمت ا... مومنی 38540106 38528966 چابکران طوس 65

خیابان شهید چمران –جنب بانک مسکن-
پ46واحد5 خانم زارع 32250915 32216192-3 چکاوک سبز 66

امام رضا 76- پالک85 مجید صباغی 33447404 33446800 خاورزمین طوس 67

خانم صامدي خدمات بار گنج صبا 68

بلوار ملک آباد خ فرهاد فرهاد 24 س هنر 
واحد 12 خانم درخشاني 37661519 37661517-19 خدمات بارفرابري 

حرکت پارسیان  69

بلوار سازمان آب شهید صادقي 17 پالک7  سید مرتضي سردار
قندچي 37269046 37267063 

37268911 خلیج فارس ریل 70

 خیابان دکتر بهشتي –بین میدان کوشه اي و
بهشتي41-س 155 –ط 3 امین میرشاهي 38446745 38443107-8 خلیل بار طوس 71

 خ دانشگاه - جنب هتل خورشیدنبش جنت
غربی  پالک 205 ط1 خانم خورشیدی فر 32224609 32252795-32252982 خورشیدبارثاوا 72

چهارراه لشگر به سمت استانداری- نبش 
انقالب اسالمی 3س فرخ ط 2واحد2 حمیدرضا علیخوردی 38527707 38530921-2 خیبر ترابر 73

بلوار خیام -خیام 10 –خیابان زنبق- طبقه 
2 واحد4 خانم قضایي 37649844 37644431 داج ترابر 74

چهارراه عشرت آباد- خیابان شهید هاشمي 
نژاد-جنب بانک ملت –پالک 284-طبقه 2 مجید خواجوي 32226620 32263220 دور آسیا یگانه دي 75

بلوار مصلی حاشیه صدمتری – بازار حافظ 
– واحد236 محمود محمد زاده 33759296 33759294-5

33759284-5 درفش راه طوس 76

خ آبکوه – آبکوه 5 – جنب پمپ بنزین – 
مجتمع سعدآباد – ط 2 – واحد 202 محمد جواد فرتاج 37296213 37297029-37286122 درنا ترابر 77

احمدآباد- مقابل بیمارستان قائم – مجتمع 
تجاری بهزاد – ط 4 واحد12 شهرام کاظمی 38455692 

38455689 38455687 دروازه سبز آسیا 78

بلوار سجاد-بین یاسمن وزنبق-پالک124-
طبقه3 سبحان خادم زاده 37666916 37614052 دروازه طالیي راه 

ودریا 79

سه راه راهنمایي –ساختمان مریم –ط3-
واحد302 علي مرادي 36039518 36049285-36066880 دریاداران طوس 80

خ امام رضا 46 – پالک 2 جعفر عطائي 38518174 38547507-38549699 دلیران ترابر طوس 81

ابتداي خیابان عارف- ساختمان نگین- 
ط2-واحد4 علی سقاء رضوی 38423557 38454530 دنیاران طوس 82

نشانی مدیرعامل دورنویس تلفن نام شرکت ردیف
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 خیابان کوهسنگی-مجتمع تجاري زیست
خاور ط 8 واحد804 حیدر ابوبکري 38512117 38548504 آهوپای طوس 24

بلوار سجاد بین چهارراه بهارو بزرگمهر بازار 
پردیس ط 2 واحد 8 حمید ناجی 37643452 37660182-3

37685478 اترک بارخراسان 25

خیابان ابن سینا- مقابل سه راه ادبیات 
–ساختمان46- ط1- واحد1 محمد اردوني 38480161 38480160 اخوان ترابر توس 26

 بلوار فرامرز عباسي-مجتمع تجاري آناهیتا
–طبقه 2-واحد4 محمود نورمحمدي 36077150 36087743 ادیب ترابر سپهر 27

بلوار سجاد – چهارراه بهارستان –بهارستان 
2-ساختمان بهار-ط1-واحد4 داریوش حسن زاده 37645586 37645586 اریکا ریل شرق 28

بلوار خیام – خیام10-کوچه زنبق- مجتمع 
تجاري زنبق ط3 پ6 خانم بذر افشان 37628696 37687983-37686236

37689838 افشان ترابر بارثاوا 29

انتهای خ سنابادغربی- بین سناباد58و60- 
پ816-ساختمان تارا محمود انتظاری 38460294 38460295-7 امین تارا 30

خیابان دانشگاه –چهارراه گلستان- خیابان 
گلستان غربي پالک230 ناصر دوستخواه 38060 38060 ایران پویش خراسان 31

خ بهار – نبش ملک الشعرا بهار 17 پ 118 
ط 2 واحد 4 محمد رضا یزداني 38540799 38530918 ایلیا ترابرتوس 32

بلوارسجاد- بهار2  - ساختمان وصال – ط 
2 – واحد 24 خانم اسماعیل پور 37683398 37683398-37612860 بادپاترابر شرق 33

میدان تقي آباد – مجتمع تجاري زیست 
خاور – طبقه 6 واحد 615 خانم جعفري 38525218 38543801-38543759 

38531418 بارجامه توس 34

بلوار سجاد – خیابان بزرگمهر جنوبي 8- 
پالک 9 طبقه همکف حیدر خادم زاده 37666916 3766199 بارمان ترابر 35

بلوارمدرس – س.تجاری مدرس – ط.5 سیامک حقانی 32231002 32229542-32231001 بارناو 36

میدان تقي آباد- مجتمع زیست خاور – 
ط12 – واحد 1204 حمید محمدحسینی 38557483 38557481-2 بانی راه طوس 37

سجاد – ساختمان نگار- طبقه 4 – 
واحد403 مهدی هژبر الساداتی 37621129 37621126-8 بهارران 38

علي امیرآبادي زاده سجاد – پاساژنگارطبقه 4 – واحد401 37646180 37646178-9 بهرام ترابر شرق 39

خ . پاسداران - نبش کوچه ساالری – ط 2 رضا سلیمي 32230092 32230091-32230223
32221013 بهمن ترابر طوس 40

بلوار فردوسي- بعد از میدان جانباز 
–ساختمان اسکان-طبقه4-واحد15 خانم کیهانی 37648603 -37641267-37680809

37641095 بیداران شب 41

خیابان سناباد- بین سناباد 42و44 س440-
ط3- واحد 4 حسن آریافر 38469011 37123024 

37123023 پارت ترابرخراسان 42

میدان تقي آباد-مجتمع زیست خاور- ط14-
واحد1403 عطا مراد ساالري نیا 38539670 38539670 پارس پردیس ترابر 43

احمد آباد – نبش احمد آباد 7- پالک 
2- واحد 5 خانم خردمند 38416070 38443637 پارسي ران شرق 44

بلوار سجاد خیابان بهارستان2- مجتمع 
تجاري آرین –ط4 واحد1  37662746 رحیم عظیمي

37662593 37670551-3 پاکتاش 45

بلوار معلم – نبش معلم 26- ساختمان 
کسري-پالک 43- طبقه 2- واحد5 نصیر احمد خضرائي 38686073 38686073 پرتو پردیس طوس 46

بلوار فردوسی – چهارراه فرامرز عباسی- 
س 72 – ط 1 –واحد2 غالم فاروق قاسمي 36052098 36047863-36052098 پرهام ترابر توس 47

سجاد جنب بانک ملی س.البرز ط4پ403 سعید یوسفي 37620740 37689182-37629111 پویان مهر خراسان 48

بلوار ملک آباد- خ بزرگمهر- نبش بزرگمهر 
جنوبي 2- پ1ط1 خانم مختاري 37658795 37663100-2 پی بان طوس 49

شهرک عسکریه-حاشیه میدان عسکریه-
پالک3-ط3 سعید افشاران 33822270 33824453 

33822101
پیشتاز ترابر عصر 

خاوران 50

 بازاربین المللي سپاد –مجتمع شهید کاوه
–          کاوه 1 ساختمان 13 جالل زجاجي 37638558 37624568-37627743 پیک راهیان خراسان 51

احمدآباد- مقابل سیمتری اول ساختمان125 جواد فالح 38427597 38427126-38420745 پیمان ترابر مشهد 52

نشانی مدیرعامل دورنویس تلفن نام شرکت ردیف

خ احمدآباد- بین قائم ونشاط 
–ساختمان131-ط3 خانم خردمند 38405499       38410582-38410561 پیمان ترکمن 53

خیابان تهران – مقابل شرکت برق-
پالک744 غالمرضا ابراهیمی 38545367 38547314 تردد بندر 54

سجاد - بزرگمهر 22 – پالک 5 ط 2 علي ثقفي 37689541 37680332-3 ترنم شرق 55

خ خرمشهربین خرمشهر 13 و 15- پالک 
119-طبقه 2 احد صادقی 38518641 38511582 تموک 56

خ آبکوه – بین گل و تکتم – پ 331- ط 3 وحید ضرابي 37297585 37297580-4 توکا ترابر 57

بلوار معلم – معلم 71 – نبش ستاری 22 – 
مجتمع صدرا – طبقه 3 واحد 5 خانم صنعتگر کاخکي 38906344 38931405 

38664569 تینا ب ترابر آسیا 58

خ راهنمائی 1 – پالک 9- ط 2 احمد زمانیان 38418747 38420038-38419477 جاده بان گستر 59

خ کوهسنگي – س اکسیر – طبقه 4 محمود احمدی 38513520 38513510 جامی ترابرشرق 60

کوهسنگي– کوهسنگي 30- پالک 28 – ط 
2 محسن سنگاني 38429978 38444591-38401246 جواهر نگار طوس 61

بلوار سجاد-بین چهاراه بهار و بزرگمهر – 
ساختمان زمرد-طبقه3- واحد11 خانم صحرابین 37612027 37624875-6 جهان ترابرابریشم 62

بزرگمهر جنوبي22-پالک5-طبقه2جنوبي رضا فالح 37626225 37663333 جهان ریل آریا 63

میدان راه آهن – ابتداي خیابان شهید هاشمي 
نژاد-جنب بانک ملت-شماره 284-واحد1 خانم بهلول 32243220 32243220-1 جهانگردان خراسان 64

خ خرمشهر– بین خرمشهر 6 و 8 – س 
98-ط2 نعمت ا... مومنی 38540106 38528966 چابکران طوس 65

خیابان شهید چمران –جنب بانک مسکن-
پ46واحد5 خانم زارع 32250915 32216192-3 چکاوک سبز 66

امام رضا 76- پالک85 مجید صباغی 33447404 33446800 خاورزمین طوس 67

خانم صامدي خدمات بار گنج صبا 68

بلوار ملک آباد خ فرهاد فرهاد 24 س هنر 
واحد 12 خانم درخشاني 37661519 37661517-19 خدمات بارفرابري 

حرکت پارسیان  69

بلوار سازمان آب شهید صادقي 17 پالک7  سید مرتضي سردار
قندچي 37269046 37267063 

37268911 خلیج فارس ریل 70

 خیابان دکتر بهشتي –بین میدان کوشه اي و
بهشتي41-س 155 –ط 3 امین میرشاهي 38446745 38443107-8 خلیل بار طوس 71

 خ دانشگاه - جنب هتل خورشیدنبش جنت
غربی  پالک 205 ط1 خانم خورشیدی فر 32224609 32252795-32252982 خورشیدبارثاوا 72

چهارراه لشگر به سمت استانداری- نبش 
انقالب اسالمی 3س فرخ ط 2واحد2 حمیدرضا علیخوردی 38527707 38530921-2 خیبر ترابر 73

بلوار خیام -خیام 10 –خیابان زنبق- طبقه 
2 واحد4 خانم قضایي 37649844 37644431 داج ترابر 74

چهارراه عشرت آباد- خیابان شهید هاشمي 
نژاد-جنب بانک ملت –پالک 284-طبقه 2 مجید خواجوي 32226620 32263220 دور آسیا یگانه دي 75

بلوار مصلی حاشیه صدمتری – بازار حافظ 
– واحد236 محمود محمد زاده 33759296 33759294-5

33759284-5 درفش راه طوس 76

خ آبکوه – آبکوه 5 – جنب پمپ بنزین – 
مجتمع سعدآباد – ط 2 – واحد 202 محمد جواد فرتاج 37296213 37297029-37286122 درنا ترابر 77

احمدآباد- مقابل بیمارستان قائم – مجتمع 
تجاری بهزاد – ط 4 واحد12 شهرام کاظمی 38455692 

38455689 38455687 دروازه سبز آسیا 78

بلوار سجاد-بین یاسمن وزنبق-پالک124-
طبقه3 سبحان خادم زاده 37666916 37614052 دروازه طالیي راه 

ودریا 79

سه راه راهنمایي –ساختمان مریم –ط3-
واحد302 علي مرادي 36039518 36049285-36066880 دریاداران طوس 80

خ امام رضا 46 – پالک 2 جعفر عطائي 38518174 38547507-38549699 دلیران ترابر طوس 81

ابتداي خیابان عارف- ساختمان نگین- 
ط2-واحد4 علی سقاء رضوی 38423557 38454530 دنیاران طوس 82

نشانی مدیرعامل دورنویس تلفن نام شرکت ردیف
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بلوار فردوسی مقابل ساختمانهای مرتفع س 
ونوس ط 2 واحد 205 محسن مدد 37652473 37652508-37652473 دیباترابر طوس 83

 بلوار فکوري – فکوري 23- برکپور1-
پالک14 امیر گنجعلي 38909509 38678113 رادترابر توس 84

مجتمع تجاري افرا –طبقه6- واحد 601 سعید آسایش پور 37663499 37662171-4 رامین سعید شبکه 85

 چهارراه لشگربه سمت میدان ده دي-سمت
راست-پالک666 جنب پیتزا ویونا خانم مصلي پور 38593334 38596611 راه بزرگ پارس 86

خیابان دانشگاه-دانشگاه 17- پالک 43 غالمحسین حمیدی 38409173 38409173 راه پویان خراسان 
رضوي 87

 چهارراه مدرس - مجتمع ارگ - ط 2
واحد213 مجید فخار 32213307 32213307 

32232766 راه پیشه طوس 88

بلوار قرني- قرني16-پالک14-طبقه1 جالل شفیعیان 37138387 37138384-6 راه ترابران نگین آسیا 89

خ کوهسنگی - س اکسیر- ط 1 – واحد2 خانم فالح 38543405 38533064 راه توشه درخشان 90

رضاشهر-بلواررضوي-تقاطع خاقاني-مقابل 
بانک ملت پالک138 وحید رمضاني 38786177 38786177 راه گشا کاال 91

بلوار دستغیبجنب مجتمع تک-س444 
ط4-واحد12 هوشنگ عظیمي 37627338 37665770-2 راه نورسپهر 92

غالمرسول رحماني راهیان طور 93

 خ سناباد-بین سناباد21 و چهارراه پل
خاکي-س257- واحد 7 حسین مهدي زاده 38467206 38464931-3 رعد سیر شرق 94

بزرگمهر شمالي 2- پالک 38- ساختمان 
شمس – طبقه 5 خانم ثقفي 37619003 37619001-2 روشن مسیر پارس 95

خ .کوهسنگی – کوهسنگی 30 پ 28 امین مردان نیک 38429978 
38401246 38416114 -38443080 ره تاش طوس 96

خیابان کوهسنگي – کوهسنگي30- پالک 
28 خانم حسیني 38419717 38419717 ره تاش طوس آسیا  97

خیابان سناباد- بین سناباد 21 و چهار راه پل 
خاکي- س257-واحد2 مجیدمحتاج خراسانی 38467206 38437408-10 ره گسترخراسان 98

بلوارمدرس – س.خاتم - ط 3 – ش 40 خانم جاهدی 32252244 32217442-3 رهایش ترابرشرق 99

میدان تقي آباد –زیست خاور – طبقه 10- 
واحد1005 محمود امامی 38539987 38381405 رهروان خراسان 100

بلوار راه آهن –نبش شهید کامیاب10- 
پالک 174 حمیدرضا رستگار مقدم  32215584 32235876-32214532 ریل ترابر توس 101

بلوار سجاد-بین بزرگمهروبهار- س آرین 
– ط 5 پ1 عباسعلي عزیزي -37614407

37625571
37618054-37631934 

37684777 زادراه 102

بلوار فردوسی - مقابل مخابرات س. اسکان ناصر ضیائی 37646834 37672628-9 زرین پروانه 103

مجتمع زیست خاور-طبقه15-شماره1501 سید مسعود عالي 38556735 38538930-38538929 زرین ترابر آسیا 104

احمد آباد – نبش خیابان بهشت- مجتمع 
هشت بهشت-طبقه3-واحد305 محمود صولتي  38453765 38453762-4 زرین مسیر شرق 105

میدان تقی آباد - مجتمع زیست خاور ط 5 
واحد 514 ساعد سلطانپور 38596528 38546232-38546216 

38546285 زهره شب 106

خ کوهسنگي جنب زیست خا ور 
کوهسنگي2/1 مجتمع اکسیر ط 4 واحد 6 غالمرسول عطائي 38549740 38525295-6 ساحل ترابر طوس 107

چهارراه خسروي –ابتداي خ آیت اله بهجت 
– بازار فردوسي – ط 3 واحد 125 محمود صادقي 32227260 32233559 

32227260 سانیار ترابران بارگنج 108

بلوار مدرس ساختمان12 ط 6پ7/26 امید رحیمي 32252533 32211141-2 سبزآرنگ مهر 109

مدرس مجتمع تجاری مدرس – ط3 واحد6 محمدحسین لوکي 32251645 32213704 -32252186 ستاره شب طوس 110

رضا شهر- بلوار رضوي- بین رضوي 
11-و13 پالک65 حسن خداپرست 38761781 38765331-38765328 ستاره یاران زمین  111

سجاد - چهارراه بزرگمهر-  س سارسل ط 
2-واحد201 قربان ابراهیمی ماکو 37684077 37684079 سرآمدشرق 112

نشانی مدیرعامل دورنویس تلفن نام شرکت ردیف
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خانم جنانی  سرآهنگ توانا توس 113
ابتداي خ کوهسنگي مجتمع تجاري زیست 

خاور ط 3 واحد 307 فرهاد صانعی 38552352 38552350-2 سراهنگ توانا 114

خیابان دانشگاه-دانشگاه 12-پالک207 محمد جواد خورشیدي 
فر 32238576 32237280-2 سروش ترابر 115

بلوار سجاد بین سجاد 15-13 پالک209-
طبقه2 واحد9 سید رضا حسیني 37660411 37660408-11 سفیران جهان راه  116

خ کوهسنگی  مجتمع زیست خاور  طبقه 2 
واحد 209 شاهپور جمشیدون 38551425 38551420-4 سلمان ترابر توس 117

خ بهار  نبش انقالب اسالمی3 پالک 118 
ط 2 خانم قنبرزاده 38527701 38530919 سورتمه ترابر 

خراسان 118

بلوار وکیل آباد –بین وکیل آباد 13و15-
پ225-ط4 احمد  آقا کشمیري 36068225 36066121 سورنا ترابر شرق 119

ابتداي خیابان بهشت –ساختمان هشت 
بهشت –واحد 307 جمشید محمدحسنی 38447896 38446792-3 

38446988 سهی مشهد 120

بلوار آزادي – نبش آزادي 27-پالک 183 خانم  سرابندی 36064434 36059601-3 
36052521 سي رود شبکه 121

بلوار سجاد-  بین فرهاد 25و 27-پ 181 علیرضا خیراللهي 37640811 37637745 شارآسا 122

خ خواجه ربیع -  نبش کوچه پژمان پ 1 خانم رضایي 32228603 32216423-32217633 شایان کارخراسان 123

خ آبکوه نبش تربیت شمالی مجتمع تجاری 
سعدآباد پ1 ط 4جنوب غربی واحد402 خانم رحیمی نیا 37275319 37277775

37282857-37122519 شباهنگ  آذین 124

سجاد- خ بهارستان2-مجتمع وصال-طبقه5-
واحد51 محمد حسین ثقفی 37652236 37676911-13 شبگیربار طوس 125

قاسم آباد –میدان مادر-بلوار ادیب- طبقه3- 
واحد402 عباس علي آبادي زاده 36610383 36610383 صراط 126

بلوار فردوسی-س تجاری ونوس- ط 2 
واحد206 مسعود یحیائي 37657457 37664417-8 

37677192 علو ترابر شرق 127

احمدآباد- مقابل 30متري دوم – س میر – 
ط –واحد111 خانم علیخواه 38435182 38428620 

38433477 فاخته 128

خیابان چمران-جنب بانک مسکن-پ46-
واحد4 ابراهیم عطائي 32250915 32235716 فاراتیر ترابر 129

بلوارمدرس – ساختمان تجاری مدرس – ط 
2-واحد5 خانم عطارزاده 32251645 32213704 فراراه سحر 130

 خ کوهسنگی2 – مجتمع زیست خاور-
ط2واحد 212 احمد فاضلي 38525218 38543759-38543801 فردوس راه ترابر 131

 میدان ضد- بلوار خرمشهر- بین خرمشهر
 2و4 – جنب بانک کشاورزي – پالک

30-طبقه3- واحد 4
عبدالرحیم فرجاد 38553395 38553395 132 فردیس راه کیان

بین آخوندخراسانی 20و22- س1014-ط3 امیر مالدار 38518326 38540949 فرنود ترابر 133

بلوار پیروزي- بین پیروزي10و12 –س 
محضر127-پالک200-واحد2 خانم فیض محمدي 38793098 38793096-7 قاصد  134

خ آبکوه – نبش تربیت شمالي -  مجتمع 
تجاري سعدآباد- ط 4 واحد 404  حسین علیمحمدي 37296841 37298971-37297841 

37297402-37294299 کاروان پیمایش 135

بلوار فرامرز عباسی مجتمع یاس- ط4-
پالک401 مهدي نجفي 36099775 36083927-8 کاروان ریل ترابر 136

ناصر مقدم کهکشان گردان 137

بلوار سجاد – بزرگمهرجنوبي22-پالک5-
طبقه3 علي موسوي 37633161 37623317 کیانوش ترابر 138

سجادچهارراه بزرگمهر- س سارسل 
ط4-واحد403 عبدالکریم عظیمی 37688417 37617321-37623605 کیوان ترابرطوس 139

بلوار شهید کامیاب – نبش کامیاب38 پ 
482 علي اصغرناطق 32218257 32288677 کاراترابر آسیا 140

خ کوهسنگي 30-پالک28-طبقه4-واحد7 علي صفائي 38408652 38454006-38450924 کاروان بدخشان 141

بین چهارراه بزرگمهر وبهار-برج نگین 
پاسارگاد-طبقه5-واحد503 خانم ملکي 37656760 37663903-7 کاال گذر پارس 142

نشانی مدیرعامل دورنویس تلفن نام شرکت ردیف
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هاشمیه –بین هاشمیه 33-31 س استاک-
ط1 –واحد3 خانم خزائي فرد 38846857 

38812368 38846871-9 کوشا ترابر طوس 143

زیست خاور –طبقه 7- واحد 701 خانم احمدي 38593466 38542701 کیا مهر ترابر 144

بلوار قرني-پروژه تجاري اداري مجد1-
طبقه8 واحد805 خانم کافي زارع 37237767 37126350-37237767 گنج جاده ابریشم 145

خ ابکوه – جنب پمپ سعدآباد – مجتع 
تجاری سعدآباد – طبقه 3 واحد 302 ایمان مالدار 38518326 38539306 گوهرنگارتوس 146

خ نواب صفوی میدان عدالت مجتمع آریا  
ط 2 مهدی رحمانی 33687246 33650116 لطیف ترابر توس 147

رضاشهر-نبش رضوي22-پالک1 محمد علي ملک ابادي 
زاده  38781412 38768041 مارال ترابر ایرانیان  148

خیابان آبکوه –بین آبکوه 9و11- ساختمان 
315-طبقه منهاي یک فخرالدین یعقوبي 37136042 37136040 ماهان فراتیر 149

میدان ده دی – بین رازي 2و4 پالک22 
–طبقه همکف حمید تراب زاده 38546152 38531706 محورشرق 150

بلوار دانش آموز – دانش آموز 1- طبقه 
1-پالک264 خانم گالوي 36016826 36011930-36016595 مدیران حمل پارس 151

بلوار سجاد-  بزرگمهرجنوبي22- پ 5 
ط اول حسین مرادي 37645276 37666756-8 مسیر طالئي پارسیان 152

احمد آباد – احمد آباد9-طبقه1-واحد101 خانم پلیس پایه 38457231 38421292-38443567 مشاهیرشرق 153

رضاشهربلوار رضوی  نبش رضوی22 پ 
7 ط 2 نجیب اله خضرائی 38795326 38796323-5 مهبد ترابر 154

بین خرمشهر 6 و 8 – س 98 – ط2 محمد ابراهیم شجاع 38594967 38537562 مهدي خرم ترابر 155

حمید امیدوار مهرورز ترابر 156

خ آبکوه – جنب پمپ بنزین سعد آباد – 
مجتمع تجاری سعدآباد- ط 4 – واحد 403 خانم یوسفي فر 37297966 37293743-37298146 میچکاترابر شرق 157

بلوار جانبار – بعد از جانباز 2- مقابل پیتزا 
پونک – س هواپیمائي قطریه ط 5 خانم سواعدي 37664122 37664126-9 ناسار ترابر 158

حدفاصل بلوار رضاو طالقاني-مجتمع 
تجاري قسطنطنیه-طبقه2-واحد104 ساسان حیدري 38464386 38464384-5 نایب ترابر طوس  159

چهارراه خیام جنب مجتمع تک س بال  ط 
5 واحد9 ایرج اسکندري 37636021 37651158-37658515 نجیب ترابر 160

خ فدائیان اسالم نبش فارابی   
س کامالن ط 2 واحد 4 محمدعلی مشایخی

38532094

38524170
38532095-38524170 نوند 161

تایباد- دوغارون – پایانه صادراتي پایبار کریم یثربی نائینی 54557245 54557290 واسع عصر 162

بلوار سجاد –بین بزرگمهر جنوبي 10 
و12-پالک48 هومن جنگی 37663664 37664034-7 واگن بارآسیا 163

تقي آباد – مجتمع زیست خاور – طبقه 
2- واحد211 محمد علي دهقان پور 38551725 38551724 ویشکا کاروان آسیا 164

بزرگراه سردار بابانظر –بابانظر 88- قطعه 4 
سمت راست سعید زمانیان 32518682 32516060-32515050 هفت پیکر کیهان 165

بلوار فردوسی چها رراه  فرامرز س 72ط1 خانم قلي پور 36044839 36093219-36044377 همراهان شب طوس 166

بلوار پیروزي بین پیروزي 34 و 36 پالک 
1134 ط2 محمدرئوف 38814450

38835496

38814450
هورآسا پرشین 167

بلواررضوي-رضوي22-فاز تجاري- بلوک 
8 38829693 اویس محمد زاده 38829693 یاقوت ترابرشرق  168

بلوار سجاد – نبش شقایق ساختمان خاتم 
ط 2 محمد حسن ملکوتي 37621160 37621159 -63 یاور شرق 169

نشانی مدیرعامل دورنویس تلفن نام شرکت ردیف

نشانی مدیرمسئول دورنویس تلفن نام شرکت ردیف

خیابان چمران –چمران9-جنب بانک ملي –طبقه1-
واحد1

خسرو هنرمند 32237735
-32225277
32228150

آریا مسیر 1

خیابان آبکوه-آبکوه 5 مجتمع سعد آباد-طبقه4 
–واحد402

حسین امیني 37289034 37289031-33 استاد ترابر 2

بلوار صدمتری  بازار حافظ – واحد 289 خانم عباس زاده 33759810 33759809-10 آوای خزر 3

بلوار سجاد بزگمهر 22-پالک 5-ط2 37657920 اکبر برکچیان 37648299 آموت بار 4

بلوار مصلي –بازار حافظ-واحد276 33759136 حسن حسن زاده 33759136-7 ایساتیس رانان 5

تایباد- خ دانشگاه مقابل کوچه یاس – پالک 62 مجید فخاري 54520478 54520478 بریدبار 6

تایباد –شهرک امام حسین -جنب نمایشکاه عامري منصور فدائي 34232485 34232485 پادینا 7

بلوار سجاد تقاطع بهار2 س بارثاوا واحد 1 محمود صولتي 37683226
-37611173
37611164

پارت نیک 8

حاشیه صد متري-بازار حافظ- واحد217
محمد علي

ملک آبادي زاده 
33759243

-33759925
33759244

پرشیا سپید ترابر 9

 بلوار میثاق – خیابان اقدسیه – اقدسیه 10-چهارراه
 دوم سمت چپ انتهاي خیابان

35312231 سید حسن صداقت 35312231 پلین بار 10

مجتمع تجاري زیست خاور-طبقه2-واحد211 علیرضا بروجردي 38545113 38545113 تهران فاصله  11

 قاسم آباد –شهرک غرب-بلوار شهید فالحي-نبش
فالحي24-پالک57-طبقه2

مهران علیخاني 35226510
-35234505
35234506

تیرسان آذر 12

بازار حافظ طبقه 1 واحد 345 و 346 33759496 بهنام مالکي 33759445-6 چاوش جام 13

اداره پست ناحیه 4 طالب جعفر وجداني 32721671 32722502 خلیج فارس 14

بزرگراه غدیر-انتهاي مصلي-بازار حافظ واحد355 احمد قدم پور 33759430 33759429 دانش ترابر 15

دفاتـــر نمایندگـي عضو انجمن حمل ونقل 
بین المللي خراسان 
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هاشمیه –بین هاشمیه 33-31 س استاک-
ط1 –واحد3 خانم خزائي فرد 38846857 
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خ نواب صفوی میدان عدالت مجتمع آریا  
ط 2 مهدی رحمانی 33687246 33650116 لطیف ترابر توس 147

رضاشهر-نبش رضوي22-پالک1 محمد علي ملک ابادي 
زاده  38781412 38768041 مارال ترابر ایرانیان  148

خیابان آبکوه –بین آبکوه 9و11- ساختمان 
315-طبقه منهاي یک فخرالدین یعقوبي 37136042 37136040 ماهان فراتیر 149

میدان ده دی – بین رازي 2و4 پالک22 
–طبقه همکف حمید تراب زاده 38546152 38531706 محورشرق 150

بلوار دانش آموز – دانش آموز 1- طبقه 
1-پالک264 خانم گالوي 36016826 36011930-36016595 مدیران حمل پارس 151

بلوار سجاد-  بزرگمهرجنوبي22- پ 5 
ط اول حسین مرادي 37645276 37666756-8 مسیر طالئي پارسیان 152

احمد آباد – احمد آباد9-طبقه1-واحد101 خانم پلیس پایه 38457231 38421292-38443567 مشاهیرشرق 153

رضاشهربلوار رضوی  نبش رضوی22 پ 
7 ط 2 نجیب اله خضرائی 38795326 38796323-5 مهبد ترابر 154

بین خرمشهر 6 و 8 – س 98 – ط2 محمد ابراهیم شجاع 38594967 38537562 مهدي خرم ترابر 155

حمید امیدوار مهرورز ترابر 156

خ آبکوه – جنب پمپ بنزین سعد آباد – 
مجتمع تجاری سعدآباد- ط 4 – واحد 403 خانم یوسفي فر 37297966 37293743-37298146 میچکاترابر شرق 157
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پونک – س هواپیمائي قطریه ط 5 خانم سواعدي 37664122 37664126-9 ناسار ترابر 158

حدفاصل بلوار رضاو طالقاني-مجتمع 
تجاري قسطنطنیه-طبقه2-واحد104 ساسان حیدري 38464386 38464384-5 نایب ترابر طوس  159

چهارراه خیام جنب مجتمع تک س بال  ط 
5 واحد9 ایرج اسکندري 37636021 37651158-37658515 نجیب ترابر 160

خ فدائیان اسالم نبش فارابی   
س کامالن ط 2 واحد 4 محمدعلی مشایخی

38532094

38524170
38532095-38524170 نوند 161

تایباد- دوغارون – پایانه صادراتي پایبار کریم یثربی نائینی 54557245 54557290 واسع عصر 162

بلوار سجاد –بین بزرگمهر جنوبي 10 
و12-پالک48 هومن جنگی 37663664 37664034-7 واگن بارآسیا 163

تقي آباد – مجتمع زیست خاور – طبقه 
2- واحد211 محمد علي دهقان پور 38551725 38551724 ویشکا کاروان آسیا 164

بزرگراه سردار بابانظر –بابانظر 88- قطعه 4 
سمت راست سعید زمانیان 32518682 32516060-32515050 هفت پیکر کیهان 165

بلوار فردوسی چها رراه  فرامرز س 72ط1 خانم قلي پور 36044839 36093219-36044377 همراهان شب طوس 166

بلوار پیروزي بین پیروزي 34 و 36 پالک 
1134 ط2 محمدرئوف 38814450
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بلوار مصلي –بازار حافظ-واحد276 33759136 حسن حسن زاده 33759136-7 ایساتیس رانان 5

تایباد- خ دانشگاه مقابل کوچه یاس – پالک 62 مجید فخاري 54520478 54520478 بریدبار 6

تایباد –شهرک امام حسین -جنب نمایشکاه عامري منصور فدائي 34232485 34232485 پادینا 7

بلوار سجاد تقاطع بهار2 س بارثاوا واحد 1 محمود صولتي 37683226
-37611173
37611164

پارت نیک 8

حاشیه صد متري-بازار حافظ- واحد217
محمد علي

ملک آبادي زاده 
33759243

-33759925
33759244

پرشیا سپید ترابر 9

 بلوار میثاق – خیابان اقدسیه – اقدسیه 10-چهارراه
 دوم سمت چپ انتهاي خیابان

35312231 سید حسن صداقت 35312231 پلین بار 10

مجتمع تجاري زیست خاور-طبقه2-واحد211 علیرضا بروجردي 38545113 38545113 تهران فاصله  11

 قاسم آباد –شهرک غرب-بلوار شهید فالحي-نبش
فالحي24-پالک57-طبقه2

مهران علیخاني 35226510
-35234505
35234506

تیرسان آذر 12

بازار حافظ طبقه 1 واحد 345 و 346 33759496 بهنام مالکي 33759445-6 چاوش جام 13

اداره پست ناحیه 4 طالب جعفر وجداني 32721671 32722502 خلیج فارس 14

بزرگراه غدیر-انتهاي مصلي-بازار حافظ واحد355 احمد قدم پور 33759430 33759429 دانش ترابر 15

دفاتـــر نمایندگـي عضو انجمن حمل ونقل 
بین المللي خراسان 
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نشانی مدیرمسئول دورنویس تلفن نام شرکت ردیف

خیابان ابکوه –بین آبکوه 9و11-ساختمان 315 طبقه 
منفي1

رضا یعقوبی 37136042 37136040
دریای شمال و 

جنوب
16

تایباد- خ فرمانداري- مقابل قرارگاه سپاه – حاشیه 
خیابان اصلي پ 68

مجید فخاري
-4220478

0529
0529-4220478 روان راه 17

خ آبکوه 18- پ 404 واحد 1 فخرالدین یعقوبي 38413082 38413082 سام فرابر 18

بزرگراه غدیر-بازار حافظ- طبقه1-واحد346-345 بهنام مالکي 33759496 33759445 ستاره تابان مکران  19

احمدآباد نبش احمدآباد25 پالک 1 واحد2 جبار غفوری 38474959 38474956-8 ستاره آسیایي آریا 20

بلوار سجاد – چهارراه بزرگمهر- ساختمان افرا-
طبقه6-واحد604

جواد جهاني 37662809 37662428 سورتمه پیمان 21

احمد آباد – ساختمان توحید-ط4- واحد406 عطامراد ساالري نیا 38415412 38415412 شادمان گرگان  22

بلوار هاشمیه- بین هاشمیه 51و53-مجتمع تجاري 
شهریار-طبقه سوم

سعید هاشمي 38846409 38843037-38 شاهو ترابرپارس 23

بلوار مدرس – ساختمان شماره 12- مقابل هتل 
فردوسي – طبقه 8 واحد 8

32252533 امید رحیمي
-32252323
32213653

شهاب ترابر 24

حد فاصل پاستور و سه راه ادبیات –س211 طبقه 
1 واحد1

خانم شفیعي 38481549 38415306 شهاب سحر 25

بلوار هاشمیه – بین هاشمیه 53 و55 پ3-ط1 
–واحد2

رامین محمدي فر 38794885 38793401 صحرارانان 26

انتهای بلوارجانباز- - مقابل پمپ گاز- س قائم ط 
3- واحد8

حمیدرضا ارژنگي 36087743
-36077150
36045424

کاسپین 27

خ آبکوه 5 – مجتمع سعدآباد- ط3-واحد302 حسین امیني 37289034 37289031-3
کاال ترابر هونام 

28

بلوار صدمتري – بازار حافظ – واحد308 و 309 33759854 غالمرضا علیزاده 33759851-4 کوالک راه اندیشه  29

حاشیه صدمتري- بازار حافظ- پالک 345و346 بهنام مالکي 33759496 33759444-45 گلستان گرگان 30

بزرگراه غدیر-بازارحافظ-طبقه1-واحد380 ظهیر زیوري 37595543 37599073 ماهان ترانس 31

چهار راه لشکر-ملک الشعراء17-پ108-ط1-
واحد101

خانم امامي
-38540597
38513482

38540597

38513482
مروارید گستر ایرانیان 32

تایباد –شهرک امام حسین-خیابان دانشگاه – مقابل 
کوچه یاس –پالک63

مجید فخاري 54520478 54520478 ناوگان بار 33

جاده سنتو- بعد از نیسان شرق – نبش سعادت 14- 
جنب داروخانه پارس

محسن حسیني 36674173 36674171-2 هدف 34

س

آدرس مدیرعامل دورنویس تلفن نام شرکت ردیف

جاده آسیایی- بعداز پلیس راه – نبش آزادی 111 احسان فخرائی فاروجی  33920134
36587254

 36587255-6
آبادان 36652789 1

پایانه بار مشهد- طبقه همکف-غرفه 1 حسین لقمانی طوس 33923450 33925505- آتی ران بار طوس 2

چناران - حاشیه جاده سنتو- جنب آهن فروشی 
جعفری حسین بهرامی 46125990 46125990 آذرخش گلبهار طوس 3

پایانه بار مشهد-ساختمان شماره 2- طبقه 2 غرفه 
A21 خانم انسیه نبوی 33924993-4 33920338 گهر ترابر نوین شرق 4

A3 پایانه بار مشهد- ساختمان شماره 2- غرفه محمدحسن غالمیان 33418411  33383139
33383133 آزادگان  5

بلوار سجاد- خیابان بهار - انتهای بهار 3 مهدی مستقیم ارخودی 37676097 37676092 آسه بار)کاال-سوخت( 6

B3 پایانه بار- انتهای پایانه- غرفه مصطفی آصفی 33383063 -33383067-9 آسیا بار  7

پایانه بار مشهد- غرفه 118  غالمحسین 
حافظی منش 33923576- 33921282-3 ابومسلم خراسانی  8

پایانه بار مشهد- طبقه همکف- غرفه 109  احمد حاجی
33929090 علی نجم آباد -33920580 اتحاد 9

پایانه بار مشهد- طبقه سوم – غرفه 312 جعفر اردکانی فرد -33920555
38512532 38599575 اتفاق یزدی ها 10

پایانه بار مشهد- طبقه همکف – غرفه 117 عباس ارمغان 33920432 33920432 ارمغان نیک طوس 11

پایانه بار مشهد- طبقه همکف- غرفه 102  سید جمال 
اعظم هاشمی  33921254 -33921220

33920279 اعظم خراسان  12

پایانه بار مشهد – طبقه همکف- غرفه 110  محمد ابراهیم 
وکیلیان زند 33924804 -33924804

33920695 اقبال  13

مشهد- کیلومتر 32 جاده فریمان حسین مریدی 35028428 34693262 اقبال بار سنگ بست  14

مشهد- کیلومتر25 جاده فریمان حسن مریدی  35028428 32763976 اقبال بار مریدی  15

شهرک صنعتی توس- قبل از میدان فن آوری – 
سمت راست حمیدرضا آردی 35420525 35420521-4 اقتصادبار طوس 16

شهرک صنعتی طرق- میدان کارآفرین- طبقه 
فوقانی بانک کشاورزی –واحد2 محسن طربی 33921198   33929193

33929660 امین ترابر شرق 17

شهرک عسکریه- انتهای احسان 7- پالک 40 علیرضا طحان 33825461 33822470-3 اوج سرخس  18

پایانه بار مشهد- ساختمان شرکت ها- طبقه 
3- غرفه 306

محسن جعفرزاده 
اصفهانی  33927014 -33927010-15 بارآوران طوس 19

کیلومتر 75جاده مشهد- تربت حیدریه، بین رباط 
سفید و تربت حیدریه سیدخلیل احمدی 33463399 33463398 بازه حور 20

کیلومتر35 جاده فریمان - حاشیه جاده روستای 
باغ ساالر حسین جاقوری 34695433 34695430-2 باغ ساالر فریمان 21

پایانه بارمشهد- طبقه همکف- غرفه114 علی یحیی پور 33924903 33924900-2 بزرگ خراسان 22

پایانه بار مشهد- ساختمان شماره 1              
طبقه 3- غرفه 311 نوید غالمپور 33383057 -33923557

33920331 پارس ترابر طوس 23

جاده آسیایی قوچان- کیلومتر 15 جاده قوچان- 
جنب کارخانه به صبا سید احمد بررودی 35414543 35414540-42 پارسیان ترابر 24

پایانه بار مشهد-ساختمان مرکزی – غرفه 212 محمد کریم عرفانی 
انصاف 33920451   33925800

33925700 پاسارگاد 25

نام و نشانی اعضاء انجمن صنفی کارفرمایان شرکت ها و موسسات حمل و نقل داخلی کاالی 

مشهد، فریمان، چناران، سرخس، کالت ، سنگ بست، رباط سفید و دیزباد
)برحسب حروف الفبا(

انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی 051-38795335-8



89

13
94

اه 
ر م

 آذ
-5

39
اره

شم

نشانی مدیرمسئول دورنویس تلفن نام شرکت ردیف

خیابان ابکوه –بین آبکوه 9و11-ساختمان 315 طبقه 
منفي1

رضا یعقوبی 37136042 37136040
دریای شمال و 

جنوب
16

تایباد- خ فرمانداري- مقابل قرارگاه سپاه – حاشیه 
خیابان اصلي پ 68

مجید فخاري
-4220478

0529
0529-4220478 روان راه 17

خ آبکوه 18- پ 404 واحد 1 فخرالدین یعقوبي 38413082 38413082 سام فرابر 18

بزرگراه غدیر-بازار حافظ- طبقه1-واحد346-345 بهنام مالکي 33759496 33759445 ستاره تابان مکران  19

احمدآباد نبش احمدآباد25 پالک 1 واحد2 جبار غفوری 38474959 38474956-8 ستاره آسیایي آریا 20

بلوار سجاد – چهارراه بزرگمهر- ساختمان افرا-
طبقه6-واحد604

جواد جهاني 37662809 37662428 سورتمه پیمان 21

احمد آباد – ساختمان توحید-ط4- واحد406 عطامراد ساالري نیا 38415412 38415412 شادمان گرگان  22

بلوار هاشمیه- بین هاشمیه 51و53-مجتمع تجاري 
شهریار-طبقه سوم

سعید هاشمي 38846409 38843037-38 شاهو ترابرپارس 23

بلوار مدرس – ساختمان شماره 12- مقابل هتل 
فردوسي – طبقه 8 واحد 8

32252533 امید رحیمي
-32252323
32213653

شهاب ترابر 24

حد فاصل پاستور و سه راه ادبیات –س211 طبقه 
1 واحد1

خانم شفیعي 38481549 38415306 شهاب سحر 25

بلوار هاشمیه – بین هاشمیه 53 و55 پ3-ط1 
–واحد2

رامین محمدي فر 38794885 38793401 صحرارانان 26

انتهای بلوارجانباز- - مقابل پمپ گاز- س قائم ط 
3- واحد8

حمیدرضا ارژنگي 36087743
-36077150
36045424

کاسپین 27

خ آبکوه 5 – مجتمع سعدآباد- ط3-واحد302 حسین امیني 37289034 37289031-3
کاال ترابر هونام 

28

بلوار صدمتري – بازار حافظ – واحد308 و 309 33759854 غالمرضا علیزاده 33759851-4 کوالک راه اندیشه  29

حاشیه صدمتري- بازار حافظ- پالک 345و346 بهنام مالکي 33759496 33759444-45 گلستان گرگان 30

بزرگراه غدیر-بازارحافظ-طبقه1-واحد380 ظهیر زیوري 37595543 37599073 ماهان ترانس 31

چهار راه لشکر-ملک الشعراء17-پ108-ط1-
واحد101

خانم امامي
-38540597
38513482

38540597

38513482
مروارید گستر ایرانیان 32

تایباد –شهرک امام حسین-خیابان دانشگاه – مقابل 
کوچه یاس –پالک63

مجید فخاري 54520478 54520478 ناوگان بار 33

جاده سنتو- بعد از نیسان شرق – نبش سعادت 14- 
جنب داروخانه پارس

محسن حسیني 36674173 36674171-2 هدف 34

س

آدرس مدیرعامل دورنویس تلفن نام شرکت ردیف

جاده آسیایی- بعداز پلیس راه – نبش آزادی 111 احسان فخرائی فاروجی  33920134
36587254

 36587255-6
آبادان 36652789 1

پایانه بار مشهد- طبقه همکف-غرفه 1 حسین لقمانی طوس 33923450 33925505- آتی ران بار طوس 2

چناران - حاشیه جاده سنتو- جنب آهن فروشی 
جعفری حسین بهرامی 46125990 46125990 آذرخش گلبهار طوس 3

پایانه بار مشهد-ساختمان شماره 2- طبقه 2 غرفه 
A21 خانم انسیه نبوی 33924993-4 33920338 گهر ترابر نوین شرق 4

A3 پایانه بار مشهد- ساختمان شماره 2- غرفه محمدحسن غالمیان 33418411  33383139
33383133 آزادگان  5

بلوار سجاد- خیابان بهار - انتهای بهار 3 مهدی مستقیم ارخودی 37676097 37676092 آسه بار)کاال-سوخت( 6

B3 پایانه بار- انتهای پایانه- غرفه مصطفی آصفی 33383063 -33383067-9 آسیا بار  7

پایانه بار مشهد- غرفه 118  غالمحسین 
حافظی منش 33923576- 33921282-3 ابومسلم خراسانی  8

پایانه بار مشهد- طبقه همکف- غرفه 109  احمد حاجی
33929090 علی نجم آباد -33920580 اتحاد 9

پایانه بار مشهد- طبقه سوم – غرفه 312 جعفر اردکانی فرد -33920555
38512532 38599575 اتفاق یزدی ها 10

پایانه بار مشهد- طبقه همکف – غرفه 117 عباس ارمغان 33920432 33920432 ارمغان نیک طوس 11

پایانه بار مشهد- طبقه همکف- غرفه 102  سید جمال 
اعظم هاشمی  33921254 -33921220

33920279 اعظم خراسان  12

پایانه بار مشهد – طبقه همکف- غرفه 110  محمد ابراهیم 
وکیلیان زند 33924804 -33924804

33920695 اقبال  13

مشهد- کیلومتر 32 جاده فریمان حسین مریدی 35028428 34693262 اقبال بار سنگ بست  14

مشهد- کیلومتر25 جاده فریمان حسن مریدی  35028428 32763976 اقبال بار مریدی  15

شهرک صنعتی توس- قبل از میدان فن آوری – 
سمت راست حمیدرضا آردی 35420525 35420521-4 اقتصادبار طوس 16

شهرک صنعتی طرق- میدان کارآفرین- طبقه 
فوقانی بانک کشاورزی –واحد2 محسن طربی 33921198   33929193

33929660 امین ترابر شرق 17

شهرک عسکریه- انتهای احسان 7- پالک 40 علیرضا طحان 33825461 33822470-3 اوج سرخس  18

پایانه بار مشهد- ساختمان شرکت ها- طبقه 
3- غرفه 306

محسن جعفرزاده 
اصفهانی  33927014 -33927010-15 بارآوران طوس 19

کیلومتر 75جاده مشهد- تربت حیدریه، بین رباط 
سفید و تربت حیدریه سیدخلیل احمدی 33463399 33463398 بازه حور 20

کیلومتر35 جاده فریمان - حاشیه جاده روستای 
باغ ساالر حسین جاقوری 34695433 34695430-2 باغ ساالر فریمان 21

پایانه بارمشهد- طبقه همکف- غرفه114 علی یحیی پور 33924903 33924900-2 بزرگ خراسان 22

پایانه بار مشهد- ساختمان شماره 1              
طبقه 3- غرفه 311 نوید غالمپور 33383057 -33923557

33920331 پارس ترابر طوس 23

جاده آسیایی قوچان- کیلومتر 15 جاده قوچان- 
جنب کارخانه به صبا سید احمد بررودی 35414543 35414540-42 پارسیان ترابر 24

پایانه بار مشهد-ساختمان مرکزی – غرفه 212 محمد کریم عرفانی 
انصاف 33920451   33925800

33925700 پاسارگاد 25

نام و نشانی اعضاء انجمن صنفی کارفرمایان شرکت ها و موسسات حمل و نقل داخلی کاالی 

مشهد، فریمان، چناران، سرخس، کالت ، سنگ بست، رباط سفید و دیزباد
)برحسب حروف الفبا(



پشت پایانه مسافربری سرخس  محمد اردونی 34522221 34522221 پرستوبار سرخس 26

کیلومتر 4 بزرگراه آسیایی- آزادی 131- جنب 
هالل احمر حسن برفرازی 36513584   36515555

36665544 پویش ترابر سرخس  27

جاده قوچان-کیلومتر4- آزادی131 سعید باتقوا 36513584 36513555-6 پویش ترابر مشهد 28

پایانه بارمشهد- طبقه 2- غرفه 203 سید محسن بررودی 33925654   33920065
33925655 پیشتازان جفائی 29

 B7 پایانه بار مشهد- انتهای پایانه - غرفه محمود صادقی  37623209 33383002-9 پیشرو ترابر خراسان  30

پایانه بارمشهد- طبقه همکف غرفه 103  مجتبی سلطانی 
جزین

33928058 -33925959 پیمان بار  31

فریمان- کیلومتر 3جاده تربت جام- مقابل شهرک 
صنعتی فریمان- جنب صدرا شیمی  محمد منصوری  34685240 34685241-5 پیمایش بار فریمان  32

پروین اعتصامی 25-طبقه همکف- پالک 4 محمد خاکشور 33444877-8 33444877-8 پیک سوخت – 
فرآورده نفتی  33

ابتدای جاده نیشابور- جنب شرکت گواه- داخل 
مجتمع نمایشگاهی قدس ابوالقاسم آمیغ  33923572 33923084 تعاونی تک واحدی  34

پایانه بار مشهد- سالن شماره 1- غرفه 120 نصراهلل سلمانی  33920623 33921289 تعاونی خود راننده 35

پایانه بار مشهد -طبقه همکف- غرفه 108 قنبر خسروی خور 33850228 33920407 تعاونی شهید کالنتری  36

پایانه بار مشهد- سالن شماره 2- غرفه 10 حبیب اله بهرامی 33920536 33920089 تندر شرق 37
پایانه بار مشهد- غرفه 301 محمود صنعتگر 33924171 33921344-5 توکل  38

بین طالب و میدان بار رضوی-نبش بابانظر 77 علیرضا ثابتی وارسته 32570600-9 33921297-9 ثابت  39

پایانه بار مشهد- طبقه همکف- غرفه 105 احسان معصومی 33923554 33921262-3 ثامن بار  40

پایانه بار مشهد-طبقه 3- غرفه 310 پرویز ابراهیم زاده فخار 33920161 33921252-3 جاده ترابر طوس  41

جنب پایانه بار مسافربری سرخس محمدرضا نوروزی 34523200 34523200 جاده داران سیستان 42

ابتدای جاده فریمان – جنب پایانه بار مشهد سیدرضا شارع شهری  33924574 33924090-5 جاده رانان شرق 43

  A7پایانه بار مشهد-سالن شماره 2 –غرفه علیرضا ساالری 33925785 -33920073
33929605 جام گستر طوس 44

پایانه بارمشهد- طبقه همکف- غرفه 121 هادی جهاندوست 33920327 33926163-4 جهاد نصر 45

پایانه بارمشهد- طبقه دوم – غرفه 206 مهرزاد قوامی 33920280 43422740 جهان بار طوس 46
چناران- میدان کشاورز-مقابل مجتمع فرهنگی 

امام رضا سید حسین مهاجرزاده 46122439 46123429 چشمه ساران چناران  47

پایانه بارمشهد- طبقه همکف-غرفه 106 حسین ربانی 33924905 33927070 حافظ 48

پایانه بارمشهد- ساختمان شماره 1- طبقه 3- 
غرفه 303  مرتضی پورمهدی 33920191 33923579 خزائی- خراسانی 49

کوی طالب – خیابان رسالت- بین رسالت  9 و11 جعفر وجدانی فرد 33925775   32765700
32715390 خلیج فارس  50

پایانه بارمشهد- طبقه همکف- غرفه 122 غالمرضا فرشادمنش 33921307 -33924893
33920081 خمسه 51

بلوار شهید شوشتری – جنب هتل دوستی صولت علیمیرزایی 34527724 34525518 درستکار ترابر شرق  52

پایانه بارمشهد- طبقه همکف – غرفه 112 مجید رجب طاوسی 33923577-8   33920489
33920538 دنیا گردان  53

دیزباد-حاشیه جاده قدیم نیشابور- کیلومتر75 حسین علیپور 32523747 32523321 دیزباد 54

پایانه بارمشهد-سالن شماره 2-غرفه 8 اسماعیل کامل 33928262 33925757 راحلین دانش  55

کیلومتر 75 مشهد- تربت ، رباط سفید حسین رسولی 33464192 33464191 راحلین سبز 56

سرخس-سه راهی پاالیشگاهی - گنبدلی سید مهدی لطفی 37138387 37138384-5 راه ترابر سرخس  57

شهرک عسکریه - انتهای احسان 7-پ 40 جواد طیرانی طوسی  33825461 33822230 راهیان ترابر شرق-
فرآورده های سوختی  58

A5پایانه بار مشهد-سالن شماره 2 –غرفه محمد علی بندی  33920759 33920572-3 راهیان خراسان  59

کیلومتر 80 جاده تربت حیدریه - روستای رباط 
سفید- مقابل کارخانه گچ محسن دشتبان 32283510 33463443-4 رباط سفید  60

بلوار دانش آموز- بین دانش آموز 15 و17 عادل بهلور 36021455 33463417 ره آورد سپیده سحر 61

بلوار آزادی – آزادی 129-پالک 25 وحید ندیمی  36511008   36513000
36513590 رهروان شرق 62

پایانه بار مشهد- سالن شماره 1- طبقه سوم  
واحد 313 یحیی اشجعی  33929700  33924907-8

33920927 رهروان شمس 63

پایانه بار مشهد- سالن شماره 2- طبقه همکف- 
A1 غرفه محمدعلی براتی 33924671   -33920558

- 33924670-1 رهسپاران مشهد 64

فریمان- کیلومتر2/5 جاده فریمان –مشهد، جنب 
معاینه فنی  مهری صهبایی بزاز 34623152 34624055 ریحانه سیر فریمان 65

پایانه بار مشهد- سالن شماره 1- طبقه – غرفه 
304 محمد پور احمدی 33928730 33923547-8 ساربان های جاده 

توس 66

سه راه ادبیات – نبش اسداهلل زاده 3- پالک120 عباسعلی خادم  38492018 38436694 سپهر سیمان  67

کیلومتر4چناران - روبروی کارخانه آرد وجیهه غفوریان -38411712
37684071 46227552 سپیدبار چناران 68

A6 پایانه بار مشهد- سالن شماره 2- غرفه امید شعبانی یام -33923574
38446104

-33920390
33924325 سجادنکو  69

پایانه بار مشهد- سالن شماره 1- طبقه 3- غرفه 
309 علی راه نورد 33920143 -33920443

33920943 سحرگاه مشهد 70

پایانه بار مشهد- سالن شماره 1- طبقه همکف  
غرفه 104 مهدی حاجی بابایی 33928066 33928065-8 سراج بار طوس 71

ابتدای جاده نیشابور -سمت راست - جنب 
پادگان قدس هادی برجسته نژاد 33811225 33810910 سنگین بارمشهد تریلر 72

بلوارآزادی - نبش آزادی 27- ساختمان 183 شهین سرابندی  36064434 37626477 سیرود شبکه  73

پایانه بار مشهد- غرفه 115 امیر دلیری  33927135 33924923-5 شاهین بار خراسان  74

کیلومتر1 جاده فریمان -مشهد، روبروی ایران مالس رضا باوفا 34624443 34624446 شاهین بار فریمان 75

پایانه بار مشهد- سالن شماره 2- غرفه 13 جلیل باوفا 33927660 33927000 شاهین بار مشهد 76

              A15پایانه بار مشهد- سالن شماره2- غرفه احمد رحمانی  33926021-2   33920110
33926000

شاهین شهاب خلیج 
فارس  77

چناران – حشیه جاده سنتو- روبروی باغ ملک رضا برگشاهی 46123497 46132751 شهاب چناران  78

جاده آسیایی – کیلومتر 20- حاشیه جاده- سمت چپ  امیر دالور 32463660   32463698
32463604 صادق 79

پایانه بار مشهد- سالن شماره 2- طبقه2- غرفه 10 محمدمهدی جنگی 33925500 -33920147
33925600 صالح ترابرشرق 80

پایانه بارمشهد- سالن شماره 1-طبقه3- غرفه 302 علیرضا  صالح کاشانی 33921270   33921271-2
33920203 طوس جمیل  81

پایانه بارمشهد- سالن شماره 1-طبقه3- غرفه307 جالل فالح  33923563 -33920505 طوس فالح 82

پایانه بارمشهد- سالن شماره 1- غرفه 101 مهدی فالح  33920643 33921278 طوس منش  83

A4پایانه بارمشهد- سالن 2-طبقه همکف- غرفه علیرضا فانی  33924910-11 -33920085
33928452 طوسبار  84

بلوار ترمینال -جنب کارخانه یخ محمد رسولی 34523770 34522375 طوفان آرش  85

پایانه بارمشهد- طبقه هکف  - غرفه 119 حمید مجیری نژاد 33924989 33920614 عابران کاال 86

پایانه بارمشهد - غرفه 213 مجید نارنجیان 33920393   33923556
33920739 عادل تیزرو  87

پایانه بار مشهد- طبقه 3- غرفه 304 علی پرندوار 33924673 33925294-5 عدالتخواه توس 88

شهرک عسکریه - حاشیه میدان احسان سید علیرضا عدالتیان 33822293 33822449 عدل ترابران)کاال-
سوخت( 89

پایانه بار مشهد- طبقه همکف – غرفه 111 رحمت اهلل تقوی 33921293 33920521-22 فتح آباد طوس  90

پایانه بار مشهد- طبقه 3- غرفه 305 مهدی معصومی 33929341  -33929340-2
33920457 فخار  91
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پشت پایانه مسافربری سرخس  محمد اردونی 34522221 34522221 پرستوبار سرخس 26

کیلومتر 4 بزرگراه آسیایی- آزادی 131- جنب 
هالل احمر حسن برفرازی 36513584   36515555

36665544 پویش ترابر سرخس  27

جاده قوچان-کیلومتر4- آزادی131 سعید باتقوا 36513584 36513555-6 پویش ترابر مشهد 28

پایانه بارمشهد- طبقه 2- غرفه 203 سید محسن بررودی 33925654   33920065
33925655 پیشتازان جفائی 29

 B7 پایانه بار مشهد- انتهای پایانه - غرفه محمود صادقی  37623209 33383002-9 پیشرو ترابر خراسان  30

پایانه بارمشهد- طبقه همکف غرفه 103  مجتبی سلطانی 
جزین

33928058 -33925959 پیمان بار  31

فریمان- کیلومتر 3جاده تربت جام- مقابل شهرک 
صنعتی فریمان- جنب صدرا شیمی  محمد منصوری  34685240 34685241-5 پیمایش بار فریمان  32

پروین اعتصامی 25-طبقه همکف- پالک 4 محمد خاکشور 33444877-8 33444877-8 پیک سوخت – 
فرآورده نفتی  33

ابتدای جاده نیشابور- جنب شرکت گواه- داخل 
مجتمع نمایشگاهی قدس ابوالقاسم آمیغ  33923572 33923084 تعاونی تک واحدی  34

پایانه بار مشهد- سالن شماره 1- غرفه 120 نصراهلل سلمانی  33920623 33921289 تعاونی خود راننده 35

پایانه بار مشهد -طبقه همکف- غرفه 108 قنبر خسروی خور 33850228 33920407 تعاونی شهید کالنتری  36

پایانه بار مشهد- سالن شماره 2- غرفه 10 حبیب اله بهرامی 33920536 33920089 تندر شرق 37
پایانه بار مشهد- غرفه 301 محمود صنعتگر 33924171 33921344-5 توکل  38

بین طالب و میدان بار رضوی-نبش بابانظر 77 علیرضا ثابتی وارسته 32570600-9 33921297-9 ثابت  39

پایانه بار مشهد- طبقه همکف- غرفه 105 احسان معصومی 33923554 33921262-3 ثامن بار  40

پایانه بار مشهد-طبقه 3- غرفه 310 پرویز ابراهیم زاده فخار 33920161 33921252-3 جاده ترابر طوس  41

جنب پایانه بار مسافربری سرخس محمدرضا نوروزی 34523200 34523200 جاده داران سیستان 42

ابتدای جاده فریمان – جنب پایانه بار مشهد سیدرضا شارع شهری  33924574 33924090-5 جاده رانان شرق 43

  A7پایانه بار مشهد-سالن شماره 2 –غرفه علیرضا ساالری 33925785 -33920073
33929605 جام گستر طوس 44

پایانه بارمشهد- طبقه همکف- غرفه 121 هادی جهاندوست 33920327 33926163-4 جهاد نصر 45

پایانه بارمشهد- طبقه دوم – غرفه 206 مهرزاد قوامی 33920280 43422740 جهان بار طوس 46
چناران- میدان کشاورز-مقابل مجتمع فرهنگی 

امام رضا سید حسین مهاجرزاده 46122439 46123429 چشمه ساران چناران  47

پایانه بارمشهد- طبقه همکف-غرفه 106 حسین ربانی 33924905 33927070 حافظ 48

پایانه بارمشهد- ساختمان شماره 1- طبقه 3- 
غرفه 303  مرتضی پورمهدی 33920191 33923579 خزائی- خراسانی 49

کوی طالب – خیابان رسالت- بین رسالت  9 و11 جعفر وجدانی فرد 33925775   32765700
32715390 خلیج فارس  50

پایانه بارمشهد- طبقه همکف- غرفه 122 غالمرضا فرشادمنش 33921307 -33924893
33920081 خمسه 51

بلوار شهید شوشتری – جنب هتل دوستی صولت علیمیرزایی 34527724 34525518 درستکار ترابر شرق  52

پایانه بارمشهد- طبقه همکف – غرفه 112 مجید رجب طاوسی 33923577-8   33920489
33920538 دنیا گردان  53

دیزباد-حاشیه جاده قدیم نیشابور- کیلومتر75 حسین علیپور 32523747 32523321 دیزباد 54

پایانه بارمشهد-سالن شماره 2-غرفه 8 اسماعیل کامل 33928262 33925757 راحلین دانش  55

کیلومتر 75 مشهد- تربت ، رباط سفید حسین رسولی 33464192 33464191 راحلین سبز 56

سرخس-سه راهی پاالیشگاهی - گنبدلی سید مهدی لطفی 37138387 37138384-5 راه ترابر سرخس  57

شهرک عسکریه - انتهای احسان 7-پ 40 جواد طیرانی طوسی  33825461 33822230 راهیان ترابر شرق-
فرآورده های سوختی  58

A5پایانه بار مشهد-سالن شماره 2 –غرفه محمد علی بندی  33920759 33920572-3 راهیان خراسان  59

کیلومتر 80 جاده تربت حیدریه - روستای رباط 
سفید- مقابل کارخانه گچ محسن دشتبان 32283510 33463443-4 رباط سفید  60

بلوار دانش آموز- بین دانش آموز 15 و17 عادل بهلور 36021455 33463417 ره آورد سپیده سحر 61

بلوار آزادی – آزادی 129-پالک 25 وحید ندیمی  36511008   36513000
36513590 رهروان شرق 62

پایانه بار مشهد- سالن شماره 1- طبقه سوم  
واحد 313 یحیی اشجعی  33929700  33924907-8

33920927 رهروان شمس 63

پایانه بار مشهد- سالن شماره 2- طبقه همکف- 
A1 غرفه محمدعلی براتی 33924671   -33920558

- 33924670-1 رهسپاران مشهد 64

فریمان- کیلومتر2/5 جاده فریمان –مشهد، جنب 
معاینه فنی  مهری صهبایی بزاز 34623152 34624055 ریحانه سیر فریمان 65

پایانه بار مشهد- سالن شماره 1- طبقه – غرفه 
304 محمد پور احمدی 33928730 33923547-8 ساربان های جاده 

توس 66

سه راه ادبیات – نبش اسداهلل زاده 3- پالک120 عباسعلی خادم  38492018 38436694 سپهر سیمان  67

کیلومتر4چناران - روبروی کارخانه آرد وجیهه غفوریان -38411712
37684071 46227552 سپیدبار چناران 68

A6 پایانه بار مشهد- سالن شماره 2- غرفه امید شعبانی یام -33923574
38446104

-33920390
33924325 سجادنکو  69

پایانه بار مشهد- سالن شماره 1- طبقه 3- غرفه 
309 علی راه نورد 33920143 -33920443

33920943 سحرگاه مشهد 70

پایانه بار مشهد- سالن شماره 1- طبقه همکف  
غرفه 104 مهدی حاجی بابایی 33928066 33928065-8 سراج بار طوس 71

ابتدای جاده نیشابور -سمت راست - جنب 
پادگان قدس هادی برجسته نژاد 33811225 33810910 سنگین بارمشهد تریلر 72

بلوارآزادی - نبش آزادی 27- ساختمان 183 شهین سرابندی  36064434 37626477 سیرود شبکه  73

پایانه بار مشهد- غرفه 115 امیر دلیری  33927135 33924923-5 شاهین بار خراسان  74

کیلومتر1 جاده فریمان -مشهد، روبروی ایران مالس رضا باوفا 34624443 34624446 شاهین بار فریمان 75

پایانه بار مشهد- سالن شماره 2- غرفه 13 جلیل باوفا 33927660 33927000 شاهین بار مشهد 76

              A15پایانه بار مشهد- سالن شماره2- غرفه احمد رحمانی  33926021-2   33920110
33926000

شاهین شهاب خلیج 
فارس  77

چناران – حشیه جاده سنتو- روبروی باغ ملک رضا برگشاهی 46123497 46132751 شهاب چناران  78

جاده آسیایی – کیلومتر 20- حاشیه جاده- سمت چپ  امیر دالور 32463660   32463698
32463604 صادق 79

پایانه بار مشهد- سالن شماره 2- طبقه2- غرفه 10 محمدمهدی جنگی 33925500 -33920147
33925600 صالح ترابرشرق 80

پایانه بارمشهد- سالن شماره 1-طبقه3- غرفه 302 علیرضا  صالح کاشانی 33921270   33921271-2
33920203 طوس جمیل  81

پایانه بارمشهد- سالن شماره 1-طبقه3- غرفه307 جالل فالح  33923563 -33920505 طوس فالح 82

پایانه بارمشهد- سالن شماره 1- غرفه 101 مهدی فالح  33920643 33921278 طوس منش  83

A4پایانه بارمشهد- سالن 2-طبقه همکف- غرفه علیرضا فانی  33924910-11 -33920085
33928452 طوسبار  84

بلوار ترمینال -جنب کارخانه یخ محمد رسولی 34523770 34522375 طوفان آرش  85

پایانه بارمشهد- طبقه هکف  - غرفه 119 حمید مجیری نژاد 33924989 33920614 عابران کاال 86

پایانه بارمشهد - غرفه 213 مجید نارنجیان 33920393   33923556
33920739 عادل تیزرو  87

پایانه بار مشهد- طبقه 3- غرفه 304 علی پرندوار 33924673 33925294-5 عدالتخواه توس 88

شهرک عسکریه - حاشیه میدان احسان سید علیرضا عدالتیان 33822293 33822449 عدل ترابران)کاال-
سوخت( 89

پایانه بار مشهد- طبقه همکف – غرفه 111 رحمت اهلل تقوی 33921293 33920521-22 فتح آباد طوس  90

پایانه بار مشهد- طبقه 3- غرفه 305 مهدی معصومی 33929341  -33929340-2
33920457 فخار  91
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پایانه بارمشهد- سالن1- طبقه ا  - غرفه 209 علی قره داشی 33920656 33925252 فیض خراسان  92

پایانه بار مشهد – طبقه همکف- غرفه121 مرتضی داودی راد 33920806   33920896
33924886 قائم ایرانیان  93

پایانه بارمشهد- سالن1- طبقه ا  - غرفه 116 محمدرضا ورزنده  33920682 33431162 قائم سرعت 94

A18پایانه بارمشهد- سالن 2- طبقه 2- غرفه سید سیاوش مقدم پور -33920429 33924876- کاالبران امین  95

A2پایانه بارمشهد- سالن 2- طبقه همکف- غرفه یوسف یوسف نیا خزر 33924919 33924917 کاالران طوس  96
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