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  بـه عقیـده شـما منطقـه ویـژه اقتصـادى 
سـرخس چه ویژگى هایى دارد که توانسـت 
بـه بزرگتریـن پـل ریلـى و زیرگـذر تخلیـه 

غـالت شـرق کشـور تبدیل شـود؟ 
منطقه ویـژه اقتصادى سـرخس مجموعه اى 
ازظرفیـت هـاى بالقوه براى رشـد و توسـعه 
فعالیـت هـا و بنـگاه هاى اقتصادى اسـت که 
داشـتن موقعیت ممتاز سوق الجیشى یکى از 

این پتانسـیل هاست. 
سـرخس سـرزمین فرصت هاى طالیى براى 
جهـش بـزرگ اقتصـادى در شـرایط ایجـاد 
شـده پـس از رفـع تحریـم هـا و گشـایش 
بـاب جدیـد همکارى فـى مابیـن جمهورى 
اسـالمى ایران با بسـیارى از کشورهاى منطقه 
اسـت. بعـد از لغـو تحریـم هـا، ایـران وارد 
 بزرگتریـن بازارهـاى تجارى جهان مى شـود
و هـم اکنـون خـود را بـراى یـک جهـش 

اقتصـادى آمـاده مـى کنـد. 
ایـن پـروژه مهـم و حیاتـى کـه از الزامـات 
اصلـى رونق بازرگانـى و اسـتفاده از ظرفیت 
ریلـى منطقـه اسـت باعـث خواهـد شـد که 
بـا توجـه بـه موقعیـت ممتـاز منطقـه ویـژه 
اقتصادى سـرخس در دروازه ورود به آسـیاى 
میانـه سـاالنه هزاران تـن غـالت و کنجاله و 
سـایر بارهاى فله در این ایسـتگاه تخلیه و به 

مقاصـد مختلـف حمل شـود.

منطقـه ویـژه اقتصـادى سـرخس بـه لحـاظ  
داشـتن ظرفیـت ها و زیرسـاخت هـاى الزم 
ازجمله منطقـه ویژه اقتصـادى، بازارچه هاى 
مـرزى و. . . آمـاده تریـن اسـتان کشـور براى 

جـذب سـرمایه گذار اسـت. 
سـرخس سـرزمین فرصـت هـاى طالیـى 
براى سـرمایه گذارى هاى سـودمند اسـت با 
نگاهـى به پیشـینه این منطقـه و اهمیت فوق 
اسـتراتژیک ایـن منطقـه در مرکـز تبـادالت 
شـاهراه قدیمـى به ایـن نتیجه مى رسـیم که 
 امروز در شـرایط ایجاد شده فعلى چشم انداز
آینـده منطقـه ویـژه  بـراى  بسـیار روشـنى 

هسـتیم.  متصـور  سـرخس  اقتصـادى 
بیــش  عظیــم  گــذارى  ســرمایه 
ایــن  در  تومانــى  میلیــارد   500 از 
هــاى زیرســاخت  ایجــاد  و   منطقــه 
بســیار ارزشــمندى از جملــه راه آهــن 
عریــض و نرمــال در منطقــه ویــژه و اتصــال 
آن بــه مبــادى خروجــى آســیاى میانــه یکــى 
از مزیــت هــاى اصلــى ایــن منطقــه اســت. 
بــا وجــود ایــن زیرســاخت هــا و توجهى که 
 مدیــران فعلى منطقــه ویژه با همــکارى هاى
ارزشــمند آســتان قــدس رضــوى بــه عنــوان 
متولى موسســه، صــادرات بیــش از 2 میلیون 
ــل هــاى اختصاصــى  ــق ری ــن کاال از طری ت

ایــن منطقــه دور از دســترس نیســت. 

  بفرماییـد مهـم تریـن ویژگى هـا و مزایاى 
ایـن پل ریلـى و زیرگذر تخلیه غالت شـرق 

چیست؟  کشور 
بـا توجـه بـه موقعیـت ممتـاز منطقـه ویـژه 
افـزون  روز  نیـاز  و  سـرخس  اقتصـادى 
کشـورهاى حوزه آسـیاى میانه به اسـتفاده از 
امکانـات تخلیـه و بارگیـرى در این منطقه ما 
بـا افتتاح ایـن پـل در واقع ظرفیـت ترانزیتى 
غالت و انواع بارهاى فله را بسـیار گسـترش 
خواهیـم داد. ایـن پـل بـا توجـه بـه اینکه در 
محـور عریـض ریـل مسـتقر شـده، بهترین 
و سـریع تریـن امـکان تخلیـه در نقطه صفر 
مـرزى اسـت و همچنیـن بـا امکانـات ایجاد 
شده از نظر اسـتاندارد هم از مطلوبیت باالیى 

اسـت. برخوردار 

  ایـن پـروژه چـه میـزان ظرفیت تجـارى و 
بازرگانـى منطقـه را افزایـش خواهدداد؟ 

بـا توجـه بـه برنامـه ریـزى صـورت گرفتـه 
امیدواریـم بتوانیـم ظرفیـت ترانزیـت را در 
سـال آینده بـه بیش از  2 میلیون تن در سـال 
برسـانیم که این در نوع خود بى سـابقه است. 
بـا توجه بـه اینکه تخلیه بسـیار سـریع و کم 
هزینـه کاال از واگـن به کامیون از تسـهیالتى 
اسـت که بـراى تسـریع در تخلیـه کاالها در 
سـایت ریلى منطقه ویژه اختصاص داده شده 

دکتر احمد صادقی گلمکانی، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس:

سرخس سرزمین فرصت های طالیی
برای سرمایه گذاری های سودمند

طى ماه هاى گذشته منطقه ویژه اقتصادى سرخس با تعامل خوبى که با ستاد نظارت گمرکات 
خراسان رضوى و اداره کل گمرك سرخس داشته است، وضعیت زیرساخت هاى گمرکى و 
بازرگانى در منطقه ویژه اقتصادى سرخس متحول شده است. خارجى ها مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادى را براى ورود سرمایه هایشان به ایران انتخاب کرده اند که این مسئله به نفع اقتصاد 
این مناطق است. چرا که ظرفیت هاى این مناطق به سرمایه گذاران اجازه فعالیت آزاد اقتصادى 
و تجارى را مى دهد. دکتر احمد صادقى گلمکانى مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادى سرخس با 
تشریح این موارد اعتقاد دارد سرمایه گذار خارجى پس از حصول اطمینان از سرمایه گذارى در 
 مناطق ویژه به سرزمین اصلى نیز متمایل خواهد شد.  منطقه ویژه اقتصادى سرخس مى تواند
پیشگام حضور سرمایه گذاران در دوران پسا تحریم باشد. مشروح این گفتگو را در ادامه 

بخوانید.
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اسـت، در حـال حاضـر و بـا هماهنگى هاى 
صـورت گرفتـه بـا بخـش هـاى مختلـف و 
تسـهیالتى که منطقه ویژه اقتصادى سـرخس 
براى سـرمایه گذاران قائل شـده است، تخلیه 
و بارگیـرى انـواع کاالهـا در اولویـت قـرار 
داشـته و در کوتـاه تریـن زمان ممکـن انجام 
مـى گردد و به سـمت بازارهـاى مقصد اعزام 

مى شـود. 

  کـدام بخـش هـا در بـه ثمـر رسـاندن این 
پـروژه دخیـل بـوده اند؟ 

حـوزه فنـى و اجرایـى و بازرگانـى منطقه در 
کنـار هـم بـا اسـتفاده از منابـع داخلـى خود 
منطقـه این پروژه را به بهره بردارى رسـاندند. 

  این پروژه داراى چه وسـعتى اسـت و چه 
میـزان تا بـه حال هزینه برده اسـت؟ 

ایـن پروژه با هزینـه اى بالغ بر 6 میلیارد ریال 
و به مدت پنج ماه احداث شـده اسـت. ضمن 
 اینکـه در این پـروژه 700 مترمربع بتن ریزى
و  مهندسـان  توسـط  و  گرفتـه  صـورت 
اقتصـادى  ویـژه  منطقـه  بومـى  نیروهـاى 
سـرخس سـاخته شـده اسـت و بـا شـروع 
ایسـتگاه، ظرفیـت تجـارى و  ایـن  بـه کار 
افزایـش  درصـد   30 تـا  منطقـه  بازرگانـى 
مـى یابـد. منطقـه ویـژه اقتصـادى سـرخس 
امکانـات خوبى در حـوزه ریلى ایجـاد کرده 
اسـت و هـم اکنـون بـا بهـره بـردارى از این 
پـروژه مـى تـوان گفـت زنجیـره امکانـات 
 در حـوزه حمـل ونقـل ریلـى تکمیـل تـر

دکتر احمـد صادقی گلمکانـی، مدیرعامل 
منطقـه ویژه اقتصادی سـرخس:

 منطقه ویژه اقتصادی سرخس مجموعه ای
و  رشـد  بـرای  بالقـوه  هـای  ازظرفیـت 
توسـعه فعالیت ها و بنگاه هـای اقتصادی 
اسـت کـه داشـتن موقعیت ممتاز سـوق 
الجیشـی یکـی از این پتانسـیل هاسـت 

لحاظ   به  سرخس  اقتصادی  ویژه  منطقه 
های زیرساخت  و  ها  ظرفیت   داشتن 
 الزم ازجمله منطقه ویژه اقتصادی، بازارچه های
مرزی و. . . آماده ترین استان کشور برای 

جذب سرمایه گذار است

سـرمایه گـذاری عظیـم بیـش از  500 
میلیـارد تومانـی در ایـن منطقـه و ایجـاد 
زیرسـاخت هـای بسـیار ارزشـمندی از 
جملـه راه آهن عریض و نرمـال در منطقه 
ویـژه و اتصـال آن بـه مبـادی خروجـی 
آسـیای میانـه یکـی از مزیت هـای اصلی 

ایـن منطقه اسـت

بـا توجه بـه برنامـه ریزی صـورت گرفته 
امیدواریـم بتوانیم ظرفیت ترانزیـت را در 
سـال آینـده بـه بیـش از  2 میلیـون تـن 
در سـال برسـانیم کـه ایـن در نـوع خود 

بی سـابقه اسـت.

 شده است.

  در پایـان اگـر مطلـب خاصـى باقـى مانده 
اسـت کـه مطرح نشـده، لطفـا بیـان فرمایید.

وجود 50 کیلومتر ریل عریض و مطلوب و 
انبارهاى مسقف و روباز و باراندازهاى عظیم 
در  ممتازى  ظرفیت  است  شده  باعث  کاال 
این منطقه براى صادرکنندگان به وجود آید. 
صادرات کاال از سرخس توسط خط ریلى و 
جاده انجام مى شود و به دلیل محدودیت هایى 
نظیر کمبود واگن و جاده نامناسب ترانزیتى 
مواجه  متعددى  مشکالت  با  صادرکنندگان 
جاده  و  تخلیه  پل  اندازى  راه  با  که  هستند 
گمرك  کل  اداره  استقرار  و  جدید  ترانزیتى 
در منطقه ویژه اقتصادى سرخس این موانع 

صادراتى برطرف مى شود. 
الزم است بگویم اقتصاد مقاومتى در مناطق 
ویژه به معناى محور قرار دادن مقوله تولید و 
صادرات است و باید به جاى کسب درآمد از 
سایر اقدام هاى جنبى، به فعالیت اصلى خود که 

همان تولید است، رونق بدهیم. 

  و کالم آخر؛
تاکیـدات مقـام معظـم رهبـرى بـر اسـتفاده 
هـاى پتانسـیل  و  امکانـات  از   حداکثـرى 
داخلـى بـا ظرفیـت سـنجى و اسـتعدادیابى 
همیـن  بـر  و  اسـت  ملـى  منابـع  از 
هـاى فرصـت  ایجـاد  بـراى   اسـاس 
رشـد منطقه اى ایشان سیاسـت هاى اصولى 

اقتصـاد مقاومتى را مطرح نمـوده اند.
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گروه شركت هاى فجر 
F A I R   G R O U P

  حاج آقا ابتدا در مورد فعالیت هاى اقتصادى 
و اجتماعى خود بگویید و نقشى که در دوران 
جنگ تحمیلى داشته اید، آن گونه که ما شنیدیم 
شما موفق به یک بسیج عمومى از هم صنفان 
خود شده و توسط صنف کامیون داران و سایر 
پدر صنعت حمل ونقل  لقب  به  عالقه مندان 

خراسان پهناور آن زمان نائل گردیده اید.
بنده در سال 1357 چند موسسه حمل ونقل 
را تأسیس کردم و چندى بعد با شروع جنگ 
تحمیلى در اجراى فرمان حضرت امام خمینى 
مبنى بر تخلیه بنادر با همکارى عزیزان حدود 
600 کامیون از سراسر خراسان بزرگ به بنادر 
جنوبى کشور اعزام نمودیم که نقش مهمى 
در زمینه تأمین مایحتاج عمومى مردم سراسر 
کشور از بارهاى انباشته شده در این بنادر داشت. 
ازجمله  تحمیلى  جنگ  طول  در  همچنین 
عملیات والفجر در انتقال اسراى عراقى به پشت 
خط مقدم و یا تدارك 800 کامیون و اعزام به 
جبهه هاى جنگ براى تحویل ارزاق و کمک هاى 
مردمى به رزمندگان مجاهد همچنین با تأسیس 
موسسه خیریه آواى فجر و حمایت از کودکان 
خردسال بد سرپرست و بى سرپرست بخشى 
از دین خود به مردم و انقالب را ادا نمودیم و 
لقب پدر صنعت حمل ونقل و پدر ایتام لطف و 

عنایت همکاران و عزیزان بنده است.

  با توجه به فعال بودن در حوزه معادن استان و 
تأسیس چند شرکت در این زمینه، لطفاً در رابطه 

باانگیزه خود از ایجاد هلدینگ فجر توضیح دهید؟
از سال 1382 با توکل بر خداوند متعال سرمایه گذارى در بخش معادن را آغاز نموده و با همکارى 
فرزندان و همدلى سایر شرکا توانسته ایم با برنامه ریزى و مدیریت منسجم و هدفمند به اذعان 
بسیارى از صاحب نظران اقتصادى، این نقطه را به عسلویه شرق کشور مبدل سازیم. همچنان
با تالش بسیار به توسعه فعالیت هاى خدماتى، هم به فعالیت هاى کارآفرینانه و اشتغال زایى خود ادامه 
داده و شروع به تأسیس چند شرکت درزمینه هاى مختلف خدماتى و تولیدى نمودیم که درنهایت 
این تالش ها منجر به گسترش و توسعه فعالیت ها و ثبت نزدیک به 20 شرکت حرفه اى درزمینه هاى 
مختلف حمل ونقل، اکتشاف و بهره بردارى معادن، راه سازى، تولید کاشى، تولید تجهیزات پزشکى، 

گازرسانى و... و درنهایت هلدینگ فجر که ناظر بر تمامى شرکت هاى زیرمجموعه است، گردید.

  فعالیت هاى شما پیوندى هم با معدن دارد ما مى دانیم که در کشور، معادن، وابسته به حمل ونقل 
جاده اى هستند. هلدینگ حمل ونقل را براى چه منظورى دایر کردید؟

حمل ونقل که با جابجایى کاالها از نقطه اى به نقطه ى دیگر آغاز مى شود، ازجمله خصائص ذاتى، 
کهن و ماندگار انسان هاست، به همین دلیل آشنایى انسان با پدیده حمل ونقل به زمان هاى باستانى 
برمى گردد و همان طور که مى دانید قدیمى ترین روش تجارت عبارت از مبادله کاال با کاالیى دیگر 
بوده که ضرورتاً نیازمند حمل ونقل و جابجایى کاال مى باشد که نشان دهنده اهمیت بحث حمل ونقل 

است.
بر این اساس عمده ترین اهداف استراتژیک شرکت هاى حمل ونقل این مجموعه هلدینگ که  
شرکت هایى به نام هاى کاالى داخلى فجر تربت، کاالى داخلى هماى فجر سنگان و حمل ونقل 

امیر سنگان فعالیت مى کنند، عبارت اند از:
-ارتقاء سطح ایمنی و برقراري تسهیالت امدادرسانی در شاخه هاي مختلف حمل ونقل

-کاهش هزینه ها، اقتصادي نمودن فعالیت ها، افزایش بهره وري، توسعه کیفی منابع انسانی و ارتقاء 
کیفیت خدمات در بخش حمل ونقل

-گسترش حمل ونقل چندوجهى، ترکیبی و کانتینري و برقراري تناسب در حمل ونقل جاده اي
-استفاده از تجهیزات و ناوگان با فن آورى جدید در حمل ونقل جاده اي و تخصیص منابع حاصله 

از صرفه جویی استهالك ناوگان و مصرف انرژي (تقلیل آلودگی محیط زیست و افزایش ایمنی)
 -گسترش تأمین اجتماعی، تکمیل و تعمیم پوشش بیمه اي در فعالیت هاي مختلف حمل ونقل جاده اي
-بازسازي نیروي انسانی موجود، جذب و آماده سازي و سازمان دهى نیروهاي متخصص در 

حاج طاهرعلی حسن زاده رئیس هیئت مدیره گروه شرکت های فجر: 

تعامل بخش دولتی با بخش خصوصی 
راهکارحل مشکالت

26 آذر، سالروز بزرگداشت صنعت حمل ونقل، 
بزرگ  جامعه  تالش هاى  پاسداشت  تنها 
حمل ونقل کشور نیست، بلکه یادآور زحمت ها و 
ازخودگذشتگى گروه بزرگى از مردم شریف این 
سامان است که با عملیاتى گسترده در پشتیبانى 
جبهه هاى جنگ تحمیلى و سپس شرایط سخت 
 تحریم ها همواره یاور مردم عزیز کشورمان بوده اند.
مجاهدت ها،  این  از  بخشى  یادآورى  به منظور 
از  پشتیبانى  در  کار و سوابق درخشان  قدمت 
جبهه ها و باالخره کارآفرینى، گفتگویى صمیمانه 
با آقاى طاهرعلى حسن زاده رئیس هیئت مدیره 
گروه شرکت هاى فجر انجام دادیم که خالصه اى 

از آن تقدیم مى گردد.
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جایگاهى در شکوفایى اقتصاد و اشتغال زایى در کشور به خصوص منطقه دارد؟
ساختار حمل ونقل به دلیل داشتن نقش زیر بنایى، تأثیرى مستقیم بر قیمت تمام شدة کاالها مى گذارد. 
آثار اقتصادى حمل ونقل را مى توان در رابطه با همه فعالیت هاى اجتماعى و اقتصادى مانند صنایع 
کشاورزى، تولید محصول، خدمات، توریسم و ... برشمرد که تمامى ارکان اقتصادي از ابتـداي امر 
تولید تا رساندن کاال به بازارهاي مصرف نهائى را تحت تأثیر قرار مى دهد. با نگاه موشکافانه به این 
صنعت مى بینیم که هیچ فعلى در اقتصاد جامعه بـدون اسـتفاده صنعت حمل ونقل انجام نمى پذیرد.
بخش حمل ونقل به صورت کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت بر متغیرهاي اقتصاد کشور اثر 

مى گذارد.
آثار کوتاه مدت آن شامل آثار مربوط به افزایش یا کاهش هزینه زندگى به طور مستقیم از طریق 
هزینه هاى حمل ونقل هر خانواده و به طور غیرمستقیم از طریق تأثیر روي قیمت سایر کاالهـا 

مى باشد.
آثار میان مدت شامل تأثیر قیمت هاى حمل ونقل روي مـصرف خـدمات جـایگزین از قبیـل 
ارتباطات بوده و آثار درازمدت مربوط به تغییر مبانى محاسبات اقتصادي طرح هاى تولیدي و 
عمرانى مى باشد. یکى از عوامل آن تأثیري است که درسطح کالن از نقطه نظر اشتغال، تولیـد، 

سرمایه گذارى، صادرات و … بر اقتصاد کشور برجاي مى گذارد.
موضوع مهم در اشتغال زایى، میزان سرمایه گذارى براي ایجاد هر شـغل است. حمل ونقل یکـى 
از مهم ترین زیر مجموعه هاى خدمات براي اشتغال زایى است و با باال بودن میزان سرمایه گذارى 
وجودش در کلیه عرصه هاى اقتصادى اجتناب ناپذیر بوده و رکن اصلى توسعه اقتصادى، سیاسى و 

اجتماعى یک جامعه موفق مى باشد.
سه شرکت حمل ونقل نامبرده از زیرمجموعه هلدینگ فجر با حدود 150 نفر پرسنل ادارى و 

اجرایى فعال به صورت مستقیم و بیش از 700 نفر به طور غیرمستقیم اشتغال ایجاد نموده اند.

  در حال حاضر با توجه به اهمیت صنعت حمل و نقل در دنیا، شما با چه موانع و مشکالتى 
روبرو هستید؟

به دلیل نابسامانى شرایط اقتصادى منطقه، ازنظر حمل بار با مشکالت عدیده اى روبرو هستیم که 
عدم هماهنگى بین مسئوالن ذیربط این مشکالت را براى سرمایه گذاران این عرصه به چندین برابر 

افزایش داده است.
عدم برنامه ریزى درازمدت و وجود قوانین دست و پاگیر، هزینه ساز و کم بهره، عدم اعتقاد و اعتماد 
به تصمیمات اخذشده، همچنین ضعف امکانات حمل ونقل داخلى حتى به بازار جهانى محصوالت 
نیز صدمه وارد مى کند. صادرات توسط یک راه زمینى چند صد کیلومترى تا یک کشور همسایه 
خیلى راحت تر و اقتصادى تر از طى یک راه دریایى چند هزار مایلى تا آن سوى دنیاست؛ اما فقدان 
همین راه زمینى کوتاه تا کشور همسایه مى تواند بر صادرات و بازاریابى و اقتصاد یک کشور تأثیرات 
منفى چشمگیرى بگذارد؛ اما این تنها مشکل فرارو نیست، بلکه هزینه باال، کارآیى پایین و صدمات 
وارده به بهره برداران، پیر بودن ناوگان صنعت حمل ونقل که نقش مهمى در باال بودن هزینه ها دارد 
نیز به همان اندازه مشکل آفرین است درصورتى که با به روز شدن ناوگان امکان افزایش کارکرد 

ناوگان و اشتغال مستقیم تعداد بیشترى را فراهم مى نماید.

  شما چه راهکارهایى را براى رفع موانع پیش رو پیشنهاد مى نمایید؟
دستگاه هاى دولتى و بخش خصوصى براى حل مشکالت واحدهاى تولیدى، خدماتى و صنعتى 
مى بایست تعامل داشته باشند و با قوانین و سیستم هاى ادارى دست و پاگیر که ( بیشتر نقش کند 
کننده داشته اند تا تسریع کننده) آن مشکالت را افزایش ندهند زیرا این مشکالت عالوه بر تأثیرات 
منفى اقتصادى در حوزه هاى اجتماعى و سیاسى نیز تأثیرگذار است. از طرفى همان طور که عرض 
کردم ناوگان حمل ونقل بسیار فرسوده است  یکى از مشکالت اساسى و زیربنایى این بخش مهم 
است که دولت مى تواند با در اختیار گذاشتن وام و تسهیالت کم بهره و درازمدت این ناوگان 

فرسوده را نوسازى نماید.

حاج طاهرعلی حسن زاده رئیس هیئت مدیره 
گروه شرکت های فجر:

حمل ونقل یکـی از مهم ترین زیرمجموعه های 
باال  با  و  است  اشتغال زایی  براي  خدمات 
بودن میزان سرمایه گذاری وجودش در کلیه 
عرصه های اقتصادی اجتناب ناپذیر بوده و رکن 
اصلی توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی 

یک جامعه موفق می باشد

 
دستگاه های دولتی و بخش خصوصی برای 
حل مشکالت واحدهای تولیدی، خدماتی و 
صنعتی می بایست تعامل داشته باشند و با 
پاگیر  و  اداری دست  و سیستم های  قوانین 
تا  داشته اند  کننده  کند  نقش  بیشتر   ( که 
تسریع کننده( آن مشکالت را افزایش ندهند 
منفی  تأثیرات  بر  این مشکالت عالوه  زیرا 
اقتصادی در حوزه های اجتماعی و سیاسی نیز 

تأثیرگذار است

 
سه شرکت حمل ونقل زیرمجموعه هلدینگ 
فجر با حدود 150 نفر پرسنل اداری و اجرایی 
فعال به صورت مستقیم و بیش از 700 نفر 

به طور غیرمستقیم اشتغال ایجاد نموده اند

 
سطح  بردن  باال  باهدف  فجر  هلدینگ 
خدمات حمل ونقل در زیرمجموعه های خود 
انساني متخصص  منابع  قوي  پشتوانه  با  و 
آمادگي  مدرن،  تجهیزات  از  بهره گیری  و 
و  درون مرزی  پروژه های  اجراي  براي  کامل 

برون مرزی را دارد

حمل ونقل جاده اي
-کاهش مصرف سوخت و استهالك خودروها
عالوه بر این هلدینگ فجر باهدف باال بردن 
سطح خدمات حمل ونقل در زیرمجموعه هاى 
خود و با پشتوانه قوي منابع انسانی متخصص و 
بهره گیرى از تجهیزات مدرن، آمادگی کامل براي 
برون مرزى  و  درون مرزى  پروژه هاى  اجراي 
از محیط زیست در  براى حفاظت  دارد و  را 
مکانیسم سوخت ماشین آالت خود سیستم هاى 
تصفیه مجدد کار گذاشته تا عالوه بر کاهش 
مصرف سوخت، میزان آالیندگى نیز به شدت 
کاهش یابد؛ که این امر در کنار مراقبت هاى 
و  ماشین آالت  انژکتور  سیستم  از  دوره اى 
جلوگیرى از افزایش درصد سوخت دستگاه، 
سبب محافظت از محیط زیست مى گردد، این 
مهم را شرکت هاى حمل نقل هلدینگ فجر در 

دستور کار خود قرار داده اند.

  به نظر شما صنعت حمل ونقل چه نقش و 
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به نام خالق هستی

وول
ر مس
م مدی

ه قل
ب

شت
اددا
ی

ایــران بــا قــرار گرفتــن در کریــدور بیــن المللــى شــمال - جنــوب و شــرق – غــرب و داشــتن نــاوگان بــزرگ حمل ونقــل 
زمینــى موقعیــت ممتــازى در منطقــه دارد، عــالوه بــر آن وجــود خــط راه آهــن از چنــد مســیر شــرقى وشــمالى تــا بنــادر 
جنوبــى حمل ونقــل ترکیبــى را داراى مزیــت فــراوان ســاخته اســت. امــا ایــن همــه تنهــا بخشــى از الزامــات طراحــى هــاب 
حمــل و نقــل بیــن المللــى بــراى باقــى مانــدن در مســیرهاى رقابتــى بویــژه  بــراى اتصــال بــه روســیه،چین وهند اســت. در 
ایــن میــان هزینه هــاى حمــل  نقــش تعیین کننــده اى درموفقیــت رونــق یــک مســیر تجــارى  دارد، همــان گونــه کــه امنیــت 

و تســهیالت عبــور بخــش دیگــرى از ایــن الــزام را شــامل مــى شــود.
در حــوزه ترانزیــت اغلــب کشــورها بــا کاهــش زمــان، هزینه هــاى عبــور وارایــه تســهیالتى کــه مســیرهارقبا را فاقــد توجیه 
اقتصــادى کــرده بــه منافــع درازمــدت خــود مــى اندیشــند وبرخــى نیــز در گیــر ودار بروکراســى اســیرند کــه به ناگــه تمامى 

ســرمایه گــذارى هاى گذشــته خــود را بــه دود خواهنــد داد.
امــا چــرا در ایــن صحنــه رقابــت جهانــى برخــى موفــق تــر عمــل کــرده تــا جایــى کــه جزیــره اى کوچــک و خشــک را به 
بنــدرى بــزرگ تبدیــل کــرده و برخــى نیــز مزیــت هــاى بــى کــران خــود را معطــل و بعضــا نابود ســاخته اند.پاســخ بــه این 
پرســش طوالنــى و داراى اجــزاى متعــددى اســت، امــا مــى تــوان در ایــن میــان  یــک عامــل را برجســته دانســت. بــى تردید 

فعــاالن اقتصــادى  آن حــوزه پیشــتاز تــر از دولــت هــاى خــود عمــل کــرده اند.
در کشــورى چــون ایــران کــه درآمدهــاى اصلــى کشــور بــر نفــت اســتوار بــوده وآن هــم در اختیــار دولــت قــرار مــى گیــرد 
تــا بــر حســب سیاســت هــا، برنامــه هــا و البتــه محدودیــت هــاى تشــخیصى توزیــع گردد،ایــن ادعــا مناقشــه برانگیــز مــى 
نمایــد، بــا ایــن حــال مصمــم هســتم تــا برایــن گفتــه  پــاى فشــارم کــه بخــش خصوصــى مــى توانــد  بــا اطــالع رســانى از 
منافــع ملــى حاصــل از درآمــد هــاى ارزى و اشــتغالزایى گســترده و بــا انســجام درونــى، جــدى تــر از گذشــته مطالبــه گرى 
نمــوده  وبــا یافتــن شــرکاى بــزرگ بیــن المللــى و بــا ارایــه پــروژه هــاى منطقــه اى بــا دســتى پــر بــا دولــت رایزنــى  نماید.

کارى کــه البته آســان نیســت.
بــا این حــال آنچــه جامعــه حمــل ونقــل کشــور را ســال هــا  رنــج داده و کلیــد حــل آن نیــز  در اختیار دولت اســت، نــاوگان 
فرســوده، نداشــتن متولــى واحــد در بخــش ترانزیــت، بروکراســى حاکــم ونقــش بســیار کــم رنــگ فعــاالن ایــن بخــش در 
تصمیــم ســازى اســت. هــر چنــد در ســال هــاى اخیرتشــکل هــاى صنفــى حمــل و نقــل بــا روانــه کــردن نماینــده هــاى 
خــود بــه اتــاق هــاى بازرگانــى توانســته انــد پارلمــان بخــش خصوصــى  را ســخنگوى برخــى مطالبــات خــود ســازند، امــا 
چــه کســى اســت کــه ندانــد خــال ناشــى از یــک تشــکل بــزرگ و هماهنــگ علــت اصلــى صــداى ضعیــف ایــن بخــش 
اســت. ســال هــا ســت کــه در جهــان ســندیکاهاى بــزرگ  کــه در گذشــته نیــز در ایــران متــداول بــوده توانســته انــد ســخن 
خــود را واحــد و برنامــه هــاى کارى خــود را هماهنــگ ســاخته و هلدینــگ هــاى بیــن الملــى حمــل و نقــل نیز بامشــارکت  
کشــورها ى ذى نفع،طــرح هــاى بــزرگ را بــا تامیــن ســرمایه و توافقــات سیاســى و اقتصــادى مدیریــت نماینــد. بخشــى 
ازایــن ظرفیــت در کشــور مــا مغفــول و بخشــى نیــز بــه دلیــل تحریــم هــا دشــوار بــوده اســت. اکنــون بــا دوره جدیــد پســا 
تحریــم کــه بــى تردیــد دوام مــى یابــد و تمایــل عمیــق مســولین ارشــد نظــام و دولــت امیــد، مــى رود مســیر هــاى جدیدى  

از تعامــل دولــت و بخــش خصوصــى درآســتانه اجــراى برنامــه ششــم توســعه گشــوده شــود. 
بــى تردیــد بــراى حراســت از ســرمایه گــذارى هــاى عظیمــى کــه تــا کنــون در این حــوزه انجــام گرفته بــا یکپارچه ســازى 
بخــش صنفــى حمــل ونقــل  بجــاى انجمــن هــاى مــوازى و گاه ناهمســو وجــذب شــرکاى جهانــى  بجــاى ســرمایه هــا و 

امکانــات خــرد مــى تــوان جهشــى را در ایــن حــوزه شــاهد بود. 

به بهانه روز ملی حمل ونقل

ضرورت ایجاد تشکل های بزرگ صنفی
و هلدینگ های حمل و نقل منطقه ای وبین المللی
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  درحـال حاضرترانزیـت چـه اهمیتـی 
بـرای کشـور و اسـتان دارد؟

عبـور بیـش از 70 درصـدی محموله های 
ترانزیتـی و صادراتی از اسـتان

مجتبـی بهارونـد - یکـى از شـاخصه هاى 
مهـم تجـارت بین المللـى در دنیـاى کنونـى 
مسئله ترانزیت اسـت و ترانزیت یعنى سهیم 
شـدن در بازارهـاى بین المللـى و اختصـاص 
بخشـى از ثروت نهفتـه در این بـازار و عبور 
از دروازه هـاى تجـارت بین المللى بر اسـاس 

قانـون حمل ونقـل ترانزیت خارجـى کاال.
ایـران با 15 کشـور دنیـا از طریق مـرز آبى و 
خشـکى همسـایه اسـت و عـالوه بـر این ها 
امـکان اتصـال بـه روسـیه، اروپـاى شـرقى، 

قفقـاز  و  میانـه  آسـیاى  شـمالى،  مرکـزى، 
ازیک طـرف و آسـیاى جنوبى، جنوب شـرق 
خاور دور و کشـورهاى حاشـیه خلیج فارس 
از سـوى دیگر را دارد، درحالى که کشـورهاى 
معـدودى از چنیـن ویژگـى منحصربه فـردى 
برخوردارنـد. اسـتان خراسـان نیـز به واسـطه 
داشـتن 3 مرز ورودى به کشـور ترکمنسـتان 
و یـک مـرز ورودى بـه افغانسـتان به عنـوان 
میانـه  آسـیاى  بـه کشـورهاى  دروازه ورود 
و افغانسـتان شـناخته مى شـود و بـه جهـت 
وجود بازارهاى کشـورهاى CIS و افغانستان 
از  همـه روزه  کاال  بـاالى  بسـیار  حجـم 
مسـیر ایـران ترانزیـت و بـراى دسترسـى به 
کشـورهاى یاد شـده از مرزهاى اسـتان عبور 
داده مى شـود. در ایـن فرآینـد 200 شـرکت 
حمل ونقل بین المللى اسـتان مستقر در استان 
بـا در اختیـار داشـتن بیـش از 8000 نـاوگان 
بـارى مشـغول بـه فعالیـت هسـتند کـه هم 
درآمدزایـى و هـم اشـتغال زایى باالیـى را بـه 
همراه دارند. این شـرکت ها سـهم به سـزایى 
از ترانزیـت را بـر عهده داشـته به طورى که با 
قاطعیـت مى توان گفت بیـش از 70 درصد از 
محموله هـاى ترانزیتـى و صادراتى کشـور به 
آسـیاى میانه و افغانسـتان توسط شرکت هاى 
حمل ونقـل بین المللى اسـتان انجام مى شـود.

اشتغال زایی و درآمدزایی ترانزیت
حوزه هـاى  از  یکـى  خـادم زاده-  حیـدر 
منابـع  و  درآمدزایـى  ترانزیـت،  اهمیـت 
اقتصادى و مالى آن اسـت که به طور مسـتقیم 
و غیرمستقیم نصیب کشـور مى شود. همانند 
درآمدهاى ناشـى از خدمـات بیمه اى، بانکى، 
فـورواردرى، کریـرى، تخلیـه و بارگیـرى و 
انبـاردارى، دریافـت هزینه هـاى تـن کیلومتر 

غیره. و 
اهمیت بعدى ترانزیت ایران، خدمات رسـانى 
بـه کشـورهاى محصـور در خشـکى همانند 
آسـیاى میانه و افغانسـتان اسـت که تنهـا راه 
دسترسـى آن هـا به آب هـاى آزاد خلیج فارس 
مى باشـد؛ که این وابسـتگى مى توانـد مزایاى 
اقتصادى و سیاسـى فراوانى را براى کشور ما 

جمهورى اسالمى ایران، ازجمله کشورهایى است که به لحاظ قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایى بسیار مناسب و مسیر عبور کریدورهاى مهم 
حمل ونقل بین المللى از مزایاى ترانزیتى خوبى بهره مند است؛ بنابراین با گسترش شبکه حمل ونقل و ارتباط مطمئن و کارآمد مى تواند از این 
مزایا در راستاى افزایش درآمدهاى ارزى و ارتقاى موقعیت اقتصادى و ژئوپولتیک خود استفاده نماید. خراسان رضوى نیز به دلیل هم جوارى 
با کشورهاى افغانستان، ترکمنستان و قرار گرفتن در مسیر ارتباطى بازار 100 میلیون نفرى کشورهاى CIS از جایگاه خاصى در حوزه ترانزیت 
برخوردار است. به بهانه 26 آذر روز ملى حمل ونقل با توجه به اهمیت و جایگاه مهم اقتصادى ترانزیت کاال و حمل ونقل بین المللى در خراسان 
رضوى، اقتصاد آسیا میزگردى با حضور آقایان مجتبى بهاروند عضو هیئت نمایندگان اتاق خراسان رضوى و نایب رئیس اول کمیسیون حمل ونقل 
لجستیک و گمرك اتاق ایران و رئیس انجمن صنفى کارفرمایى شرکت هاى حمل ونقل بین المللى کاالى مشهد، سید قاسم حسینى، نایب رئیس، 
حیدر خادم زاده، عضو و خزانه دار، محمدرضا قربانى و سید محمد دانش عالقه بند اعضاى هیئت مدیره این انجمن برگزار نمود تا    به بررسى 

ظرفیت ها، مشکالت و... آن پرداخته شود. ماحصل این گفتگو در ادامه تقدیم مى گردد.

حسین کوه زاد

ش ویژه
گزار
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به همراه داشـته باشـد. از سـوى دیگر ناوگان 
و راننـدگان مى تواند مبلـغ جایگاه فرهنگى و 

اقتصـادى ایران در منطقه باشـد.

ترانزیت، صادرات خدمات
سـید قاسـم حسـینى- اگر مـا مى خواهیم در 
مـورد اهمیـت ترانزیـت صحبـت کنیـم باید 
اول ایـن بـاور را در مسـئولین دولتـى ایجـاد 
کنیـم که ترانزیـت، ارزآورى غیرنفتى براى ما 
دارد و بـا توجـه به محدودیـت ذخایر نفتى و 
نوسـانات بازار، ما بایـد از اقتصاد نفت محور 
رهاشـده و به سـمت اقتصاد صادرات محور 
سـوق پیدا کنیـم. ترانزیت به نوعـى صادرات 
خدمـات اسـت کـه براى مـا هـم ارزآورى و 
هـم اشـتغال زایى را بـه همراه خواهد داشـت 
و با توجه به کشـورهاى محصور در خشکى 
اطـراف مـا، ترانزیـت و انتقال کاالهایشـان از 
طریـق ایـران مى توانـد نیـاز آن هـا را بـه مـا 

کند. بیشتر 

بــاری کــه تمامــاً بخــش خصوصــی بــر 
دوش می کشــد

محمدرضـا قربانی- ترانزیـت نزدیک ترین، 
راحت تریـن و سـهل الوصول ترین درآمـدى 
اسـت که دولت مى تواند کسـب کنـد چراکه 
گردشـگرى،  هماننـد  بخش هـا  سـایر  در 
صنعـت و ... دولـت باید ابتدا سـرمایه گذارى 
کنـد کـه بعـد درآمـدى ایجاد شـود ولـى در 
ترانزیـت بـه دلیـل موقعیـت سوق الجیشـى 
کشـور و واقع شـدن در حاشیه خلیج فارس و 
نیاز کشـورهاى محصور در خشکى شمالى و 
آماده بودن زیرسـاخت ها با یـک برنامه ریزى 

مـدون و جامـع خیلـى سـریع به یـک درآمد 
ارزى چشـم گیر خواهد رسـید.

ترانزیت هر یک میلیون تن کاال، ایجاد 20 
هزار فرصت شغلی

به  توجه  با  بند-  عالقه  دانش  محمد  سید 
در  انجام شده  بررسى هاى  و  کارشناسى ها 
صنعت ترانزیت، با عبور کاال از خاك ایران 
امکان ایجاد فرصت هاى شغلى با هزینه کم 
را داشته، به طورى که طبق برآورد کارشناسان، 
براى  از کشور  عبور هر یک میلیون تن کاال 
حدود 20 هزار نفر فرصت شغلى مناسب ایجاد 
مى کند. کاالیى که قرار است از کشور ترانزیت 
شود، کاالیى است که مبدأ و مقصد آن کشور 
کامیون  یا  کاال  وقتى  بنابراین  است،  دیگرى 
کشور  از  است  قرار  و  مى شود  کشور  وارد 
به یک سرى خدمات  ما عبور کند، احتیاج 
جانبى ازجمله سرویس ها و تأسیسات مانند 
تعمیرگاه ها، پمپ بنزین، هتل ها، استراحتگاه ها، 
موضوع  این  که خود  دارد   ... و  فروشگاه ها 

سبب رونق مشاغل جانبى مى شود.

و  پتانسـیل ها  ظرفیت هـا،  پیرامـون   
سـرمایه گذاری انجام شـده در شرکت های 
حمل ونقـل بین المللـی اسـتان نظـر شـما 

؟ چیست
بخـش خصوصـی سـرمایه گذار اصلی در 

صنعـت ترانزیت
خادم زاده- در حدود 7000 تا 8000 ناوگان 
قیمت  اگر  که  داریم  ترانزیت  حمل ونقل 
هر کامیون را با توجه به فرسوده بودن اکثر 
بگیریم،  نظر  در  میلیون  ما 300  کامیون هاى 
ارزش  فقط  تومان  میلیارد   2400 حدود 
کامیون هایى است که در حال ارائه خدمات 
ابنیه،  به صنعت ترانزیت در استان مى باشد. 
پارکینگ، پایانه هایى که بعضى از شرکت هاى 
جزو  کرده اند  احداث  بین المللى  حمل ونقل 
ارزش افزوده این صنعت است و نکته قابل توجه 
این است که تقریباً تمامى این سرمایه گذارى 
و  است  انجام شده  خصوصى  بخش  توسط 
مثل  سنگین  بخش خدمات  که  اشتغال زایى 
خدمات تعمیرات، ارائه سرویس به کامیون ها، 

نظر  در  را   ... و  بین راهى  خدمات  مجتمع 
بگیریم یک طیف وسیعى را شامل مى شود که 
معلوم است این صنف بار سنگینى را به دوش 

مى کشند.

شغل  میلیون   5 ایجاد  ترانزیت،  ظرفیت 
مستقیم

مجتبی بهاروند - در یک مطلب خارجى که 
حاضر  حال  در  ایران  بود  نوشته  مى خواندم 
دویست هزار کامیون دارد و نیاز آن با توجه 
به واقع شدن در مسیر شاهراه هاى ارتباطى و 
نیازهاى داخلى خودش به دو میلیون و پانصد 
تعرفه هاى  ایران  اگر  که  است؛  کامیون  هزار 
ورود کامیون را مقدارى پایین بیاورد و راه هاى 
ورود کامیون را باز کند، ایران مى تواند در مدت 
5 سال، 5 میلیون شغل مستقیم ایجاد کند (یعنى 
هر کامیون 2 نفر اشتغال زایى مى کند و 2/5 
میلیون کامیون، 5 میلیون شغل مستقیم ایجاد 
غیرمستقیم  میلیون شغل  و 25  کرد  خواهد 
کامیون ها  این  به  خدمات  ارائه  با  رابطه  در 
ایجاد خواهد شد). پس پى مى بریم صنعت 
حمل ونقل داخلى و بین المللى چه نقش مهمى 
مى تواند در اشتغال زایى داشته باشد در بحث 
بیشترین  منطقه  در  ما  نیز  ریلى  حمل ونقل 
با  هم اکنون  و  راداریم  ترانزیتى  ریلى  مسیر 
400 لوکوموتیو فرسوده خدمات رسانى انجام 
بیشتر  خیلى  ما  احتیاج  درحالى که  مى شود، 
از این هاست. حال شما ببینید تأمین این 2/5 
میلیون کامیون در طول 5 سال با تولید داخلى 
1200 دستگاه در سال آن هم در بهترین شرایط 
عمًال امکان پذیر نیست. پس اگر ما مى خواهیم 
به سطح مطلوب حمل ونقل برسیم دولت باید 
زیادى  حد  تا  را  کامیون  واردات  تعرفه هاى 

کاهش دهد.

20هزارنفر اشتغال زایی ترانزیت در استان
استان  در  هم اکنون  ما  حسینی-  سیدقاسم 
حمل ونقل  شرکت   200 رضوى  خراسان 
ترانزیت فعال  بین المللى داریم که در زمینه 
هستند، ازنظر حجم فعالیت ترانزیتى بین المللى 
بعد از تهران دومین استان کشور هستیم و البته 
در حوزه ترانزیت به آسیاى میانه و افغانستان 

ما اولین هستیم.
فعالیت 200 شرکت حمل ونقل  به  با توجه 
بین المللى در استان، اگر هر شرکت با توجه 
به دفاترى که در مرزها و بندرها دارند به طور 
متوسط 20 نفر پرسنل را تحت پوشش مستقیم 
اشتغال زایى  نفر   4000 حدود  باشند  داشته 
به طور  شرکت  هر  اگر  و  مى شود  مستقیم 
متوسط 40 کامیون را تحت پوشش داشته باشد 
که هر کامیون نیز دو خانواده را پوشش مى دهد 
حدود 16000 نفر خانوار نیز بدین گونه تحت 



13

13
95

اه 
ر م

آذ
 - 

55
ه 1

مار
ش

پوشش خواهند بود. درنتیجه حدود 20000 
نفر خانوار تحت پوشش مستقیم شرکت هاى 
حمل ونقل بین المللى استان هستند که باید به 
این ها اشتغال زایى غیرمستقیم ایجادشده را نیز 

اضافه کرد که حجم بسیار زیادى خواهد شد.

ترانزیــت در خدمــت توســعه بازارهــای 
ــی صادرات

محمدرضا قربانی-  در بحث توسعه ناوگان، 
اگر ناوگان توسعه و تعداد کامیون ها افزایش 
یابد، من به عنوان مدیر یک شرکت حمل ونقل 
باید براى کامیون هایم بازار ایجاد کنم و دیگر 
فقط وظیفه ام حمل محموله هایى از ایران به 
بود  نخواهد  میانه  آسیاى  کشورهاى  مقصد 
بلکه باید در خارج از ایران نیز به دنبال بازار 
به  مجارستان  از  را  محموله هایى  مثًال  باشم 
آلمان یا از آلمان به روسیه حمل کنم که این 
خود یک توسعه تجارت، صادرات و بازاریابى 
است، کارى که هم اکنون ناوگان ترکیه اى انجام 
مى دهد صرفاً بارهاى ترکیه را جابه جا نمى کنند 
ایران  مقصد  به  را  بار  میانه  آسیاى  از  بلکه 
حمل مى کنند و بدین گونه بازارهاى هدف را 
شناسایى و موقعیتى هایى را در تسخیر و توسعه 

بازارهاى صادراتى کشورشان قرار مى دهند.

ترانزیت نیازمند نگاه ویژه دولتمردان
یک  به عنوان  سنگاپور   - بهاروند  مجتبی 
ظرفیت ها  از  استفاده  زمینه  در  موفق  کشور 
در  برد  پى  وقتى که  ترانزیت  قابلیت هاى  و 
زمینه تولید صنعتى نخواهند توانست چندان 
روى  خدمات  به  آورد،  دست  به  موفقیتى 
آورد و آن هم خدمات حمل ونقل و ترانزیت. 
به طورى که هم اکنون ساالنه حدود 15 میلیون 
کانتینر در این بندر جابه جا مى شود و با استفاده 
از این ظرفیت به باالترین درآمد سرانه ملى 
و  بندرعباس  در  درحالى که  دست یافته اند. 
سایر بندرهاى کشور در اوج کار 1/5 میلیون 
اگر  درنتیجه  نمى شود.  جابه جا  نیز  کانتینر 
دولت مردان و سیاست گذاران به این موضوع 
توجه ویژه اى داشته باشند و از برخى درآمدها 
و منافع کوتاه مدت دست بکشند مى توانیم از 
ترانزیت کاال بهترین استفاده را نموده و از خیلى 

درآمدهاى دیگر بى نیاز شویم.

وجود ناوگان خارجی در کشور نشان عدم 
استفاده مناسب از ظرفیت های ترانزیت

سنگاپور،  تجربه  بحث  در  حیدرخادم زاده- 
همان طور که آقاى بهاروند ذکر کردند، ما باید 
به این نکته توجه کنیم که کل سنگاپور به اندازه 
مشهد هم نیست بعد اگر آمار بندرهاى دنیا را 
بگیریم خواهیم دید که سنگاپور همیشه ازلحاظ 
جابه جایى کاال و کانتینر بین رتبه یک تا 5 دنیا 

مى باشد و از بنادرى مثل النگ بیچ آمریکا هم 
خدمات بیشترى ارائه مى دهد. سنگاپور براى 
رسیدن به این موفقیت، یک هاب بین المللى 
مختلف  خدمات  که  کرد  ایجاد  حمل ونقل 
مى دهد  ارائه  را  هوایى  و  دریایى  جاده اى، 
به طورى که هم اکنون 80 درصد درآمد سنگاپور 
تأمین مى شود.  از خدمات حمل ونقل  صرفاً 
حال ما با این موقعیت استراتژیک خدادادى 
ازجمله قرار گرفتن در شاهراه جاده ابریشم 
دالر  میلیارد   600 آن  احیاء  براى  چین  که 
سرمایه گذارى کرده است و سایر شاهراه هاى 

ارتباطى چه کرده ایم.
و  ناوگان  نوسازى  و  توسعه  با  بتوانیم  اگر 
رفع برخى از مقررات دست و پاگیر، سطح 
در  محصور  کشورهاى  به  را  خدمات دهى 
خشکى افزایش دهیم، با توجه به وجود امنیت 
در کشور و فقدان آن در کشورهاى هم جوار 
خواهیم توانست به آن اعداد و ارقام ذکرشده 
در بحث اشتغال زایى و افزایش سطح درآمد 
ملى دست یابیم. دلیل عدم استفاده مناسب ما 
از این ظرفیت و پتانسیل، وجود ناوگان هاى 
ترکمنى،  بلغارى،  عراقى،  ترکیه اى،  افغانى، 
ما  کشور  در  که  است   ... و  قرقیزى  ازبکى، 
جوالن مى دهند و وجود آن ها در کشور نشان 
از ضعف، فرسوده بودن، گران بودن و قوانین 

درست و پاگیر در زمینه ترانزیت است.

  مشکالت عمده ترانزیت استان در چه 
حوزه هایی است؟

تعدد مراکز تصمیم گیری
على رغم  متأسفانه  حسینی-  قاسم  سید 
بین المللى  حمل ونقل  و  ترانزیت  اهمیت 
نیست،  پوشیده  هیچ کس  بر  که  کشور  در 
وجود  حوزه  این  در  عدیده اى  مشکالت 
دارد که لطمه هاى تأثیرگذارى بر این صنعت 
مشکالت  این  چنانچه  و  است  نموده  وارد 
مرتفع نشود در آینده اى نزدیک شاهد افول 
بیش ازپیش این صنعت و خروج بخش عظیمى 
از شرکت هاى حمل ونقل بین المللى از چرخه 
ترانزیت و صنعت حمل ونقل بین الملل کشور 

خواهیم بود. یکى از مشکالت عمده ما در این 
حوزه، نداشتن متولى خاص است که بتواند 
هماهنگ کننده سایر نهاد و سازمان هاى درگیر 
این صنعت باشند چراکه بر اساس بررسى هاى 
انجام شده بیش از 20 ارگان، نهاد و سازمان 
غیرمستقیم  و  مستقیم  به طور  ترانزیت  براى 
تصمیم گیرى مى کنند و هر کدام از آن ها براى 
خودشان قوانین و مصوباتى دارند و برخى از 
آن ها به شیوه دستورالعملى قوانینى را مصوب 
مى کنند که همین تعدد در تصمیم گیرى ها براى 

ترانزیت کشور مشکل ساز شده است.

عدم وجود امکانات و تأسیسات به روز در 
بندرها ی کشور

حیدر خادم زاده- پیرامون نقش ترانزیت ما 
تبلیغات زیادى داشته ایم به خصوص پیرامون 
کریدور شمال به جنوب، در این کریدور قرار 
از طریق  و  یا شبه قاره هند  از هند  کاال  بود 
بندرهاى ایران به اروپاى شرقى و به خصوص 
روسیه حمل شود ولى ما به دلیل عدم توجه 
به دو فاکتور مهم زمان و هزینه ترانزیت باعث 
شدیم تا فنالند با تجمیع قوانین و عوارض 
با کشور روسیه زمان و هزینه ترانزیت را با 
بندر کدکا و هلسینکى کاهش دهد به طورى که 
کانتینرهایى که از هند حرکت مى کنند بعد از 
16 روز وارد بندر هلسینکى مى شوند و بدون 
هرگونه توقف و ترانس شیب منت، 4 روزه 
برخالف  درمجموع  که  مى رسند؛  روسیه  به 
به  شمال  کریدور  پیرامون  ما  سفارش هاى 
جنوب که زمان 40 روزه را وعده مى دهد در 
مدت 20 روز کاال به روسیه مى رسد و این 
کاهش زمان و درنتیجه هزینه، کریدور شمال به 

جنوب را از انتفاع خارج مى سازد.
ترانزیت  افزایش زمان  باعث  مورد دیگر که 
مى گردد امکانات بندرى ماست که از روش هاى 
روز دنیا به دور است به طورى که کارشناسان 
در ده سال پیش، پیش بینى کرده بودند براى 
نوسازى بندرعباس به 4 هزار میلیارد تومان 
بودجه نیاز است چراکه عدم استفاده از دستگاه 
اتوماتیک و پیشرفته در بندرهاى ما، باعث شده 
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به جاى حمل مستقیم کانتینرها، آن ها ابتدا در 
انبار دپو و بعد منتقل شود که این امر افزایش 
زمان ترانزیت و درنتیجه افزایش هزینه را به 

همراه خواهد داشت.

فرسودگی ناوگان ترانزیت
مشکالت  از  یکى   - قربانی  محمدرضا 
ناوگان  بودن  فرسوده  ترانزیت،  عمده حوزه 
ناوگان  با  چراکه  است  جاده اى  حمل ونقل 
براى  خوبى  چشم انداز  نمى توان  فرسوده 
ترانزیت کشور پیش بینى کرد و این فرسودگى 
و کمبود ناوگان نو و به روز سبب شده ایران در 
ترانزیت منطقه اى جاى خود را به رقبا واگذار 

کند.
حمل ونقل  بخش  در  ما  دیگر  مشکل 
نیاز  به  توجه  با  که  است  نفتى  فراورده هاى 
کشور افغانستان برخى از شرکت ها در حمل 
ولى  مى کنند  فعالیت  سوختى  محموله هاى 
کشورهاى دیگر همانند ترکمنستان و عراق نیز 
در ارسال محموله هاى سوختى فعال هستند. 
با  آن ها  که  ازآنجا شروع مى شود  ما  مشکل 
روش هاى بازاریابى و شناسایى بازار هدف، 
قیمت هاى مواد سوختى ارسالى را در فصول 
گرم سال به دلیل کاهش مصرف، کاهش و در 
فصول سرد، دوباره افزایش مى دهند ولى ما یک 
قیمت گذارى انعطاف پذیرى و رقابتى نداریم 
و درنتیجه بازار را در این فصول از دست مى 
دهیم و فعالیت شرکت هایى مثل ما که در زمینه 
ارسال سوخت فعال هستند به ماه هاى آبان تا 
فروردین سال بعد محدود مى شود و بقیه سال 
بازار را از دست مى دهیم و ما باید هزینه ها را از 

جیب تأمین کنیم.
مشکل دیگر در بحث کامیون هاى سوختى، 
عدم وجود پارکینگ اختصاصى براى این گونه 
تانکرهاست و فقط شرکت نفت یک پارکینگ 
دارد که جوابگوى تمامى کامیون ها نیست و 
کامیون ها مجبور به پارك در نقاط مختلف شهر 
مى شوند که این منجر به حوادث خواهد شد.

مشکل بعدى ما، ایجاد بازار رانتى، غیررقابتى 
از دو سه  نیمه یدك  انحصارى در خرید  و 
شرکت محدود است که باقیمت هاى باال و 
حتى چندین برابر اعالم شده رغبت و قدرت 
نوسازى را از تانکرها فرسوده سوخت گرفته 

است که این به خودى خود خطرناك است.

خروج سرمایه های بخش خصوصی در پی 
چالش های فراروی ترانزیت

از  بیش   - بند  عالقه  دانش  محمد  سید 
در  جاده اى  حمل ونقل  حوزه  از  درصد   90
دست بخش خصوصى است ولى متأسفانه 
به دلیل مشکالت ذکرشده و هم چنین عدم 
بین  را  خصوصى  بخش  اقتصادى،  ثبات 

چرخ دنده هاى بروکراسى دولتى گرفتار کرده 
ناامید  تغییر و تحولى  از هرگونه  را  آن ها  و 
مى سازد؛ بنابراین عالوه بر این که دیگرکسى 
این  در  سرمایه گذارى  به  چندانى  تمایل 
صنعت را ندارد بلکه تعدادى از کسانى که 
در سالیان گذشته سرمایه هاى خود را به این 
بخش آورده اند به دنبال موقعیتى هستند که 
سرمایه هاى خود را خارج و در جاى دیگرى 
سرمایه گذارى نمایند. لذا همین جا من زنگ 
خطر را براى مسئولین به صدا درمى آورم که 

هر چه زودتر چاره اى بیندیشند.

ناامنی مسیر ترانزیت کشور در پی تغییرات 
پی درپی قوانین

مشـکالت  از  یکـى  بهارونـد-  مجتبـی 
ترانزیـت، تغییـرات پى درپـى قوانین گمرکى 
اسـت چراکـه تغییـرات آنـى و خلق السـاعه 
قوانیـن سـبب افزایـش ریسـک تجـارت و 
ناامنـى ترانزیتى ایـران خواهد شـد. تغییرات 
بـر  نیـز عـالوه  مکـرر قوانیـن و تعرفه هـا 
سـردرگمى تجـار و بازرگانـان، شـرکت هاى 
حمل ونقـل را نیـز از برنامه ریزى بـراى انعقاد 
قراردادهـاى طوالنى مـدت منصـرف خواهد 

. کرد
بارهـاى  بـراى  مشـخصى  تعریـف  قانـون 
ترانزیتـى دارد و بارگیـرى و ارسـال کاالى 
ترخیص شـده از سـوى متصدى حمل ونقل 
به معناى کنترل آن نیسـت و در بار ترانزیتى، 
بـار فقـط از کشـور عبـور خواهد کـرد و من 
فکـر مى کنم کـه نباید خـارج از رویـه قانون 
عمـل کـرد و اگر مـا هـرروز قانـون را تغییر 
دهیـم و با تغییر مسـئولین رویه انجـام قانون 
نیـز تغییـر کنـد دیگـر صاحـب کاال مطمئن 
نخواهـد بـود کـه مى توانـد کاال و بـار خـود 
و  سـاخت  بـراى  کـه  کریدورهایـى  از  را 
معرفـى آن هـا زحمـات و هزینه هـاى زیادى 
انجام شـده اسـت منتقـل نمایـد و ایـن عـدم 
اطمینـان و بـه سـرمایه گذارى در ایـران لطمه 

خواهـد زد.
مشـکل دیگر وجـود نهادهـاى ناظر فـراوان 
شـرکت هاى  اتهـام،  اولیـن  بـا  کـه  اسـت 
قاچاقچى هـاى  ردیـف  در  را  حمل ونقـل 
بین المللـى قـرار مى دهنـد. در قانـون گمرك 
آمـده کـه اگـر روى موضوعـى ظـن داشـت 
مى توانـد محدودیت هایـى را اجـرا کنـد و 
ازجملـه محدودیـت گمـرك و عـدم ارائـه 
خدمـات که ما در پى اصالح آن هسـتیم. این 
محدودیـت بـراى شـرکت هاى حمل ونقـل، 
درواقـع حکم اعدام اسـت. حال ایـن پرونده 
اتهامـى یک، دو و یا چند سـال ممکن اسـت 
بـه طـول انجامـد. و در اینجـا به طـور قاطـع 
عـرض مى کنـم در اسـتان خراسـان رضـوى 

اتهامـى  پرونده هـاى  درصـد   99 بالغ بـر 
تبرئـه  درنهایـت  داشـته اند،  شـرکت ها  کـه 
شـده اند؛ اما آن شـرکت دیگر مشـتریانش را 
ازدسـت داده و عمًال تعطیل شـده و دیگر قادر 
بـه بازگشـت و راه انـدازى شـرکت نخواهـد 

بود.

تفسـیرهای متفـاوت از قوانین بـالی جان 
ترانزیت

محمدرضـا قربانـی - پیـرو صحبت هـاى 
آقـاى بهارونـد، باید عرض کنم، تفسـیرهاى 
قوانیـن  از  گمـرك  در  مسـئولین  متفـاوت 
گمرکـى بالى جـان شـرکت هاى حمل ونقل 
در  به عنوان مثـال  اسـت  شـده  بین المللـى 
محموله هـاى ترانزیتـى کـه سـال ها پیـش از 
ایـران عبـور مى کردند و کامیون اگـر در ایران 
واژگـون مى شـد و کل بـار از بیـن مى رفـت 
ایـن در ردیـف عوامل فـورس مـاژور لحاظ 
مى شـد و شرکت خسـارت دیگرى را تحمل 
نمى کرد ولى در تغییر و تفسـیر جدید همین 
قانـون، شـرکت بایـد بابت بـارى کـه از بین 
رفتـه و در داخـل کشـور هـم مصرف نشـده 

حقـوق و عـوارض گمرکـى بدهد.

قوانین دست و پاگیر مالیاتی
سیدقاسـم حسـینی-  شـفاف نبـودن نحوه 
حمل ونقـل  بخـش  از  مالیـات  دریافـت 
به خصـوص مالیـات بـر ارزش افـزوده، عدم 
معافیـت در رابطه با محـل کاالهاى ترانزیتى، 
برخورد سـلیقه اى ممیـزان مالیاتـى، ضرایب 
... ازجملـه  الـراس در حمل ونقـل و  علـى 
مشـکالت ما پیرامون موضوع مالیات اسـت. 
الزم به ذکر اسـت که در گذشـته شرکت هاى 
حمل ونقـل تنها موظف به کسـر پنـج درصد 
از کل قـرارداد حمـل بابـت مالیـات تکلیفى 
بودنـد امـا تغییـر آن بـه مـاده 104 نه تنهـا 
سـبب عـدم رعایـت عدالـت مالیاتـى شـده 
بلکـه موجـب پرداخت سـه مرحلـه مالیات 
توسـط شـرکت هاى حمل ونقل شـده اسـت 
یعنـى 25 درصـد مالیات عملکـرد، 9 درصد 
ارزش افـزوده و 4 درصـد هم مالیات تکلیفى 
کـه درمجمـوع مى شـود 38 درصـد؛ کـه این 
امـر نفس شـرکت هاى حمل ونقل بین المللى 

را گرفته اسـت.

قوانین و بخشنامه های خلق الساعه
حیـدر خـادم زاده - در بحـث مشـکالت 
داشـتند  اشـاره  دوسـتان هم  کـه  همان طـور 
یکى از مشـکالت اساسـى و عمده ما، وضع 
قوانیـن خلق السـاعه و از پیـش اعالم نشـده 
اسـت ازجملـه اقدام یک سـویه ترکمنسـتان 
بـراى نـاوگان عبورى ایـران بـود به طورى که 
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بایـد عـالوه بـر مبلـغ عـوارض ورودى، بـر 
اسـاس پیمایش نیز بـه ازاى هر کیلومتر عبور 
از خاك ترکمنسـتان مبلغ یـک دالر پرداخت 
کننـد که ایـن امـر هزینـه اى بالغ بـر 1300 تا 
1800 دالر را بـر مـا تحمیل مى کنـد و در این 
قضیـه وزارت امـور خارجـه بسـیار ضعیف 

عمـل کرده اسـت.
موضـوع بعـدى رودپـاس خـط سـیر اسـت 
که افغانسـتان براى مسـیر اسـالم قلعـه بر ما 
تحمیـل کـرد و بدتـر از همـه این کـه خـود 
ایـران  هـم تـن کیلومتـر را یـک و نیـم برابر 
کـرد یعنـى در طـول یـک مـاه ترکمنسـتان 
1300 تـا 1800 دالر بابـت تـن کیلومتـر را 
فقـط بـه کامیون هـاى ایرانـى تحمیـل نمود، 
افغانسـتان رود پاس خط سـیر را براى مسـیر 
اسـالم قلعـه تحمیل کـرد و ایران  هـم هزینه 
1/5 برابـرى تـن کیلومتـر. ایـن واقعـاً بـراى 
مـا نامفهـوم اسـت و نشـان دهنده این اسـت 
کـه هیچ درکـى از ترانزیـت و حمل ونقل در 
کشـور وجـود ندارد و متولیان امـر الفباى این 
کار را درك نکرده انـد چراکه وقتى افغانسـتان 
و ترکمنسـتان سـهم مـا را از بـازار ترانزیـت 
خـود کاهـش مى دهنـد ایـن باعث از دسـت 
دادن بازار قزاقسـتان، قرقیزستان، تاجیکستان، 
ازبکسـتان و مزار شریف (شـمال افغانستان) 

مى شـود.
موضـوع دیگـر EPL (سـامانه بـراى ثبـت 
اظهارنامـه و تى وان و امور مرتبط با ترانزیت، 
صـادرات و واردات ) گمـرك اسـت. ایـن 
سـامانه، سـرورهاى بسـیار کهنـه و ضعیفـى 
دارد کـه همیشـه قطـع اسـت و وقتـى مـن 
مى خواهـم ترخیصـى کاالى مشـترى را بـا 
ایـن سـامانه بـه نامـش انتقـال دهم بـه دلیل 
ذکرشـده بسـیار طوالنـى خواهـد شـد کـه 
مشـترى را عصبانى و ناراحـت مى کند و این 
سـامانه به جاى افزایش سـرعت باعث کندى 

ترانزیـت هم شـده اسـت.

خــود مالکــی نــاوگان حمل ونقــل، مانــع 
ــرکت ها ــدت ش ــزی طوالنی م ــه ری برنام
محمد دانش عالقه بند - مالکیت شـخصى 

نـاوگان حمل ونقـل  بـودن  مالـک  و خـود 
شـرکت هاى  تـا  شـده  موجـب  ترانزیتـى 
بـر رفتـار  بین المللـى، کنترلـى  حمل ونقـل 
ایـن مسـئله  راننـدگان نداشـته باشـند کـه 
موجـب افزایـش زمـان و هزینـه ترانزیـت 
مى شـود و از سـویى شـرکت نمى توانـد بـر 
اسـاس اسـتراتژى از پیش تعیین شـده با سایر 
کشـورها به رقابت بپردازد چـون هنگام عقد 
قـرارداد ادوات کار در دسـترس مدیر نیسـت 
و اگـر ایـن مشـکل حـل شـود، مـن مدیـر 
مى توانـم بـر اسـاس تجمیـع هزینه هـا و در 
صـورت امـکان بهـره بـردن از حمل ونقـل 
ترکیبـى و چندوجهـى، یـک نـرخ رقابتى را 
ارائـه دهـم و بدین شـکل زمـان و هزینه هاى 
ترانزیـت را کاهش داده و درنتیجه ترانزیت و 
درآمدزایى و ارزآورى کشـور را افزایش دهم.

محمدرضـا قربانی - مشـکل دیگـر، تبعات 
اجـاره کامیون هاى افغانى اسـت کـه در زمان 
کمبـود نـاوگان مجبـور به همکارى بـا آن ها 
هسـتیم و برخـى از ایـن راننـدگان بـه دلیـل 
حمـل مـواد مخـدر در دوغـارون دسـتگیر و 
دولـت تشـخیص داده کـه راننـده بایـد بـه 
مجـازات برسـد و کامیـون به حکـم دادگاه 
ضبـط و فـروش رود اسـت ولـى گمـرك 
تفسـیر مى کنـد که شـرکت حمل ونقل طرف 
قـرارداد باید بابت عـوارض و حقوق گمرکى 
300 میلیون تومانـى پرداخت کند درحالى که 
کامیون توسـط دولت ضبط و پول فروش نیز 
به حسـاب دولت واریزشـده اسـت هم اکنون 
50 شـرکت حمل ونقل با این چنین مشـکلى 
مواجه انـد کـه حتـى ممکن اسـت منجـر به 

تعطیلـى برخـى از آن ها شـود.

  برای حل این مشکالت چه راهکارهایی 
را پیشنهاد می کنید؟

لزوم ایجاد پنجره واحد ترانزیت
حیـدر خـادم زاده - مـا در بحـث گمـرك، 
سیسـتم پنجـره واحـد گمرکـى داریـم، در 
بایـد  هـم  ترانزیـت  و  حمل ونقـل  بخـش 
یـک پنجـره واحـد ایجـاد شـود تـا تمامـى 

تصمیم گیرى هـا و دسـتورالعمل ها از طریـق 
ایـن پنجره انجام شـود. همچنیـن ایجاد یک 
سـازمان کارآمـد و فعـال بـراى حل وفصـل 
مسـائل شـرکت هاى حمل ونقـل بین المللـى 
و ترانزیـت ضـرورى اسـت در دولـت قبـل 
یـک اداره بـه نـام اداره ترانزیـت ایـران ایجاد 
شـد ولـى هیـچ گاه بـه جایـگاه خود نرسـید 
و کارآیـى الزم را نداشـت. چراکـه ایـن تعدد 
مراکـز تصمیم گیـرى باعث تاخیـرات فراوان 
در ترانزیـت کاال از طریـق ایـران و درنتیجـه 
رویگردانـى صاحبـان کاالى عبـورى از ایران 
شـده و کاالى ترانزیتـى خـود را على رغـم 
هزینه بیشـتر، امنیت کمتر به مسیرهاى دیگر 

هدایـت خواهنـد کرد.

جلوگیری از ارائه خدمات به شـرکت های 
حمل ونقـل فقط با نظر سـازمان راهداری

در  انحصـار  بایـد   - قربانـی  محمدرضـا 
خریـد نیمـه یدك هـاى موردنیـاز شـرکت ها 
به تمامـى  و  شـود  برداشـته  راننـدگان  و 
شـرکت هایى کـه اسـتاندارد الزم را رعایـت 
مى کننـد ایـن امـکان داده شـود تـا وارد بازار 

رقابتـى شـوند.
همچنیـن باید قانونى تصویب شـود که هیچ 
نهـاد، سـازمان و یـا ارگانى اجـازه جلوگیرى 
از ارائـه خدمـات شـرکت هاى حمل ونقل را 
نداشـته باشـد مگر سـازمان راهدارى، چراکه 
ایـن سـازمان بـه قوانیـن و الفبـاى ترانزیـت 
آشناسـت و بـا ارسـال پرونده پـس از ارجاع 
بـه این سـازمان و در صورت تشـخیص آنها 

از فعالیـت شـرکت ها جلوگیرى شـود.

تدوین و تصویب طرح جامع ترانزیت
سـید قاسـم حسـینی - یکى از راهکارهاى 
توسـعه ترانزیت، تدوین طرح جامع توسـعه 
ترانزیـت اسـت کـه ایـن طـرح را بایـد بـا 
مشـارکت فعـاالن بخـش ترانزیـت اعـم از 
بخـش خصوصـى و دولتـى تدویـن کـرد تا 
بدین صـورت بـا تجمیـع و یکپارچه سـازى 

ادامه در صفحه 29
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  اسـتان از چـه و ظرفیت هـای بالفعلـی 
درزمینـٔه حمل ونقـل برخـوردار اسـت؟

پایانـه   4 بـودن  دارا  بـا  رضـوى  خراسـان 
مرزى و همسـایگى با دو کشـور افغانستان و 
ترکمنستان نقش بسـیار مهمى در حمل ونقل 
بین المللـى و ترانزیـت دارد. پایانـه مـرزى 
دوغـارون در سـال 1394 درزمینـٔه صـادرات 
کاال، رتبه سـوم و پایانه هاي مرزى سـرخس 
رتبـه  کاال  ترانزیـت  درزمینـٔه  لطف آبـاد  و 
چهـارم و پنجم کشـور را بـه خود اختصاص 
داده انـد کـه ایـن خـود نشـان دهنده جایگاه 
هـم اسـتان در امـر حمل ونقـل بین المللـى 
مى باشـد. درمجمـوع در طـى سـال 94، 64 
هـزار تـن واردات، 1/5 میلیون تـن صادرات 
و 3/3 میلیـون تن ترانزیـت کاال از پایانه هاى 
مـرزى اسـتان انجام شـده اسـت. از سـوى 
دیگـر وجـود مراکز متعـدد تولیـدى ازجمله 
خـواف،  مشـهد،  در  سـیمان  کارخانه هـاى 
سـبزوار، تربت حیدریـه، کارخانه فـوالد و ... 
جملگى باعـث افزایش پتانسـیل حمل ونقل 

و همچنیـن صادرات اسـتان شـده اسـت.

بین المللی و ترانزیت    نقش حمل ونقل 
با توجه به هم جواری استان با کشورهای 
آسیای میانه و افغانستان در اقتصاد استان و 

کشور چگونه است؟
در دنیا 43 کشور محصور در خشکى وجود 
دارد که مهم ترین فاکتور توسعه این کشورها 
این  از  که  است  آزاد  آب هاى  به  دسترسى 
تعداد 15 کشور در همسایگى ایران قرار دارند 
و به طور شاخص 7 کشور براى دسترسى به 

قالب ارائه پیش نویس الیحه اصالح ضوابط 
براى  کاال  حمل ونقل  شرکت هاى  تأسیس 

سازمان متبوع ارسال گردیده است.

  بـرای روان سـازی حـوزه حمل ونقل و 
ترانزیت اسـتان چـه اقدام هایـی صورت 

گرفته اسـت؟
یکـى از اهداف مهم پایانه هاى مرزى تسـریع 
و تسـهیل امور ترددکننـدگان از مبادى مرزى 
بـا همـکارى تنگاتنـگ سـایر دسـتگاه هاى 
مسـئول و فعال در پایانه هاي مرزي مى باشـد. 
در ایـن راسـتا بـا برگـزارى جلسـات متعدد 
کمیتـه هماهنگـى در مرزهـا مى تـوان به این 
مهـم دسـت پیدا نمـود. در سـال 1394 پایانه 
مـرزى دوغارون رتبه نخسـت برگـزارى این 
جلسـات را داشـته اسـت. عـالوه بـر این در 
و حمل ونقـل جـاده اى  راهـدارى  کل  اداره 
بـراى همسان سـازى  اقدامـات الزم  اسـتان 
فرآیندهاى کارى رسـیدگى به مدارك ناوگان 
ورودى و خروجـى بـه کشـور در پایانه هـاى 

مرزى انجام شـده اسـت.

مهندس ابراهیم نصرى مدیرکل راهدارى و حمل ونقل جاده اى استان خراسان رضوى عنوان کرد:

حمل ونقل یکى از مهم ترین اجزاى اقتصاد ملى در هر کشورى است که به دلیل 
داشتن نقش زیربنایى، تأثیر فراوانى بر فرایند رشد اقتصادى کشورها دارد خراسان 
رضوى به دلیل وجود بارگاه منور رضوى و اماکن متعدد گردشگرى، قرار گرفتن در 
مسیر کریدورهاى بین المللى و وجود معادن و صنایع فراوان درزمینٔه حمل ونقل و 
ترانزیت از اهمیت فراوانى برخوردار است. بنابراین در آستانه 26 آذرماه، سالروز ملى 
صنعت حمل ونقل فرصت مغتنمى دست داد تا در گفت وگویى با مهندس ابراهیم 
نصرى مدیرکل راهدارى و حمل ونقل جاده اى استان خراسان رضوى، به بررسى 

جایگاه و وضعیت کنونى حمل ونقل و مشکالت فراروى آن در استان بپردازیم.

آب هاى آزاد و تجارت با دنیاى خارج نیازمند 
رضوى  خراسان  استان  از  ترانزیت  و  عبور 
هستند. همین ظرفیت ها باعث شده است که 
در سطح استان، بالغ  بر 200 شرکت درزمینٔه 
حمل ونقل بین المللی فعال باشند که از این 
حیث خراسان رضوي، جایگاه دوم کشورى 
را به خود اختصاص داده است. با توجه به 
ارائه شده توسط سازمان صنعت، معدن  آمار 
تبادالت  از  استان بخش عمده اى  و تجارت 
مى باشد  افغانستان  کشور  با  استان  خارجى 
پایانه مرزى دوغارون درزمینٔه  که رتبه سوم 
صادرات مؤید این مطلب است. عالوه بر این 
پایانه  بودن 3  دارا  با  استان خراسان رضوى 
مرزى با کشور ترکمنستان دروازه ایران براى 
 CIS تجارت و ترانزیت با کشورهاى عضو
مى باشد. در طى سال 1394 نیز از طریق 3 
پایانه مرزى استان با کشور ترکمنستان، 841 
هزارتن کاال صادر و 2,7 میلیون تن ترانزیت 

انجام شده است.

  آیا در اسـتان طرح مطالعات حمل ونقل 
است؟ انجام شده 

طى سال هاى اخیر مطالعات جامع حمل ونقل 
شهرسازى  و  راه  وزارت  توسط  کشور  بار 
انجام شده و هم اکنون نیز مراحل نهایى تصویب 
خود را مى گذراند لیکن در سال گذشته در 
اداره کل راهدارى و حمل ونقل جاده اى استان 
اداره،  کارشناسان  از  تعدادى  همکارى  با  و 
بهره ورى  افزایش  با عنوان راهکار  مطالعاتى 
بررسى  و  مسافر  و  کاال  جاده اى  حمل ونقل 
تجارت با سایر کشورها انجام و نتایج آن در 

 1394 سـال  در  دوغـارون  مـرزی  پایانـه 
درزمینـٔه صـادرات کاال، رتبـه سـوم و پایانه 
درزمینـٔه  لطف آبـاد  و  سـرخس  مـرزی 
ترانزیـت کاال رتبـه چهـارم و پنجم کشـور 
را بـه خـود اختصـاص داده انـد کـه این نیز 
خـود نشـان دهنده جایگاه هم اسـتان در امر 

می باشـد بین المللـی  حمل ونقـل 

 بلوغ و پختگی تشکل های صنفی
از نقاط قوت حمل و نقل جاده ای استان

سید حیدر رضوى

حمل و نقل
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  به نظر جنابعالی با توجه به جایگاه ارزنده 
حمل ونقل در توسعه صادرات، اشتغال زایی 
و درآمدزایی استان، آیا حمایت های الزم از 

سوی بخش دولتی به عمل آمده است؟
از  یکی  اشتغال  مسئله  این که  به  عنایت  با 
مهم ترین مسائل دولت مى باشد و حمل ونقل 
نیز به عنوان یکى از ارکان بسیار مهم توسعه 
پایدار مى تواند به نحو بسیار مناسب به این 
امر کمک کند؛ لذا دولت همواره سعى داشته 
اقدام هاى مناسبى را براى توسعه این صنعت 
انجام دهد. ایجاد زیرساخت هایى نظیر احداث 
پایانه  در  تجن  رودخانه  روى  بر  دوم  پل 
 4 و   3 فازهاى2،  اجراى  سرخس،  مرزى 
پایانه هاى لطف آباد ازجمله اقدام هاى سازمان 
راهدارى و حمل ونقل جاده اى درزمینٔه توسعه 

زیرساخت هاى حمل ونقل بین المللى است.
در کنار همه این مسایل، تدابیر حمایتى براى 
و  عام  طور  به  کار  و  کسب  فضاى  بهبود 
فعالیت در بخش حمل و نقل به طور خاص 
نیزدردست  انجام است از جمله مجوز قانونى 
واردات ناوگان زیر سه سال، تصویب طرح ها 
براى اعطاى تسهیالت از صندوق توسعه ملى 
و اجرایى شدن تعدادى از طرح ها با تسهیالت 
مختلف در راستاى تحقق همین اهداف عملى 

شده است .
از دیگر اقدامات دولت مى توان به ایجاد امنیت 
باال نسبت به سایر کشورهاي منطقه نیزاشاره 

نمود 

  بـرای کاهـش تصـدی هـا و افزایـش 
نقـش تشـکل های بخـش خصوصـی در 
حوزه حمل ونقـل چـه اقدام هایی صورت 

اسـت؟ گرفته 
در استان خراسان رضوى نزدیک به 600 شرکت 
حمل ونقل و 47 هزار نفر راننده فعالیت مى 
کنند که تحت پوشش 34 تشکل صنفى بخش 
حمل ونقل جاده اى مى باشند . به پشتوانه این 
تعداد شرکت، اداره کل راهدارى و حمل ونقل 
جاده اى خراسان رضوى قسمت عمده اى از 
انجمن موصوف واگذار  به  را  وظایف خود 
نموده است. عالوه براین  یکى از نقاط قوت 

 حمل و نقل استان، بلوغ و پختگى تشکل هاى
صنفى به دلیل قدمت و سطح باالى فعالیت و 
تعامل انجمن هاى صنفى است که مشارکت 
آنان درتصمیم گیري ها از جمله حمایت هاي 

دولتی از فرایند حمل ونقل است.

ــش  ــرمایه گذاری در بخ ــت س   وضعی
حــوزه  در  به خصــوص  حمل ونقــل 

ــت؟ ــه اس ــل چگون بین المل
سرمایه گذارى  بخش هاى  مهم ترین  از  یکى 
خارجى، بخش حمل ونقل بین المللى مى باشد. 
در حال حاضر با توجه به تسهیالتى که براى 
سرمایه گذاران خارجى درنظر گرفته شده؛ در 
طى سال گذشته حدود 25 هزار دالر توسط 
سرمایه گذاران خارجى که عمدتاً تبعه افغانستان 
مى باشند در این زمینه سرمایه گذارى انجام شده 

است.

  برای نوسازی ناوگان فرسوده حمل ونقل 
چه اقدام هایی صورت گرفته است؟

با توجه به تفاهم نامه اى که سازمان راهدارى و 
حمل ونقل جاده اى با شرکت هاى خودروساز 
ذیل  شرح  به  تسهیالت  است  انجام شده 

پرداخت مى شود: 
- باري:  70درصد  قیمت خودرو تسهیالت 
تا سقف300 میلیون تومان با کارمزد12درصد 
براي ناوگان اروپایی و کره اي تاسقف 200 

میلیون تومان با کارمزد 15درصد بازپرداخت 
60ماهه.

خـودرو  قیمـت  70درصـد   اتوبـوس:   -
تسـهیالت تـا سـقف350 میلیـون تومـان بـا 

60ماهـه. بازپرداخـت  کارمزد10درصـد 
- مینـی بـوس: 70درصـد  قیمـت خـودرو 
تسـهیالت تـا سـقف120میلیون تومـان بـا 

60ماهـه. بازپرداخـت  کارمزد6درصـد 
- سـواري کرایـه: جیلـی 45 میلیـون تومـان 
بازپرداخـت  کارمزد6درصـد  بـا  تسـهیالت 

48ماهـه.
- طـرح هاي حمـل ونقل روسـتایی: وینگل 
48میلیـون تومان 4درصـد + 12میلیون تومان 

آورده.
- قیمت تقریبی خودروي اسقاط شده: کامیون 
20تا35،اتوبوس و مینی بوس 10 تا30 و نیز 

سواري کرایه حدود 5 میلیون تومان.
البته الزم به ذکر است به دالیل قیمت باالي 
خودروها ، بعضا قیمت خودرو در نمایشگاه ها 
کمتر از نمایندگی خودروساز می باشد، قیمت 
باالي  کارمزد   ، اسقاطی  خودروي  پایین 
تسهیالت ، نحوه اعطاي تسهیالت ، فرایند 
طوالنی اخذ تسهیالت، نوبت طوالنی بویژه 
براي سواري کرایه ، توقف طوالنی پرونده ها 
در بانک ها براي اعطاي تسهیالت، فعالیت 
ناوگان فرسوده در اطراف کالن شهرها استقبال 

کم رنگى  از این طرح شده است.

شرکت های  مالیات  مشکل  حل  برای    
حمل ونقل چه اقدام هایی انجام  گرفته است؟

در سال گذشته جلسات متعددى با سازمان 
امور مالیاتى استان براى پى گیرى مشکالت 
صنف حمل ونقل برگزار شد که ماحصل آن 
برگزارى دوره هاى آموزشى براى مدیران عامل 
بین المللى  و  داخلى  حمل ونقل  شرکت هاى 
کاال و شرکت هاى مسافربرى بود و در طى آن 
تمامى مدیران شرکت ها در این دوره شرکت 

نمودند. 
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بر  تاکید  مجلس،با  عمران  کمیسیون  عضو 
ضرورت توجه بیشتر به حوزه حمل و نقل 
در کشور، گفت: حمل و نقل از منظر موقعیت 
استراتژیک کشور ما مى تواند پایه هاى تحقق 

اقتصاد مقاومتى را بنا کند.
نقش  به  اشاره  با  محمدرضا رضایى کوچى 
ممتاز کمیسیون هاى تخصصى مجلس،گفت: 
کمیسیون ها یکى از ارکان اصلى تصمیم گیرى 
هستند  اسالمى  شوراى  مجلس  نظارتى  و 
اسالمى  و کمیسیون عمران مجلس شوراى 
مرجع ورود کارشناسى و حاکمیتى مجلس در 
حوزه هاى حمل و نقل، مسکن، عمران شهرى 
حوادث  آسیب هاى  بازسازى  و  روستایى  و 

غیرمترقبه مى باشد.

عملکـرد قابل قبول کمیسـیون عمـران در 
مجلـس نهم

عضـو کمیسـیون عمـران مجلـس بـا اشـاره 
بـه عملکـرد کمیسـیون عمـران مجلـس در 
دوره نهم،گفـت: ایـن کمیسـیون در مجلـس 
نهـم داراى عملکـرد قابـل قبولى بـوده که از 
مسـتندات گزارش هاى رسـمى مجلس قابل 
احصااسـت والبته الزم است در روندى رو به 

بهبـود این عملکـرد ارتقـا یابد.
بـا  در مجلـس دهـم،  مـردم  نماینـده  ایـن 
یـادآورى وضعیـت کنونـى حمـل و نقل در 
کشـور،تصریح کرد:حمل و نقـل از این منظر 
که اصلى ترین زیر سـاخت توسـعه شـناخته 
جوامـع  برنامه ریـزى  نظـام  در  شـود؛  مـى 

جایـگاه کلیـدى و ویـژه اى دارد.

درآمدهای  کسب  در  ایران  سهم  ارتقای 
بین المللی با توسعه حمل و نقل

وى بــا بیــان اینکــه حمــل و نقــل از منظــر 

ــور  ــدادادى کش ــتراتژیک و خ ــت اس موقعی
 مــا در منطقــه کــه بهتریــن،ارزان تریــن
و  حمــل  کریدورهــاى  ســریع ترین  و 
ــمار  ــه ش ــرب ب ــه غ ــیا ب ــرق آس ــى ش نقل
ــح  ــزایى دارد،تصری ــه س ــت ب ــى رود اهمی م
و  مناســب  پهنــه  کرد:خوشــبختانه 
آب هــاى  بــه  خــاص  دسترســى هاى 
ــه  ــراى مــا ب ــر ب بین المللــى ظرفیتــى بى نظی
ــروت در  ــن ث ــد از ای ــه بای ــانده ک ارث رس
ارتقــاى ســهم ایــران در کســب درآمدهــاى 
بین المللــى و بکارگیــرى فرصت هــاى ایــن 

ــود. ــرى ش ــتفاده حداکث ــوزه اس ح
رضایــى کوچــى بــا بیــان اینکــه بایــد بــراى 
ــه دســت گرفتــن بازارهــاى بیــن المللــى  ب
حمــل و نقل و توســعه آن را جــدى بگیریم، 
تأکیــد کــرد: عــدم اســتفاده از حمــل و نقــل 
و مزایــاى آن از ســوى کشــور مــا مدیریــت 
ــیرهاى  ــاد مس ــه ایج ــى را وادار ب بین الملل
ــد  ــن درکشــورهاى منطقــه مــى کن جایگزی

کــه ایــن بــه ضــرر مــا اســت.

ــی ارزان  ــل و دسترس ــل و نق ــق حم رون
راهــکاری بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتی
بــه گــزارش خانــه ملــت، ایــن نماینــده مردم 
ــق  ــه رون ــد براینک ــا تاکی ــس دهم،ب درمجل
ــه و  ــى ارزان،بهین ــل و دسترس ــل و نق حم
ــا بهــره ورى بــاال در ســطح کشــور الزمــه  ب
توســعه اقتصــادى کشــور و تحقــق اقتصــاد 
ــل و  ــش  حم ــزود: بخ ــت، اف ــى اس مقاومت
ــى هاى  ــراى دسترس ــد ب ــى بای ــل هوای نق
ــرارى،  ــى و اضط ــى، حاکمیت ــریع مدیریت س
ــریع،  ــى س ــراى دسترس ــاده اى ب ــش ج بخ
دریایــى  فوق العاده،محلى،غیرانبوه،بخــش 
بــراى بازرگانى ها،حمــل انبــوه بیــن المللــى 

و بخــش ریلــى بــراى حمــل انبــوه و ارزان 
ــوند. ــذارى ش ــدف گ ه

از  هرکــدام  اینکــه  بیــان  بــا  وى 
حمــل و نقــل هــاى موجــود درکشــور 
اهمیــت باالیــى از حیــث کمــک بــه توســعه 
دارند،افــزود: امــا توســعه زیرســاخت و 
ارتقــاى بهــره ورى بایــد بــر بخــش حمــل و 

نقــل ریلــى متمرکــز شــود.
ــروز  ــه ام ــان اینک ــا بی ــى ب ــى کوچ رضای
داراى شــبکه جــاده اى 214 هــزار کیلومتــرى 
ــتایى  ــد آن راه روس ــه 60 درص ــتیم ک هس
اســت و بالــغ بــر 90 درصــد بــار و مســافر 
ــن شــبکه جــاده اى  ــق 20 درصــد ای از طری

مى شــود، جابه جــا 
وى تصریح کرد:گرچه سـهم حمـل جاده اى 
به نسـبت ریل بسـیار بـاال بوده و باید سـهم 
ریـل را از طریق ارتقـاى مدیریت و بهره ورى 
بـاال ببریم،اما باید توجه داشـت که کشـور ما 
به نسـبت وسـعتى کـه دارد جزو کشـورهاى 

کمتر توسـعه یافته به شـمار مى شـود.

انتقــاد از عــدم مدیریــت مناســب منابــع 
در حــوزه حمــل و نقــل

ــم،  ــس ده ــرم در مجل ــردم جه ــده م نماین

فعالیت ناوگان کشور با حدود 30 درصد ظرفیت

محمد رضا  رضایی کوچی عضو کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد:
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بــا انتقــاد از عــدم مدیریــت مناســب منابــع 
در حــوزه حمــل و نقل،ادامــه داد: وزارت 
 13 زمــان  همیــن  در  شهرســازى  و  راه 
ــداث  ــت اح ــاده در دس ــر ج ــزار کیلومت ه
دارد؛درحالــى کــه منابــع آن جوابگــوى 
ــر اســت  ــزار کیلومت ــاالنه 13 ه احــداث س
کــه ایــن یــک فاصلــه میــان نیازهــا و منابــع 

ــت. ــرده اس ــاد ک ــود ایج موج
وى ادامــه داد:بایــد در بحــث ارتقــاى حمــل 
ــف  ــع از تعری ــعه مناب ــن توس ــل ضم و نق
ــرده  ــوددارى ک ــرورى خ ــاى غیرض پروژه ه
ــا  ــق ب ــدار و منطب ــع را هدف ــع مناب و توزی
طرح هــاى توجیهــى و اولویــت ســنجى 

ــرد. ــاز ک آغ
رضایــى کوچــى افــزود: درکنــار مشــکالت 
اجرایــى و احــداث جاده هــا، نگهــدارى 
شــبکه موجــود از منظــر همــه ســاختارهاى 
مدیریتــى مبانى،اولویــت باالتــرى نســبت به 
ــه علــت عــدم تعریــف  ــا ب احــداث دارد،ام
منابــع الزم بــه فراموشــى ســپرده شــده 

اســت.

فرســودگی نــاوگان حمل و نقــل عمومی 
مشــکالت بســیاری را بــرای کشــور 

موجــب شــده اســت
ــا  ــس دهم،ب ــردم در مجل ــده م ــن نماین ای
ــل و  ــاوگان حم ــودگى ن ــه فرس ــان اینک بی
نقــل عمومــى مشــکالت بســیارى را بــراى 
ــزود: 395  ــده اســت، اف کشــور موجــب ش
هــزار دســتگاه نــاوگان کامیونــى بــراى 

حمــل بــار و 92 هــزار دســتگاه نــاوگان 
عمومــى مســافرى درکشــور وجود 

دارد کــه ناوگانــى فرســوده از 
نظــر ســاختار حاکمیتى 

ــوند. ــناخته مى ش ــن ش ــره ورى پایی ــا به ب
بــه طــورى کــه بیــش از 80 درصــد نــاوگان 
ــوده و  ــى ب ــده مالک ــا رانن ــى ی ــود مالک خ
ــاوگان دچــار بى انضباطــى  ــن ن مدیریــت ای
و عــدم بهــره ورى شــده و بایــد بــه ســمت 
مدیریــت مشــخص حقوقــى گام هــاى بلنــد 

ــم. ــى برداری و اساس
وى ادامــه داد: از منظــر بهــره ورى نیــز ایــن 
ــت  ــد ظرفی ــا 30 درص ــدودا ب ــاوگان ح ن
نوســازى  ضمــن  بایــد  مى کندکــه  کار 
ناوگان،ظرفیــت را بــا ارتقــاى بهــره ورى 
افزایــش داده و از آن در حــوزه خدمــات 

ــم. ــتفاده کنی ــت اس ترانزی
ــان  ــا بی ــس ب ــران مجل ــیون عم عضوکمیس
ــبکه 10  ــک ش ــى ی ــوزه ریل ــه در ح اینک
هــزار کیلومترى فرســوده شــده اســت،گفت: 
ــا متوســط  حــدود 23 هــزار واگــن بــارى ب
ســن 30 ســال، 850 لوکوموتیــو و2000 
واگــن مســافرى 30 ســاله داریــم کــه 
ــد. ــى رون ــمار م ــه ش ــوده ب ــى فرس ناوگان

ــع در حــوزه  ــود مناب ــه کمب ــا اشــاره ب وى ب
توســعه حمــل و نقــل ریلــى، افــزود: وزارت 
راه و شهرســازى بایــد ســاالنه 10 هــزار 
ــه  ــا ب ــى ایجــاد کند؛ام ــروژه ریل ــر پ کیلومت
علــت کمبــود منابــع موفــق بــه ایجــاد تنهــا 

ــى شــود. ــر در ســال م 250 کیلومت

4 فــرودگاه از 70 فــرودگاه کشــور فعــال 
اســت

ــت  ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــى ب ــى کوچ رضای
ــور،گفت:  ــى در کش ــل هوای ــل و نق حم
در حــال حاضــر 70 فــرودگاه 
ــود دارد  ــور وج درکش
کــه فقــط 4 

ــد. ــادى دارن ــه اقتص ــرودگاه توجی ف
وى بــا تأکیــد بــر ضــرورت نوســازى 
نــاوگان حمــل و نقــل هوایــى کشــور، 
افــزود: 220 هواپیمــا و 36 هــزار صندلــى بــا 
ــاال در کشــور وجــود دارد  متوســط ســنى ب
کــه نوســازى نــاوگان حمــل و نقــل هوایى، 
تقویــت ایرالیــن هــا و تدویــن طــرح هــاى 
اقتصــادى فــرودگاه ها متاســفانه فاقــد برنامه 

و عملکــرد شــده اســت.
ــوراى  ــس ش ــران مجل ــیون عم عضوکمیس
ــل و  ــت حم ــه وضعی ــاره ب ــالمى،با اش اس
نقــل دریایــى کشــور،تصریح کــرد: در بحث 
دریایــى 5800 کیلومتــر ســاحل اســتراتژیک 
ــا  ــا ره ــت آنه ــه 80 درصــد ظرفی ــم ک داری
ــا 20  ــى کشــور ب ــدر بازرگان ــده و 11 بن ش

ــد. درصــد ظرفیــت کار مــى کنن

از  عدم استفاده از حمل و نقل و مزایای آن 
سوی کشور ما مدیریت بین المللی را وادار به 
ایجاد مسیرهای جایگزین درکشورهای منطقه 

می کند که این به ضرر ما است

جاده ها،  احداث  و  اجرایی  مشکالت  درکنار 
همه  منظر  از  موجود  شبکه  نگهداری 
باالتری  مبانی،اولویت  مدیریتی  ساختارهای 
نسبت به احداث دارد،اما به علت عدم تعریف 

منابع الزم به فراموشی سپرده شده است

یا  مالکی  خود  ناوگان  درصد   80 از  بیش 
راننده مالکی بوده و مدیریت این ناوگان دچار 
بی انضباطی و عدم بهره وری شده و باید به 
سمت مدیریت مشخص حقوقی گام های بلند 

و اساسی برداریم
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و  چیسـت  حمل و نقـل  مشـکل  مهم تریـن 
چـرا تمامـى فعـاالن حمل و نقـل جـاده اى از 
وضعیـت موجـود ناراضى هسـتند؟  جواب: 
«پاییـن بودن بهـره ورى در بخش حمل ونقل. 
مشـکل مـا عـدم ورود سـرمایه بـه بخـش 
حمل و نقـل اسـت و برعکـس، سـودى هـم 
کـه در ایـن بخش حاصل مى شـود، در جایى 
دیگر سـرمایه گذارى مى شـود .»این پرسش و 
پاسـخ رئیس سـازمان راهدارى و حمل و نقل 
جـاده اى از خودش در روز حمل و نقل اسـت!
داود کشـاورزیان در سـال گذشته و چند روز 
بعـد از «جهاد جابه جایـى زائـران اربعین»، به 
مناسـبت روز حمل و نقل، در جمـع معاونان، 
حمل و نقـل  فعـاالن  و  انجمن هـا  مدیـران، 
جـاده اى حضـور یافت و با سـین جیم حوزه 
مسـئولیتش تالش کـرد با ارائه برخـى آمار و 
ارقـام، هـم از تنگناهاى مسـیر سـخن بگوید 
و هـم از برنامه ها. البته کشـاورزیان، زمسـتان 
سـال گذشـته نیـز طـى اظهاراتـى مهم تریـن 
چالـش صنعـت حمل و نقـل کشـور را پایین 
بـودن نـرخ سـوخت و قیمـت فرآورده هـاى 
نفتـى عنـوان کـرده و گفتـه بـود: بـا ایـن 
وضعیـت، رونـد طبیعـى نوسـازى نـاوگان 
افزایـش  موجـب  و  مختـل  حمل و نقـل، 
سـهم اسـتهالك و قیمـت تمام شـده کامیون 

مى شـود.
چالـش دوم از نظـر وى، سـودآورى پاییـن 
اسـت کـه موجـب شـده، سـرمایه گذارى در 
ایـن بخـش وجود نداشـته باشـد و شـرکت 

بزرگى تأسـیس نشـود.

مقایسه پیمایش کامیون ها
در حالـى کـه برخـى از فعـاالن حمل و نقـل 
شـرکت  خصوصـى،  بخـش  در  جـاده اى 
محـورى به جاى خودمالکى را از راهکارهاى 
ترانزیـت  و  جـاده اى  حمل و نقـل  توسـعه 
اعتقـادى  امـا کشـاورزیان چنیـن  مى داننـد 
نـدارد: «مسـئله این نیسـت که مالـک ناوگان 
شـرکت باشـد یا راننده، چرا کـه این موضوع 

تأثیـرى در بهـره ورى نـدارد. » .
بـا ایـن حـال بـه گفتـه وى، مقایسـه میـزان 
پیمایـش کامیون هـا در ایران با جهـان بیانگر 
اختـالف فاحـش در ایـن زمینـه اسـت. در 
کشـورهاى توسـعه یافتـه ایـن رقم، سـاالنه 
حـدود 150 هـزار کیلومتـر اسـت، در حالى 
کـه در کشـور ما حـدود 50 هـزار کیلومتر و 
بیانگـر پایین بـودن بهـره ورى در حمل ونقل 
اسـت . وى درخواسـت کرد همه فعـاالن این 
حوزه، بسـته پیشـنهادى خود را براى افزایش 

بهـره ورى ارائـه کنند.

اتوبوس و بند »ق«
تولیـد اتوبـوس و بهره منـدى از ظرفیت هاى 
از دیگـر نـکات حائزاهمیـت در  بنـد «ق» 
عرصـه حمل و نقـل جـاده اى اسـت. در ایـن 
زمینـه، علیرغم ظرفیت بـاالى تولید اتوبوس 
برون شـهرى در کشـور، سـاالنه تنهـا 150 تا 
200 دسـتگاه اتوبـوس برون شـهرى تولیـد 
مى شـود کـه قرار اسـت این میزان با اسـتفاده 
از ظرفیت هـاى قانونـى مانند بنـد «ق» قانون 
بـراى  وام  افزایـش  یابـد.  افزایـش  بودجـه 

نوسـازى ناوگان مینى بوسرانى و اتوبوسرانى 
تـا میـزان 70 درصـد نیز از دیگـر برنامه هایى 
اسـت کـه البته چنـدان مـورد اسـتقبال نبوده 

است.

سهم 50 درصدی کو؟
اتحادیـه  رئیـس  عامـرى،  احمدرضـا 
شرکت هاى تعاونى مسـافربرى کشور، توجه 
بیشـتر دولـت بـه سـرمایه گذارى در بخـش 
حمل ونقـل و زیرسـاخت ها، لحـاظ کـردن 
معافیـت گمرکـى یا چشـم پوشـى از مالیات 
بـر ارزش افزوده و عملى شـدن وعده سـهم 
50 درصـدى حمل و نقل از هدفمنـدى یارانه 

سـوخت را خواسـتار شـد.
بـه گفتـه وى طـى 38 سـال گذشـته تاکنون 
منافـع بخش حمل و نقل در نظر گرفته نشـده 
در حالى که 100 درصد آن خصوصى اسـت. 
عامرى مى افزاید: از اتوبوسـى که 700 میلیون 
تومـان قیمـت دارد مبلغى حـدود 72 میلیون 
تومـان ارزش افـزوده از بخـش خصوصـى 
عامـل 3000  مدیـران  و  مى شـود  دریافـت 
شـرکت حمل ونقـل در زندگـى روزمره خود 
مشـکل دارند و دیگر کسـى شرکت تأسیس 

نمى کنـد زیرا بسـیار ریسـک پذیر اسـت.

کلید نوسازی
انجمن هاى  محمد خان بلوکى، رئیس کانون 
گفت:  نیز  جاده اى  ناوگان  رانندگان  صنفى 

گره حمل و نقل جاده ای 
افزایش بهره وری

ادامه در صفحه 40



21

13
95

اه 
ر م

آذ
 - 

55
ه 1

مار
ش

بخش قابل توجهی از تصدی های دولتی به انجمن واگذار شده است

دکتـر عبـداهلل ثقفـی رئیـس انجمـن صنفـی کارفرمایی 
وموسسـات حمـل و نقل داخلی کاالی مشـهد و حومه:

مؤسسات  و  کارفرمایی  صنفی  انجمن 
حومه  و  مشهد  کاالی  داخلی  حمل ونقل 
جزء اولین انجمن های کارفرمایی حمل ونقل 
داخلی کاالست که با تدبیر مدیران وقت با 
هدف بررسی و رسیدگی به مشکالت صنفی 
اعضاء و اتخاذ تدبیر مناسب در زمینه صیانت 
از حقوق صنفی اعضاء تشکیل گردید. با 
توجه به شأن و منزلت انجمن که به یقین 
انجمن های  بین کل  از اهمیت ویژه ای در 
حمل ونقل کاال در کشور برخوردار است، 
توانسته با جمع آوری اطالعات، بررسی و 
تحقیق نیازها، اولویت ها و همچنین حمایت 
و دفاع همه جانبه از حقوق و منافع صنفی 
و  مستمر  همکاری  و  اعضاء  حرفه ای  و 
همه جانبه با وزارتخانه و نهادهای رسمی از 
تمامی دست مایه های مادی و معنوی خود 

استفاده نماید.
صنفى  انجمن  رئیس  ثقفى  عبداهللا  دکتر 
داخلى  حمل ونقل  مؤسسات  و  کارفرمایى 
کاالى مشهد و حومه ضمن بیان مطلب فوق 
در گفتگو با خبرنگار ما به تشریح فعالیت ها، 
وظایف و مشکالت فراروى انجمن و اعضاى 
آن پرداخت و گفت: انجمن صنفى شرکت ها 
و مؤسسات حمل ونقل داخلى کاالى مشهد 
تأسیس   1373/11/15 تاریخ  در  حومه  و 
شد و هم اکنون انجمن با تعداد 122 شرکت 
از مشهد، سرخس، چناران،  کاال  حمل ونقل 
کالت نادرى، رباط سفید و فریمان به فعالیت 
خود ادامه مى دهد که بخش قابل توجهى از امور 
تصدى گرایانه بخش دولتى (سازمان راهدارى 
و حمل ونقل جاده اى) توسط انجمن ها صورت 

مى پذیرد.
وى در ادامه به معرفى بخشى از امور تصدى 

گرایانه را که به انجمن واگذارشدهپرداخت:
واریزى  و  پایانه  حق  3درصد  -محاسبات 
آن توسط شرکت ها به حساب معرفى شده و 
هماهنگى در این مورد با اداره کل راهدارى 

و حمل ونقل جاده اى استان خراسان رضوى، 
همچنین دریافت نیم درصد، بابت اجاره غرفه ها 
در پایانه بار عمومى هنگام دریافت بارنامه که 
مى بایست شرکت ها قبًال تسویه حساب کامل 

نموده باشند.
براى  پرونده  تشکیل  و  اولیه  -اقدام هاى 
متقاضیان تأسیس شرکت حمل ونقل و فراهم 
نمودن کلیه امورى که متقاضیان تأسیس باید 
انجام داده و پس از تکمیل پرونده، آن را به 
ارسال  تأسیس  پروانه  براى صدور  کل  اداره 

کنند.
- چون مدت اعتبار پروانه فعالیت شرکت هاى 
حمل ونقل مشخص مى باشد و پس از پایان 
پروانه  تمدید  براى  مى بایست  اعتبار  مدت 
به  را  تعریف شده  قانونى  اقدام هاى  فعالیت 
انجام برسانند، فراهم نمودن پرونده تکمیلى 
شرکت ها و ارسال آن به اداره کل براى تمدید 

پروانه فعالیت.
- قبًال شرکت هاى حمل ونقل براى دریافت 
بارنامه به اداره کل و بانک مراجعه مى نمودند 
که بر اساس توافق و قرارداد منعقده فى مابین 
انجمن و اداره کل، انجمن بارنامه را یکجا از 
بانک دریافت و شرکت ها براى دریافت بارنامه 
به انجمن مراجعه و انجمن بر اساس تعداد 
به  را  بارنامه  براى هر شرکت  مشخص شده 

شرکت تحویل مى دهد.
اداره  موردنظر  نرم افزارى  امور  کلیه  -انجام 
کل شرکت هاى حمل ونقل و پشتیبانى و رفع 

مشکالت نرم افزارى آن ها.
رئیس انجمن صنفى کارفرمایى و مؤسسات 
حمل ونقل داخلى کاالى مشهد و حومه در 
این که هماهنگى و تعامل بسیار  بابیان  پایان 
و  راهدارى  کل  اداره  و  انجمن  بین  خوبى 
حمل ونقل جاده اى استان وجود دارد، گفت: 
بدون تعارف باید در اینجا از مسئوالن محترم 
اداره کل راهدارى و حمل ونقل جاده اى تقدیر 
و تشکر نمایم چراکه به نوعى در تصمیم سازى 

و بازرسى ها و کلیه امورى که به شرکت هاى 
حمل ونقل مرتبط است هماهنگى کاملى وجود 
دارد، البته انجمن نیز در این خصوص تمام هم 
خود را معطوف داشته که حاصل آن، کاهش 
هر چه بیشتر پیچ وخم هاى ادارى شرکت هاى 
حمل ونقل و کاهش حجم فعالیت هاى اداره کل 
براى انجام امور کالن تر در بخش حمل ونقل 

جاده اى مى باشد.
دکتر ثقفى در ادامه خاطرنشان ساخت: تصور 
ما این است که در بخش مهم تر یعنى سازمان 
محترم راهدارى و حمل ونقل جاده اى کشور 
بخش  با  بیشترى  بسیار  همکارى  فضاى 
خصوصى وجود دارد حال اینکه دوستان و 
همکاران ما در کانون انجمن هاى صنفى کشور 
در این خصوص قدرى قصور دارند یا اینکه 
سازمان راهدارى و حمل ونقل جاده اى کشور 
در این زمینه اعتقاد کمترى دارد را نمى دانم، 

لکن این کاستى به نظر مى رسد.
وى در پایان گفت: امیدواریم این تعامل هر چه 
بیشتر شود چون یکى از بخش هایى که بیشترین 
خصوصى  بخش  به  گرایانه  تصدى  امور 
است،  جاده اى  حمل ونقل  است  واگذارشده 
البته ناگفته نماند که عمده سرمایه گذاران این 

بخش نیز خصوصى هستند.
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ــرد،  ــراى هــر ف ــا درآمــد ب تأمیــن معــاش ی
جــزء الینفــک حیات اســت. داشــتن شــغلى 
بــراى ایــن درآمــد هــم جــزء واجبات اســت 
و تأمیــن آتیــه شــغلى بــدون زندگــى همــراه 
بــا کار، تــالش و اســترس میســر نیســت. در 
ــران  ــان، یکــى از دغدغه هــاى کارگ ــن می ای
روزمــزدى کار فرداســت! ایــن اســترس، 
ــه کار  ــتن ب ــراى دل نبس ــى ب ــل موجه دلی
امــروز اســت زیــرا غــم نــان فــردا، پراکندگى 
افــکار را بــه همــراه دارد. نویســنده وبــالگ 
ــوس»  ــده اتوب ــک رانن ــته هاى ی «دست نوش
ــه،  ــه هفته نام ــت ب ــن یادداش ــال ای ــا ارس ب
امنیــت شــغلى راننــدگان بین شــهرى را 

بررســى کــرده اســت.
بــه  توجــه  بــا  خطیــر،  مشــاغل 
حساســیت هاى موجــود، نیــاز بــه کارکنانــى 
دارنــد کــه توانایــى کامــل انجــام آن را دارا و 
ابــزار الزم را در اختیار داشــته باشــند. مســلمًا 
ــن  ــى از همی ــى یک ــده آل روان ــرایط ای ش
ابزارهاســت. مثــًال اگــر یــک جــراح در حین 
عمــل جراحــى، دغدغــه و دل مشــغولى 
ــاً نتیجــه عمــل،  شــدید داشــته باشــد، یقین
آن چیــزى نخواهــد بــود کــه انتظار مــى رود! 
رانندگــى درون و برون شــهرى بــا توجــه بــه 
تأثیرگــذارى و تأثیرپذیــرى از حمل ونقــل و 
ترافیــک و نیــز به دلیــل اینکــه نتیجــه تــالش 
ــتقیم دارد،  ــر مس ــه، اث ــر جامع ــدگان ب رانن
یکــى از همیــن مشــاغل خطیــر اســت امــا 
ــه  ــان ک ــاً آن ــدگان خصوص ــفانه رانن متأس
در جاده هــاى برون شــهرى طــى مســیر 
مى کننــد به صــورت روزمــزدى و بــدون 
هیــچ پشــتوانه و امنیــت شــغلى کار مى کننــد 
و هــر آن، ممکــن اســت بنــا بر ســلیقه از کار 

ــرك کار شــوند. ــه ت ــور ب ــا مجب ــار ی برکن
عرصــه  کارآفرینــان  دیگــر،  طــرف  از 
حمل ونقــل بــا توجــه بــه هزینه هــاى 
ــه  ــى ک ــغ هنگفت کمرشــکن موجــود و مبال
ــت  ــن صنع ــرمایه گذارى در ای ــد س نیازمن
ــتند و  ــى هس اســت، در اندیشــه صرفه جوی
بــه همیــن دلیــل گاهــى در حــق راننــدگان، 
شــرکت هاى  و  مى شــود  روا  اجحــاف 
به خصوصــى  عنایــت  بــا  نیــز  متبــوع 
بــودن، قوانینــى دارنــد کــه عمدتــاً بــه نفــع 
ــن  ــى ای ــاى اجرائ ــى اهرم ه ــدگان یعن رانن
صنعــت نیســت. در ایــن رابطــه، مهم تریــن 
دغدغه هــا و راهکارهــاى تأمیــن امنیــت 
ــوان  ــدگان را مى ت ــراى رانن ــدار ب شــغلى پای

ــت: ــر دانس ــوارد زی در م
ــا شــغل و خطــرات  1- حقــوق متناســب ب

ــى آن احتمال
2- اضافــه کارى بــراى ســاعت هاى معطلــى 

در ترمینــال و شــرکت هاى مســافربرى
ــى  ــر و تکمیل ــاى عم ــص بیمه ه 3- تخصی
ــغل  ــودن ش ــر ب ــه خطی ــه ب ــا توج ــه ب ک
رانندگــى از ملزومــات راننــدگان بــراى 
تأمیــن آتیــه درآمــدى خانــواده بعــد از فوت 

ــت. آن هاس
4- دورکارى

5- اســتفاده از مرخصى هــاى ســالیانه و 
ــه) ــق برنام ــالت (طب تعطی

6- بن هاى کارگرى
7- سهام عدالت (کارگرى)

8- عیدى و پاداش هاى مرسوم
ــا  ــکى ب ــتراحت هاى پزش ــتفاده از اس 9- اس

رعایــت قوانیــن کار
ــاى  ــه معن ــه اى ب ــدى از اتحادی 10- بهره من
واقعــى بــراى دفــاع از حقــوق راننــدگان نــه 

اتحادیــه  مالــکان اتوبــوس.

همــه این هــا تنهــا بخشــى از مقــررات 
ــت  ــور اس ــاغل کش ــران ش ــراى کارگ کار ب
ــه  ــى ک ــرا رانندگان ــت چ ــوم نیس ــا معل ام
ــرو  ــن درگ ــن میه ــردم ای ــال م ــان و م ج
ــات و  ــل امکان آســایش آن هاســت، از حداق
ــا  ــتند؟ آی ــد نیس ــى بهره من ــاج زندگ مایحت
ــدگان  ــتخدام رانن ــن معضــل، اس راه حــل ای
یــا  مســافربرى  شــرکت هاى  توســط 
ــت؟  ــى نیس ــا دولت ــى ی ــرى خصوص بارب
مســافربرى  شــرکت هاى  درصورتى کــه 
کمــى از حقــوق حقــه راننــدگان را بــه آن ها 
اختصــاص دهنــد و اهرمــى بــراى نظــارت 
قبیــل شــرکت ها در اجــراى  ایــن  بــر 
ــد و  ــن کار باش ــرط قوانی ــد و ش ــدون قی ب
راننــدگان بــه طــرق مشــروع و قانونــى 
جــذب شــرکت هاى مســافربرى شــوند، 
اصلى تریــن دغدغــه آن هــا کــه تأمیــن 
ــود. ــرف مى ش ــت، برط ــغلى اس ــت ش امنی
تمایــل  عــدم  دالیــل  از  یکــى  شــاید 
ــم،  ــن مه ــه ای ــن در دادن ب ــه ت شــرکت ها ب
ــون و ســود سرشــارى  ــرار از قان ــاى ف راه ه
ــان  ــکان و صاحب ــب مال ــه جی ــه ب اســت ک
ــال  ــراى مث ــود. ب ــرازیر مى ش ــرکت ها س ش
وقتــى اتوبــوس تصــادف  کنــد، بــار قاچــاق 
حمــل کنــد یــا مســافر غیر قانونــى جابه جــا 
کنــد، مقصــر کیســت؟ مســلماً راننــده! حال 
اگــر ایــن راننــده، حقــوق و مزایــاى مکفــى 
خــود را از محلــى غیــر از تخطــى از قانــون 
کســب کنــد آیــا نیــازى بــه تخلــف دارد؟ و 
بازهــم شــاهد این گونــه تخلفــات خواهیــم 
ــرکت  ــز ش ــر ج ــیم، مقص ــر باش ــود و اگ ب
کیســت؟ ! بحــث در ایــن خصــوص طوالنى 
ــز در  ــى نی ــوارد قانون ــد م ــه بای اســت و البت
ایــن قضیــه لحــاظ شــود. امیــد کــه شــاهد 

تحولــى در ایــن  زمینــه باشــیم.

 مجید کمانگیر
کارشناس حمل ونقل

رانندگان جاده ای
و امنیت شغلی 

پایدار



23

13
95

اه 
ر م

آذ
 - 

55
ه 1

مار
ش

ــدود 90  ــهم ح ــا س ــاده اى ب ــل ج حمل و نق
درصدى در جابه جایى کاال و مســافر و ســهم 
حــدود هشــت درصدى در تولیــد ناخالــص 
ملــى بــا محوریت بخــش خصوصــى، نقش 

انکارناپذیــرى در رشــد اشــتغال زایى دارد.
رونــد تغییــرات تولیــد ناخالــص داخلــى در 
ــد  ــان مى ده ــعه نش ــورهاى درحال توس کش
کــه ســهم ارزش افــزوده بخــش حمل و نقــل 
هم زمــان بــا تولیــد ناخالــص داخلــى 
افزایــش مى یابــد ولــى شــتاب ایــن افزایــش 
در بخــش حمل و نقــل بیــش از شــتاب 
تولیــد ناخالــص داخلــى اســت. بااین حــال، 
ــا  اگرچــه در کشــورهاى مختلــف بیــن 5 ت
12 درصــد شــاغالن هــر جامعــه را فعــاالن 
مى دهنــد  تشــکیل  حمل و نقــل  حــوزه 
امــا ایــن ظرفیــت در ایــران، علیرغــم لــزوم 
از  جــاده اى،   زیرســاخت هاى  توســعه 

ــت. ــوده اس ــوردار نب ــت الزم برخ حمای
 

آمار بیکاری تا ۱400
مجلــس  پژوهش هــاى  مرکــز  گــزارش 
ــاره چشــم انداز وضعیــت اشــتغال طــى  درب
ــد در  ــان مى ده ــال هاى 1400-1394 نش س
ســال 1400 در خوش بینانه تریــن حالــت بــا 
بیــکارى بیــش از چهــار میلیــون جــوان و در 
بدبینانه تریــن حالــت حــدود هفــت میلیــون 
و 500 هــزار نفــر مواجــه هســتیم. همچنیــن 
ــگاهى  ــرده دانش ــکاران تحصیل ک ــداد بی تع
ــادى  ــد اقتص ــرخ رش ــردن ن ــاظ ک ــا لح ب
ــت،  ــن حال ــد، در بهتری ــج درص ــاالنه پن س
بیــش از ســه میلیــون نفــر بــا نــرخ بیــکارى 
36 درصــد در پنــج ســال آینــده اســت کــه 
ــش  ــگاهى، افزای ــت دانش ــد جمعی ــا رش ب

مى یابــد.
حــوزه  از  حمایــت  رابطــه،  ایــن  در 
ــت بخــش  ــا محوری حمل و نقــل جــاده اى ب
ــاى  ــازى، مجتمع ه ــد راه س ــى مانن خصوص

بین راهــى و نظایــر آن، بــا توجــه بــه ســهم 
ــش  ــرى در کاه ــش مؤث ــتغال، نق ــاالى اش ب
بیــکارى خصوصــاً در بیــن فارغ التحصیــالن 
دانشــگاهى دارد. حمل و نقــل بین المللــى 
ــذار در  ــش تأثیرگ ــل نق ــز به دلی ــاده اى نی ج
ــتثنى  ــده مس ــن قاع ــادى، از ای ــد اقتص رش
ــتغال دارد. ــده اى در اش نیســت و ســهم عم

جاده ها و بخش خصوصی در مسیر اشتغال
طبــق اظهــارات برخــى متخصصــان و 
مســئوالن، هــر وســیله نقلیــه ســنگین دو نفر 
اشــتغال و هــر وســیله نقلیــه نیمه ســنگین و 
ســبک یــک نفــر به صــورت مســتقیم و بیش 
ــر به طــور غیر مســتقیم، اشــتغال  از ســه براب
ایجــاد مى کنــد. هــر مجتمــع خدماتــى 
ــر  ــه 50 نف ــب ب ــز قری رفاهــى بین راهــى نی
ــتقیم  ــور غیرمس ــه به ط ــتغال زایى دارد ک اش
و  پمپ بنزیــن  خودرویــى،  خدمــات  در 
گازوئیــل جــاده اى، تعمیــرگاه و... نمــود 
مى یابــد. همچنیــن درحال حاضــر افــراد 
ــازى  ــزرگ راه س ــاى ب ــیارى در پروژه ه بس
کشــور بــه کار اشــتغال دارنــد کــه به عنــوان 
نمونــه، بیــش از 3000 نفــر در پــروژه قطعــه 
یــک پــروژه آزادراه تهــران- شــمال در قالــب 
ــتمر  ــور مس ــى به ط ــکار ایران ــش پیمان ش

ــد. ــت مى کنن فعالی
ــا اســتناد بــه آمارهــاى ســازمان راهــدارى  ب
و حمل و نقــل جــاده اى، تــا پایــان ســال 
ــزار  ــون، 16 ه ــزار کامی ــش از 350 ه 94، بی
اتوبــوس جــاده اى، 28 هــزار مینى بــوس 
کرایــه  ســوارى  هــزار   39 و  جــاده اى 
بین شــهرى در کشــور داریــم. در ایــن میــان، 
ــش  ــارى و بی ــده ب ــزار رانن ــش از 470 ه بی
ــا،  ــده مســافرى در جاده ه ــزار رانن از 120 ه
ــش از  ــارى و بی ــرکت ب ــش از 4000 ش بی

اشتغالزایی یکی از قابلیت های بخش حمل ونقل کشور

با اسـتناد بـه آمارهای سـازمان راهـداری و 
حمل و نقل جـاده ای، تا پایان سـال 94، بیش 
از 350 هـزار کامیـون، 1۶ هـزار اتوبـوس 
جـاده ای، 28 هـزار مینی بـوس جـاده ای و 
در  بین شـهری  کرایـه  سـواری  هـزار   39
کشـور داریـم. در این میـان، بیـش از 470 
هـزار راننـده بـاری و بیـش از 120 هـزار 
راننـده مسـافری در جاده ها، بیـش از 4000 
شـرکت بـاری و بیـش از 2000 شـرکت 
مسـافری، حـدود هـزار شـرکت حمل و نقل 
بین المللی باری و بیـش از 140 مرکز معاینه 
فنـی مکانیزه خودروهای سـنگین در کشـور 

فعال هسـتند

۶9۶ راهدارخانـه، 70 پایانـه بـاری فعـال، 
23 پایانـه مـرزی بـار و مسـافر، بیـش از 
۶00 مجتمـع خدماتـی رفاهـی و تیرپـارک، 
بیـش از 400 پایـگاه امـداد و نجـات هالل 
اورژانـس  پایـگاه  از 1300  بیـش  احمـر، 
فعـال و بیـش از 230 پاسـگاه فعـال پلیس 
راه در جاده های کشـور مشـغول بـه فعالیت 
هسـتند که موجب ایجاد اشـتغال برای افراد 
مختلـف از یـک تا چنـد نفر به طور مسـتقیم 

شـده اند

آمـار نشـان می دهـد بـا توجـه بـه جمعیت 
شـاغل در ایـن بخش، بـدون لحـاظ کردن 
پروژه هـای  و  شـرکت ها  در  کـه  افـرادی 
مختلف راه سازی مشـغول به فعالیت هستند 
و بـدون توجه به بسـیاری از افراد شـاغل در 
بخـش دولتـی، حمل و نقـل جـاده ای به طـور 
مسـتقیم برای حداقل ۶00 هـزار راننده بار و 

مسـافر جـاده ای شـغل ایجـاد می کند

ادامه در  صفحه 25
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کشورى  در  که  است  بسى خرسندى  جاى 
نعمات  بى نظیرترین  از  که  مى کنیم  زندگى 
خدادادى بهره مند بوده و ازنظر منابع طبیعى 
و موقعیت جغرافیایى در جایگاهى قرار دارد 
که به گفته مقام معظم رهبرى مى تواند از رتبه 
بیستم به رتبه دوازدهم در اقتصاد دنیا، ارتقا پیدا 
کند. کشورى که در شاهراه ترانزیتى دنیا قرار 
داشته و به بیش از 5800 کیلومتر نوار ساحلى 
دسترسى دارد اما کمترین درآمد را از این محل 
نفتى  درآمدهاى  به  مى کند و صرفاً  دریافت 
که منابعى متناهى و در نوسان است، وابسته 
اگر  به گفته کارشناسان  مى باشد. درحالى که 
ظرفیت هاى  و  ایران  جغرافیایى  موقعیت  به 
حمل ونقل آن توجه شود، تنها از محل ترانزیت 
چیزى حدود 10 میلیارد دالر درآمد پایدار و 

خالص عاید کشور مى شود.
بنابراین با توجه به پائین آمدن قیمت نفت، به 
دلیل شرایط اقتصادى دنیا و همچنین بازى هاى 
سیاسى رقباى منطقه اى ما توجه به ترانزیت در 

حال حاضر ضرورتى صدچندان دارد.
5 عامل مهم نیروى آموزش دیده، زیرساخت، 
امنیت، سرعت و قیمت مهم ترین فاکتورها در 
این زمینه هستند. در حال حاضر ازنظر نیروى 
حوزه  در  امنیت  و  زیرساخت  آموزش دیده، 
حمل ونقل در شرایط خوبى به سر مى بریم که 
یکى از مزیت ها به شمار رفته و نقش ویژه اى 

را ایفا مى کند.
اما یکى از بزرگ ترین مشکالت ما در بحث 
این  در  متأسفانه  که  است  قیمت  و  سرعت 
سال ها کمتر به آن توجه شده است، زیرا بیشتر 
نگاه ها تهدیدآمیز، ستیزه جویانه و امنیتى بوده 
و کمتر به چشم فرصت به آن نگاه شده است.

بر  دستگاه   20 از  بیش  نظارت  متأسفانه 
حمل ونقل و عدم وجود هماهنگى میان آن ها 
موجب کندى سرعت حمل شده است. با اولین 
اتهام مدیر شرکت حمل در ردیف قاچاقچیان 
خاطر  به  که  اتهامى  گرد،  مى  قرار  حرفه اى 
مغایرت اسناد و یا عدم اعالم کاالى خاص در 
محفظه بار توسط فرستنده، زده مى شود و در 
99,9 درصد موارد، شرکت ها درنهایت تبرئه 
شده اند اما این پروسه تا حد زیادى از سرعت 

کار مى کاهد.
ترانزیت  و  دیگرمشکالتى که حمل ونقل  از 
نرم  آن دست وپنجه  با  به عنوان یک صنعت 
مى کند و کاهش سرعت روند کار را به همراه 
دارد مى توان به بوروکراسى حاکم بر فضاى 
ادارى اشاره کرد که بالى جان تمام واحدهاى 

اقتصادى شده است.
از همه مهم تر هزینه هاى دولتى که روزبه روز 
بیشتر مى شود و این بخش خصوصى است 
که خرج و مخارج دولت به شدت فربه را باید 

پرداخت کند.
ترانزیت  بین المللى،  حمل ونقل  قانون  طبق 
در زمره خدمات صادراتى است و از مالیات 
معاف است اما در طى این سال ها به بهانه اینکه 
پول به دست آمده باید منشاء خارجى داشته و 
از طریق سیستم بانکى مبادله شود، چهار نوع 
مالیات اعم از عملکرد، تکلیفى، ارزش افزوده، 
حقوق و ... از ما گرفته مى شود. گویا مسئوالن 
مالیاتى به راستى در این کشور زندگى نمى کنند 
و رکود حاکم بر فضاى اقتصادى کشور را قبول 

ندارند.
درحالى که در طول سال ها تحریم بیشتر خطوط 
کشتیرانى و بیمه هاى بین المللى سرویس دهى 

را قطع کردند و این یعنى کم شدن حمل ونقل؛ 
ولى متأسفانه هرسال مالیات ها اضافه مى شود.

یکى دیگر از مهم ترین مشکالتى که گریبان 
فرسودگى  است،  گرفته  حمل ونقل  صنعت 
عمر  که  است  ناوگان حمل ونقل  بیش ازحد 
متوسط 20 ساله دارد. این در حالى است که 
عمر کارکرد کامیون در دنیا 5 سال است، یعنى 
بعد از 5 سال دستگاه کامًال باید اسقاط شود؛ 
زیرا هزینه هاى سوخت و ... آن آنقدر باالست 

که به هیچ عنوان توجیه اقتصادى ندارد.
طرح هایى هم که براى نوسازى ناوگان تاکنون 
بودند  ناموفق  همه  متأسفانه  گذاشته شده اند، 
زیرا قیمت کامیون در ایران چهار برابر قیمت 
جهانى است و تسهیالتى که ارائه مى شود با 
سود نزدیک به 30 درصد و همراه با اخذ وثایق 

سنگین است.
در حال حاضر بیش از 10 هزار ناوگان خارجى 
محموله هاى صادراتى و ترانزیت ما را حمل 
مى کنند و بیش از یک میلیارد دالر ارز از کشور 
تا  باید توجه داشت  البته  خارج مى کنند که 
نوسازى ناوگان و خود مالک شدن شرکت هاى 

حمل ونقل، وجود این ناوگان ضرورى است.

تحول اقتصاد کشور از مسیر ترانزیت
مجتبی بهاروند

حمل ونقل  کمیسیون  اول  نایب رئیس 
لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران
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اشتغالزایی یکی از قابلیت های ...

ــرکت  ــزار ش ــدود ه ــافرى، ح ــرکت مس 2000 ش
حمل و نقــل بین المللــى بــارى و بیــش از 140 مرکز 
معاینــه فنى مکانیزه خودروهاى ســنگین در کشــور 

فعــال هســتند.
همچنیـن 696 راهدارخانـه، 70 پایانـه بـارى فعال، 
23 پایانـه مرزى بار و مسـافر، بیـش از 600 مجتمع 
خدماتـى رفاهـى و تیرپـارك، بیـش از 400 پایـگاه 
امـداد و نجـات هـالل احمـر، بیـش از 1300 پایگاه 
اورژانـس فعـال و بیـش از 230 پاسـگاه فعال پلیس 
راه در جاده هاى کشـور مشـغول به فعالیت هسـتند 
کـه موجـب ایجـاد اشـتغال بـراى افراد مختلـف از 

یـک تا چنـد نفـر به طور مسـتقیم شـده اند.
ایـن آمار نشـان مى دهد با توجه به جمعیت شـاغل 
در ایـن بخـش، بـدون لحـاظ کـردن افـرادى که در 
شـرکت ها و پروژه هاى مختلف راه سـازى مشـغول 
بـه فعالیـت هسـتند و بـدون توجـه بـه بسـیارى از 
افـراد شـاغل در بخش دولتـى، حمل و نقـل جاده اى 
به طور مسـتقیم بـراى حداقـل 600 هزار راننـده بار 
و مسـافر جاده اى شـغل ایجاد مى کند و با احتسـاب 
شـرکت ها و نهادهـاى دولتـى و خصوصـى درگیـر 
در صنعـت حمل و نقـل جـاده اى، ایـن آمـار از مـرز 
یک میلیـون بسـیار فراتـر خواهـد رفـت و مى تـوان 
گفـت حدود دو درصد از جمعیت 80 میلیونى ایران 
یعنـى حدود 1,5 میلیـون نفر را به خـود اختصاص 
خواهـد داد کـه بخـش عمـده اى از ایـن تعـداد را 
شـاغالن بخش خصوصى تشـکیل مى دهند و رشد 
خصوصى سـازى بـه جاى اشـتغال دولتـى، خودش 

یکـى از محورهاى توسـعه اقتصادى اسـت.
 

قابلیت های فراموش شده
طبـق اظهـارات رئیس جمهـورى و بـا اسـتناد بـه 
مرکـز آمـار ایران، در یک سـال گذشـته، بـراى 714 
هـزار نفـر طـى یک سـال گذشـته، اشـتغال خالص 
ایجادشـده کـه بـراى حـل معضـل بیکارى سـاالنه 
بایـد یک میلیون شـغل ایجاد شـود. اکنـون چنانچه 
حمایـت دولـت از بخش خصوصـى در حـوزه راه 
و ترابـرى زمینـى ازجملـه در پروژه هاى راه سـازى، 
تأسـیس مجتمع هـاى خدماتـى بین راهى، نوسـازى 
نـاوگان بارى و مسـافرى، به درسـتى صـورت گیرد، 
بخـش خصوصـى جـاده اى به مراتـب، قابلیت خود 
را در ایـن موضـوع نمایـان خواهـد کـرد. بـا ایـن 
اعتبـارات الزم و پرداخـت  توصیـف، تخصیـص 
بدهـى پیمانـکاران براى معطـل نمانـدن پروژه هاى 
زیرسـاختى، درواقع سرمایه گذارى در بخش اشتغال 
اسـت ضمـن اینکـه از هزینه هـاى بـاالى ناشـى از 

سـوانح جـاده اى در کشـور به شـدت مى کاهـد.

ادامه از  صفحه 23 قید حیات است، آن تشکل را در 
دست خود داشته باشد. این مسائل 
و  جدید  افراد  که  مى شود  باعث 
به  دارند،  جدید  فکر  که  آن هایى 
سمت تشکیل یک تشکل جدید 

بروند.

مشکالت صنعت حمل و نقل در 
یک نگاه

بر  دستگاه  از 20  بیش  نظارت   -
حمل ونقل و عدم وجود هماهنگى 

میان آن ها
ناوگان  بیش ازحد  فرسودگى   -
طرح هاى  شکست  و  حمل ونقل 

نوسازى
- افزایش روزانه هزینه هاى دولتى 
بر  حاکم  رکود  از  اطالع  باوجود 

کشور
فضاى  بر  حاکم  بوروکراسى   -

ادارى

و  دولت  به  مطرح  پیشنهاد های 
مجلس:

- اصالح قوانین ترانزیت و گمرکى 
و  نشده  به روز  سال هاست  که 

ایرادات جدى بر آن وارد است.
- اصالح قوانین ضد اشتغال و ضد 

توسعه
- تعامل بیشتر با بخش خصوصى و 
استفاده از تجربیات و پژوهش هاى 

این بخش در وضع قوانین
که  مى رود  انتظار  نیز  دولت  از   -
نگاه کوتاه مدت و کاسبکارانه خود 
و  بلندمدت  نگاه  و  دهد  تغییر  را 
توجه  باید  باشد.  داشته  اشتغال زا 
داشت که هر کامیون ساالنه نزدیک 
به 80,000 دالر درآمد براى کشور 

دارد.
حمل ونقل  وزارت  تشکیل   -
به عنوان تنها متولى بخش حمل ونقل 
و حذف ادارات و سازمان هاى دیگر 
مى تواند تأثیر بسزایى در تسریع امر 
ترانزیت و حل مشکالت این بخش 
داشته باشد. البته وزارتى کوچک و 
چابک نه مانند وزارتخانه هاى فعلى!
راه اندازى  به  بخشیدن  سرعت   -
و  نقش  مى تواند  نیز  چابهار  بندر 
جایگاه ویژه اى در توسعه و تسریع 
داشته  کشور  حمل ونقل  صنعت 

باشد.

به گفته کارشناسان اگر به موقعیت جغرافیایی 
ایران و ظرفیت های حمل ونقل آن توجه شود، 
تنها از محل ترانزیت چیزی حدود 10 میلیارد 
دالر درآمد پایدار و خالص عاید کشور می شود

تشکیل وزارت حمل ونقل به عنوان تنها متولی 
بخش حمل ونقل و حذف ادارات و سازمان های 
امر  تأثیر بسزایی در تسریع  دیگر می تواند 
 ترانزیت و حل مشکالت این بخش داشته باشد

متأسفانه به این دلیل که اقتصاد دولتی است، 
عملکرد اتحادیه ها آن چنان قوی نیست؛ زیرا 
در اقتصاد آزاد، دولت تصدی گری نمی کند بلکه 
درصد  ایران 80  در  اما  می کند؛  بسترسازی 
فعالیت های ما در ایران دولتی است و اکثراً نیز 
زیان ده هستند. درصورتی که وقتی اقتصاد آزاد 
و در اختیار بخش خصوصی باشد، خودبه خود 

تشکل ها پا می گیرند و قوی می شوند

در حال حاضر بیش از 10 هزار ناوگان خارجی 
محموله های صادراتی و ترانزیت ما را حمل 
می کنند و بیش از یک میلیارد دالر ارز از کشور 
تا  داشت  توجه  باید  البته  که  می کنند  خارج 
نوسازی ناوگان و خود مالک شدن شرکت های 

حمل ونقل، وجود این ناوگان ضروری است

و  خصوصى  بخش  عملکرد  مورد  در  اما 
یک  هیچ گاه  ما  که  گفت  باید  نیز  تشکل ها 
انجمن سراسرى نداشتیم که همه از ابتدا تحت 
انقالب،  اوایل  در  چون  باشند.  آن  پوشش 
نظام حاکمیت به سمت انحالل سندیکاها و 
اتحادیه ها حرکت کرد و سیاست این بوده که 
تبدیل به انجمن هاى کوچک شویم. انجمن ها 
تشکیل مى شوند تا در چارچوب قانون از منافع 

اعضاى خود دفاع کنند.
اما متأسفانه به این دلیل که آن اقتصاد دولتى 
است، عملکرد اتحادیه ها آن چنان قوى نیست؛ 
زیرا در اقتصاد آزاد، دولت تصدى گرى نمى کند 
بلکه بسترسازى مى کند؛ اما در ایران 80 درصد 
فعالیت هاى ما در ایران دولتى است و اکثراً نیز 
زیان ده هستند. درصورتى که وقتى اقتصاد آزاد 
و در اختیار بخش خصوصى باشد، خودبه خود 

تشکل ها پا مى گیرند و قوى مى شوند.
مشکل دیگرى که در تشکل ها با آن مواجه 
بخش  در  متأسفانه  که  است  این  مى شویم 
خصوصى نیز مانند بخش دولتى اگر فردى 
روى کار مى آید، مى خواهد تا لحظه اى که در 
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ــى  ــه محــور اصل ــران کشــورى اســت ک ای
اقتصــاد آن بــر فــروش نفــت و صــادرات آن 
بنــا شــده اســت. و ایــن درآمــد بــه صــورت 
مســتمر در معــرض نوســان و تهدیــد 
اســت، بنابرایــن، بایــد بــه فکــر روش هــاى 
ــود و  ــى ب ــاى نفت ــراى درآمده ــن ب جایگزی
یکــى از ایــن روش هــا، ترانزیــت اســت کــه 
مى توانــد درآمــد ارزى باالیــى بــراى کشــور 

داشــته باشــد.
امــکان عبــور ســاالنه 50 میلیــون تــن کاالى 
ــود دارد. از  ــران وج ــور ای ــى از کش ترانزیت
چهــار مســیر ریلــى اصلــى ترانزیتــى دنیــا، 
ســه مســیر از طریــق ایــران تعریــف شــده و 
ــد از درآمدهــاى سرشــار ارزى ناشــى از  بای

ایــن ظرفیــت اســتفاده کــرد.
ترانزیــت کاال بــراى کشــورهایى کــه امــروز  
را در  بیشــترى  تــالش مى کننــد ســهم 
تجــارت جهانــى  داشــته باشــند، باعــث بــه 
وجــود آمــدن رقابــت بیــن آنها شــده اســت. 
ــارت  ــه تج ــت ک ــده اس ــادى ش ــالش زی ت
ــه  ــرود ک ــویى ب ــمت و س ــه س ــى ب جهان
ــق دهــد؛ در ســال  اقتصــاد کشــورها را رون
2013 ارزش تجــارت کاال و خدمــات در 
دنیــا کــه بیــن کشــورهاى مختلــف مبادلــه 

ــود  . ــارد دالر ب ــزار و 500 میلی ــد، 17 ه ش
ــن  ــا از ای ــیا و اروپ ــان ســهم آس ــن می در ای
حجــم تجــارت جهانــى کمتــر از یک ســوم 
ــوده اســت کــه  ــارد دالر ب ــى 5900 میلی یعن
ــد  ــدود 10 درص ــل آن ح ــش حمل و نق بخ
ــیا و  ــن آس ــن بی ــود، بنابرای ــامل مى ش را ش
اروپــا رقمــى معــادل 590 میلیارد دالر ســهم 

ــت. ــى اس ــارت جهان ــل از تج حمل و نق

مزایای مستقیم و غیر مستقیم توسعه ترانزیت
امــروزه ترانزیــت مى توانــد موجــب افزایــش 
درآمــد ملــى،  اشــتغال زایى، افزایــش امنیــت 
ملــى، توســعه تجــارت و توســعه و عمــران 
کشــورها به خصــوص در زیرســاخت ها   

 شــود.
نیــز  ترانزیــت   غیر مســتقیم  مزایــاى  از 
و  همکارى هــا  بــه  توســعه  مى تــوان 
همگرایــى بین کشــورهاى همســایه، ارتقاى 
ســطح کیفیــت  زیرســاخت هاى مرتبــط، 
تأمیــن نیازهــاى اقتصــادى، ایجاد وابســتگى 
ــادل فرهنگــى و  ــف، تب ــاى مختل در زمینه ه
ــه ســایر کشــورها اشــاره  ــى کشــور  ب معرف
ــد  ــالش مى کنن ــورها ت ــن کش ــرد. بنابرای ک
بــا ایجــاد کنوانســیون هاى مختلــف بــه 
صــورت دوجانبــه یــا چنــد جانبــه موضــوع 

ــد. ــى کنن ــت را عملیات ترانزی

موقعیت جغرافیایی ترانزیتی عالی ایران در 
میان کشورهای آسیای میانه و خلیج فارس

در میــان کشــورهاى آســیایى خصوصــًا 
و   (CIS) میانــه  آســیاى  کشــورهاى 
کشــورهاى اطــراف خلیج فــارس، صــادرات 
و واردات زیــادى وجود دارد و این کشــورها 
نمى تواننــد فقــط از طریــق همســایگان 
ــن  ــد. در ای ــام دهن ــن کار را انج ــود ای خ
راســتا جمهــورى اســالمى ایــران بــا توجــه 
ــود،  ــب خ ــى مناس ــت جغرافیای ــه موقعی ب
مى توانــد از ایــن ظرفیــت  در منطقه اســتفاده 
کــرده و بــه عنــوان چهــارراه ترانزیتــى عمــل 

کنــد.
صــادرات کاال از آســیا بــه خــودِ کشــورهاى 
آســیایى، حــدود 51 درصــد و به کشــورهاى 
اروپایــى حــدود 18 درصــد اســت. در 
ارتبــاط بــا صــادرات اروپــا بــه ســایر مناطق، 
ــر اســت و شــاید  ــیا کمت ــاً ســهم آس طبیعت
ایــران نتوانــد در این بــاره چنــدان اقــدام کنــد 
ــازه  ــورهاى ت ــادرات کش ــش ص ــا در بخ ام
ــه ســایر کشــورهاى  ــه CIS ب اســتقالل یافت
جهــان خصوصــاً کشــورهاى اروپایــى، ایــن 
ــن  ــت بنابرای ــد اس ــدود 52 درص ــم ح رق
ایــران بــا موقعیــت مناســب خــود مى توانــد 
بــه عنــوان چهــار راه ترانزیتــى دنیا باشــد و از 

ایــن محــل درآمــد قابــل توجهــى اخــذ کند.

از مزایــای غیر مســتقیم ترانزیــت  می تــوان 
بــه  توســعه همکاری هــا و همگرایــی 
بیــن کشــورهای همســایه، ارتقــای ســطح 
ــن  ــط، تأمی ــاخت های مرتب ــت  زیرس کیفی
ــتگی در  ــاد وابس ــادی، ایج ــای اقتص نیازه
ــی و  ــادل فرهنگ ــف، تب ــای مختل زمینه ه
معرفــی کشــور  بــه ســایر کشــورها اشــاره 

کــرد

ــران  ــی شــرق ای ــال کــردن محــور ریل فع
بنــدر چابهــار بــه ســمت  از طریــق 
ــورهای  ــرخس و کش ــهد، س ــدان، مش زاه
تــازه اســتقالل یافتــه موجــب رشــد 
ترانزیــت خواهــد شــد کــه در ایــن عرصــه 
ــبکه های  ــوان ش ــه عن ــی ب ــبکه های ریل ش
پایــدار محســوب می شــوند. اتصال شــبکه 
ریلــی قزاقســتان به ســمت ترکمنســتان و 
ایــران توانســته یکــی از نقــاط بســیار مهم 
در ارتبــاط بــا رشــد ترانزیــت و راه انــدازی 

ــدور باشــد کری

لزوم فعال کردن کریدورهای شمال-جنوب 
و شرق-غرب

ــد در  ــران بای طبیعــى اســت کــه راه آهــن ای
ایــن راســتا فعالیت هایــى مدنظــر قــرار دهــد 
کــه از آن جملــه مى تــوان بــه فعــال کــردن 
ــا  ــرد ت ــاره ک ــمال-جنوب اش ــدور ش کری
قســمت هایى از شــبه جزیــره هنــد از طریــق 
ایــران بــه کشــورهاى آذربایجــان، روســیه و 
ــورد در  ــن م ــاً ای ــود؛ قطع ــا متصــل ش اروپ
اثبــات موقعیــت مناســب جغرافیایــى ایــران 
بــراى دنیــا مؤثــر اســت. بــه  گزارش نشــریه 
حمــل و نقــل ، در  بخــش کریــدور شــمال-

درآمدهای سرشار ارزی
با استفاده بهینه از ترانزیت ریلی



27

13
95

اه 
ر م

آذ
 - 

55
ه 1

مار
ش

ــى  ــبکه   ریل ــه ش ــوان ب ــوب مى ت جن
کــه از طریــق بندرعبــاس بــه قزویــن، 
آســتارا متصــل  انزلــى و  رشــت، 

ــرد. ــاره ک ــود، اش مى ش
همچنیــن فعــال کــردن محــور ریلــى 
شــرق ایــران از طریــق بنــدر چابهــار 
بــه ســمت زاهــدان، مشــهد، ســرخس 
ــه  ــتقالل یافت ــازه اس ــورهاى ت و کش
موجــب رشــد ترانزیــت خواهــد شــد 
شــبکه هاى  عرصــه  ایــن  در  کــه 
ــدار  ــوان شــبکه هاى پای ــه عن ــى ب ریل
ــبکه  ــوند. اتصــال ش محســوب مى ش
ریلى قزاقســتان به ســمت ترکمنســتان 
و ایــران هــم توانســته یکــى از نقــاط 
بســیار مهــم در ارتبــاط بــا رشــد 
ترانزیــت و راه انــدازى کریــدور باشــد.

عبـور سـه چهارم مسـیر های ریلـی 
ترانزیتـی دنیـا از ایران

در حــال حاضــر در دنیــا چهــار مســیر 
ترانزیتــى در بخــش شــبکه هاى ریلــى 
دنیــا تعریف شــده اســت، «مســیر اول 
ــه ســمت  ــى ب ــاى غرب ــق اروپ از طری
ــت،  ــن» اس ــتان و چی ــیه، قزاقس روس
«مســیر دوم از طریــق اروپــا بــه ترکیه، 
ایــران، جنــوب آســیا، جنــوب چیــن و 
جنــوب شــرقى آســیا» اســت، «مســیر 
ســوم از اروپــا بــه ترکیــه، ایــران، 
ــیر  ــن» و «مس ــزى و چی ــیاى مرک آس
ــه روســیه،  ــا ب ــارم از شــمال اروپ چه
خلیج فــارس»  و  مرکــزى  آســیاى 

اســت.
بنابرایــن ســه مســیر اصلــى ترانزیتــى 
شــبکه هاى ریلــى دنیــا، از طریــق 
ــن  ــت و ای ــده اس ــف ش ــران تعری ای
مزیــت محســوب مى شــود که بایــد از 
آن نهایت اســتفاده مناســب را داشــت. 
ــى  ــت جغرافیای ــتفاده از موقعی ــا اس ب
ــوان  ــدادادى کشــور، مى ت مناســب خ
مطلــوب  و  مناســب  درآمدزایــى 
داشــت؛ قطعــًا  ترانزیــت ســهم باالیــى 
در درآمدزایــى و اشــتغال کشــور دارد 
و بــه دلیــل همیــن اهمیت هــا، امــروز 
ــد  ــه آن ســمت حرکــت مى کن ــا ب  دنی
کــه بــراى بــر عهــده گرفتن این ســهم 
ــى  ــد تمام ــى بای ــم تجــارت جهان مه
زیرســاخت هاى خــود را بــه ســرعت 

فراهــم ســازد.

آنــوش رحــام، مشــاور کمیســیون حمل ونقــل، لجســتیک و گمــرك اتــاق بازرگانى 
ایــران بــا اشــاره بــه ایــن جملــه کــه اقتصــاد حمل ونقــل در ایــران مغفــول مانــده 
ــل و  ــد وزارت حمل ونق ــت بای ــى دول ــش خصوص ــاور بخ ــه ب ــزود: ب ــت، اف اس
ترانزیــت را در کشــور ایجــاد کنــد؛ البته معاونتى در ایــن خصــوص در وزارت راه و 

شهرســازى ایجادشــده ولــى توانایــى زیــادى از حیــث حاکمیتــى را نــدارد.
وى همچنیــن بــا تأکیــد بــر اینکــه ترانزیــت به عنــوان یــک صنعــت مغفــول مانــده 
در کشــور بایــد وزارت مربــوط بــه خــود را داشــته باشــد، اظهــار داشــت: در حــوزه 

ترانزیــت و گمــرك بایــد در حــد وزارت برنامه ریــزى شــود.
ــا  ــران ب ــى ای ــاق بازرگان ــرك ات ــل، لجســتیک و گم مشــاور کمیســیون حمل ونق
اشــاره بــه اینکــه بــراى توســعه صنعــت ترانزیــت در کشــور بایــد زیرســاخت هاى 
الزم فراهــم شــود، گفــت: ترانزیــت یکــى از پرســودترین تجارت هــاى دنیــا اســت. 
ــول  ــد به طورمعم ــى قرارگرفته ان ــاى ترانزیت ــیر کریدوره ــه در مس ــورهایى ک کش
ــود  ــور خ ــارى از کش ــاى تج ــور کااله ــطه عب ــى به واس ــاى قابل توجه درآمده

ــد. ــب مى کنن کس
رحــام بابیــان اینکــه حمل ونقــل و کــرى دورهــاى ترانزیتــى در اقتصــاد کشــورها 
ــى براســاس  ــن هســتند، اظهــار داشــت: کــرى دورهــاى ترانزیت بســیار نقش آفری
موقعیــت دریایــى، مبــادى ورودى، مرزهــا و کشــورهاى همســایه در نظــر گرفتــه 
مى شــود. ایــران بــه دلیــل اینکــه در مســیر عبــور و مــرور کاال در منطقــه خاورمیانــه 
ــه  ــراى حمــل کاال از مســیر شــرق ب ــرار دارد یــک موقعیــت بســیار مناســبى ب ق
غــرب و جنــوب بــه شــمال برخــوردار اســت. کریــدور جنــوب بــه شــمال امــکان 
اتصــال کشــورهاى شــمال، شــمال غــرب، اروپــا و حــوزه ســى آى اس بــه حــوزه 

ــازد. ــم مى س ــارس را فراه خلیج ف
ــا اعــالم اینکــه صنعــت ترانزیــت  ــو اقتصــاد ب ــا رادی ــن در گفتگــو ب وى همچنی
در افزایــش کســب درآمدهــاى ارزى و گــردش مالــى هــر کشــورى بســیار مؤثــر 
اســت، بیــان داشــت: کشــورهاى فعــال در حــوزه ترانزیــت همــواره از جــى دى پى 
(تولیــد ناخالــص داخلــى) خیلــى باالیــى برخــوردار هســتند. ترانزیــت در کشــور 
بایــد متولــى داشــته باشــد و فعال ســازى کریــدور جنــوب بــه شــمال و شــمال بــه 

جنــوب نیــز بــا ایــن هــدف صــورت گرفتــه اســت.
وى بــا اشــاره بــه اینکــه کشــورهاى هنــد و پاکســتان بــراى عبــور کاال و خدمــات 
خــود بــه ایــران نیــاز مبــرم دارنــد، گفــت: بنــد چابهــار موقعیــت ویــژه اى بــه لحاظ 
ــن مهــم نگاهــى  ــه ای ــد مســئوالن ب ــن رو مى طلب ــت برخــوردار اســت ازای ترانزی
جدى تــر داشــته باشــند. ترانزیت کاال جــدا از درآمدهــاى ارزى و اشــتغال، موقعیت 

ویــژه سیاســى و اقتصــادى بــراى کشــور ایجــاد خواهــد کــرد.

لزوم ایجاد وزارت 
حمل ونقل و ترانزیت 
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اینکه  بیان  با  شهرسازى  و  راه  وزیر  معاون 
طرح جامع حمل و نقل  مصوب سال 89 که 
بود  حمل و نقلى  کریدورهاى  طراحى  مالك 
در دولت یازدهم مورد جراحى قرار گرفت، 
تصریح کرد: ظرفیت هاى ایجاد شده در بنادر 
بدون در نظر گرفتن حمل و نقل ریلى پیش بینى 
شده بود درحالى که باید این ظرفیت ها با یک 
تناسب مشخص و حساب شده بین حمل و نقل 

جاده اى و ریلى ایجاد مى شد.
بازنگرى  و  تغییرات  به  اشاره  با  امینى  امیر 
کریدورهاى داخلى و بین المللى اظهار داشت: 
طرح جامع حمل و نقل مصوب سال 89 که 
مالك طراحى کریدورهاى حمل و نقلى بود در 
دولت یازدهم و بر اساس مدل هاى عرضه و 
تقاضا، شبکه ها و منطقه بندى ها و پروژه هاى 
زیر ساختى و در نهایت وضعیت موجود در 
وزارتخانه مورد جراحى و پاالیش قرار گرفت 
تا جریان کاال از شرق به غرب و شمال به 
کشور  کریدورهاى  طریق  از  بتواند  جنوب 

بازاریابى و بازارسازى شود.
کشور  حمل و نقلى  کریدورهاى  افزود:  وى 
و  قدیمى  فعال  مرز   25 تمام  درحال حاضر 

جدید کشور را در برمى گیرند.
اینکه  بیان  با  شهرسازى  و  راه  وزیر  معاون 
«تمام اقدامات انجام شده درباره کریدورها در 
گذشته در فاصله 150 کیلومترى مرزها انجام 
شده بود» گفت: این بیانگر یک نگاه درونگرا 
به شبکه حمل ونقل کشور است؛ اما طى این 
از  دریایى  و  زمینى  مرزهاى  تمام  سال  سه 
طریق کریدورها به یکدیگر متصل شدند که 
در نتیجه، یک شبکه حمل ونقلى چهارسو میان 
شرق، غرب، شمال و جنوب و اتصال آنها به 

یکدیگر ایجاد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازى با اشاره به پروژه 
راه آهن رشت-آستارا بیان داشت: این خط آهن 
به عنوان یکى از مهم ترین پروژه هاى کشور باید 
از نگاه ملى مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا با اتصال 
این حلقه مفقوده، ارزش اقتصادى کالنى به 

کشور وارد خواهد شد و همزمان مدت انتقال 
به 7 روز  از 11 روز  ایران   به  از چین  کاال 
کاهش خواهد یافت. همچنین تکمیل پروژه 
راه آهن خواف-هرات در افعانستان و اتصال 
آن به کاشغر (در افغانستان) یک جریان تجارى 

در داخل ایران ایجاد خواهد کرد.  
وى با اشاره به جایگاه کریدورها در طرح جامع 
حمل و نقل اظهار داشت: در ادامه منطقه بندى 
تمام مناطق پیرامون و داخل کشور بر اساس 
تقاضا مشخص خواهد شد؛  و  نظام عرضه 
زیرا  منطقه بندى بیانگر نیازهاى کشور در زمینه 

زیرساخت و ظرفیت هاى آن است.
امینى با بیان اینکه «طى سنوات گذشته تمام 
راه ها با هدف اتصال مراکز استان ها به تهران 
انجام شده است. » تأکید کرد: باید حد اکثر 
و  سنواتى  قوانین  در  موجود  پروژه هاى 
و  استفاده  حمل و نقل  جامع  طرح  مصوبات 
کریدورهاى حمل و نقلى از حالت مرکزگرایى 

خارج شود.

تنها تفاوت حمل و نقل ریلی و جاده ای در 
قالب کریدورهای ترانزیتی

وى با اشاره به تنها تفاوت حمل و نقل ریلى و 
جاده اى در قالب کریدورهاى ترانزیتى گفت: 
على رغم اینکه به طور تقریبى کریدورهاى 
و  دارند  انطباق  یکدیگر  با  ریلى  و  جاده اى 
انتهاى کریدورهاى ریلى شامل مرزها و مراکز 
استان ها متصل هستند، اما در حمل و نقل ریلى 
محدودیت هایى مانند شیب و قوس و نکات 
فنى موجب تغییر مسیر نسبت به موانع مى شود. 
همچنین برخالف حمل ونقل جاده اى، اتصال 

ریلى بعد از مرز وجود ندارد. 
 10 شماره  کریدور  «در  اینکه  بیان  با  امینى 
حدفاصل بندر امام خمینى به مرز بازرگان ما 
نیاز مبرم به حمل و نقل ریلى داریم» تصریح 
کرد: اگرچه ایجاد مسیر ریلى در این کریدور به 
یک سرمایه سرسام آور نیاز دارد، اما در صورت 
پروژه  قطع یک  به طور  جذب سرمایه گذار 

موفق در انتقال بار خواهد بود.
افزود:  وى  نقل،  و  حمل  نشریه  گزارش  به 
طبق برآورد وزارت راه و شهرسازى در ادامه 
مسیر کریدور شماره 10 به سمت اروپا حدود 
200 میلیون نفر جمعیت مشتاق تجارت قرار 
دارد. به طورى که با فعال شدن کریدور شماره 
10 مى توان مسیر ترانزیت کاال از بنادر چین به 
بنادر غربى اروپا و انتقال به داخل این قاره به 
سمت بندر امام خمینى و سپس انتقال آن به 
اروپا با عبور از مرز بازرگان تغییر داد؛ زیرا این 
مسیر براى صاحبان کاال بسیار اقتصادى است.

پروژه راه آهن رشت-آستارا به عنوان یکی از 
مهم ترین پروژه های کشور باید از نگاه ملی 
مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا با اتصال این حلقه 
مفقوده، ارزش اقتصادی کالنی به کشور وارد 
خواهد شد و همزمان مدت انتقال کاال از چین 
به ایران  از 11 روز به 7 روز کاهش خواهد 
یافت. همچنین تکمیل پروژه راه آهن خواف- 
هرات در افعانستان و اتصال آن به کاشغر )در 
افغانستان( یک جریان تجاری در داخل ایران 

ایجاد خواهد کرد

کریدورهای چند وجهی
وجهى  چند  کریدورهاى  به  اشاره  با  امینى 
کریدور  اعضاى  اگرچه  کرد:  نیز خاطرنشان 
چندوجهى خلیج فارس-دریاى سیاه از طریق 
حمل ونقل ریلى تمایل زیادى دارند اما سایر 
کشورها از این عالقه مندى خوشنود نیستند. در 
این میان مذاکراتى خوبى میان شرکت راه آهن و 
کشورهاى حوزه غرب دریاى خزر در راستاى 
ایجاد یک حمل ونقل چندوجهى انجام شده 
است که اگر در جهت کریدور خلیج فارس-
دریاى سیاه جلو برود به نفع حمل ونقل کل 

ضرورت باز تعریف کریدورهای داخلی و بین المللی
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قوانیـن و واقعـى کـردن و به روز کـردن آن ها و حـذف قوانین مخـل و اضافى این 
مهـم محقق شـود.

اصالح قوانین با نظر بخش خصوصی
مجتبـی بهاروند - مهم ترین مسـئله بـراى حل مشـکالت ترانزیت به روزرسـانى 
قوانیـن، بـا نگاه مثبـت به بحث ترانزیـت و اصالح این سیسـتم بوروکراتیک کهنه 
و فرسـوده بـا نظر بخـش خصوصى اسـت، همان طور که کشـورهاى منطقه عمل 
مى کننـد. در همیـن کشـور ترکیـه تمام مسـائل حمل ونقلـى، حتى انتخـاب وزیر 
حمل ونقـل بـا نظـر اتحادیه حمل ونقـل تعیین مى شـود. نـگاه دولت بـه ترانزیت 
به عنوان یک فرصت و مزیت، باید نگاه بلندمدت باشـد تا با اشـتغال و سـودآورى 
آن، دولـت هـم به درآمدهاى باالدسـت یابـد و ذهنیت درآمدهاى کوتاه مـدت را از 
ذهـن خارج کند همان طور که در تمام کشـورهاى پیشـرفته دولت بـراى جامعه و 
بخـش خصوصـى پـدرى مى کند ولـى در ایران؟! حال اگـر این موارد انجام شـود، 
ترانزیـت رونـق خواهد یافـت و اگرنه میدان رابه رقباى منطقـه اى و جهانى واگذار 

کرد. خواهیم 

لزوم ایجاد دادگاه های تخصصی تجاری
محمـد دانش عالقـه بند - بایـد دادگاه هـاى خـاص و تخصصى تجـارى ایجاد 
شـود چراکـه تجـارت رشـته اى تخصصى اسـت خیلى از قضـات ما بـر روى آن 
تسـلط ندارد و این مهم چند سـالى اسـت که در اتاق پى گیر آن هسـتند و به نظر 

مـن یکى از الزامات توسـعه بخش تجارت کشـور اسـت.

ارائه تسهیالت مناسب برای نوسازی ناوگان فرسوده
حیـدر خـادم زاده - بایـد بـا حـذف و کاهـش عـوارض ورود کامیون هـا و ارائه 
وام هـاى کم بهـره به شـرکت هاى معتبـر حمل ونقـل بین المللى، به این شـرکت ها 
کمـک کـرد تـا با مالکیـت خودروهـا و کنترل عملکـرد راننـدگان بتواننـد زمان و 
هزینـه حمـل بارهـاى ترانزیتـى را کاهـش دهند و با شـرایط کنونى کـه کامیون را 
چهـار برابـر قیمت جهانـى در بازار داخلى ارائه مى کنند نه تنها نوسـازى و توسـعه 
نـاوگان صـورت نخواهـد گرفـت بلکه روزبـه روز وضع فرسـودگى نـاوگان بدتر 

هم خواهد شـد.

سخن آخر
مجتبی بهاروند - با وضعیت کنونى و دیدگاهى که مسئولین نسبت به حمل ونقل 
ترانزیـت دارنـد، اوضاع این صنعت روزبه روز نامناسـب تر خواهد شـد. بر اسـاس 
آمار دولتى ارائه شـده ترانزیت، نسـبت به پارسـال 33 درصد کاهش داشـته اسـت 
ولـى مـن مى گویـم طبـق برآوردهـاى مـا، 50 درصـد کاهـش داشـته ایم؛ بنابراین 
بـا توجـه بـه قوانین موجـود، نـگاه دولت بـه درآمدزایـى کوتاه مدت بـراى جبران 
هزینه هـاى جـارى خـود و وجـود رقبـاى منطقـه اى که روزبـه روز درحال توسـعه 
صنعت حمل ونقل هسـتند متأسـفانه باید بگویـم که آینده خوبى را بـراى ترانزیت 
متصـور نیسـتم و اگر مى خواهیم ترانزیت توسـعه و گسـترش یابـد باید مجموعه 
حاکمیـت بـراى خروج از وضعیت فعلى و نوسـازى نـاوگان و اصالح قوانین فکر 

بکند. اساسى 

ادامه از  صفحه ۱5

دست انداز های جاده ....

این  معرفى  دنبال  به  زیرا  بود؛  خواهد  کشور 
کریدور به عنوان بخشى از کریدور تراسیکا هستیم 
که اگر معرفى شود موقعیت قابل توجهى براى 

ایران به وجود خواهد آمد.
معاون برنامه ریزى وزیر راه و شهرسازى با اشاره 
تعرفه هاى  متعادل سازى  براى  هدف گذارى  به 
در  اتفاق  این  کرد:  خاطرنشان  ایران  ترانزیت 
به طورى که  است  شده  ایجاد  ریلى  حمل ونقل 
و  آذربایجان  کشورهاى  تعرفه هاى  به  نسبت 
ترکمنستان قابل مقایسه نیست. تعرفه هاى ریلى 
توافق نامه  و  است  شده  همسان سازى  تقریباً 
آن در سال 94 نهایى و عالوه بر یکسان سازى 
تخفیف هاى مختلفى به عنوان مشوق تعریف شده 

است. 
وى افزود: حمل ونقل جاده اى از لحاظ قیمت و 
هم از لحاظ سوخت شرایط مناسبى دارد و تمایل 
استفاده از کریدورهاى ما به دلیل امنیت مستقر در 
جاده ها بسیار زیاد است و معموالً بارهاى آسیاى 
میانه از کریدورهاى ترانزیتى داخل ایران عبور 
مى کنند و مانع سر راه ما ترکمن ها هستند که 

مشکل ایجاد کرده اند.
امینى با بیان اینکه «منطقه هاى پیرامون ایران همانند 
یک  زمینه  در  همکارى  آمادگى  اروپا  اتحادیه 
اتحادیه یکپارچه در قالب کریدور را ندارند» تأکید 
کرد: این درحالى است که ایران پتانسیل بسیار 
خوبى براى ارتقا سطح اقتصاد منطقه و پررنگ 
کردن آن دارد اما این مسئله زمانبر و فشرده است و 
باید راهبرد خاصى براى مذاکره در دست بگیریم.
کنونى  وضعیت  به  اشاره  با  مسئول  مقام  این 
کرد:  خاطرنشان  بین المللى  کریدورهاى 
بندرعباس- کریدور  تکمیل  درحال حاضر 
آستارا در کریدور شمال-جنوب به دلیل نیاز به 
سرمایه گذارى بسیار کم براى تکمیل زیرساخت ها 
از پتانسیل خوبى برخوردار است و هم کشورهاى 
منطقه آمادگى پذیرش و استفاده از این کریدور 
را دارند. همچنین کریدور هند-ایران-افغانستان 
على رغم داشتن پتانسیل هاى الزم نیازمند تقویت 

زیرساخت هاى ریلى، بندرى و جاده اى است.
(بندر   10 شماره  کریدور  نظر  از  افزود:  وى 
امام-بازرگان) و سپس کریدور شماره 5 نیاز به 

سرمایه گذارى در بندر، ریل و جاده دارد.
معاون برنامه ریزى و منابع وزیر راه و شهرسازى 
با اشاره به توجیه اقتصادى کریدورهاى عبورى از 
ایران خاطرنشان کرد: با توجه به جریان ترانزیت 
کاال و اهمیت مناطق «شمال و غرب» و «جنوب و 
شرق» چین در این جریان، هدف گذارى در ایران 
بر اساس عبور بار مناطق «جنوب و شرق» چین 
کریدور  و  سیاه  خلیج فارس-دریاى  کریدور  از 
شماره 10 و اتصال جریان ترانزیت کاالى «شمال 
و غرب» چین از طریق کریدور چابهار و انتقال آن 

به بازارهاى منطقه است.
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زنان  را  جمعیت  درصد   50 باوجوداینکه 
از  آن ها  از  زیادى  بخش  و  مى دهد  تشکیل 
حمل ونقل عمومى استفاده مى کنند اما سهم 
آن ها در مدیریت شهرى بسیار پایین است. 
مدیریت شهرى زنان خصوصاً در حمل ونقل 
است.  شهرى  بین المللى  چالش  عمومى، 
نمى توان این موضوع را پنهان کرد که زنان 
حتى امروز در محل کار مورد تبعیض واقع 
زنان  درآمد  میزان  میانگین  به طور  مى شوند. 
در جهان 70 تا 90 درصد مردان است. طبق 
پژوهش مشاوره مدیریت جهانى مک کنزى 
زنان  درصد  تنها 19  سال 2016  در  آمریکا 
قرار  مدیریتى  باالى  موقعیت هاى  در  جهان 
مى گیرند. بخش حمل ونقل عمومى هم از این 

مورد، مستثنى نیست.
کارکنان  درصد   17,5 اروپا  اتحادیه  در  تنها 
حمل ونقل عمومى را خانم ها تشکیل مى دهند. 
براى بررسى این موضوع، اتحادیه بین المللى 
فدراسیون  و   (UITP) عمومى  حمل ونقل 
کنفرانسى   (ETF) اروپا  حمل و نقل  کارکنان 
اتحادیه هاى  از  نماینده  صدها  حضور  با  را 
تجارى و فعاالن حمل و نقل برگزار کردند تا 
چالش هاى کلیدى در استخدام زنان در این 
بخش را بررسى کنند و اظهار امیدوارى کردند 
که به تدریج تغییرات اساسى صورت خواهد 
گرفت. مراقبت از کودکان هنوز هم مهم ترین 
مسئولیت زنان در جهان است و به همین دلیل 
بسیارى از آن ها موقعیت هاى حرفه اى شغلى 
خود را به خاطر خانواده از دست مى دهند و 
غالبا از شغل هایى که داراى شیفت هاى شب 
و روزهاى تعطیل هستند، گریزانند. این امر 

امر عادى است.  در صنعت حمل ونقل یک 
به طور  را  متنوعى  خدمات  که  شرکت هایى 
شبانه روزى ارائه مى دهند، موفق ترند و این در 

مورد حمل ونقل عمومى هم صدق مى کند.

عمومـی  حمل ونقـل  بین المللـی  اتحادیـه 
حمل و نقـل  کارکنـان  فدراسـیون  و   )UITP(
اروپـا )ETF( امیدوارنـد بـر اسـاس اهـداف 
پیش بینی شـده در سـال 2035 حـدود 40 
درصـد زنـان در بخـش حمل ونقـل عمومی 

مشـغول به کار باشـند

برخـى از چالش هـاى دیگـر ماننـد نداشـتن 
سـرویس بهداشـتى جداگانـه، اتـاق تعویض 
لبـاس جداگانـه و حتـى یونیفرم متفـاوت از 
مـردان هـم از دیگـر چالش هاى مطرح شـده 
در ایـن کنفرانس بـود؛ مانند دیگر بخش هاى 
شـغلى، تفـاوت حقـوق بـاال خصوصـاً در 
پسـت هاى مدیریتـى بیـن مـردان و زنـان، 
انگیزه زنان را از اشـتغال در بخش حمل ونقل 
بـر  کنفرانـس  ایـن  در  مى گیـرد.  عمومـى 
منافـع غلبـه بـر ایـن مشـکالت و امتیـازات 
اسـتفاده از کارمنـدان متفاوت بـا توانایى هاى 
متفـاوت بر امنیـت اجتماعى هم تأکید شـد. 
بـر اسـاس نتایـج پژوهـش UITP و ETF از 
2012 تـا 2014 در اتحادیـه اروپـا، تسـاوى 
جنسـیتى در حمل ونقـل عمومـى به تدریـج 
حاصـل مى شـود. از آن زمـان تاکنـون ایـن 

پیشـرفت، قابل پیگیـرى اسـت. ایـن دو نهاد 
امیدوارنـد بـر اسـاس اهداف پیش بینى شـده 
در سـال 2035 حـدود 40 درصـد زنـان در 
بخـش حمل ونقـل عمومى مشـغول بـه کار 
باشـند. براى تحقـق این هدف، شـرکت هاى 
قبیـل  از  اقداماتـى  عمومـى  حمل ونقـل 
کمپین هایى براى اسـتخدام زنـان، برنامه هاى 
آموزشـى، برگـزارى کنفرانـس و قراردادهاى 

جمعـى را در دسـتورکار قـرار داده انـد.
 در دوبلیـن پایتخـت ایرلند، تعـداد رانندگان 
اتوبـوس افزایـش یافته تا مردم نقـش زنان را 
مشـاهده کنند. دریکى از شـهرهاى فرانسـه، 
برنامه  برابرى جنسـیتى در همه ابعاد انسـانى 
راه انـدازى شـده و تمامـى شـعبه هاى آن در 
سراسـر جهان این برنامـه را پیگیرى مى کنند. 
در حیدرآبـاد هنـد و انگلسـتان، هر دو سـال 
یک بـار حقـوق مسـاوى بـه کارکنـان ایـن 
بخـش پرداخـت مى شـود تـا به تدریـج ایـن 
شـکاف در پرداخـت حقـوق از بیـن بـرود. 
ایـن اقدامات، بدون تغییر بینش مؤثر نیسـت. 
مثـًال بسـیارى از کارکنـان مرد در ایـن حوزه 
نمى کننـد  اسـتفاده  خـود  مرخصى هـاى  از 
زیـرا مى ترسـند تأثیـر بـدى بر آینده شـغلى 
آن ها داشـته باشـد امـا خالى کـردن برخى از 
ایـن زمان ها به اسـتخدام بیشـتر زنـان کمک 
خواهـد کـرد. نتایـج بلندمـدت این مسـائل، 
قابـل پیش بینى اسـت. بر طبـق پژوهش مک 
کنزى در 2015، اگر هر کشـور به سرعت این 
شـکاف جنسـیتى را حل کند، تولید ناخالص 
ملى تـا 12 تریلیون دالر افزایش یافته، موجب 
توسـعه شـبکه حمل ونقل عمومى مى شـود.

جایگاه وچالش های مدیریت 
زنان در حمل و نقل

آسیه فروردین
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که عالوه بر ثبات اقتصادى، ثبات سیاسى را 
هم براى کشور به ارمغان مى آورد و دراین باره 
ادامه دار  درآمدى  منبع  ترانزیت  کرد:  اظهار 
موقعیت  به  توجه  با  و  است  پایان ناپذیر  و 
استراتژیک کشور، این پتانسیل را دارد که منبع 
درآمد اول کشور باشد؛ زیرا وقتى کاالى دیگر 
کشورها از یک کریدور خوب و مناسب حمل 
شود، آن ها هم خواهان برقرارى امنیت و ثبات 

در آن کریدور هستند.
قربانى درباره تأثیر برجام بر بهبود وضعیت 
حمل ونقل نیز خاطرنشان کرد: متأسفانه بعد 
از برجام آن طور که بایدوشاید شاهد رشد و 
شکوفایى حمل ونقل نیستیم که شاید دلیل آن 
به حل نشدن مسائلى مانند ارتباط با بانک هاى 

بین المللى و مشکالت ارزى برمى گردد.

محمد رضا قربانى، عضو هیئت مدیره انجمن 
حمل ونقل  شرکت هاى  کارفرمایى  صنفى 
بین المللى مشهد مقدس با اشاره به یکى از 
اصلى ترین مشکالت صنعت حمل ونقل اظهار 
ما  کرد: متأسفانه در حال حاضر حمل ونقل 
خرده مالکى است به این معنا که کامیون ها اکثراً 
متعلق به رانندگان و نه شرکت ها هستند که این 
امر بى ثباتى نرخ حمل و کاهش توان رقابت را 

براى شرکت هاى ایرانى به همراه دارد.
و  ناوگان  فرسودگى  سرمایه،  استهالك  وى 
بازدهى پائین را از نتایج زیان بار خرده مالکى 
عنوان کرد و افزود: متأسفانه دولت در راستاى 
حمایت از دو کارخانه بزرگ خودروسازى که 
عمًال مونتاژکار و نه خودروساز هستند، براى 
واردات کامیون سنگین، تعرفه وضع کرده است 
که باید توجه داشت درآمد ناشى از این تعرفه 
و حمایت از مونتاژکاران در مقابل درآمدى که 
ترانزیت مى تواند در صورت حمایت به کشور 

وارد کند، بسیار ناچیز و اندك است.
قربانى ادامه داد: این در حالى است که مى توان با 
حذف تعرفه واردات کامیون، نوسازى ناوگان، 
تقویت آن و جلوگیرى از خرده مالکى حداقل 
10 میلیون فرصت شغلى مستقیم و غیرمستقیم 
ایجاد کرد و درآمدى انبوه را به کشور وارد کرد؛ 
اما تا زمانى که بودجه موردنظر براى نوسازى را 
به راننده بدهند، محور تصمیم گیرى براى نرخ 
کرایه حمل راننده مى شود و شرکت هاى ایرانى 

توان رقابت نخواهند داشت.
این فعال بخش حمل و نقل با اشاره به ثمرات 
حمایت از صنعت حمل ونقل بیان کرد: عالوه 
بر اشتغال زایى و درآمدزایى، باید توجه داشت 
که توسعه حمل ونقل، توسعه تجارت، ایجاد 
بازارهاى جدید و تجارت فرامرزى را نیز براى 

کشور به ارمغان مى آورد.
بین بخش  بیشتر  به ضرورت هماهنگى  وى 

دولتى و خصوصى اشاره کرد و گفت: بسیار 
اتفاق افتاده که بخش خصوصى به طور ناگهانى 
دولتى  بخش  آئین نامه هاى  یا  بخشنامه ها  با 
مواجه شده که اختالل و چالشى جدید در 
مى کند؛  ایجاد  ترانزیت  و  صادرات  توسعه 
درحالى که اگر هنگام تصویب و صدور این 
بخشنامه هاى خلق الساعه نظر بخش خصوصى 
نیز پرسیده شود، مى توان تصمیمات بهتر و 

راهگشاترى را اتخاذ کرد.
قربانى با انتقاد از عملکرد وزارت خارجه در 
حل مشکل عوارض کشورهاى همسایه اظهار 
کرد: باید توجه داشت که مشکل وضع عوارض 
ناخواسته از سوى کشورهاى همسایه ازجمله 
ترکمنستان، افغانستان و ترکیه را نمى توان با 
وضع عوارض متقابل جبران کرد؛ بلکه باید 
دیپلماسى فعال تر شود و به جاى مقابله به مثل به 

دنبال حذف عوارض باشیم.
مدیرعامل شرکت حمل ونقل بین المللى سورنا 
اختصاص  به ضرورت  اشاره  با  شرق  ترابر 
اتاق  در  حمل ونقل  براى  جداگانه  کرسى 
گذشته،  سال هاى  کرد:  خاطرنشان  بازرگانى 
حضور نمایندگان حمل ونقل در اتاق ها خیلى 
بیشتر  بسیار  مهم  این  اآلن  اما  نبود،  پررنگ 
این  همچنین  است؛  داده  نشان  را  خودش 
ضرورت احساس مى شود که همان طور که 
صنعت از بازرگانى جداشده است، حمل ونقل 
نیز باید از این دو جدا شود و کرسى اختصاصى 

خود را در اتاق داشته باشد.
بازرگانى  اتاق  از  این  بر  عالوه  افزود:  وى 
انتظار مى رود که به عنوان بزرگ ترین پارلمان 
بخش خصوصى هماهنگى الزم را بین بخش 
خصوصى و دولتى ایجاد کند که در دو سال 
اخیر شاهد بهبود این عملکرد در اتاق بازرگانى 

بوده ایم.
وى به ترانزیت به عنوان منبع درآمدى اشاره کرد 

خـرده مالکـی
عامل کاهش قدرت رقابت شرکت های حمل ونقل

باید توجه داشـت که مشـکل وضع عوارض 
همسـایه  کشـورهای  سـوی  از  ناخواسـته 
ازجملـه ترکمنسـتان، افغانسـتان و ترکیه را 
نمی تـوان بـا وضع عـوارض متقابـل جبران 
کـرد؛ بلکـه بایـد دیپلماسـی فعال تر شـود 
حـذف  دنبـال  بـه  مقابله به مثـل  به جـای  و 

باشـیم عوارض 

سهیال  رهنما
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ابراهیــم اســدى از اعضــاى انجمــن صنفــى 
حمل ونقــل  شــرکت هاى  کارفرمایــى 
ــه  ــا ب ــا م ــو ب ــهد درگفتگ ــى مش بین الملل
مشــکالت متعــددى کــه صنعــت حمل ونقل 
بــا آن مواجــه اســت، اشــاره کــرد و گفــت: 
در مبحــث حمل ونقــل و ترانزیــت متأســفانه 
برخــى مشــکالت داخلــى و خارجــى 
ــوده و  ــاوگان فرس ــا، ن ــم ه ــل تحری از قبی
ــن دســت وپاگیر  برخــى سیاســت ها و قوانی
در حــوزه گمــرك و ترانزیــت گریبــان 
ــاهد  ــه و ش ــه را گرفت ــن عرص ــاالن ای فع
بحــران و نابســامانى در حیطــه حمل ونقــل 
بین المللــى بوده ایــم البتــه بــا بازنگــرى 
ــب  ــت موج ــى و ترانزی ــن گمرک در قوانی
رضایتمنــدى نســبى فعــاالن بخــش تجارت 
و حمل ونقــل بوده ایــم و امیدواریــم قوانیــن 
ــالح  ــرى و اص ــز بازنگ ــر نی ــت وپا گی دس

ــردد. گ
حمل ونقــل  بخــش  در  داد:  ادامــه  وى 
ریلــى مشــکالتى از قبیــل کمبــود واگــن در 
ــر  ــکل ب ــن مش ــته جدى تری ــنوات گذش س
ــل  ــرکت هاى حمل ونق ــار و ش ــر راه تج س
بین المللــى بــوده کــه البتــه تالش هــاى اداره 
بازرگانــى و بازاریابــى راه آهــن در رفــع ایــن 
ــکالت در  ــوده و مش ــر ب ــکل قابل تقدی مش
ــت. ــل هس ــر از قب ــوزه کم رنگ ت ــن ح ای

مدیرعامــل شــرکت حمل ونقــل بین المللــى 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــایان کار خراس ش
توســعه حمل ونقــل یکــى از مهم تریــن 
اســت،  اقتصــادى  زیرســاخت هاى 
ــت  ــه موقعی ــا توجــه ب ــرد: ب خاطرنشــان ک
ژئوپولوتیکــى کشــور به عنــوان شــاهراه 
بحــث  در  به ویــژه  منطقــه  اقتصــادى 
قــرار گرفتــن  ترانزیــت،  و  حمل ونقــل 

خراســان رضــوى در مســیر کریــدور شــمال 
ــا چنــد کشــور  ــودن ب و جنــوب، هم مــرز ب
ــش از 250 شــرکت  ــت بی ــایه و فعالی همس
ــى  ــل بین الملل ــه حمل ونق ــال در عرص فع
کاال در ایــن اســتان، مى تــوان بــااراده ملــى در 
حــل مشــکالت در زیرســاخت ها، تجــارت، 
ترانزیــت و صــادرات شــاهد شــکوفایى در 

ــیم. ــور باش ــتان و کش ــاد اس اقتص
ــروج  ــاالى ورود و خ ــم ب ــه حج ــدى ب اس
اســتان  مرزهــاى  از  کشــور  بــه  کاال 
ــادآور  ــرد و ی ــاره ک ــوى اش ــان رض خراس
ــترده،  ــارى گس ــت تج ــود فعالی ــد: باوج ش
ضــرورت توجــه جــدى دولــت در جهــت 
بخــش  در  الزم  زیرســاخت هاى  بهبــود 
بیش ازپیــش  بازرگانــى  و  حمل ونقــل 
اســت  امیــد  کــه  مى شــود  احســاس 
 بــااراده ملــى ایــن مهــم میســر شــود.
ــش  ــاى بخ ــه تالش ه ــاره ب ــا اش ــدى ب اس
خصوصــى در خصــوص آزادســازى اقتصاد 
ــا  ــرد: ب ــار ک ــت اظه ــیطره دول ــران از س ای
ــاى موجــود  ــق آماره ــه اینکــه طب توجــه ب
بیــش از نیمــى از اقتصــاد ایــران در انحصــار 
دولــت هســت، لــذا امید اســت تشــکل هایى 
چــون اتــاق بازرگانــى نقــش پررنگ تــرى را 
در ایــن خصــوص ایفــا نماینــد و به عنــوان 
بخــش  صنفــى  تشــکل  بزرگ تریــن 
خصوصــى در خــروج کشــور از رکــود 

ــد. ــرى بردارن ــاى مؤث ــى گام ه فعل
ایــن فعــال عرصــه حمل ونقــل انتظــار 
ــرد: در  ــان ک ــه بی ــت را این گون خــود از دول
ســنوات گذشــته بانک هــا بــه دنبــال تزریــق 
نقدینگــى بــه جامعــه و بخش هــاى مختلف 
ــد کــه ایــن مهــم در بخــش  صنعــت بوده ان
باشــد  پررنگ تــر  بایســتى  حمل ونقــل 

ضرورت اعتماد و اعتقاد دولت 
به بخش خصوصی

ــود  ــا بهب ــد ب ــا فعــاالن ایــن عرصــه بتوانن ت
نــاوگان  حمل ونقــل،  زیرســاخت هاى 
ــام  ــه اى را انج ــات بهین ــوده و ... خدم فرس
ــور  ــت در کش ــعه ترانزی ــا توس ــد و ب دهن
بتوانیــم، ارزآورى معادل نفت داشــته باشــیم.
وى خاطرنشــان کــرد: دولــت بایــد بــه 
توانایــى بخــش خصوصــى اعتمــاد و اعتقــاد 
بیشــترى پیــدا کنــد کــه ایــن امــر بــا توجــه 
بــه آمادگى بخــش خصوصــى در چارچوب 
بازرگانــى و تشــکل هاى صنفــى  اتــاق 
ــد  ــود مى توان ــروج از رک ــراى خ ــابه ب مش

ــى باشــد. شــروع خوب

با توجه به اینکه طبق آمارهای موجود بیش از 
نیمی از اقتصاد ایران در انحصار دولت هست، 
لذا امید است تشکل هایی چون اتاق بازرگانی 
ایفا  خصوص  این  در  را  پررنگ تری  نقش 
بزرگ ترین تشکل صنفی  به عنوان  و  نمایند 
بخش خصوصی در خروج کشور از رکود فعلی 

گام های مؤثری بردارند

دولت باید به توانایی بخش خصوصی اعتماد و 
اعتقاد بیشتری پیدا کند 

سهیال  رهنما
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ــاى  ــون و روش ه ــى از چندوچ ــراى آگاه ب
برعــوارض  قوانیــن حاکــم  و  دریافــت 
جــاده اى بــه ســراغ حســین متولــى حبیبــى 
ــردارى  ــر بهره ب ــارت ب ــر نظ ــرکل دفت مدی

ــم. ــا رفتی آزادراه ه
ــوص  ــى در خص ــدا توضیح ــى در ابت متول
انــواع آزادراه هــا و مصادیــق آن هــا ارائــه کرد 
ــه دو  ــا ب ــور م ــا در کش ــت: آزادراه ه و گف
دســته کلى آزادراه هــاى دولتــى و آزادراه هاى 
مشــارکتى تقســیم مى شــود، آزادراه هــاى 
دولتــى همان طــور کــه از نامــش مشــخص 
ــام  ــه تم ــتند ک ــى هس ــت، آن پروژه های اس
مراحــل ســاخت و بهره بــردارى آن را دولــت 
بــر عهــده دارد و طبیعتــاً تمامــى درآمدى که 
از ایــن آزادراه هــا حاصــل مى شــود هــم بــه 
ــوع دیگــرى هــم  دولــت بازمى گــردد امــا ن
وجود دارد و آن آزادراه هاى مشــارکتى اســت 
کــه معمــوالً دولــت در آن نقش کمــى دارد و 
یــا اصــًال حضــور نــدارد، ایــن پروژه هــا بــه 
ایــن صــورت هســتند کــه بخــش خصوصى 
و یــا ســازمان هاى دیگــر در هزینــه ســاخت 
بزرگراه هــا شــریک مى شــوند و نهایتــاً بعــد 
ــى در  ــا مبلغ ــن پروژه ه ــردارى از ای از بهره ب
ــوان  حــدود 80 درصــد از عــوارض را به عن

ــد. ــت مى کنن ــرمایه گذارى دریاف ــود س س
البتــه آزادراه هــاى دولتــى در کشــور مــا 
بســیار کــم اســت و بیشــتر آزادراه هــا از نــوع 
مشــارکتى هســتند، در حال حاضــر 5 آزادراه 
ــن 5  ــه ای ــود دارد ک ــور وج ــى در کش دولت

ــر اســت: ــه ترتیــب زی آزادراه ب
ــرج- ــرج- ک ــران- ک ــم- ته ــران- ق - ته
قزویــن- بندرعبــاس- بنــدر شــهید رجایــى  

ــز   ــدى تبری - کمربن
این هــا پروژه هایــى هســتند کــه از ابتــدا تــا 

انتهــاى آن را دولــت بــر عهده داشــته اســت، 
ــم  ــا آزادراه تهران-ق ــن آزادراه ه ــان ای در می
ــردم موظــف  ــه م داراى عوارضــى اســت ک
ــوان  ــال به عن ــغ 5000 ری ــت مبل ــه پرداخ ب
عــوارض هســتند. عــوارض جــاده اى را 
بررســى هاى  انجــام  بــدون  نمى تــوان 
ــئول  ــام مس ــک مق ــود ی ــانه و وج کارشناس
ــوص  ــن خص ــى در ای ــرد، متول ــع ک وض

ــرد: ــه ک ــر ارائ ــه شــرح زی ــى ب توضیحات
ــرح  ــن مط ــن  بی ــه در ای ــرى ک ــه دیگ نکت
اســت ایــن اســت کــه مرجــع تعیین کننــده 
ــاد  ــوراى اقتص ــاده اى ش ــوارض ج ــرخ ع ن
اســت، آزادراه هــاى دیگــر ماننــد تهران-کرج 
و کرج-قزویــن زمانــى عوارضــى داشــتند و 
بعدهــا بــه دلیل حجــم ترافیــک و مالحظات 
اجتماعــى دیگــر عوارضــى در ایــن آزادراه ها 
ــر  ــال حاض ــن در ح ــد، بنابرای ــت نش دریاف
اخــذ  به هیچ عنــوان  آزادراه هــا  ایــن  در 
ــدر  ــور بندعباس-بن ــم، مح ــوارض نداری ع
ــال  ــداى س ــه از ابت ــم ک ــى ه ــهید رجای ش
جــارى بــه بهره بــردارى رســیده اســت 
داراى عوارضــى اســت و از مــردم عــوارض 
دریافــت مى شــود بــراى تبریــز هــم پیگیــر 
ایــن هســتیم کــه اگــر مجوزهــا صادر بشــود 
عــوارض دریافــت کنیــم، امــا بخــش عمــده 
دریافــت عــوارض دولتــى در محــور تهران- 

قــم اســت.  
مبلــغ 15 درصــد از کل درآمدهــاى آزادراه ها 
در قــراردادى کــه روز انعقــاد براى مشــارکت 
ــدارى  ــش نگه ــه بخ ــده، ب ــاخت بسته ش س
آزادراه هــا اختصــاص داده  شــده اســت، ایــن 
مبلــغ بــراى نگهــدارى جــارى و نگهــدارى 
ــد  ــواردى مانن ــع م ــت، درواق ــى اس عملیات
ــل،  ــم، گاردری ــا، عالئ ــه تابلوه ــیدگى ب رس

خط کشــى و نهایتــاً اینکــه بــراى یــک 
بخــش محــدود کــه مشــکل دارد قیــر 
ــم  ــرى ه ــش دیگ ــا بخ ــود. ام ــتفاده ش اس
وجــود دارد کــه تحــت عنــوان تعمیــر کلــى 
روکــش ســال  آن  و  مى شــود  شــناخته 
ــک آزادراه  ــه ی ــى ک ــت، زمان ــم اس دوازده
ــن  ــه ای ــاى اولی ــود، برآورده ــاخته مى ش س
اســت کــه ایــن آســفالت به مــدت 12 ســال 
صحیــح و ســالم باقــى مى مانــد و تنهــا یــک 
ــراى حفــظ آن  ــرات ســاده و جــارى ب تعمی
کفایــت مى کنــد و بــا رســیدگى هاى جزئــى 
به راحتــى دوازده ســال عمــر خواهــد کــرد. 
ــًا  ــت بعض ــن اس ــا ممک ــور م ــه در کش البت
ــادق  ــى ص ــن مقیاس ــا چنی ــئله ب ــن مس ای
ــه  ــا ب ــن آزادراه ه ــر ای ــى عم ــد و گاه نباش
ــه  ــر از 12 ســال مى رســد کــه ایــن البت کم ت
ــد،  ــه اى را مى طلب ــل و جداگان ــث مفص بح
امــا نهایتــاً بــراى ســال دوازدهــم یــک 
روکــش در نظــر مى گیرنــد کــه هزینــه ایــن 
ــه محــل  ــى اســت ک ــغ قابل توجه ــر مبل ام
ــد  ــداى از آن 15 درص ــى آن ج ــن مال تأمی
اولیــه اســت، بنابرایــن فــرض بکنیــد آزادراه 
ــارکتى  ــکل مش ــه ش ــه ب ــن ک زنجان-قزوی
ساخته شــده و شــریک عمــده آن بانــک 
ملــى اســت، ایــن آزادراه هرماهــه 15 درصــد 
از درآمــدش را مطابــق قانــون بــه هزینه هــاى 
ــه شــامل  ــه ک ــاى اولی جــارى و نگهدارى ه
مــواردى مثــل راهــدارى زمســتانى و تجهیــز 
محورهــا از نظــر خط کشــى و تابلــو  اســت 

اختصــاص مى دهــد.
امــا بــه دوره 12 ســاله کــه مى رســیم، وظیفــه 
ــى  دارد روکــش آســفالت راهــم به طــور کل
ــن  ــى ای ــه منبع مال ــه البت ــد ک ــام بده انج
روکــش از محــل دیگــرى تأمیــن مى شــود.  

عوارض آزادراه ها کجا می رود؟

محمود خمبر
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مرجــع تعییــن نــرخ عــوارض 
ــف  ــاى مختل جــاده اى در آزادراه ه
متفاوت اســت، آزادراه هــاى دولتى 
آزادراه هــاى  و  مرجــع  یــک  را 
دیگــرى  مرجــع  را  مشــارکتى 
مدیــرکل  مى کنــد،  مشــخص 
دفتــر نظــارت بــر بهره بــردارى 
ــاره نیــز ســخنان  آزادراه هــا دراین ب
جالب توجهــى مطــرح کــرد. بــراى 
آزادراه هــاى دولتى شــوراى اقتصاد 
ــرخ اســت  ــن ن ــا مرجــع تعیی تنه
یعنــى مــا همه ســاله از طریــق 
ــازمان  ــا س ــه اى ب وزارت راه مکاتب
مدیریــت انجــام مى دهیــم، دالیــل 
و اطالعاتــى ماننــد حجــم ترافیک، 
ــره را  ــرور و غی ــور و م ــزان عب می
ــات  ــن اطالع ــم، ای ــال مى کنی ارس
ــناس  ــم کارش ــى تی ــورد بررس م
ســازمان قــرار مى گیــرد و اگــر بــه 
تائیــد اکثــرت اعضــا رســید بــه مــا 
ــر  ــا پیگی ــد شــد و م ــالغ خواه اب
ــن  ــود، آخری ــم ب انجــام آن خواهی
مصوبــه عــوارض دولتــى مربــوط 
ــا در  ــى م ــه ســال 93 اســت یعن ب
ســال 94 افزایــش قیمت نداشــتیم.
دوم  دســته  آزادراه هــاى  امــا 
مشــارکتى  آزادراه هــاى  کــه 
اســت، همان طــور کــه عــرض 
کــردم عمدتــاً توســط بخــش 
مى شــود،  ســاخته  خصوصــى 
ــن ســازندگان، بانک هــا،  عمــده ای
ســازمان بازنشســتگى و گاهــى 
اســت،  راه ســازى  شــرکت هاى 
بــه  راه  ســازنده  خــود  یعنــى 
مشــارکت عالقه منــد بــوده و آورده 
اســت و جــاده را ســاخته اســت و 
نهایتــاً براى اســتهالك ســرمایه اش 
بــر اســاس فرمول هــاى مشــخص 
مى کنــد.  دریافــت  عــوارض 
مبنــاى تعییــن نــرخ ایــن آزادراه هــا 
بــه ایــن صــورت اســت کــه 
ــیونى در وزارت راه  و  ــک کمیس ی
ــق  ــه از طری ــت ک ــازى اس شهرس
مرتبــط  ســازمان هاى  و  دفاتــر 
ســازمان ها  ایــن  پیشــنهاد  و 
مى دهنــد،  انجــام  بررســى هایى 
به عنــوان  مثــال امســال مبنــاى 
ــورم  ــرخ ت ــرخ همــان ن افزایــش ن
ــهریورماه  ــه ش ــن مصوب ــود، ای ب
ابــالغ شــد، مقــام ابــالغ کننــده هم 
ــر راه و شهرســازى  ــون وزی در قان

اســت. تعریف شــده 

کســانى کــه در حــوزه حمل ونقــل و ترانزیــت بین المللــى خصوصــا جــاده اى فعالیــت مى کننــد، 
بــا اتحادیــه بین المللــى حمل ونقــل جــاده اى (IRU) آشــنایى دارنــد و فعــاالن حــوزه ترانزیــت 
کاال کــه بــا ایــن اتحادیــه آشــنا هســتند، حتمــا و الزامــا بایــد دربــاره کنوانســیون تیــر (TIR) و 
ــو» اســت و ســند گمرکــى ترانزیــت  ــر» کــه زیرنظــر «آى آری ــا موافقتنامــه «کارنه تی عهدنامــه ی
ــه شــمار مــى رود، آگاهــى داشــته باشــند؛  ــن کنوانســیون ب بین المللــى کاال در چارچــوب همی
ســندى کــه تأمین کننــده ســالمت کاال از کشــور مبــدا تــا مقصــد و کشــورهاى بین مســیر اســت. 
کشــورهاى عضــو، بایــد موسســه اى را مســئول صــدور مجــوز (carnet) کننــد تــا وســایل نقلیــه 
بــا ارائــه آن و بــدون انجــام تشــریفات گمرکــى از کشــورهاى ســر راه بگذرنــد. در کشــور مــا، 

اتــاق بازرگانــى ایــران، مســئولیت صــدور کارنه تیــر را برعهــده دارد.
 

TIR، از ایران تا آفریقا
ایــران بــا توجــه بــه موقعیــت ویــژه اش و قــرار گرفتــن بــر چهــارراه ترانزیــت، تنهــا یــک ســال 
پــس از کنوانســیون تیــر کــه در ســال 1949 تشــکیل شــد، بــه آن ملحــق گردیــد. این کنوانســیون 
توســط 58 کشــور جهــان خصوصــا اتحادیــه اروپــا، ترکیــه، ایــران، کشــورهاى اوراســیا، چیــن، 
پاکســتان و اخیــرا امــارات پذیرفتــه شــده اســت. بــا پذیــرش آن، بــا یک بــار کســب مجــوز، کاال 
ــت کشــور طــى  ــت ترانزی ــا، وضعی ــه خاطــر تحریم ه ــى مى شــود. اگرچــه ب در مســیر گارانت
ســال هاى اخیــر رونــق چندانــى نداشــته و کاهــش یافتــه، امــا در مجمــوع پیوســتن ایران و ســایر 
ــر، مســیر گســترش ترانزیــت جــاده اى براســاس مقــررات  کشــورهاى آســیایى عضــو کارنه تی
بین المللــى را همــوار کــرده اســت. در ایــن میــان، قــاره آفریقــا نیــز امیــدوار اســت بــا اجــراى 
موافقتنامــه TIR در ایــن قــاره، هزینه هــاى تجــارت را در جنــوب و شــرق آفریقــا کاهــش دهــد 
و میلیاردهــا دالر صرفه جویــى و افزایــش تولیــد ناخالــص داخلــى را بــراى کشــورهاى آفریقایــى 

بــه همــراه آورد.
امنیــت جــاده اى، مســئله اساســى براى بســیارى از کشــورها در آفریقاســت. برخى از ایــن جاده ها، 
باالتریــن میــزان تصادفــات و کشــته هاى جــاده اى را دارنــد. کشــورهاى جنــوب صحــراى آفریقــا 
بــه طــور معمــول 20 تــا 30 مرگ و میــر جــاده در هــر صــد هــزار نفــر جمعیــت را دارد کــه ایــن 
مقــدار در ســوئد و انگلیــس 3 تــا 3,7 نفــر اســت. بر اســاس پژوهش هــا، 85 درصــد تصادفــات 

جــاده اى به دلیــل خطــاى انســانى و تعــداد محــدودى بــر اثــر اضافــه بــار رخ مى دهــد.
آمــوزش بهتــر، قــدرت پیش بینــى، حرفــه اى بــودن و کارایــى داشــتن  اپراتورهــاى حمل ونقــل، 
پیشــرفت هاى قابــل توجهــى در ایمنــى را نویــد مى دهنــد. بر اســاس گــزارش اتحادیــه بین المللى 
حمل ونقــل جــاده اى، کنوانســیون تیــر در حــال شــتاب گرفتــن بــا مقامــات دولتــى و کســب وکار 
در مســیرهاى تجــارى آفریقاســت. عواملــى کــه بــر هزینــه حمل ونقــل و در نتیجــه بــر تجــارت 
بین المللــى تأثیرگذارنــد، در ســه بخــش جغرافیــا (انــدازه یــک کشــور/ زیرســاخت هاى طبیعــى/ 
زمیــن و آبراه هــا) ، عوامــل ســخت افزارى (جــاده، ریــل، بنــدر و فــرودگاه) و عوامــل نرم افــزارى 

(آداب و رســوم و روش هــا، تعرفه هــا، مســائل نظارتــى و غیرمتعــارف) قــرار مى گیرنــد.

کنوانسیون تیر؛ از ایران تا آفریقا
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پیشکسـوتان صنعـت  از  شایسـته  محمـود 
صنفـى  انجمـن  اعضـاى  از  و  حمل ونقـل 
حمل ونقـل  شـرکت هاى  کارفرمایـان 
بین المللى مشـهد مقدس با اشـاره به یکى از 
اصلى ترین مشـکالتى که صنعت حمل ونقل 
در سـطح کشـورى بـا آن دسـت وپنجه نـرم 
مى کنـد، گفـت: تعـدد سـازمان هاى دخیـل 
در حـوزه حمل ونقـل و نبـود هماهنگى میان 
ایـن ارگان هـا مشـکالت عدیـده اى را بـراى 
حمل ونقـل کشـور بـه وجـود آورده اسـت.
وى افـزود: متأسـفانه ایـن مشـکل در سـطح 
شـهرى و اسـتانى نیز خود را در قالب تفسیر 
و اجراى سـلیقه اى قوانین گمرکى و ... نشـان 
مى دهـد؛ بطوریکـه قانـون بـراى کل کشـور 
یکسـان وضع شـده اسـت امـا گمـرك یـک 
شـهر بسیار سـختگیرانه قانون را اجرا مى کند 
درحالى که گمرك شـهر دیگر همـان قانون را 

به گونـه اى سـهلگیرانه تـر اجـرا مى کند.
شایسـته تغییر نگاه مسـئولین بـه حمل ونقل 
را یکـى از اصلى تریـن راهکارهـاى بهبـود 
وضعیـت این صنعـت درآمدزا عنـوان کرد و 
یـادآور شـد: اولین نکته اى که مسـئولین باید 
بـه آن توجـه کنند این اسـت کـه حمل ونقل 
یـک صنعـت اسـت و همان گونـه از صنعت 
در راسـتاى ایجـاد شـغل حمایـت مى شـود، 
از حمل ونقـل نیـز بایـد حمایـت شـود؛ امـا 
متأسـفانه نگاه هـا بـه ایـن صنعـت ناعادالنه 
اسـت و ایـن در حالى اسـت کـه حمل ونقل 
بیشـترین پتانسـیل را بـراى بهبـود وضعیـت 

اقتصـادى کشـور دارد.
بـراى  حاضـر  حـال  در  داد:  ادامـه  وى 
کارخانه هایـى کـه حتى زیـان ده هسـتند نیز 
وام هـاى بسـیار خوبـى وضـع مى شـود تا به 
حرکـت بیفتنـد امـا هیـچ گاه در هیـچ بانکى 
بـه حمل ونقـل وام تعلق نمى گیـرد؛ از طرفى 
نـاوگان حمل ونقل از فرسـودگى رنج مى برد 
امـا بـه دلیـل بـاال بـودن کرایه ها و عـوارض 
گمرکـى، واردات خودرو نیـز مقرون به صرفه 

. نیست
ایـن عضـو هیئـت اجرایـى اتـاق ایـران و 
افغانسـتان خاطرنشـان کـرد: مدت هـا پیـش 
بـراى حل مشـکل ناوگان فرسـوده پیشـنهاد 
دادم تـا در مناطـق آزاد پایانـه اى ایجـاد شـود 
تـا شـرکت هاى حمل ونقـل، نـاوگان خـود 
را باقیمتـى مناسـب خریـدارى کـرده و از آن 
منطقـه ترانزیـت نمایند و پـس از تحویل بار 
در مقصـد، مجدد بـه پایانه بازگردانده شـود؛ 
در ایـن حالـت عالوه بر کاهـش کرایه حمل، 
هزینـه سـرمایه گذارى شـرکت ها نیـز حدود 
یک سـوم کاهش پیـدا مى کـرد، اما متأسـفانه 
هیـچ گاه ایـن پیشـنهاد موردتوجه مسـئوالن 

نگرفت. قـرار 
شایسته بابیان اینکه ترانزیت مى تواند بیشترین 
در  گفت:  کند،  ایجاد  کشور  براى  را  درآمد 
حال حاضر تنها در خراسان رضوى ناوگان 
حمل ونقل حدود پنج هزار دستگاه است اما 
اکثر شرکت هاى حمل ونقل بیکار هستند که 
به  را  دارد  به صنعت  که  نگاهى  دولت  اگر 
این حوزه نیز داشته باشد، وضعیت قطعاً بهتر 

خواهد شد.
وى درباره عملکرد بخش خصوصى نیز اظهار 
بخش خصوصى  به  اینکه  به  توجه  با  کرد: 
آن طور که بایدوشاید میدان داده نمى شود آن 
این  نماینده  به عنوان  افرادى هم که  از  دسته 
بخش وارد اتاق بازرگانى مى شوند، به مرورزمان 
جذب دولت شده و خصولتى مى شوند، زیرا 

منافع آن جذاب است.
شایسـته ادامـه داد: درحالى کـه بایـد توجـه 
داشـت، اقتصـادى پویاسـت کـه خصوصـى 
محـض بـوده و رقابـت کامـل در آن برقـرار 
باشـد، اما در شـرایط فعلى، بخش خصوصى 
تـوان رقابـت بـا بخـش دولتـى را نداشـته و 

مى شـود. خودبه خـود حـذف 
وى دربـاره تأثیـر برجـام بـر بهبـود وضعیت 

نگاه مسئوالن به حمل ونقل ناعادالنه است

حتی  که  کارخانه هایی  برای  حاضر  حال  در 
زیان ده هستند نیز وام های بسیار خوبی وضع 
می شود تا به حرکت بیفتند اما هیچ گاه در هیچ 

بانکی به حمل ونقل،  وام تعلق نمی گیرد

مدت ها پیش برای حل مشکل ناوگان فرسوده 
پیشنهاد دادم تا در مناطق آزاد پایانه ای ایجاد 
شود تا شرکت های حمل ونقل، ناوگان خود را 
باقیمتی مناسب خریداری کرده و از آن منطقه 
ترانزیت کنند و پس از تحویل بار در مقصد، 
مجدد به پایانه بازگردند؛ در این حالت عالوه 
بر کاهش کرایه حمل، هزینه سرمایه گذاری 
پیدا  کاهش  یک سوم  حدود  نیز  شرکت ها 
پیشنهاد  این  هیچ گاه  متأسفانه  اما  می کرد، 

موردتوجه مسئوالن قرار نگرفت

هرسال صادرکنندگان با مشکل کمبود واگن 
در فصل صادرات مواجه می شوند، ولی هیچ گاه 
این مشکل به دلیل همان نگاه سنتی که بر این 
بخش حاکم است، حل نمی شود؛ درحالی که 
داد،  توسعه  را  ریلی  حمل ونقل  بتوان  اگر 

ترانزیت ایران قطعاً دو برابر خواهد شد

ادامه در صفحه 53

سهیال  رهنما
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ــه  ــل ب ــع حمل و نق ــه و صنای ــت بیم صنع
ــن  ــوان دو صنعــت پول ســاز و نقش آفری عن
در اقتصــاد جهانــى تالقى هــاى بســیارى بــا 
یکدیگــر دارنــد. صنعــت بیمــه بــه عبارتــى 
نقــش پشــتیبان و حامــى نرم افــزارى صنایــع 
ــه  ــزى ک ــد. چی ــا مى کن ــل را ایف حمل و نق
خــأل آن در دنیــاى کنونــى باعــث خوابیــدن 
ــى  ــتم حمل و نقل ــر سیس ــدن ه ــج ش و فل
سیســتم  آن  چنــد  هــر  شــد.  خواهــد 
مجهــز بــه جدیدتریــن تکنولوژى هــا و 
نوآورى هــاى روز باشــد. حرکــت قطارهــا و 
کشــتى ها و غــرش هواپیماهــا را در سراســر 
ــدون در نظــر  ــوان لحظــه اى ب ــان نمى ت جه
گرفتــن نقــش صنعــت بیمــه تصــور کــرد. 
ــا خــود در ســال هاى  ــى آن را م ــه عین نمون
تحریــم تجربــه کردیــم؛ همان جــا کــه بیمــه 
ــرب  ــاى غ ــامل تحریم ه ــا ش کشــتى هاى م
شــد و بى هیــچ فشــار فنــى، صنعــت 
ــر از  ــال هایى پ ــا س ــى م ــل دریای حمل و نق

ــرد. ــه ک ــود و خاموشــى را تجرب رک
ایــن شــرایط بــه شــکل اولى تــر بــراى 
حمل و نقــل وســایل نقلیــه شــخصى وجــود 
دارد. جایــى کــه مــا ســاالنه بیشــترین تلفات 
ــل  ــى را متحم ــارت هاى مال ــى و خس جان
ــه ایــن  مى شــویم. ذکــر آمارهــاى مربــوط ب
ــر  ــررات اســت و دیگ ــرار مک موضــوع تک
ــا  ــاى ن ــد جاده ه ــه ندان ــت ک ــى نیس کس
ــا ســاالنه  ــت م ــن و خودروهــاى بى کیفی ام
ــزرگ شــبیه  ــه ب ــدازه تلفــات یــک زلزل به ان
ــت  ــى روى دس ــته و زخم ــم، کش ــه ب زلزل
ــر  ــوع مهم ت ــا موض ــذارد. ام ــور مى گ کش
ــت  ــن دس ــه ای ــه ب ــه توج ــت ک ــن اس ای
ــرى در صنعــت  ــد چــه تأثی ــا مى توان بیمه ه

ــذارد؟ ــور بگ ــل کش حمل و نق
بیمــه در واقــع نرم افــزارى اســت کــه وجــود 
آن در دنیــاى جدیــد یکــى از الزامــات اولیــه 
زندگــى و کســب و کار محســوب مى شــود. 
صنعتــى کــه امــروز در میــان بازارهــاى 

ــى و  ــزرگ جهان ب
مختلــف  شــئون 
درآمــد  کســب 
بــه درآمدزاتریــن 
کســب و کار تبدیل 

شــده اســت. ایــن موفقیــت البتــه در ســطح 
جهانــى هــر چنــد مرهــون ابــداع روش هاى 
نویــن بیمه گــرى اســت امــا همزمــان 
ارتباطــى تنگاتنــگ بــا پیشــرفت تکنولــوژى 
و علــوم نیــز دارد. بــه طــور مثــال پیشــرفت 
علــم پزشــکى و کشــف راهکارهــاى جدید 
ــدن  ــر ش ــم هزینه ت ــور ک ــان و همین ط درم
ــا  ــده ت ــث ش ــابق باع ــان س ــیوه هاى درم ش
خــرج بیمه هــا بــراى پرداخــت حــق درمــان 
ــوال  ــن من ــه همی ــد. ب ــدا کن ــز کاهــش پی نی
مى تــوان ایــن موضــوع را بــه صنعتــى 
ماننــد حمل و نقــل نیــز تعمیــم داد. ســاخت 
شــیوه هاى  پیدایــش  جدیــد،  راه هــاى 
ــور  ــل و همین ط ــفر و حمل و نق ــر س امن ت
ورود تکنولوژى هــاى مدرن تــر و بــا امنیــت 
بیشــتر بــه صنعــت ســاخت وســایل نقلیــه 
زمینــه خســارت و صدمــه را کاهــش و بــه 
همــان نســبت زمینــه درآمدهــا و شــکوفایى 

ــت. ــش داده اس ــه را افزای ــت بیم صنع
ــر و  ــا ثبات ت ــى ب ــردش مال ــى گ ــه عبارت ب
درآمدزا تــر بیمه هــاى حمل و نقــل نظیــر 
بیمه شــخص ثالــث منوط بــه وجــود امنیت 
ــد.  ــل مى باش ــت حمل و نق ــر در صنع باالت
نکتــه جالــب ایــن اســت کــه صنایــع بیمــه 
ــد و  ــم را دریافته ان ــن مه ــان ای ــزرگ جه ب
مى کننــد.  برنامه ریــزى  آن  بــراى  خــود 
نمونــه موفــق آن شــاید ســرمایه گذارى 
بــزرگ بیســت میلیــارد دالرى بخــش مربوط 
بــه حمل و نقــل بیمــه  AIG آمریــکا در 
صنایــع حمل و نقــل ایــن کشــور اســت. بــه 
عبارتــى ایــن شــرکت بــه عنــوان بزرگتریــن 
بیمه گــذار اقتصــاد آمریــکا دریافتــه کــه 
کســب درآمــد بیشــتر در ایــن حــوزه مرهون 

امنیــت بیشــتر آن اســت و خــود آســتین ها 
را بــاال زده تــا در قامــت یــک ســرمایه گذار 
هــم در ارتقــاى ایــن امنیــت بکوشــد و هــم 
بتوانــد از ســرمایه هاى راکــد خــود ســودى 
ــن  ــد. همی ــش کن ــه خوی ــب مجموع نصی
ــى  ــتگى منطق ــد پیوس ــان مى ده ــورد نش م
بیــن ایــن دو حــوزه تــا چه انــدازه مى توانــد 

ــه ســود هــر دو تمــام شــود. ب

ــه  ــل ب ــع حمل و نق ــه و صنای ــت بیم صنع
عنــوان دو صنعــت پول ســاز و نقش آفریــن 
در اقتصــاد جهانــی تالقی هــای بســیاری بــا 

یکدیگــر دارند

ایــن مقدمــه نســبتا بلنــد بــا یــک ســؤال و 
ــا را  ــگاه م ــت ن ــاه وضعی ــرى کوت نتیجه گی
ــد؛ در  ــخص مى کن ــش مش ــن دو بخ در ای
جریــان تصویــب قانــون بیمه شــخص ثالث 
چقــدر بــه ایــن دســت راهکارها اندیشــیدیم 
ــراى خویــش درس  ــى ب و از تجــارب جهان
ــا  ــاى م ــا بیمه ه ــى آی ــه عبارت ــم؟ ب گرفتی
حوزه هــاى  در  همزمــان  نمى تواننــد 
فعالیــت خــود نیــم نگاهــى هــم بــه برخــى 
دو  ســودهاى  بــراى  ســرمایه گذارى ها 
طرفــه داشــته باشــند؟ جــواب مشــخص این 
دو ســؤال همچنــان ناشــى از بخشــى نگرى 
ــع را  ــه صنای ــت ک ــور ماس ــود در کش موج
ــک  ــى تفکی ــت بخش های ــان در قام همچن

ــم. ــم مى بینی ــدا از ه ــده و ج ش

صنعت بیمه؛ حامی نرم افزاری 
صنعت حمل و نقل

  غالمعلى جعفرزاده ایمن آبادى
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ــت: ش ــوى گف ــان رض ــاده اى خراس ــل ج ــدارى و حمل ونق ــرکل راه مدی

ــامانه هاى  ــت س ــور در مدیری ــه اول کش ــوى رتب ــان رض ــتان خراس اس
ــرد. ــب ک ــل را کس ــمند حمل ونق هوش

بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل راهــدارى و حمل ونقــل جــاده اى 
خراســان رضــوى، ابراهیــم نصــرى افــزود: پــس از بررســى و ســنجش 
عملکــرد مراکــز مدیریــت راه هــاى ادارات کل راهــدارى و حمل ونقــل 
جــاده اى 31 اســتان کشــور در مدیریت ســامانه هاى هوشــمند حمل ونقل 
ــاده اى  ــل ج ــدارى و حمل ونق ــال، اداره کل راه ــه ماهه دوم امس ــى س ط
خراســان رضــوى بــا کســب امتیــاز نهایــى 71,8 موفــق بــه کســب رتبــه 
اول کشــور در زمینــه مدیریــت ســامانه هاى هوشــمند حمل ونقــل شــد.
وى ادامــه داد: عملکــرد ادارات کل در مدیریــت و نظــارت بر ســامانه هاى 
تــردد شــمارى، دوربین هــاى نظــارت تصویــرى، ثبت تخلفات ســرعت، 
توزیــن هنــگام حرکــت (WIM)، مدیریــت نــاوگان امــدادى، تلفــن 141، 
ثبــت ســوانح و وقایــع و نیــز تابلوهــاى ترافیــک نمــا و پیــام متغیــر طــى 
تابســتان امســال ارزیابى شــده اســت و اســتان خراســان رضوى با کســب 

امتیــاز نهایــى 71,8 از 100 در جایــگاه اول کشــور قــرار گرفت.
ــان  ــا بی مدیــرکل راهــدارى و حمل ونقــل جــاده اى خراســان رضــوى ب
این کــه کســب ایــن موفقیــت مرهــون کار جمعــى همــه همــکاران در 
ایــن اداره کل اســت، اضافــه کــرد: پــس از اســتان هاى خراســان رضــوى، 
ــاه،  ــمالى، کرمانش ــان ش ــل، خراس ــهر، اردبی ــدان، بوش ــتان هاى هم اس
تهــران، قزویــن، مازنــدران و گیــالن بــه ترتیــب رتبه هــاى دوم تــا دهــم 

را کســب کردنــد.
وى ادامــه داد: اســتان خراســان رضــوى همچنیــن از هشــت آیتــم مــورد 
ارزیابــى، در ســه آیتــم دوربین هــاى نظــارت تصویــرى، ثبــت تخلفــات 
ســرعت و نیــز تابلوهــاى پیــام متغیــر و ترافیــک نمــا جــزو پنــج اســتان 

داراى بیشــترین امتیــاز در میــان 31 اســتان کشــور اســت./

خراسان رضوی رتبه اول کشور 
در مدیریت سامانه های هوشمند 
حمل ونقل جاده ای را کسب کرد

اقتصــادى  امــور  هماهنگــى  دفتــر  مدیــرکل 
خراســان رضوى  اســتاندارى  بین الملــل  و 
ــال  ــى امس ــرمایه گذارى خارج ــم س ــت: حج گف
ــه  ــبت ب ــاه نس ــان مهرم ــا پای ــان رضوى ت درخراس
ــت. ــته اس ــرى داش ــش 7 براب ــته افزای ــال گذش س
ــاه  ــان مهرم ــا پای ــار داشــت: ت ــى رســولیان اظه عل
1975 شــرکت توســط ســرمایه گذاران خارجــى 
ــه 593  ــیده اند ک ــت رس ــه ثب ــان رضوى ب در خراس

ــته اند. ــرمایه داش ــون دالر س میلی
ــه  ــرکت ک ــداد 477 ش ــن تع ــرد: از ای ــان ک وى بی
ــون دالر اســت  ســرمایه آن هــا در حــدود 143 میلی
ــن 18  ــد همچنی ــه امســال شــکل گرفته ان در 7 ماه
پــروژه تــا پایــان مهرمــاه امســال بــا ســرمایه گذارى 
ــه  ــان رضوى ب ــون دالر در خراس ــادل 501 میلی مع
غیــر از راه تأســیس شــرکت توســط خارجى هــا در 
حــال انجــام هســتند کــه از ایــن تعــداد 3 عــدد بــا 
ــداى  ــون دالر از ابت ــادل 21 میلی ــرمایه گذارى مع س

ــد. ــکل گرفته ان ــال ش امس
مدیــرکل دفتــر هماهنگــى امــور اقتصــادى و 
بین الملــل اســتاندارى خراســان رضوى بــا اشــاره بــه 
تعــداد پروژه هایــى کــه در اســتان بــا ســرمایه گذارى 
ــوده و زیرپوشــش  ــه در حــال انجــام ب ــاع بیگان اتب
ــتند،  ــى هس ــرمایه گذارى خارج ــویق س ــون تش قان
خاطرنشــان کــرد: از ابتــداى امســال 66 میلیــون دالر 
از ایــن دســت از پروژه هــا در خراســان رضوى 
فعالیــت داشــته اند و مجمــوع تعهداتــى کــه در ایــن 

ــون دالر اســت. ســرفصل وجــود دارد 504 میلی
بــه گزارش تســنیم، رســولیان تأکیــد کــرد: از ابتداى 
امســال تنهــا 140 میلیــون دالر ســرمایه گذارى 
ــده و  ــرش ش ــوى پذی ــان رض ــى در خراس خارج
ــام  ــرات انج ــه تغیی ــه ب ــا توج ــت ب ــوان گف مى ت
ســرمایه گذارى امســال بیــش از 7 برابــر ســال 

ــت. ــوده اس ــته ب گذش

حجم سرمایه گذاری خارجی 

مهر  پایان  تا  خراسان رضوی 

امسال ۷ برابر شده است

مدیرکل اقتصادی استانداری خراسان رضوی:
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آمار ارائه شده از وضعیت ترانزیت کاال از 
کشور نشان مى دهد همان گونه که پیش بینى 
مى شد و قبال هم طى گزارش هایى به آن 
پرداخته شده بود، حال و روز ترانزیت طى 
شش ماهه اول نخست سال جارى، در 
مقایسه با سال گذشته خوب نبوده است و 
اوضاع و احوال ترانزیت جاده اى هم مانند 
دیگر مدهاى حمل و نقلى تعریفى نداشته 

است.
براساس آنچه در نشست اخیر شوراى عالى 
هماهنگى ترابرى  کشور درباره عملکرد 
ترانزیت از فروردین تا شهریورماه امسال 
زمان شش  مدت  این  در  مطرح شده،  
ماهه، 46 میلیون تن  کاال از کشور  ترانزیت 
شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 
حدود 33 درصد کاهش داشته است. سهم 
ترانزیت کاال از کشور طى نیمه نخست 
سال جارى به تفکیک جاده اى، ریلى و 

بنادر به شرح زیر است:
الف- جاده ای: 24 میلیون تن کاال  در 
جاده و کاهش 33 درصدى نسبت به سال 

94
ب- ریلی: 406 هزار تن از طریق راه آهن 

و کاهش 32 درصدى نسبت به سال 94
ج- دریایی: تخلیه و بارگیرى 2,3 میلیون 
تن در بنادر و کاهش حدود 40 درصدى 

نسبت به سال 94
مهم ترین دلیل کاهش ترانزیت در بخش 
جاده اى ناشى از افت ترانزیت سوخت 
ریلى  ترانزیت  عراق،  مبدأ  از  به ویژه 
ناشى از افت تقاضاى ترانزیت گوگرد از 
ترکمنستان و ازبکستان و در بخش دریایى 
ترانزیت  تقاضاى  افت  جاده اى،  همانند 
سوخت بوده است. سال گذشته (94) با 
ترانزیت 10 میلیون و 919 هزار و 222 تن 
انواع کاال از 32 پایانه مرزى نیز عملکرد 
ترانزیت مطلوب نبود و نسبت به سال قبل 
از آن (93) با کاهش حدود 10 درصدى 

مواجه شده بود.

گمرك ایران در اقدام دیگرى اسناد مورد 
نیاز براى صادرات کاال را از 7 سند به 3 

سند کاهش داد.

فرآیندهاى  بهبود  و  برنامه ریزى  دفتر 
گمرکى در تازه ترین گزارش اعالم کرد: 
این برنامه پیاده سازى و برخى از تشریفات 
زاید براى صادرات کاال حذف شده است.
صادرکنندگان  جدید،  طرح  اساس  بر 
مى توانند با حداقل اسناد و بدون حضور 
کاالهاى  گمرکى  تشریفات  فیزیکى 

صادراتى را انجام دهند.
براى  گمرك  برنامه هاى جدید  ادامه  در 
مسئوالن  نشست  صادرات،  تسهیل 
سرویس هاى صادرات گمرکات سراسر 
وعبدالرضا  برگزار شد  تهران  در  کشور 
همه  به  صادرات  دفتر  مدیرکل  غالمى 
سراسر  گمرکات  صادرات  مسؤوالن 
واحد  پنجره  کامل  اجراى  براى  کشور 
از  پیش  داد.  باش  آماده  فرمان  مجازى 
این مدیریت هماهنگ مرزى در مرزهاى 
به  ذى ربط  کارگروه  تصویب  با  زمینى 

گمرك سپرده شده است.
بر این اساس سازمان ها و نهادهاى مستقر 
در مرز که حوزه فعالیت آنها امور اقتصادى 
و بازرگانى است و شمار آنها به حدود 10 
سازمان مى رسد با گمرك ایران در جهت 
رفع مشکالت و تسهیل تجارت و تسریع 
همکارى  تجارى  محموله هاى  عبور 
خواهند کرد و مدیریت واحد مرزى به 
مدت 3 سال به گمرك واگذار شده است.

کاهش اسناد صادراتی 
از ۷ به 3 سند

حال و روز ناخوش 
ترانزیت جاده ای

با تشکیل معاونت جدید حمل و نقل در وزارت 
راه و شهرسازى، طرح جامع حمل و نقل که 
طى سال هاى گذشته و دولت هاى قبل تاکنون، 
گرفته،  قرار  موردبازنگرى  بارها  و  بارها 
و  جمع بندى  و  کرد  پیدا  تازه اى  سرنوشت 
انتشار آن به این معاونت سپرده شد. پیش از این 
امیر امینى به عنوان معاون برنامه ریزى و اقتصاد 
حمل و نقل، مسئولیت پیگیرى طرح جامع را 
برعهده داشت اما بعد از اینکه مهرداد تقى زاده 
در راس معاونت تازه تأسیس حمل و نقل قرار 
گرفت و امینى، معاون برنامه ریزى و مدیریت 
منابع شد، این معاون جدید حمل و نقل است 
که باید با جمع بندى دیدگاه هاى متخصصان در 
مدل هاى مختلف حمل و نقل هوایى، دریایى، 
ریلى، جاده اى و نیز شهرى، تکلیف این طرح 
را که طى سال ها با ویرایش ها و تجدیدنظرهاى 

بسیار مواجه شده، تعیین نماید.
 طى سال هاى گذشته آخوندى، وزیر راه و 
شهرسازى و امینى، معاون وى، بارها از تدوین، 
پیگیرى و انتشار طرح جامع حمل و نقل خبر 
آخوندى،  عباس   ،93 ماه  اردیبهشت  دادند. 
سیدمجید برهانى را به عنوان رئیس کارگروه 
جامع  طرح  مطالعات  انتشار  و  «جمع بندى 
حمل و نقل کشور» منصوب و تأکید کرد که 
نسبت به جمع بندى و انتشار آن در وضعیت 
موجود به عنوان سند مقدماتى حداکثر ظرف 

شش ماه اقدام نماید.
 امینى، نیز در مردادماه 94، اعالم کرد که فاز 
نخست این طرح از شهریورماه منتشر مى شود. 
از زمان تصویب طرح جامع، شروع تمامى 
طرح هاى جدید توسعه و ساخت زیربناهاى 
در  و  طرح  این  براساس  فقط  حمل و نقل، 
اکنون  اجراست.  قابل  سنواتى  بودجه  قالب 
تقى زاده، مسئولیت مهمى را براى به سرانجام 
رساندن طرح جامع حمل و نقل برعهده دارد؛ 
طرحى که عالوه بر مدیران دولتى، بسیارى از 
فعاالن بخش خصوصى معتقدند باید نظرات 
کارشناسانه آنها نیز با دقت بیشترى در این 

طرح جامع لحاظ شود.

سرنوشت طرح جامع 
حمل و نقل در معاونت جدید
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گره حمل و نقل...

 96 ما  کشور  در  جاده اى  حمل ونقل 
مقدار 98  این  از  که  دارد  سهم  درصد 
درصد مربوط به بخش خصوصى است. 
به گفته وى، 500 هزار راننده داریم که 

250 هزار نفر، داراى کامیون هستند.
براى خود  را  بارنامه   اینها  از  نیمى  اگر 
انجام دهند موجب ارتقاى 40 درصدى 
کلید  بلوکى،  خان  مى شود.  حمل ونقل 
را  جاده اى  حمل ونقل  ناوگان  نوسازى 
معافیت گمرکى مى داند و مى گوید: از 
300 میلیون تن جابه جایى کاال، حدود 
200 میلیون تن با بارنامه انجام مى شود 
و اگر مسئولیت صدور بارنامه به صنف 
واگذار شود، از جابه جایى این مقدار بار 

غیرمجاز جلوگیرى مى شود.

خودرو آری، حمل و نقل نه!
غالمرضا خادمى زاده، در گفتگو با نشریه 
سراسرى  کانون  رئیس  نقل  و  حمل 
انجمن هاى صنفى رانندگان مسافر، نیز 
از دولت به عنوان قوه مجریه خواست 
اجراى  از  قانون،  اجراى درست  ضمن 
وى،  گفته  به  کند.  پرهیز  آن  سلیقه اى 
دولت با دادن وام، خودروهاى موجود در 
پارکینگ ها را خارج کرد اما هیچ فکرى 
براى حمل ونقل نمى کند.  اى کاش کمى 
از توجهش به خودرو سازان را به بخش 

حمل و نقل معطوف کند.
اگرچه چرخ حمل و نقل جاده اى اساسا 
اما  مى چرخد  توسط بخش خصوصى 
برخى از قوانین دست و پاگیر و مداخله 
دولت یا عدم حمایت الزم از فعاالن این 
بخش، موجب شده میزان بهره ورى این 
حوزه علیرغم این  که بیش از 90 درصد 
سهم جابه جایى بار و مسافر را بر دوش 

مى کشد، رضایت بخش نباشد.

ادامه از صفحه 20

ایران درحالى توسعه صنعت گردشگرى را در 
دستور کار خود قرار داده است که بررسى ها 
نشان مى دهد صنعت حمل و نقل و گردشگرى 
دو بال یک پرنده اند و در صورت بروز هر 
اشکالى در یکى از این دو بال پرنده قادر به 
پریدن و پرواز نخواهد بود و بررسى ها نشان 
مى دهد صنعت گردشگرى و توریسم یکى 
است.  ایران  در  نفت  بدیل هاى  مهم ترین  از 
جاذبه هاى ایران به حدى است که بسیارى از 
گردشگران در صورت وجود امکانات، تمایل 
اما  کنند  اقدام  ایران  به  به سفر  نسبت  دارند 
باید دید آیا زیرساخت هاى الزم در این زمنیه 

مهیاست؟
صنعت  در  سرمایه گذارى  است  بدیهى 
حرکت  به  ضامن  مى تواند  ایران  حمل و نقل 
درامدن چرخ هاى اقتصاد گردشگرى در ایران 
باشد. محاسبات نشان مى دهد 35 درصد از 
هزینه هاى یک سفر مربوط به بخش حمل و نقل 
است و اگر دولت ها بتوانند با سرمایه گذارى و 
ابتکار عمل این هزینه را کاهش دهند، قدرت 
خود  آن  از  حوزه  این  در  را  باالیى  رقابت 

مى کنند.
حمل و نقل در صنعت گردشگرى به سه طریق 
اولویت  ترتیب  به  دریایى  و  زمینى  هوایى، 
صورت مى گیرد. کشورى که بتواند از هر سه 
منظر به توسعه گردشگرى خود توجه کند، در 
واقع توانسته حجم گسترده اى از گردشگران را 
به سمت دیدنى هاى خود جذب کند، اما ظاهرا 
بسیارى از مسئوالن ذى ربط به این موضوع 
واقف نیستند که قبل از این که بخواهیم براى 
ورود گردشگران سرمایه گذارى کنیم و آنها را 
به دیدن ایران فرابخوانیم، باید زمینه دسترسى 
آسان این گروه به همان دیدنى ها را فراهم کنیم. 
ظاهرا در ایران سازمان گردشگرى و وزارت 
راه هرکدام جداگانه براى کارشان تصمیم گیرى 
و  دو سازمان  هر  منافع  آن که  مى کنند، حال 
نهاد به یکدیگر گره خورده و باید با همکارى 
هرچه بیشتر رونق صنعت گردشگرى در ایران 

امکان پذیرتر خواهد بود.
تجربه ثابت کرده است که در بازار گردشگرى 
که  است  کشورهایى  آن  از  توفیق  جهان، 
ترى  درست  سرمایه گذارى هاى  توانسته اند 
را در حوزه حمل و نقل در دستور کار خود 
قرار دهند. امنیت و ارزانى شبکه حمل و نقل 
که  است  اهرم هایى  مهم ترین  از  یکى  خود 
گردشگران جهان را به حضور در یک منطقه 
تشویق مى کند از این رو الزم است در ایران نیز 
صنعت حمل و نقل با افزایش سرمایه گذارى، 
تغییراتى جدى را در دستور کار خود قرار دهد.

از  درصد   35 می دهد  نشان  محاسبات 
هزینه های یک سفر مربوط به بخش حمل و نقل 
است و اگر دولت ها بتوانند با سرمایه گذاری و 
ابتکار عمل این هزینه را کاهش دهند، قدرت 
رقابت باالیی را در این حوزه از آن خود می کنند

پس  تردید  بدون  گردشگرى  صنعت  رونق 
بتواند صنعت  ایران  که  مى افتد  اتفاق  آن  از 
حمل و نقل خود، خصوصا در بخش هوایى 
را با تحولى سازنده و چشمگیر روبه رو نماید. 
ورود  از  پس  که  چرا  است  راه  ابتداى  این 
باید  ایران از مرزهاى هوایى،  گردشگرى به 
ارزان به جاذبه هاى  ایمن و  دسترسى آسان، 
گردشگرى ایران فراهم شود.  انتظار مى رود  
براى  مدون  برنامه اى  که  باشیم  آن  شاهد 
سرمایه گذارى در این حوزه یعنى حمل و نقل  
در دستور کار قرار گیرد. تجهیز نقاط دیدنى 
ایران به حمل و نقل ریلى و حتى سرمایه گذارى 
در حمل و نقل درون شهرى خود تضمین کننده 
ورود گردشگران و رونق صنعت گردشگرى 
در ایران خواهد بود. در غیر این صورت حجم 
یابد،  افزایش  اگر  حتى  ورودى  گردشگران 
نمى تواند تأثیر چندانى بر کلیت اقتصاد به جا 

بگذارد.

حمل و نقل تضمین 
کننده رونق گردشگری

ایمان ربیعی
کارشناس اقتصادی



41

13
95

اه 
ر م

آذ
 - 

55
ه 1

مار
ش



42

13
95

اه 
ر م

آذ
 - 

55
ه 1

مار
ش



43

13
95

اه 
ر م

آذ
 - 

55
ه 1

مار
ش



44

13
95

اه 
ر م

آذ
 - 

55
ه 1

مار
ش



45

13
95

اه 
ر م

آذ
 - 

55
ه 1

مار
ش

صنعت گردشگرى، به عنوان یکى از پایه هاى 
توسعه و رشد اقتصاد و فرهنگ، از اهمیت 
برخوردار  فراوان  تأثیرگذارى  و  روزافزون 
است. هر بار که صحبت از ایران و گردشگرى 
مى شود، یاد این جمله مى افتیم که ما ایرانیان 
از قدیم االیام روى گنج نشسته ایم و همچنان 
رنج مى کشیم. مطابق آمار، ایران یکى از 10 
باستانى  میراث  بخش  در  جهان  اول  کشور 
است و یکى از پنج کشور اول در بخش منابع 
طبیعى؛ اما باید بپذیریم که امروز در جایگاه 
از مهم ترین  نیستیم. شاید یکى  واقعى خود 
دالیلى که ما همچنان اسیر نفت و دالرهاى 
نفتى هستیم تا روزگارمان بگذرد، این است 
که هنوز به این باور نرسیده ایم که گردشگرى 
مى تواند برایمان ثروت تولید کند. نکته عجیب 
ماجرا این است که هرچه به جلو مى رویم و 
هرچه بیشتر از تأثیر گردشگرى بر درآمد ملى 
و امنیت کشور سخن گفته مى شود، اما آمار 
و ارقام چیز دیگرى را نشان  مى دهند. اگر 60 
گردشگران  اقامت  مدت  متوسط  پیش  سال 
خارجى در ایران 18/5 شب بود، امروز دیدن 
توریست  خارجى در شهرهاى ایران یک حادثه 
شگفت انگیز است. ایران در میان کشورهاى 
عضو سازمان کنفرانس اسالمى، از نظر تعداد 
گردشگر رتبه سیزدهم و از نظر درآمد رتبه 
دهم را دارد. درحالى که کشورى مانند ترکیه 
که شباهت فرهنگى و قرابت اقلیمى بسیارى به 
ایران دارد، داراى 13 میلیون گردشگر و تونس 
با جمعیتى کمتر از شش میلیون نفر همین تعداد 
گردشگر خارجى را هرساله پذیراست. از یاد 
نبریم که اکثر کشورهاى نزدیک و همسایه ما به 
دلیل شرایط جنگى، شرایط پذیرش توریست 

فرصت  یک  مى تواند  این خود  و  ندارند  را 
توریست هاى  جذب  و  ایران  براى  طالیى 
مزایاى  از  یکى  باشد.  کشورمان  به  خارجى 
کوتاه بودن  گردشگرى،  درخور توجه صنعت 
زمان اتمام پروژه ها و زودبازدهى طرح هاست 
وارد  مالى  منابع  به  را  کمى  بسیار  فشار  که 
گردشگرى،  صنعت  توسعه  در  مى کند. 
اهمیت  حمل ونقل،  به ویژه  زیرساخت ها، 
ویژه اى دارد. اساسا گردشگرى با جابه جایى 
و حرکت از مبدأ و محل زندگى دائمى افراد 
به نقاط دوردست تحقق پیدا مى کند. در نتیجه 
به  گردشگرى  صنعت  گسترش  و  توسعه 
توسعه امکانات حمل ونقل منوط است. توسعه 
صنعت  این  هدایت  و  رشد  بر  حمل ونقل 
تأثیر عمده اى داشته است. توسعه فعالیت هاى 
در  زیست محیطى  و  اجتماعى  اقتصادى، 
با  مرتبط  فعالیت هاى  با  ابعاد  از  بسیارى 
حمل ونقل  است.  خورده  گره  جهانگردى 
جهانگردى  تفکیک ناپذیرند.  جهانگردى  و 
حضور در مکان ها و حمل ونقل، پل بین مبدأ و 
مقصد است. صنعت حمل ونقل هوایى،  ضمن 
جاذبه هاى  به  مطلوب  دسترسى هاى  تأمین 
گردشگرى در نقاط مختلف کشور و تولید 
سفرهاى تفریحى، بازارهاى جدید، مدل ها و 
روش هاى کسب وکار نوین را توسعه مى دهد. 
پیش بینى مى شود تا پایان سال جارى تعداد 
گردشگران به بیش از پنج میلیون نفر برسد. 
کشورهاى  میان  در  آمارها،  آخرین  براساس 
غربى، آلمانى ها بیشترین سفرهاى گردشگرى 
محدودیت هاى  کنار  در  دارند.  ایران  به  را 
داخلى، از مهم ترین محدودیت هاى خارجى 
غربى  کشورهاى  منفى  تبلیغات  به  مى توان 
ایران  به  براى خطرات سفر  که  و هشدارى 
اشاره کرد. رشد شمار گردشگران  مى دهند، 

بیشتر از کشورهاى اروپایى مانند آلمان، فرانسه، 
اسپانیا و کشورهاى اسکاندیناوى بوده این در 
حالى است که آمریکایى ها کمتر از یک درصد 
گردشگران ایران را تشکیل مى دهند. پس از 
توافق هسته اى مدت زمان ویزاى اروپایى ها 
برخى  یافت.  افزایش  به سه  ماه  از دو هفته 
کارشناسان معتقدند گردشگرى حالل مى تواند 
مشکالت  برخى  از  برون رفت  براى  راهى 
با هدف  باشد. گردشگرى حالل که عمدتا 
جذب گردشگران مسلمان از تمام بخش هاى 
جهان معرفى شده است، مى تواند با استفاده از 
پتانسیل هاى فراوان جزیره کیش و سایر جزایر 
گردشگران  از  مناسبى  تعداد  ساالنه  ایرانى، 
مسلمان را به سواحل ایران بکشاند و با ارائه 
تفریحات حالل از این طریق به درآمدزایى و 
اشتغال بپردازد. به نظر مى رسد شانس کیش در 
جذب گردشگران مسلمان و جذب مسافران 
کیش  باشد.  قوانین  تسهیل  از  بیش  حالل، 
درحال حاضر حدود 1/8 میلیون بازدیدکننده 
عمدتا  که  رقمى  مى کند،  جذب  سال  در 
ترافیک  از  که  مى گیرد  دربر  را  تهرانى هایى 
مى گریزند.  پایتخت  آلودگى  و  وحشتناك 
بررسى آمار مسافران خروجى از کشور نشان 
مى دهد که بى انگیزگى در میان مردم ایران براى 
گردشگرى داخلى و سرمایه گذارى نکردن در 
هتل،  احداث  نظیر  آن  الزم  زیرساخت هاى 
جاده و نظایر آن باعث مى شود هرساله مقادیر 
از فروش  ناشى  از درآمدهاى دالرى  زیادى 
نفت و صادرات مواد اولیه، به وسیله مسافران 
ایرانى به کشورهاى دیگر سرازیر شود. اقتصاد 
ایران براى رهایى از نفت و دالرهاى نفتى، باید 
به رشد و توسعه صنعت گردشگرى بپردازد. 
صنعت گردشگرى مى تواند مانند یک گنج و 
ثروت عظیم، در خدمت رشد اقتصاد کشورمان 
باشد. همه این موارد منوط به این است که ما، 

خودمان بخواهیم... .

صنعت گردشگری
موتور محرکه اقتصاد ایران

مجید سلیمي بروجني 
کارشناس اقتصادي

اقتصاد ایران
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انتخابات آمریکا و نتیجه آن تقریبا تمام کنشگران 
اقتصادى و سیاسى جهان را با تعجب مواجه 
نظرسنجى هاى  براساس  است. حداقل  کرده 
پیش از انتخابات، ترامپ دورترین گزینه براى 
در اختیار گرفتن هدایت کاخ سفید بود. در 
سال هاى اخیر به رغم کاهش نقش این کشور 
در تولید ثروت جهانى در پایان جنگ جهانى 
دوم، به 18 درصد، هنوز آمریکا بزرگ ترین 
قدرت سیاسى، اقتصادى و نظامى جهان است. 
بر این اساس اثرگذارى تحوالت این کشور 
بر اقتصاد ایران و دیگر کشورها انکار ناشدنى 

است.
ترامپ با پشتوانه فعالیت هاى اقتصادى خود 
درك نسبتا خوبى از فضاى اقتصادى جهان 
دارد، ولى بررسى شعارهاى او نشان مى دهد 
ادعاهاى  است.  پوپولیستى  نگاه  تاثیر  تحت 
انتخابات  تبلیغات  دوران  طى  او  اقتصادى 
بر محور سیاست درهاى بسته و مخالفت با 
سازمان  جمله  از  بین المللى  معتبر  نهادهاى 
تجارت جهانى استوار بود. ترامپ مردى است 
اقتصاد (کسب  که حداقل 4 دهه در عرصه 
درآمدهاى کالن از بازار امالك) حضور داشته، 
اطالعات و دانش اقتصادى دارد. اتفاقا همین 
یک مولفه باعث شده تا در برخى تحلیل ها او 
را مردى اهل  معامله و مذاکره قلمداد کنند که 
حداقل براساس منطق سود و زیان مى تواند 
تصمیم گیرى کند. البته رفتارهاى خالف عرف 
او طى دوران تبلیغات نشان داد رئیس جمهورى 
پیش بینى  قابل  کمتر  مردي  آمریکا  جدید 
است. در چنین شرایطى تصور اینکه حضور 
پیشین  و  شخصى  فعالیت هاى  به صرف  او 
مى تواند به نفع اقتصاد جهانى باشد، تحلیلى 
چندان پایدار نیست، چراکه نسبت روشنى بین 
او و کارآفرینان دردکشیده یا طرفداران اقتصاد 

آزاد وجود ندارد.
هیالرى کلینتون رقیب ترامپ قرابت آشکارى 
به البى اسرائیلى در سیاست آمریکا و همچنین 
عربستان دارد. همین رویکرد او را به چهره اى 

غیرسودمند براى ایران تبدیل مى کرد. حداقل 
در این  مولفه ترامپ خود را به این دو طیف 
گره نزد و شاید روش مدیریتى شخص محور 
او، موجب شود که آمریکا کمى از اسرائیل و 
عربستان فاصله بگیرد. در این شرایط به طور 
غیرمستقیم بخشى از منافع ایران تامین مى شود. 
و  ایران  مناسبات  که  داده  نشان  تجربه  البته 
در  و چه  دموکرات ها  دوران  در  آمریکا چه 
زمان حضور جمهورى خواهان منجر به تکامل 
یا قطع روابط نشده است. بنابراین از اساس 
ایران  براى  دموکرات  و  جمهورى خواه  بین 
اینکه  ندارد. ضمن  تفاوتى چشمگیر وجود 
بعید به نظر مى رسد در وزارت خارجه ترامپ 
که على القاعده از تندروترین چهره هاى جناح 
جمهورى خواه تشکیل خواهد شد بتوان انتظار 
برقرارى روابطى حتى در سطح زمان تصویب 
برجام با دستگاه دیپلماسى ایران را داشت. با 
فرض اینکه ترامپ سیاست هاى اوباما را در 
مورد ایران اجرا کند، دست کم پنج ماه به شرایط 
تعلیقى که اقتصاد ایران با آن دست به گریبان 
که  است  این  انتظار  مى شود.  اضافه  است 
جمهورى خواهان  خارجى  سیاست  اگرچه 
رویارویى خشن با مخالفان است و بیشتر بر 
گزینه هاى نظامى تاکید دارند، اما اعالم برائت 
برخى چهره هاى موثر جمهورى خواه پیش از 
معادالت  این  او، مى تواند کمى  از  انتخابات 
را تغییر  دهد، به طورى که نمى توان او را پیرو 
دانست.  جمهورى خواهان  مواضع  تمام عیار 
آسیب هایى  ترامپ  رفتارهاى  ناشناختگى 
را براى اقتصاد ایران و جهان به همراه دارد. 
با  خود  روابط  ترامپ  هرچند  نمونه  به طور 
روسیه را بهبود بخشد براساس سنت تاریخى 
حاکم بر روابط این دو کشور، روس ها از ایران 
فاصله مى گیرند و شرایط ایران از نظر تکیه 
شرایط  از  متفاوت  بین المللى  قدرت هاى   بر 
فعلى خواهد بود. نکته اى که نباید از نظر دور 

مسعود خوانساری/رئیس اتاق تهران

ترامپ و آینده اقتصاد ما

موضـوع اقتصـاد ایـران، انتخـاب ترامپ یا 
هیالری کلینتون نیسـت. مساله اقتصاد ایران 
فقـدان وفـاق ملـی بـرای اصـالح روندها و 
سـاختارها است؛ اگر این مشـکل حل نشود، 

وضعیـت تغییـر نخواهد کرد

امـروز کـه جهـان رونـد پیش بینی پذیـری 
بـا  می توانیـم  مـا  دسـت  داده  از  را  خـود 
خردگرایـی و اعتـدال و البتـه توجـه ویژه به 
عقـل، علـم و عدالـت، کشـور را بـه سـمت 
وفاقـی ملی بـرای بهبود وضعیـت اقتصادی 

و سـرمایه گذاری پیـش  بریـم

از زاویـه دیـد داخلـی، اقتصـاد ایـران برای 
رشـد، گرفتـار سیاسـت و فرهنـگ اسـت و 
تـا ایـن  دو حـوزه در سـطح کالن  رونـدی 
اصالحـی به خـود نگیرند، فضا بـرای تکامل 
اقتصاد مهیا نمی شـود. سیاسـت باید فضای 
اعتدالـی و آرامی بـرای فعالیت های اقتصادی 
مهیـا کند و فرهنـگ نیز مي توانـد کارآفرینی 
را بـه ارزشـی اطمینان بخـش بـرای جامعه 

ایرانـی بدل سـازد

تاثیـر  تحـت  به شـدت  ایـران  اقتصـاد 
مولفه هـای دیگـر ماننـد گسـترش فسـاد 
اسـت بهـره وری  فقـدان  و  سیسـتماتیک 
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«بـا ق+shift چـه کنیـم؟»، حـاال شـاید بـه 
قـول کاربـران همیشـه درصحنه، بهتـر باشـد 
بـه کسـانى کـه قبـال موقـع حسـاب وکتاب 
دستشـان را روى یـک صفـر مى گذاشـتند تا 
رقـم پـول را بخواننـد، تبریـک گفـت! یکى 
دیگـر مى گویـد: «قیمت لکسـوس ان ایکس 
  333 بـه  ریـال  سـه میلیاردو330میلیون  از 
میلیـون تومان تغییـر کرد. این یعنـى ارزانى!». 
ته مایـه همـه ایـن شـوخى ها در تصـورات 
عـام، کم شـدن یـک دغدغـه عمومـى درباره 
بانـک  بـه  زمانى کـه  بـود.  پـول  شـمارش 
مى رفتیـم و مجبـور بودیـم عـددى را کـه به 
تومـان در ذهـن داشـتیم بـه ریـال در فیـش 
واریـز یـا برداشـت بنویسـیم و ایـن بـراى 
خیلى هـا دغدغه بـود. حاال دولت گویـا وارد 
عمـل شـده تا به این دغدغـه عمومى که البته 
به نظر مى رسـد بیشـتر در کار وکاسبى دولت 
در دسـتگاه هاى دولتى، ایجاد سـهولت کرده، 
پایـان دهـد. دیـروز براسـاس تصویب هیأت 
دولـت و در جلسـه اى کـه خـود روحانـى 
نیـز در آن حضـور داشـت، واحد پـول ایران 
تومـان و برابـر 10 ریال تعیین شـد. حاال پول 
مغولـى جـاى پاى خـود را در ایران سـفت تر 

مـى کند.

 تست بازار از سوی دولت
حـاال گویـا یکـى از دغدغه هاى کسـب وکار 
دولتـى  دسـتگاه هاى  فعالیـت  همچنیـن  و 
به راحتـى انجـام شـود؛ اما ایـن اقـدام دولت، 
دنبـال  بـه  آن  بـراى  را  هزینه هایـى  چـه 
خواهـد داشـت؟ آن گونه که از اسـتدالل هاى 
دولـت  اقـدام  ایـن  برمى آیـد،  کارشناسـان 
جمـع آورى پول در گردش را بـه دنبال ندارد 
و بیشـتر به قصد تسـت بازار از سـوى دولت 
انجام شـده اسـت. کارشناسان معتقدند از این 
تصمیـم دولـت به خوبـى مى تـوان دریافـت 
کـه دولـت قصـد نـدارد فعـال بـار اضافـى 
ضـرب مسـکوکات و چـاپ اسـکناس را بر 
دوش خـود بگـذارد و صرفـا اگر مجلس این 

تصمیـم دولـت را تأییـد کند، بـار مالى اندك 
(در قیـاس بـا ضـرب مسـکوکات و چـاپ 
اسـکناس) تغییـر صورت هـاى مالى و اسـناد 
موجـود ازجمله قراردادهـا را به دنبال خواهد 
داشـت کـه آن هم بار سـبکى بـراى دولت به 

حسـاب مى آیـد. 
حـذف سـه صفر حـدود 10 سـال پیـش، در 
دولـت احمدى نـژاد بارها از سـوى رئیس کل 
بانـک مرکـزى وقـت مطـرح شـده بـود؛ اما 
هرگـز رنـگ واقعیـت به خـود نگرفتـه بود، 
و  عمـل شـده  وارد  یازدهـم  دولـت  حـاال 
فقـط یکـى از ایـن صفرهـاى توپ ماننـد را 
به گوشـه اى پرت کـرد. برخـى از نمایندگان 
مجلس ایـن اقدام دولت را جسـورانه قلمداد 

مى کننـد. 

 تبدیل ریال به تومان جسورانه بود
دبیر کمیسـیون اقتصادى مجلس دراین باره به 
ایلنـا گفت: کاش دولت از نظر کارشناسـان و 
کمیسـیون اقتصادى درباره این طرح اسـتفاده 
مى کـرد و بـا جسـارت بیشـتر به حذف سـه 
صفـر یـا چهار صفـر اقـدام مى کـرد؛ امـا در 
مجموع این اقدام قابل تقدیر اسـت و ما از آن 
حمایـت مى کنیم. حسـن حسینى شـاهرودى 
دربـاره الیحـه اخیـر دولـت مبنـى بـر تغییر 
واحـد پـول کشـور از ریـال به تومـان گفت: 
کمیسـیون از ایـن مصوبـه بى خبـر بـود و ما 
هـم از طریـق رسـانه ها در جریـان ایـن خبر 
قـرار گرفتیـم. بااین حـال، ایـن طـرح از 10 
سـال پیـش در بانـک مرکـزى مطرح بـود و 
حـذف یک تا چهار صفر در دسـتور کار این 
سـازمان قرار داشـت؛ اما سـرانجام این دولت 
یازدهـم بود که جسـارت انجـام چنین کارى 
را از خـود نشـان داد و این اتفـاق قابل تقدیر 
اسـت. وى ادامـه داد: بـا اجرائى شـدن ایـن 
طرح بسـیارى از مشـکالت محـاوره اى مردم 
حل مى شـود؛ زیـرا معامله ها به طور شـفاهى 
بـه صورت تومان انجام مى شـد؛ اما در اسـناد 
بانکى یا دفاتر رسـمى ریال نوشـته مى شـود. 

و  دسـته چک  مشـکالت  دیگـر  سـوى  از 
سوء اسـتفاده هایى کـه از این تفـاوت صفرها 
بـه وجـود مى آمـد، دیگـر حذف مى شـود. 

 اسکناس ها فعال تغییری نمی کند
حـاال هـم خبرهایـى به صـورت غیررسـمى 
از بانـک مرکـزى بـه گـوش مى رسـد. یـک 
منبـع آگاه در بانک مرکزى بـا اعالم جزئیات 
جدیـد از تغییر پول ایران گفـت: در الیحه اى 
کـه دولت بـه مجلس شـوراى اسـالمى ارائه 
مى دهـد، قـرار اسـت پـول ایـران بـه جـاى 
ریال، تومان باشـد.  به گزارش شـبکه خبرى 
اقتصـاد، ایـن منبـع آگاه گفـت: البتـه هیـچ 
چیـزى در پـول ایـران حـذف نمى شـود. او 
گفتـه درصورتى که مجلس شـوراى اسـالمى 
الیحـه دولـت را تصویـب کند، اسـکناس ها 
به تدریـج و در زمـان تغییر مى کنـد. این منبع 
آگاه تأکیـد کرده تغییر پـول ایران هنوز نهایى 
نشـده؛ امـا در دو هفته آینـده اطالعات کافى 

و جزئیـات ارائه مى شـود. 

 ضرورت تدوین متمم بر قراردادها
پیشـین  رئیـس  برادران شـرکا،  حمیدرضـا 
سـازمان برنامـه و بودجه،می گویـد:  حـذف 
صفـر از پـول ملـی، در جهـان سـابقه دارد و 
حتی کشـورهایی بوده اند که چنـد صفر را از 

پـول ملـی خـود حـذف کرده انـد.
او در بیـان علـت چنیـن اقدامـی از سـوي 
از پـول  کشـورها می گویـد:  حـذف صفـر 
ملی، احسـاس روانی بهبـود اوضاع اقتصادي 
و بهترشـدن تـورم را بـراي مـردم بـه همـراه 
مـی آورد، درحالی کـه اعـالم اعـداد و ارقـام 
اقتصـادي بـا صفـر بیشـتر، حس بدترشـدن 

اقتصـاد را بـراي مـردم بـه همـراه دارد.
ایـن اقتصـاددان تصریح می کنـد:  در ایـران با 
اینکـه ریال پول رسـمی کشـور بوده اسـت؛ 
امـا همـواره ارقـام بـه تومـان اعالم می شـد؛ 
بنابرایـن بـه نظـر نمی رسـد این اقـدام دولت 
در حـذف یـک صفر و تبدیل ریـال به تومان 

حذف »صفر« مزاحم
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داشت این است که برجام ماحصل تمام توان ژئوپلیتیک آمریکا است؛ درنتیجه 
احتمال اینکه توافق هسته اى در دولت ترامپ نادیده گرفته شود، محدود است. 
از سوى دیگر، در داخل کشور هم دولتى روى کار نیست که در کوتاه مدت 
اجماع بین المللى علیه ایران ایجاد کند. از سوى دیگر، اروپا و چین به سادگى 
از منویات آمریکا در قبال ایران حمایت نمى کنند. اروپا در مورد مسائلى مثل 
افغانستان، عراق و حکومت صدام حسین در این کشور و تحریم هاى روسیه به 
دلیل تنش هاى اوکراین مواضع مستقل خود را به مطالبه آمریکایى ها ترجیح داده 
است. مشکالت اقتصادى ایران نوعا ریشه مطلقى در تحریم ها نداشته که با لغو 
تحریم ها حل شود. اقتصاد ایران هرچند تاثیرپذیر از معادالت بین المللى است، 
ولى مى توان ادعا کرد که سیاست هاى درونى آمریکا کمترین تاثیر را بر وضعیت 
اقتصادى ایران داشته است. به طور نمونه با وجود دست به دست شدن قدرت 
در آمریکا متوسط رشد اقتصادى ایران طى سه دهه گذشته 5 درصد بوده است 

اگرچه از سال 88 تا 92 این رشد ناگهان به اعداد منفى سقوط کرد.
از زاویه دید داخلى، اقتصاد ایران براى رشد، گرفتار سیاست و فرهنگ است و تا 
این  دو حوزه در سطح کالن  روندى اصالحى به خود نگیرند، فضا براى تکامل 
اقتصاد مهیا نمى شود. سیاست باید فضاى اعتدالى و آرامى براى فعالیت هاى 
اقتصادى مهیا کند و فرهنگ نیز می تواند کارآفرینى را به ارزشى اطمینان بخش 
براى جامعه ایرانى بدل سازد. در سطح دیگر وضعیت فضاى کسب وکار در 
ایران به شکلى است که می توان آن را آسیب اول قلمداد کرد. معضالت فضاى 
کسب وکار ایران را باید در دو گروه دسته بندى کرد: گروه اول به مشکالت 
ساختارى مانند وضعیت نظام ارزى، نظام مالیاتى، نظام تامین اجتماعى و نظام 
بانکى مربوط مى شود. وضعیت حاکم بر این بخش ها موجب شده که طى 
سال هاى گذشته رشد سرمایه گذارى در کشور منفى شود و همزمان با بى میلى 
سرمایه گذاران داخلى براى توسعه کسب وکارها، انگیزه اى براى سرمایه گذاران 

خارجى نیز ایجاد نشود.

از سوى دیگر، اقتصاد ایران به شدت تحت تاثیر مولفه هاى دیگر مانند گسترش 
فساد سیستماتیک و فقدان بهره ورى است. در حال حاضر بحران هاى ناشى 
از شکاف عمیق درآمدى و فقر گسترده در طبقات محروم جامعه که جمعیت 
قابل توجهى را درگیر کرده جامعه ایرانى را آزار مى دهد. همزمان با این جریان و 
تحت تاثیر کاهش سرمایه گذارى و رکود حاکم بر اقتصاد ایران، بحران هایى مانند 
اعتیاد، فروپاشى خانواده و بیکارى نیز تعمیق یافته است. قطعا اصالح روابط 
سیاسى ایران با کشورهاى جهان در بهبود روندها و گسترش ارتباط توسعه محور 
موثر است، ولى هیچ کدام از این مشکالت، تنها با بهبود رابطه با آمریکا حل 
نمى شود و ریشه مشکالت در مدیریت اقتصاد ایران دارد نه تحریم هاى خارجى. 
بدون تردید تغییراتى که آمریکا در آینده شاهد آن است بر اقتصاد ایران بى تاثیر 
نیست، اما نمى توان در مورد آن اغراق کرد. همان طور که بازارهاى جهانى هم 
بعد از تکانه شدید ناشى از پیروزى ترامپ به حالت عادى بازگشت و حتى 
بورس ایران نیز شوك این اتفاق را پشت سر گذاشت و فضاى سیاسى جهانى 
هم به سرعت خود را با وضعیت جدید سازگار مى کند. موضوع اقتصاد ایران، 
انتخاب ترامپ یا هیالرى کلینتون نیست. مساله اقتصاد ایران فقدان وفاق ملى 
براى اصالح روندها و ساختارها است؛ اگر این مشکل حل نشود، وضعیت 
تغییر نخواهد کرد. امروز که جهان روند پیش بینى پذیرى خود را از دست  داده ما 
مى توانیم با خردگرایى و اعتدال و البته توجه ویژه به عقل، علم و عدالت، کشور 
را به سمت وفاقى ملى براى بهبود وضعیت اقتصادى و سرمایه گذارى پیش  بریم.

چنیـن آثـار روانـی را به دنبال داشـته باشـد، زیرا چنین 
اقدامـی سـابقه دارد.برادران شـرکا بـا بیـان اینکـه ایـن 
اقـدام هزینه هایـی را هـم بـراي دولت خواهد داشـت، 
می گویـد: باید بررسـی شـود کـه تبدیل این ارقـام، چه 
بـار حقوقـی در قراردادهاي کشـور به همـراه دارد و آیا 
نیـاز به تغییر در اسـناد حقوقـی و قـراردادي نیز وجود 
دارد یـا خیـر. بـه نظـر می رسـد در این حالـت، دولت 
باید دسـت بـه تدوین متمم هایـی بـراي قراردادها بزند 
کـه همیـن امـر، از جملـه هزینه هایـی خواهد بـود که 
ایـن مصوبـه بـه دنبـال خواهـد داشـت.به گفتـه وي، 
دولـت باید بررسـی کنـد این هزینـه با فایـده اي که در 
ایجاد سـهولت در فعالیت هاي اقتصـادي به ویژه در بین 
دسـتگاه هاي دولتـی ایجاد می شـود، همخوانـی دارد یا 

. خیر

 تغییر صورت هاي مالي ضروري است
مدیـر گـروه سـابق بانکدارى اسـالمى در پژوهشـکده 
پولـى و بانکـى با اشـاره بـه هزینـه دیگري کـه دولت 
را بـه خـود مشـغول خواهـد کـرد، می گویـد: از آنجـا 
 کـه صورت هـاي مالـی تاکنون برحسـب ریال نوشـته 
می شـدند، از ایـن پس بایـد صورت هـاي قدیمی مالی 
را تغییـر داد کـه خود بار هزینـه اي دارد. دولـت در این 
رابطـه باید تمامـی برنامه ها و حتی بودجه ارائه  شـده به 
مجلـس را هـم اصالح کند. البته ایـن هزینه ها در مقابل 
هزینه هاي ضرب مسـکوکات و چاپ اسـکناس، هزینه 

نیست. درخورتوجهی 

 حذف یک صفر، کمترین هزینه براي دولت
او بـا بیـان اینکه مردم با همین مسـکوکات حال حاضر 
هـم می تواننـد کار کننـد، ادامـه می دهـد: اگـر دولـت 
تعـداد بیشـتري از صفـر را حـذف می کـرد، احتمـال 
سـردرگمی مـردم وجود داشـت، امـا در رابطه با تبدیل 
ریـال بـه تومان، پیش تـر مـردم در فعالیت هـاي روزانه 
خـود دسـت به چنین عملی زده بودنـد. بنابراین حذف 
یـک صفر، کمترین هزینه را براي دولـت به همراه دارد 

و تصمیمـی منطقـی به نظر می رسـد.

 اثر اسمي حذف یک صفر بر اقتصاد
نـدري بـا اشـاره به تبعـات اقتصادي حـذف یک صفر 
از پـول ملـی می گوید: حـذف این صفـر در اقتصاد اثر 
واقعـی نداشـته و صرفا اثر اسـمی دارد و فقط در انجام 
معامـالت اقتصـادي و نگهـداري حسـاب هاي مالـی 
سـهولت ایجاد می کند.این کارشـناس اقتصادي، نسبت 
بـه تصورات موجـود درباره تأثیر حذف صفـر بر تورم 
واکنش نشـان داده و تأکید می کنـد: ارتباطی بین حذف 
صفـر از پـول ملی و تـورم وجود نـدارد. تورم به حجم 
نقدینگی و عوامل سـاختاري در اقتصـاد برمی گردد که 
هیچ کـدام تغییـري نکرده انـد.او تصریـح می کنـد: براي 
مـردم مدت هاسـت ریـال از بین رفتـه اما تـورم از بین 
نرفتـه اسـت. اگر حتی چهـار صفر از پـول ملی حذف 
شـود، اگـر حجـم نقدینگی موجـود در گـردش کنترل 
نشـود، در بلندمـدت بـاز هم قیمت ها افزایـش می یابد.

ادامه از  صفحه 46

ترامپ و آینده اقتصاد ما
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بهترین مقصدهای پول و مهمان
در صنعت گردشگری کجا هستند؟

از قانون برنامه دوم توسعه تا به امروز بحث 
تشکل های  ایجاد  از  حمایت  و  تشویق 
تخصصي درزمینه هاي مختلف مورد تأکید 
فراوان قرارگرفته است. با توجه به رویکرد 
بحث  نفتي  درآمد  به  وابستگي  کاهش 
تعاونی های صادراتي  و  اتحادیه ها  تقویت 
یکي از مهم ترین رئوس تقویت تشکل های 
بخش خصوصي در اکثر برنامه ها و قوانین 
در  است.  بوده  کشور  باالدستي  اقتصادي 
اشخاص  کردن  فعال  برنامه ها  این  اکثر 
حقیقي و حقوقي در امر تجارت خارجي 
یکي از اصول اصلي بوده و بهترین روش 
حقوقي  و  حقیقي  اشخاص  حضور  براي 
صادراتي  تشکل های  پتانسیل  از  استفاده 
است. بااین وجود در طول این سال ها سهم 
تشکل های صادراتي نسبت به انتظاري که از 
آن ها وجود داشته است همیشه اندک بوده 
و همین موضوع باعث شد که تعادل به این 

بحث بپردازد.

وضعیت تشکل های صادراتي ایران
سابقه تشکیل تشکل هاى صادراتی در ایران به 
چند دهه قبل بازمى گردد. ازآنجاکه خشکبار، 
گیاهان  و  فرش  روده،  ساالمبور،  و  پوست 
عمده  اقالم  جزو  همواره  و صنعتی  دارویی 
صادراتی کشور بوده اند نخستین اتحادیه هاى 
در  که  داده اند  تشکیل  بازرگانانى  صادراتى 
بوده اند. حتی  پیش کسوت  آن کاالها  صدور 
در مقاطعی شاهد تشکیل اتحادیه هاى ایرانی 
در کشورهاي مقصد بودیم مانند واردکنندگان 
اتحادیه  یا  آلمان  در  ایران  دستباف  فرش 
همچنین  ژاپن.  در  ایران  فرش  واردکنندگان 
در  استانی  به صورت  نیز  اتحادیه ها  برخی 
ایران شکل گرفت مانند اتحادیه صادرکنندگان 
زعفران خراسان یا تعاونى هاى صادراتی پسته 
در کرمان.. در حال حاضر حدود 80 درصد 
اتحادیه هاى صادراتی در اتاق بازرگانی فعال 

هستند و بقیه اکثراً در قالب تعاونى ها حضور 
دارند.

هم اکنون در میان تشکل هاى ملی عضو اتاق 
بازرگانی ایران 7 انجمن و 21 اتحادیه درزمینه 
صادرات محصوالت مختلف وجود دارد. در 
میان سندیکاها نیز تنها یک سندیکاي عضو 
استفاده  صادراتی  عنوان  از  بازرگانی  اتاق 

مى کند.
براي ساماندهی این تشکل هاى صادراتی اما 
تاکنون نهادها و تشکل هاى باالدستی دیگري 
به  مى توان  آن ها  ازجمله  است.  شکل گرفته 
فدراسیون  و  ایران  صادرات  کنفدراسیون 
صادرات انرژي اشاره کرد. هرچند که ازنظر 
ساختاري کنفدراسیون صادرات در عمل نقش 
همان فدراسیون ها را قرار است، ایفا کند اما 
عضو  صادراتى  غیر  تشکل  چندین  حضور 
کنفدراسیون مدت هاست که به محل مناقشه اى 
در این رابطه بدل شده است. همچنین عدم 
یکی  صادراتی  تشکل هاى  ساختار  انسجام 
بازرگانی  اتاق  از  بارها  که  است  ایراداتی  از 

گرفته شده است.

7 چالش اساسي تشکل های صادراتي
کارشناسان مسائل اقتصادي و تجاري عوامل 
مختلفی را علت ضعف تشکل هاى صادراتی 
تحقیقات  از  یکی  اساس  بر  مى دانند.  ایران 
صورت گرفته توسط سازمان توسعه تجارت 
و اتاق بازرگانی 7 عامل مهم ترین علل ضعف 

تشکل هاى صادراتی ایران است.
1- فقدان قدرت مالی یا منابع ارزي و ریالی که 
اجراي برنامه هاى وسیع و گسترده تبلیغاتی را 

در خارج از کشور ممکن مى کند.
2- نداشتن کادر تحقیقاتی و پژوهشی براي 
بین المللى  بازارهاي  تجزیه وتحلیل وضعیت 
و انتشار بولتن هاى خبري و ارزنده اى که به 
ارتقاي سطح دانش تخصصی اعضا کمک کند.
3- عدم اطالع کافی از فرصت هاى تجاري 

کردن  آگاه  «براي   Opportunities Trade»
اتحادیه هاى صادراتی از شبکه  اعضا. اصوالً 
اطالع رسانى نیرومند برخوردار نیستند تا بتوانند 
تحوالت  از  اسرع وقت  در  را  اعضاي خود 

بازارهاي بین المللى برخوردار کنند.
4- عدم حضور فعال اتحادیه ها یا تشکل هاى 
مجامع  یا  بین المللى  بازارهاي  در  صادراتی 
مجامع  عضویت  حق  (پرداخت  بین المللى 
یا سازمان هاى بین المللى از توان بسیاري از 

اتحادیه هاى صادراتی خارج است).
5- نداشتن قدرت اجرایی براي جلوگیري از 
تخلفات احتمالی اعضا. در صورت تخلف یک 
نفر مطمئناً آسیب اجتماعی آن به کل اعضاي 
اتحادیه خواهد خورد و این در حالی است که 
هیچ گونه امکان پیشگیري در اختیار اتحادیه ها 
از سوي نهادهاي مختلف قرار داده نشده است. 
درصورتى که در سال هاى اولیه دهه 1360 ارائه 
کارت عضویت اتحادیه همراه کارت بازرگانی 
براي صدور کاال الزامی بود و همین موضوع 
اتحادیه  قدرت  باعث  حدي  تا  مى توانست 

شود.
6- وجود تشکل هاى موازي و مشابه: باوجود 
کم بودن تعداد تشکل هاى صادراتی اما شاهد 
وجود تشکل هاى موازي و مشابه فراوانی در 

یک صنف هستیم.
نهادهاي  وجود  موضوع  این  دالیل  از  یکی 
متعدد ثبت تشکل هاست و دلیل دیگر عدم 
مدیریت صحیح نهادهاي مسئول ساماندهی 

تشکل ها.
از  یکی  تشکل ها:  خدمات  در  ضعف   -7
دالیلی که مى تواند اعضا را راغب به عضویت 
در اتحادیه ها کند ارائه خدمات به اعضاست. 
در حال حاضر یک صادرکننده بدون عضویت 
در تشکل و صرفاً با داشتن کارت بازرگانی 
مى تواند، اقدام به صادرات کند به همین دلیل 
نیاز است که درون تشکل انگیزه کافی براي 

جذب اعضا شکل گیرد.

پاشنه های آشیل تشکل های صادراتي ایران
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بـه گـزارش روابـط عمومـى گمـرك ایـران، صـادرات غیرنفتـى کشـورمان در هشـت ماهه سـال جارى نسـبت بـه سـال گذشـته 5/74  درصد 
افزایش یافته و این درحالى اسـت که روند واردات کشـورمان که در ماه هاى گذشـته منفى بود  در آبان ماه مثبت شـد. بر این اسـاس تشـریفات 
گمرکـى 81 میلیـون و 761 هـزار تن کاالى صادراتى و 21 میلیون و 563 هزار تن کاالى وارداتى در گمرکات سراسـر کشـور انجام شـده اسـت.

بنابرایـن گـزارش در ایـن مـدت صادرات غیرنفتى کشـورمان به 28 میلیارد و 117 میلیون دالر رسـید، این رقم سـال گذشـته 26 میلیـارد و 590 
میلیون دالر بود.

 همچنیـن واردات کشـورمان در ایـن مـدت بـه 27 میلیـارد و 383 میلیون دالر رسـید که در مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبـل 94 صدم درصد 
افزایـش نشـان مى دهـد. ایـن آمـار حکایـت از آن دارد که تراز تجارى جمهورى اسـالمى ایران در هشـت ماهه سـال جارى همچنـان مثبت بوده 

و عملکـردى بهتر از مهرماه به ثبت رسـیده اسـت.

گزارش تجارت خارجی ایران در هشت ماهه 95

آمار مقدماتى مقایسه اى صادرات قطعى کاالهاى غیرنفتى (بدون احتساب نفت و تجارت چمدانى) و واردات طى 8 ماهه سال هاى 1394-95

فعالیت
درصد تغییرات نسبت به مدت مشابه سال 8ماهه سال 8۱394 ماهه سال ۱395

گذشته

دالروزنارزش(میلیون دالر)وزن(هزار تن)ارزش(میلیون دالر)وزن(هزار تن)

6,250,94-2۱563273832300۱27۱28واردات

8۱76۱28۱۱7633652659029035,74صادرات

آمار صادرات قطعى (به تفکیک میعانات گازى، پتروشیمى و سایر کاالها) طى 8 ماهه سال هاى 1394-95 

نوع کاالی 
صادراتی

8ماهه سال 8۱394 ماهه سال ۱395
درصد تغییرات 

نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته

ارزش(میلیون دالر)وزن(هزار تن)
سهم از کل

ارزش(میلیون وزن(هزار تن)
دالر)

سهم از کل
دالروزن

ارزشوزنارزشوزن
243-۱9045862523293067۱55008840244633242287پتروشیمی

۱۱5۱045۱9۱408۱6076532308۱۱03۱۱۱5976204670میعانات گازی

877-8832۱952۱08069458۱72۱399۱88045۱84گاز طبیعی

42374۱302۱5۱834632355۱6۱2530560547۱3۱93۱392سایر کاالها

8۱76۱28۱۱7۱00۱006326526590۱00۱002903574جمع کل صادرات
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میزان واردات به تفکیک پنج کشور عمده طرف معامله طى 8 ماهه سال 1395

کشور
8ماهه سال ۱395

سهم ارزش دالریسهم وزنی ارزش(میلیون دالر)وزن(هزار تن)
28736469۱3332362چین

36694679۱702۱709امارات متحده عربی
9362۱48434784جمهوری کره

۱۱00۱7605۱0643ترکیه
7۱8۱46۱333533آلمان

۱2267۱086656883969سایر کشور ها
2۱56327383۱00۱00جمع کل

میزان صادرات به تفکیک پنج کشور عمده طرف معامله طی 8 ماهه سال ۱395

کشور
8ماهه سال 1395

سهم ارزش دالرىسهم وزنىارزش(میلیون دالر)وزن(هزار تن)
2۱86450۱۱2674۱782چین

۱0634437۱۱30۱۱555امارات متحده عربی

98294068۱202۱447عراق

9۱502606۱۱۱9927ترکیه

49662۱44607762جمهوری کره

25318991730972527سایر کشور ها
8176128117100100جمع کل

گــزارش منتشرشــده از ســوى ســازمان توســعه تجــارت در خصــوص تجــارت خارجــى ایــران با 15 کشــور همســایه در بــازه 10 ســاله 83 تا 
94 نشــان مى دهــد کــه تجــارت ایــران بــا همســایگانش بــا رشــد چشــمگیرى همــراه بــوده اســت. مضــاف بــر اینکــه ایــن رشــد چشــمگیر 

بــه ســود ایــران رقــم خــورده و شــکاف تجــارت خارجــى ایــران بــا همســایگان مثبت شــده اســت.
بــه گــزارش اقتصــاد نیــوز کشــورهاى عــراق ، امــارات متحــده عربــى ، افغانســتان و ترکیــه پیشــتاز واردات از ایــران در میــان همســایگان 

ــران داشــته اســت. ــن واردات را از ای ــن کمتری ــان کشــور بحری ــن می ــد. در ای کشــورمان بوده ان
کارنامــه تجــارى ایــران بــا 15 کشــور همســایه حاکــى از این اســت کــه ارزش صــادرات ایران به 15 کشــور همســایه از رقــم 5 میلیــارد و 500 
میلیــون دالر در ســال 1384 بــه حــدود 18 میلیــارد دالر در ســال 1394 افزایش یافتــه اســت. به طورى کــه تــراز تجــارى ایــران در تجــارت بــا 

همســایگانش، در باالتریــن ســطح خــود در 10 ســال گذشــته به حــدود 6 میلیــارد و 800 میلیون دالر رســیده اســت.

وضعیت تجارت ایران با ۱5 کشور همسایه

وضعیت تجارت ایران و ۱5 کشور همسایه طی سال های ۱384 تا ۱394
تراز تجاری (میلیون دالر)ارزش واردات (میلیون دالر)ارزش صادرات (میلیون دالر)سال
۱3845579۱0708- 5۱29
۱385647۱۱2949- 6478
۱3867327۱5706- 8379
۱3878474۱8026- 9552
۱388۱069620992- ۱0296
۱389۱246620770- 8304
۱390۱587922228- 6349
۱39۱۱7372۱6504868
۱392۱6605۱55۱۱۱094
۱393۱7885۱6260۱625
۱394۱7938۱۱۱586780
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گزارش رقابت پذیرى جهانی (GCI (از سال 
2005 میالدي، هرسال توسط مجمع جهانی 

اقتصاد تهیه و منتشر مى شود. 
بر اساس جدیدترین گزارش انتشاریافته (2017 
،(ایران از رتبه 74 در سال گذشته به رتبه 76 
از میان 138 کشور موردبررسى تنزل یافته و 
از میان 20 کشور چشم انداز 1404 که در این 
گزارش رتبه بندى شده اند، در جایگاه سیزدهم 
در  ایران  رتبه اى   2 تنزل  است.  قرارگرفته 
گزارش سال 2017 و نیز تغییرات اندك 7 سال 
گذشته درنتیجه بهبود وضعیت سایر کشورها 
بوده و تغییرات بارزي در برآیند امتیازات ایران 
نسبت به سال گذشته اتفاق نیفتاده است که این 
مسئله نشان از عدم تالش جدي براي بهبود 

محیط کسب وکار کشور دارد.
بر اساس این گزارش و به نقل از تعادل، ایران 
در ارکان «کار آیى بازار نیروي کار» (رتبه 134 
از 138 کشور) و «پیشرفته بودن بازار مالی» 
(رتبه 131) بدترین وضعیت و در ارکان «اندازه 
بازار» (رتبه 19)و «بهداشت و آموزش ابتدایی» 

(رتبه 49)بهترین وضعیت را دارد.
امارات  مى دهد  نشان  همچنین  گزارش  این 
متحده عربی با کسب رتبه شانزدهم جهانی 
بهترین و یمن با رتبه 138 در جهان بدترین 
میان کشورهاي سند چشم انداز  را  وضعیت 
دارند. ایران نیز در مقایسه با بهترین عملکرد 
منطقه یعنی امارات متحده عربی تنها در رکن 
اندازه بازار برتري داشته و در مقایسه با ترکیه 
(با رتبه 55 جهانی) تنها در ارکان بهداشت و 
آموزش ابتدایی و نوآوري وضعیت بهتري دارد 
و بنابراین براي رسیدن به رتبه اول منطقه باید 
تالش کند در سایر ارکان وضعیت خود را ارتقا 

دهد.
طبق جدول زیر در ارکان ثبات اقتصاد کالن، 
نهادها و نوآوري بیشترین نوسان رتبه و در 
ارکان اندازه بازار، بهداشت و آموزش ابتدایی، 
کارآیی بازار نیروي کار و زیرساخت ها کمترین 
تغییرات مشاهده مى شود. ایران در رکن اندازه 
بازار همواره جایگاه خوبی در جهان و منطقه 
داشته و روند رو به بهبود مستمري در آموزش 

وضعیت ایران در گزارش 
رقابت پذیری جهاني 20۱۷

20۱۱20۱220۱320۱420۱520۱620۱7ارکان/سال
72826883۱089490نهادها

67746965696359زیر ساخت ها
274557۱00626672ثبات در اقتصاد کالن

5054465۱524749بهداشت وآموزش ابتدایی
89877888786960آموزش عالی و حرفه ای

۱039898۱۱0۱20۱09۱۱۱کارایی بازار کاال
۱39۱35۱4۱۱45۱42۱38۱34کارایی بازار نیروی کار
۱23۱20۱23۱30۱28۱34۱3۱پیشرفته بودن بازار مالی

۱0496۱۱۱۱۱6۱079997آمادگی تکنولوژیک
929۱93۱04۱۱0۱۱0۱09پیشرفته بودن بنگاه های تجاری

2۱20۱8۱92۱۱9۱9اندازه بازار
7066657۱869089نوآوری
69626682837476رتبه کل

منبع: مجمع جهانى اقتصاد

رتبه ایران در ارکان رقابت پذیرى جهانى در گزارش هاى 2017-2011 میالدى

عالی و حرفه اى مشاهده مى شود. چالش هاى همیشگی و تقریباً بدون تغییر در ارکان کارآیی 
بازار کار، پیشرفته بودن بازارهاي مالی، کارآیی بازار کاال،آمادگی تکنولوژیک و زیرساخت ها 
(حمل ونقل هوایی) و روند نزولی در ارکان نوآوري و پیشرفته بودن بنگاه هاى تجاري نشان از عدم 

توجه و تالش مؤثر دولت در بهبود وضعیت این حوزه هاست.
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نگاه مسئوالن به حمل ونقل...

حمل ونقـل نیز خاطرنشـان کرد: بـا توجه به 
اینکه مشـکالت مبادالت بانکى، ال.سـى و ... 
همچنـان پابرجاسـت و هنوز کشـتیرانى هاى 
بـزرگ بـه ایـران نیامده انـد مى تـوان گفـت 
تأثیـر برجـام بر بهبـود وضعیـت حمل ونقل 
بیـن پنـج تـا هفـت درصد بـوده اسـت؛ البته 
بایـد توجـه داشـت که رکـود منطقه چـه در 
داخـل کشـور چـه در کشـورهاى هم جـوار 
بى تأثیـر نبـوده و شـاید اگر رکود نبـود، تأثیر 

برجـام بـه 20 درصد مى رسـید.
حمل ونقـل  شـرکت  هیئت مدیـره  رئیـس 
بین المللـى زهـره شـب بـا اشـاره بـه اینکـه 
ترانزیـت یـک حلقه اصلى در اقتصاد کشـور 
اسـت، اظهـار کـرد: بایـد توجـه داشـت کـه 
ترانزیـت به نوعى یـک درآمد بـادآورده براى 
کشـور اسـت زیرا کاال از یک مرز وارد کشور 
مى شـود و از مـرزى دیگـر خـارج مى شـود 
درحالى کـه درآمـد ناشـى از آن در کشـور 
مى مانـد؛ بنابرایـن بـا قطعیت مى تـوان گفت 
کـه اگـر بـه حمل ونقل توجه شـود، بـه دلیل 
موقعیـت مکانى مطلـوب کشـورمان، اقتصاد 
ما 100 درصد پویاتر خواهد شـده و بالشـک 
مى تواند جایگزین مناسـبى بـراى درآمدهاى 
نفتى باشـد که دولـت و رهبرى نیـز به دنبال 

همین هسـتند.
وى با انتقاد از نگاه سـنتى مسـئوالن و مدیران 
کـرد:  بـه صنعـت حمل ونقـل خاطرنشـان 
به عنوان مثال هرسـال صادرکنندگان با مشکل 
کمبـود واگـن در فصـل صـادرات مواجـه 
مى شـوند، ولى هیـچ گاه این مشـکل به دلیل 
همـان نـگاه سـنتى که بـر این بخـش حاکم 
اسـت، حـل نمى شـود؛ درحالى که اگـر بتوان 
حمل ونقـل ریلـى را توسـعه داد، ترانزیـت 

ایـران قطعـاً دو برابـر خواهد شـد.
از  مـا  انتظـار  کـرد:  خاطرنشـان  شایسـته 
مسـئولین، ایـن اسـت کـه بـه حمل ونقـل 
به عنـوان یـک بـازو در اقتصـاد مقاومتى نگاه 
کننـد، آن را یـک محور ببینند که هنوز قوانین 
درسـتى نـدارد و مهربانانه تـر بـه این صنعت 

بنگرند. درآمـدزا 

ادامه از  صفحه 35

اکونومیسـت پیش بینـی خود از چشـم انداز اقتصاد جهـان در سـال 20۱7 را 
ارائـه کرد. 

ایــن موسســه معتبــر، در گــزارش ویــژه نامــه ســال 2017 خــود پیش بینــى کــرده 
کــه نــرخ تــورم تک رقمــى اقتصــاد ایــران در ســال آینــده هــم بــا ثبــت ســطح 9 
درصــدى پایــدار بمانــد و تولیــد ناخالــص داخلــى ایــران، رشــدى 4/ 5 درصدى 

را در ســال آینــده تجربــه کند. 
اکونومیســت در گــزارش خــود عنــوان کــرده کــه 10 کشــور از آســیاى شــرقى، 
آفریقــا و خاورمیانــه بیشــترین نرخ هــاى رشــد اقتصــادى در ســال آینــده را از آن 
خــود مى کننــد کــه در صــدر آنهــا، یمــن قــرار دارد. ایــن موضــوع بیانگــر ایــن 
اســت کــه در تحلیل هــاى کنونــى، احتمــال دســتیابى بــه صلــح در ایــن کشــور 

جنــگ زده جــدى گرفتــه مى شــود. 
عــالوه بــر اینهــا، اکونومیســت در بخشــى ویــژه بــه دو پدیــده مهــم ســال 2016 
یعنــى «برگزیــت» و «پیــروزى ترامــپ» پرداختــه و بــا بررســى پیامدهــاى ایــن 
ــاى پوپولیســتى،  ــه دولت ه ــرده ک ــى ک ــان، پیش بین ــر اقتصــاد جه ــده ب دو پدی
ــد.  ــدرت بگیرن ــده ق ــال آین ــادى در س ــت هاى اقتص ــت گرا و ناسیونالیس راس
موضوعــى کــه بــه گفتــه اکونومیســت، ســال 2017 را به ســالى ناخوشــایند براى 
ــر  ــدرن را دســتخوش تغیی ــان م ــى جه ــد و نظــم کنون ــل مى کن ــا تبدی لیبرال ه

خواهــد کــرد.

ایران 20۱۷ از نگاه اکونومیست

پیش بینی وضعیت اقتصادی ایران و متغیرهای محقق شده

 پیش بینی
20۱7

 پیش بینی
20۱6 پیش بینی 20۱5 متغیرهای اقتصادی

5,4درصد 6,۱درصد 2درصد  رشد تولسد ناخالص داخلی

(۱9520)6۱44 (۱8070)6۱30 (۱4۱60)6070  سرانه تولید ناخالص داخلی(برابری
قدرت خرید)به دالر

9 درصد ۱4,۱ درصد ۱5,5 درصد تورم
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وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت با انتشـار 
گزارشـی، بـه بررسـی رونـد تغییـرات رتبـه 
ایـران در شـاخص جایگاه ایران در شـاخص 
پرداختـه  مهارت آمـوزى  و  عالـی  آمـوزش 
اسـت. نتایـج ایـن پژوهـش، طـی سـال هاى 
2010 لغایـت 2015 نشـان مى دهـد، رتبـه 
ایـران بیـن 69 تـا 89 در نوسـان بوده اسـت. 
طـی سـال هاى گذشـته رتبـه ایـران در ایـن 
سـال  در  بطوریکـه  بهبودیافتـه  شـاخص 
2015 بهتریـن رتبه کشـورمان که 69 اسـت، 

اسـت. حاصل شـده 
طـی گزارش سـاالنه مجمـع جهانـی اقتصاد 
در خصوص رقابت پذیرى کشـورهاي جهان 
از  بیـش   (  Report Competitive Global)
110 متغیر در 12 رکن، بین کشـورهاي مورد 
ارزیابـی قـرار مى گیـرد. ایـن متغیرهـاي 12 
گانـه کـه بـه آن هـا رکن اطالق شـده اسـت، 
پایـه،  زیرسـاخت هاى  محـور  سـه  تحـت 
افزایـش کارآیـی و نـوآوري و پیچیدگـی بـه 

ترتیـب زیـر قـرار مى گیرند:
1) نهادهـا، زیرسـاخت ها، محیـط اقتصـادي 

کالن، بهداشـت و آمـوزش ابتدایـی؛
2) آمـوزش عالـی و مهارت آمـوزى، کارایـی 

بـازار کاال، کارایـی بـازار کار، پیشـرفته بودن 
بـازار مالـی، آمادگـی فنـاوري و اندازه بـازار؛
و  تجـاري  بنگاه هـاى  بـودن  پیشـرفته   (3

نـوآوري.
بر اسـاس گـزارش وزارت صنعـت، معدن و 
تجـارت و بـه نقـل از تعـادل، هرچقـدر یک 
اقتصاد پیشـرفته تر مى شـود، اقتصاد مبتنی بر 
منابـع (محـور یک) به سـمت اقتصـاد مبتنی 
بـر کارایـی و نـوآوري (محـور دو و سـه) 

مى کند. حرکـت 
آن طـور که کارشناسـان اقتصـادي مى گویند؛ 
در نظام هـاى اقتصـادي کارآیی محور، عوامل 
مؤثـر برافزایش کارایی نظیر آمـوزش عالی و 
مهارت آمـوزى، کارایی بازار کاال، کارایی بازار 
نیـروي کار، پیشـرفته بـودن بازارهـاى مالی، 
آمادگی فنـاوري و اندازه بازار، مـورد ارزیابی 
قـرار مى گیرد. در این گـزارش «آموزش عالی 
و مهارت آمـوزى» موردبررسـى قـرا گرفتـه 

است.
بـه اعتقـاد مجمـع جهانـی اقتصـاد، کیفیـت 
بـا  مرتبـط  آموزش هـاى  و  عالـی  آمـوزش 
بـراي  حرفـه اى)  (مهارت هـاى  کسـب وکار 
کشـورهایی کـه خواهـان حرکت به سـمت 

جایـگاه مناسـب در زنجیـره ارزش هسـتند، 
بسـیار بااهمیـت بـوده و ایـن امـر فراتـر از 
ازجملـه  اسـت.  تولیـد  سـاده  فرآیندهـاي 
الزاماتـی کـه بـراي حضـور فعـال بنـگاه در 
اسـت،  ضـروري  جهانـی  اقتصـاد  عرصـه 
تربیت کارکنانی اسـت کـه آموزش هاى الزم 
را کسـب نمـوده و توانایـی انجـام کارهـاي 
پیچیـده را داشـته باشـند. همچنیـن بتواننـد 
سـریع تر خـود را بـا تغییـرات در محیـط، 
به این ترتیـب در بـرآورده  منطبـق نمـوده و 
کـردن نیازهـاي سیسـتم تولید، مؤثر باشـند.
ایـن شـاخص ازلحـاظ کمی و کیفی سـطح 
آمـوزش را مـورد ارزیابـی قـرار مى دهـد؛ بر 
ثبت نـام  نـرخ  ازیک طـرف  اسـاس  همیـن 
بررسـی  را  عالـی  و  متوسـط  آموزش هـاى 
مى کنـد و از سـوى دیگـر کیفیـت آمـوزش 
و به ویـژه آمـوزش مدیـران مـورد ارزیابـی 
قـرار مى گیـرد. همچنیـن در این شـاخص به 
آمـوزش حرفـه اى و در حیـن کار نیـز بـراي 
اطمینـان از ارتقاي مهارت نیـروي کار، توجه 
شـده اسـت. آمارهـاي مورداسـتفاده در ایـن 
گـزارش، توسـط مجمع جهانـی اقتصاد تهیه 

و به صـورت سـاالنه منتشـر مى شـود.

رتبه  ایران 
درآموزش عالي و 

مهارت آموزی صنعتي

رتبه ایران در آموزش عالى و مهارت آموزى طى دوره 2010لغایت2015

ردیف
شاخص اموزش عالی و مهارت آموزی 

و زیر شاخص های آن
سال 20۱0

(از۱29کشور)
سال 20۱۱

(از۱42کشور)
سال 20۱2

(از۱44کشور)
سال 20۱3

(از۱48کشور)
سال 20۱4

(از۱44کشور)
سال 20۱5

(از۱40کشور)
878978887869اموزش عالی و مهارت آموزی

8980628۱8382نرخ ثبت نام در مقطع متوسطه۱
626559525049نرخ ثبت نام در آموزش عالی2
۱08۱0494۱03۱0895کیفیت نظام آموزشی3
4۱3532404426کیفیت آموزش علوم و ریاضیات4
87949395۱039۱سطح کیفی دانشکده های مدیریت5
۱۱4۱۱8۱۱7۱26۱26۱20دسترسی به اینترنت در مدارس6

دسترسی به خدمات آموزشی و 7
747973828876پژوهشی در داخل کشور

میزان ارائه آموزشهای ضمن خدمت به 8
۱22۱33۱34۱4۱۱35۱29کارکنان
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کشور های ردیف
منتخب

نرخ ثبت 
نام در مقطع 

متوسطه

نرخ ثبت نام 
در آموزش 

عالی

کیفیت نظام 
آموزشی

کیفیت 
آموزش علوم 

و ریاضیات

سطح کیفی 
دانشکده های 

مدیریت

دسترسی به 
اینترنت در 

مدارس

دسترسی 
به خدمات 
آموزشی و 
پژوهشی در 
داخل کشور

میزان ارائه 
آموزشهای 

ضمن خدمت 
به کارکنان

6۱3۱8449۱7۱۱۱4آمریکا۱

2738۱0۱625395۱3آلمان2

24402795۱37۱96ژاپن3

482663059۱94836کره جنوبی4

۱34330۱9۱۱40۱88فرانسه5

۱00696۱22226۱23مالزی6

56۱88258۱00365683روسیه7

3835654۱288820۱32ایتالیا8

7483564985476350چین9

824995369۱۱2076۱29ایران۱0

۱0586436355۱006848هندوستان۱۱

رتبه ایران و کشورهاى منتخب در زیر شاخص هاى آموزش عالى و مهارت آموزى در سال 2015

نمره رتبه کشور

6 ۱ سنگاپور

5,7 2 هلند

5,7 3 هنگ کنک

5,6 4 لوگزامبورگ

5,6 5 سوئد

5,6 6 فنالند

5,5 7 اتریش

5,5 8 بریتانیا

5,5 9 آلمان

5,5 ۱0 بلژیک
ده اقتصاد برتر جهان از نظرامکان تجارت فرامرزی در سال 20۱6

منبع: مجمع جهانی اقتصاد و اتحادیه جهانی تسهیل تجارت

مجمع جهانى اقتصاد، هر سال گزارشى با عنوان تجارت جهانى منتشر مى کند و در آن 
به بررسى و رتبه بندى کشورهاى مختلف مى  پردازد. این گزارش موسسه ها، سیاست ها، 
زیرساخت ها و خدماتى را ارزیابى مى کند که امکانات جریان آزاد کاال را فراهم مى کند.
در گزارش 2016، سنگاپور در باالترین رتبه ایستاده و اولین کشور پیشرو در حوزه 
تجارت جهانى بوده است. در حالى که اتحادیه اروپا و امریکا، گشودگى کم ترى براى 
تجارت پیدا کرده اند، منطقه آسه آن رشد بیشترى داشته است. این منطقه شامل کشورهاى 
سنگاپور، اندونزى و فیلیپین مى شود و حاال دسترس پذیرى به آن ها باالتر رفته است. 
پس از سنگاپور، هلند، هنگ کنگ، لوکزامبورگ، سوئد، فنالند، اتریش، بریتانیا، آلمان و 

بلژیک قرار گرفته اند.
این 10 کشور تنها 3 درصد از جمعیت جهان را تشکیل مى دهند، این در حالى است که 
بیش از نیمى از کشورهاى جهان در نیمه پایین شاخص ETI قرار دارند. چین به عنوان 
یکى از پرجمعیت ترین کشورهاى جهان مثال برجسته اى است، در این رتبه بندى این 

کشور در جایگاه 61 قرار دارد.
گزارش مجمع جهانى اقتصاد نشان مى دهد کشورهاى منطقه آسه آن بعد از ادغام در 
اقتصاد جهانى، به عنوان یک قدرت جهانى رشد کرده اند. البته به جدول ده کشور برتر، 

هنوز کشورهاى اروپایى سیطره دارند.
ایران در رتبه بندى امکان تجارت در میان 136 کشور جهان، در جایگاه 132 ایستاده 
است. تنها کشورهاى کنگو، یمن، چاد و ونزوئال اوضاع بدترى نسبت به ایران دارند. 
نمره ایران نیز در طیفى از 1 تا 7، 3,03 بوده است، ونزوئال در آخرین جایگاه، نمره 

2,85 را داشته است.

ایران در قعر رتبه بندی »امکان تجارت 20۱6« 
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تجــارت الکترونیــک بــه معنــاى انجــام 
معامــالت بازرگانــى (خــرد یــا عمــده) 
ــى  ــک اســت، در تعریف به صــورت الکترونی
ــات  ــروش کاال و خدم ــر، خریدوف مفصل ت
ــالت در  ــه معام ــى وج ــال الکترونیک و انتق
اینترنــت را تجــارت الکترونیــک مى گوینــد. 
ــا  ــه  رو در رو ی ــک معامل ــد ی ــت مانن درس
ــارت  ــنتى، تج ــازه  س ــک مغ ــردن ی اداره ک
ــى  ــا خدمات ــد کاال ی ــز نیازمن ــک نی الکترونی
ــرف  ــراى مص ــى ب ــه، تقاضای ــراى عرض ب
ــه  ــم رابط ــراى تنظی ــرایطى ب ــون و ش و قان
در  اگــر  اســت.  فروشــنده  و  خریــدار 
فروشــگاه فیزیکــى بــه مغازه نیــاز داریــم، در 
تجــارت الکترونیــک به ســایت فروشــگاهى 
نیــاز داریــم. اگــر در تجــارت ســنتى انتقــال 
ــا  ــک ی ــد، چ ــورت نق ــه به ص ــه معامل وج
الکترونیــک صــورت مى گیــرد، در تجــارت 
الکترونیــک به طورمعمــول وجــه معامــالت 
ــود.  ــل مى ش ــى منتق ــورت الکترونیک به ص
و  تجــارت  اصــول  در  مى تــوان گفــت 
انجــام یــک معاملــه تفــاوت چندانــى بیــن 
ــارت  ــا تج ــنتى ب ــا س ــى ی ــارت فیزیک تج
الکترونیــک نیســت، امــا الکترونیکــى بــودن 
و آنالیــن بــودن ایــن معامــالت امکانــات و 
ــد.  ــب مى کن ــى را طل ــازوکارهاى خاص س
به صــورت اساســى ســه دســته اصلــى 
ایــن امکانــات و ســازوکارها را مى تــوان 
الکترونیــک  تجــارت  زیرســاخت هاى 

دانســت کــه در ادامــه بــه شــرح آنــان 
مى پردازیــم.

الف: زیرساخت ها حقوقی
هــر معاملــه اى تابع شــرایط و قوانین نوشــته 
ــالت کوچــک و  و نانوشــته اى اســت، معام
روزمــره به صــورت عرفــى و بــدون نوشــتن 
ــرد،  ــورت مى گی ــه ص ــرارداد و مبایعه نام ق
ــا  ــه ی ــاج روزان ــد مایحت ــى خری ــا حت ام
ــم  ــت فروش ه ــه از دس ــک مجل ــد ی خری
تابــع قوانیــن و شــرایطى اســت و تجــارت 
ــه در چارچــوب  ــالوه برآن ک ــک ع الکترونی
قوانیــن عمومى معامــالت قــراردارد، نیازمند 
قوانیــن دقیق تــرى  اســت کــه حقــوق طرفین 
معاملــه و ســالمت تجــارت را تضمیــن کند. 
در ایــران عمده شــرایط معامــالت و مقررات 
تجــارت در دو قانــون مدنــى و تجــارت 
ــر  ــون ناظ ــن دو قان ــده اند. همی ــدون ش م
بــه شــرایط الزم بــه اکثــر معامــالت هســتند 
ــدا  ــز ابت ــران نی و تجــارت الکترونیــک در ای
ــالت  ــنتى معام ــرایط س ــن ش ــول همی ح
شــکل گرفــت. بعدهــا امــا دو قانــون دیگــر 
«قانــون  یکــى  به تصویــب رســید کــه 
تجــارت الکترونیکــى» ایــران مصــوب ســال 
1382 اســت کــه توصیف کننــده بخش هــاى 
مهــم مربوط بــه تجــارت الکترونیک اســت. 
ــف  ــه تعاری ــر ارائ ــالوه ب ــون ع ــن قان در ای
ــه  ــود دارد ک ــى وج ــاى مختلف الزم بخش ه

متضمــن ســالمت تجــارت اســت. هرچنــد 
ایــن قانــون به نظــر کامــل مى رســد، در 
تفســیر آن تصریــح شــده اســت کــه « مــاده 4 
- درمواقــع ســکوت یــا ابهــام بــاب اول ایــن 
قانــون، محاکــم قضایــى باید براســاس  ســایر 
ــوب   ــت چارچ ــه و رعای ــن  موضوع قوانی
ــون،  ــن  قان ــدرج در ای ــواد من ــول و م فص
ــان دهنده  ــاده نش ــن م ــد.» ای ــاوت  نماین قض
درهــم تنیــده بــودن حقــوق تجــارت آنالین 

بــا ســایر قوانیــن کشــور اســت.
ــد  ــح مى کن ــون تصری ــر قان ــوى دیگ از س
کــه « مــاده 3 - در تفســیر ایــن قانــون 
ــه خصوصیــت بین المللــى،  همیشــه بایــد ب
ــن کشــورها  ضــرورت توســعه هماهنگى بی
در کاربــرد آن و رعایــت لــزوم حســن نیــت 
توجــه کــرد.» ایــن مــاده از جالب تریــن 
ــران  ــى ای ــارت الکترونیک ــون تج ــواد قان م
اســت؛ چــرا کــه طبیعــت فرامــرزى تجارت 
آنالیــن را به رســمیت مى شناســد. در بحــث 
حقــوق مصرف کننــده و خریــدار کــه از 
دغدغه هــاى اصلــى اکثــر کاربــران اینترنــت 
ــران  ــون تجــارت الکترونیکــى ای اســت قان
مــوادى روشــن در تامیــن امنیــت مشــتریان 
ــن  ــاده 37 ای ــق م ــال طب ــوان مث دارد. به عن
ــا 7 روز کارى  ــد ت ــدار مى توان ــون خری قان
ــده را  ــدارى ش ــد، کاالى خری ــس از خری پ
ــورت  ــه کاال را به ص ــتد و هزین ــس بفرس پ

کامــل پــس بگیــرد. 

پوریا آسترکی
کارشناس تحلیل و کاربرد شبکه های اجتماعی

زیرساخت های حقوقی، مالی و فنی تجارت الکترونیک
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ــتقیم  ــورت مس ــه به ص ــى ک ــن قانون دومی
ــوط مى شــود  ــک مرب ــه تجــارت الکترونی ب
ــوب 1388  ــه اى» مص ــم رایان ــون جرای «قان
اســت. ایــن قانــون ناظــر بــر امنیــت کلــى 
ــران ایرانــى اســت و از  ــراى کارب اینترنــت ب
ــر  ــایت ها در براب ــت س ــن امنی ــت تامی جه
هــک و هــم در مقابلــه بــا کالهبردارى هــاى 
ــت. در  ــددى اس ــواد متع ــى داراى م اینترنت
ادامــه توســعه زیرســاخت هاى حقوقــى 
بــراى تجــارت الکترونیــک در ایــران و براى 
ایجــاد اطمینــان بیشــتر در معامــالت آنالیــن 
وزارت صنایــع اقــدام بــه ارائــه ســامانه 
ــت.  ــرده اس ــى» ک ــاد الکترونیک ــاد اعتم «نم
ــن  ــت ای ــه دریاف ــق ب ــه موف ســایت هایى ک
نمــاد شــده باشــند به طــور معمــول امنیــت 
بیشــترى را بــراى معامــالت فراهــم مى کنند 
و داراى هویــت مشــخص شــده توســط این 

ســامانه هســتند.

ب- زیرساخت های مالی
زیرســاخت مالــى در تجــارت الکترونیــک، 
شــامل و امکانــات و ســازوکارهاى الزم 
پــول در  امــن و ســریع  تبــادل  بــراى 
ــادل  ــت. تب ــالت اس معام
مالــى در یــک معاملــه 
نیــک  و لکتر ا

ــوان  ــا عن ــامانه اى ب ــول در س ــور معم به ط
مى گیــرد.  صــورت  پرداخــت»  «درگاه 
برخــالف تصــور عمومــى درگاه پرداخــت 
فروشــگاهى  ســایت هاى  درون  معمــوال 
قرارنــدارد بلکــه ســایت و ســامانه اى خــارج 
ــا ســامانه  از ســایت فروشــگاه  اســت کــه ب
«ســبد خرید» در ســایت فروشــگاه یکپارچه 
اســت، امــا خریــداران را بــراى پرداخــت بــه 
ســایتى دیگــر منتقــل کــرده و بر مى گردانــد. 
درگاه پرداخــت بخــش مهمى از زیرســاخت 
ــوب  ــک محس ــارت الکترونی ــى در تج مال
مى شــوند. در ســایر نقــاط دنیــا عمــده 
ــت  ــاى پرداخ ــق درگاه ه ــالت از طری معام
متصــل بــه کارت هــاى اعتبــارى (نظیــر ویزا 
و مســترکارت) انجــام مى گیــرد درگاه هــاى 
واســطه اى نیــز نظیــر پى پــل Paypal بــراى 
انتقــال پــول مــورد اســتفاده قــرار مى گیرنــد 
کــه عــالوه بــر ایجــاد امنیــت باالتــر امــکان 
دریافــت و پرداخــت را با ســهولت بیشــترى 
ــرار  ــندگان ق ــداران و فروش ــار خری در اختی
مى دهنــد، امــا درگاه هــاى واســطه نیــز 
ــارى  ــاى اعتب ــتم کارت ه ــه سیس ــوال ب معم

متصــل هســتند.
دورى  و  تحریم هــا  به واســطه   ایــران  در 
ــن  ــى و همچنی ــى بین الملل ــتم مال از سیس
قوانینــى کــه از فعالیــت بانک هــاى خارجــى 
در ایــران پیشــگیرى مى کننــد از ابتــدا امــکان 
ــى در  ــول جهان ــیوه هاى معم ــروى از ش پی
انتقــال پــول وجود نداشــته اســت. بــه همین  
دلیــل بــا ابتــکار بانــک مرکــزى چنــد ســالى 
ــاخت  ــاپرك» زیرس ــامانه «ش ــه س ــت ک ا س
تجــارت  در  پرداخــت  درگاه  اصلــى 
الکترونیــک ایــران محســوب مى شــود. ایــن 
ــى برخــوردار  ــل قبول ــت قاب ــامانه از امنی س
اســت و ســایت هاى فروشــگاهى را بــه 
ــل  ــگاه ها متص ــى فروش ــاب هاى بانک حس
ــاپرك  ــامانه ش ــراد س ــن ای ــد. مهم تری مى کن
همانــا ضعــف ذاتــى آن یعنــى متصــل نبودن 
بــه ســامانه هاى جهانــى انتقــال پــول اســت. 
درواقــع هرچنــد زیرســاخت مالــى تجــارت 
ایــران  الکترونیــک 
بومــى و 

پاســخگوى معامــالت داخــل کشــور اســت 
در تضــاد بــا روح اصلــى اینترنــت و جهانــى 
ــس  ــرار دارد. پ ــن ق ــالت آنالی ــودن معام  ب
ــورد  ــى در م ــاى فراوان ــام، زمزمه ه از برج
ــت  ــى پرداخ ــاى بین الملل ــت درگاه ه فعالی
در ایــران شــنیده شــد امــا نمى تــوان در 
آینــده اى قابــل پیش بینــى امیــد چندانــى بــه 
فعالیــت کارت هــاى اعتبارى و جهانى شــدن 
زیرســاخت تجــارت الکترونیــک ایــران 

ــت. داش

 ج- زیرساخت فنی
ــه  ــى مجموع ــاخت هاى فن ــور از زیرس منظ
و  نرم افــزارى  ســخت افزارى،  امکانــات 
شــبکه اى مــورد نیــاز در تجــارت الکترونیک 
ــاى  ــزارى رویکرد ه اســت. در بخــش نرم اف
جدیــد برنامه نویســان ایرانــى و به خصــوص 
باعــث  متن بــاز  برنامه هــاى  از  اســتفاده 
شــده فاصلــه چندانــى بیــن فنــاورى مــورد 
اســتفاده در ایــران و فنــاورى روز دنیــا 
ــت  ــد کیفی ــد. هرچن ــته باش ــود نداش وج
ــور  ــوان به ط ــت و نمى ت ــبى اس ــرى نس ام
کلــى وضعیــت نرم افــزارى کشــور را مــورد 
ــتیابى  ــت دس ــا فرص ــرارداد، ام ــاوت ق قض
ــزار  ــوزه نرم اف ــا در ح ــاورى روز دنی ــه فن ب
ــت  ــتر اس ــا بیش ــایر حوزه ه ــبت س ــه نس ب
ــوص  ــده به خص ــث ش ــر باع ــن ام و همی
در یکــى، دو ســال اخیــر شــاهد راه انــدازى 
ســایت ها و اپلیکیشــن هایى قابــل قبــول 
در حــوزه تجــارت الکترونیــک باشــیم. 
بخــش مهمــى از کیفیــت و امنیــت تجــارت 
هاســتینگ  و  ســرور  بــه  الکترونیــک 
ســایت هاى فروشــگاهى مربــوط اســت، 
هرچنــد به واســطه تحریم هــا مشــکالتى در 
ایــن حــوزه به وجــود آمــده اســت، امــا ایــن 
ــراى  ــادى ب ــى بنی ــچ گاه مانع مشــکالت هی
تجــارت الکترونیــک ایــران فراهــم نیاوردند. 
هرچنــد اگــر دو عامــل تحریــم و فیلترینــگ 
را در کنــار هــم قــرار دهیــم، مى توانیــم تاثیــر 
محدودیت هــا را در بخش هــاى مختلــف 
به خصــوص امکانــات الزم بــراى بازاریابــى 
را بــه عینــه شــاهد باشــیم. محدودیــت 
ــدرن  ــى و م ــامانه هاى جهان ــتفاده از س اس
تبلیغــات اینترنتــى نظیر گــوگل ادوردز، فیلتر 
ــوص  ــى به خص ــبکه هاى اجتماع ــودن ش ب
فیسبوك و پینترســت و محدودیت بعضى از 
وب ســرویس هاى مهــم نظیــر گــوگل کالود 
ــک  ــن تجــارت الکترونی ــوگل اپ انجی و گ
ــات و فرصت هــاى بســیار  ــران را از امکان ای
ــک  ــر ی ــه ه ــى محــدود کرده اســت ک مهم
بــه تنهایــى مجالــى بــراى بررســى و اظهــار 

ــد. ــر مى طلبن نظ

در ایــران به واســطه  تحریم هــا و دوری 
ــن  ــی و همچنی ــی بین الملل ــتم مال از سیس
بانک هــای  فعالیــت  از  کــه  قوانینــی 
ــد از  ــگیری می کنن ــران پیش ــی در ای خارج
ابتــدا امــکان پیــروی از شــیوه های معمــول 
ــته  ــود نداش ــول وج ــال پ ــی در انتق جهان
اســت. بــه همیــن  دلیــل بــا ابتــکار بانــک 
ــد ســالی ا ســت کــه ســامانه  مرکــزی چن
درگاه  اصلــی  زیرســاخت  »شــاپرک« 
ــران  ــک ای ــارت الکترونی ــت در تج پرداخ

محســوب می شــود
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هواپیماهای بدون سرنشین
هواپیماى بدون سرنشین به اشیاى پرنده کنترل 
از راه دور گفته مى شود که در ایران به پهپاد 
شهرت دارند. پهپادها هم اکنون به طور گسترده 
ناوبرى  مخابرات،  کشاورزى،  زمینه هاى  در 
و  جغرافیایى  هواشناسى،  تحقیقات  جهانى، 
جاسوسى به کار گرفته مى شوند. در سال 2014 
میزان فروش این محصول به رقم فوق العاده 
550 میلیون دالر رسید که باعث جلب توجه 

بسیارى نیز شد.
ایـن  اسـت کـه  آن  از  پیش بینى هـا حاکـى 
محصول هرساله با رشـد 17 درصدى مواجه 
اسـت، بـه نحوى کـه در سـال 2022 شـاهد 
فروش میلیـاردى آن خواهیم بـود. همین امر 
باعـث شـده تا در حـال حاضر بـازار پهپاد ها 
بسـیار داغ باشـد و به علت آنکه این صنعت 
بـه زودى  مى شـود،  نوپـا محسـوب  تقریبـاً 
شـاهد رقابـت فروشـندگان و تولیدکنندگان 

بسـیارى خواهیـم بود.

مواد  غذایی
در دنیاى امروز بدون شک مهم ترین دغدغه 
افراد مسئله زمان است. همین امر باعث شده 
تا همگان در تالش براى صرفه جویى در وقت 
خود باشند. مواد غذایى از جمله نیاز هاى روزانه 
انسان ها است که تهیه آن زمان زیادى را به خود 
اختصاص مى دهد و همین امر فرصتى مناسب 
براى فروش اینترنتى آنان به شمار مى آید. در 
این راستا توجه به دو نکته از اهمیت باالیى 

برخوردار است.
1- در ابتدا باید نیاز هاى اساسى بازار هدف 
خود را به درستى شناسایى و سپس اقدام به 
تهیه سایر اقالم کنید. براى مثال کلم بروکلى از 
جمله سبزیجات بسیار پرمصرف آمریکایى ها 
محسوب مى شود یا آنکه با توجه به گزارش 
آمریکایى  میلیون   70 خواب  اختالالت 
به جاى  آرامش بخش  نوشیدنى هاى  صنعت 
نوشیدنى هاى انرژى زا به فرصتى جذاب تبدیل 

شده است.

2- در این راستا بهتر است خالقیت داشته 
باشید. براى مثال مى توانید طعم هاى مختلفى 
را روانه بازار کنید و به این شکل دست به 
تمایز  باعث  امر  این  بزنید.  جالبى  نوآورى 

محصوالت شما از سایر رقبا خواهد شد.

نوزادان
روند  دیگر  بار  متحده  ایاالت  در  تولد  نرخ 
افزایشى به خود گرفته است و این امر باعث 
والدین  واقع  در  برود.  باال  تقاضا  تا  مى شود 
این کودکان به دنبال محصوالتى هستند که 
بتواند سالمتى و راحتى هرچه بیشتر آنان را 
فراهم کند. براى مثال مى توان به پوشاك عارى 
از مواد شیمیایى، غذاى کودك سالم و حتى 

اسباب بازى هاى بى خطر اشاره کرد.
از نمونه شرکت هاى موفق که در زمینه فروش 
دوستدار  اصطالح  به  و  غیر سمى  کاالهاى 
به  مى توان  مى کند  فعالیت  زیست  محیط 
که   THE HONEST COMPANY شرکت 

5 صنعت برتربرای 
شروع کسب  و کار

CNBC :منبع
مترجم: امیر آل علی

یکــى از الزامــات شــروع یــک کســب و کار جدیــد و موفــق، شــناخت کامــل و انتخاب مناســب بــازار و صنایع پایدار اســت. شناســایى 
یــک فرصــت و صنعــت خــوب قدمــى مناســب بــراى شــروع کســب و کار بــه شــمار مى آیــد. بســیارى از کارآفرینــان موفــق ایــن 
قــدم را بــه بهتریــن شــکل برداشــته و در بهتریــن زمــان بهتریــن تصمیــم را گرفته انــد، کــه نتیجــه آن کســب و کار موفــق و پول ســاز 

بــوده اســت.
در حــال حاضــر 28 میلیــون کســب وکار کوچــک در آمریــکا وجــود دارد. طبــق آمار هــاى رســمى از ســال 1990 کســب وکار هــاى 
بــزرگ موفــق بــه خلــق 4 میلیــون فرصــت شــغلى شــده اند، درحالى کــه ایــن رقــم بــراى کســب و کار هاى کوچــک رقــم باورنکردنــى 
8میلیــون را نشــان مى دهــد. شــاید همیــن امــر باعــث رشــد ســریع ایــن گونــه کســب و کارها شــده اســت. در ادامــه بــه بررســى پنــج 
صنعــت برتــر جهــت شــروع کســب و کار براســاس به دســت آوردن موقعیت هــاى آنــى بهتــر بــه همــراه پایــدارى طوالنى مدت تــر 

ــم پرداخت. خواهی
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بنیانگذارش بازیگر معروف هالیوودى جسیکا 
آلبا است اشاره کرد. آمارهاى منتشره انتظار رشد 
 67 میلیاردى این صنعت را در سال پیش رو

دارد.

سالمت و تناسب اندام
رشد روزافزون تکنولوژى با تمام مزیت هایى 
که دارد باعث کم تحرکى افراد شده است. این 
امر در کنار رواج غذاهاى فست فودى سالمت 
افراد را با مشکلى جدى مواجه ساخته است. 
در واقع شرکت ها کارکنانى سالم تر و به مراتب 
شادتر مى خواهند تا عملکرد شرکت خود را 
بهبود بخشند و خود را از هزینه هاى پزشکى 
نجات دهند. در این راستا ورزش یوگا بهترین 
گزینه است چرا که این ورزش حالت حرفه اى 
ندارد در ضمن با توجه به افزایش اهمیت مردم 
به سالمت فردى، یوگا به ورزش پرطرفدارى 

تبدیل شده است.
با این حال فراموش نکنید به دلیل موانع و 
محدودیت هاى اندك این صنعت، رقابت میان 
باشگاه هایى که کالس یوگا برگزار مى کنند باال 
این صنعت چیزى  فعلى  ارزش  رفته است. 
حدود 8میلیارد دالر است؛ رقم قابل توجهى 
رشدى  متوسط  به طور  ساالنه  آمار  طبق  که 
5درصدى خواهد داشت، که نرخى قابل قبول 

به شمار مى آید.

محیط زیست
خانه سبز به خانه اى اطالق مى شود که استفاده 
از انرژى هاى تجدید پذیر در آن اولویت دارد و 
در حال حاضر بازار این سبک معمارى بسیار 
داغ است. در حال حاضر این خانه ها بیشتر 
در آمریکا یافت مى شود. به نحوى که انجمن 
خانه هاى سبز آمریکا پیش بینى کرده که از هر 
4 خانه جدید، شاهد حداقل یک خانه سبز 

خواهیم بود.
تا امروز خانه هاى سبز توانسته بیش از 3,3 
نظر  به  کند.  ایجاد  شغلى  فرصت  میلیون 
مى رسد مزیت هاى این شیوه تمامى ندارد زیرا 
نوآورى هاى زیادى براى آن وجود دارد. یکى 
از  استفاده  با  آجر  نوآورى ها ساخت  این  از 
 BIOMASN باکترى است. این طرح که نامش
است، مى تواند مانع پخش میلیون ها تن کربن 
در هوا در مقایسه با آجر هاى معمولى شود. 
همچنین این آجر ها قابلیت درخشندگى در 
شب داشته و در عین حال آلودگى را به خود 
جذب کرده و هرگاه مرطوب شود تغییر رنگ 

خواهد داد.

گــزارش جدیــد ســازمان همکارى هــاى اقتصــادى و توســعه 
نشــان مى دهــد کــه رتبــه اعتبــارى ایــران افزایــش پیداکــرده اســت. 
ــه گــروه 6  ــن دســته بندى ب ــران از گــروه 7 ای ــه ای ــب ک به این ترتی
ارتقــا یافتــه اســت. گــروه ریســک کشــورها تعیین کننــده ســقف 
ــى  ــاى خارج ــار و فاینانس ه ــه اعتب ــه بیم ــرمایه، هزین ــذب س ج
اســت.روز گذشــته آخریــن گــزارش ســازمان همکارى هــاى 
اقتصــادى و توســعه(OECD) منتشــر شــد کــه نشــان مــى داد رتبــه 
ایــران بــا بهبــودى یک پلــه اى از گــروه 7 فهرســت اعتبــار صادراتى 

بــه گــروه 6 صعــود کــرد. 
به جــز کشــورهاى کوچــک و کشــورهاى پردرآمــد OECD و 
ــى  ــار صادرات ــدى اعتب ــورها در رتبه بن ــه کش ــورو، بقی ــه ی منطق
بررســى مــى شــوند. برایــن اســاس کشــورها بــه 8 دســته(0 تــا7) 
ــک  ــد ریس ــر باش ــدد بزرگ ت ــه ع ــر چ ــه ه ــوند ک ــیم مى ش تقس
اعتبــارى صادراتــى بیشــترى را نشــان مى دهــد. ریســک اعتبــارى 
ــا  ــور ت ــک کش ــد ی ــان مى ده ــه نش ــت دارد ک ــت اهمی ازاین جه
چــه ســقفى مى توانــد ســرمایه جــذب کنــد. بنابرایــن پاییــن آمــدن 
ریســک اعتبــارى بــراى کشــور مى توانــد در دوران پســابرجام نتایج 
مثبتــى را بــراى کشــور بــه ارمغــان بیاورد.ایــران تــا قبــل از ســال 
ــا ســطح  ــود خــود را ت ــق شــده ب ــت هشــتم موف 2007 و در دول
دســته بندى گــروه 4 ایــن فهرســت بــاال بیــاورد، امــا پــس ازآن و در 
ــدك در  ــران اندك ان ــى، ای ــاى بین الملل ــال تحریم ه ــان اعم جری

ایــن فهرســت ســقوط کــرد.
 بــه گــزارش اقتصادنیــوز، آخریــن افــت ایــران در ایــن فهرســت 
ــال  ــا اعم ــان ب ــال 2012 و هم زم ــته 7) در س ــه دس ــته 6 ب (از دس
ــه ثبــت  تحریم هــاى شــدید (همچــون تحریــم بانــک مرکــزى) ب
ــدوارى  ــراز امی ــران اب ــت صــادرات ای ــدوق ضمان ــیده بود.صن رس
ــود ریســک کشــورمان، در نشســت هاى  ــا بهب ــه ب ــرده اســت ک ک
آتــى صنــدوق هــاى ضمانــت صــادرات عضــو ســازمان همــکارى 
ــن  ــش از ای ــه اى بی ــود رتب ــاى اقتصــادى و توســعه OECD بهب ه
ــده  ــن کنن ــورها تعیی ــک کش ــروه ریس ــه «گ ــود. چراک ــق ش محق
ــاى  ــس ه ــار و فاینان ــه اعتب ــه بیم ــرمایه، هزین ــذب س ــقف ج س
خارجــى اســت. از ایــن رو اتخــاذ سیاســت مناســب پولــى، ارزى و 
تجــارى بــه منظــور کاهــش رتبــه ریســک کشــورى مى بایســت در 

ــرد.» ــه گانه قرارگی ــواى س ــتور کار ق دس

افزایش رتبه 
اعتباری ایران 
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نمایشگاه های بازرگانی

PrintFair

نمایشگاه بین المللی چاپ، تبدیل بسته بندی و عالئم دیجیتالتوضیحات

7 تا ۱0 آوریل 20۱7تاریخ برگزاری
هند، بنگالورمحل برگزاری

تلفن: 98۱9348505 9۱ و نمابر: 22278۱2578 9۱اطالعات تماس
info@print-packaging.comپست الکترونیک

http://printfair.inوب سایت

Commercial Vehicle Show

نمایشگاه بین المللی وسایل نقلیه تجاریتوضیحات

25 تا 27 آوریل 20۱7تاریخ برگزاری
انگلستان، بیرمینگاممحل برگزاری

تلفن: 2۱02 7630 20 (0) 44+اطالعات تماس
susan@cvshow.comپست الکترونیک

https://cvshow.comوب سایت

 Malaysia Commercial Vehicle
Expo

بزرگ ترین نمایشگاه بین المللی وسایل نقلیه تجاری جنوب شرق آسیاتوضیحات

۱8 تا 20 می 20۱7تاریخ برگزاری
مالزی، سری کامبانگانمحل برگزاری

تلفن: 5528 207 ۱2 60+اطالعات تماس
info@asiantrucker.comپست الکترونیک

http://www.mcve.com.myوب سایت

DroneExpo

نمایشگاه بین المللی کاربردهای فناوری UAVتوضیحات

9 تا ۱۱ ژوئن 20۱7تاریخ برگزاری
یونان، آتنمحل برگزاری

تلفن: 66۱9827 2۱0 30+اطالعات تماس
contact@drone-expo.euپست الکترونیک

http://drone-expo.euوب سایت

Nufam

نمایشگاه بین المللی وسایل نقلیه تجاریتوضیحات

28 سپتامبر تا ۱ اکتبرتاریخ برگزاری
آلمان، کارلسروههمحل برگزاری

تلفن: 5۱33 3720 72۱ (0) 49+ و نمابر: 5۱33 99 3720 72۱ (0) 49+اطالعات تماس
jochen.bortfeld@messe-karlsruhe.deپست الکترونیک

https://www.nufam.de/website/home/index.jspوب سایت

مترجم: مهندس زهرا پزشکی

نمایشگاه های بازرگانی، حمل ونقل، لوازم و تجهیزات بین المللی، گردشگری سالمت 

و فن آوری های نوین ساختمان

هانی
ت ج

تجار
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نمایشگاه های حمل و نقل

CILF

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و واردات و صادرات چینتوضیحات
۱2 تا ۱4 اکتبر 20۱7تاریخ برگزاری

چین، شنزنمحل برگزاری
تلفن: 8358۱250 755 86 و نمابر: 8358۱307 755 86اطالعات تماس

scmfair.com@scm002پست الکترونیک
http://en.scmfair.comوب سایت

Shiptec China

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری کشتی سازی، دریایی، بنادر و حمل و نقلتوضیحات
26 اکتبر 20۱8تاریخ برگزاری

چین، دالیانمحل برگزاری
تلفن: 9903 6632 4۱۱ 86+ و نمابر: 66۱۱ 8265 4۱۱ 86+اطالعات تماس

harbor.chai@live.comپست الکترونیک

http://www.shiptec.com.cnوب سایت

Transportation · Kuljetus

نمایشگاه بین المللی تجهیزات حمل و نقلتوضیحات
۱5 تا ۱8 می 20۱7تاریخ برگزاری

فنالند، جیواسکیلهمحل برگزاری
تلفن: 8۱00 339 ۱4 358+ و نمابر: 3۱۱ 6۱7 ۱4 358+اطالعات تماس

paviljonki@jklpaviljonki.fiپست الکترونیک
http://www.jklpaviljonki.fi/fiوب سایت

 STL

نمایشگاه بین المللی مواد دست ساز، ذخیره سازی، حمل و نقل و توزیعتوضیحات
25 تا 28 آوریل 20۱7تاریخ برگزاری

روسیه، مسکومحل برگزاری
تلفن: 99 37 795 (499) 7+ و نمابر: ۱0 72 205 (495) 7+اطالعات تماس

centr@expocentr.ruپست الکترونیک
http://www.stl-expo.ru/en/وب سایت

BreakBulk Europe

نمایشگاه بین المللی حمل و نقلتوضیحات
24 تا 26 آوریل 20۱7تاریخ برگزاری

بلژیک، آنترپمحل برگزاری
5460 535 (904)اطالعات تماس

gburrows@breakbulk.comپست الکترونیک

http://www.breakbulk.comوب سایت

نمایشگاه های لوازم و تجهیزات

Junwex Tech

نمایشگاه بین المللی ماشین آالت، تجهیزات و بسته بندی جواهرات و اشیای قیمتیتوضیحات

۱ تا 5 فوریه 20۱7تاریخ برگزاری
روسیه، پترزبورگمحل برگزاری

تلفن: 99 80 320 (8۱2)اطالعات تماس
junwex@restec.ruپست الکترونیک

http://junwex-spb.ruوب سایت

Beauty

نمایشگاه بین المللی تخصصی لوازم آرایشی، عطر، بهداشت و تجهیزات زیباییتوضیحات

2 تا 5 مارس 20۱7تاریخ برگزاری
مولداوی، چیسینومحل برگزاری

تلفن: 4۱9 8۱0 و 462 8۱0 (22 373+) و نمابر: 20 74 74 (22 373+)اطالعات تماس
info@moldexpo.mdپست الکترونیک

http://www.beauty.moldexpo.mdوب سایت
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 Bakery and Confectionery
Industry

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و مواد الزم شیرینی و صنعت شیرینی سازیتوضیحات

۱ تا 3 مارس 20۱7تاریخ برگزاری
اکراین، کیفمحل برگزاری

تلفن/ نمابر: 42 93 46۱ (044) 38+اطالعات تماس
info@kmkya.kiev.uaپست الکترونیک

http://www.hlebexpo.kiev.uaوب سایت

BuildTech

نمایشگاه بین المللی ماشین آالت، فناوری ها و تجهیزات خاص، ساخت و ساز، راه سازی و استخراج توضیحات
معادن

۱ تا 3 مارس 20۱7تاریخ برگزاری
اکراین، کیفمحل برگزاری

تلفن: ۱0 83 29۱ 2۱2 90+ و نمابر: 8۱ 43 240 2۱2 90+اطالعات تماس
banu.eser@ite-turkey.comپست الکترونیک

-http://www.kievbuild.com.ua/О-выставке/Выставка-строительнои,дорожнои,горноиوب سایت
техники-Bu.aspx

Detrop

نمایشگاه بین المللی ماشین آالت و تجهیزات نوشیدنی و مواد غذاییتوضیحات

3 تا 6 مارس 20۱7تاریخ برگزاری
یونان، تسالونیکیمحل برگزاری

تلفن: 29۱۱۱۱ 23۱0 30+ و نمابر: 284732 23۱0 30+اطالعات تماس
exhibitions@helexpo.grپست الکترونیک

http://www.helexpo.grوب سایت

Professional Beauty Bangalore

نمایشگاه بین المللی محصوالت، تجهیزات و خدمات زیباییتوضیحات

6 تا 7 مارس 20۱7تاریخ برگزاری
هند، بنگالورمحل برگزاری

تلفن: 6۱7۱3232 22 9۱+اطالعات تماس
reg@professionalbeauty.inپست الکترونیک

وب سایت
نمایشگاه های گردشگری سالمت

Adventur

نمایشگاه بین المللی گردشگری، اوقات فراغت و ورزشتوضیحات
20 تا 22 ژانویه 20۱7تاریخ برگزاری

لیتوانی، ویلنیوسمحل برگزاری
همراه: 4۱624 699 370+ و تلفن: 00 45 245 5 370+اطالعات تماس

m.rutkauskas@litexpo.ltپست الکترونیک
http://litexpo.ltوب سایت

IWF

نمایشگاه بین المللی بهداشت، سالمتی و تناسب اندامتوضیحات
۱ تا 3 مارس 20۱7تاریخ برگزاری

چین، شانگهایمحل برگزاری
تلفن: 8029 – 66267222 2۱ 86+ و نمابر: 63578500 2۱ 86+اطالعات تماس
iwf@donnor.comپست الکترونیک

http://www.ciwf.com.cn/en/وب سایت

Health + Care Expo

نمایشگاه بین المللی صنایع پزشکیتوضیحات
2 تا 4 مارس 20۱7تاریخ برگزاری

اوگاندا، کامپاالمحل برگزاری
تلفن: 9904 8500 82 9۱+ و نمابر: 6990 4۱53 ۱۱ 9۱+اطالعات تماس

info@healthpluscareexpo.comپست الکترونیک

http://healthpluscareexpo.comوب سایت
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Soins & Santé

نمایشگاه بین المللی بهداست و مراقبت های بهداشتیتوضیحات
9 تا ۱0 مارس 20۱7تاریخ برگزاری

بلژیک، نامورمحل برگزاری
تلفن: 20 ۱9 32 8۱ (0) 32+ و نمابر: 9۱ ۱2 3۱ 8۱ (0) 32+اطالعات تماس

artexisexpo@artexis.comپست الکترونیک

http://www.soins-sante.beوب سایت

Zorgtotaal

نمایشگاه بین المللی مراقبت های بهداشتیتوضیحات
۱5 تا ۱7 مارس 20۱7تاریخ برگزاری

هلند، اوترختمحل برگزاری
تلفن: 2999 295 (30) 3۱+اطالعات تماس

info@jaarbeurs.nlپست الکترونیک

http://www.zorgtotaal.nl/nl-NL/Bezoeker.aspxوب سایت

نمایشگاه های فن آوری های نوین ساختمان

Budma

نمایشگاه بین المللی عمران و ساخت و سازتوضیحات

7 تا ۱0 فوریه 20۱7تاریخ برگزاری
لهستان، پوزنانمحل برگزاری

تلفن: 2000 869 6۱ 48+ و نمابر: 2999 869 6۱ 48+اطالعات تماس
info@mtp.plپست الکترونیک

http://www.budma.pl/pl/وب سایت

Infacoma

بین المللی نمایشگاه ساخت و ساز، عایق، افزارهای بهداشتی، گرمایش و تهویه مطبوعتوضیحات

2 تا 5 مارس 20۱7تاریخ برگزاری
یونان، تسالونیکیمحل برگزاری

تلفن: 29۱۱۱۱ 23۱0 30+ و نمابر: 284732 23۱0 30+اطالعات تماس
exhibitions@helexpo.grپست الکترونیک

http://www.helexpo.grوب سایت

UzBuild

نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز و عمران، فضاهای داخلی، گرمایش و تهویهتوضیحات

۱ تا 3 مارس 20۱7تاریخ برگزاری
ازبکستان، تاشکندمحل برگزاری

تلفن: ۱8 ۱8 205 7۱ 998+اطالعات تماس
uzbuild@ite-uzbekistan.uzپست الکترونیک

http://www.uzbuild.uzوب سایت

KievBuild

نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز و طراحی داخلیتوضیحات

۱ تا 3 مارس 20۱7تاریخ برگزاری
اکراین، کیفمحل برگزاری

تلفن: ۱0 83 29۱ 2۱2 90+ و نمابر: 8۱ 43 240 2۱2 90+اطالعات تماس
banu.eser@ite-turkey.comپست الکترونیک

http://www.kievbuild.com.uaوب سایت

Ecobuild

نمایشگاه بین المللی طراحی، عمران و محیط ساختتوضیحات

7 تا 9 مارس 20۱7تاریخ برگزاری
انگلستان، لندنمحل برگزاری

تلفن: 4452 7560 20 (0) 44+اطالعات تماس
grant.elrick@ubm.comپست الکترونیک

http://www.ecobuild.co.ukوب سایت
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شماره پیوست معرفی پروژه
مناقصه

مهلت ارسال مدارک و شرکت در مناقصه 
تا تاریخ

30 سپتامبر 3658045۱20۱9ساخت وساز برج موتاهیده ی قطر

ساخت وساز، تکمیل و نگهداری واحدهای مسکونی مجتمع مسکونی شماره 729 مونرازی در 
5 فوریه 3656973620۱7بخش جنوبی امارت عجمان

30 نوامبر 3653738220۱8ساخت تیرچه های بلوکی شرق آنجلیا در مزرعه بادی فالت قاره

30 نوامبر 365373352020پروژه مزرعه بادی فالت قاره شرق آنجلیا

30 نوامبر 36495۱4920۱9خدمات مشاوره هتل جدید پنج ستاره و پروژه پناهگاه جزیره مرجان

5 فوریه 3648354320۱7سرمایه گذاری اراضی مسکونی منطقه غرب شهر سیال

۱2 ژانویه 3645۱62820۱7استراحتگاه کامیون در دبی

3۱ دسامبر 363۱9۱662022قرارداد 6 ساله مدیریت امکانات

30 آوریل 3630957220۱7توسعه یک جزیره

3۱ مارس 36۱286062020احداث خوابگاه های بزرگتر در هتل و منازل مسکونی دبی

30 نوامبر 36۱285۱620۱9ارائه خدمات یکپارچه مدیریت امکانات برای حفظ و نگهداری برج تجاری

3۱ اکتبر 3603798220۱9ادامه مدیریت عملیات و نگهداری سیستم واگن برقی مرکز شهر دبی

3۱ دسامبر 360۱429420۱7پروژه خیابان مرکز بین المللی مالی دبی

3۱ اکتبر 3592028920۱7ساخت وساز برج نخل 52 طبقه، هتل پنج ستاره و مجتمع مسکونی جمیره

3۱ اکتبر 359۱948۱20۱7کارهای مقدماتی عمرانی پروژه یاس

3۱ اکتبر 3587972320۱7نوسازی مدرسه پرستاری

3۱ اکتبر 3586049220۱7تأمین کابل های ولتاژ قوی

30 ژوئن 3580۱264202۱ساخت میدان های گازی و نفتی، کابل های برق و سایر زیرساخت ها

3۱ اکتبر 357792232020طراحی، ساخت و گسترش خطوط مترو و ارتقای سیستم موجود خطوط

3۱ دسامبر 3577570020۱7توسعه نیروگاه خصوصی برق خورشیدی برای اتومبیل

3۱ اکتبر 3576276420۱7ساخت پروژه جدید هتل 5 ستاره در دبی

3۱ اکتبر 357۱950420۱7ارتقای تصفیه خانه و فاضالب اصلی شهر

3۱ اکتبر 356767۱220۱7ارائه کارهای اصالح میدان های باب و عصب واقع در غرب ابوظبی

30 سپتامبر 3559393۱20۱7طراحی و ساخت اولین ساختمان چاپ امارات

30 ژوئن 3554857920۱8ارتقای کشتی یوهان در دریای شمال

3۱ دسامبر 3554445220۱8قرارداد مهندسی، تدارکات و ساخت وساز پروژه جنوب غربی تای

3۱ جوالی 3542989720۱8گسترش و ارتقای مرکز شهر مجید الفاطم

30 سپتامبر 3537239620۱7مشاوره مهندسی باد برج بندرگاه دبی

30 سپتامبر 35۱7774320۱7خدمات کابل کشی مزارع بادی دریای شمال

3۱ مارس 35۱3579220۱7کار توسعه میدان سوهو

3۱ آگوست 35۱۱785220۱7ساخت و توسعه بازار شمس در منطقه مسکونی میرا

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی امارات متحده عربی
گروه ترجمه
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شماره پیوست معرفی پروژه
مناقصه

مهلت ارسال مدارک و شرکت در مناقصه 
تا تاریخ

۱4 دسامبر 3657۱3۱720۱7نوسازی گاراژ اتومبیل

۱۱ دسامبر 36569۱7020۱7ارتقای شبکه برق استان دیاله

22 ژانویه 3656878520۱7بهره برداری و نگهداری نیروگاه برق 360 مگاواتی توربین گازی منصوریه

22 ژانویه 3656878320۱7بهره برداری و نگهداری نیروگاه برق 250 مگاواتی توربین گازی دیوانیه

۱9 دسامبر 3656446۱20۱7ساخت و ساز دیوار آجری و کارهای مربوطه

۱۱ دسامبر 3656364220۱7نوسازی و سنگ فرش بخش شمالی خیابان های صومعه

25 دسامبر 365۱۱97720۱7ارائه خدمات تعمیرات و نگهداری

2۱ دسامبر 3648868720۱7تدارک تأمین مواد، آزمایش تجهیزات، اجرا و راه اندازی تجهیزات حمل و نقل نفت سنگین

۱2 دسامبر 3643۱32020۱7انتقال تشکیالت وابسته به مقر ریاست

24 ژانویه 3642098220۱7مجموعه قطعات و لوازم پناهگاه اضطراری

26 دسامبر 3632776420۱7ارائه پشتیبانی، راه اندازی و خدمات تعمیرات و نگهداری

26 دسامبر 3632299220۱7مهندسی، تدارکات و احداث فاز سوم توسعه ساختمان

30 ژوئن 3628937920۱8طراحی فاز اول پایانه نفتی اگزارجیان

28 فوریه 3627679520۱7احداث ساختمان های دفتر و محل اقامت

30 ژانویه 3623547520۱7نوسازی دفاتر و ساختمانی های یونامی

28 دسامبر 3580658920۱7بازسازی پل موتانا در شمال دولت بغداد

30 آگوست 3508343۱20۱7نصب و راه اندازی روستای کشکول

30 نوامبر 246649۱320۱7تدارکات، مهندسی، مدیریت پروژه و خدمات عمرانی

30 ژوئن 2044759220۱7سفارش ساخت و ساز خط لوله گاز 550 کیلومتری

9 دسامبر 3625688۱20۱7تدارک ساخت و ساز سایبان های فوالدی
تأمین تجهیزات، ساخت و ساز و راه اندازی میدان نفتی جدید به همراه نصب سوئیچ خانه 

۱7 دسامبر ۱32363۱866720۱7 کیلوولتی

۱۱ دسامبر 3629606420۱7رئیس دفتر سلیمانیه

7 دسامبر 3648866920۱7اداره کل پروژه های تولید گاز

6 دسامبر 3648524720۱7بازسازی خوابگاه پزشکان، تأمین تجهیزات و نصب و راه اندازی بیمارستان آموزشی تکریت

5 دسامبر 3647863۱20۱7بازسازی ساختمان های انبار

۱2 دسامبر 3646250920۱7نوسازی مدارس و کودکستان

8 دسامبر 3646250820۱7نوسازی مدارس

8 دسامبر 365۱765620۱7بررسی، اصالح، پیاده سازی و اجرای شبکه ها

۱4 دسامبر 3650809620۱7احداث تصفیه خانه، سیستم گردش آب و سایر لوازم جانبی

6 دسامبر 3650629۱20۱7ایجاد مدار مضاعف خط انتقال ۱32 کیلوولتی

۱۱ دسامبر 3650527۱20۱7بازسازی ساختمان ها و کارگاه های آموزشی مرکز فنی و حرفه ای

۱3 دسامبر 3650327۱20۱7ارائه خدمات کار

گروه ترجمه

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی کویت
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مناقصه

مهلت ارسال مدارک و شرکت در مناقصه 
تا تاریخ

9 ژانویه 3658490220۱7تکمیل کارهای باقیمانده عمرانی و تعمیرات و نگهداری واحدهای مسکونی

NGL برای استخراج LPIC 2۱ دسامبر 3657979920۱7تدارک

۱8 دسامبر 3657004420۱7تأمین اقالم نجاری جشنواره 20۱7 ی مسقط

۱0 ژانویه 3656973320۱7متخصص خطوط هوایی

5 ژانویه 3656696020۱7کارهای اضافی خدمات اداره کل شهرداری مسقط

3۱ دسامبر 3650۱9۱52020قراردادهای مشاوره پروژه آب نما

22 دسامبر 364739۱920۱7ساخت وساز مرکز پلیس سلطنتی عمان

22 دسامبر 364739۱820۱7تقویت شبکه های ۱۱ کیلوولت و 4۱5 ولتی استان زهیره

3۱ دسامبر 3645206520۱7قرارداد EPC ی پروژه ایستگاه برق

۱7 ژانویه 3644489۱20۱7تعمیرات و نگهداری چشم انداز و کارهای آبیاری بیمارستان دیبا

2 ژانویه 3644487920۱7کارهای عمرانی

2 ژانویه 364395۱620۱7تکمیل باقی کارهای ساخت وساز و تعمیرات و نگهداری واحدهای مسکن
کارهای اضافی ترانسفورماتور قدرت 33/۱۱ کیلوولتی وادی اسود و فضای باز اولیه پستهای 

22 دسامبر 36457۱9420۱7والیت عبری استان زهیره

25 دسامبر 3636988620۱7تعمیرات و نگهداری مرکز آموزش فنی و حرفه ای شیناس

3۱ اکتبر 363۱882220۱7ساخت وساز سدهای باالدستی ورودی های کانال جرف و سای

22 دسامبر 363۱256۱20۱7تدارک واحدهای مسکن

22 دسامبر 363۱220420۱7تأمین ریل

20 دسامبر 3625250520۱7ارائه محوطه سازی و سیستم آبیاری باغ های موسسه بهداشت وتایه

۱ می 36۱5923820۱7اجرا، مدیریت و بهره برداری نیروی کار دائمی شهرستان استان بوشار

3۱ ژانویه 36۱3695820۱7سرمایه گذاری، ساخت و بهره برداری کشتارگاه های میسفه در استان بوشار

20 دسامبر 3603647520۱7کارهای برقی مام

20 دسامبر 3603647420۱7کارهای ساخت وساز سیب

20 دسامبر 3603097620۱7کارهای ساخت وساز مسیره

3۱ اکتبر 358760۱320۱7ساخت وساز فیدرهای ورودی و ۱۱ فیدر خروجی استان شمالی شقیه

3۱ اکتبر 3586۱۱762020انجام کارهای برقی کل منطقه شمال

3۱ اکتبر 3586۱۱752020انجام کارهای زمین قارن علم

3۱ اکتبر 358608۱22020انجام کارهای زمین فهود، لکوایر و ایبال

3۱ اکتبر 3569860520۱7اجرای مهندسی، تدارکات و مدیریت ساخت وساز

22 دسامبر 3632005020۱7بازسازی پیاده روی خیابان ایالم

22 دسامبر 3632004720۱7تأمین موانع ایمنی تعمیرات و نگهداری جاده

22 دسامبر 3630937920۱7ساخت وساز ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی

۱9 دسامبر 3625۱۱2۱20۱7تعمیرات و نگهداری پیاده روهای سیب

مناقصه های خدمات فنی و مهندسی عمان
گروه ترجمه
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شرکت حمل ونقل بین المللی آموت بار ترابر با همکاری نیروهای متعـهد 
و متخصـص و مدیران مجـرب 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 شــرکت در تمامی مرز های ورودی و خروجی کشـور، 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     یـه 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 کـام     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)

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

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 صنایع شیمیایی ادیب
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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

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

مشهد : بلوار سجاد - چهارراه بزرگمهر - ساختمان 
سارسل - طبقه 4 - واحد 403 

تلفن: 37617321 - 051-37610801
»صمد خدادادی«         09171614330  

»نعمت اهلل خدادادی«      09151155376

نمابر: 051-37688417
paymanturkaman@yahoo.com

مدیر عامل : صمد خدادادی

المللی بین  نقل  و  شرکت حمل 

 
– فورواردر کریر 

ترکمن پیمان 

فعال در ترانزیت کاال به آسیای میانه و افغانستان

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

آهـوپای طـوس

 دارای نمایندگی در کلیه بنادر و مرزها
 حمل کاالهای صادراتی ، وارداتی و ترانزیت 

 حمل کانتینر و ترانزیت کاال به کشورهای افغانستان،  تاجیکستان
ترکمنستان،   عراق

 حمل کاالهای سنگین 
خدمات گمرکی و ترخیص کاال از گمرکات 

دفتر مرکزی: مشهد خیابان کوهسنگی- مجتمع تجاری 
زیست خاور - طبقه 8- واحد804

تلفن: 38550013-17-  38548504 - 051
نمابر: 051-38512117  

فورواردر - 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

YARAN ZAMIN
INTERNATIONAL TRANSPORT.CO

المللی بین  و نقل  شرکت حمل 

کاروان ریل ترابر

نشانی : ابتدای بلوار فرامرز عباسی - ساختمان یاس
طبقه چهارم - واحد 401

تلفن : 05136083927 - 36083928 051
نمابر : 05136099775    همراه : 09155035747

EMAIL: KARAVAN.RAIL

TARABAR@yahoo.COM

– فورواردر کریر 

حمل جاده ای و ریلی به آسیای میانه، عراق و افغانستان
دارای نمایندگی در کلیه بنادر و مرزها

حمل مشتقات سوختی
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آدرس مديرعامل دورنويس تلفن نام شركت رديف

جاده آسیايی- بعداز پلیس راه – نبش آزادی 111 احسان فخرائی فاروجی  33920134
36587254

 36587255-6
آبادان 36652789 1

پايانه 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

پايانه بار مشهد-ساختمان شماره 2- طبقه 2 غرفه 
A21 خانم انسیه نبوی 33924993-4 33920338 گهر ترابر نوين شرق 4

A3 پايانه 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)كاال-سوخت( 6

B3 پايانه بار- انتهای پايانه- غرفه مصطفی آصفی 33383063 -33383067-9 آسیا بار  7

پايانه بار مشهد- غرفه 118  غالمحسین 
حافظی منش 33923576- 33921282-3 ابومسلم خراسانی  8

پايانه بار مشهد- طبقه همکف- غرفه 109  احمد حاجی
33929090 علی نجم آباد -33920580 اتحاد 9

پايانه بار مشهد- طبقه سوم – غرفه 312 جعفر اردكانی فرد -33920555
38512532 38599575 اتفاق يزدی ها 10

پايانه بار مشهد- طبقه همکف – غرفه 117 عباس ارمغان 33920432 33920432 ارمغان نیک طوس 11

پايانه بار مشهد- طبقه همکف- غرفه 102  سید جمال 
اعظم هاشمی  33921254  33921220

33926705 اعظم خراسان  12

پايانه بار مشهد – طبقه همکف- غرفه 110  محمد ابراهیم 
وكیلیان زند 33924804 -33924804

33920695 اقبال  13

مشهد- كیلومتر 32 جاده فريمان حسین مريدی 35028428 34693262 اقبال بار سنگ بست  14

مشهد- كیلومتر25 جاده فريمان حسن مريدی  35028428 32763976 اقبال بار مريدی  15

شهرک صنعتی توس- قبل از میدان فن آوری – 
سمت راست حمیدرضا آردی 35420525 35420521-4 اقتصادبار طوس 16

شهرک صنعتی طرق- میدان كارآفرين- طبقه 
فوقانی بانک كشاورزی – واحد2 محسن طربی 33921198   33929193

33929660 امین ترابر شرق 17

شهرک عسکريه- انتهای احسان 7- پالک 40 علیرضا طحان 33825461 33822470-3 اوج سرخس  18

پايانه بار مشهد- ساختمان شركت ها            
طبقه 3- غرفه 306

محسن جعفرزاده 
اصفهانی  33927014 -33927010-15 بارآوران طوس 19

كیلومتر 75جاده مشهد- تربت حیدريه، بین رباط 
سفید و تربت حیدريه سیدخلیل احمدی 33463399 33463398 بازه حور 20

كیلومتر35 جاده فريمان - حاشیه جاده روستای 
باغ ساالر حسین جاقوری 34695433 34695430-2 باغ ساالر فريمان 21

پايانه بارمشهد- طبقه همکف- غرفه114 علی يحیی پور 33924903 33924900-2 بزرگ خراسان 22

پايانه بار مشهد- ساختمان شماره 1              
طبقه 3- غرفه 311 نويد غالمپور 33383057 -33923557

33920331 پارس ترابر طوس 23

جاده آسیايی قوچان- كیلومتر 15 جاده قوچان 
جنب كارخانه به صبا سید احمد بررودی 35414543 35414540-42 پارسیان ترابر 24

پايانه بار مشهد-ساختمان مركزی – غرفه 212 محمد كريم 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(
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پشت پايانه مسافربری سرخس  محمد اردونی 34522221 34522221 پرستوبار سرخس 26

كیلومتر 4 بزرگراه آسیايی- آزادی 131        
جنب هالل احمر حسن برفرازی 36513584   36515555

36665544 پويش ترابر سرخس  27

جاده قوچان-كیلومتر4- آزادی131 سعید باتقوا 36513584 36513555-6 پويش ترابر مشهد 28

پايانه بارمشهد- طبقه 2- غرفه 203 سید محسن بررودی 33925654   33920065
33925655 پیشتازان جفائی 29

 B7 پايانه بار مشهد- انتهای پايانه - غرفه محمود صادقی  37623209 33383002-9 پیشرو ترابر خراسان  30

پايانه بارمشهد- طبقه همکف غرفه 103  مجتبی سلطانی 
جزين

33928058 -33925959 پیمان بار  31

فريمان- كیلومتر 3جاده تربت جام- مقابل شهرک 
صنعتی فريمان- جنب صدرا شیمی  محمد منصوری  34685240 34685241-5 پیمايش بار فريمان  32

پروين اعتصامی 25-طبقه همکف- پالک 4 محمد خاكشور 33444877-8 33444877-8 پیک سوخت – 
فرآورده نفتی  33

ابتدای جاده نیشابور- جنب شركت گواه- داخل 
مجتمع نمايشگاهی قدس ابوالقاسم آمیغ  33923572 33923084 تعاونی تک واحدی  34

پايانه بار مشهد- سالن شماره 1- غرفه 120 نصراهلل سلمانی  33920623 33921289 تعاونی خود راننده 35

پايانه بار مشهد -طبقه همکف- غرفه 108 قنبر خسروی خور 33850228 33920407 تعاونی شهید كالنتری  36

پايانه بار مشهد- سالن شماره 2- غرفه 10 حبیب اله بهرامی 33920536 33920089 تندر شرق 37
پايانه بار مشهد- غرفه 301 محمود صنعتگر 33924171 33921344-5 توكل  38

بین طالب و میدان بار رضوی-نبش بابانظر 77 علیرضا ثابتی وارسته 32570600-9 33921297-9 ثابت  39

پايانه بار مشهد- طبقه همکف- غرفه 105 احسان معصومی 33923554 33921262-3 ثامن بار  40

پايانه بار مشهد-طبقه 3- غرفه 310 پرويز ابراهیم زاده فخار 33920161 33921252-3 جاده ترابر طوس  41

جنب پايانه بار مسافربری سرخس محمدرضا نوروزی 34523200 34523200 جاده داران سیستان 42

ابتدای جاده فريمان – جنب پايانه بار مشهد سیدرضا شارع شهری  33924574 33924090-5 جاده رانان شرق 43

  A7پايانه بار مشهد-سالن شماره 2 –غرفه علیرضا ساالری 33925785 -33920073
33929605 جام گستر طوس 44

پايانه بارمشهد- طبقه دوم- غرفه 211 هادی جهاندوست 33920327 33926163-4 جهاد نصر 45

پايانه بارمشهد- طبقه دوم – غرفه 206 مهرزاد قوامی 33920280 33422740 جهان بار طوس 46
چناران- میدان كشاورز-مقابل مجتمع فرهنگی 

امام رضا سید حسین مهاجرزاده 46122439 46123429 چشمه ساران چناران  47

پايانه بارمشهد- طبقه همکف-غرفه 106 حسین ربانی 33924905 33927070 حافظ 48

پايانه بارمشهد- ساختمان شماره 1- طبقه 3   
غرفه 303  مرتضی پورمهدی 33920191 33923579 خزائی- خراسانی 49

كوی طالب – خیابان رسالت- بین رسالت  9 و11 جعفر وجدانی فرد 33925775   32765700
32715390 خلیج فارس  50

پايانه بارمشهد- طبقه همکف- غرفه 122 غالمرضا فرشادمنش 33921307 -33924893
33920081 خمسه 51

بلوار شهید شوشتری – جنب هتل دوستی صولت علیمیرزايی 34527724 34525518 درستکار ترابر شرق  52

پايانه بارمشهد- طبقه همکف – غرفه 112 مجید رجب طاوسی 33923577-8   33920489
33920538 دنیا گردان  53

ديزباد-حاشیه جاده قديم نیشابور- كیلومتر75 حسین علیپور 32523747 32523321 ديزباد 54

پايانه بارمشهد-سالن شماره 2-غرفه 8 اسماعیل كامل 33928262 33925757 راحلین دانش  55

كیلومتر 75 مشهد- تربت ، رباط سفید حسین رسولی 33464192 33464191 راحلین سبز 56

سرخس-سه راهی پااليشگاهی - گنبدلی سید مهدی لطفی 37138387 37138384-5 راه ترابر سرخس  57

شهرک عسکريه - انتهای احسان 7-پ 40 جواد طیرانی طوسی  33825461 33822230 راهیان ترابر شرق-
فرآورده های سوختی  58

A5پايانه بار مشهد-سالن شماره 2 –غرفه محمد علی نظری حیانو  33920759 33920572-3 راهیان خراسان  59
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كیلومتر 80 جاده تربت حیدريه - روستای رباط 
سفید- مقابل كارخانه گچ محسن دشتبان 32283510 33463443-4 رباط سفید  60

كیلومتر 80 جاده مشهد- تربت حیدريه،جنب 
كارخانه گچ خراسان عادل بهلور 38903698 38695513 ره آورد سپیده سحر 61

بلوار آزادی – آزادی 129-پالک 25 وحید نديمی  36511008   36513000
36513590 رهروان شرق 62

پايانه بار مشهد- سالن شماره 1- طبقه سوم  
واحد 313 يحیی اشجعی  33929700  33924907-8

33920927 رهروان شمس 63

پايانه بار مشهد- سالن شماره 2- طبقه همکف  
A1 غرفه محمدعلی براتی 33924671   -33920558

- 33924670-1 رهسپاران مشهد 64

فريمان- كیلومتر2/5 جاده فريمان –مشهد، جنب 
معاينه فنی  مهری صهبايی بزاز 34623152 34624055 ريحانه سیر فريمان 65

پايانه 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

كیلومتر4چناران - روبروی كارخانه آرد وجیهه غفوريان -38411712
37684071 46227552 سپیدبار چناران 68

A6 پايانه بار مشهد- سالن شماره 2- غرفه امید شعبانی يام -33923574
38446104

-33920390
33924325 سجادنکو  69

پايانه بار مشهد- سالن شماره 1- طبقه 3       
غرفه 309 علی راه نورد 33920143 -33920443

33920943 سحرگاه مشهد 70

پايانه بار مشهد- سالن شماره 1- طبقه همکف  
غرفه 104 مهدی حاجی بابايی 33928066 33928065-8 سراج بار طوس 71

ابتدای جاده نیشابور - سمت راست             
جنب پادگان قدس هادی برجسته نژاد 33811225 33810910 سنگین بارمشهد تريلر 72

بلوارآزادی - نبش آزادی 27- ساختمان 183 شهین سرابندی  36064434 37626477 سیرود شبکه  73

پايانه بار مشهد- غرفه 115 امیر دلیری  33927135 33924923-5 شاهین بار خراسان  74

كیلومتر1 جاده فريمان -مشهد، روبروی ايران مالس رضا باوفا 34624443 34624446 شاهین بار فريمان 75

پايانه بار مشهد- سالن شماره 2-طبقه دوم     
A13 غرفه جلیل باوفا 33927661 شاهین بار مشهد  33925000 76

              A15پايانه 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
46123496 46132751 شهاب چناران  78

جاده آسیايی – كیلومتر 20- حاشیه جاده- سمت چپ  امیر دالور 32463660   32463698
32463604 صادق 79

پايانه بار مشهد- سالن شماره 2- طبقه2- غرفه 10 محمدمهدی جنگی 33925500 -33920147
33925600 صالح ترابرشرق 80

پايانه بارمشهد- سالن شماره 1-طبقه3- غرفه 302 علیرضا  صالح كاشانی 33921270   33921271-2
33920203 طوس جمیل  81

پايانه بارمشهد- سالن شماره 1-طبقه3- غرفه307 جالل فالح  33923563 -33920505 طوس فالح 82

پايانه بارمشهد- سالن شماره 1- غرفه 101 مهدی فالح  33920643 33921278 طوس منش  83

A4پايانه بارمشهد- سالن 2-طبقه همکف- غرفه علیرضا فانی  33924910-11 -33920085
33928452 طوسبار  84

بلوار ترمینال -جنب كارخانه يخ محمد رسولی 34523770 34522375 طوفان آرش  85

پايانه بارمشهد- طبقه همکف  - غرفه 119 حمید مجیری نژاد 33924989 33920614 عابران كاال 86

پايانه بارمشهد - غرفه 213 مجید نارنجیان 33920393   33923556
33920739 عادل تیزرو  87

پايانه بار مشهد- طبقه 3- غرفه 304 علی پرندوار 33924673 33925294-5 عدالتخواه توس 88

شهرک عسکريه - حاشیه میدان احسان سید علیرضا عدالتیان 33822293 33822449 عدل ترابران)كاال-
سوخت( 89

پايانه بار مشهد- طبقه همکف – غرفه 111 رحمت اهلل تقوی 33921293 33920521-22 فتح آباد طوس  90

پايانه بار مشهد- طبقه 3- غرفه 305 مهدی معصومی 33929341  33929340-2
33920457 فخار  91
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پايانه بارمشهد- سالن1- طبقه ا  - غرفه 209 علی قره داشی 33920656 33925252 فیض خراسان  92

پايانه بار مشهد – طبقه همکف- غرفه121 مرتضی داودی راد 33920806   33920896
33924886 قائم ايرانیان  93

پايانه بارمشهد- سالن1- طبقه ا  - غرفه 116 محمدرضا ورزنده  33920682 33431162 قائم سرعت 94

A18پايانه بارمشهد- سالن 2- طبقه 2- غرفه سید سیاوش مقدم پور -33920429 33924876- كاالبران امین  95

A2پايانه بارمشهد- سالن 2- طبقه همکف- غرفه يوسف يوسف نیا خزر 33924919 33924917 كاالران طوس  96

ابتدای جاده سنتو- روبروی باسکول شیرعلی زاده هادی زابلی نژاد 34626397 34623391 كوثران فريمان  97

پايانه بارمشهد- سالن 1-طبقه 2- غرفه214 محمدعلی نعیمی 
كوهستانی 33924922 33924922 كوشانراه طوس  98

میدان غدير- حاشیه میدان جالل دلیر نژاد 34524242 34524242 كوير سرخس  99

كیلومتر5جاده چناران- مشهد-ابتدای جاده 
سرآسیاب محمدحسین غفوريان  46227552 46123496 گلبهار جاويد چناران  100

  B3 پايانه بار مشهد-پشت معاينه فنی - غرفه
شماره 101 حمیدرضا سبزكار 33383052 33383051   

33383053
گلرنگ ترابر)وابسته به 

گروه صنعتی گلرنگ( 101

پايانه بارمشهد-سالن1- طبقه2 - غرفه 204 هادی مقدس مشهور 33925667 33924045 گوهر زمین طوس  102

كیلومتر 27جاده چناران- سمت راست - حاشیه جاده محمدرضا جاويد 32464175 32463775 مبین جاويد 103

A12پايانه بارمشهد- سالن2-طبقه 2- غرفه مجید ساالر حسن  33925999 33926011 متین سیر خراسان  104

انتهای پايانه بار مشهد- پشت معاينه فنی       
B8 غرفه محسن سهرابی 33930157 33383020-4 مديران بار  105

پايانه بارمشهد-سالن1- طبقه ا  - غرفه 210 اصغر آخوندی 33920447 33921217-9 مسرور بار امید 106

A19پايانه بارمشهد- سالن2-طبقه 2- غرفه سید فخرالدين همزه 
عراقی  33926527 33926525-6 مهبد شباهنگ طوس  107

بین آخوند خراسانی 20و22 -ساختمان 1014  
ط 3 رضا پرهون دشتبان  38518326 38539305-7 مهبد طوس  108

كیلومتر15 جاده میامی- شهرک صنعتی چرم شهر سیدعلی اكبر حسینی 32763976 32763976 مهساگستر طوس 109

A16پايانه بارمشهد- سالن2-طبقه 2- غرفه حسن میثمی خرازی  33921508 33926585-6 میثم ترابرطوس  110

A9پايانه بارمشهد- سالن2-طبقه 2- غرفه شاهین  محمودی 
قره چه  33920215 33924995-8 میعادبار خراسان  111

چناران- جنب اداره بهزيستی  تکتم عبدی پور قاضی 
جهانی 46122977 46120065 میالد چناران  112

پايانه بارمشهد- سالن2-طبقه1- غرفه202 سیدرضا حسینی  33493513- -33927575
33927676 میهن طوس ترابر 113

پايانه بارمشهد- طبقه3- واحد308 احمد نور  33921302   33923539
33924262 نور 114

پايانه بارمشهد- طبقه همکف- غرفه107 علیرضا نیلی  ثانی  33920106   33929021
33920291 نیلراه طوس  115

پايانه بارمشهد- سالن1-طبقه 2- غرفه208 محمود وكیلیان زند 33926673 33921315-17 نیک اختر خراسان   116

A22پايانه بارمشهد- سالن2-طبقه فوقانی- غرفه علی مومنی  33925783 33925780-2 نیکوراه طوس  117

شهرجديد ملک آباد- بعداز پلیس راه          
جنب هالل احمر بهزاد مصححی  33523376   33523422

33523433 ياسر ترابر طوس  118

شهرک عسکريه- احسان 1- انتهای كوچه   
سمت راست- پالک32 مجتبی نوری  33823306- 33823090 ياور سیر بارثاوا 

)كاال-سوخت(  119

پايانه بار مشهد- غرفه 2 مرتضی مرشدی نوقابی  33927446 33927445-9 يخچال ترابر نوين  120

خیابان امام رضا- امام رضا76- نبش فارابی 
24- ساختمان 85

خانم فهیمه زمانیان 
يزدی  33447404   33447400-3

33413833 يکتا زمان  121

انجمن صنفی کارفرمایان شرکت ها و موسسات حمل و نقل داخلی کاالی 
مشـهد، فـریمان، چـناران، سـرخس، کالت ،سـنگ بست ، رباط سفید و دیزباد                  05138792128-30



73

13
95

اه 
ر م

آذ
 - 

55
ه 1

مار
ش



74

13
95

اه 
ر م

آذ
 - 

55
ه 1

مار
ش


