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توطئه  برای انزوای ترانزیتی ایران!
ماهنامه حمل و نقل کشورهای اسالمی|

اردشیر پشنگ|
ژئوپلتیک ایران همواره یکی از ویژگی های ممتاز و از عناصر مهم 
قدرت این کشور تاریخی و بزرگ در منطقه خاورمیانه بوده است در 
این بین مسیرهای ارتباطی، مواسالتی و ترانزیتی ایران از جمله تبدیل 

شدن به حلقه واسطه اتصال غرب به شرق در جاده تاریخی ابریشم، 
 نقش پل پیروزی داشتن در جنگ جهانی دوم علیه هیتلر که ضربه ای
س�نگین به نازی ها وارد س�اخت و تا حد قابل توجهی بر سرنوشت 
جنگ موثر بود در کنار حلقه واس�طه بودن اتصال آس�یای میانه به 
خاورمیان�ه و نیز خلیج ف�ارس همه و همه از اهمی�ت قابل توجه و 

غیرقابل چش�م پوش�ی ایران در عرصه حمل و نق�ل و ترانزیت خبر 
مي دهد. اما متاسفانه طی چند دهه اخیر بنا به دالیل مختلفی بخش 
عمده و بزرگ ظرفیت تزانزیتی و حمل و نقل ایران به عنوان یک هاب 
بزرگ بصورت پتانسیل باقیمانده و مورد استفاده قرار نگرفته است. 
ادامه در صفحه 5

ماهنامه حمل ونقل کشورهای اسالمی
دوره جديد - سال دوم-شماره  7 -8صفحه- تير ماه 1397

 علی محمودی سرای در همایش
بین المللی حمل ونقل تاکید کرد: 
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صفحه 2
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گزارش

ماهنامه حمل ونقل کشورهای اسالمی

 ماهنامه حمل و نقل کشورهای اسالمی|
همای��ش بین المللی حمل و نقل و لجس��تیک 
ایران در روزهای 15-14 آبان ماه س��ال 1396 
به همت فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران 
در مح��ل همایش های بین المللی صدا و س��یما 

برگزار گردید.
در ای��ن همای��ش ک��ه میزب��ان مهمانان��ی از 
کشورهایی نظیر آلمان، هند، بلژیک، لتونی، ترکیه 
بود، مسائل روز بخش حمل و نقل و لجستیک مورد 
بح��ث قرار گرفت. علی محمودی س��رای، رییس 
هیئت مدی��ره انجم��ن ش��رکت های حمل و نقل 
بین الملل��ی مالکان کامیون ایران، در این همایش 
ضمن خوشامدگویی به مهمانان داخلی و خارجی، 
ابراز امیدواری کرد که همایش هایی از این دست 

در آینده نیز استمرار بیابند.
ایش��ان با بیان این که اساساً زنجیره تولید و 
مص��رف کاال و خدمات ب��دون حمل و نقل قابل 
تصور نیس��ت، بر افزایش به��ره وری این حوزه 
تاکی��د کردن��د و افزودند ک��ه توس��عه ناوگان 
حمل و نقل و تاسیس��ات زیربنائ��ي مورد نیاز آن 
اع��م از راه ، ف��رودگاه ، بندر ، راه آه��ن و انبار 
مي بایست با توسعه سایر بخش ها هماهنگ باشد 
و قوت و ضعف در این بخش به طور مش��خصی 
بر س��ایر بخش ها تاثیر خواهد گذاش��ت. ایشان 
در همین مورد افزودند: نوس��ازِی ناوگان موجود 
باید در دس��تور کار قرار بگی��رد، امری که تنها 
با مش��ارکت و همکارِی دولت و بخش خصوصی 
ام��کان پذیر خواهد بود. به ط��ور مثال، مصرف 
س��وخت ن��اوگان فعلی ای��ران، در حالی به طور 
میانگین 38% اس��ت که با نوسازی مي توان این 

می��زان مصرف را تا حدود 30% کاهش داد. آثار 
و تبع��ات این نوس��ازِی ناوگان ع��اوه بر اثرات 
اقتصادی، به هدرس��وز س��وخت و کاهش سایر 
آالینده های زیست محیطی نیز خواهد انجامید.

نایب رییس فدراسیون حمل و نقل و لجستیک 
ایران به ارتباط میان ش��رکت های حمل و نقل و 
وسائط نقلیه اشاره کردند و گفتند: در دنیا اساسا 
رابط��ه معناداری میان مالکیت وس��ایط نقلیه و 
شرکت های این بخش وجود دارد و عمده تملک 
وس��ائط نقلیه در اختیار شرکت های حمل و نقل 

بین المللی اس��ت. در حال حاضر مش��کاتی که 
در زمین��ه مالیات نقل و انتقال وس��ائط نقلیه و 
قوانین مربوط به ضرورِت اس��تهاک پنج س��اله 
کامیون وجود دارد به عنوان چالش��ی جدی در 
راه توس��عه ش��رکت های حمل و نقل بین المللی 

مالکان کامیون محسوب مي شود.
عل��ی محمودی س��رای در بخ��ش دیگری از 
سخنانشان گفتند: موضوع دیگری که باید مورد 
توجه جدِی وزارت محترم راه و شهرس��ازی در 
تعامل ب��ا وزارت خارجه قرار گیرد، تس��هیاتی 

اس��ت که در اخذ روادید رانن��دگان ایرانی باید 
مد نظ��ر باش��د. یک��ی از معضات مرب��وط به 
شرکت های حمل و نقل، مسئله اخذ روادید برای 
رانن��دگان ش��رکت های حمل و نق��ل بین المللی 
اس��ت. به همین منظور الزم اس��ت تصمیماتی 
اتخاذ گردد تا این امر با سرعت بیشتری صورت 
پذیرد. ایش��ان در پایان بر ضرورت الحاق ایران 
به کنوانس��یون ADR تاکید کردند زیرا این امر 
ناوگان ملی ایران را قادرمی س��ازد تا بتوانند در 

حمل کاالهای آتش زا نیز فعالیت بنمایند.

علی محمودی سرای در همایش بین المللی حمل ونقل تاکید کرد: 

ADR ضرورت الحاق ایران به کنوانسیون

ایران مرکز ترانزیت منطقه اي

موقعی��ت ژئوپلتیکی ای��ران در منطقه به 
ما اجاز این را مي دهد که در صورت داش��تن 
برنامه های بلند مدت و توسعه پایدار به هارپ 
اصلی انرژی و ُکریدور اصلی ترانزیت منطقه اي 
تبدیل ش��ود. ایران با چند دس��ته از کشورها 
همسایه است: 1- کشورهای که دارای اقتصاد 
نوظهور و در حال رش��د هس��تند و به مسیر 
توس��عه پایدار وارد ش��ده اند و در این مسیر 
به انرژی)گاز، برق و ...( نیاز دارند و از س��وی 
دیگر خواهان دسترسی به بازارهای منطقه اي 
برای ارائه کاال و خدماتش��ان هستیم، مانند: 
ترکی��ه، امارات متحده عربی و س��ایر ش��یخ 
نش��ین ها 2- کش��ورهای تولید کننده نفت و 
گاز که در سیکل بسته جغرافیایی قرار دارند و 
خواهان دسترسی به مسیرصادرات نفت، گاز 
و صنایع وابس��ته به آنها هس��تند و یا مسیر 
جدیدی برای انتقال تولیدات خود به بازارهای 
جدی��د خواس��تارند، مانن��د: ترکمنس��تان، 
آذربایجان 3- کشورها و مناطق خودمختاری 
 ک��ه به ش��دت به م��راودات تجاری ب��ا ایران 

وابس��ته اند، مانن��د: ارمنس��تان، جمه��وری 
نخجوان و اقلیم کردستان عراق 4- کشورهای 
فارغ ش��ده از جنگ و که دولت های یشان در 
حال در پیش گرفتن سیاس��ت های بازسازی 
ان��د و دارای بازاره��ای بک��ر و در دس��ترس 
برای س��رمایه گذاران ایرانی اند. مانند: عراق، 

افغانستان.
با توجه به این مفروضات واقعیت آن است 
که ایران مي تواند نقش حلقه واس��طه و  قلب 
توس��عه منطق��ه اي را بازی کند. ب��ا توجه به 
دسته بندی توانمندی ها، نیازها و خواسته ها 
و م��راودات ف��ی مابین با همس��ایگان چه به 

عنوان مشتری و عرضه کنندگان و یا واسطه 
گری، بویژه در بخش انرژی، کاال پتانس��یل و 
ظرفیت کاری وجود دارد. اما نکته آنجاس��ت 
که این مهم محقق نمي شود مگر زیرساخت ها 
و صنعت حمل و نقل ما توسعه یافته و به شکل 

درخوری تحول یابد. 
اگر نگاه مدیران به توسعه بلند مدت باشد 
صنعت حمل و نق��ل در هر کش��وری از راه ها 
گرفته تا سیس��تم های ریلی، هوایی و دریایی 
به عنوان پیش��ران توسعه آن کشور نگریسته 
مي ش��ود. همی��ن کش��ور همس��ایه ترکی��ه 
توانسته اس��ت با اعتماد به بخش خصوصی و 

حمایت های دولتی از شرکت های حمل و نقل 
بین الملل��ی االن به ش��کل موفقی در صنعت 
حمل و نق��ل کامیونی، دریای��ی و هوایی و در 
کل ترانزیت کاال و مس��افر نقش آفرینی کند 
 و برای توسعه کشور س��الیانه میلیاردها دالر 

ارزآوری داشته باشد.
برای دس��ت یابی ب��ه جای��گاه ُکریدور 
منطقه اي ترانزیت توجه به دو بُعد داخلی و 
بین المللی نیاز است. سفر چند هفته پیش 
دکت��ر روحانی و همچنی��ن حضور پررنگ 
وزیر راه و شهرس��ازی جن��اب آقای عباس 
آخوندی در هیئت هم��راه به آذربایجان و 
ترکمنس��تان را مي توان ب��ا توجه به امضاء 
چندین س��ند همکاری، باالخص در بخش 
حمل و نقل جاده ای و ریلی و بخش بازرگانی 
نکته ای مثبت برش��مرد و آن را در راستای 
ق��رار گرفتن ای��ران از بُع��د بین المللی در 
جایگاه اصلی خ��ود در حوزه حمل ونقل به 
عنوان مرکزی��ت ترانزیت منطقه اي قلمداد 
ک��رد. اما در بٌعد داخل��ی باید توجه خود را 
به زیرس��اخت های حمل و نق��ل دو چندان 
نماید و از شرکت های حمل و نقل خصوصی 
در جهت توانمندس��ازی آن��ان در رقابت با 
رقبای منطقه اي حمایت کند بویژه کاهش 
مالیات ها و هزینه های دریافتی و کم کردن 
فشار ساختار بروکراس��ی اداری که همه و 
همه در مسیر توسعه و افزایش نقش آفرینی 
کشور به عنوان کریدور الص ترانزیت کاال و 

انرژی نقش اساسی را داراست.

 دکتر ارشاد 
رشیدی رستمی

 پژوهشگر 
مسائل خاورمیانه
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IRAN BUSINESS FOR FUTURE
ديدگاه
ماهنامه حمل ونقل کشورهای اسالمی

 ماهنامه حمل و نقل کشورهای اسالمی|
صنع�ت حمل و نقل در هر کش�وری مش�ابه 
رگ های یک پیکر انس�انی توصیف شده است. 
بدین خاطر این صنعت در هر کش�ور از اهمیت 
بس�یار زیادی برخ�وردار اس�ت و در این میان 
بحث های مرتبط با مالیات در مورد این صنعت 
همواره حائز اهمیت بوده اس�ت. به همین دلیل 
گفت و گوی�ی با صالح قانعی ن�ژاد مدیر عامل 
موسس�ه خدمات مالی تدبیر حس�اب در مورد 
وضعیت صنعت حمل و نقل کشور و تاثیر مالیات 

بر این صنعت داشته ایم که در ادامه می آید:
  

 وضعیت کلی صنعت حمل و نقل کش�ور را 
چگونه ارزیابی می کنید ؟

وضعی��ت کل��ی صنع��ت حمل و نقل کش��ور را 
چن��دان مس��اعد ارزیابی نمی کن��م. علت این امر 
عدم نوسازی ناوگان حمل و نقل و نظام حمل و نقل 
کشور است که این امر باعث به وجود آمدن نوعی 
باتکلیف��ی در این زمین��ه و در نتیجه باعث بروز 
مش��کاتی  برای فعاالن این صنعت شده است. در 
واقع باید همچنان از روش های سنتی استفاده کرد 
و این کار برای مثال به راحتی خرید یک خودرو یا 

بلیط هواپیما نیست.
 منظور شما از روش های سنتی چیست ؟

برای مثال باید برای حمل و نقل کاال با شرکت های 
حمل و نقل کاال ارتباط برقرار کرد و در این میان کسی 
واسطه باشد و این امر در زمینه حمل و نقل های برون 
مرزی بیش��تر از همه مشکل زا است زیرا شرکت های 
معدودی در این زمینه در کشور وجود دارد. علت این 
امر عدم آش��نایی با زبان انگلیسی و کمبود رانندگان 
متخصص و خودرو های متناس��ب حمل و نقل کاال به 
خارج از کش��ور است. من خودم در بخش حمل و نقل 
معدن و مواد معدنی فعال هستم و مشتری های زیادی 
در ای��ن زمینه دارم و به همین دلیل این مش��کل را 

بیشتر احساس می کنم.
معادن بسیاری در کشور وجود دارد که مي توانند 
محص��ول تولید کنن��د اما به دلی��ل محدودیت ها و 
مش��کات صنعت حمل و نقل در کش��ور نمي توانند 
محصول خود را بفروشند. مثا کامیون داران با اتفاق 
نظر پنهانی که با یکدیگر دارند تصمیم می گیرند که 
کرایه حمل بار را در نقطه ای از کش��ور باال ببرند یا 
اینکه ب��ا هجوم کامیون ها به منطقه اي باعث کاهش 
کرایه ها و به وجود امدن زدو بند هایی مي ش��ود. این 
اتفاق به طور بالعکس نیز افتاده است. باید بنگاه های 
حمل و نقل منس��جمی در کشور وجود داشته باشند 

که در هر زمان و موقعیتی در کشور بتوانند 
به مشتریان خود سرویس بدهند. 

مس��ئله دیگری به نام پش��ت بارنامه در کشور 
وجود دارد که هم به درآمد شرکت های حمل و نقل 
آس��یب زده و هم آن را زیر س��وال م��ی برد چون 
قس��متی از هزین��ه حمل که بای��د از طریق کانال 
شرکت حمل و نقلی جابه جا ش��ود انجام نمي شود 
و تنها بین مش��تری و راننده کامی��ون انتقال پیدا 
مي کند و من اطاع دارم که غالباً در برخی از نقاط 
کش��ور تا 200 هزار تومن برای هر پش��ت بارنامه 
پرداخت مي شود. این حجم در تعداد باال عدد قابل 

توجهی مي شود. 
نی��از ب��ه نوعی برنامه ریزي در کش��ور احس��اس 
مي ش��ود ک��ه همانند اس��نپ ک��ه تهران توانس��ت 
حمل و نقل عموم��ی را متحول کند حمل و نقل جاده 

ای را بهبود ببخشد.
  مهمتری�ن تحول صنع�ت حمل و نقل در 

سال 96 چه بود ؟
چندان اخبار صنعت حمل و نقل کش��ور را دنبال 
نم��ی کنم اما فک��ر می کنم اتفاق بزرگ��ی که افتاد 
بحث دادن اطاعات س��امانه باربریاب س��ازمان امور 
مالیات��ی و وزارت بازرگانی باش��د که توانایی ردیابی 
کاال را مي دهد. این اطاعات ش��امل فرس��تنده، نوع 
کاال، مس��یر کاال و گیرنده کاال اس��ت که این بانک 
اطاعات��ی مي تواند به اقتصاد کش��ور به خصوص در 

بحث های مرتبط با مالیات کمک بسیاری کند.
برخ��اف نظر ع��ده ای که فک��ر مي کنند این 
کار گرفتن مالیات از ش��رکت های حمل و نقل کاال 
اس��ت من عقیده دارم ای��ن کار گرفتن مالیات از 
صاحب��ان کاال اس��ت. ای��ن کار باعث ب��ه وجود 
آمدن محدودیت های بس��یاری برای شرکت های 
حمل و نقل��ی که در کار قاچاق کاال دس��ت دارند، 
خرید فروش های پنهانی و زیرزمینی به وجود می 
آورد. مراحل اولیه این کار در سال جاری از طریق 
نص��ب این نرم افزار در ش��رکت های باربری اتفاق 
افتاده و به احتمال زیاد از اردیبهشت سال 98 به 

مرحله اجرا مي رسد.
  پس مس�ئله افزایش مالیات ها در بخش 
حمل و نقل و بر فعالین این صنعت مثبت است؟

همه صنایع کش��ور با مسئله افزایش مالیات رو 
به رو هس��تند. از ابتدای س��ال 95، با تغییری که 
به صورت کلی در قانون مالیات های کش��ور افتاده 
اس��ت همه صنایع کش��ور با افزایش مالیات رو به 
رو ش��ده اند و این نکته مثبتی اس��ت. با بررس��ی 
بودجه کشور متوجه خواهید شد که سهم دولت از 

مالیات در بودجه در حال افزایش اس��ت. در واقع 
وابستگی کشور به درامدهای نفتی در حال کاهش 
است و دولت آقای روحانی این موضوع را در حال 
دنبال کردن اس��ت و این کار علیرغم بروز مسئله 

رکود در حال ادامه است.
  این افزایش مالیات کارشناس�ی ش�ده 

است؟
قطعاً کارشناسی شده است. این افزایش مالیات 
براس��اس یک طرح جامع مالیاتی 12 سال پیش 
ش��روع شد. یک شرکت کانادایی مجری این طرح 
بود که متاس��فانه به دلیل تحریم ه��ا از این پروژه 
کناره گیری کرد و بعد از ان یک شرکت فرانسوی 
به نام بول )BUL(  که بس��یار در دنیا به واس��طه 
اس��تقرار نظام مالیاتی  مطرح اس��ت کار را ادامه 
داد که تقریبا کار تا 6 ماه دیگر به اتمام مي رس��د. 
این افزایش مالیات در راس��تای همان طرح نظام 
جامع مالیاتی صورت گرفته اس��ت. 731 میلیارد 
تومان برای این طرح هزینه شده است و دولت به 
این ش��رکت هزینه پرداخت کرده است. ما با تفکر 
جدیدی در بحث مالیات در کشور رو به رو هستیم 
ولی به دلیل رکود اقتصادی در کشور به خصوص 
در یک سال اخیر شیب و سرعت اجرای آن کمتر 
از حد معمول است. برای مثال نرخ مالیات: ارزش 
افزوده در س��ال 97 در همان 9 درصد باقی مانده 
اس��ت در حالیک��ه باید بیش��تر می ب��ود. در واقع 
مجریان این طرح منتظر هس��تند که قدری رونق 

اقتصادی به اقتصاد کشور بازگردد. 
  برخ�ی عقی�ده دارن�د ای�ن افزای�ش 
مالیات ها مي تواند عاملی برای کاهش رش�د 
صنعت حمل و نقل کش�ور باشد. این حرف را 

شما قبول دارید یا خیر ؟
ببینید س��هم مالی��ات از حمل و نقل بس��یار 
کم و حمل ونقل در کش��ور از مالیات بر ارزش 

افزوده مس��تثنی است. براساس ماده 12 قانون 
ارزش افزوده ای��ران هر نوع حمل و نقل عمومی 
از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف ش��ده 
اس��ت. دلیل این ام��ر این بود ک��ه در صورت 
الزام حمل و نق��ل عمومی به پرداخت مالیات بر 
ارزش افزوده مردم باید 10 درصد بیش��تر برای 

حمل و نقل بپردازند.
 اگ��ر بارنامه های ریلی، هوای��ی و دریایی را 
ببینید متوجه خواهید شد که مالیات بر ارزش 
افزوده در آنها وجود ندارد. در بارنامه های تمبر 
دار کامیون ها مبلغ ناچی��زی به عنوان مالیات 
برارزش افزوده آمده که این 9 درصد ماخذ آن 
هزینه ش��رکت باربری اس��ت. در واقع کارمزد 
خدمات ش��رکت های باربری ش��امل مالیات بر 
ارزش افزوده اس��ت. مالیاتی ک��ه کارکرد یک 
کامیون اگر به فرض مث��ال 10 میلیون تومان 
امسال مالیات ش��ود کامیون دار باید برای کل 
کارک��رد خود در یک س��ال 7 ملی��ون تومان 
بپ��ردازد که مجموع قاب��ل توجهی برای دولت 
مي شود. اگر این مبلغ برای هر بارنامه در طول 
یک س��ال سرشکن ش��ود چندان زیاد نخواهد 
ش��د. برای همین معتقد هس��تم ک��ه مالیات 
چندان ب��رای حمل و نقل ما مش��کلی به وجود 

نمی آورد. 
صحبت آخ��ر: قانون جدی��د مالیات ها 31 تیر 
94 تصویب و از ابتدای س��ال 95 الزم االجرا شده 
اس��ت. این قانون رویکرد خود را از دریافت مالیات 
از اشخاص حقوقی )شرکت ها( به گرفتن مالیات از 
اشخاص حقیقی )کامیون دار ها، دالل ها و ...( کاما 
تغییر داده و دلیل آن عدم رواج داش��تن پرداخت 

مالی��ات در می��ان این دس��ته از فعاالن 
اقتصادی که بسیار زیاد هستند 

در جامعه بوده است.

یک فعال صنعت حمل و نقل اعالم کرد

 نظام جدید مالیاتی
به نفع صنعت حمل و نقل عمل مي کند
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بر روی خط ريل

ماهنامه حمل ونقل کشورهای اسالمی

 اتصال بندر آستارا 
به راه آهن سراسری

 ماهنامه حمل و نقل کشورهای اسالمی|
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور گفت: 
اتصال بندر آستارا به خط آهن سراسری را پیگیری 
می کنیم و تحقق آن، باعث توسعه حمل و نقل ریلی، 
جاده ای و دریایی و تحول اقتصادی در منطقه مي شود. 
محمد راستاد در آئین بهره برداری از شناورهای الیروب 
از تسهیات  باید  افزود:  و یدک کش در بندر آستارا 
منطقه ویژه اقتصادی برای توسعه این بندر استفاده و 
از مواد خام وارداتی، ارزش افزوده ایجاد و به صادرات 
آنها اقدام کنیم. وی اظهار کرد: ایجاد صنایع تبدیلی 
در بندر آستارا باید در دستور کار بخش خصوصی باشد 
و افق های خوبی را برای این بندر به لحاظ نزدیکی به 
بندرهای حاشیه خزر متصور هستیم و امیدواریم به 
ظرفیت نهایی 2 و نیم میلیون تن تخلیه و بارگیری در 

سال، دست یابد.

 3400 کیلومتر خط ریلی
در دست ساخت

ماهنامه حمل و نقل کشورهای اسالمی|
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: حدود 12000 
کیلومتر خط ریلی و جاده در کشور در دست ساخت 
است. خیراهلل خادمی، معاون وزیر راه و شهرسازی در 
به  اشاره  با  اتریش  اقتصادی سفارت  رایزن  با  دیدار 
نامگذاری امسال به نام حمایت از کاالی ایرانی، اظهار 
ریلی،  و 410 کیلومتر خط  کرد: هم اکنون 3 هزار 
هزار و 170 کیلومتر آزادراه و 7 هزار و 500 کیلومتر 
بزرگراه در کشور ایران با مدیریت شرکت ساخت و 
توسعه در دست ساخت است که در زمینه سرمایه 
گذاری و تامین مالی این پروژه ها آماده همکاری با 

شرکت های مختلف هستیم. 

 رقابت ایروان و باکو 
برای حمل کاالهای ریلی ایران

ماهنامه حمل و نقل کشورهای اسالمی|
و  نقل  برای  آذربایجان  جمهوری  و  ارمنستان 
راه  طریق  از  ایران  محموله های  و  کاالها  انتقال 
آهن، با یکدیگر رقابت مي کنند.  ارمنستان در حال 
ایجاد راهکاری جدید برای غلبه بر چند دهه انزوای 
اقتصادی خود است، اما جمهوری آذربایجان تاش 
مي کند تا برنامه های ایروان را خنثی کند. ایروان در 
دسامبر سال گذشته منطقه آزاد اقتصادی در شهر 
مرزی مغری در جنوب شرقی ارمنستان و کنار مرز 
ایران ایجاد کرد که هدف از آن، بهره گیری از بازار 
این کشور بود. ارمنستان قصد دارد واسطه بین تهران 

و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بشود.

اخبار ريلی

 ماهنامه حمل و نقل کشورهای اسالمی|
س��رانجام پس از س��ال ها پروژه راه آهن غرب 
کشور نهایی شد و در آخرین روزهای سال گذشته 
با حضور رئیس جمهور در استان کرمانشاه، مردم 
این منطقه برای نخس��تین بار صدای سوت قطار 
را در اس��تان شان شنیدند، پروژه ای که می توان 
از آن ب��ه مثاب��ه تکمیل حلق��ه ای از پازل بزرگتر 
حمل و نقل ترانزیتی کش��ور از شرق به غرب و در 
مقیاسی بزرگتر تکمیل بخش مفقوده یک مسیر 
اس��تراتژیک ترانزیت بین المللی نامش نهاد که به 
تعبیری دیگر می تواند به احیای عملی پروژه جاده 

ابریشم جامه عمل بپوشاند.

 افتتاح توسط رئیس جمهور
با توجه به اهمیت راهبردی این راه آهن در روز 
افتتاح آن، دکتر حسن روحانی ،رئیس جمهوری، 
خود به کرمانشاه آمد و از نزدیک در جریان افتتاح 
قرار گرفت و دستور اولین سفر ریلی کرمانشاهیان 
به سمت مش��هد مقدس را صادر کرد. وی ضمن 
اس��تراتژیک خواندن این راه آهن افزود: راه آهن 
غرب کشور کمک شایانی به تسریع فرآیند توسعه 
خواهد نمود و رضایت مردم عزیز غرب کش��ور را 

فراهم مي کند.
دکتر روحانی همچنین ضمن اشاره به اهمیت 
بین المللی این پ��روژه گفت: اتصال خطوط ریلی 
ایران به عراق و سپس س��وریه و کرانه مدیترانه، 
باعث تحولی قابل توجه در اقتصاد و نیز مناسبات 

منطقه خواهد شد.

 ویژگی های راه آهن کرمانشاه
احداث راه آهن مایر-کرمانشاه که در سال 80 
عملی��ات اجرایی آن آغاز ش��د در دولت تدبیر و 
امید در کنار 4 طرح ریلی دیگر اولویت اجرا قرار 
گرفت که پس از 12 س��ال با پیش��رفت فیزیکی 
54 درصد تحویل دولت یازدهم ش��د، اما پس از 
گذشت 4 س��ال با رکورد ش��کنی ریل گذاری به 
طول 2200 متر در س��ه جبهه کاری در یک روز 
به عنوان نماد توان مهندس��ی کشور و گامی بلند 
در راس��تای تحقق سیاست هاای اقتصاد مقاومتی 

به بهره برداری رسید.
راه آهن مایر-کرمانشاه به طول 175 کیلومتر 
به صورت یک خطه با سرعت طرح 160 کیلومتر 
برای قطار ه��ای مس��افری و 120 کیلومتر برای 

قطار های باری طراحی شده است.
بر اساس پیش بینی های انجام شده برای سال 
اول بهره برداری این خط تا ایس��تگاه کرمانش��اه 
800 هزار مس��افرو 600 هزار تن کاال و در س��ال 
بیستم بهره برداری 5 میلیون مسافرو 5.5 میلیون 

تن کاال در این مسیر جابجا خواهند شد.
در چارچوب برنامه های راهبردی دولت تدبیرو 
 امی��د، تکمی��ل کریدور ه��ای ترانزیت��ی و اتصال

5 استان کشور به ش��بکه ریلی به عنوان اولویت 
 در زیرس��اخت های حمل ونق��ل در دس��تور کار 

قرار گرفت.
در همی��ن راس��تا بی��ش از 3800 کیلومت��ر 
راه آهن در دس��ت س��اخت و 4930 کیلومتر در 
دس��ت مطالعه قرار گرفت. در سال 96 تکمیل دو 
کریدور ترانزیتی ریل��ی یزد- اقلید و خاف-هرات 
و اتصال 5 اس��تان به ش��بکه ریل��ی از مهمترین 
برنامه های زیربنایی حمل ونقل محس��وب شد که 
بر اس��اس آن اتصال غرب کش��ور به شبکه ریلی 
از طری��ق راه آهن مایر-کرمانش��اه به طول 175 

کیلومتر، تهران-همدان ب��ه طول 260 کیلومتر، 
اتصال شمال غرب کش��ور از طریق راهن مراغه-

ارومی��ه به ط��ول 180 کیلومتر و میانه-بس��تان 
آباد ب��ه طول 130 کیلومت��ر و همچنین تکمیل 
کریدور های ریلی شمال-جنوب از طریق راه آهن 
قزوین-رشت به طول 164 کیلومتر اجرایی شده 
است.س��اخت و بهره برداری از این 5 محور ضمن 
احیا و نق��ش ایران به عنوان حلق��ه اتصال ریلی 
کش��ور های منطقه در یک دوره 20 ساله بیش از 
25 میلیون تن به س��هم ای��ران در ترانزیت کاال 

اضافه خواهد کرد.
از میان محور های ریلی مذکور، خطوط تهران-

همدان، یزد-مهریز و مایر-کرمانشاه در سال 96 
به بهره برداری رس��یده و در مجموع از ریلگذاری 
باقی مس��یر ها 15 کیلومتر باقیمانده است که در 
فروردین ماه سال 97 به اتمام می رسد و به زودی 
شاهد افتتاح این محور ها نیز خواهیم بود. با بهره 
برداری از پ��روژه راه آهن فیروزان-کرمانش��اه به 
طول 110 کیلومتر امکان اتصال ش��هر کرمانشاه 
به شبکه ریلی کش��ور فراهم و تسهیل ارتباطات، 
ترانزیت کاال، رفت و آمد مسافران و زائران عتبات 
عالی��ات و کاهش ترافیک جاده ای میس��ر خواهد 
ش��د.ط�رح راه آه�ن غرب کش��ور بص�ورت ی�ک 
خط��ه، ب���ا س��رع�ت 160 کیلومتر مس��افری و 
120 کیلومتر باری مش��تمل ب��ر محور های اراک 
)س��منگان( - کرمانش��اه به طول 267 کیلومتر، 
کرمانش��اه - خس��روی به ط��ول 263 کیلومتر و 
همدان - مای��ر )جوکار( به ط��ول 75 کیلومتر 
می باشد.بخش��ی از راه آهن غرب کشور، حدفاصل 
اراک ت��ا مایر ب��ه طول 90 کیلومت��ر و مایر تا 
فی��روزان به ط��ول 66 کیلومتر ب��ه بهره برداری 
رسیده است. بخش دیگری از این طرح حدفاصل 
فیروزان تا کرمانشاه به طول 110 کیلومتر آماده 

بهره برداری است.

 اهمیت بین المللی راه آهن کرمانشاه
این خط ریلی به عنوان یکی از قطعات کریدور 
ریلی غرب کشور در مرحله بعدی به مرز خسروی 
و س��پس از طریق شبکه ریلی کشور های عراق و 
س��وریه، با عبور از بندر الذقیه ایران را به دریای 
مدیترانه وصل می کند. طرح راه آهن غرب کشور 
به طول 605 کیلومتر از ایستگاه سمنگان شروع 
و ضمن عبور از ش��هرهای مایر، نهاوند، کنگاور، 

صحنه، کرمانش��اه، اس��ام آباد غرب، گیانغرب و 
قصر ش��یرین به شهر خس��روی واقع در مرز بین 
ای��ران و عراق منتهی ش��ده و از آن پس از طریق 
خانقین، بغداد، موصل، قامش��لی، دیرالزور، رقه و 

حلب به بندر الذقیه ختم می شود.
اتصال مناطق غربی کش��ور به شبکه سراسری 
راه آهن، ایجاد بخش��ی از کریدور ریلی ش��رق به 
غرب آس��یا از کشورهای آس��یای میانه تا دریای 
مدیتران��ه، بهره من��دی زائری��ن عتب��ات عالیات 
از حمل و نق��ل ایم��ن ریلی، افزایش س��هم قطار 
در ترانزی��ت کاال و مس��افر داخل��ی و بین المللی 
و در نتیج��ه کاهش س��وانح رانندگ��ی و مصرف 
سوخت، توس��عه اقتصادی مناطق غربی کشور و 
بهره مندی صنایع کشاورزی، دامپروری و صنعتی 
از حمل و نقل ریلی از جمل��ه اهداف و مزیت های 

بهره برداری از این پروژه ملی است.

 برنامه دوم، رسیدن به مرز خسروی
اما باید گفت هنوز تا رس��یدن به مرز خسروی 
در منته��ی علی��ه مرزه��ای غربی کش��ور زمانی 
نسبتاً طوالنی نیاز است در همین زمینه نماینده 
شرکت س��اخت و توس��عه زیربناهای حمل و نقل 
کش��ور گف��ت: در صورت تخصی��ص اعتبار 600 
میلیارد تومانی، پروژه راه آهن »کرمانشاه - اسام 
آبادغرب« س��ال 1399 به بهره برداری می رس��د. 
»الیاس سلیمانی« با اشاره به افتتاح پروژه راه آهن 
»مایر- کرمانش��اه« در روز پایانی س��ال 1396 
گف��ت: ب��ا اتمام این پ��روژه هم اکن��ون تمرکز بر 

ساخت راه آهن »کرمانشاه - خسروی« است.
وی از پیش��رفت 28 درصدی این پروژه خبر 
داد و اف��زود: در بحث زیرس��ازی پیش��رفت کار 
38 درصد اس��ت. س��لیمانی افزود: کار در مسیر 
»کرمانش��اه - اس��ام آبادغرب« س��رعت خوبی 
دارد و هم اکنون زیرس��ازی این مسیر 50 درصد 
پیشرفت دارد. وی افزود: چنانچه اعتبار مورد نیاز 
پروژه به موقع پرداخت شود، این مسیر از پروژه 
س��ال 1399 به بهره برداری می رس��د. نماینده 
شرکت ساخت و توس��عه زیربناهای حمل و نقل 
کش��ور با بیان این که پروژه در این مس��یر 4.5 
کیلومت��ر تونل دارد، یادآور ش��د: برای اتمام کار 
راه آهن »کرمانش��اه - اس��ام آبادغرب« به 600 
میلیارد توم��ان اعتبار نیاز اس��ت که در صورت 

اختصاص آن پروژه سه ساله تحویل می شود.

صدای سوت قطار در منتهی علیه غرب کشور شنیده شد

تکمیل پازل دیگری برای اتصال خطوط ریلی 
ایران به مدیترانه!
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IRAN BUSINESS FOR FUTURE
ديپلماسي ترانزيت
ماهنامه حمل ونقل کشورهای اسالمی

دستور وزیر راه برای ارتقای 
سطح ایمنی و خدمات 

آزادراه های زنجان
به گزارش ماهنامه حمل و نقل کشورهای اسامی و 
به نقل از استانداری زنجان؛ در پی تقاضای استانداران 
زنجان، قزوین و آذربایجان شرقی از وزیر راه و شهرسازی 
جهت تامین روشنایی، اصاح روکش آسفالت و اجرای 
جداکننده بتنی در مسیر آزادراه های قزوین-زنجان و 
زنجان-تبریز، وزیر راه و شهرسازی دستور اجرای طرح 
ارتقاء سطح خدمات و ایمنی این مسیرها را صادر کرد. 
استانداری زنجان؛ اسداله درویش امیری، عبدالمحمد 
و  راه  وزیر  به  نامه ای  در  خدابخش  مجید  و  زاهدی 
آزادراه  و  ارتباطی  مسیرهای  اهمیت  به  شهرسازی 
اشاره  شرقی  آذربایجان  و  قزوین  زنجان،  استان های 
نموده و ارتقاء ایمنی و تسهیل در ترافیک این محورها 
را با تامین روشنایی، اصاح روکش آسفالت و اجرای 

جداکننده بتنی خواستار شدند.
آذربایجان  و  قزوین  زنجان،  استان های  استانداران 
و  قزوین-زنجان  آزادراه های  اینکه  به  اشاره  با  شرقی 
زنجان-تبریز یکی از مهمترین و پرترددترین شریان های 
اصلی کشور به شمار می آیند، تاکید کردند: با توجه 
این  از  سال  طول  در  عبوری  ترافیک  انبوه  به حجم 
آزادراه ها به عنوان شاهراه اصلی شمالغرب و غرب کشور 
و نیز کریدور ارتباطی ایران و اروپا، ضروری است در 
راستای ارتقاء ایمنی و سطح خدمات در این جاده ها 
اقدام ضروری صورت گیرد. وزیر راه و شهرسازی نیز در 
پاسخ به این تقاضا نامه دستور اجرای طرح ارتقاء سطح 
خدمات و ایمنی آزادراه های قزوین-زنجان و زنجان-

تبریز در قالب پروژه های سرمایه گذاری را صادر کرد.

محور پرویزخان – بندر امام 
 پرترددترین مسیر 

برای کامیون های کشور
ماهنامه حمل و نقل کشورهای اسالمی|

مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی بیش 
از یک میلیون و 595 هزار تن کاال از 32 مرز فعال 
زمیني و آبي کشور در فروردین و اردیبهشت ماه سال 
جاري ترانزیت شد که این مقدار نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 11درصد افزایش داشته است.  رضا نفیسی 
این  بین المللی  و حمل  ونقل  ترانزیت  دفتر  مدیرکل 
سازمان با اعام این خبر، افزود: در پی اقدامات انجام 
از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای  شده 
در زمینه توسعه و بهبود زیرساخت های حمل ونقل و 
تقویت کریدورهای ترانزیتی از مسیر جمهوری اسامی 
برنامه ریزی  و  با سازمان های ذیربط  ایران، هماهنگی 
با  حمل و نقلی  و  ترانزیتی  مناسبات  نمودن  فعال  و 
کشورهای منطقه، همچنین تعامل و همکاری بخش 
خصوصی فعال در حوزه حمل و نقل بین المللی در کشور، 
طی مدت مذکور از مجموع کاالهای ترانزیت شده، 547 
هزار تن را مواد نفتی و یک میلیون و 47هزار تن را 
مواد غیرنفتی تشکیل داده اند که عمده ترین بخش مواد 
غیرنفتی کاالهایی نظیر مواد سوختی، قطعات یدکی ، 
انواع پنبه، محصوالت کشاورزی و مواد غذایی بوده است.

مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی افزود: 
در مدت زمان یاد شده، از میان مرزهای کشور بندر 
معادل 28.8  درصد  تن  هزار  با 459  رجایی  شهید 
به شمار  کاال  ورود  ترانزیت  زمینه  در  مرز  فعال ترین 
می رود. پس از آن مرزهای پرویزخان با  20.7  درصد 
و بازرگان با 9.4  درصد در رده های بعدی قرار دارند. 
بار  حامل  کامیون های  تردد  حجم  بیشترین  نفیسی 
ترانزیتی را از مبدأ عراق به مقصد امارات اعام کرد و 
افزود: بیشترین حجم مسیرهای پرتردد کاال از مرزهای 
کشور طی مدت مذکور از پرویزخان به بندر امام، بندر 
شهید رجایی به مرز باشماق و بندر شهید رجایی به مرز 

دوغارون بوده است.

روي خط خبر

ادامه از صفحه اول
از زم��ان فروپاش��ی اتحاد جماهیر ش��وروی و 
گش��ایش در روابط جمهوری های استقال یافته 
در رواب��ط با جهان و دنی��ای پیرامون تا حد قابل 
توجهی از سد ترانزیتی و بسته پشت دیوار آهنین 
کاس��ته ش��د، اما به دلیل تحریم های بین المللی، 
فش��ارهای آمری��کا، عدم توان کاف��ی در داخل و 
... ایران نتوانس��ت آنچنان که شایس��ته اس��ت 9 
ب��ازار ای��ن مناطق به انضمام قفقاز را به تس��خیر 
خ��ود درآورد و تبدیل به ش��اهراه های ارتباطی و 
ترانزیت��ی این مناطق ش��ود. هرچند طی دو دهه 
اخی��ر اقدام��ات و گام های بلند چندی برداش��ته 
ش��ده است، اما به نظر مي رس��د فشارهای جدید 
بین المللی و رقابت همسایگان و ... دست به دست 
هم داده اس��ت تا توطئه و نقشه جدیدی اینبار با 

محوریت انزوای ترانزیتی ایران روی دهد!

 جاه طلبی های ترکمنستان
ترکمنس��تان یکی از همس��ایگان ای��ران در 
شمال کشور، یکی از کشورهایی است که همواره 
کوشیده از توانایی های اندک خود چه در صنعت 
گاز و چ��ه در عرصه ترانزیتی بصورتی غیرعرفی، 
غیرتوافقی و کامًا یکجانبه و جاه طلبانه استفاده 
کن��د در همین چارچ��وب طی روزه��ای اخیر 
ترکمنس��تان اعام کرده است هزینه های تن بر 
کیلومت��ر را برای کامیون های عب��وری ایرانی از 
یک دالر به 1.5 دالر  افزایش داده است. اقدامی 
که بسیاری از متخصصین امر آنرا تاش »عشق 
آباد« برای دور زدن ایران و خارج کردن ایران از 
محور ترانزیتی قلمداد مي کنند چرا که با افزایش 
قیمت جدید از س��وی ترکمنستان، حدود 700 
دالر به هزینه های ترانزیت کاال، برای هر محموله 
ترانزیتی افزوده خواهد شد که فشار زیادی را بر 
ترانزیت ایران می آورد. به خصوص اینکه قیمت 
دالر در ب��ازار غیررس��می ایران ب��ا افزایش قابل 
توجهی روبرو شده است و همین امر توان رقابت 
کامیونداران ایرانی با رقبای منطقه اي ش��ان را به 
شدت مورد کاهش قرار داده و این صنعت نحیف 
کشور را در معرض خطری خطیر قرار داده است.

مس�یری  در  افغانس�تانی ها حرک�ت   
غیردوستانه!

اما افغانس��تان کشور دوست و متحدی که در 
شمال شرق کشور قرار دارد و همچنان چند صد 
هزار نفر از شهروندانش در ایران زندگی مي کنند 
کشوری دیگر است که به نظر مي رسد تحت فشار 
ایاالت متحده و برخی کش��ورهای منطقه اي در 

حال تمرکز بر ساخت کریدور »الجورد« است. 
کریدور مذکور که با هدف افزایش درآمدزایی 
بیش��تر و نیز تحت تاثیر تاخیر زیاد در عملیاتی 
ش��دن پروژه های ترانزیتی ایران در حال ساخت 
اس��ت، از ش��هر »مزار ش��ریف« آغ��از و به خط 
ریلی ترکمنس��تان متصل می ش��ود و س��پس با 
رس��یدن به کرانه دریای خزر، از راه خط دریایی 
»ترکمن باش��ی به باکو« آن ط��رف دریای خزر، 
کااله��ا را تخلیه می کند و با خ��ط ریلی باکو به 
بندر حیدرپاشا در ش��مال غرب ترکیه و سپس 
اروپا متصل می ش��ود. راهی نزدیک تر از مس��یر 
»هرات به خواف« و سپس اتصال به شبکه ریلی 
ایران که هم اکنون در حال ساخت است. در این 
راه دو کشور ترکمنس��تان و آذربایجان کوشیده 
اند با استفاده از افزایش توان حمل و نقل دریایی 
خود و اس��تفاده از دریاچه خزر، مقامات کابل را 

تشویق کنند تا پروژه الجورد را تسریع کنند.

 ترکیه کشوری دوست اما با رقابتی غیردوستانه!
سال 2014 احمد داود اوغلو وزیر خارجه وقت 
ترکیه در سفری که به تهران داشت در سخنرانی 
در مرکز تحقیقات اس��تراتژیک خاورمیانه گفت 
روابط ای��ران و ترکیه به مانند آلمان و فرانس��ه 
اس��ت دو کشور دوس��ت اما در عین حال رقیب! 
ترکی��ه از زمان ق��درت گیری ح��زب عدالت و 
توس��عه در س��ال 2002 در تاش بوده است که 
نق��ش خاورمیانه ای و نیز نقش خ��ود در قفقاز 
و آس��یای میانه یا به ق��ول برخی از مقامات این 
کشور در ترکستان بزرگ را پررنگ تر کند یکی 
از مهمترین اهداف ترکیه تبدیل ش��دن به هاب 
اصل��ی ترانزیتی چه مس��افری، چه کاالیی و چه 
ان��رژی بوده اس��ت و در همین راس��تا اقدامات 
گسترده فراوانی کرده است در زمینه حمل و نقل 
ترکیه با هماهنگی با آذربایجان و گرجس��تان بر 
روی کریدور »باکو – تفلیس – کاراس« سرمایه 
گذاری کرده است کریدوری که به معنی حذف 
مس��یر کوتاه و به صرفه ایران است. از نخستین 
توافق رهبران این س��ه کشور برای این امر بیش 
از 10 س��ال سپری مي شود پروژه ای که به »راه 
ابریش��م جدید« معروف گش��ته است و رسماً به 
ان��زوای ترانزیتی ایران دامن خواهد زد و مس��یر 
ترانزیتی ایران برای اروپا و کش��ورهای آس��یای 
میانه و شرق دور را که سابقه ای چند هزار ساله 

دارد از دور خارج خواهد کرد!
در ش��مایی بزرگت��ر باید گفت ای��ن کریدور 
می کوش��د راه چی��ن را از طریق قزاقس��تان به 
آسیای میانه و از آنجا از دو طریق بندر اوکتائوی 

قزاقس��تان و بندر دوستیک قرقیزستان از طریق 
دریای خزر به آذربایجان و از آنجا به گرجس��تان 
و نهایت��ا به ترکی��ه و دریای میانه ب��از کند و از 
طریق حمل و نق��ل ریلی –دریایی ظرفیت بزرگ 
اقتص��ادی چین را با س��رعت بیش��تری به اروپا 

متصل سازد!

 بازی چین در پاکستان علیه چابهار!
اما کشور چین که روابط دوستانه و اقتصادی 
خوب��ی با ای��ران نی��ز دارد از س��وی دیگر طی 
سال های اخیر کوشیده است که مبدایی دریایی 
را در رقاب��ت ب��ا بندر چابهار ای��ران که به نوعی 
به بندر ارتباطات ایران، هند و افغانستان تبدیل 
ش��ده است، ایجاد کند. در همین راستا چینی ها 
سرمایه گذاری های قابل توجهی در بندر »گوادر« 
پاکس��تان که کاما در همس��ایگی بندر چابهار 
ایران اس��ت، انجام داده اند. بندری حاصل چند 
دهه کار برای س��اخت جاده از »سین کیانگ« و 
»کاش��غر« در چین تا آب های آزاد دریای عمان. 
همچنین چینی ها می خواهند از طریق خطوط 
ریلی از طریق پاکس��تان به افغانس��تان و از آنجا 
همانطور که اش��اره ش��د به ترکمنستان، دریای 
خزر و آذربایجان وصل ش��وند. امری که به نظر 
مي رسد طی دهه پیش رو قدمهای بسیار بزرگی 

برای نهایی شدنش برداشته خواهد شد.

 شکستن حلقه محاصره و انزوا!
بدین ترتی��ب به نظر مي رس��د در زمانی که 
دولت دونال��د ترامپ یکبار دیگر ب��ه بهانه هایی 
واهی ای��ران را تحت تحریم های ت��ازه قرار داده 
اس��ت، از سوی دیگر برخی رقبای منطقه اي نیز 
م��ی کوش��ند از فضای موجود یعنی فش��ارهای 
بین الملل��ی در کنار ُکندی پروژه های ترانزیتی و 
ریلی داخل ایران نهایت اس��تفاده را برده و ایران 
را از ی��ک نقطه قدرت مه��م خود یعنی ترانزیت 
محروم کرده و کش��ور را در یک انزوای ترانزیتی 
منطق��ه اي و مح��روم از اتصال موثر به ش��بکه 
حمل و نقل بین المللی کنند، امری که جلوگیری 
از آن نیازمند یک اراده ملی و منسجم از یکسو و 
بکارگیری دیپلماسی گشایشگر و عملگرا و موثر 
چ��ه در بعد منطقه اي و چ��ه در بعد بین المللی 
اس��ت وقتی این آم��ار را در نظر بگیریم که طی 
سال های 95 تا نیمه دوم 96 آمار و ارقام ترانزیت 
کاالی عب��وری از ایران با کاهش��ی 23 درصدی 
مواجه بوده اس��ت، به ض��رورت در پیش گرفتن 
اقداماتی دوراندیشانه، عملگرانه و گشایشگر بیش 

از پیش پی خواهیم برد!

توطئه  برای انزوای ترانزیتی ایران!
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IRAN BUSINESS FOR FUTURE
روی خط خرب

ماهنامه حمل ونقل کشورهای اسالمی

الزامی شدن استفاده از کارتخوان 
در شرکت های حمل و نقل

ماهنامه حمل و نقل کشورهای اسالمی|
مدی��رکل راه��داری و حمل و نق��ل ج��اده ای 
لرس��تان گفت: اس��تفاده از دس��تگاه کارتخوان 
برای دریاف��ت وجوهات قانونی در ش��رکت های 

حمل ونقل کاال و مسافر الزامی است.
عباس شرفی  با بیان این مطلب گفت: براساس 
برنامه ری��زی و اب��اغ دفتر معاون��ت حمل ونقل 
س��ازمان راه��داری و حمل و نقل ج��اده ای، تمام 
شرکت های حمل و نقل کاال و مسافر از یکم تیرماه 
1397 مل��زم به اس��تفاده از دس��تگاه کارتخوان 
p.o.s ب��رای دریاف��ت وجوهات قانونی ناش��ی از 
صدور بارنامه و صورت وضعیت مسافربری شامل 
)کمیسیون( و سایر کسورات قانونی از رانندگان و 

تحویل رسید به آنان خواهند بود.
وی اف��زود: اداره کل راه��داری و حمل ونق��ل 
جاده ای لرس��تان ضم��ن اطاع رس��انی به تمام 
ش��رکت های حمل و نقل تحت پوش��ش، نظارت 
بر عملیاتی ش��دن این موض��وع را برعهده دارد و 
شرکت ها باید در اسرع وقت گزارش اقدامات خود 

را به این اداره کل ارسال کنند.

4۸00 کارت هوشمند رانندگان 
همدان تمدید شد

 مدیرکل راهداری و حمل نقل جاده ای استان 
همدان گفت: طی نیمه نخس��ت امس��ال 4 هزار 
و 875 کارت هوش��مند رانندگان اس��تان همدان 

تمدید اعتبار شد.
به گ��زارش روابط عموم��ی اداره کل راهداری 
و حم��ل و نقل جاده ای اس��تان هم��دان، محمد 
رودب��اری اظهار داش��ت: در این م��دت همچنین 
214 کارت هوش��مند ب��رای رانن��دگان صادر و 

همچنین 280 کارت نیز تعویض شده است.
وی از صدور 4 هزار و 514 کارت سامت ویژه 
رانن��دگان اس��تان همدان خب��ر داد و افزود: این 
تعداد کارت سامت برای ناوگان باری و مسافری 

استان صادر شده است.
مدیرکل راهداری اس��تان هم��دان با تأکید بر 
اینک��ه صدور بیمه نامه ب��رای رانندگان منوط به 
دریافت کارت س��امت و کارت هوش��مند است، 
اظهارداش��ت: توجه به کنترل س��امت جس��می 
رانن��دگان در دوره ه��ای زمانی مختلف بس��یار 
ض��روری اس��ت و م��ی تواند در کاه��ش حوادث 
ج��اده ای و افزایش بهره وری ش��اغان این حرفه 

تأثیرگذار باشد.
محم��د رودب��اری در ادامه برپای��ی دوره های 
آموزش��ی ویژه رانندگان را مهم عن��وان و تاکید 
کرد: طی سه ماهه نخست سال جاری 293 نفر از 
رانندگان باری در قالب 7 هزار و 396 نفر ساعت 
و 28  نفر از رانندگان مس��افری استان همدان در 
قالب 588 نفرس��اعت آموزش های بدو خدمت را 

گذرانده اند.
وی ی��ادآور ش��د: 50 نفر از رانندگان اس��تان 
همدان نیز در قالب 300  نفرساعت در دوره های 

آموزشی حمل مواد خطرناک شرکت کرده اند.

روي خط خبر

رتبه ضعیف مجمع جهانی اقتصاد برای کیفیت جاده های  ایران!
هشداری که باید جدی بگیریم!

 ماهنامه حمل و نقل کشورهای اسالمی|
متاسفانه هر ساله بسیاری از مردم کشورمان 
در تصادف��ات جاده ای کش��ته و یا مصدوم می 
ش��وند. کارشناس��ان معتقدند که بخشی از این 
تصادفات به دلیل پایی��ن بودن کیفیت جاده ها 
در ایران مي باش��د. حاال پرسش این است که ما 
به لحاظ کیفیت جاده ها در کجای دنیا ایستاده 

ایم؟
به تازگی تابستان سال 97 را آغاز نموده ایم و به 
نوعی سفرهای تابستانی نیز از این پس با تقاضای 
بیش��تری رو به رو خواهد بود. متاسفانه با افزایش 
تعداد س��فرها آمار تصادفات نیز افزایش می یابد. 
تصادفاتی که با کش��ته یا مصدوم شدن بسیاری 
از هم وطنانمان همراه اس��ت. آمار کش��ته ها و یا 
مصدومین تصادفات در ایران بس��یار تکان دهنده 
است. به عنوان نمونه طبق آمار رسمی در 9 ماهه 
س��ال گذش��ته 12 هزار نفر در حوادث جاده ای 
کشته شده اند. بخش��ی از این تصادفات به دلیل 
خطاهای انسانی رخ می دهد اما بخش دیگری نیز 
به اعتقاد کارشناسان به کیفیت جاده های ایران و 
همچنین کیفیت خودروها باز می گردد. دو عامل 
خطای انسانی و کیفیت خودروها هم اکنون مورد 
توجه ما نیس��ت اما پرسشی که مطرح است این 
است که به راستی کیفیت جاده های ایران چگونه 
اس��ت و ایران به لحاظ کیفیت جاده ها در کجای 

دنیا ایستاده است؟
برای پاس��خ به این پرسش به گزارش رقابت 
پذی��ری 2017-2018 مجمع جهان��ی اقتصاد 
رج��وع کرده ای��م. در ای��ن گ��زارش در بخش 
زیرس��اخت، زیربخش هایی چون کیفیت جاده-

 ه��ا، کیفی��ت زیرس��اخت های ریل��ی، کیفیت 
زیرس��اخت های بنادر و کیفیت زیرساخت های 
حمل و نقل هوایی وجود دارد که در آن ها 137 

کشور دنیا رتبه  بندی شده  اند.
نمره دهی مجمع جهانی اقتصاد به شاخص ها 
و زیرشاخص ها در گزارش  های رقابت پذیری به 
این گونه است که نمره 7 بهترین نمره و نمره 1 

بدترین نمره مي باشد.

ایران در گزارش رقابت پذیری س��ال 2017-
2018 در شاخص کیفیت جاده ها با کسب نمره 
4 از 7 در رتبه هفتاد و یکم دنیا ایس��تاده است. 
ش��ایان ذکر اس��ت که در گزارش سال گذشته 
)گزارش 2016-2017( مجمع جهانی اقتصاد، 
نمره ایران در شاخص کیفیت جاده ها 4.1 از 7 
بوده است. این یعنی کیفیت جاده ها در ایران در 

سال جاری میادی بدتر شده است.
نمودار زیر جایگاه ای��ران را به لحاظ کیفیت 
جاده ه��ا در بین کش��ورهای رقیب چش��م انداز 
1404 در گزارش س��ال 2017-2018 نش��ان 
می دهد. کش��ورهای ازبکس��تان، افغانس��تان، 
عراق و س��وریه به دلیل عدم حضور در گزارش 
ای��ن  در   2018-2017 س��ال  رقابت پذی��ری 
رتبه بندی حضور ندارند. همان گونه که ماحظه 
می گردد کش��ور امارات با کسب نمره 6.4 از 7 
 دارای بهترین جاده ها در بین کش��ورهای رقیب 
چشم انداز 1404 مي باش��د. این کشور توانسته 

است با کس��ب این نمره حتی جایگاه اول را در 
بین 137 کشور حاضر در گزارش رقابت پذیری 
س��ال 2018 ب��ه دس��ت آورد. پ��س از امارات، 
کش��ورهای عمان و قطر با کس��ب نمره 5.5 در 
رتبه های دوم و س��وم ق��رار گرفته اند. ایران هم 
در بین کش��ورهای رقیب چشم انداز 1404 در 
رتب��ه دوازده��م بدین لحاظ قرار گرفته اس��ت. 
کشورهای لبنان و قرقیزستان نیز با کسب نمره 
2.7 از 7 در انته��ای این رتبه بندی قرار دارند و 
کیفیت جاده های این دو کشور چندان مناسب 

نیست.
ه��ر چند که می توان ای��ن گونه عنوان نمود 
که کیفیت جاده های ای��ران در این رتبه بندی 
در س��طح متوس��ط قرار دارد اما باید گفت که 
برای کاهش تعداد تصادفات و آمارهای کش��ته 
و مصدوم ش��دگان در این تصادفات، مسئولین 
باید همت بیش��تری در راستای ارتقای کیفیت 

جاده ها انجام دهند.

ارتقای دو پله ای رتبه جهانی کشتیرانی ایران
ماهنامه حمل و نقل کشورهای اسالمی|

)IRISL(  گروه کشتیرانی جمهوری اسامی ایران
در آخرین رتبه بندی بین المللی منتشر شده از سوی 
برترین های   19 جایگاه  صعود  پله  دو  با  آلفاالینر 
حمل و نقل کانتینری را از آن خود کرد. گروه کشتیرانی 
جمهوری اسامی ایران توانست در مدت یک سال بین 
100 شرکت برتر حمل و نقل کانتینری معرفی شده از 
سوی آلفاالینر از رتبه 21 با دو پله صعود جایگاه 19 را 

به خود اختصاص دهد.
حمل و نقل  ناوگان  گزارش،  این  اساس  بر 
اسامی  جمهوری  کشتیرانی  گروه  کانتینری 
کانتینری  فروند شناور  با 46  توانست  ایران  ایران 
به ظرفیت 96 هزار و TEU 383 از شرکت های 
رقیب خود فاصله گرفته و در پله 19 جدول بایستد. 
هزار   58 ظرفیت  به  شناور  چهار  حاضر  حال  در 
TEU در لیست سفارشات این شرکت وجود دارد 
تعداد  کانتینری  ناوگان  به  تحویل  صورت  در  که 
شناورهای گروه به 50 فروند مي رسد.طبق جدول 
برترین های حمل و نقل کانتینری، جایگاه اول تا سوم 
 MSC ،به شرکت های کشتیرانی مرسک دانمارک

سوئیس و CMA CGM فرانسه تعلق دارد.
بر همین اساس، کشتیرانی مرسک دانمارک در 
مجموع 762 فروند شناور به ظرفیت چهار میلیون 
و 147 هزار و TEU 949 را در ناوگان خود جای 

داده است که از این میان 306 فروند با ظرفیت دو 
میلیون و 219 هزار و TEU 124 ملکی و 456 
فروند با ظرفیت یک میلیون و 928 هزار و 825 
TEU استیجاری است. این شرکت 15 فروند شناور 
به ظرفیت 146 هزار و TEU 782 را در لیست 
سفارشات خود ثبت کرده است. شرکت کشتیرانی 
MSC سوئیس نیز 514 فروند شناور به ظرفیت 
سه میلیون و 228 هزار و TEU 611 در ناوگان 
میلیون  )یک  ملکی  آن  فروند  دارد که 194  خود 
و 99 هزار و TEU 567 ( و الباقی با ظرفیت دو 
میلیون و 129 هزار و TEU 44 استیجاری است. 

  ساخت ۱۸ فروند شناور
ساخت 18 فروند شناور به ظرفیت 332 هزار 
شرکت  این  سفارشات  لیست  در   TEU  52 و 

سوئیسی ثبت شده است. 
شرکت کشتیرانی CMA CGM  فرانسه با 
به  فروند شناور  دارایی 496  و  نزدیک  اختافی 
 TEU 633 ظرفیت دو میلیون و 519 هزار و
جایگاه سوم را از آن خود کرده است. رده چهارم 
گروه  شرکت های  به  ترتیب  به  نیز  ششم  تا 
و  آلمان  لوید  چین، هاپاگ  کاسکو  کشتیرانی 

ONE ژاپن تعلق گرفت.



7
شماره7| تير 1397

IRAN BUSINESS FOR FUTURE
خودروهای خودران
ماهنامه حمل ونقل کشورهای اسالمی

 ماهنامه حمل و نقل کشورهای اسالمی|
محمد حسن گودرزی|

صنعت حمل و نقل در تمامی کشورهای جهان اعم از پیشرفته و در حال 
توسعه مقوله بسیار مهمی است اگر در این بخش از اقتصاد به آن توجه کافی 
و سرمایه گذاری های مستمر و گسترده ای بشود، مي تواند عاوه بر رشد و 
شکوفایی اقتصادی زمینه را برای افزایش قدرت سیاسی کشور فراهم کند. 
در ای��ن میان و در بین روش های مختلفی ک��ه برای حمل و نقل کاال و 
مس��افر وجود دارد، حمل و نقل جاده ای از اهمیت بس��یار زیادی برخوردار 
اس��ت. حمل و نقل جاده ای در مقایس��ه با س��ایر روش ها مانند حمل و نقل 

ریلی و هوایی به س��رمایه گذاری کمتری نی��از دارد، از طرفی هزینه 
ساخت و نگهداری جاده ها بسیار کمتر از هزینه ساخت و نگهداری 

راه آهن اس��ت. جاده ها معموالً توسط دولت ساخته می شوند و در 
ازاء اس��تفاده از آن ها باید فقط هزینه ناچیزی به عنوان عوارض 
پرداخت کرد. حمل و نقل جاده ای برای حمل کاال و مسافر در 
مسافت های کوتاه، حمل و نقل جاده ای بسیار سریع و مقرون 
به صرفه است و در مورد کاالهایی که باید به سرعت به دست 
مصرف کننده برسند، حمل و نقل جاده ای مناسب ترین گزینه 

به حساب می آید.
از س��وی دیگ��ر ب��ا پیش��رفت فناوری ه��ای مرتبط با 
خودروهای خودران به نظر مي رسد که صنعت حمل و نقل 
جاده ای با تغییرات بزرگی در زمینه حمل و نقل مواجه شود. 
مجله فوربس در مطلبی با عنوان هفت ایده راه سازی برای 
 Ideas To Pave The Way 7( خودروه��ای خ��ودران
For Autonomous Vehicles( ک��ه در تاریخ 9 آوریل 

)21 فروردین( منتشر شد، به بیان راهکارهایی در در مورد ارتقا 
حمل و نقل جاده ای برای خودرو های خودران پرداخته است. 

همانطور که خودروهای خودران راه خود را به سوی جاده ها 
باز مي کنند، بِن پیرس )Ben Pierce( متخصص حمل و نقل 

روش هایی که جاده ها باید برای آنها آماده شوند توضیح مي دهد. 
پیرس، که متخصص فن آوری حمل و نقل برای شرکت مهندسی و 

معماری HDR اس��ت مي گوید:»آنها مي توانند خود را برانند اما واقعاً 
مي توانیم به آنها کمک کنیم.« هفته گذشته در شورای برنامه ریزي شهر 
شیکاگو، پیرس پیشنهاد برخی تغییرات بزرگ را در زمینه های مرتبط 

با زیرساخت ها داد. 
پیرس گفت:»این پیش��نهادات ش��امل برخی تغیی��رات کوچک در 
سیاس��ت ها و رویه هایی اس��ت که مي تواند عملکرد اتومبیل های بدون 
راننده )خودران( را بهبود بخشد و از برخی خطرات جلوگیری کند. یکی 
از چیزهایی که اخیرا متوجه ش��دم به دلیل اینکه وسایل نقلیه خودران 
بیشتر و بیشتر شروع به کار مي کنند، پیامدهای پیش بینی نشده ای به 
همراه خود دارند و ما به عنوان طراحان بزرگراهها باید توجه خود را به 

پیامدهای پیش بینی نشده داشته باشیم.« 
۱

قدرت )انرژی برق(
2

فیبرنوری
بسیاری از پیشنهادات پیرس نیاز به برق و ارتباطات دارند، بنابراین وی 
مس��ائلی مانند ایجاد کانال برای خطوط برق و کاب��ل فیبر نوری در تمام 
زیرساخت های جدید را توصیه کرد: همانطور که ما سیستم های جدید را 
طراحی می کنیم، چه سیستم حمل و نقل باشد چه یک بزرگراه یا پُل، باید 

برای انتقال قدرت کانال مجزایی به همراه فیبر نوری کشید.«
3

مکانیسم هایی برای جمع آوری داده ها
اتومبیل های بدون راننده که به یک سیستم متصل باشند مي توانند 
شرایط ترافیکی را بسیار بهتر از آنچه امروز مي توانند پیش بینی کنند. 
داده ها تولید، جمع آوری و به اش��تراک گذاشته می شوند. ماشین دوم 
مي تواند از یک ترافیک جلوگیری کند، تنها در صورتی که به داده هایی 
که  اولین ماش��ین جمع آوری کرده دسترس��ی پیدا کرده باشد. پیرس 
در این زمینه مي گوید:» این تنها در صورتی کار مي کند که جمع آوری 
داده ها و زمان آنها واقعی باش��د. بنابراین ما باید آن مکانیزم هایی را که 

برای جمع آوری داده ها و انجام کاری با آن را داشته باشیم.«
4

نشانه هایی که ماشین بتواند آن را بفهمد 
ماشین ها باید عائم راهنمایی را آنطور که انسان ها درک مي کنند 
آن ها را بفهمند. پیرس مي گوید:» نسل اول خودروهای خودکار مانند 
تسا و بعضی از مدل های اولیه دیگر، از دوربین های نوری و دوربین های 
نوری دوگانه اس��تفاده مي کنند ... و آنها به چیزهایی مانند نشانه های 

پی��اده رو نگاه مي کنن��د و چیزهایی را ب��ا دوربین ها دریافت 
مي کنند.« اگر ویژگی های جاده ها به گونه ای طراحی شوند که بتوانند 
راحت تر آن را درک کنند، وسایل نقلیه خودران آینده ممکن است به 
طور موثرتری عمل کنند. به عنوان مثال، عامت »به راست بپیچید« 
را در نظر بگیرید. وسایل نقلیه خودران فعلی باید این عامت را ببینند 
حروف��ی  را که انس��ان ها می بینند را بخوانند، ام��ا در آینده همانطور 
که پیرس مي گوید:» ما مي توانیم یک نشانگر بلوتوث 2 دالری در آن 
عامت قرار دهیم و پیام بگوید، به راست بپیچید. بنابراین در حالی که 
ما لزوما نیازی به کمک به وسایل نقلیه نداریم اما چیزهای زیادی برای 

کمک به وسایل نقلیه وجود دارد.«
5

افسرهای راهنمایی قابل درک برای ماشین ها
وس��ایل نقلیه خودران زمانی که با انس��ان هایی ک��ه در تقاطع های 
ترافیک��ی فعالیت مي کنند برخورد مي کنند با چالش مخصوص به خود 
مواجه می ش��وند. پیرس مي گوید:»ما انس��ان ها با حرکات دست اشاره 
می کنیم، و اگر شما مانند من رانندگی می کنید، حرکات دست بسیار 
زیادی دریافت می کنید. اما ما مجدداً باید فکر کنیم که چگونه ترافیک 
را هدایت می کنیم. یک تغییر سیاس��ت ساده مي تواند افسر های پلیس 
ترافیک را به اس��تفاده از نشانه هایی در راه سوق دهد که باعث مي شود 

خودروهای خودران آنها را بفهمند.«
6

سطوح جاده تقویت شده
خودروهای خودران مي توانند برای س��طح جاده ها هزینه بر باشند تنها 
 ب��ه دلیل اینکه کاری را ک��ه می خواهیم انجام می دهند. پیرس مي گوید:

»خودروه��ای خودران دقیق��اً آنچه را که می خواهید انج��ام می دهند و 
حدس بزنید چه رخ مي دهد؟ اگر شما در حال برنامه ریزي یک وسیله نقلیه 
 مستقل در دیترویت یا جاهای دیگر هستید، چه کاری از این وسیله نقلیه 
می خواهید؟ خط وسط را بگیر. به نظر منطقی می آید؟ این اتومبیل ها خیلی 

خوب هس��تند و مي توانند موقعیت خود را تا حد نیم سانتیمتر نیز 
تعیین کنند. همه آنها یک نوع برنامه ریزي دارند و چه کس��ی می خواهد 
برنامه نویس��ی باش��د که به آنها بگوید یه کم به طرف راست حرکت کن؟ 
هیچک��س این کار را انجام نمیدهد و تک تک آنها در خط وس��ط حرکت 
مي کنند.« پیرس ادامه مي دهد »اکنون برای کسانی که در طراحی سطح 
جاده کار نمي کنند، این بدان معنی است که تمام وزن هر وسیله نقلیه اساسا 
در دو چرخ قرار مي گیرد. ما بزرگراه ها را برای جابجایی وزن هر وسیله نقلیه 
در مس��یرهای دوچرخه ای طراحی نمی کنیم. دلیل آن این اس��ت که ما 
انسان ها از روی یک خط حرکت نمی کنیم بلکه بر روی تمام مسیر حرکت 
م��ی کنیم.  پیرس گفت: برای جلوگیری از ایجاد چاله در جاده ها، ممکن 
است مسئوالن حمل و نقل مجبور شوند جاده ها را از آسفالت بتنی یا آسفالت 
با حجم بیش��تر بسازند. ما باید به آنچه که در زیرساخت هایمان انجام می 
دهیم توجه کنیم. این چیزی است که امروز بسیار مورد توجه است، چرا که 
من اهمیتی نمی دهم که شما فکر می کنید که وسایل نقلیه خودران تا  5 
سال، 10 سال، 15 سال یا 20 سال آینده همه گیر شوند. ما جاده ها را برای 

50 سال طراحی می کنیم. 
7

آسفالت راه راه 
اغلب اوقات وقتی که راهسازی ها جاده را احداث مي کنند تا زمان  اتمام 
کار خط کشی را به تعویق می اندازند اما خودروهای خودران به خط کشی 
جاده وابسته هستند. این خودروها به سادگی ممکن است در هنگام مواجه 

شدن با یک جاده بدون خطکشی متوقف شوند. 
پیرس مي گوید: پس از آس��فالت کردن جاده، آنرا خط کشی کنید. من 
ش��رط می بندم که 90 درصد از ادارات حمل و نقل و ش��هرها و ایالت های 
سراسر کشور این کار را انجام نمی دهند. آنها یک یا دو روز منتظر هستند. 
دوباره اگر ش��ما دومین خودرو خودران را در اختیار دارید شانس آورده اید 

اما اگر اولین نفر هستید، با مشکل مواجه حواهید شد.«
Forbes. :منبع

7 راه برای ارتقای حمل و نقل از طریق خودروهای خودران
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 گسترش همکاری های تجاری در زمینه
حمل و نقل و لجستیک بین ایران و آلمان 

افزودند که همکاری در حوزه تاسیس��ات زیربنایی و به اشتراک گذاری تجربیات و دانش بین سطح منطقه اي تحت تاثیرقرار دهد. ایشان با اعام آمادگی برای همکاری های بیشتر با ایران اس��تقبال مي کنند و تش��کیل پایگاه های حمل و نقل در ایران مي تواند مناسبات دو کشور را تا و ایده های جدید از جمله تشکیل برنامه کلی میان دو دولت جهت گسترش بخش حمل و نقل گفت: امیدواریم راه حل های خوبی برای همکاری های آتی بیابیم. شرکت های آلمانی از راه ها در ابتدا گرارد ش��ولز، رییس هیئت آلمانی، ضمن ابراز خوش��حالی از حضور در این جلسه حمل و نقل و لجستیک ایران در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار گردید.حضور هیاتی از نمایندگان دولتی و بخش خصوصی حمل و نقل آلمان به میزبانی فدراس��یون نشس��ت بررس��ی فرصت های تج��اری ایران و آلم��ان در حوزه حمل و نقل و لجس��تیک با ماهنامه حمل و نقل کشورهای اسالمی|
وارد قالب مذاکرات رو در رو گردید و حاضرین به بحث و تبادل نظر با یکدیگر پرداختند.ناوگان ایرانی در نظر بگیرد. در انتهای جلسه و پس از مطرح شدن پرسش های حضار، جلسه کشور تسهیات ویژه ای را برای فعاالن اقتصادی حوزه حمل و نقل به خصوص برای رانندگان دو کشور را نیز کاهش مي دهد، بنابراین می بایستی سفارت آلمان در هماهنگی با دولت این مشکل موجب افزایش بهره وری ناوگان جاده ای ایران گردیده، هزینه و زمان حمل کاال بین به کش��ور آلمان و محموالت وارداتی به ایران مي باش��د. ایشان خاطرنشان کردند که حل این مدیران و رانندگان ش��رکت های حمل و نق��ل بین المللی ایرانی برای حمل محموالت صادراتی ای��ران در این باره افزود: از ابتدای س��ال جاری اخذ روادید یکی از اساس��ی ترین مش��کات بیشتر از وضعیت فعلی است. رییس انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی مالکان کامیون تجاری نزدیکی، حتی بیش��تر از گذش��ته، برقرار نمایند چرا که پتانسیل های دو کشور بسیار کردند: ایران و آلمان مي توانند در زمینه های مختلف از جمله حمل و نقل و لجس��تیک روابط علی محمودی س��رای، نایب رییس فدراسیون حمل و نقل و لجستیک، در این جلسه اشاره دو طرف از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است.

دیدار جمعی از نمایندگان سازمان ایرو از انجمن 
شرکت های حمل و نقل بین المللی مالکان کامیون ایران

ماهنامه حمل و نقل کشورهای اسالمی|
آقای رافائل هریت ریاس��ت بخش e-TIR و 
مش��اور رئیس TIR و آقای الکس��اندر مونولوف 
مدیربخش خدمات ترازیت از نمایندگان سازمان 
ای��رو  اتحادی��ه حمل ونقل بین الملل��ی جاده ای 
)IRU(   و هیئت اتاق بازرگانی ایران از  در روز 
29 آبان ماه س��ال 1396 از انجمن شرکت های 
حمل و نقل بین المللی مالکان کامیون ایران دیدار 
کردند. در ابتدای این دیدار آقای محمودی سرای  
گزارشی از فعالیت های این انجمن ارائه نمودند و 

مس��ایل و مش��کات حاکم بر فعالیت هاي بخش حمل ونقل جاده ای را مطرح و نقطه نظرات خود  
را در این خصوص تش��ریح نمودند و همچنین در رابطه با اهداف و چش��م اندازها و ماموریت این 
انجمن و توسعه مداوم حمل و نقل جاده ای بین المللی، پیشبرد حوزه های اقتصادی و امور حمل و نقل 
بین المللی مسائلی را مطرح نمودند. وی همچنین به جایگاه آینده این انجمن  در حوزه حمل و نقل 

بین المللی اشاره و این جایگاه را موثر و نقش آفرین دانست. 
 درادامه نمایندگان س��ازمان ایرو ضمن ابراز خوشحالی از حضور در انجمن به ضرورت تعامل و 

همکاری میان سازمان و انجمن تاکید کردند.

نخستین جلسه کمیسیون حمل و نقل، لجستیک و گمرک
 ماهنامه حمل و نقل کشورهای اسالمی|

انجم��ن  کمیس��یون  جلس��ه  نخس��تین 
ش��رکت های حمل و نقل بین الملل��ی مالکان 
کامی��ون ایران از س��اعت 14:45 روز ش��نبه 
22 مه��ر م��اه س��ال 1396 در محل انجمن 
به طور مش��ترک با کمیس��یون مجمع ایران 
برای فردا تش��کیل شد. در این جلسه، پس از 
ت��اوت آیاتی چند از کام ا… مجید، جناب 
آقای محمودی، حضور اعضای محترم انجمن 
مالکان  بین الملل��ی  حمل و نقل  ش��رکت های 

کامی��ون ایران را خیر مقدم گفتند. در ادامه مس��ائل و موضوع��ات مربوط به انجمن به طور 
کامل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و اعضا در جریان تحوالت انجمن قرار گرفتند.


