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گزارش

شــرکت های  انجمن  رســمی  ماهنامه 
حمل ونقل بین المللی مالکان کامیون ایران|

متاسفانه از سال 1357 در بخش حمل و نقل 
جاده ای شــاهد افزایش روالــی مبنی بر »خود 
مالکــی« به جای »شــرکت مالکی« بــوده ایم. 
روندی که خسارات و لطمات جبران ناپذیری به 
صنعت حمل و نقل کشور وارد نموده است. طی 
سال های اخیر رکود حاکم بر فضای کسب و کار 
در کشــور به حوزه حمل و نقل نیز تســری پیدا 
کرده است و شرکت های حمل و نقل بین المللي 

نیز با چالش های عدیــده ای روبرو بوده اند و به 
نظر می رســد یکی از مســائل و موضوعاتی که 
در حــوزه سیاســت گــذاری کالن حمل و نقل 
بین المللي می بایســت برای خــروج از وضعیت 
فعلی مورد توجه و پیگیــری قرار گیرد ارتباطی 
است که میان شرکت های حمل و نقل و ابزار و یا 
وسائط نقلیه برقرار باشد.در دنیا اساسا رابطه معنا 
داری میان مالکیت وســایط نقلیه و شرکت های 
این بخش وجود دارد و عمده تملک وسائط نقلیه 
در اختیار شــرکت های حمــل و نقل بین المللي 

اســت. لذا داشــتن شــرکت های حمــل و نقل 
بین المللي کامیون محــور عالوه بر امکان رقابت 
شرکت های ایرانی در این زمینه موجب کارآفرینی 
و اشــتغال زایی بیشتر خواهد شد. ضمن تبریک 
اعیاد ســعید قربان و غدیر، امید است با تالش و 
همکاری متقابل دولت و بخش خصوصی بتوانیم 
به ارتقــا جایگاه حمل و نقل در کشــور و فعال 
 نمودن بیش از پیش این حوزه کمک شــایان و 

موثری بنماییم.
ادامه مطلب در شماره بعد

دغدغه های رییس هیات مدیره انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللي مالکان  کامیون ایران ضمن پیام تبریک اعیاد مقدس قربان و غدیر؛ 

ضرورت حرکت به سمت شرکت هاي حمل ونقل بین المللي کامیون محور

بازدید نمایندگان انجمن مالکان  همراه با هیاتی از مرز بازرگان و گوربوالغ
در پی مشــکالت عبور و مرور کامیون های ترانزیتی 
ایرانی و خارجی در بزرگترین و قدیمی ترین مرز ایران 
بــا ترکیه که بارها از ســوی شــرکت های حمل ونقل 
بین المللي به انجمن اعالم شده بود و پیگیری های بعمل 
آمده با گمرک کشــور، به منظور رفع موانع موجود در 
مرزها، به خصوص مرز بازرگان طی دســتور ریاســت 
گمــرک ایــران و هماهنگی های بعمل آمــده با دفتر 
مدیریت کل نظارت بــر ترانزیت گمرکی، مقرر گردید 
در معیــت معاونت محترم ترانزیــت و نمایندگان این 
انجمن بازدیدی از مرز دو کشور بعمل آید، تا از نزدیک 
با حضورمدیــران دولتی و بخــش خصوصی، بصورت 
ملموس بروکراســی اداری حاکم وعلــل کندی عبور، 
 حرکت و توقف های روزانه و شبانه وسایط حمل و نقل 
بین المللي وارده به/از گمرک مــرزی بین المللي ایران 
)بازرگان( مورد بررســی قرار گرفته و به جهت رفع آنها 

تمهیداتی اندیشیده شود.
 در همین راســتا بازدید در روزهای چهارم و پنجم 
مرداد ماه ســال جاری با همراهی معاونت محترم دفتر 

نظارت بــر ترانزیت و مدیر کل، معاونان و مســئوالن 
محترم گمرک بازرگان بمنظور تصمیم گیری در ارتباط 

با مشکالت موجود در این مرز، بعمل آمد.

بر همین اساس ابتدا بازدیدی از کلیه دوایر اجرایی 
و عملیــات اداری بــرای عبورکامیون ها بــه ایران در 
مرزگوربوالغ )طرف ترکیه( انجام شد. سپس در جلسات 

مختلفی در دفتر ریاســت گمرک بــازرگان با حضور 
مسئولین دوایر اجرایی گمرک بازرگان به عارضه یابی در 
سیستم اداری گمرک مرزی پرداخته و بحث و بررسی 
شــد و با بازدید میدانی روز بعــد ازنقطه صفرمرزی تا 
درب خروج گمرک بازرگان مشکالت اداری وسیستمی 
موجود در مرز مشخص گردید و راهکارهایی به منظور 
کاســتن بروکراســی اداری و بهبود فرایند های کنترل 
 ،)X-RAY( سوخت، آزمایشگاه، قرنطینه، ایکس ری
ســگ مواد یــاب و ... در رفت و آمــد کامیون ها ارایه 
شد و مقرر گردید جلســات تکمیلی در اداره ترانزیت 
 گمرک ایران ادامه یافته و نســبت به رفع مشــکالت 
تصمیم گیری گردد.در این بازدید تفاوت نظم موجود در 
دو طرف از نظر ســخت افزاری و نرم افزاری و آشفتگی 
ملمــوس وبی نظمــی در طرف ایران بــه وضوح قابل 
مشــاهده بود که به نظر می رسد این امر ناشی از عدم 
وجود مدیریت یکپارچه و وجود بیش از چندین ارگان 
متعدد تصمیم ســاز و مستقل ودخالت کننده خارج از 

نظارت گمرک بازرگان است.

»بانــک جهانی« جدیدترین گزارش »شــاخص 
عملکرد لجستیک« خود را منتشر کرد. این گزارش 
که هر دو ســال یک بار و تحت عنوان »ارتباط برای 
رقابت« منتشر می شــود، اولین بار در سال ۲۰۰7 
منتشر شد. در گزارش امسال )۲۰1۸( که عملکرد 
لجســتیکی بیــش از 1۶۰ کشــور در مقیاس یک 
)بدترین( تا 5 )بهترین( مورد بررســی قرار گرفته، 
آلمان با کســب نمره ۲/ ۴ در »شــاخص عملکرد 
لجستیک« توانســت به عنوان بهترین کشور در رده 

نخست این رتبه بندی قرار گیرد.
در گزارش پیشــین )۲۰1۶( نیز آلمان با نمره ۲3/ 
۴ در رده نخست قرار داشت. پس از آلمان، کشورهای 
سوئد با نمره کل ۰5/ ۴، بلژیک با نمره ۰۴/ ۴، اتریش 
با نمره ۰3/ ۴، ژاپن ۰3/ ۴، هلند ۰۲/ ۴، ســنگاپور ۴، 
دانمارک با نمره ۹۹/ 3، بریتانیا )انگلیس( با نمره ۹۹/ 
3 و فنالنــد با نمره ۹7/ 3 به ترتیب در رده های دوم تا 
دهم قرار دارند. به گزارش گروه اقتصاد بین الملل روزنامه 
» دنیای اقتصاد«، یکی از نکات حائز اهمیت این گزارش، 
بهبود چشمگیر عملکرد ایران و جایگاه مناسب آن در 
رتبه بندی امسال است. در »شاخص عملکرد لجستیک 
۲۰1۸« ایران توانســت با کسب نمره ۸5/ ۲ در میان 
1۶3 کشور در رده ۶۴ قرار گیرد. این در حالی است که 
در گزارش قبلی )سال ۲۰1۶(، ایران با کسب نمره ۶/ 
۲ در جایگاه ۹۶ قرار داشت. در گزارش سال ۲۰1۲ نیز 
ایران با نمره ۴۹/ ۲ در رده 115 جهان جای داشت. بر 
اساس آمارهای جدید گزارش »بانک جهانی«، این بهبود 
عملکرد ایران در تمامی معیارهای »شاخص عملکرد 

لجستیک« رخ داده است.

 یکه تازی ایران در تمام زیرشاخص ها
»بانک جهانی« در محاســبه »شاخص عملکرد 
لجستیک« خود از ۶ معیار استفاده می کند. با توجه 
به اینکه لجســتیک ابعاد مختلفی دارد، اندازه گیری 
و خالصه ســازی عملکــرد لجســتیکی کشــورها 
چالش برانگیز اســت. بررســی زمــان و هزینه های 
مرتبط با فرآیندهای لجســتیک- نظیر فرآیندها در 
پایانه های گمرکــی )بنادر، فرودگاه ها و...(، ترخیص 
گمرکی، حمل ونقل و... -یک قدم اولیه در این زمینه 
است. برای محاسبه »شاخص عملکرد لجستیک«، 
این نهاد در یک نظرسنجی، نظر مشارکت کنندگان 
را در مورد ۶ جزء اصلی عملکرد لجستیک می پرسد 
و از  آنهــا می خواهد این معیارها را برای کشــورها 
امتیازبندی کنند )از یک تا 5(. افراد مشارکت کننده 
در این نظرســنجی نیز از ۸ کشــوری که بیشترین 
حجم تجــارت را دارند به صــورت تصادفی انتخاب 
می شــوند )به یک روش علمی این انتخاب صورت 
می گیرد(. بر این اساس، ۶ معیاری که برای محاسبه 
شاخص کل از مشــارکت کنندگان پرسیده می شود 
عبارتند از: »کارآمدی فرآیندهای ترخیص، گمرک و 
مدیریت مرزها«، »کیفیت زیرساخت های حمل ونقل 
و تجارت«، »ســهولت سازماندهی محموله هایی که 
به صورت رقابتی قیمت گذاری شــده اند«، »کفایت 
و کیفیت خدمات لجســتیک«، »توانایی ردیابی و 
پیگیری محموله« و »زمانی که به طور معمول طول 
می کشــد محموله بر اســاس زمان بندی  به دست 

خریدار برسد«.
یافته هــای گــزارش جدید »بانک جهانی«  نشــان 

می دهد، ایران توانســته عملکرد خود را در تمام این ۶ 
معیار -چه در رتبه و چه نمره – بهبود بخشــد. بر این 
اساس، در گزارش ۲۰1۸ »شاخص عملکرد لجستیک«، 
ایران در شاخص »کارآیی فرآیندهای گمرکی« با کسب 
نمره ۶3/ ۲ توانســت جایگاه خــود را از 11۰ گزارش 
پیشــین به جایگاه 71 ارتقا دهد؛ در شاخص »کیفیت 
زیرســاخت ها« ایران با کســب نمره 77/ ۲ از رتبه 7۲ 
گزارش پیشــین به جایگاه ۶3 رســید؛ در شــاخص 
»سهولت سازماندهی تجارت« ایران با کسب نمره 7۶/ 
۲ از رتبه ۸۸ گزارش پیشین به جایگاه 7۹ ارتقا یافت؛ 
در شاخص »کفایت و کیفیت لجستیک« ایران با کسب 
نمره ۸۴/ ۲ از رتبه ۸۲ گزارش پیشــین به ۶۲ رسید؛ 
در شاخص »پیگیری و ردیابی« ایران با کسب نمره 77/ 
۲ از رتبه 111 گزارش پیشــین به ۸5 صعود کرد؛ و در 
شــاخص »زمان دریافت محموله« ایران با کسب نمره 
3۶/ 3 از رتبه 11۶ گزارش پیشــین به رتبه ۶۰ جهش 
کرد. در واقع نســبت به گزارش قبلــی )۲۰1۶(، ایران 
بیشــترین بهبود را در معیار »زمان دریافت محموله« 
داشته است که توانسته نمره خود را از ۸1/ ۲ به 3۶/ 3 

و رتبه خود را از 11۶ به ۶۰ ارتقا دهد.

  »لجستیک« عامل حیاتی توسعه
این گزارش ششمین نسخه از گزارش های»بانک 
جهانی« در »شاخص عملکرد لجستیک« است که 
تحت عنوان »ارتباط برای رقابت« منتشر شده است. 
این گزارش که اولین بار در سال ۲۰۰7 منتشر شد، 
از ابتدا با هدف توسعه یک شاخص مقایسه ای تهیه 
شد که مشــخص می کند چطور یک زنجیره عرضه 

کارآ منجر بــه ارتباط میان کســب وکارها، بازارها 
و عملکرد لجســتیک می شود. لجســتیک تنها به 
معنی ارتباط میان زیرساخت ها نیست بلکه مقررات 
و قوانیــن حوزه خدمات و تســهیل تجــارت را نیز 
شامل می شود. بر اســاس یافته های این گزارش، از 
ســال ۲۰۰7، اکثر کشورهایی که با »بانک جهانی« 
همکاری می کنند از اهمیت »عملکرد لجســتیک« 

برای ایجاد رشد و یکپارچگی اقتصادی آگاهند.
بر اســاس یافته هــای گزارش »شــاخص عملکرد 
لجســتیک ۲۰1۸« این نهاد، طی چند سال اخیر 1۰ 
کشوری که بهترین عملکرد را در این شاخص داشته اند 
بدون تغییر مانده اند. از 3۰ کشور برتر این رتبه بندی، 
۲۴ کشور عضو »سازمان همکاری  اقتصادی وتوسعه« 
هستند. 1۰ کشــور انتهایی این فهرست نیز عمدتا از 
گروه  کشورهای درآمد پایین یا کمتر از درآمد متوسط 
هســتند. به عالوه این کشــورها اصوال از اقتصادهایی 
هســتند که تحت تاثیر درگیری هــای نظامی، بالیای 
طبیعی و ناآرامی های سیاســی قرار گرفته اند. در حال 
حاضر کمبود نیروی کار در مهارت های لجستیک در هر 
دو گروه  کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه وجود 
دارد. کشورهای توســعه یافته عمدتا نیاز به نیروی کار 
کارگر نظیر رانندگان کامیــون، دارند. در مقابل اما در 
کشــورهای در حال توسعه نیاز به نیروی کار مدیریتی 
بیشــتر احســاس می شــود. در گزارش لجســتیک 
»بانک جهانی«، همچنین مهم ترین ریســک های این 
حوزه شناســایی شــده اند. در این باره اکثر کشورها، 
»حمــالت ســایبری« را بزرگ تریــن تهدیــد حوزه 

لجستیک  می دانند.

»بانک جهانی« در جدیدترین گزارش تجاری خود خبر داد:

۳2پله صعود لجستیک ایران
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ديدگاه

دیدگاه صاحب نظران حوزه حمل ونقل جاده اي و ترانزیت به نوسانات بازار ارز

فشار سنگین قیمت دالر بر کمر فرتوت ترانزیت ایران! 

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن شرکت های حمل ونقل بین المللی مالکان کامیون ایران
ماهنامه رسمی انجمن شرکت های حمل ونقل 

بین المللی مالکان کامیون ایران|
اولین مجمــع عمومی عادی ســالیانه انجمن 
شرکت های حمل ونقل بین المللی مالکان کامیون 
ایــران ساعت15:۰۰روزچهارشــنبه ۲7 تیر ماه 
13۹7 در محــل ســالن جلســات انجمــن و با 
مشارکت تعداد ۲1 نفر از اعضای هیأت مدیره و با 
حضور آقای علی سلیمانی، نماینده اتاق بازرگانی 

و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، برگزار شد.
در ابتــدا آقای علی محمودی ســرای، رییس 
هیأت مدیــره انجمن، ضمن خوشــامد گویی به 
مدعوین جلسه، با ابراز خوشنودی از دستاوردهای 
موفقیــت آمیــز انجمن در طی یک ســال اخیر، 
افق های روشــنی را در ادامــه کار انجمن پیش 
بینی نمــوده و بر ضرورت همکاری و مشــارکت 
فی مابین اعضای مالکان کامیون با انجمن تاکید 
کردند. ضمن ادامه ی جلســه، گــزارش عملکرد 
هیأت مدیره توســط آقای علی محمودی سرای 
قرائت شد و سپس خانم فریده فیروزفر به عنوان 

خزانه دار و عضو هیأت مدیره انجمن، صورت های 
مالی و تراز ســال منتهی به پایان اسفند ماه سال 
13۹۶ را به ســمع و نظر حاضران جلسه رساندند 

که با رای موافق اکثریت آرا تصویب شد. در ادامه، 
گــزارش بازرس قانونی انجمن، آقای رامین طالب 
زاده، عملکرد سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 

ســال 13۹۶ را در اختیار حاضران جلسه قرار داد 
که با کسب حداکثر آرا به تصویب رسید. 

همچنین با اتفــاق نظر حاضران در جلســه، 
آقای رامین طالب زاده با کسب 15 رای به سمت 
بازرس اصلی و آقای رحیم قلی زاده با کســب ۶ 
رای به ســمت بازرس علی البدل انجمن معرفی 

شدند. 
ضمن ادامه ی مجمع، حق عضویت ســاالنه با 
افزایش ۲۰ درصد نسبت به سال قبل برابر با 1۴ 
میلیــون ریال تعیین گردیــد و مبلغ 1۰ میلیون 
ریال حــق ورودیه اعضای جدید مــورد تصویب 
مجمع قرار گرفت که این مبلغ نســبت به ســال 

گذشته تغییری نکرد. 
همچنین روزنامه »جهــان اقتصاد« نیز جهت 
درج آگهی هــای انجمن شــرکت های حمل ونقل 
بین المللی مالکان کامیون ایران، انتخاب شــد. در 
انتها ضمن آرزوی موفقیت و ســربلندی، جلسه با 
ذکر صلوات بر حضرت ختمی مرتبت در ســاعت 

17 به پایان رسید.

 مجید خیاطی مطلق|
مدیرعامل شرکت حمل ونقل بین المللي ناویان|

تاثیر نوســانات ارز بر 
تمامی صنف ها و در نهایت 
مــردم کشــورمان امری 
آشــکار و ملموس بوده و 
حمل ونقل بین المللی نیز 
از این رهگذر تاثیر پذیرفته 
به پیکره  اثرات مخربی  و 

حمل ونقل وارد ســاخته است. اثر مستقیم نوسانات و 
بهتر بگوئیم افزایش نرخ ارز رابطه مستقیم با نرخ خودرو 
و تهیه قطعات یدکی و الستیک و خدمات مربوطه بر 
حمل ونقل بین المللی که شــریان اصلی اقتصاد کشور 
میباشد داشته و عالوه بر لطمات جانی اثر مستقیمی در 
اقتصاد کشور اعم ازحمل محموالت وارداتی و صادراتی 
و ترانزیتی دارد. عالوه بر شاغلین در صنف حمل ونقل 
بین المللــی صاحبان کاال نیز با نوســانات ارز معموال 
فعالیت های خــود را تا تثبیت نرخ متوقف می نمایند 
که این امر نیز خود باعث رکــود در صنف می گردد. 
کشورهائی که چتر حمایتی خود بر صنف حمل ونقل 
می گســترانند تجربه موفقی در کارائی صنف و بهبود 
اوضاع اقتصادی و حتی خنثی نمودن اثرات نوســانات 

داشته اند که جا دارد سرلوحه خود قرار دهیم.
دولت محتــرم با ایجــاد وزارتخانه ای مختص 
حمل ونقــل و دعوت از کارشناســان و خبرگان و 
اقتصــاد دانان  صنف می تواند از این صنف اثر پذیر 
و اثرگذار حمایت نموده و عالوه بر تجهیز و نوسازی 
ناوگان در ارزآوری توســط این صنف اقتصادکشور 

راسرو سامان بخشد.
-تصمیمات دولت مبنی برنحــوه و مقدار اخذ 
مالیات باالخص مالیات بر ارزش افزوده اثر مستقیم 
بر صنف دارد در حالیکه مالیات شــرکت ها گاهی  

بدون توجه به میزان درآمد آنها اخذ می گردد.
-بررســی وضعیت گذشــته و حال کشورهای 
توســعه یافته و در حال توسعه بخوبی گویای این 
موضوع هست که کشورهائی که به عناوین مختلف 
صنف حمل و  نقل خــود را تقویت نموده و حتی 
سوبسید پرداخت نموده اند در شکوفائی صنف و بقیه 
مشاغل پیشرفت بسزائی داشته و در ارزآوری صنف 

موفقیت شایان توجهی داشته اند.

محمد عددیان نیشابوری|
مدیرعامل شرکت حمل ونقل بین المللي اسکان برودت پارس|

به باور بنده نوسانات 
و افزایــش قیمت ارز 
تاثیر مســتقیم  باعث 
بر حمل ونقل  منفی  و 
کشــور می شود چون 
نــرخ کرایــه و هزینه 
مســتقیما تحت تاثیر 

ارز هستند. با باال رفتن ارز کرایه نیز باالرفته و 
هزینه های بخش واردات و صادرات و در نهایت 
قیمت تمام شــده کاال هم بــاال می رود. این 
تاثیر مســتقیم انکار ناپذیر است.در خصوص 
واکنش دولت هم بایــد تاکید کنم که خوب 
بود دولت زودتر به سراغ فعاالن اقتصادی می 
آمد و بایســتی تاکید کنم که هر مقدار دولت 
و وابستگانشــان و نهاد های وابسته به دولت، 
پایشــان را از  فعالیت های اقتصــادی بیرون 
بکشــند به همان نســبت اوضاع رو به بهبود 

خواهد رفت.

میر فتحعلی سید زنوزی|
مدیرعامل شرکت حمل ونقل بین المللي دومان ترابر|

افزایش قیمت  تاثیــر 
ارز بــر حمل ونقــل: بــا 
هزینه هاي  اینکــه  توجه 
بیــن راهي در خــارج از 
کشور به ارز پرداخت مي 
ارز  نرخ  نوســانات  گردد، 
تاثیر بســزایي در تعیین 

میــزان کرایه حمل و تثبیت نرخ حمل و رونق صنعت 
حمل ونقل بین الملل دارد. در باب بهترین واکنش دولت 
باید گفت تثبیت نرخ ارز، تسهیل در تامین ارز بین راهي 
رانندگان، شفاف نمودن قوانین مالیاتي وحذف مالیات بر 
ارزش افزوده براي صنف حمل ونقل بین الملل به جهت 
عقد قرارداد حمل کاالي وارداتي در کشور مبدأ ) خارج 
از ایران( و استقرار مصرف کنندگان کاالهاي صادراتي 
در خارج از کشــور، حذف موانع و مشکالت صادرات و 

واردات کاال و نظارت مستمر بر اجراي آن است.

ماهنامه رسمی انجمن شرکت های حمل ونقل بین المللی مالکان کامیون ایران|
 در پی تحوالت چندماه اخیر بازار ارز تقریبا هیچ بخش اقتصادی در کشــور وجود ندارد 
که تحت تاثیر این تحوالت با مشکالتی مواجه نشود و حمل ونقل جاده اي نیز مستثنی از این 
قاعده نیســتند، در این راستا دو پرسش اصلی؛ نوسانات نرخ ارز چه تاثیراتی بر حمل ونقل 
جاده اي داشــته است؟ و به نظر شما بهترین عملکرد و رویکردی که دولت در شرایط فعلی 
اقتصادی می تواند اتخاذ کند چیست؟ از فعاالن حوزه حمل نقل بعمل آمده که هرکدام ضمن 
بیان تاثیرات این نوســانات به ارائه راهکارها و پیشنهاداتی در زمینه کاهش تاثیرات منفی 

این نوسانت و بازگشت ثبات اقتصادی پرداختند. متن این گزارش در ادامه می آید:

سعید هادئی| مدیرعامل شرکت حمل ونقل بین المللي گاهبار|
نوســانات نرخ ارز تاثیر مســتقیم بر حمل ونقل جادهای بین المللی در 
مرحله اول و در مرحله بعدی  بر حمل ونقل داخلی داشــته است، و بصورت 
تدریجی از زمان شروع نوسان تا به امروز  به جرات تردد را به کمتر از نصف 
رسانده اســت. به نظر من در چنین شرایط اقتصادی فعلی بهترین رویکرد 
دولت باید خیلی با احتیاط و با بررســی دقیق شرایط اقتصادی، اجتماعی و 
روانی داخل و همینطور شرایط سیاسی بین الملل  باشد و در نتیجه عملکرد 
متناســب با شــرایط زمانی موارد فوق اعمال نماید، چرا که شرایط زمانی 

حســاس اجازه تکرار روش های غلط را غیر ممکن می داند. در نهایت به عقیده من مهمترین مورد 
در مرحله اول ارام نمودن نرخ ارز قابل اســتفاده عموم و یک ثبات نسبی می تواند تاثیر بسزایی بر 

حرکت بازار و در نتیجه صنعت حمل ونقل جاده اي داشته باشد.
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بررویخطجادهاي

 توسعه راه های ترانزیتی 
مناطق مرزی

وزیر راه و شهرسازی در سفر مردادماه خود به اردبیل 
بر ضرورت بهبود وضعیت زیرساخت های ارتباط جاده ای 
تاکید کرد. وی در سفر به شمال استان اردبیل با تاکید 
بر ضرورت تامین زیرساخت های جاده های ترانزیتی برای 
توسعه پایانه و گمرک بیله ســوار عنوان کرد: مشکالت 
این حوزه در مبادالت اقتصادی با کشــورهای همسایه 
تاثیر منفی دارد و باید بهسازی و احداث زیرساخت های 
جاده ای در این مســیر در اولویت باشد. آخوندی با بیان 
این که از نظر ترانزیتی شهرســتان بیله سوار با مشکالت 
زیادی مواجه اســت. این مشــکالت باعث می شــود با 
وجــود ظرفیت های قابــل توجه ســرمایه گذاران برای 
ســرمایه گذاری در این منطقه رغبت چندانی برای این 
کار در بین آنها دیده نشــود در نتیجه باید این مشکل 
را رفع کنیم. عباس آخوندی با اشــاره به تردد بیش از 
1/5 میلیون نفر از پایانه بیله ســوار اظهار می کند: این 
میزان از تردد، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه است و 
ضرورت توجه به توسعه گمرک بیله سوار را درکنار تامین 

زیرساخت ها نشان می دهد. 

آشکارسازی ۱585 نقطه پر تصادف 
در جاده های کشور

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل 
از روابط عمومی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، 
با هدف بررسی وضعیت پروژه شناسایی، اولویت بندی 
و ایمن ســازی نقاط پر تصادف و بررسی موضوع وقوع 
تصادفات در محدوده 3۰ کیلومتری اطراف شــهرها و 
اتخاذ تدابیر ایمنی پیرامون این امر، کمیته مهندســی 
ایمنی راه کمیســیون ایمنــی راه ها با حضــور اعضاء 
تشکیل جلسه داد. رضا اکبری مدیرکل دفتر نگهداری 
راه های سازمان با اشــاره به اهمیت و ضرورت برگزاری 
جلسات مســتمر با مســئوالن پلیس راه در خصوص 
طرح هــا و پروژه های مرتبط با موضوع ایمن راه، ارتقای 
ایمنی ســفرهای جاده ای و پروژه های در دست اجرا در 
این خصوص افزود: با تالش مسئوالن و دست اندرکاران 
ذی ربط 15۸5 نقطه آشکارســازی گردیده و به مرحله 
نهایی تهیه طرح ایمن سازی رسیده است. طرح شناسایی 
و رفع 15۸5 نقطه پر تصادف در راه های کشور مقرر بود 
که در دو مرحله انجام شود و خوشبختانه در مرحله اول 
15۸5 نقطه  آشکارسازی شده است و در مرحله بعدی، 

ایمن سازی 35۰ نقطه در دستور کار اجرا قرار دارد.

 مشکل قیمت الستیک 
کامیون داران

گنجی رییس انجمــن صنفی تولید کنندگان تایر 
ایران در خصوص عرضه تایرهای ســنگین و باری به 
کامیــون داران گفت: تایرهای ســنگین و باری تولید 
داخل در اختیار تعدادی نماینده و فروشنده رسمی در 
سراسر کشور قرار گرفته است و رانندگان و مالکان می 
توانند با در دست داشتن حواله وزارت راه و شهرسازی 
از این مراکز الستیک مورد نیاز خود را با قیمت مصوب 
سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده تهیه نمایند. 
گنجی همچنیــن در خصوص مشــکالت رانندگان 
کامیون گفت : هیچوقت مشکل کمبود تایر در کشور 
وجود نداشته است و کامیون داران بیشتر با قیمت تایر 
مشکل دارند تا کمبود تایر و اینکه قیمت تایر افزایش 
یافته است به علت افزایش قیمت دالر است. با توجه به 
افزایــش نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت مواد اولیه 
که در سال جاری شــاهد بودیم قیمت انواع تایرهای 
تولید داخل ۹ درصد افزایش یافته اســت اما افزایش 
قیمت تایرهــای وارداتی به علت اینکه تعیین قیمت 
ندارند خیلی بیشتر است و فروشندگان به هر قیمتی 

که بخواهند تایرهای وارداتی را به فروش می رسانند.

اخبارريلی

با توجه به نقش اصلی حمل کاالهای از مسیر جاده 
و نیز گســترش مسافرتها در فصل تابستان که در بین 
شــهرهای سراسر کشور افزایش می یابد  پدیده میزان 
عوارض آزادراه ها با حساســیت خاص بیسترس مورد 
توجه قرار می گیرد. در این یادداشت سعی شده به نحوه 
تعیین نرخ عوارض در ایران و سایر کشورها و همچنین 
قیمت و نحوه پرداخت آن بپردازیم.  قیمت های باالی 
عوارض کشــور همواره نارضایتی هایی در مورد هزینه 
باال عــوارض آزادراه ها بوجود مــی آورد. به طور کلی 
عوارض آزادراه های خصوصی، ســالیانه توسط وزیر راه 
و شهرسازی بر اساس مندرجات موجود در قراردادهای 
امضا شــده میان بخش خصوصی و ایــن وزارتخانه و 
همچنین بر اســاس وضعیت اقتصــادی منطقه مورد 
نظر و نرخ تورم تعیین می شــود ضمن این که عوارض 
آزادراه های دولتی توسط شورای اقتصاد تعیین می شود. 
با توجه به این که هزینه ساخت آزادراه های جدید باال 
است و همچنین محدودیت هایی در زمینه منابع دولتی 
وجود دارد می توان بهترین گزینه را مشــارکت بخش 
خصوصی داخلی و خارجی دانست که در نهایت باعث 

منطقی کردن نرخ عوارض جاده ای نیز می شود.

 قرارداد ساخت آزادراه ها
به طور کلی ساخت وســاز آزادراه ها بر اساس قانون 
سرمایه گذاری BOT انجام می شــود که این حروف 
مخفف Build، Operate  و Transform اســت. 
قرارداد BOT در حقیقت قرارداد ساخت، بهره برداری 
و واگذاری اســت کــه در آن معموال بیــن دولت ها و 
سازمان های متولی اقتصادی از یک طرف و شرکت های 
بخش خصوص از طرف دیگر منعقد می گردد و در آن 
باید ســاالنه ۸5 درصد از رقم مورد نظر سرمایه گذار از 
عوارض جاده ای برای اســتهالک اصل و سود سرمایه 
تامین شــود. با توجه به این که معموال رقم دریافتی 

توســط عوارضی ها کمتــر از میزان مورد نظر اســت 
در نتیجــه وزارت راه و شهرســازی یا دولت مجبور به 
تامین مابه التفاوت از طریق سایر منابع است. بنابراین 
درآمد حاصل از عوارضی های موجود در کشور عالوه بر 
تامین قسمت مالی سرمایه گذار بلکه در بخش تعمیر 
و نگهداری جاده، حقوق کارکنان راه ســازی و عوارض 

گیرنده صرف می شود.

 چگونگی تعیین نرخ عوارض
شرایط جاده، مسیر و نوع امکانات از جمله مهم ترین 
عواملی است که در تعیین نرخ عوارض جاده ای تاثیر گذار 
است و به طور کلی نرخ عوارض بر حسب خدمات ارائه 
شده تعریف می شــود. عالوه بر کشورهای اروپایی در 
کشورهای آسیایی نیز نرخ عوارض بر حسب خدماتی 
از وسایل نقلیه دریافت می شود همچنین میزان تعرفه 
عوارض به موارد مختلفی نظیر نوع وسیله نقلیه، میزان 

قدرت و وزن آن متفاوت است.

تنوع انتخاب  بین جادههای مختلف
در کشورهای مختلف امکان انتخاب بین جاده های 
بدون عوارض، با عــوارض کمتر و در نهایت با عوارض 
بیشتر وجود دارد که هر کدام از آنها مزایا و معایب خود 
را دارد. قاعدتا در تمامی جاده های خارج شــهری باید 
ایمنی مسافران به طور کامل رعایت شود که این شامل 
حال آزادراه های بدون عوارض نیز می شود اما آزادراه هایی 
کــه عوارض دریافت می کند، عالوه بر این مورد باید از 
خدمات و امکانات رفاهی مناسبی نیز برخوردار باشد. 
برای این که تفاوتی میان آزادراه های با عوارض کمتر و 
بیشتر بین مبدا و مقصد خاصی مشخص باشد عموما 
آزادراه های با عوارض کمتر، هزینه ساخت کمتری نیز 
داشته و در مقابل ترافیک بیشتری نیز خواهد داشت و 
این قضیه برای آزادراه های با عوارضی بیشــتر برعکس 

است. در نهایت مسافران می توانند تنوع انتخاب داشته 
باشند و از میان سه مســیر پیش رو بر حسب میزان 
عجله و هزینه ای که برای مسافرت در نظر گرفته اند یک 
مورد را انتخاب کنند.نکاتــی در مورد دریافت عوارض 

جاده ای در چهار کشور مختلف:
عوارض جاده ای در ایتالیا

در کشــور ایتالیا تعداد عوارضی های جاده ای زیاد 
اســت اما نکته ای وجود دارد که با ورود به یک سایت 
مشخص، مســافران می توانند با تعیین مبدا و مقصد 
خود و نوع خودرو، میزان هزینه عوارضی را پیدا کنند. 
عوارضی های ایتالیا مبلغ مــورد نظر را به صورت های 
مختلف نقدی، کارت اعتباری و یا به صورت الکترونیکی 
دریافــت می کند. نرخ عوارض بــا در ایتالیا با توجه به 

مسیر و نوع وسیله نقلیه ۲۶ الی 5۹ یورو خواهد بود.
عوارض جاده ای در آلمان

کش و قوس های مختلفــی میان در یافت عوارض 
توسط دولت آلمان و اتریش وجود داشته که همچنان 
نیز این قضیه ادامه دارد. کشور آلمان در ورودی تونل ها 
و برخی از آزادراه ها عوارض دریافت می کند و مبلغ آن 
بین 1۰ الی ۲۶ یورو اســت. جالب است بدانید که در 
آلمان شــبکه اتوبان های که به اختصار BAB خوانده 
می شود فاقد محدودیت سرعت است اما نهایت سرعت 

بر روی 13۰ کیلومتر بر ساعت توصیه می شود.
عوارض جاده ای در پرتغال 

در کشور پرتغال نیز عوارض جاده ای دریافت می شود 
اما در بیشــتر موارد عوارض به صورت نقدی پرداخت 
می شود. عالوه بر پرداخت نقدی روش های دیگری نیز 
به صــورت پرداخت از طریق کارت های مختلف وجود 
دارد همچنین می توان یک بلیط سه روزه برای پرداخت 
عوارض خریــداری کرد. الزم به ذکر اســت که مبلغ 
عوارض جاده ای در پرتغال متفاوت است اما حدود ۲۰ 

الی ۲۶ یورو برای موارد مختلف اعالم شده است.
عوارض جاده ای در ترکیه 

در ترکیه عوارض در آزادراه هایی دریافت می شود که 
به آنها اتویول و یا اتوبان همانند زبان فارسی می گویند 
و نحوه دریافت آن به ســه صورت اســت. در هر الین 
عوارضی ســه روش برای پرداخت مبلــغ وجود دارد 
که نــام آنها KGS، HGS و OGS اســت. در روش 
KGS مبلغ مــورد نظر از طریق کارت های مخصوص 
پرداخت می شــود و در روش HGS پرداخت از طریق 
برچســبی که بر روی شیشه خودرو قرار می گیرد و در 
روش OGS از طریق مبلغی مشخص به صورت ماهیانه 
انجام می شود. به طور کلی در ترکیه نمی توان تخلفی 
در مــورد پرداخت عوارض انجــام داد چرا که تمامی 
خودروها توسط دوربین های مشخصی بررسی می شود. 
نرخ عوارض در ترکیه از 7 الی 1۲۴ لیر متغیر اســت و 
بستگی به نوع وسیله نقلیه و فاصله بین دو محور دارد.

آیا حمل کاال در مسافت های بیش از ۳00 تا 400 کیلومتر از طریق جاده  صرفه اقتصادی دارد؟ 
یوسف منتظری با نقد گفته های یک مقام مسئول در 
که بخش حمل ونقل جاده اي گفته بود:»تجربه کشورهای 
مختلف نشان می دهد حمل بار در مسافت های بیش از 
3۰۰ تا ۴۰۰ کیلومتر از طریــق جاده  صرفه اقتصادی 
نــدارد و می توان با ایجاد مراکز لجســتیکی و هاب های 
چندوجهی، بــار را از مبادی اولیه به این هاب ها منتقل 
کــرد و بین هاب های ترکیبی در فواصل طوالنی بار را از 
طریق سیستم ریلی و مجددا از هاب مقصد تا نقطه نهایی 

توسط سیستم جاده ای حمل کرد.«
وی در جــواب این مســئول اعالم داشــت: چرا 
مســئوالن در امور حمل ونقل از تجربیات کشورهای 
صاحب سبک در حمل ونقل استفاده نمی کنند؟ اگر 
حمل بار در مســافت کوتاه بــرای کامیونداران و به 
صورت حمل ونقل جاده ای مقرون به صرفه نبود، کشور 
ترکیه که در غیاب ایران دارای یک صنعت حمل ونقل 
قوی شده است هرگز بار ترانزیتی به قزاقستان ارسال 

نمی کرد. این فعال بخش حمل ونقل جاده ای و ترانزیت 
خاطرنشــان کرد: نوع کاربری و نوع حمل بار و.... در 
حمل ونقل ریلی بسیار متفاوت با شرایط و توان حمل 
کاالی جاده ای است و تقریباً در همه جای دنیا حتی 
در فواصل طوالنی بین ایالتی آمریکا، حمل بار توسط 
کامیون ها انجام می شود. وی اظهار کرد: آشنا نبودن 

برخی مســئوالن حمل ونقل با جزئیات این صنعت 
و عدم اطالع کافی ایشــان از شــرایط رانندگان، نوع 
فعالیت و صرفه اقتصادی و...باعث شده در برخی موارد 
یا مطالبی غیرفنی بیان کنند و یا طرح های ناکارآمدی 
را به اجرا بگذارند که موجب ضرر بیشــتر رانندگان و 

اضافه شدن مشکلی به مشکالت دیگرشان شود.

عوارض جاده اي؛ از ایران تا اروپا
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 ۹0 درصد حمل ونقل ایران
جاده ای است

حمل ونقل  شرکت های  انجمن  رسمی  ماهنامه 
بین المللی مالکان کامیون ایران|

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ۹۰ درصد حمل ونقل 
ایران متکی به جاده است گفت: باید از سمت حمل ونقل 
جاده اي به سمت ریلی حرکت کنیم. عباس آخوندی در 
مراســم کلنگ زنی راه آهن همدان- مالیر با بیان اینکه 
نمایندگان استان همدان باید تالش کنند که در بودجه 
سال 13۹۸ اعتبارات این طرح تامین شود گفت: توسعه 
شبکه ریلی کشور به نحوی که سهم ریل را از مسافر و بار 

به چندین برابر وضع موجود برسانیم مد نظر ماست. 
 وی با بیان اینکه ایستگاه راه آهن در غرب شهر همدان با 
هدف تامین ایمنی و رفاه مسافران، تکمیل می گردد افزود: 
در وضع موجود ۹۰ درصد حمل ونقل ریلی ایران متکی به 
جاده اســت و برای حمل هر تن کیلومتر بار 35 سی سی 
گازوییل مصرف می کنیم که رقم بســیار باالیی است. وزیر 
راه و شهرسازی گفت: با توجه به مسیر کوتاه 75 کیلومتری 
راه آهــن همدان - مالیر، این طرح در ســریع ترین زمان 
ممکن ساخته شــده و به بهره برداری می رسد. آخوندی 
با تاکیــد براینکه همدان یکی از شــهرهای تاریخی ایران 
اســت و باید معماری این ایستگاه یکی از شاهکارها باشد 
ادامه داد: به همین منظور مسابقه ای بین برترین معماران 
ایران برگزار و طرح نهایی این ایستگاه از طریق این مسابقه 
انتخاب شد. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برخی مواقع 
گرفتاری های روزمره همه مــا را گرفتار می کند و یادمان 
می رود با چه مسائلی مواجه هستیم، گفت: به طور متوسط 
تغییر حمل ونقل هر یک نفر تن کیلومتر از جاده به ریل ۲۰ 
سی سی صرفه جویی در سوخت را رقم می زند. وی خدمت 
به مردم را اصلی ترین و مهمترین وظیفه مسئوالن برشمرد 
و عنوان کرد:وجود حدود ۲۰۰ میلیارد تنـ  کیلومتر بار در 
سال به چندین میلیون لیتر مصرف سوخت منجر می شود 
که رقم عظیمی اســت و این ضــرورت هدفگذاری تغییر 

حمل ونقل جاده ای به ریلی را نشان می دهد. 

 تعطیلی 70 شرکت حمل ونقل 
در رابطه با مشکالت رانندگان

حمل ونقل  شرکت های  انجمن  رسمی  ماهنامه 
بین المللی مالکان کامیون ایران|

 معاون وزیر راه و شهرســازی و رییس سازمان راهداری 
 و حمل ونقل جاده ای کشــور با اشــاره به ثبــت افزون بر

1۴ هزار شکایت در رابطه با مشکالت رانندگان، از تعطیلی 
دائم و موقت 7۰ شرکت حمل ونقل در همین راستا خبر داد. 
»عبدالهاشم حسن نیا« با اشاره به فعالیت ۶۰۰ هزار راننده در 
بخش حمل ونقل بار و مسافر کشور که 3۴۰ هزار نفر از آنان 
رانندگان کامیون هستند، در مورد پیگیری درخواست های  
کامیون داران اظهار کرد: موضــوع بیمه تکمیلی رانندگان 
و خانواده های آنها را در دســتور کار داریم که امیدواریم با 
اســتقرار آن بتوانیم رضایت سالمتی این قشر زحمت کش 
جامعه را فراهم ســازیم. وی همچنین از تالش برای اجرای 
مکانیزه فرایند کنترل هزینه های حمل ونقل بار در سراســر 
کشــور برای جلوگیری از اجحاف حــق و حقوق فعاالن در 
این حوزه خبر داد. وی با اشــاره به راه اندازی سامانه 31۴1 
و تلفــن گویای 1۴1 برای گزارش تخلفــات در این حوزه، 
گفت: تاکنون 1۴ هزار و 1۰۰ مورد شــکایت در این رابطه 
از ســوی رانندگان مطرح شده که منجر به تعطیلی دائم و 
موقت 7۰ شــرکت حمل ونقل شده است. حسن نیا از تمام 
رانندگان و کامیونداران کشــورمان خواست تا هرگونه خلل 
و کاســتی در رابطه با وضعیت جاده ها، نحوه دریافت بار و 
پرداخت حق الزحمه  از سوی شرکت ها را از طریق سامانه و 
تلفن گویای این سازمان برای رسیدگی و رفع مشکالت در 
این حوزه گزارش کنند. وی رسیدگی به وضعیت الستیک 
کامیون ها، پیگیری کرایه های تانکرهای سوخت رسانی و بیمه 
تامین اجتماعی رانندگان را از دیگر موضوعات مورد بررسی 
و رسیدگی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای اعالم کرد.

رويخطخبر

ماهنامه رسمی انجمن شرکت های حمل ونقل 
بین المللی مالکان کامیون ایران|

ســازندگان انواع مختلف کامیون در دو سه ماهه 
اخیر به بهانه افزایش قیمــت دالر، خواهان دریافت 
مبالغ بیشــتری از خریداران به عنــوان مابه التفاوت 
قیمت هنگام ثبت نام و خرید شــده اند. با وجود الزام 
دولت برای نوسازی حدود ۲۴۰ هزار کامیون فرسوده 
در کشور این تغییرات قیمتی به حدی افزایش یافته 
است که دیگر نمی توان باتوجه به وام ها و سیاستهای 

حمایتی کنونی  انتظار تحقق این هدف را داشت.
 ایــن تغییر قیمت کــه عــدد قابل توجهی برای 
خریداران اســت و صــدای اعتراض خریــداران هر 
دو دســته خصوصــی و دولتی را بلند کرده اســت. 
همچنین موجب شــده تا در ماه ها و هفته های اخیر 
بارها تجمعــات مختلفی در مقابــل نمایندگی های 
شــرکت ماموت  خودرو و برخی دیگر  از شرکت های 
خودروســازی داخلی شــکل بگیــرد.  و خریداران 
خواهان دریافــت خودروهای خود بــدون پرداخت 

قیمتی بیش از قیمت توافق شده قبلی باشند.
 در حالی که در اواخر فروردین امسال ولی اهلل سیف

در نشســتی با مقامات سوئدی در خصوص نوسازی 
نــاوگان بــاری جــاده اي کامیــون با همــکاری و 
مشارکت شرکت های ســوئدی تولیدکننده کامیون 
و نیــز تأمین مالی این طرح از ســوی شــرکت های 
تأمین ســرمایه و بانک های این کشــور برای اجرای 
طرح نوســازی ناوگان باری جــاده اي ایران مذاکره 
کرد. در آن نشســت ســیف اعالم کرد: بخش حمل 
 جاده اي کاال در ایران داراي ظرفیت ســرمایه گذاري

تــا 5 میلیارد یورو بیش از 5۰ هــزار میلیارد تومان 
اســت. این دیدار در راســتای اجرای پــروژه بزرگ 
نوســازی ناوگان حمل ونقل جاده اي اســت که زیر 
نظر معاونت اقتصادی رئیس جمهور اجرا می شــود. 

اما متاســفانه با اجرایی شــدن و تشدید مجدد 
تحریم های آمریــکا در مرداد و ماه های آتی، 

مانع اساسی برای طرف سوئدی است که 
بــه نوعی از اجرای تعهــدات و یا انجام 

سرمایه گذاری پرهیز کرده است.
باتوجه به میزان باالی گردش مالی 
صنعت حمل ونقل جاده اي کاال اما به 
دلیــل پایین بودن بهــره وری در آن، 
سودده نمی باشد و بسیاری از کامیون 
داران به دالیلی چون کمبود بار، کاهش 

میــزان عرضه و باال بــودن تقاضا، تردد 
حدود نیمی از عمر ناوگان به صورت یک 

سر خالی، گران بودن تسهیالت بانکی و باال 
بودن مبالغ اقساط و بسیاری مسائل دیگر عمال 

عالقه ای به نوسازی ناوگان خود ندارند. هم اکنون 
در ناوگان کامیون های ایران، بیش از 3۲ هزار دستگاه 

کامیون باالتر از ۴۰ سال عمر دارند.

 ادامه اعتراضات خریدارن کامیون
نه تنها اعتراض ها به ماموت خودرو ختم نمی شود 
بلکه در هفته ها و ماه های گذشته تجمع های اعتراضی 
در مقابل کارخانه سایپادیزل و ایران خودرودیزل برای 

تأخیر در تحویل خودروهایشان برگزار شده است.
مدیــران این شــرکت ها معتقدند کــه دریافت 
هزینه های بیشتر تنها در راستاي افزایش قیمت های 
صــورت گرفته به دنبال افزایش قیمت ارز روی داده 
است و قیمت گذاری جدید ارز موجب شده تا قیمت 
تمام شــده خودروهای فروخته شده بیش از چیزی 
باشــد که در زمان عقد قرارداد عنوان شده است. در 
ادامه یکی از مدیران شرکت های خودروسازی حتی 
تأکیــد می کند که دریافت چنین مبالغی از ســوی 
همه خودروســازان روی داده اســت و تنها محدود 
به شرکت های سنگین ساز نیست و به روالی مرسوم 
تبدیل شــده است و نمی توان ماشین های سنگین را 

از این قاعده مستثنا کرد.

 طرح نوسازی ناوگان حمل ونقل جاده اي دولت 
پیشــتر دولت برای جایگزین  کردن کامیون های 
فرسوده طرحی را آغاز کرد که در آن به صاحبان دو 
کامیون، یک کامیون می داد تا باهم شــریک بشوند. 
دولت در ازای این شراکت دونفره و خروج دو کامیون 
فرسوده، حدود نصف قیمت کامیون های جدید را با 
وام 1۸ درصدی پرداخــت می کند و دو راننده باقی 

پول کامیون نو را می پردازند.
در کل ایــن طرح شــامل نوســازی ۲۰۰ هزار 
دســتگاه کامیون، اتوبوس و مینی بوس می شــود و 
هدف اصلی دولت هم کاهش آلودگی هوا و مشکالت 

محیط زیست اســت. در خصوص تهران بیش از 7۰ 
درصد آلودگی هوا مربوط به وســایل نقلیه اســت و 
در این میان اتوبوس ها و کامیون ها بیشــترین سهم 

را دارند.
در ســال های پایانی دهــه 13۸۰ و آغاز 13۹۰، 
افزایش قابل توجه واردات دولت، در بخش حمل ونقل 
جاده ای رونق ایجــاد کرد و تعداد کامیون ها افزایش 
یافــت. اما بعد با آغاز تحریم ها و کاهش قیمت نفت، 
واردات کاهــش یافــت و کار در صنعت حمل ونقل 
جاده ای از رونق افتاد. حــاال دولت می خواهد هم از 
کامیون های فرسوده خالص شود و هم فکری به حال 

کامیون داران بیکار کند.

کامیون ها  قیمت  آور  سرســام  افزایش   
باتوجه به نوسانات قیمت دالر

طی یکی دوماه اخیر دو سه برابر شدن قیمت 
دالر و یــورو در بازار، نقش بســزایی در افزایش 
قیمــت کامیون ها و کشــنده ها از میانگین ۴۰۰ 
الی یک میلیارد تومان به حداقل قیمت ها نزدیک 
یک میلیارد به باال داشته است. گفتنی است حتی 
در چند ماه اخیر کشــنده های مطرح ســوئدی و 
فنالندی نوســاز در بازار داخلــی ایران به قیمت 
بعضا تا یک میلیارد تومان به فروش می رسیدند. 
این در حالی اســت که در جمهوری آذربایجان، 
ترکمنســتان و ترکیه به عنوان ســه رقیب اصلی 
ایــران در صنعــت ترانزیت، همیــن خودروهای 
ســنگین بین 3۰۰ تا 5۰۰ میلیون تومان خرید 

و فروش می شوند.
در صورتــی که دولــت بتواند با اســتفاده از 
فاینانس خارجی که احتماال شرکت های لیزینگ 
وابسته به شرکت های تولیدکننده کامیون سوئدی 
باشــند، طرح نوسازی ناوگان جاده اي را در مدت 
زمانی کوتاه و با اســتفاده از ســود متناسب، 
تأمین مالی و اجرایی کند، تا حدود زیادی 
از مشــکالت رانندگانی که در خطوط 
ترانزیت بین المللی فعال اند، کاســته 
خواهد شــد. ضمن اینکه قطعا کم 
شــدن هزینــه تمام شــده حمل 
بین المللی کاال می تواند در کاهش 
هزینه هــای حمل داخلــی نیز به 

دلیل ایجاد رقابت مؤثر باشد.
با افزایش سرســام آور قیمت ها 
و کاهش فعالیت کامیون ســازهای 
بزرگ خارجی در ایــران واقعیت از 
کاهش شــدید نرخ تغییر و نوســازی 
نــاوگان در آینده حکایــت دارد. درکل 
بخش اساسی مقابله با این روند به حمایت ها 
و راده دولــت مردان در کاهش ســود وام ها و 

تقسیط بلند مدت آن مربوط خواهد بود.  

اعتراض به افزایش قیمت  کامیون ها 
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امیدها برای رفع مشکالت ترانزیتی 
ایران با جمهوری آذربایجان

مسئله مشــکالت ترانزیتی ایران با همسایگان شمالی 
همواره یکی از دغدغه های اصلی مسئولین کشور بوده است 
در این راستا پس از تالش چندساله سازمان راهداری ایران 
برای برطرف کردن مشکالت به وجود آمده در مسیر ترانزیت 
ایران با کشورهای ترکیه و ترکمنستان تا حدی جواب داده 
است اما کشور آذربایجان به عنوان یکی دیگر از همسایگان 
شــمالی  همواره طوری عمل کرده  است که با اولویت های 
ترانزیتی کشور فاصله ای زیادی داشته و همچنان مشکالتی 
در مسائل یکســان سازی بار و ســوخت کامیونها تا زمان 

ترخیص بار و دیگر مسائل وجود دارد.
در همین زمینه چند هفته پیش وزیر حمل ونقل،  ارتباطات 
و فناوری های پیشــرفته جمهوری آذربایجــان در تهران با 
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسالمی ایران 
دیدار کرد و در این دیدار در خصوص رفع مشکالت و موانع 
حمل ونقلی میان دو کشور با همکاری مشترک، تامین مالی 
راه آهن رشت-آستار، مشــکالت تردد کامیون ها و ترانزیت 
جاده ای میان دو کشور بحث و گفتگو شد.در این دیدار وزیر 
راه و شهرسازی ایران پیشنهاد همتای آذری مبنی بر اینکه 
» مسائل و مشکالت طرفین از طریق دستگاه های مربوطه به 
طور موازی و موارد باالدســتی نیز از سوی مقامات عالی دو 
کشور مورد بررسی و پیگیری قرار گیرند« را پذیرفت و بیان 
کرد: گزارشــی از آخرین وضعیت روابط حمل ونقلی بین دو 
 کشور تهیه و به سمع و نظر رئیس جمهوری اسالمی ایران

خواهد رسید.
هرچند  سال گذشته چندین جلسه میان هیات ایرانی از 
طرف سازمان راهداری و هیات آذربایجان در حوزه ترانزیت 
انجام شــد دو طرف به امضای تفاهمنامــه همکاری های 
حمل و نقل دو طرفه در حوزه جاده رســیدند و بنا شــد 
برنامه ریزی هایــی برای افزایش ســطح تعامالت اقتصادی 
میان دو کشــور در دستور کار قرار گیرد. با این اوصاف این 
تفاهم نامه در حالی نهایی شد که آمار ترانزیتی سال پیش 
نشان از آن دارد که میزان جابجایی بار و مسافر بین ایران و 
آذربایجان در حوزه جاده پیشرفتی قابل قبول داشته است.

با وجود مثبت بودن افق همکاری ها میان دو کشــور و 
البته ثبت آمارهایی که توانسته این همکاری ها را گسترش 
دهد ایران هنوز مشــکالتی در ادامه همکاری با دولت باکو 
دارد که البته با وجود برگزاری مذاکرات اخیر و برنامه ریزی 
در این زمینه هنوز امکان اجرای آن از طرف دولت آذربایجان 

فراهم نشده است.
یکی از این مسائل یکسان سازی وزن مجاز ناوگان باری 
در تردد میان دو کشــور است که با وجود اعالم ایران هنوز 
این شــرایط از سوی آذربایجان فراهم نشــده و از این رو 
مقامات سازمان راهداری پیشتر نیز اعالم کردند در صورت 
عدم اقدام مناسب از سوی طرف آذری در سال ۲۰1۸ ایران 

نیز در این رابطه رفتاری متفاوت خواهد داشت.
یکی دیگر از مسائل عدم رفع مشکل توقف های طوالنی 
مدت کامیون های ایرانی در گمرک باکو برای تخلیه بار است 
که موجب نارضایتی رانندگان ایرانی و تحمیل هزینه های 
مالی و زمانی شده است. ایران بار دیگر از دولت باکو خواسته 
تا در این زمینه تصمیماتی جدی را در دستور کار قرار دهد 
که البته هنوز این اتفاق در عرصه عمل اجرایی نشده است.

هر چند آذربایجان وعده داده در جریان کمیســیون 
مشــترک اقتصادی دو کشور که در آینده نزدیک برگزار 
می شــود نسبت به اتخاذ تصمیم های الزم در این زمینه 
اقدام خواهد کرد اما به نظر می رسد با وجود پیگیری های 
سازمان راهداری هنوز دولت آذربایجان نسبت به اجرای 
تعهدات خود و تقاضاهــای دولت ایران پایبندی الزم را 
نشــان نمی دهد تا به این ترتیب پس از مشــکالتی که 
ســازمان راهداری در طول سال های گذشته با ترکیه و 
ترکمنستان داشت حاال اختالف نظرهایی جدید در حوزه 
ترانزیت نیز با همسایه شمال غربی کشور یعنی آذربایجان 
به وجود آید که مشــخص نیست آیا مانند اختالف های 
سابق در آمار ترانزیت کشور تاثیری منفی خواهد گذاشت 
یا نشست بعدی که در سطح مقامات باالتر انجام می شود 

این مشکالت را حل می کند.

رويخطخبر
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وزارت راه و شهرســازی اعالم کــرد در هفته دولت 
امسال در ادارات کل راه و شهرسازی استان ها 7۸ پروژه 
بــا اعتباری بالغ بر 5 هزار و یکصد میلیارد ریال به بهره 
برداری خواهد رســید. این میزان از گستره طرح ها در 
چهار سوی کشور و ســرمایه گذاري در نوع خود رقمی 
قابل تامل است.وزارت راه و شهرسازی هر ساله پروژه های 
متعددی در زمینه حمل و نقل و مسکن و شهر سازی، 
اعم از احداث و بهســازی انواع راه )جــاده ای و ریلی(، 

احداث بندر و فرودگاه، احداث مسکن مهر و سایر موارد 
در هفته دولت توســط وزارت راه و شــهر سازی افتتاح 
می شود. این گزارش به طبقه بندی اطالعات اخذ شده از 

سازمان ها و شرکت های تابعه می پردازد.
بر اساس آمار اخذ شــده، جمع کل پروژه های قابل 
افتتاح در حوزه حمل و نقل در هفته دولت سال جاری 
۶۹۹ پروژه با اعتبــاری بالغ بر ۲۸7۰ میلیارد تومان و  
۶۲ میلیون یورو خواهد بود. با این حال در حوزه ادارات 
کل استان ها تا پایان هفته دولت سال جاری، 7۸ پروژه 
به طول ۴۶7 کیلومتر با اعتباری بالغ بر 5۶۴۰ میلیارد 

ریال توسط ادارات کل استان ها   به شرح ذیل بهره برداری 
خواهد شد.

-  احداث بزرگراه و باند دوم: 3۲ پروژه به طول ۲۹1 
کیلومتر با اعتباری بالغ بر 3۹3۶ میلیارد ریال

- احداث و بهسازی راه اصلی: ۲5 پروژه به طول 17۶ 
کیلومتر با اعتباری بالغ بر 13۲۴ میلیارد ریال

- رفع نقاط پرحادثه: 13پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۰3 
میلیارد ریال

- احداث تقاطع غیر همسطح: ۸ پروژه با اعتباری بالغ 
بر 177 میلیارد ریال

جزییات پروژه های آماده افتتاح جاده ای در استان ها به مناسبت هفته دولت
گزارشی از 6۹۹ پروژه حمل و نقل در سراسر کشور!

مشخصات پروژه هاي آماده افتتاح ادارات کل راه و شهرسازي استان ها درخصوص بزرگراه و باند دوم درهفته دولت سال ۱۳۹7

نام پروژهنام طرحشماره طرحاستانردیف
میزان قابل 
بهره برداری 

)کیلومتر(

میزان اعتبار 
هزینه شده 

)میلیون ریال(

1

اصفهان

احداث کمربندی آران و بیدگل و اتصل به جاده احداث کمربندی آران و بیدگل و اتصل به جاده قم-گرمسار13۰3۰1۶13۰
۹۸۰۰۰قم-گرمسار

1۰۸1۰۰۰احداث کمربندی خمینی شهر-نجف آباداحداث کمربندی خمینی شهر-نجف آباد۲13۰3۰1۶13۲

3۰3۶۰۰۰۰احداث باند دوم نایین-انارکبهسازی راه اصلی  نایین-انارک-خور -طبس313۰3۰1۶۲۰1

احداث راه زیار-دستجا-اژیه-ورزنه-حسن آبادو اژیه-نیک آباد-حسن آباد-۴13۰3۰1۶1۲۹
رامشه و احداث هرند-کوهپایه

احداث راه زیار-دستجا-اژیه-ورزنه-حسن آبادو اژیه-
3۶3۴۰۰۰۰نیک آباد-حسن آباد-رامشه و احداث هرند-کوهپایه

احداث باند دوم تیران -سامان -چالشتروکنارگذرجنوبي شهرکرد و بانددوم باغ 513۰3۰1۶۰۲۶
بهادران -گردنه رخ -شهرکرد

احداث و تکمیل پل غدیر در محور زرین شهر - 
177۰۰۰شهرکرد

5۴5۰۰۰احداث باند دوم زواره - اردستاننوسازی و بهسازی شبکه حمل ونقل جاده اي استان13۰3۰1۶ص۶۶1۸

۹1۹11,۰۰۰مجموع
7

آذربایجان شرقي

1۰۲5۰۰۰۰اهر-تبریز  ق ۲الفبزرگراه اهر-تبریز13۰3۰1۶۰5۸
153۲۰۰۰۰اهر-تبریز ق ۲ ببزرگراه اهر-تبریز۸13۰3۰1۶۰5۸
51۲۰۰۰۰اهر-تبریز ق 3بزرگراه اهر-تبریز۹13۰3۰1۶۰5۸
1۰1۲۰۰۰۰بزرگراه صوفیان شبستر-سلماسبزرگراه صوفیان شبستر-سلماس1۰13۰3۰1۶۰7۲

1113۰3۰1۶13 
1۲171۲53چهارخطه نمودن محور مرند-ایواوغلیبهسازی راه اصلی بستان آباد-تبریز، تبریز-مرند، سه راهی ایواوغلی۴۰7۰۲۰۴۹

5۲۹۸1,۲53مجموع

بانددوم محور سه راهی دارخوین - شادگان -  ۴۰7۰۲۰5۲خوزستان1۲
_۲.5خوردورق)کیلومتر ۶5۰+1۹ الی ۲۲+۲۰۸(

_۲.5 مجموع
۴7۰,۰۰۰چهارخطه نمودن محور نه حصارـ  گرمسارطرح بهسازي و روکش آسفالت راههاي استان۰15ن13۰3۰1۶سمنان13
51۰۰,۰۰۰احداث باند دوم محور عباس آبادـ  کاهکطرح حذف  واصالح نقاط حادثه خیز در راههاي1۴13۰3۰1۶۲۲3
33۰,۰۰۰اجرای واریانت ابراهیم آبادطرح مطالعه و رفع نقاط حادثه خیز درمحورها ي استان۰۲۲ن13۰3۰1۶سمنان15

1۲۲۰۰,۰۰۰مجموع
۴.71۲۰۰۰۰بزرگراه زابل - زاهدان ق 1احداث بزرگراه زابل - زاهدان و زابل - دوست محمد13۰3۰1۶۰۶۸سیستان و بلوچستان1۶

۴.71۲۰,۰۰۰مجموع
۲.71۲,۰۰۰ورودی دهگالناحداث باند دوم سنندج- همدان13۰3۰1۶۰۰5کردستان17

۲.71۲,۰۰۰مجموع
1۸

کرمان

۸۶۰,۰۰۰احداث باند دوم: سیرجان-بافت-جیرفت ق۴بافت -سیرجان ق13۰3۰1۶۰۲۸۴
۴۴۰,۰۰۰بهسازی و احداث باند دوم: چترود-راور-دیهوک ق5کرمان-راور دیهوک ق1۹13۰3۰1۶1۹55
1۰۸۰,۰۰۰بهسازی و احداث باند دوم:  چترود-راور-دیهوک ق۶کرمان-راور دیهوک ق۲۰13۰3۰1۶1۹5۶

 احداث کنارگذرکنارگذر کرمان-جنوبی۲113۰3۰1۶135
۸۸۰,۰۰۰کرمان

 کنارگذر۲۲13۰3۰1۶135
کرمان-جنوب غربی

 احداث کنارگذر
۸۸۰,۰۰۰کرمان

 احداث بزرگراهکرمان-زرند13۰3۰1۶۰7۴کرمان۲3
13.5۲7۰,۰۰۰کرمان-زرند

51.5۶1۰,۰۰۰مجموع
5۲۲,۰۰۰احداث باند دوم  ورودی منوجان ق 1تکمیل ورودی شهر منوجان کرمان جنوب۲۴

5۲۲,۰۰۰مجموع
1.5۲5,۰۰۰چهار خطه کردن محور مالسرا- شفت- زنجانبهسازی محور مالسرا- شفت- زنجان13۰3۰1۶۲۰5گیالن۲5

1.5۲5,۰۰۰مجموع
۸1۲۸,۰۰۰احداث باند دوم الر-جهرماجرای باند دوم الر-جهرم13۰3۰1۶۰۲7الرستان۲۶
1۴.51۶7,۰۰۰احداث باند دوم گراش-اوزمطالعه و اجرای تبدیل محور فرعی الر المرد به راه اصلی۲713۰3۰1۶۲۲۰

۲۲.5۲۹5,۰۰۰مجموع
3.5۴5۰۰۰احداث باند دوم محور الیگودرز-خمیناحداث باند دوم دلیجان-خمین-الیگودرز و شازند-ازنا13۰3۰1۶۰3۲لرستان۲۸
51۰۰۰۰۰چهارخطه مالوی- ویسیاناحداث باند دوم بروجرد-خرم آباد-پلدختر- کوهدشت-دره شهر)تونل کبیر کوه-آبدانان(۲۹13۰3۰1۶۰5۲

۹1۴5,۰۰۰مجموع
7۶۰,۰۰۰احداث باند دوم اراک - فرمهیناحداث راه اراک - فرمهین - خنجین - قهاوند13۰3۰1۶15۲مرکزي3۰

7۶۰,۰۰۰مجموع
۲۶515,۰۰۰احداث جاده کاشی-راس میدانی و جاده لیردف -راس میدانیاحداث جاده کاشی-راس میدانی و جاده لیردف -راس میدانی13۰3۰1۶31۲هرمزگان31

۲۶515,۰۰۰مجموع
۴۴۰,۰۰۰تکمیل روسازي قطعه سوم باند دوم بزرگراه یزد -بافق ق3احداث بزرگراه یزد بافق و کنار گذر شهرهاي زارچ و اشکذر13۰3۰1۶۰۹۶یزد3۲

۴۴۰,۰۰۰مجموع
۲۹1جمع کل
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ماهنامه رسمی انجمن شرکت های حمل ونقل 
بین المللی مالکان کامیون ایران|

محمد حسن گودرزی|
با توجه به اعالم دولت روســیه، مقــررات جدیدی 
بــرای خودروهــای داخلــی و شــرکت های خارجی 
کــه در ســطح محلی فعالیــت می کنند وضع شــده 
اســت. این کار می توانــد هزینه حمل ونقــل جاده اي 
 در روســیه را  در نیمــه دوم ســال ۲۰1۸ میــالدي

1۰ تا 15 درصد افزایش دهد. مقرراتی که باعث افزایش 
این هزینه ها می شود، از قانونی تحت عنوان »حمل ونقل 
جاده اي« تصویب شــده توســط دوما، مجلس روسیه 
برگرفته شده است. هدف این قانون جدید این است که 
بازار روسیه را برای حمل بار خودرو از سایه بیرون بیاورد 

و سطح خطر را در جاده های روسیه کاهش دهد.
در حال حاضــر، محموله های کانتینــری از طریق 
حمل ونقل جاده اي هزینه ای حــدود 35 تا ۴۰ درصد 
بیشتر از حمل ونقل ریلی در بر دارد، اما از سوی دیگر این 
روش حمل ونقل در حدود 5۰ تا ۶۰ درصد سریعتر است.

به عنوان مثال، ارســال محموله از طریق حمل ونقل 
جاده اي در مسیر مسکو-نووسیبیرسک هزینه ای حدود 
۸3۰۰۰ روبل )131۹ دالر( در هر کانتینر بیست فوتی 
)TEU( و 1۰5۰۰۰ روبــل در هــر کانتینر ۴۰ فوتی 
)FEU( دارد. مدت زمان تحویل هفت روز است اما برای 
حمل ونقل ریلی، هزینه ها به ترتیب ۶۹۰ دالر و  1۰۶۹ 

دالر و مدت زمان تحویل 11 روز است.
مثال دیگــر: محمولــه از طریق حمل ونقل 

جاده اي در مســیر مســکو-والدینوتوک به 
ترتیب 11۹۰۰۰ روبــل و 1۶۲۰۰۰ روبل 

برای هــر TEU و FEU اســت. زمان 
تحویل 1۴ روز می باشد. در حمل ونقل 
ریلی، هزینه ها به ترتیب 1،۶3۸ دالر و 
۲،۴1۴ دالر اســت. مدت زمان تحویل 

17 تا 1۸ روز است.
بر خالف حمل ونقل ریلی و اقیانوسی، 
حمل ونقل جاده اي روسیه، که تقریبا 75 

درصد از کل محموله های کانتینری تحویل 
داده شــده در روسیه را از طریق آن صورت 

می گیرد، بســیار غیر شفاف و آمار محدودی 
در مورد آن در دسترس است. این موضوع باعث 

انتقادات شدیدی در این کشور از این وضعیت از سوی 
فعاالن حمل ونقلی  شده است.به گزارش Autostat که 

وظیفه تحلیل وضعیت حمل ونقل را در روسیه برعهده 
دارد در حال حاضر ناوگان حمل ونقل جاده ای روســیه 
شــامل 3,73 میلیون کامیون و ۴,1 میلیون دســتگاه 
 خودروی سبک تجاری است. مقامات حمل ونقل روسیه 
می گویند افراد عامل اصلی مشکالت این بخش هستند 
که شامل موارد زیر می باشند: حوادث و تلفات و خسارت 
کاال براثــر حمل ونقل. عالوه بر ایــن، طبق برآوردهای 
دولت، کسری ساالنه صندوق فدرال روسیه از حمل ونقل 
غیرقانونی کاالها در سراســر کشور 5۰۰ میلیارد روبل 
است.قانون جدید برای اســتاندارد سازی بازار از طریق 
قوانین عمومی، در سراســر کشــور اعمال شده است. 
انتظار میرود قانون فهرستی از شرکت های حمل ونقل  
را ایجاد کند.گروازاوتوتنس )Gruzavtotrans( یکی 
از انجمن های پیشرو روسیه که شرکت های حمل ونقل 
محلی را با هم متحد می کند از این قانون پشــتیبانی 
می کند. قانون جدید اســتفاده از کامیون را به افرادی 
محــدود می کند کــه کامیون آنها ظرفیــت حمل بار 
بیش از ۲,5 تن )۲,7 تن( را دارد. عالوه بر این، شرکت 
باربری باید شرایط فنی وسایل نقلیه و سالمت رانندگان 
خود را گزارش دهند. در نتیجه، تمام کامیون ها شامل 
دستگاه های نظارت الکترونیک هستند که به نام تاکوگراف 

)tachographs( مورد اســتفاده قــرار می گیرند - 
سیســتم »Platon« و سیســتم GLONASS این 
دستگاه های نظارت الکترونیک هستند.در حال حاضر، 
شرکت های خودروسازی روسی و شرکت های خارجی 
کــه در بازار داخلی فعالیت می کنند، از 1۸ تا ۲۰ روبل 
در هر کیلومتر یا ۰,۴5 تا ۰,5۰ دالر در هر مایل هزینه 
دارند، که به طور قابل توجهــی پایین تر از تعرفه های 
حمل ونقل اتحادیه اروپا اســت. با این حال، انتظار می 
رود قانون جدید افزایش هزینه های عملیاتی شرکت های 
حمل ونقل روسیه را در بر داشته باشد.براساس اطالعات 
ســازمان حمل ونقل بین المللی روسیه، بازار حمل ونقل 
کانتینری روســیه حدود ۴,7۸ میلیارد دالر اســت و 
شــرکت های حمل ونقل خارجی حدود نیمی از آن را 

تشکیل می دهند.
شرکت های پیشرو در زمینه حمل ونقل کانتینری روسیه 
که در زمینه حمل ونقل کانتینری تخصص دارند عمدتا از 
ابتکار عمل جدید دولت اســتقبال می کنند. به گفته این 
شرکت ها، فرستندگان کاال آماده هستند تا بیشتر بدانند که 
محموله خود را با خیال راحت و به موقع حمل می شــود.

با این حال، برخی از شــرکت های حمل ونقل روسیه نظر 
متفاوتــی دارند و اب این طرح مخالفند. برای مثال دنیس 
ســیالیف )Denis Silaev( مدیر کل شرکت حمل ونقل 
شــرکت Magistral LLC، یکی از شرکت های پیشرو 
حمل ونقل روســیه در شمال غربی این کشور، در مصاحبه 
 Delovoy( ای در که بــا روزنامه دلووی پیتربــورگ
Peterburg( داشت با انتقاد از این تصمیم دولت 
گفت: معرفی و ثبت شــرکت های حمل ونقلی 
منجر بــه افزایش بوروکراســی مانند دولت 
خواهد شــد و هزینه حمل ونقل را به دلیل 
هزینه های  شرکت ها برای انطباق با قوانین 
افزایش خواهد داد. در نتیجه، این موضوع 
در نهایت هزینه هــای حمل ونقل را 1۰ 
تا 15 درصد افزایش می دهد.در ســال 
۲۰17، حجم حمل ونقل روســیه ۲3۶ 
میلیارد تــن بود و حدود 3۰ تا 35 درصد 
آن توسط شــرکت های خارجی انجام می 
شد. عالوه بر این، حمل ونقل خودرو به عنوان 
بخش صعودی از این بازار با میانگین رشد ساالنه 
1۰ تا 15 درصد، در مقایسه با نرخ رشد فقط 1 تا ۲ 

درصد برای بازار کاال در نظر گرفته شده است.
www.joc.com :منبع

افزایش هزینه حمل ونقل در روسیه، با قوانین جدید 
خودروسازان آمریکایی و 

قوانین محیط زیستی
ماهنامه رسمی انجمن شرکت های حمل ونقل 

بین المللی مالکان کامیون ایران|
 قوانیــن، محــرک مهمی بــرای اســتفاده از 
تکنولوژی هــای نوین هســتند، زیرا شــرکت های 
خودروســاز را وا می دارند برای حل مشکل انتشار 
مــواد آالینده در پــی راه حل های جدید باشــند. 
جنبشــی که بدون وجود قوانین، غیرمحتمل است. 
قانون هوای پاک در سال 1۹7۰، احتماال مشهوترین 
قانون تاریــخ آمریکاســت که منجر به پیشــبرد 
تکنولوژی شــده است. این قانون، صنایع مختلف را 
ملزم به رعایت استانداردهای زیست محیطی می کرد 
که در آن زمان هیــچ تکنولوژی ای برای تحقق آن 
وجود نداشت. صنایع خودروسازی برای عمل به این 
قوانیــن، ابزارهای نوینی تولید کردند که آلودگی را 
کاهش می داد. این روند با تزریق سوخت الکترونیک 
و ســپس روی کار آمدن ترمزهای ضدقفل در دهه 
1۹۶۰ آغاز شــد. تا ســال 1۹۹۰ اتومبیل ها اساسا 
از نو مهندســی شــدند تا به شــکل کامپیوترهای 
کاربردی که روی چهار چرخ ســوار شــده بودند، 
عمل کنند. در ســال 1۹۸1 مبدل های کاتالیستی 
سه راهه توانستند به تکنولوژی محبوبی برای تحقق 
استانداردهای زیست محیطی خودروها تبدیل شوند.

اولیــن اســتانداردهای تخصصی قانــون هوای 
پاک، مربوط به کنترل مونوکســیدکربن، ترکیبات 
آلی فرار و اکســیدهای نیتروژن بــود. با نگاهی به 
اکســیدهای نیتروژن بــه عنوان نمونــه، می توان 
دریافت که این اســتانداردها در طول 3۰ سال، تا 
چه اندازه سخت گیرانه تر شــده اند. استاندارد اولیه 
برای خودروهای سواری 3.1 گرم به ازا هر مایل بود 
که تا سال 1۹75 برای سازندگان خودروهای نقلیه 
الزم االجرا بود که تا سال 1۹7۹ به دو گرم در مایل 
و تا سال 1۹۸1 به یک گرم در مایل کاهش یافت.

اصالحیــه قانون هــوای پاک در ســال 1۹۹۰، 
اســتاندارد جدیدی به نــام Tier 1 را معرفی کرد 
که از خودروســازان می خواســت یک گام بلند ۴۰ 
درصــدی در زمینه کاهــش میزان اکســیدهای 
نیتــروژن بردارند و آن را بــه ۰.۶ گرم در هر مایل 
 Tier استاندارد EPA ،1۹۹۸ برســانند. در ســال
۲ را تصویــب کرد که مقرر می کرد میزان انتشــار 
اکســیدهای نیتروژن خودروها تا ســال ۲۰۰۴ به 
۰.۰7 گرم در مایل کاهش یابد. Tier ۲ خواســتار 
تغییر در فرموالسیون گازوئیل نیز بود. به این ترتیب 
در فاصله زمانی 3۰ ساله بین 1۹75 و ۲۰۰5، حد 
مجاز انتشار اکسیدهای نیتروژن ۹۸ درصد کاهش 
یافــت. با کمک قوانیــن، خودروها امروزه بســیار 
ایمن تر شــده اند و میزان مرگ ومیر به ازا هر مایل 
رانندگــی در آمریکا، از نزدیک به ۲۰.۶ مرگ به ازا 
هر 1۰۰ هزار نفر از مردم در ســال 1۹75 به حدود 
1۰.3 به ازا هر 1۰۰ هزار نفر در سال ۲۰13 رسیده 

است که یک کاهش 5۰ درصدی است.
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ترافیــک و ناکارآمــدی منجر به هدر رفتــن زمان و هزینه هــای اقتصادی و 
زیست محیطی در بسیاری از شــهرهای اروپایی می شود؛ آیا شما هم از این روند 
خسته شده اید؟ با توجه به گستره جغرافیایی شهرها و افزایش بسترهای ارتباطی 
به تناسب افزایش جمعیت، مدیریت شهری به سمت استفاده از ابزارهای هوشمند 
برای کنترل و نظارت مناسب بر روی ابعاد این ساختار می رود و به دنبال این تغییر 
استراتژی به نسبت سال های گذشته، استارتا پ هایی شکل گرفته اند که راهکارهای 
مبتکرانه ای را برای حفظ بهینه شــاخص نظــارت و مدیریت حمل ونقل و ترافیک 
دارند. در این گزارش سعی می کنیم به معرفی ۱0 استارتاپ اروپایی بپردازیم که همه 
آنها در سال 20۱5 یا اخیرا تأسیس شده اند و هر یک از آنها می توانند در آینده ای 

نزدیک تأثیر قابل توجه و مثبتی بر حمل ونقل عمومی یا کاالها داشته باشند.

Wakeo
Wakeo نیز یک استارتاپ فرانسوی است که در سال ۲۰1۶ تأسیس 
شــد. این استارتاپ با حمایت مالی Techstart پاریس، توانست پلت فرم 
SaaS را توسعه دهد تا از این طریق امکان مشاهده زمان واقعی در جریانات 
حمل ونقــل B۲B  )دریایی، هوایی، جاده( را ایجــاد کند. آنها به فرآیند 
حمل ونقل کمک می کنند تا از این طریق تجربه مشــتری و بهینه سازی 
عملیات را بهبود بخشند. Wakeo این کار را با تقویت شرکای حمل ونقل 
چندگانه به یک پلت فرم مرکزی Saas انجام می دهد تا امکان مشــاهده 

زمان واقعی در تمام جریان های حمل ونقل را به نمایش بگذارد. در پلت فرم SaaS متقاضی نیازی به خرید، نصب یا 
راه اندازی نرم افزار مورد نیاز خود ندارد و شرکت ارائه دهنده خدمات در ازای دریافت هزینه ای مشخص به صورت ماهیانه 
و یا سالیانه، تمامی امکانات مورد نیاز متقاضی را از طریق وب سایتی که بدین منظور طراحی شده است ارائه می دهد.

Coup
 Coup استارتاپ آلمانی
راه اندازی   ۲۰1۶ ســال  در 
استارتاپ  این  اســت؛  شده 
از ســرویس اشتراک گذاری 
الکتریکــی  اســکوترهای 
eScooter- موســوم بــه

Sharing به منظور تسهیل 
 حمل ونقل استفاده می کند. Coup در برلین و پاریس به ترتیب با هزار و

۶۰۰ اســکوتر الکتریکــی فعالیــت می کنــد؛ این اســتارتاپ با 
خودکفایی موجب صرفه جویی در وقت شــده و به عنوان مکمل 
عالی برای خدمات حمل ونقل در مراکز شــهری محسوب می شود 
و در مدت زمان کوتاه نزدیکترین اســکوتر الکتریکی را در اختیار 

درخواست کننده قرار می دهد.

Seabubbles
یک استارتاپ فرانسوی است 
که در سال ۲۰15 تأسیس شد و 

مقر آن در پاریس است.
واقــع  در   Sea Bubbles
یک تاکسی آبی است که امکان 
حمل ونقل در آب را برای کاربران 
 Bubbles خود فراهم می کند؛

یک ماشین 1۰۰ درصد الکتریکی است که با استفاده از تکنولوژی فویلر نهایت 
بهره وری را فراهم می کند. این تاکسی آبی میزان آلودگی هوا را کاهش داده و 
همچنین می تواند با حرکت بر روی ســطح دریاچه، رودخانه یا دریا، مسافران 
خود را به مقصد برساند. جالب است بدانید این تاکسی هیچ گونه آلودگی صوتی 
ایجاد نمی کند و بدون ایجاد موج، در ســطح آب حرکت می کند؛ این شرکت 
جوان در حال حاضر به میزان 1۰,1 میلیون یورو سرمایه را تأمین کرده است.

Ampler Bikes
یک استارتاپ استونیایی 
است که با هدف حل چالش 
مسافرت های درون شهری 
تأسیس   ۲۰15 ســال  در 
استارت  این  اســت؛  شده 
دوچرخه های  ایجــاد  بــا 
برای  الکتریکی  هوشــمند 

دوچرخه سواران شهری روند مسافرت های درون شهری را بهبود 
بخشیده  اســت. دوچرخه های این شرکت جوان بسیار سبک تر از 
مدل های موجود هستند و با این هدف طراحی شده اند تا استفاده 

از آنها در شهرهای مدرن آسان شود.

Cocolis
فرانسوی  استارتاپ  یک 
است و شیوه کار آن به این 
صورت است که افرادی که 
محموله  ارسال یک  به  نیاز 
که  رانندگانی  بــه  را  دارند 
اتومبیل  عقــب  صنــدوق 
آنهــا خالی اســت، مرتبط 

می کنــد. تمام اقالم در جــاده تا دو هزار یورو بیمه می شــوند؛ البته 
هزینــه حمل ونقل به خصوص برای موارد ســنگین و بزرگ می تواند 
بســیار گران باشد. با Cocolis هر کسی برنده می شود چراکه هزینه 
پرداختی فرســتنده ها تا ۸۰ درصد ارزان تر است و رانندگان در جاده 
نیز از این طریق کســب درآمد می کنند Cocolis همچنین یکی از 

چهار برنده جایزه استارتاپ های اروپا در حوزه حمل ونقل بوده است.

Global MaaS
فنالندی  اســتارتاپ  یک 
اســت کــه در ســال ۲۰15 
تأسیس شــده است؛ شرکت 
Helixin، با ســاخت اولین 
اکوسیستم تحرک در جهان، 
مفهوم تحــرک به عنوان یک 
بــه  را   )MaaS( ســرویس 

 Whim واقعیت تبدیل می کند. اپلیکیشــن تلفن همراه این استارتاپ که
نام دارد تمام نیازهای سفر روزانه شما را با یک برنامه ساده پوشش می دهد؛ 
هدف آنها ارائه یک جایگزین برای داشتن ماشین با ترکیب حالت های مختلف 
حمل ونقل در قالب یک سرویس است. Maas Global یکی از چهار برنده 
 MaaS ،جایزه اســتارتاپ های اروپــا در حوزه حمل ونقل بــوده و تاکنون

Global در حدود 1۲,۲ میلیون یورو سرمایه خود را افزایش داده است.

Trusk
یک اســتارتاپ فرانســوی 
مســتقر در پاریس است؛ این 
اســتارتاپ که در سال ۲۰15 
تأســیس شــد در واقــع یک 
پلت فرم اســت کــه کاربر را با 
یک یا دو حامل Truskers  از 
طریق یک ابزار مرتبط می کند. 

 B به نقطه A را به منظور حمل هر شــی از نقطه Trusk کاربر می تواند از
و بدون ترک خانه خود استفاده کند؛ این استارتاپ به ویژه برای حمل ونقل 
 Trusk .اقالم بزرگ مانند مبلمان، یخچال و سایر موارد مشابه مناسب است

تا کنون حدود ۲,5 میلیون یورو بودجه برای خود تأمین کرده است.

Cargonexx
آلمانی  اســتارتاپ  یــک 
که  است  در هامبورگ  مستقر 
در پایان سال ۲۰15 تأسیس 
شد؛ این استارتاپ در واقع تردد 
کامیون هــای خالی را کاهش 
در   Cargonexx می دهــد. 
حال حاضر بیــش از ۶۰ هزار 

کامیون در شــبکه خود دارد؛ شرکت ها می توانند بارهای کامیون را فقط 
با یک کلیک موس بارگیری کنند، همچنین سفارشات به صورت خودکار 
به کامیونی منتقل می شــوند که بهترین شرایط مناسب را داشته باشند. 
تکنولوژی آنها قادر است تا حداکثر میزان بارها را پیش بینی کند و سپس 
کامیون ها را به جایی که پیش از آن مورد نیاز هســتند، بفرستد؛ بنابراین 

نتیجه انجام این کار داشتن کامیون کمتر در جاده ها است. 

Lilium Aviation
یــک اســتارتاپ آلمانی 
اســت که در ســال ۲۰15 
توسط چهار مهندس هوافضا 
از  محصــول  طراحــان  و 
 دانشگاه فنی مونیخ تأسیس 
شــده اســت. این استارتاپ 
با پشــتیبانی آژانس فضایی 

اروپا، یک جت یا تاکسی باالرونده الکتریکی را توسعه می دهد. لیلیوم 
در حال حاضر یک اســتارتاپ پر رونق است که با اشتیاق به متحول 
کردن حمل ونقل های شــخصی هدایت می شود؛ Lilium قصد دارد 
بــه لطف تأمین مالی مطمئن و با اعتماد به ســرمایه گذاران معتبر و 
همچنین پشــتیبانی آژانس فضایی اروپــا )ESA(، اولین و بهترین 

خدمات در حوزه حمل ونقل هوایی را ارائه دهد.

Tracefy
یک اســتارتاپ هلندی است 
که در سال ۲۰15 راه اندازی شده 
است؛ این شــرکت جوان یکی از 
محبوب ترین وســایل حمل ونقل 
هلندی )دوچرخه( را به یک ابزار 
برای حمل ونقل تبدیل  هوشمند 
با ترکیب   Tracefy .کرده است

ســخت افزار )ماژول GPS( و نرم افزار، دوچرخه ها را به اینترنت متصل می کند؛ 
ارائــه اطالعات دقیق مکانی در زمان واقعی، یــک ویژگی متنوع و مفید را برای 
کاربــران فراهم می کنــد. از این قابلیت می توان به منظور محفاظت از ســرقت، 

برنامه ریزی برای ارائه خدمات و بسیاری موارد دیگر مورد استفاده قرار گیرد.


