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 دغدغه های علی محمودی سرای رئیس هیئ  مدیره انجمن شرک  های حمل ونقل بین المللی مالکان کامیون ایران :

 موضوع: ضرورت حرکت به سمت شرکتهای حمل ونقل بین المللی کامیون محور
l  تاکنون در بخش حمل و نقل جاده ای شتاهتد   27از سال

ختود »وقوع روالی مبنی بر کامیتون داری بته صتور  

«مالکی هستیم. در ایتن ستال  » شرک  مالکی«به جای   

ها رانندگان یا خود مالک خودرویی شده اند یتا در یتک 

سیکل معیوب به صور  شریکی با فرد دیگری متالتکتیت  

کامیون را به ثب  رسانده اند و این امر موجت  شتده تتا 

راننده کامیون مسئول صفر تا صد فعالتیت  متربتو  بته 

کامیون از جمله زدن بار صدور بارنامه تخلیته و دریتافت  

کرایه بار باشد. در عین حال مسائل مربو  به تعمتیترا  و 

حتی پرداخ  هزینه گازوییل و تعمیرا  نیز بر عهده ختود 

راننده اس  در صورتی که در هیچ جای دنیا، ستیتستتتم 

«خود مالکی»حمل ونقل جاده ای به صور   بلکته نیس   

حاکم اس  و رانندگان تنها بته عتنتوان  «شرک  مالکی»

حمل کننده بار مطرح هستند و خود شترکت  هتا هتمته 

فرایند مربو  به بار را از صفر تا صد انجام می دهتنتد. در 

که در حال حاضر در کشور ما مترستوم  «خودمالکی»روش 

استبه دلیل اینکه تمام فعالی  های مربو  به حمل و نقتل 

توسط خود مالک یا همان راننده انجام می شود پیتمتایتش 

هزار کیلتومتتتر  18کامیون به حداقل رسیده و سرانجام به 

در سال می رسد و با توجه به اینکه راننده نیز بتر استاس 

پیمایش پول می گیرد این امر موج  می شود هتمتیتشته 

این در حتالتی رانندگان کامیون از این روال شاکی باشند. 

تتا  848اس  که حداقل پیمایش همین کامیون ها دراروپا 

هزار کیلومتر در ستال  588هزار کیلومتر و در ترکیه  868

«شرک  مالکی»که عمده دلیل آن . اس   بودن شترکت   

شرک  ها مستئتول  های حمل و نقلی در این کشورهاس   

ارایه خدما  بار  و کامیون از مبدا تا مقصد هستتتنتد  و 

راننده تنها رانندگی می کنددر عین حال مسائل جتنتبتی 

همچون بیمه و مالیا  و ... که هم اکنون متورد اعتتترا  

رانندگان ایرانی اس  نیز در روش شرک  مالکی بر عتهتده 

شرک  اس  و راننده خیال آسوده تری دارد و متی دانتد 

سرماه حقوق خود را دریاف  می کند و نگرانتی از بتابت  

هزینه های زندگی خود ندارد حتی در  برخی مواقع نتیتز 

رانندگانی که سهامدار شرک  هستند هرسال از محل ستود 

تتک »سهام شرک  برخوردار می شوند. در ایتران وتون 

«مالکی هستیم راننده ای که از تهران به بندرعبتاس متی  

رود هم در تهران و هم در بندر عباس باید به دنتبتال بتار 

برای حمل بگردد و همچنین در فرایند تخلیه و بتارگتیتری 

 شرک  کند و حتی تمام مسائل مربو  به بارنامه و .... 

این روال موجت  متی شتود     را نیز باید خود راننده طی کند.

زمان تلف شده کامیون که هیچ بهایی دربرابر آن دریاف  نتمتی 

ایتن   کندافزایش یابد به این جه  درآمد راننده کم متی شتود

روال در مقابل افزایش هزینه های راننده موج  اعترا  هتایتی 

می شود که در روزهای اخیر شاهد آن بودیم. راننده نمی تتوانتد 

 با دریاف  کرایه ای که سه سال پیش دریاف  می کرده اس  

هزینه ها ی امروز را پرداخ  کند بنابراین شتایتد بترای 

رفع این مسائل باید به فکر دونوع راه حل کوتاه متد  و 

بلند مد  باشیم. در کوتاه مد  با افزایش کترایته هتای 

حمل و در بلند مد  به سم  تغییر وضعی  کامیون هتا 

باشیتم. اگتر ایتن  «شرک  مالکی»به  «تک مالکی»از 

روال روی دهد شرک  ها مسئولی  می پذیرند و شتروع 

می کنند به اینکه با افزایش پیمایش کامیون ها و کاهتش 

زمان های هدر رفته بتوانند درآمد راننده ها را افتزایتش 

دهند. فر  کنید اگر بتوانیم با ایتن روش پتیتمتایتش 

هزار کیلومتر برسانیم میتزان  838کامیون ها را به ساالنه 

درصتد افتزایتش  32تا  38درآمد رانندگان کامیون بین 

خواهد یاف  که این افزایش درآمد باعث پوشش هتزیتنته 

ها خواهد شد. طبیعی اس  زمانی که قتیتمت  دالر از 

تومان متی رستد  88288تومان دو سال پیش به  4588

هزینه های قطعا  و ملزوما  کامیون افزایش می یابتد و 

با این روال اگر بتوانیم پیمایش را افزایش دهتیتم متی 

توانیم کمی از بار فشار های وارده به کتامتیتون  داران 

درصدی که از سوی کامیون  58بکاهیم گو اینکه افزایش 

داران درخواس  شده اس  در این شرایط نتمتی تتوانتد 

مشکال  آنها را رفع کند و برای رفع مشکالتشان حداقتل 

در صد شاهد افزایش کرایه های حتمتل  48الی  32باید 

شترکت  »بار باشیم که به نظر می رسد ایتن روال بتا 

«مالکی شدن کامیون ها روال منطقی تر و بهتری را در  

 پیش خواهد گرف . 

 دک ر اباذر براری مدرس دانت اه  

حمل و نقل بین المللی جاده ای را شاید بتوان 

یکی از مظلومترین بخش هاای اتاتایاادی 

دانست چرا که از یک طرف کامال متاثار از 

سیاستگذاری های دولت در باخاش هاای 

تجاری و حتی تولیدی است و از طرف دیگر 

 بسیار از مقوله تحریم های بین المللی 

آسیب پذیر و شکننده شده است اماا از ساوی 

دیگری آنگونه که آن بخش ها در کانون تاوجاه 

سیاستگذاری ها و دغدغه های دولت هستند ترار 

ندارد. این بخش بواسطه آنکه شریاان حایااتای 

تجارت و تولید محسوب می شود حائز اهمیات 

بی بدیلی است و در حالیکه در طی سال هایی در 

گذشته  می رفت تا به یک تدرت اثرگذار تابال 

رتابت در سطح منطقه تبدیال شاود اماروزه باا 

چالش های جدی مواجهه است چالش هایی که 

 اگر تدبیری برای آن اندیشیده نشود . 

این بخش مهم اتتیادی ارز آور در اخاتایاار 

رتبای منطقه ای و جهانی اش تارار خاواهاد 

لذا باید دولت محترم اگرچه نسبت باه  گرفت

آثار تحریم های بین المللی دارای توان تغیایار 

شرایط نیست الاتل با تالش بر بهبود شرایط در 

داخل و بخیوص تسهیل شرایط در ناوساازی 

ناوگان و کاهش هزینه مبادله تاالش کاناد تاا 

چراغ این حوزه در اتتیاد کشاور هاماناناان 

روشن بماند و امید که بار دیگار بار آساماان 

بشدت ابری حمل و نقل بین الملالای آفاتااب 

  تابیدن بگیرد.

 آسمان ابری شرکتهای حمل ونقل بین المللی ...

 دکتر اباذر براری مدرس دانشگاه : 
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وگ  و  دوم  ی  ن نت  و  ت و گ  ف  ت

ونقل ب ا  ای و صنفی حمل حر ه  های  تکل

حضور رئیس س اد مباریه با قاچاق کاال و 

ونقل وییر راه و شهرسایی  اری و معاون حمل

و رئیس  دراسیون حمل ونقل لجو  ی   

ه ای  ایران     وجمعی ای نمایندگان  تکل

ونقل در ویارت راه و شهرسایی  صنفی حمل

 برگزار شد.

دومین نشست وگفتگو تشکل های حرفه ای وصنفی حمل ونقل در وزارت راه و شهرسازی 

 برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزار  راه و 

وگتو بتا  شهرسازی، دومین نشس  و گتفت 

ونتقتل بتا  ای و صنفی حمل های حرفه تشکل

ونتقتل  حضور شهرام آدم نژاد معاون حتمتل

وزیر راه و شهرسازی، علی متویتدی خترم 

آبادی رئیس ستاد مبارزه با قاواق کاال و ارز 

هتا و  و جمعی از نتمتایتنتدگتان انتجتمتن

ونقل در وزار  راه و  های صنفی حمل تشکل

 شهرسازی برگزار شد.

شهرام آدم نژاد در این جلسه بته اهتمتیت  

ونقل در اقتصاد کشور به ویژه در  صنف حمل

ها اشاره کرد و گف : بیتش از  شرایط تحریم

8 ونقل فعالیت   میلیون نفر در حوزه حمل 2.

درصد تولید ناخالص متلتی  1دارند و حدودا 

 در حوزه حمل ونقل هس .

وی افزود: یکی از راهکارهای کاهتش مشتکتال  

ونقل، هماهنگسازی متیتان  حوزه عملکردی حمل

«ونتقتل و ستوخت  حتمتل»بخشی مانند  و  

 اس . «ونقل و ارز حمل»

هتا بتا  ضرور  تمرکز بر هماهنگستازی تشتکتل

 ها ماموری 

رستد  آدم نژاد خاطرنشان کرد: اینطور به نظر می

که در حوزه هماهنتگتستازی و هتمتاهتنتگتی 

هتا بتایتد  هتای آن های صنفی با ماموری  تشکل

تمرکز بیشتری شود. وی تاکید کرد: باید نتظتام 

کنترلی بگونه ای باشد که ضمن کنترل دقیق ، 

 مانعی برای تحرک حمل ونقل ایجاد نکند

ونقل وزیر راه و شهترستازی یتادآور  معاون حمل

گیری قتاوتاق کتاال در  شد: اگروه امکان شکل

ونقل وجود دارد و نیاز به کنتتترل و  بخش حمل

نظار  دقیق و جدی دارد، اما نباید روند طبیعی 

 ونقل در جریان تجار  مخدوش شود. حمل

وی در ادامه خواستار افزایش شد  برخورد بتا 

قاواقچی و پدیده شوم قاواق شد و گتفت : 

وزار  راه و شهرسازی از گذشتته تتا امتروز 

همواره در زمینه مبارزه با قاواق کاال و ارز بتا 

های ذی ربط همکاری داشته است  و  دستگاه

آمادگی خود را برای همکاری بیشتر در ایتن 

 دارد. مسیر مجدد اعالم می

در ادامه علی مویدی خرم آبادی رئیس ستتتاد 

مبارزه با قاواق کاال و ارز بیان داش : از بتدو 

ونقتل  حضور مهندس آدم نژاد در معاون  حمل

وزار  راه و شهرسازی شتاهتد یتک تتحتول 

های کتالن  اساسی در همفکری و تحقق برنامه

نظام در زمینه قاواق کاال و ارز هستیم و بتی 

شک عملکرد ایشان ما حصل نتیجه فعتالتیت  

هتای صتنتفتی  هتا و تشتکتل یکایک انجمن

 ونقل اس . حمل

وی گف : با برگزاری این نشس  تالش ختود 

در ستاد مبارزه با قاواق کاال و ارز را بتر روی 

تدوین یک مدل با هدف تبدیل نارضایتتی هتا 

 به شرایط بهتر متمرکز خواهیم کرد.
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انجمن شرکتهای حمل و نقل بین التمتلتلتی 

 52 مالکان کامیون ایران در تاریخ شتنتبته 

به طور مشترک بتا متجتمتع  ، 8331تیرماه 

ایران برای فردا ،ختدمتا  حتمتل ونتقتل 

لجستیک شاهد برگزاری جلسه هم اندیشتی، 

بحث وبررسی در خصوص تعتویتش شتمتاره 

 پالک های ترانزی  جدید بود.

حضور مدیران و نمایندگان شرکتهای حتمتل 

ونقلی عضو انجمن در این جلسه که با بتحتث 

وبررسی و گفتگو پیرامون مشکال  تتعتویتش 

مجدد پالک ترانزیتی و در بازه زمانی کتوتتاه 

حدودا پنج ساله ومتقبل شدن ضررهای مالتی 

در خصتتوص تتتعتتویتتش متتجتتددشتتمتتاره 

ترانزی  که برآنها تحمیل میشتود ،  پالکهای 

ترین نکتته حتایتز اهتمتیت  ایتن  برجسته

 گردهمایی صنفی بود.

در این جلسه که با حضتور جتنتاب آقتای 

موالیی مدیر توسعه تجار  شهرفترودگتاهتی، 

نمایندگان شرک  ها و متدیتران و ریتاست  

انجمن شرکت  هتای متالتکتان کتامتیتون 

،مجمع ایران برای فردا ، دبتیترکتل و   ایران

رئیس فدراسیون حمل ونقل و لتجتستتتیتک 

اعضا مشکال  خود را بیتان  ایران برگزار شد 

کرده و تعدادی مشکال  خود را مکتوب ارائه 

کرده و مقرر شد نامه هایی جه  رفتع ایتن 

مشکال  به مسئولین محترم زیربط تنظیم و 

جلسه هم اندیشی، بحث 

وبررسی در خصوص تعویض 

 شماره پالک های ترانزیت جدید

در ابتدا پیرامون رفع مشکتال  و پتروانته 

بتا   دوزولته   –های تردد، بتر  تتردد 

و قزاقستان صحتبت    کشورهای گرجستان

شد ومقرر گتردیتددر خصتوص تتعتامتل 

وهمکاری بیشتردر زمینه همکاری مشتترک 

در خصوص رفع مشکال  شرکتهای حتمتل 

ونقل بین المللی با امور کارنه تیر اتاق ایران 

 اقدام شود.

در این جلسه آقایان مومنی و رستتتگتاردر 

خصوص مشکال  شرکتهای حمتل ونتقتل 

بوژی داران مواردی را به آقای دکتر قربانتی 

مطرح نموده و همچنیتن آقتای متومتنتی 

ریاس  محترم انجمن صنفی شترکتتتهتای 

مسافری ایتران در خصتوص مشتکتال  

همراه رانندگان بین المتلتلتی وحتل   ارزی

مشکل سوخ  در کشور تترکتیته ستختن 

و اعترا  به اقدام کانون جهانگتردی  گفته 

واتوموبیلرانی جمهوری اسالمتی ایتران در 

پالک های ترانزیتتتی  جه  تعویش شماره 

که مشکال  عدیده ای در اثر ایتن اقتدام 

برای حمل ونقل کشور به وجتود ختواهتد 

اورد را مطرح نموده وبه بتحتث وبتررستی 

 وتبادل نظرا  پرداخته شد.

 8331درتاریخ ششم مترداد متاه ستال 

هیا  مدیره فدراسیون حتمتل  84ساع  

ونقل ولجستیک ایران مفتخر به میتزبتانتی 

جناب آقای دکتر مهران قربانی متعتاونت  

ستازمتان راهتداری   محترم حمل ونتقتل

وجناب آقتای   وحمل ونقل جاده ای کشور

مهندس سلمانزاده مدیر کل محترم دفتتتر 

ترانزی  وحمل ونقل بین التمتلتی ایتران 

 بودند.

دراین جلسه آقای علی محتمتودی سترای 

رئیس فدراسیون حمل ونقل لجتستتتیتک 

ایران و انجمن شرکتهای حمل ونقل بتیتن 

وجناب آقتای    المللی مالکان کامیون ایران

مهندس صادقی فر هیأ  مدیره محتترم ، 

جناب آقای رستگتاران بتازرس انتجتمتن 

محترم بوژی داران وجتنتاب آقتای حتا  

حسن مومنی ریاس  محترم انجمن صنفی 

 شرکتهای مسافری ایران حضور داشتند.

دیدار معاونت محترم حمل ونقل سازمان راهداری و مدیرکل محترم دفتر 

 ترانزیت و حمل ونقل بین المللی با رئیس فدراسیون حمل ونقل لجستیک ایران
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صبح هیتأ  عتامتل متحتتترم  88ساع   8331درتاریخ ششم مرداد ماه سال 

سازمان بنادر ودریانوردی جناب آقای مهندس راستاد وجناب آقای دکتتر حستن 

 زاده میزبان هیأ  مدیره فدراسیون حمل ونقل ولجستیک ایران بودند.

هیا  عامل محترم از پیشنهادا  اعضای محترم هیا  متدیتره جتنتاب آقتای 

محمودی سرای ،جناب اقای رفیعی ،جناب آقای کشکولی و جناب آقای صتادقتی 

حل مشکال  تمدید مجوز پیش کسوتان حمل ونتقتل دریتایتی   فر در خصوص

،بسط وتوسعه صنع  بانگرینک براساس احکام باالدستی ،ارایه مستاعتد  هتای 

مادی ومعنوی برای توسعه صنع  گردشگری دریایی وتترانتزیت  مستافتر بته 

عالیا  ،حل مشکال  صاحبان کاال با شرکتتهتای حتمتل   مشهدمقدس واعتبا 

ونقل فورواردی ونمایندگان خطو  کشتیرانی وسایر موارد استقبال کردند ومتقترر 

یک جلسه کارشناسی بصور  منظم با فدراسیون حمل ونتقتل  شد در هر فصل 

 لجستیک ایران در سازمان بنادرو دریانوردی بر گزارگردد

دیدار هیأت عامل محترم سازمان بنادر ودریانوردی و هیأت مدیره 

فدراسیون حمل ونقل لجستیک ایران و رئیس انجمن شرکت های 

 حمل ونقل بین المللی مالکان کامیون ایران

برگزاری مجمع عمومی عادی 

سالیانه انجمن شرکت های حمل و 

نقل بین المللی مالکان کامیون 

  ایران

دومین مجمع عمومی عادی      

سالیانه انجمن شرک  های حمل 

و نقل بین المللی مالکان کامیون 

روز سه شنبه 82:88ایران ساع 

در محل  8331شهریور ماه   85

سالن جلسا  انجمن و با 

نفر از اعضای  81مشارک  تعداد 

ماهان انجمن و با حضور آقای 

ده اتاق  میر شفیعی، نماین

بازرگانی و صنایع و معادن و 

 کشاورزی ایران، برگزار شد.

علی محمودی در ابتدا آقای 

ره سرای ، رییس هیأ  مدی

انجمن، ضمن خوشامد گویی به 

مدعوین جلسه، با ابراز 

خوشنودی از دستاوردهای 

موفقی  آمیز انجمن در طی یک 

سال اخیر، افق های روشنی را در 

ادامه کار انجمن پیش بینی 

نموده و بر ضرور  همکاری و 

مشارک  فی مابین اعضای 

مالکان کامیون با انجمن را تاکید 

ضمن ادامه ی جلسه،     کردند.

گزارش عملکرد هیأ  مدیره 

توسط آقای محمد عددیان 

نیشابوری  قرائ  شد و سپس 

خانم فریده فیروزفر به عنوان 

خزانه دار و عضو هیأ  مدیره 

انجمن، صور  های مالی و تراز 

سال منتهی به پایان اسفند ماه 

را به سمع و نظر  8337سال 

  حاضران جلسه رساندند

که با رای موافق اکثری  آرا 

تصوی  شد. در ادامه، گزارش 

بازرس قانونی انجمن، آقای رامین 

طال  زاده، عملکرد سال مالی 

منتهی به پایان اسفند ماه سال 

را در اختیار حاضران جلسه  8337

قرار داد که با کس  حداکثر آرا به 

 تصوی  رسید. 

همچنین با اتفاق نظر حاضران در 

با  رامین طالب یادهجلسه، آقای 

رای به سم  بازرس  85کس  

با  حوین قراملکیاصلی و آقای 

رای به سم  بازرس علی  6کس  

 البدل انجمن معرفی شدند.

ضمن ادامه ی مجمع، حق  

عضوی  ساالنه نسب  به سال قبل 

تغییری نداشته که مورد تصوی  

مجمع قرار گرف  همچنین 

نیز »  جهان اق صاد»روزنامه 

جه  در  آگهی های انجمن 

شرک  های حمل و نقل بین 

المللی مالکان کامیون ایران، 

همچنان طبق روال گذشته پا برجا 

 ماند. 

در انتها ضمن آرزوی موفقی  و   

سربلندی، جلسه با ذکر صلوا  در 

 به پایان رسید. 86ساع  
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 شرکت ایران برودت بار

 مدیرعامل:  ریده  یروی  ر

858-11333352فکس:  858-11322883تلفن:  

 شرکت اسکان برودت پارس

 مدیرعامل: محمد عددیان نیتابوری

858-11426832فکس:   858-11455653تلفن:   

ین المللی آذرخش آوای  باخ ر  حمل ونقل ب  

 مدیرعامل : امیر رحمانپور 

528-88855452 کس:      57828 لفن :  

ین المللی حامل  شرکت حمل ونقل ب

 مدیرعامل علی محمودی سرای

858-11733688فکس: 858-11723828تلفن:  

ین المللی سرای  شرکت حمل ونقل ب

 مدیرعامل:  مصطفی عصم یان

858-11727483فکس: 858-11727385تلفن :  

ه  رابر ین المللی را  شرکت حمل ونقل ب

 مدیرعامل : جلیل محمودی سرای

88738558 کس:  528-88753872 لفن:  

ه نی   رابر ین المللی را  شرکت حمل ونقل ب

 مدیرعامل: میرجواد سید نظری

858-16838375فکس:  858-11348383تلفن:  

ین المللی پدیده راه طالیی  حمل ونقل ب  

 مدیرعامل: محمد ابراهیمی 

858-66726588فکس: 858-66721888تلفن:  

ن بار ین المللی بهروا  شرکت حمل ونقل ب

 مدیرعامل: اسماعیل ابراهیمی

66726588فکس: 858-66726588تلفن:  

ین المللی  ابان  رابر  شرکت حمل ونقل ب

 مدیرعامل: علیرضا طالبی 

528-88788387 کس: 528-88783238 لفن:   

ین المللی آرندبار  شرکت حمل ونقل ب

: آقای رضا گیل   مدیر عامل 

528-66435543 کس :  528-66353555 لفن:   

ین المللی بار رابر  شرکت حمل ونقل ب

 مدیرعامل :جالل محمودی سرای 

858-11735381فکس:  858-11723178تلفن:  

ین المللی را وک  شرکت حمل ونقل ب

 مدیرعامل: اسماعیل داداش یاده 

858-11332113فکس:  858-11332332تلفن:   

ه  ین المللی سفیدرا  شرکت حمل ونقل ب

 مدیرعامل: غالمحوین  یرویی 

528-88854853 کس:          528-88854855 لفن:   

ین المللی راهبران پیام  شرکت حمل ونقل ب

 مدیرعامل: بهرام محمد جعفری

858-11355531فکس:  858-11353382تلفن:  

ین المللی آالراه  شرکت حمل ونقل ب

 مدیرعامل: محمد چوپانی 

858-11328556فکس:  858-11361735تلفن:   

ین المللی  وشه بر  شرکت حمل ونقل ب

 مدیرعامل: محمد نی  پی

858-11736378فکس: 858-11281384تلفن :  

ین المللی هاگ بار  شرکت حمل ونقل ب

 مدیرهامل : پرویز  ورانی

858-44387863فکس:  858-44387868تلفن:   

ین المللی چکاوک سبز  شرکت حمل ونقل ب

 مدیرعامل :جمتید کاکاوند

85133557248فکس:  85133548382تلفن :  

ین المللی نی  رکاب   شرکت حمل ونقل ب

 مدیرعامل : امیرعلی پورحبیب 

528-66355348 کس:     528-66355343 لفن :   

ین المللی ماهان  رانس  شرکت حمل ونقل ب

 مدیرعامل: جلیل شایقی

858-22532362فکس:  858-26538258تلفن:   

ین المللی عطارد ران  شرکت حمل ونقل ب

ا  خاری   مدیرعامل :سعید 

858-11143774فکس: 858-11143773تلفن :  

بر ین المللی رهزاد  را  شرکت حمل ونقل ب

 مدیرعامل :آقای طالب یاده 

  858-22564784فکس:  858-22564355تلفن: 

ین المللی سام پارس  رابر  شرکت حمل ونقل ب

 مدیرعامل :خانم  موسوی 

528-88782235 کس: 528-88782235 لفن:   

ین المللی صحرا رابر  شرکت حمل ونقل ب

 مدیرعامل : سیاوش  یموری 

858-11147373فکس: 858-11381128تلفن :  

ین المللی سیف کاروان  شرکت حمل ونقل ب

 مدیرعامل : آقای جعفر کتفی

528-26258352 کس:   528-22534388 لفن:   

ین المللی مهوا  رابر  شرکت حمل ونقل ب

 مدیرعامل : آقای روحانی مطلق

52833235884 کس:  52832335885 لفن:      

ین المللی مهیار ایران  شرکت حمل ونقل ب

 مدیرعامل:مجید یامی 

528-88753478 کس: 528-88756537 لفن :  

ا ق  رابر آسیا ین المللی   شرکت حمل ونقل ب

 مدیرعامل: رحیم قلی یاده 

88325728 کس: 528-88325723 لفن   

ین المللی آ ا پارس سیر  شرکت حمل ونقل ب

 مدیرعامل : سمیه شا عی 

:    528-88558848 لفن : 528-88558825 کس   



Phone: ۱۰۶۳۴۰۶۸-۶۲۸  

 
Fax:      ۱۰۶۳۴۰۶۰-۶۲۸  
 
Email: info@ittoa.ir 

 تهران،خیابان مطهری ،خیابان سرافراز خیابان  هشتم.شماره یک طبقه دوم  

www.ittoa.ir 
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  انجمن شرک  های حمل و نقل بین المللی مالکان کامیون ایران یک تشکل اقتصادی ملی مستقل غتیتر

قانون اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و ماده  2انتفاعی می باشد که به استناد بند ک ماده 

قانون بهبود مستمر محیط کس  وکار تشکیل شده اس  و در اتاق ایران به عنوان یک تشکل ملی به ثب   2

 رسیده اس .


