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مواصالتی هـای  راه  بدون 
 چرخ بنادر کشور نمی چرخد
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یادداشت

راه اندازی قطار تهرانـ  آنکارا از ۱۹ تیر
قطار مسافری تهران ـ آنکارا از ۱۹ تیرماه با قیمت بلیت ۷۶۲ هزار تومان راه اندازی می شود.

به گزارش هفته نامه لجستیک و اقتصاد به نقل از ایسنا؛ چهارشنبه هفته جاری اولین قطار مسافری تهران ـ آنکارا ساعت ۲۱:۵۰ از تهران به مقصد 
آنکارا حرکت خواهد کرد که این حرکت همزمان از آنکارا به سمت تهران نیز خواهد بود.

قیمت بلیت قطار در حال حاضر برای بزرگساالن معادل ۷۶۲ هزار و ۲۰۰ تومان و برای خردساالن معادل ۴۵۴ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده 
است اما با توجه به این که بلیت این قطار بر اساس قوانین بین المللی راه آهن های خاورمیانه CMO بوده و بر مبنای یورو است، قیمت بلیت برای 

مسافران مطابق قیمت روز یورو محاسبه شده و رقم ثابتی ندارد.
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بدون راههای مواصالتی چرخ بنادر کشور نمی چرخد

ــا  ــی بـ ــاد موضوعـ ــتیک و اقتصـ ــه لجسـ ــه نامـ ــته هفتـ ــماره گذشـ در شـ
عنـــوان توســـعه ظرفیـــت هـــای بنـــادر شـــمالی منتشـــر شـــد در ایـــن 
ـــی،  ـــه جداول ـــا ارائ ـــمالی طـــی گزارشـــی ب ـــادر ش ـــران بن ـــی از مدی ـــماره یک ش
ـــه داد. در ایـــن نمودارهـــا و جـــداول  ـــدازی از توســـعه ایـــن بنـــادر ارائ چشـــم ان
ـــن  ـــا ســـال ۲۰۲۰ را ۴8 میلیـــون ت ـــادر شـــمالی ت برنامـــه توســـعه ظرفیـــت بن
کاال  واردات  و  صـــادرات  بـــرای  کـــه  اســـت  کـــرده  بینـــی  پیـــش 
ـــده  ـــال آین ـــک س ـــا ی ـــر ت ـــارت دیگ ـــه عب ـــد. ب ـــد ش ـــازی خواه ـــت س ظرفی
ـــار  ـــن ب ـــون ت ـــوع ۴8 میلی ـــدری در مجم ـــای بن ـــاخت ه ـــر س ـــعه زی ـــا توس ب

ـــد. ـــد ش ـــه خواه ـــور مبادل ـــمالی کش ـــادر ش در بن
ـــتیابی  ـــورت دس ـــود در ص ـــگاه ش ـــوع ن ـــن موض ـــه ای ـــه ب ـــوش بینان ـــر خ اگ
بـــه ایـــن طـــرح توســـعه، مهـــم تریـــن ســـوالی کـــه در ذهـــن متبـــادر 
مـــی شـــود اینســـت کـــه آیـــا نـــوار شـــمالی کشـــور پســـکرانه و جـــاده 

مناســـب بـــرای حمـــل ایـــن مقـــدار تـــن کاال را دارد؟ 
ـــون ۲۰  ـــتگاه کامی ـــزار دس ـــه ۴۰۰ ه ـــاز ب ـــدار کاال نی ـــن مق ـــل ای ـــرای حم ب
ـــای  ـــاده ه ـــه در ج ـــون اســـت ک ـــتگاه کامی ـــال و روزی ۱۲۰۰ دس ـــی در س تن
ـــهر  ـــدر نوش ـــال بن ـــوان مث ـــه بعن ـــا اینک ـــه ب ـــا توج ـــد ب ـــردد کنن ـــمالی ت ش
نـــه تنهـــا دارای ریـــل  و جـــاده ای مناســـب نیســـت بلکـــه پســـکرانه ای 

سپیده یوسفی

ـــم  ـــن حج ـــی ای ـــرای مدت ـــد ب ـــه بتوان ـــدارد ک ـــا ن ـــن کاال ه ـــار ای ـــرای انب ب
ـــد. ـــو کنن ـــار را دپ ب

ـــز  ـــور بج ـــمالی کش ـــوار ش ـــای ن ـــاده ه ـــر ج ـــه دیگ ـــهر بلک ـــا نوش ـــه تنه ن
ـــه  ـــی ک ـــدر انزل ـــت و بن ـــاده اس ـــل و دو ج ـــه دارای ری ـــاد ک ـــر آب ـــدر امی بن
بـــه تازگـــی بصـــورت آزمایشـــی بـــه راه آهـــن قزویـــن ـ انزلـــی ـ رشـــت 
متصـــل شـــده اســـت. دیگـــر بنـــادر شـــمالی ایـــران نـــه جـــاده مناســـب 
ـــتند.  ـــل هس ـــن متص ـــه راه آه ـــه ب ـــار را دارد و ن ـــم ب ـــن حج ـــل ای ـــرای حم ب
بنابرایـــن احـــداث بنادرخصوصـــی یـــا کوچـــک و توســـعه ظرفیـــت بنـــادر 
ـــرای  ـــی ب ـــا حت ـــاده ه ـــن ج ـــه ای ـــرا ک ـــدارد چ ـــادی ن ـــه اقتص ـــود توجی موج
ـــو  ـــز جوابگ ـــرور نی ـــور و م ـــک عب ـــات و  پی ـــام تعطی ـــافر در ای ـــی مس جابجای
ـــه  ـــده را تجرب ـــه کنن مســـافران نیســـتند و ترافیکهـــای بســـیار ســـنگین و کاف
مـــی کننـــد چـــه برســـد بـــه آنکـــه تـــوان عبور۱۲۰۰کامیـــون در روز را 
ـــت.  ـــده اس ـــه ش ـــز تجرب ـــار نی ـــر در چابه ـــن ام ـــفانه ای ـــند. متاس ـــته باش داش
ـــدر  ـــعه بن ـــرای توس ـــاز ب ـــار ف ـــه چه ـــت ک ـــده اس ـــال9۶ آم ـــای س درخبره
ـــه  ـــدر ب ـــن بن ـــت ای ـــا ظرفی ـــل آنه ـــا تکمی ـــه ب ـــده ک ـــی ش ـــار پیش بین چابه
ـــه ۲.۵  ـــدر ک ـــه بن ـــت اولی ـــه ظرفی ـــه ب ـــا توج ـــد؛ ب ـــن می رس ـــون ت 8۲ میلی
ـــد. ـــن می رس ـــون ت ـــه 8.۵ میلی ـــاز اول ب ـــاح ف ـــا افتت ـــوده و ب ـــن ب ـــون ت میلی
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گفتگو

 معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد: بیش از دو هزار دستگاه ماشین آالت راهداری طی سال های اخیر، نوسازی و به مجموعه ناوگان 
راهداری کشور وارد شد.

به گزارش لجستیک و اقتصاد به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای؛ عبدالهاشم حسن نیا در این باره اظهار داشت: مجموع 
ماشین آالت راهداری، 9 هزار دستگاه است که تقریباً عمر باالی ۲۵ سال دارند، از این رو باتوجه به این که بیشتر این ماشین آالت تولید خارج هستند و تأمین 

قطعات آنها دشوار است، بنابراین به دنبال نوسازی ناوگان با استفاده از کارخانه های داخلی بوده که قطعا رونق اشتغال هم در پی دارد. 
او افزود: براساس پیش بینی های صورت گرفته در صورتی که ظرف دو الی سه سال آینده امکان خرید 3۰۰۰ دستگاه ماشین آالت فراهم شود، تا ۱۰ سال 

آینده از نظر ماشین آالت، مشکلی نخواهیم داشت.

بالغ بردو هزار دستگاه ماشین آالت راهداری نوسازی شده است
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ــدر  ــعه بنـ ــرح توسـ ــای بعـــدی طـ ــده اســـت فازهـ ــه شـ همچنیـــن گفتـ
چابهـــار بـــه مـــرور زمـــان و متناســـب بـــا جـــذب کشـــتی و کاال آغـــاز و 
تکمیـــل می شـــود و بـــرای تامیـــن زیربناهـــای بنـــدری رویکـــرد جـــذب 
ـــوردی از  ـــادر و دریان ـــازمان بن ـــت و س ـــی نیس ـــش خصوص ـــرمایه گذار بخ س
ـــدر و  ـــت بن ـــا رشـــد فعالی ـــاز دوم را متناســـب ب ـــی خـــود ف ـــع داخل محـــل مناب
ـــتور  ـــده در دس ـــاد ش ـــای ایج ـــاخت ها و ظرفیت ه ـــتر از زیرس ـــتفاده بیش اس

ـــد داد. ـــرار خواه کار ق
ـــا  ـــه تنه ـــد ک ـــوان کردن ـــتان عن ـــتان و بلوچس ـــران سیس ـــر مدی ـــوی دیگ از س
ـــه دو  ـــه ب ـــرداری رســـیده، روزان ـــه  بهـــره  ب ـــار کـــه ب ـــدر چابه ـــاز اول بن ـــرای ف ب
ـــرای  ـــی ب ـــل ۱۰ تن ـــون حداق ـــزار کامی ـــه 8۰۰ ه ـــاالنه ب ـــون و س ـــزار کامی ه
ـــت  ـــرم ظرفی ـــرای ن ـــار ب ـــن آم ـــه ای ـــت؛ البت ـــاز اس ـــا نی ـــاده ه ـــردد در ج ت
ـــمی آن  ـــت اس ـــا ظرفی ـــه ب ـــت ک ـــار اس ـــدر چابه ـــی بن ـــون تن ـــت میلی هش

ـــادی دارد. ـــه زی ـــن فاصل ـــون ت ـــا ۲۰ میلی ـــش از ۱۵ ت ـــی بی یعن
جـــاده  هـــای دسترســـی و شـــریان های حیاتـــی سیســـتان و بلوچســـتان و 
ـــوزه  ـــد؛ در ح ـــدر را ندارن ـــار بن ـــش ب ـــوان کش ـــا ت ـــتان اص ـــژه بلوچس ـــه  وی ب
جنـــوب اســـتان و جاده هـــای دسترســـی بـــه چابهـــار تنهـــا ۵۴ کیلومتـــر 
ـــه و بعضـــا بســـیار قدیمـــی،  ـــا دوطرف ـــا تمام ـــه راه ه بزرگـــراه وجـــود دارد و بقی

ـــت. ـــتاندارد اس ـــا غیراس ـــانه و کام ـــد ش ـــاک، فاق خطرن
ـــر و  ـــل یکدیگ ـــوب کشـــور مکم ـــا در شـــمال و جن ـــاده ه ـــادر و ج ـــن بن بنابرای
ـــاختار  ـــاد س ـــا در صـــورت ایج ـــه تنه ـــال کاال هســـتند ک ـــای انتق ـــز روش ه ج
ــرای  ــده بـ ــی تعیین کننـ ــت، عاملـ ــر ترانزیـ ــر در امـ ــا یکدیگـ ــب بـ متناسـ

ـــوند.  ـــی ش ـــی م ـــل دریای ـــل و نق ـــت حم ـــترش صنع ـــعه و گس توس
ــراه  ــرداری از راه آهـــن و بزرگـ ــره بـ ــا بهـ ــه بـ ــید کـ ــر مـــی رسـ ــه نظـ بـ
ـــادر  ـــه بن ـــت ب ـــی پایتخ ـــای مواصات ـــکل راهه ـــی مش ـــت ـ انزل ـــن ـ رش قزوی

ـــکل  ـــع مش ـــن رف ـــروز ای ـــه ام ـــا ب ـــا ت ـــود ام ـــع می ش ـــان مرتف ـــتان گی اس
ـــه  ـــدران ب ـــی مازن ـــای ارتباط ـــر راه ه ـــوی دیگ ـــت از س ـــده اس ـــاس نش احس
ـــر  ـــال حاض ـــت، در ح ـــراز اس ـــوه و ه ـــاده فیروزک ـــامل دو ج ـــه ش ـــران ک ته
ـــادر را دارد. ـــه بن ـــت محمول ـــارم ظرفی ـــک چه ـــل ی ـــرش حم ـــوان پذی ـــا ت تنه
ـــق راه آهـــن شـــمال در حـــال حاضـــر  همچنیـــن  ظرفیـــت حمـــل کاال از طری
ـــن  ـــون از ای ـــی رســـد اگرچـــه تاکن ـــن در ســـال م ـــون ت ـــم میلی ـــک و نی ـــه ی ب
ظرفیـــت اســـمی نیـــز اســـتفاده نشـــده اســـت امـــا بـــا افزایـــش فعالیـــت 

ـــد.  ـــش یاب ـــد افزای ـــز بای ـــی نی ـــوط ریل ـــت خط ـــدران ظرفی ـــادر مازن بن
ـــا در  ـــا تنه ـــتی ه ـــرش کش ـــت پذی ـــن ظرفی ـــه میانگی ـــت ک ـــر اس ـــل ذک قاب
ـــن  ـــت. بنابرای ـــده اس ـــرآورد ش ـــن ب ـــزار ت ـــار ه ـــدود چه ـــدران ح ـــادر مازن بن
محمولـــه هـــر کشـــتی بایســـتی بـــا حـــدود دویســـت و پنجـــاه دســـتگاه 
ـــون  ـــدود ۱9 میلی ـــر ح ـــود اگ ـــا ش ـــه ج ـــا ب ـــل و ج ـــون حم ـــا کامی ـــی ی تریل
تـــن کاال در بنـــادر مازنـــدران وارد، صـــادر یـــا ترانزیـــت شـــود در طـــول 
ـــت،  ـــر نف ـــن، تانک ـــامل واگ ـــنگین ش ـــه س ـــایل نقلی ـــزاران وس ـــداد ه ـــال تع س
ـــی کشـــور   ـــدار کاال را در مســـیر مواصات ـــن مق ـــون بایســـتی ای ـــی و کامی تریل
حمـــل کننـــد. در نتیجـــه اگـــر جـــاده هـــا مطابـــق بـــا ظرفیـــت بنـــادر 
ـــری  ـــی نظی ـــای ب ـــود فرصته ـــل نش ـــعه و تکمی ـــم، توس ـــاد، ترمی ـــمالی ایج ش

ـــت. ـــد رف ـــن خواه ـــور از بی در کش
ـــان  ـــادر گی ـــی و خصوصـــی در بن ـــرمایه گذاری بخـــش دولت ـــه س ـــه ب ـــا توج ب
ـــادر،  ـــن بن ـــترش ای ـــز و گس ـــعه، تجهی ـــد توس ـــه رش ـــد رو ب ـــدران و رون و مازن
ـــده  ـــادر در آین ـــی بن ـــه کارآی ـــا ب ـــی حتم ـــای مواصات ـــه راه ه ـــی ب بی توجه
ضربـــات مهلکـــی وارد خواهـــد شـــد بـــه گونـــه ای کـــه هماننـــد امـــروز 
ـــکان  ـــده ام ـــاد ش ـــای ایج ـــت ه ـــم ظرفی ـــک پنج ـــتفاده از ی ـــا اس ـــه تنه ن
پذیـــر نخواهـــد بـــود بلکـــه  فرصـــت ســـوزی هنگفتـــی رخ خواهـــد داد. 



رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق اعالم کرد با وجود موانع و عدم رضایت  برخی از این موضوع اما توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق ادامه دارد.
 به گـزارش هفته نامـه لجسـتیک و اقتصاد به نقـل از ایسـنا؛ یحیـی آل اسـحاق در گردهمایی صاحبـان صنایع و تجـار ایران و عراق، گفت: سـال گذشـته 
آمار تجارت ایـران و عراق بـه ۱3 میلیارد دالر رسـید و امید اسـت با وجود تمام مشـکات، شـرایط حرکت ما به سـمت هدف گـذاری تجـارت ۲۰ میلیارد 

دالری دو کشـور فراهم شود.
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واکنش مدیر سابق بنادر و دریانوردی گیالن به چشم انداز48 میلیون تنی ظرفیت بنادر شمالی:
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گفتگو

توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق ادامه دارد

July 2019|Vol 2|No. 49|9Pages

ظرفیت  توسعه  دنبال  به  که  اند  گفته  بارها  شمالی  های  استان  مدیران 
چند برابری بنادر این استان هستند. عددهایی که آنها برای چشم انداز 
در  هستند.  آوری  حیرت  عددهای  گاهی  کنند،  می  اعالم  بنادر  توسعه 
یکی از گفتمان های مشترک تجارت ایران و روسیه اعالم شد که ظرفیت 
بنادر شمالی کشور به 48 میلیون تن خواهد رسید. درحالی که تنها حجم 
عملیات بارگیری بندر امیرآباد  به 500 تا ۷00 هزار تن می رسد.  در واقع 
تجارت راکد در کشورهای حوزه خزر، مهم ترین عارضه ای است که این 

»باید« مدیران استان های شمالی را زیر سوال می برد. 
مهندس سیدعلی نعیمی، مدیرکل پیشین اداره بنادر و دریانوردی استان 
گیالن در واکنش به این موضوع به لجستیک و اقتصاد می گوید: آماری 
که مدیران می گویند باید کارشناسی شده باشد. او توضیح می دهد که 
حمل و نقل یکپارچه حلقه مفقود ترانزیت در شمال ایران است و تا زمانی 
که این گره باز نشود، نمی توان بر توسعه ظرفیت های یک بخش تمرکز 
این  البته  ماند.  می  استفاده  بال  نیز  شده  ایجاد  ظرفیت  همان  زیرا  کرد 
اتفاق در حال حاضر در بنادر شمالی رخ داده است و بخش قابل توجهی 
از ظرفیت این بنادر راکد است. مشروح گفت و گوی لجستیک و اقتصاد 
را با مهندس سید علی نعیمی مدیرکل پیشین اداره بنادر و دریانوردی 

استان گیالن در ادامه می خوانید: 

 مدیران استان های شمالی بارها گفته اند که باید ظرفیت بنادرشمالی 
چند برابر شود و ظرفیت برخی از این بنادر به ۱۷ میلیون تن برسد. این 

»بایدی« که گفته می شود چقدر ضرورت دارد؟
بـا وجـود ظرفیـت فعلی بنادر شـمالی ایـن امر امکان پذیر نیسـت. بعنـوان مثال 
بندرامیرآبـاد، سـاالنه تنهـا ۵۰۰ تـا ۷۰۰ هـزار تـن عملیـات تخلیـه و بارگیـری 

هر آمار و ارقامی توسعه نیست

دارد. چگونـه ظرفیـت ایـن بنـدر بـه رقم های بسـیارباالیی می رسـد؟ حـال اگر 
خوشـبینانه بـه ایـن موضـوع نـگاه شـود و ایـن رقم بـه درجـه عملیاتی برسـد و 
تمـام اسـکله هـا فعال شـوند. آیا بنادرشـمالی تـوان نگهـداری و انبار ایـن مقدار 
بـار را دارنـد؟ آیـا تـوان ریلـی و جـاده ای و ... برای جابـه جایی وجـود دارد؟ آیا 

واقعـا مـی تـوان ایـن مقدار بـار را جـذب کرد؟
این پرسش هایی است که باید به آن پاسخ داده شود و بعد درباره ایجاد ظرفیت 
و  شود  روشن  فاکتورها  از  بسیاری  تکلیف  باید  واقع  در  کرد.  صحبت  میلیونی 
براساس آن فاکتورها گفته شود که آیا می خواهیم ظرفیت بندر را توسعه بدهیم 

یا نه؟ و اگر می خواهیم به چه میزانی می توان ظرفیت بندر را توسعه داد؟

 نکته دیگری که وجود دارد، این است که حجم تجارت در کشورهای 
با حجم  معکوس  روند  بنادر  باید ظرفیت  چرا  است.  ریزشی  حوزه خزر 

تجارت را دنبال کنند؟
تجارت  حجم  است.  مهم  بنادر  از  کاال  نقل  و  حمل  برای  متعددی  فاکتورهای 
مناسبات  واقع  در  و  کند  می  ایجاد  تجارت  لحاظ  از  منطقه  که  پتانسیلی  و 
وضعیت  است،  واقع شده  آن  در  بندر  که  ای  منطقه  سیاسی  و حتی  اقتصادی 
زیرساخت های بندر و اتصال آن به سایر شقوق حمل و نقل و اصوال اینکه آیا 
بندر از نظر جغرافیایی فضای کافی برای تردد آن همه کشتی را دارد؟ برای تمام 
برای  مثال  عنوان  به  است.  شده  تعریف  هایی  شاخص  و  معیارها  فاکتورها  این 
تعریف ظرفیت یک بندر این مساله را در نظر می گیرند که چند پست اسکله 
می توان در آن بندر ایجاد کرد. طول استاندارد هر اسکله ۱8۰ متر است. البته 
اسکله هایی با طول ۵۰ تا ۱۰۰ متر نیز وجود دارد اما طول استاندارد ۱8۰متر 
است. هر پست اسکله ظرفیت ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن بار را دارد. اگر طول یک 
بندر را بر مبنای تعداد پست اسکله ای که می توان ایجاد کرد بسنجیم و درعدد 
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گفنگو

تفاهم ریلی راه آهن و سازمان بنادر 
مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران از راه اندازه اداره کل لجستیک درشرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران خبر داد.

 به گزارش هفته نامه لجستیک و اقتصاد به نقل از پایگاه اطاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی؛ سعید رسولی در این باره اظهار کرد: تاش بر این است که سهم جابجایی 
بار ریلی از/ به بندر شهیدرجایی افزایش یابد و به همین منظور نیز تفاهم های بین راه آهن جمهوری اسامی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی صورت گرفته است. 

او افزود: اراده جدی در خصوص توسعه حمل و نقل ریلی کشور وجود دارد و به همین دلیل در شرکت راه آهن جمهوری اسامی ایران به تازگی اداره کل لجستیک راه اندازی 
شده که در آن موضوعات مربوط به لجستیک بار به صورت تخصصی بررسی می شود و موضوع حمل و نقل ترکیبی نیز به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.

July 2019|Vol 2|No. 49|9Pages

بنـادر بخشـی از نقشـه راه و برنامه های 
رونـق ترانزیـت را تشـکیل مـی دهنـد

۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن ضرب کنیم تا متوجه شویم حداکثر ظرفیتی که می توانیم 
برای یک بندر ایجاد کرد، چقدر است؟ نمی توان هیچ یک از این فاکتورها را در 
نظر نگرفت و تنها عددی را گفت که بزرگتر از عدد کشورهای همسایه باشد. این 
مساله یک مساله تخصصی و کارشناسی است و چشم انداز توسعه یک بندر باید 
بر اساس تمام معیارهای کارشناسی و تخصصی باشد تا بتوان از آن دفاع کرد. 

تجارت  به حجم  توجه  با  اصوال  تکرار می کنم.  را  قبلی   من پرسش 
کشورهای حوزه خزر و کاهش آن، ضروت دارد که ظرفیت بنادرشمالی 

کشور را افزایش دهیم؟ 
اشتباه نشود. من مخالف توسعه بنادر شمالی نیستم. بنادر شمالی باید به دنبال 
توسعه باشند. در حال حاضر قزاقستان در حال توسعه بنادر خود است. ترکمنستان 
و باکو در منطقه ALT مشغول احداث بنادر جدید هستند. در واقع کشورهای 
حاشیه خزر هم که به ولگا دسترسی ندارند مشغول ایجاد بنادر جدید هستند. 
بنابراین ایران باید با روسیه وارد ولگا شود تا به آبهای آزاد دسترسی داشته باشد. 

درست است که عمق آب های ولگا زیاد نیست اما از نظر دسترسی به آبهای آزاد 
دارای اهمیت است. عاوه بر این باید آبخور اسکله های بنادر شمالی افزایش یابد 
تا بتوان برای ورود کشتی های بزرگتر ظرفیت ایجاد کرد و کشتی هایی با ظرفیت 
بیشتر از چهارتا پنج هزار تن در این بنادر پهلو بگیرند. البته در این زمینه سازمان 
بنادر و دریانوردی تاش های قابل توجهی انجام داده است. عاوه بر این مسایل 
باید ظرفیت ترانزیت کاال به سایر کشورها ایجاد شود که اگر بنادر توسعه یافتن 

و کاالیی جذب شد، بتوان آن را به سایر مقاصد رساند. 

 در واقع مساله ای که مهم تر است توسعه کیفیت زیرساخت هاست 
نه تنها توسعه کمی؟

بله؛ در واقع باید بنادر از نظر کیفیت توسعه یابند چرا که بنادر شمالی در کریدور 
شمال به جنوب راه ابریشم قرار دارند، بنابراین باید حمل و نقل را یکپارچه دید و 
برای توسعه یکپارچه آن برنامه ریزی دقیقی انجام داد.  نمی توان گفت که بخشی 
را در حد ایده آل توسعه دهیم اما از سایر بخش ها و زیر ساخت ها غافل شویم. چرا 

که در این صورت همان ظرفیت ایجاد شده هم مورد استفاده قرار نخواهد گرفت و 
درآمدزایی ایجاد نخواهد شد. نکته مهم اینجاست که سرمایه گذاران نیز با دقت این 
مسایل را بررسی می کنند و اگر برنامه دقیق وکارشناسی برای ایجاد این ظرفیت 
وجود نداشته باشد و سایر لزومات و شقوق حمل و نقل همگام با ایجاد ظرفیت توسعه 
نیافته باشد، این گونه سرمایه گذاری ها توجیه اقتصادی برای آنها نخواهد داشت. 

 در واقع شما معتقدید که محور اصلی باید توسعه ترانزیت باشد نه 
توسعه بنادر؟ 

بله؛ در واقع باید محور را ترانزیت کاال قرار داد و بنادر را جزیی از آن کل دانست. 
به عنوان مثال در حال حاضر قزاقستان ساالنه ۱3 میلیون تن غات مازاد دارد 
و روسیه نیز به همین ترتیب و از سوی دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس به 
غات نیاز دارند. آیا در ایران زیرساخت های ترانزیتی کافی برای حمل غات از 
شمال ایران به جنوب و کشورهای حوزه خلیج فارس وجود دارد؟ آیا همین که 
ظرفیت بنادر افزایش یابد کفایت می کند که این اتفاق رخ دهد؟ خیر. در واقع 

باید مجموعه ای از عوامل را هماهنگ با یکدیگر باشند تا ترانزیت کاال رونق یابد.  
بنابراین بنادر بخشی از این نقشه راه و برنامه را تشکیل می دهند. 

 با توجه به اهمیتی که منطقه شمال ایران در کریدور شمال به جنوب 
راه ابریشم دارد، در حال حاضر  مهمترین مساله مناطق شمالی ایران در 

حوزه حمل و نقل چیست؟
مهم ترین مساله حمل و نقل در شمال ایران بحث یکپارچگی حمل و نقل است. 
بسیار  برای حمل کاال  انزلی  بندر  ـ  قزوین ـ رشت  ریلی  اتصال  در حال حاضر 
دارای اهمیت است اما راه آهن مسافری در این منطقه ایجاد شده است که هیچ 

جذابیتی برای مسافر ندارد. 
اکنون هیچ کاالی استراتژیکی به صورت هوایی به مازندران ارسال نمی شود. باید 
پرسیده شود؛ حمل و نقل ترکیبی در شمال ایران به کجا رسیده است؟ چرا که  
برابری  افزایش چند  مساله اصلی در شمال کشور حمل و نقل ترکیبی است و 

ظرفیت بنادر در آینده به تنهایی تاثیر گذار در رونق ترانزیت نیست. 
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شرکت هواپیما سازی بویینگ ۱00 میلیون دالر به خانواده قربانیان دو سانحه سقوط هواپیمای بویینگ ۷۳۷ مکس کمک مالی می کند.
به گزارش هفته نامه لجستیک و اقتصاد به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی؛ بویینگ ۱۰۰ میلیون دالر کمک مالی به برای پوشش نیاز خانواده و 

جوامع محلی قربانیان سوانح تراژیک پرواز۶۱۰ الین ایر و پرواز 3۰۲ هواپیمایی اتیوپی کمک مالی اهدا خواهد کرد.
این کمک برای پشتیبانی هزینه های تحصیل و زندگی خانواده های قربانیان، انجام برنامه های جامعه محور و رشد اقتصادی در جوامع تحت تاثیر قرار گرفته 
به کار گرفته خواهد شد. بویینگ برای شناسایی این نیازها با دولت های محلی و سازمان های مردم نهاد همکاری خواهد کرد. این سرمایه گذاری بنیادین 

طی چند سال صورت خواهد گرفت.

کمک ۱00 میلیون دالری بویینگ به خانواده قربانیان سوانح سقوط بویینگ ۷۳۷ مکس

July 2019|Vol 2|No. 49|9Pages

بنادر  مدیران  عجیب  خواسته  این  شود.  برابر  چند  ایران  شمال  بنادر  ظرفیت 
شمالی در حالی رخ می دهد که این بنادر با ظرفیت حدود ۲۵ میلیون تن تنها 
با یک پنجم ظرفیت خود فعالیت می کنند و حدود ۲۰ میلیون تن از ظرفیت 
خالی و بدون استفاده باقی مانده است اما این مدیران معتقدند که ظرفیت بنادر 
شمالی می تواند چند برابر شود. آن هم در شرایطی که پروژه های ریلی بر زمین 
مانده و امکانات جاده ای ناچیز استان های شمالی سبب می شوند که میزان 
بار موجود مدت ها در بنادر حبس شوند. در حال حاضر خط آهن شمال تنها 
می تواند ۲.۵ میلیون تن بار را در سال جابه جا کند که این رقم حدود نصف 
میزان باری است که از سایر کشورهای حوزه خزر به استان های شمالی ایران 
چهارم  یک  حدود  تنها  و  است  تر  بحرانی  وضعیت  نیز  ها  جاده  در  آید.  می 
باری که در بنادر ایران وجود دارد از طریق جاده ها قابل حمل است. آن هم 
اگر  و  اما  و  پرسش  محل  بار  انتقال  سرعت  و  کیفیت  نظر  از  که  هایی  جاده 
است. در حال حاضر بخش زیادی از مسیرهای اصلی استان های شمالی، راه های 
قدیمی، کم عرض و یک بانده هستند که خودروها در آن باید در دو مسیر رفت 
و برگشت از کنار هم عبور کنند. این موضوع سبب می شود که سرعت تردد 
خودروها کم شود. به عاوه اینکه در روزهای اوج سفر به شمال بسیار پیش آمده 
است که پلیس برای کنترل ترافیک این مسیرها را یکطرفه اعام می کند و عما 

تا چند روز دسترسی به یک مسیر بسته می شود. 
این  شود  می  متبادر  ذهن  به  شرایط  این  در  که  ای  نکته  مهمترین  بنابراین 
است که مدیران شمال ایران بر اساس چه معادله ای اصرار دارند که ظرفیت 

بااستفاده بنادر خزر را چند برابر کنند؟

 راه آهن شمال تنها نیمی از بار بنادر را جابه جا می کند
به گزارش لجستیک و اقتصاد، در حال حاضر ظرفیت حمل بار در راه آهن شمال 
ایران تنها دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن بار است که حتی پاسخگوی جابه جایی بار 
جذب شده از بنادر خزر را ندارد. به عبارتی با ظرفیت موجود ریل در شمال ایران 
تنها می توان نیمی از حدود پنج میلیون تن باری که در بنادر گیان و مازندران 
مدیران  که  دهد  می  رخ  حالی  در  موضوع  این  کرد.  را حمل  شود  می  تخلیه 
راه آهن می گویند که با برقی شدن خطوط ریلی حجم جا به جایی بار از طریق 
ریل در شمال ایران به ۷.۵ میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت. همچنین 
دیزل های کشنده برقی که دارای قدرت و توان بیشتری برای جا به جایی بار در 
مسیرهای پرشیب و قوس دار هستند، در این خط فعال خواهند شد اما درحال 
حاضر شیب زیاد و قوس دار بودن مسیر 8۰ کیلومتری پل سفید تا فیروزکوه 
یکی از گره های حمل بار در این مسیر ریلی است که سبب می شود دیزل های 
گازوئیلی که در مسیر عادی قادر به جا به جایی دوهزار تن بار هستند، در این 

مسیر تنها 9۰۰ تن بارگیری کنند. 
ایران است.  نقاط ضعف استان های شمالی  بزرگترین  از  راه آهن یکی  کمبود 
از سال 8۵ کلنگ راه آهن ۱۶۴ کیلومتری قزوین- رشت به زمین خورد اما با 
کامل  برداری  بهره  به  بار  برای حمل  پروژه  این  هنوز  گذشت حدود ۱3 سال 

نرسیده است و فاقد ترمینال بار و ایجاد دپوی کاال در ایستگاه مرکزی ست. 
گویا مدیران وزارت راه می گویند حدود سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای 
این پروژه هزینه شده است اما تاخیر طوالنی برای بهره برداری از آن ناشی از 
کمبود اعتبارات نبوده است و تامین ریل مورد نیاز برای این مسیر دچار موانع و 

توسعه خزر با جاده و ریل معنا می یابد
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 شرکت هواپیماسازی ایرباس در نیمه نخست سال ۲0۱۹ توانسته تحویل هواپیماهای خود را به اندازه ۲8 درصد افزایش دهد، با این حال کماکان 
از برنامه سالیانه خود برای تحویل 8۹0 هواپیما عقب است.

به گزارش لجستیک و اقتصاد به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی؛ بنا به گفته های منابع موثق ، تحویل سفارش های این شرکت هواپیماسازی 
اروپایی در نیمه نخست سال ۲۰۱9 حدود ۲8 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد کرده است. این شرکت در این مدت نزدیک به 39۰ هواپیما تحویل 

مشتریان خود داده و در مسیر پیشی گرفتن از شرکت بحران زده بویینگ قرار گرفته است. البته این اتفاق مستلزم ثبت یک رکورد در نیمه دوم سال است.
تحویل 389 هواپیما، که شامل تحویل ۲۲۷ هواپیما در فصل دوم می شود، باعث شده این شرکت اروپایی برای رسیدن به هدف سالیانه خود یعنی تحویل 

88۰ تا 89۰ هواپیما، نیاز به تولید حدود ۵۰۰ فروند هواپیما در نیمه دوم سال ۲۰۱9 داشته باشد.
این رشد عمدتا به خاطر اضافه شدن خط تولید هواپیمای کانادایی A۲۲۰ به ایرباس است.

ایرباس از برنامه سالیانه خود عقب است 
July 2019|Vol 2|No. 49|9Pages

کمبــود راه آهــن یکــی از بزرگتریــن نقاط 
ضعــف اســتان هــای شــمالی ایران اســت

مشکاتی است. موانعی که یکی از مهمترین آن اصرار برخی به تولید ریل داخلی 
و ممانعت از واردات ریل مورد نیاز است. 

زمین  های  پروژه  دیگر  از  آستارا  آهن  به خط  ـ رشت  قزوین  آهن  راه  اتصال 
مانده ریلی در گیان است. پروژه ای که در واقع آب های آزاد جنوب را از طریق 
به کشورهای جمهوری  و سپس  آستارا  و شهرستان  دریای خزر  به  آهن  خط  

آذربایجان، گرجستان و روسیه متصل می کند.
 

 جاده های شمال توان جابه جایی یک چهارم بار بنادر را دارند
 به جز راه آهن، کمبود جاده در راه های شمال ایران یکی دیگر از معضات 
حمل و نقل یکپارچه در استان های شمالی است. جاده هایی که موجب ترافیک 
سنگین در مسیرهای منتهی به شمال ایران و در زمان هایی یک طرفه شدن 

جاده ها می شود. 
ــه تهــران متصــل می شــوند کــه  ــران از طریــق ســه جــاده ب بنــادر شــمال ای
ــدوان  ــا کن ــوس و ی ــاده چال ــه ج ــود دارد ک ــم وج ــی ه ــاده چهارم ــه ج البت
ــرای تــردد ســواری ها و ماشــین های ســبک مــورد  نامیــده می شــود و تنهــا ب
اســتفاده قــرار می گیــرد و بــه دلیــل پیــچ و خــم و عــرض کوتــاه امــکان تــردد 

کامیــون و تریلــی در ایــن جــاده وجــود نــدارد. جــاده هــای فیروزکــوه، هــراز و 
قزویــن ســه جــاده مهــم و اصلــی شــمال کشــورند کــه محموله هــای وارداتــی، 
ــا پایتخــت در ایــن ســه محــور  صادراتــی و ترانزیتــی از طریــق بنادرشــمال ب

ــم جــاده ای حمــل می شــوند. مه
ظرفیــت جــاده هــای شــمال ایــران بــا تمــام مشــکات و گــره هــای ترافیکــی 
ــار جــذب شــده در بنــادر شــمال کشــور  تــوان پذیــرش تنهــا یــک چهــارم ب

را دارد. 
اگرمیانگیــن ظرفیــت پذیــرش کشــتی هــا در بنادر شــمالی حــدود چهارهزارتن 
تخمیــن زده شــود، محمولــه هــر کشــتی بایــد بــه وســیله حــدود دویســت و 

پنجــاه دســتگاه تریلــی و یــا  کامیــون حمــل و جــا بــه جــا شــود. 
در حــال حاضــر ســاالنه حــدود پنــج الــی ۶ میلیــون تــن بــار از طریــق بنــادر 
ــج  ــار، پن ــن حــد جــذب ب ــن تری ــر پایی ــی شــود. اگ ــران جــذب م شــمال ای

ــزار و ۲۵۰  ــار ه ــم ب ــن حج ــع ای ــود در واق ــه ش ــر گرفت ــن در نظ ــون ت میلی
ــار  ــزان ب ــن می ــی ای ــه جای ــرای جاب ــه ب ــی اســت ک ــزار تن ــار ه کشــتی چه

ــت.  ــاز اس ــورد نی ــی م ــزار و ۲۵۰ تریل ــدود 3۱ ه ح
اگــر بخواهیــم ظرفیــت بنــادر شــمال ایــران را چنــد برابــر کنیــم بــه همــان 
نســبت تعــداد کامیــون هــای مــورد نیــازی کــه در جــاده هــای شــمال تــردد 

خواهنــد کــرد چنــد برابــر مــی شــود. 
ــران  ــمال ای ــای ش ــاده ه ــض ج ــترش و تعری ــه گس ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــارز آن پــروژه  ــه ب سالهاســت جــز برنامــه اســتان هــای شــمالی اســت و نمون
آزادراه تهــران ـ شــمال اســت کــه دهــه هــای متوالــی بــه ســرانجام مشــخصی 
ــه  ــن ب ــای قزوی ــاده ه ــداث ج ــرح اح ــته ط ــن گذش ــت. از ای ــیده اس نرس
ــم  ــن ـ رحی ــاده قزوی ــوان ج ــت عن ــب تح ــه ترتی ــه ب ــان ک ــدران و گی مازن
ــاد - کاچــای و قزویــن - المــوت - تنکابــن شــناخته مــی شــوند از ســال  آب
9۱ تاکنــون بــه علــت مشــکات کمبــود اعتبــار و مســائل زیســت محیطــی بــه 

ــد. ــرداری نرســیده ان بهــره ب
جــاده قزویــن - المــوت - تنکابــن دارای پنــج قطعــه بــه طــول ۱۶۷ کیلومتــر 
ــر آن  ــن و ۷۱ کیلومت ــوزه قزوی ــه ح ــق ب ــر آن متعل ــه 9۶ کیلومت ــت ک اس

ــدران اســت. ــه اســتان مازن ــق ب متعل
جــاده قزویــن - المــوت - تنکابــن از مقابــل نیــروگاه شــهید رجایــی و حصــار 
خــروان شــروع و از گردنــه اکبرآبــاد بــه تونــل شــیرکوه و روســتای شــهرک و 
آتــان واقــع در المــوت بــه تنکابــن متصــل مــی شــود کــه بــه گفتــه مســئوالن، 

علــت توقــف ایــن طــرح کمبــود اعتبــارت مالــی اســت.
همچنیــن جــاده قزویــن ـ رحیــم آبــاد ـ کاچــای بــه طــول ۱۵۴ کیلومتــر از 
روســتای باراجینتــا گردنــه کامــان و شــهر رازمیــان در المــوت شــروع شــده و 
بــا عبــور از روســتاهای هیــر و ویــار بــه محلــه گیــان متصــل شــده و ســرانجام 
بــا عبــور از اشــکورات بــه رحیــم آبــاد و کاچــای متصــل مــی شــود کــه بــه 
ــدم پیوســت زیســت محیطــی  ــن طــرح ع ــف ای ــت توق ــه مســئوالن، عل گفت
اســت کــه البتــه ایــن ســازمان معتقــد اســت بــدون اصــاح مطالعــات زیســت 
محیطــی بــرای کل طــرح بــه صــورت یکپارچــه ادامــه رونــد غیرممکــن اســت. 
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