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بازتاب نشست خبری رئیس هئیت مدیره انجمن
صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران
در خبرگزاری و پایگاه خبری

1

رئیس انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران
نابودی حمل و نقل بین المللی با تفسیر به رای گمرک از قوانین
عصراقتصاد  :رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران با اشاره به اینکه
گمرک بزرگترین مشکل شرکتهای حمل و نقلی به شمار میرود افزود :گمرک تمامی قوانین و بخشنامهها
را به شیوه خود تفسیر میکند و برای هر حوزه قوانین جدیدی را ارائه میدهد.
جواد سمساریلر رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران در نشست خبری
روز گذشته خود با بیان اینکه در دهه  ۰۶۹۱در ایران این شرکتها شروع به کار کردند گفت :در همه این
سالها بخش خصوصی انجمن را اداره میکرده و شرکتهای دولتی نقشی در اداره آن نداشتند.
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رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران اظهار کرد :پس از انقالب تعدادی
از شرکتهای حمل و نقل ما از طریق دولتها مصادره شده و صاحبان آنها متأسفانه کشور را ترک کردهاند
پس از انقالب هم تاکنون این انجمن با همکاری تمامی کامیونداران توانستهاند حوزه حمل و نقل جادهای را
ساماندهی کنند.
سمساریلر با اشاره به اینکه حال حمل و نقل بینالمللی خوب نیست ،گفت :متأسفانه دولت هیچ همکاری با
ما در حوزه حمل و نقل بینالمللی نداشته و از لحاظ مالی هم حمایتهایی در این حوزه صورت نگرفته
است.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران با بیان اینکه درشرایط تحریم
بانک مرکزی  ۸ماه پیش به ما اعالم کرد که ارز نیمایی به کامیونها تخفیف میدهد ،اما ما در همان دوره
اعالم کردیم که ارز نمیخواهیم ،ولی دولت همکاریهای الزم را با انجمن جهت رفع مشکالت کامیونداران
داشته باشد.
وی توضیح داد :در حمل و نقل بینالمللی کشور تعداد سازمانهای تصمیمگیرنده در رابطه با حمل و نقل
بینالمللی بسیار زیاد است و متأسفانه  ۵۲سازمان و وزارتخانه در این حوزه مصوبه و قانون دارند.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران بیان کرد :حمل و نقل بینالمللی
بیشتر به سمت مسائل سیاسی و امنیتی رفته و این موضوع با وجود آن که بخش خصوصی در این انجمن
حضور دارد طبیعی نیست.
سمساریلر بیان کرد :هم اکنون کشور ترکیه که بعد از ایران در حوزه حمل و نقلی قرار دارد توانسته تمامی
کشورها را از نظر حمل و نقلی پوشش دهد این در حالی است که ظرفیت کشور ایران از لحاظ خشکی بسیار
باالتر از ترکیه است و ما تمامی این فرصتها را از دست دادهایم.
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رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایرانگفت :شرایط حمل و نقل بینالمللی
برای واردات کاال و ترانزیت دچار مشکل شده است و این در حالی است که قبل از سال  ۰۷۳۱قانونی برای
ترانزیت نداشتیم و در آن دوره سازمان راهداری برای حوزه ترانزیت و افزایش حمل و نقل کاال اقدام به
تنظیم اسناد کرد.
وی بیان کرد :ارتباط بانکی با کشورهای دیگر وجود ندارد و ما از سایر حوزهها هزینههای خود را دریافت
میکنیم.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران با اشاره به اینکه گمرک بزرگترین
مشکل شرکتهای حمل و نقلی به شمار میرود افزود :گمرک اگر قانون سال  ۰۷۶۵را اجرا کند برای
شرکتهای حمل و نقلی کافی است ،ولی متأسفانه گمرک تمامی قوانین و بخشنامهها را به شیوه خود تفسیر
می کند و برای هر حوزه قوانین جدیدی را ارائه میدهد.
وی گفت :اگر تغییر مدیریتی در یک حوزه ایجاد شود آن بخشنامه صادره لغو میشود ،اما متأسفانه گمرک
نه تنها بخشنامه را لغو نمیکند بلکه به شیوه جدیدی آن را تفسیر میکند.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران با بیان اینکه بیشتر فعالیتهای
شرکتهای حمل و نقل ما برونمرزی است گفت :هم اکنون با توجه به تحریمهای موجود میزان فعالیتها
در این بخش کاهش یافته است.
سمساریلر بیان کرد :قانون امور گمرکی و آییننامه آن در سال  ۰۷۶۷تصویب و ابالغ شد ،اما آییننامه قانون
که مشابه قانون گمرکی ما در سال  ۰۷۲۵بوده است موجب تحریم داخلی میشود بدین معنا که یک وسیله
حمل و نقل با قیمت امروز حدود  ۹۱۱میلیون تومان به لب مرز میرسد ،اما باید  ۰۲روز در گمرک برای
ثبت سفارش و سایر اقدامات باقی بماند.
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رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران اظهار کرد :در شرایط امروز در
اروپا نمی توانیم به یک فرد خارجی بگوییم برای کاال به مقصد ایران باید ثبت سفارش داشته باشید همین
امور باعث کاهش میزان واردات و یا صادرات کاال شده است هیئت دولت دو سال پیش بخشنامهای را صادر
کرد که در آن اعالم شده است کاالی ورودی به کشور باید ثبت سفارش شود.
وی با اشاره به اینکه ایران  ۷۲سال پیش عضو کنوانسیون گمرکی  TIRشده که فلسفه آن تمهیدات امور
مرزی است گفت :پیش از آن که این کنوانسیون وجود نداشت هر محمولهای که وارد مرز میشد باید
ضمانت نامه به همراه خود دشت تا کاال سالم تحویل داده شود و نهایتا با شرکتهای حمل و نقلی پروسههای
بسیار مختلفی را در گمرکات کشور برای خروج کاال طی میکردند که با عضویت این کنوانسیون بخشی از
مشکالت برطرف شد.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران اظهار کرد :در سال  ۰۶۲۵اولین
کنوانسیون مشکالتی را در حوزه حمل و نقل ایجاد کرد ،اما در سال  ۰۶۳۲با رواج این کنوانسیون بخشی از
این مشکالت برطرف شد.
سمساریلر اظهار کرد :همین کنوانسیون که در مجلس شورای اسالمی ایران تصویب و ابالغ شده است اعالم
کرده که تا مرز ایران تمامی مصوبات کنوانسیون اجرا شود و در قوانین گمرکی هم اعالم شده که بعد از
گمرک این قوانین باید برای تردد کامیونداران تسهیل شود ،اما هم اکنون با توجه به افزایش هزینهها چنین
اقداماتی باعث ایجاد مشکالت بسیار زیادی برای حوزه ترانزیت شده است.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران با اشاره به اینکه هم اکنون
هزینههای توقف پشت مرزها بسیار زیاد شده است گفت :ایجاد آزمایشگاهها برای بررسی محمولههای سیال
در گمرکها برای کامیونداران بسیار هزینه بر است این در حالی است که به گفته مدیران بخش آزمایشگاهی
چنین آزمایشاتی برای محمولههای سیال و مایع معنایی ندارد.
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وی افزود :متأسفانه مشاهده شده است که در محموله رب گوجه فرنگی که کارخانه سازنده این محموله را به
راننده کامیون تحویل داده است  ۵۲۱کیلوگرم هروئین پیدا شده است و باعث  ۰۱سال زندانی شدن راننده
کامیون شده است این در حالی است که این راننده از این محموله کامال بی اطالع بوده است.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران تصریح کرد :تعداد رانندههایی که
در کشورهای مختلف به دالیل حمل مواد مخدر و یا سایر مواد در کشورها مختلف زندانی هستند اعالم
نمیشود و بسیاری از رانندهها هم خود به سفارتخانهها گفتهاند که نمیخواهیم اسامیمان اعالم شود.
سمساریلر افزود :متأسفانه ناجا و وزارت خارجه کشور هم آمار دقیقی از تعداد زندانیان اعالم نمیکند و
همین موضوع باعث نگرانی بسیاری از خانوادههای این افراد شده است.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران اظهار کرد ۶۶ :درصد کامیونهای
وارد شده به کشور در مرزهای ایران باز می شود و متأسفانه برخورد فیزیکی بدی با محمولهها میشود و
تمامی کامیون های وارداتی به کشور باید اسکن شوند که هزینه این اسکنها برای هر کامیون  ۰۰۱هزار
تومان است و اگر یک شرکت روزانه  ۵۲۱کامیون را وارد کشور کند باید هزینههای بسیار گزافی پرداخت
کند.
وی افزود :رانندگان زندانی در کشورهای ترکیه ،ایتالیا و آ لمان به دلیل حمل مواد مخدر وجود دارد که باید
از وزارت خارجه و همچنین ناجا پیگیر مشکالت و یا آزادی آنها شوند.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران به معضل گازوئیلهای قاچاق هم
در کامیونها اشاره کرد و گفت :هم اکنون حجم استاندارد مخزن سوخت کامیونها هزار لیتر است و
رانندهها نمی توانند بیش از این میزان سوختگیری کنند.
سمساریلر به معضل هنگ مرزی اشاره کرد و گفت :رانندگان برای جابه جایی بار و حمل آن به کشور اسپانیا
حدود  ۹هزار یورو به همراه داشته تا هزینههای اسکن ،هزینههای بازرسی و سوخت را پرداخت کند ،اما
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هنگ مرزی نه تنها  ۱هزار یورو از این راننده دریافت میکند بلکه  ۱۲میلیون تومان هم راننده را جریمه
میکند این در حالی است که تمامی هزینههای کامیون از ایران تا اسپانیا بیش از  ۹هزار یورو میشود.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران افزود :طبق قوانین باید هر نفر
مسافر تنها  ۵هزار یورو به همراه داشته باشد ،اما ما چندین بار تا امروز اعالم کردهایم که دو هزار یورو برای
مسافران است و کامیونداران باید بیش از این میزان به همراه داشته باشد.
وی افزود :رانندگان حداقل باید  ۵هزار و  ۸۱۱یورو پول کشتی برای جابهجایی کامیون تا مرز خشکی را
بدهد بنابراین باید این معضل از حوزههای مرزی کشور برداشته شود.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران با اشاره به اینکه متأسفانه لب مرز
ایر ان تبدیل به بازار مکاره شده است افزود :متأسفانه نه تنها مسئوالن حوزه حمل و نقلی نتوانستند برای این
بخش کاری کنند بلکه وزرای راه و شهرسازی هم تا امروز نتوانستند مشکالت لب مرز را رفع کنند.
سمساریلر افزود :شورای عالی ترابری فعال به عنوان بزرگترین مرجع تصمیمگیری برای حوزه حمل و نقل
نتوانسته اقدامی برای این حوزه انجام دهد.
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رئیس انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران:
موافق آزادسازی نرخ سوخت ناوگان جادهای هستیم /ضرورت تاسیس شرکتهای بزرگ
مقیاس در حوزه حمل و نقل کشور
رئیس انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران با بیان اینکه « ما موافق آزادسازی قیمت
سوخت گازوئیل برای کامیونها هستیم» افزود :آزادسازی نرخ سوخت در صورت مدیریت بهینه ناوگان تاثیر
مثبتی در میزان پیمایش ناوگان ایرانی دارد .
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به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی جواد سمساریلر در نشست خبری با اصحاب رسانه و
در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در خصوص آزاد سازی قیمت سوخت برای
ناوگان حملونقل بیناللملی و تشکیل شرکتهای بزرگ مقیاس حمل ونقل اظهار داشت :ما موافق آزادسازی
قیمت سوخت گازوئیل برای کامیونها هستیم و یکی از نکات مثبت آن جلوگیری از قاچاق است.
وی افزود :بهرهوری ناوگان حملونقل عمومی جاده ای بسیار مهم است و به طور مثال در حالی که یک
کامیون در کشور المان به طور متوسط حدود  ۷۱۱هزار کیلومتر در سال تردد دارد اما میزان پیمایش ناوگان
ایرانی در سال حدود  ۹۱هزار کیلومتر در سال است.
رئیس انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران خاطرنشان کرد :آزادسازی نرخ سوخت در
صورت مدیریت بهینه ناوگان تاثیر مثبتی در میزان پیمایش ناوگان ایرانی دارد.
سمساریلر با بیان اینکه «در حال حاضر حملونقل جادهای صرفه اقتصادی ندارد و میزان ترانزیت کاال از
کشور به پنج میلیون تن رسیده است» تصریح کرد :ما موافق تشکیل شرکتهای بزرگ مقیاس در حوزه
حمل ونقل کاال در راستای حذف خودمالکی ناوگان و ارتقا بهرهوری حملونقل جادهای کشور هستیم.
وی تاکید کرد :شرکت های حملونقل بینالمللی کاال بیش تر از آنکه به کشنده نیاز داشته باشند به بارگیر
نیاز دارند.
رئیس انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بین المللی ایران در ادامه نسبت به نحوه برخورد با کارنه تیر و
مداخله  ۵۲دستگاه دولتی و حاکمیتی در حوزه ترانزیت انتقاد کرد و گفت :امروزه حرف اول در ترانزیت کاال
را سرعت عبور کاال از مبادی ورودی و خروجی می زند و ایران در زمینه با مشکالت متعددی مواجه است.
سمساریلر در خصوص نحوه برخورد بخش خصوصی حملونقل با تحریمها نیز گفت :طی این سالها با
صاحبان کاال و شرکت های خارجی تعامالت خوبی برقرار شده تا بتوانیم کاالهای مورد نیاز را برای کشور
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فراهم کنیم .لذا انتظار میرود دولت حمایتهای الزم را از شرکتهای حملونقل بینالمللی برای رساندن
کاال به دست مصرف کننده داشته باشد.
گفتنی است ،انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی کاال در سال  ۰۶۹۱کار خود را آغاز کرده است
و هم اکنون با عضویت  ۲۱۹شرکت حملونقل بینالمللی کاال به کار خود ادامه میدهد.
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رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران :
◄حملونقل بینالمللی شکل سیاسی_امنیتی به خود گرفته است
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بین المللی ایران از حال نامطلوب این روزهای حمل
و نقل بینالمللی خبر داد .
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بین المللی ایران از حال نامطلوب این روزهای حمل
و نقل بین المللی خبر داد و گفت :متاسفانه امروزه نگاه به حملونقل بینالمللی شکل سیاسی_امنیتی در
ایران به خود گرفته است.
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به گزارش خبرنگار تین نیوز ،جواد سمساریلر در نشست خبری که ظهر امروز (ششم مردادماه) برگزار شد
عنوان کرد :در حال حاضر وضعیت حملونقل بینالمللی ایران خوب نیست ،این در حالی است که انجمن
صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی در بخش خصوصی شکل گرفته و اداره میشود.
او افزود :متأسفانه امروزه نگاه به حملونقل بینالمللی شکل سیاسی_امنیتی در ایران گرفته است.
وی در ادامه سخنان خود به عالقه مندی کشورهای خارجی به همکاری با ایران در حملونقل عمومی اشاره
کرد و یادآور شد :از سال  ۰۶۹۱و ا ز بدو تأسیس این انجمن ،همکاری خوبی در این بخش اعمال شده اما
این مهم این روزها چندان وضعیت مطلوبی ندارد.
سمساریلر به موضوع مصادره اموال شرکتهای حملونقلی در روزهای اول انقالب و فروش آنها اشاره کرد و
افزود :بسیاری از صاحبان شرکتهای حملونقل بینالمللی در آن زمان یا مهاجرت کردند و یا دیگر موفق به
احیای شرکت خود نشدند.
وی ادامه داد :به جرات می توان گفت که تا به امروز دولت کمکی به ما نکرده و انجمن نیز مطالبهای از دولت
نداشته است.
سمساریلر در خصوص نحوه برخورد بخش خصوصی حمل ونقل با تحریمها ،تصریح کرد :در این سالهایی که
با تحریم مواجه هستیم با صاحبان کاال و شرکت های خارجی تعامالت خوبی برقرارشده تا بتوان کاالهای
موردنیاز را برای کشور فراهم کرد .بنابراین انتظار میرود دولت حمایتهای الزم را از شرکتهای حملونقل
بینالمللی برای رساندن کاال به دست مصرفکننده داشته باشد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار تیننیوز مبنی بر اینکه انجمن برای مقابله با دریافت هزینههای غیررسمی از
رانندگان ایرانی که قصد عبور از را چیست ،گفت :انجمن این کار را تایید نمیکند اما ،متوجه انجام این کار
در مرزهای ایران نیز هستیم.
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سمساریلر در پاسخ به سوالی در ارتباط با آزادسازی قیمت سوخت برای ناوگان حملونقل بینالمللی و
تشکیل شرکتهای بزرگمقیاس حمل ونقل ،یادآور شد :موافق آزادسازی قیمت سوخت گازوئیل برای
کامیونها هستیم و یکی از نکات مثبت آن جلوگیری از قاچاق است.
وی افزود :بهرهوری ناوگان حملونقل عمومی جادهای بسیار مهم است و بهطور مثال درحالیکه کامیونها در
کشورهای اروپایی ازجمله آلمان بهطور متوسط حدود  ۷۱۱هزار کیلومتر در سال تردد دارند اما میزان
پیمایش ناوگان ایرانی در سال حدود  ۹۱هزار کیلومتر در سال است .آزادسازی نرخ سوخت در صورت
مدیریت بهینه نا وگان تاثیر مثبتی در میزان پیمایش ناوگان ایرانی دارد.
سمساریلر بابیان اینکه در حال حاضر حملونقل جاده ای از صرفه اقتصادی برخوردار نیست و میزان ترانزیت
کاال از کشور به پنج میلیون تن کاهش داشته است ،گفت :این انجمن موافق تشکیل شرکتهای
بزرگمقیاس در حوزه حمل ونقل کاال در راستای حذف خودمالکی ناوگان و ارتقا بهرهوری حملونقل جادهای
کشور بوده و هست .امروز شرکتهای حملونقل بینالمللی کاال بیشتر از آنکه به کشنده نیاز داشته باشند
به بارگیر نیاز دارند.
رئیس انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران در ادامه با وارد دانستن انتقاد نسبت به نحوه
برخورد با «کارنهتیر» و مداخله  ۵۲دستگاه دولتی و حاکمیتی در حوزه ترانزیت و حملونقل بینالمللی ،ابراز
داشت :امروزه حرف اول در ترانزیت کاال را سرعت عبور کاال از مبادی ورودی و خروجی میزند و ایران
درزمینه با مشکالت متعددی مواجه است.
انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران در سال  ۰۶۹۶آغاز به کارکرده و در حال حاضر با
عضویت  ۲۱۹شرکت حملونقل بینالمللی کاال به فعالیت خود علیرغم وجود مشکالت ادامه میدهد.
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حملونقل بینالمللی شکل سیاسی امنیتی به خود گرفته است
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بین المللی ایران از حال نامطلوب این روزهای حمل
و نقل بینالمللی خبر داد .
به گزارش مجله خبری عصر اعتدال جواد سمساریلر در نشست خبری که ظهر امروز (ششم مردادماه) برگزار
شد عنوان کرد :در حال حاضر وضعیت حملونقل بینالمللی ایران خوب نیست ،این در حالی است که
انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی در بخش خصوصی شکل گرفته و اداره میشود.
او افزود :متأسفانه امروزه نگاه به حملونقل بینالمللی شکل سیاسی_امنیتی در ایران گرفته است.
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وی در ادامه سخنان خود به عالقه مندی کشورهای خارجی به همکاری با ایران در حملونقل عمومی اشاره
کرد و یادآور شد :از سال  ۰۶۹۱و از بدو تأسیس این انجمن ،همکاری خوبی در این بخش اعمال شده اما
این مهم این روزها چندان وضعیت مطلوبی ندارد.
سمساریلر به موضوع مصادره اموال شرکتهای حملونقلی در روزهای اول انقالب و فروش آنها اشاره کرد و
افزود :بسیاری از صاحبان شرکتهای حملونقل بین المللی در آن زمان یا مهاجرت کردند و یا دیگر موفق به
احیای شرکت خود نشدند.
وی ادامه داد :به جرات می توان گفت که تا به امروز دولت کمکی به ما نکرده و انجمن نیز مطالبهای از دولت
نداشته است.
سمساریلر در خصوص نحوه برخورد بخش خصوصی حملونقل با تحریمها ،تصریح کرد :در این سالهایی که
با تحریم مواجه هستیم با صاحبان کاال و شرکت های خارجی تعامالت خوبی برقرارشده تا بتوان کاالهای
موردنیاز را برای کشور فراهم کرد .بنابراین انتظار میرود دولت حمایتهای الزم را از شرکتهای حملونقل
بینالمللی برای رساندن کاال به دست مصرفکننده داشته باشد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار تیننیوز مبنی بر اینکه انجمن برای مقابله با دریافت هزینههای غیررسمی از
رانندگان ایرانی که قصد عبور از را چیست ،گفت :انجمن این کار را تایید نمیکند اما ،متوجه انجام این کار
در مرزهای ایران نیز هستیم.
سمساریلر در پاسخ به سوالی در ارتباط با آزادسازی قیمت سوخت برای ناوگان حملونقل بینالمللی و
تشکیل شرکتهای بزرگمقیاس حملونقل ،یادآور شد :موافق آزادسازی قیمت سوخت گازوئیل برای
کامیونها هستیم و یکی از نکات مثبت آن جلوگیری از قاچاق است.
وی افزود :بهرهوری ناوگان حملونقل عمومی جادهای بسیار مهم است و بهطور مثال درحالیکه کامیونها در
کشورهای اروپایی ازجمله آلمان بهطور متوسط حدود  ۷۱۱هزار کیلومتر در سال تردد دارند اما میزان
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پیمایش ناوگان ایرانی در سال حدود  ۹۱هزارکیلومتر در سال است .آزادسازی نرخ سوخت در صورت
مدیریت بهینه ناوگان تاثیر مثبتی در میزان پیمایش ناوگان ایرانی دارد.
سمساریلر بابیان اینکه در حال حاضر حملونقل جادهای از صرفه اقتصادی برخوردار نیست و میزان ترانزیت
کاال از کشور به پنج میلیون تن کاهش داشته است ،گفت :این انجمن موافق تشکیل شرکتهای
بزرگمقیاس در حوزه حمل ونقل کاال در راستای حذف خودمالکی ناوگان و ارتقا بهرهوری حملونقل جادهای
کشور بوده و هست .امروز شرکتهای حملونقل بینالمللی کاال بیشتر از آنکه به کشنده نیاز داشته باشند
به بارگیر نیاز دارند.
رئیس انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بین المللی ایران در ادامه با وارد دانستن انتقاد نسبت به نحوه
برخورد با «کارنهتیر» و مداخله  ۵۲دستگاه دولتی و حاکمیتی در حوزه ترانزیت و حملونقل بینالمللی ،ابراز
داشت :امروزه حرف اول در ترانزیت کاال را سرعت عبور کاال از مبادی ورودی و خروجی میزند و ایران
درزمینه با مشکالت متعددی مواجه است.
انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی کاال در سال  ۰۶۹۱آغاز به کارکرده و در حال حاضر با
عضویت  ۲۱۹شرکت حملونقل بین المللی کاال به فعالیت خود علیرغم وجود مشکالت ادامه میدهد.
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جواد سمساریلردر نشست خبری اعالم کرد؛
دولت از شرکتهای حملونقل بینالمللی برای رساندن کاال به دست مصرفکننده حمایت
کند /درحال حاضر حملونقل جاده ای از صرفه اقتصادی برخوردارنیست /نگاه به حملونقل
بین المللی درایران سیاسی امنیتی است /موافق آزادسازی قیمت سوخت گازوئیل برای
کامیونها هستیم
به گزارش خبرنگارخبرایران ،نشست خبری «انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران»
بعدازظهر امروز یکشنبه  ۹مردادماه  ۰۷۶۸با حضور« جواد سمساریلر» رئیس هیات مدیره انجمن صنفی
شرکتهای حملونقل بین المللی ایران و اصحاب رسانه در ساختمان مرکزی انجمن صنفی شرکتهای
حملونقل بین المللی ایران برگزار ودراین نشست خبری « جواد سمساریلر» رئیس هیات مدیره انجمن
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صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران اظهارداشت :در حال حاضر وضعیت حملونقل بینالمللی ایران
خوب نیست.
سمساریلر تصریح کرد :انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی در بخش خصوصی شکل گرفته و
اداره میشود و متأسفانه امروزه نگاه به حملونقل بینالمللی در ایران شکل سیاسی امنیتی است.
وی عنوان داشت :کشورهای خارجی به همکاری با ایران در حملونقل عمومی عالقهمند هستند واز سال
 ۰۶۹۱و از بدو تأسیس این انجمن ،همکاری خوبی در این بخش اعمال شده اما این مهم این روزها چندان
وضعیت مطلوبی ندارد.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران به موضوع مصادره اموال شرکتهای
حملونقلی در روزهای اول انقالب و فروش آن ها اشاره و ابرازداشت :بسیاری از صاحبان شرکتهای
حملونقل بین المللی در آن زمان یا مهاجرت کردند و یا دیگر موفق به احیای شرکت خود نشدند و به جرات
میتوان گفت که تا به امروز دولت کمکی به ما نکرده و انجمن نیز مطالبهای از دولت نداشته است.
وی درمورد نحوه برخورد بخش خصوصی حملونقل با تحریمها هم تاکید کرد :در این سالهایی که با تحریم
مواجه هستیم با صاحبان کاال و شرکت های خارجی تعامالت خوبی برقرارشده تا بتوان کاالهای موردنیاز را
برای کشور فراهم کرد .بنابراین انتظار میرود دولت حمایت های الزم را از شرکتهای حملونقل بینالمللی
برای رساندن کاال به دست مصرفکننده داشته باشد.
سمساریلردرمورداینکه انجمن برای مقابله با دریافت هزینههای غیررسمی از رانندگان ایرانی که قصد عبور از
را چیست ،اضافه کرد :انجمن این کار را تایید نمی کند اما ،متوجه انجام این کار در مرزهای ایران نیز هستیم.
وی در پاسخ به سوالی در ارتباط با آزادسازی قیمت سوخت برای ناوگان حملونقل بینالمللی و تشکیل
شرکتهای بزرگمقیاس حمل ونقل ،یادآور شد :موافق آزادسازی قیمت سوخت گازوئیل برای کامیونها
هستیم و یکی از نکات مثبت آن جلوگیری از قاچاق است.
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رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران ادامه داد :بهرهوری ناوگان
حملونقل عمومی جادهای بسیار مهم است و بهطور مثال درحالیکه کامیونها در کشورهای اروپایی ازجمله
آلمان بهطور متوسط حدود  ۷۱۱هزار کیلو متر در سال تردد دارند اما میزان پیمایش ناوگان ایرانی در سال
حدود  ۹۱هزار کیلومتر در سال است.
وی افزود :آزادسازی نرخ سوخت در صورت مدیریت بهینه ناوگان تاثیر مثبتی در میزان پیمایش ناوگان
ایرانی دارد و درحال حاضر حملونقل جادهای از صرفه اقتصادی برخوردار نیست و میزان ترانزیت کاال از
کشور به  ۲میلیون تن کاهش داشته است.
سمساریلر یادآورشد :انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران موافق تشکیل شرکتهای بزرگ
مقیاس در حوزه حمل ونقل کاال در راستای حذف خودمالکی ناوگان و ارتقا بهرهوری حملونقل جادهای
کشور بوده وهست .امروز شرکتهای حملونقل بینالمللی کاال بیشتر از آنکه به کشنده نیاز داشته باشند به
بارگیر نیاز دارند.
وی با وارد دانستن انتقاد نسبت به نحوه برخورد با «کارنهتیر» و مداخله  ۵۲دستگاه دولتی و حاکمیتی در
حوزه ترانزیت و حملونقل بینالمللی ،تصریح کرد :امروزه حرف اول در ترانزیت کاال را سرعت عبور کاال از
مبادی ورودی و خروجی می زند و ایران درزمینه با مشکالت متعددی مواجه است.
سمساریلردرپایان سخنان خود گفت:انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران در سال
 ۰۶۹۶آغاز به کارکرده و در حال حاضر با عضویت  ۲۱۹شرکت حملونقل بینالمللی کاال به فعالیت خود
علیرغم وجود مشکالت ادامه میدهد وامیدواریم این مشکالت روز به روز کمتر شود  ،تا شاهد رونق حمل و
نقل بین المللی ایران دراین خصوص باشیم.
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رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران :وضعیت نامطلوب
حملونقل بین المللی ایران در حال حاضر

ایرانا :رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بین المللی ایران از حال نامطلوب این روزهای
حمل و نقل بین المللی خبر داد و گفت :متاسفانه امروزه نگاه به حملونقل بینالمللی شکل سیاسی_امنیتی
در ایران به خود گرفته است .به گزارش ایرانا  ،جواد سمساریلر در نشست خبری که ظهر امروز (ششم
مردادماه )برگزار شد عنوان کرد :در حال حاضر وضعیت حملونقل بینالمللی ایران خوب نیست ،این در
حالی است که انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی در بخش خصوصی شکل گرفته و اداره
میشود .وی در ادامه سخنان خود به عالقه مندی کشورهای خارجی به همکاری با ایران در حملونقل
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عمومی اشاره کرد و یادآور شد :از سال  ۰۶۹۱و از بدو تأسیس این انجمن ،همکاری خوبی در این بخش
اعمال شده اما این مهم این روزها چندان وضعیت مطلوبی ندارد .سمساریلر به موضوع مصادره اموال
شرکتهای حملونقلی در روزهای اول انقالب و فروش آنها اشاره کرد و افزود :بسیاری از صاحبان
شرکتهای حملونقل بین المللی در آن زمان یا مهاجرت کردند و یا دیگر موفق به احیای شرکت خود
نشدند .وی ادامه داد :به جرات می توان گفت که تا به امروز دولت کمکی به ما نکرده و انجمن نیز مطالبهای
از دولت نداشته است .سمساریلر در خصوص نحوه برخورد بخش خصوصی حملونقل با تحریمها ،تصریح
کرد :در این سال هایی که با تحریم مواجه هستیم با صاحبان کاال و شرکتهای خارجی تعامالت خوبی
برقرارشده تا بتوان کاالهای موردنیاز را برای کشور فراهم کرد .بنابراین انتظار میرود دولت حمایتهای الزم
را از شرکتهای حملونقل بینالمللی برای رساندن کاال به دست مصرفکننده داشته باشد .وی در پاسخ به
سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه انجمن برای مقابله با دریافت هزینههای غیررسمی از رانندگان ایرانی که
قصد عبور از را چیست ،گفت :انجمن این کار را تایید نمی کند اما ،متوجه انجام این کار در مرزهای ایران نیز
هستیم  .سمساریلر در پاسخ به سوالی در ارتباط با آزادسازی قیمت سوخت برای ناوگان حملونقل
بینالمللی و تشکیل شرکتهای بزرگمقیاس حملونقل ،یادآور شد :موافق آزادسازی قیمت سوخت گازوئیل
برای کامیونها هستیم و یکی از نکات مثبت آن جلوگیری از قاچاق است .وی افزود :بهرهوری ناوگان
حملونقل عمومی جادهای بسیار مهم است و بهطور مثال درحالیکه کامیونها در کشورهای اروپایی ازجمله
آلمان بهطور متوسط حدود  ۷۱۱هزار کیلومتر در سال تردد دارند اما میزان پیمایش ناوگان ایرانی در سال
حدود  ۹۱هزار کیلومتر در سال است .آزادسازی نرخ سوخت در صورت مدیریت بهینه ناوگان تاثیر مثبتی در
میزان پیمایش ناوگان ایرانی دارد .سمساریلر بابیان اینکه در حال حاضر حملونقل جادهای از صرفه
اقتصادی برخوردار نیست و میزان ترانزیت کاال از کشور به پنج میلیون تن کاهش داشته است ،گفت :این
انجمن موافق تشکیل شرکتهای بزرگمقیاس در حوزه حملونقل کاال در راستای حذف خودمالکی ناوگان و
ارتقا بهرهوری حملونقل جادهای کشور بوده و هست .امروز شرکتهای حملونقل بینالمللی کاال بیشتر از
آنکه به کشنده نیاز داشته باشند به بارگیر نیاز دارند .رئیس انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی
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ایران در ادامه با وارد دانستن انتقاد نسبت به نحوه برخورد با «کارنهتیر» و مداخله  ۵۲دستگاه دولتی و
حاکمیتی در حوزه ترانزیت و حملونقل بینالمللی ،ابراز داشت :امروزه حرف اول در ترانزیت کاال را سرعت
عبور کاال از مبادی ورودی و خروجی می زند و ایران درزمینه با مشکالت متعددی مواجه است .انجمن صنفی
شرکتهای حملونقل بینالمللی کاال در سال  ۰۶۹۱آغاز به کارکرده و در حال حاضر با عضویت ۲۱۹
شرکت حملونقل بینالمللی کاال به فعالیت خود علیرغم وجود مشکالت ادامه میدهد.
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رئیس انجمن صنفی شرکتهای حملونقل :
حال حمل و نقل بین المللی کشورمان خوب نیست/دولت هیچ همکاری با حمل و نقل بینالمللی
نداشته است/تعدد تصمیم گیرندگان ،فعالیتهای حمل و نقل را ناممکن کرده است
نشست خبری جواد سمساری لر رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل
بینالمللی ایران عصر امروز  6مرداد  89با حضور حمعی از اصحاب رسانه در محل این انحمن
برگزار شد.
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به گزارش شبکه خبری ایرانیان ،جواد سمساریلر ضمن تشریح آخرین وضعیت حمل و نقل بینالمللی کشور
در شرایط فعلی تحریم ،اظهار داشت :در حال حاضر  ۲۱۹شرکت عضو این انجمن هستند و این انجمن که
گذشته که در قالب سندیکا فعالیت میکرد ،جزو قدیمیترین انجمنهای حمل و نقلی کشور است.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایران ادامه داد :قبل از سال ۰۷۳۱
قانونی برای ترانزیت نداشتیم اما همان سالها با همکاری سازمان راهداری ،قوانین پیمایش ،سرعت
کامیونها ،اسناد الزم و غیره را نوشتیم.
وی ادامه داد :این انجمن در سال ۰۶۹۶کار خود را در ایران آغاز کرد و در همه این سالها تحت حاکمیت
بخش خصوصی بوده و دولتی نبوده است.
سمساری لر با بیان اینکه حال حمل و نقل بین المللی خوب نیست ،اضافه کرد :دولت هیچ همکاری با حمل و
نقل بینالمللی نداشته است.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران افزود :در شرایط تحریم کنونی هم
حدود هشت ماه پیش بود که بانک مرکزی اعالم کرد به شما ارز میدهیم ،اما ما گفتیم ارز نمیخواهیم،
فقط شما با ما کاری نداشته باشید.
وی گفت :متأسفانه در بخش حمل و نقل بینالمللی ،تعداد سازمانهای تصمیمگیر بسیار زیاد است و حدود
 ۵۲سازمان ،وزارتخانه و ستاد در این حوزه برای ما مصوبه و قانون دارند.
سمساریلر با اشاره به ظرفیتهای باالی ترانزیت در کشور و موقیعت مناسب جغرافیایی ایران از این منظر،
گفت :متأسفانه نتوانسته ایم از این ظرفیت کشور خوب استفاده کنیم ضمن آنکه ظرفیت کشورهای محصور
در خشکی (لندالک) را هم از دست دادهایم و ترکیه گوی سبقت را از ما ربوده است.
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رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایران با تأکید بر اینکه شرایط حمل و
نقل بین المللی برای واردات کاال و ترانزیت دچار مشکل است ،افزود :با توجه به همین تحریمهای موجود،
ارتباط بانکی با کشورهای دیگر بسیار سخت است و ما پول های خود را از طریق صرافیها دریافت میکنیم.
سمساری لر بیان کرد :قانون امور گمرکی و آئیننامه آن در سال  ۶۵تصویب و ابالغ شد ،اما این قانون در
کشور اجرا نمیشود و در واقع نوعی تحریم داخلی هستیم؛ چرا یک وسیله حمل به قیمت  ۹۱۱میلیون
تومان به لب مرز ب رسد و بعد پانزده روز برای ثبت سفارش در گمرک بماند؟ ما به یک فورواردر اروپایی
نمی توانیم بگوییم برای حمل کاال به مقصد ایران ثبت سفارش داشته باشید.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایران افزود۷۲ :سال پیش ایران جزو
کنوانسیون گمرکی  TIRشد که فلسفه آن تسهیالت امور مرزی است.
وی ادامه داد :کنوانسیون  ۰۶۲۵اولین کنوانسیون در این باره بود که مشکالتی داشت و نهایتاً کنوانسیون
TIR1975در دنیا رایج شد ،بنابراین دفترچهای که 200هزار دالر گارانتی بینالمللی داشت به دست هر
راننده میدادند و مشخصات کاالی داخل کانتینر پلمپ شده را هم میدانستند.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایران افزود :اما همین کنوانسیون TIR
که مصوب مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان است ،فقط تا مرز ایران اجرا میشود.
سمساریلر گفت :همچنین امروز توقفهای پشت مرز و هزینهها برای کامیونداران و شرکتها زیاد شده
است ،لب مرز آزمایشگاههایی گذاشتهاند که باید سیاالت آزمایش شوند.
وی بیان کرد :راننده زمانی که کاالیی را برای حمل دریافت میکند ،نمیتواند آن را از نظر وجود مواد مخدر
کنترل کند ،چرا باید در یکی از حلبیهای سس گوجهفرنگی که برند یک کارخانه معتبر هم باشد۵۲۱ ،
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کیلوگرم هروئین باشد که راننده از همه جا بی خبر به خاطر این میزان هروئین در کشورهای دیگر زندانی
باشد؟
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایران بیان کرد :تعداد زیادی راننده به
جرم حمل مواد مخدر که خودشان بیاطالع بوده اند ،امروز در کشورهای مختلف زندانی هستند ،متأسفانه
تعداد این رانندهها هم از سوی این کشورها رسانهای نمی شود تا مشکالت بعدی با مقامات کشور ما نداشته
باشند.
سمساری لر افزود :حتی ناجا و وزارت خارجه هم آمار دقیقی از رانندههای زندانی ما به علت حمل مواد مخدر
ندارند.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران گفت :ما امروز در کشورهایی نظیر
ترکیه ،ایتالیا ،آلمان و غیره راننده ایرانی زندانی به دلیل حمل مواد مخدر داریم.
وی با اشاره به مشکالت مرزی رانندههای ترانزیت ،گفت :از دیگر مشکالت کامیونداران این است که باید هر
بار لب مرز  ۰۰۱هزار تومان فقط بابت اسکن پرداخت کنند ،ضمن آنکه  ۶۶درصد کامیونهای وارده به
کشور در مرزهای ما باز میشود و برخورد با بار فیزیکی است.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران افزود :بسیاری از صاحبان کاال که
به عنوان مثال قاب عکس یا مبلمان صادر میکنند ،در نوار باالی این کاالها مواد مخدر پنهان کردهاند و
همین امر موجب می شود راننده خطوط ترانزیت ما در کشورهای مختلف دستگیر و به جرم حمل مواد
مخدر ،زندانی شود.
وی اظهار داشت :با وجود آنکه ما مصوبه سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای را داریم ،مبنی بر اینکه
رانندهها می توانند به عنوان مثال در مسیر اسپانیا  ۱هزار و  ۲۱۱یورو و یا در مسیر آلمان  ۲هزار یورو به
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همراه خود داشته باشند ،اما هنگ مرزی به هیچ عنوان این موارد را قبول ندارد و همان قانون  ۵هزار یورو
که برای مسافر مصوب شده است را برای راننده هم اجرا میکند ،در حالی که این راننده فقط باید در کشور
ترکیه بابت عبور کامیون خود از دریاچه وان  ۵هزار و  ۸۱۱یورو پول کشتی بدهد ،گازوئیل با نرخ آزاد
دریافت کند و اگر نقص فنی برای کا میون پیش آمد ،ارز پرداخت کند ،اما گوش شنوایی وجود ندارد و لب
مرز ،بازار مکاره است.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران گفت :گمرک بزرگترین مانع
پیشروی شرکتهای حمل و نقل است ،اگر آنها قانون سال  ۶۵را اجرا کنند ،برای ما کافی است ،اما مشکل
آن است که مدیران قانون را تفسیر میکنند و بالفاصله بخشنامه در هر حوزهای صادر میکنند و با تغییر
یک مدیر هم آن بخشنامه لغو نمیشود ،بلکه بخشنامهای روی بخشنامههای دیگر اضافه میشود.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایران گفت :ما موافق آزادسازی نرخ
سوخت هستیم تا بدین ترتیب مشکالت قاچاق سوخت رفع شود.
سمساریلر افزود :با  ۷۱۱لیتر گازوئیل سهمیهای روزانه ،یک کامیون ما حداکثر  ۱تا  ۲ساعت میتواند سیر
کند ،متوسط سیر یک کامیون در اروپا ساالنه  ۷۱۱هزار کیلومتر است و اما این رقم در کشور ما ساالنه ۹۱
هزار کیلومتر است ،یعنی یک دستگاه کامیون  ۹۱۱میلیون تومانی با یک دستگاه کفی  ۱۱۱میلیون تومانی
فقط  ۹۱هزار کیلومتر سیر در سال دارد و این نشان از وجود مشکل دارد.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایران کمبود الستیک را از دیگر
مشکالت رانندهها اعالم کرد و گفت :یک دستگاه کامیون  ۰۸چرخ دارد ولی توزیع الستیک بسیار محدود
است و همین موجب میشود کامیوندار مجبور میشود که با الستیک فرسوده تردد کند که به اتفاقات
بعدی و تصادفات میانجامد.
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سمساریلر درنشست خبری پیرامون آخرین وضعیت حمل و نقل بینالمللی کشور در شرایط
فعلی تحریم :حمل ونقل بینالمللی شکل سیاسی ،امنیتی در ایران به خود گرفته است /دولت
هیچ همکاری با حمل و نقل بینالمللی نداشته است
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایران گفت :گمرک بزرگترین مانع پیش
روی شرکتهای حمل و نقل است؛ اگر آنها قانون سال  ۶۵را اجرا کنند ،برای ما کافی است ،اما مشکل آن
است که مدیران قانون را تفسیر میکنند و بالفاصله بخشنامه در هر حوزهای صادر میکنند و با تغییر یک
مدیر هم آن بخشنامه لغو نمیشود ،بلکه بخشنامهای روی بخشنامههای دیگر اضافه میشود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی کافه دانش ،نشست خبری جواد سمساریلر رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی
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شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایران ،پیرامون آخرین وضعیت حمل و نقل بینالمللی کشور در شرایط
فعلی تحریم ،ظهر امروز یکشنبه  ۹مرداد ماه  ،۶۸با حضور جمعی از اصحاب رسانه ،در سالن جلسات برگزار
شد.
جواد سمساریلر ،رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایران
جواد سمساریلر ،رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایران ،در ابتدای این
نشست خبری گفت :متاسفانه امروزه نگاه به حملونقل بینالمللی شکل سیاسی ،امنیتی در ایران به خود
گرفته است.
وی ادامه داد :در حال حاضر  ۲۱۹شرکت عضو این انجمن هستند و این انجمن که گذشته که در قالب
سندیکا فعالیت میکرد ،جزو قدیمیترین انجمنهای حمل و نقلی کشور است.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایران بیان داشت :قبل از سال ۰۷۳۱
قانونی برای ترانزیت نداشتیم اما همان سالها با همکاری سازمان راهداری ،قوانین پیمایش ،سرعت
کامیونها ،اسناد الزم و غیره را نوشتیم.
سمساریلر ،ادامه داد :این انجمن در دهه  ۰۶۹۱کار خود را در ایران آغاز کرد و در همه این سالها تحت
حاکمیت بخش خصوصی بوده و دولتی نبوده است.
وی با بیان اینکه حال حمل و نقل بینالمللی خوب نیست ،اضافه کرد :دولت هیچ همکاری با حمل و نقل
بینالمللی نداشته است.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایران افزود :در شرایط تحریم کنونی هم
حدود هشت ماه پیش بود که بانک مرکزی اعالم کرد به شما ارز میدهیم ،اما ما گفتیم ارز نمیخواهیم،
فقط شما با ما کاری نداشته باشید.
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وی گفت :متأسفانه در بخش حمل و نقل بینالمللی ،تعداد سازمانهای تصمیمگیر بسیار زیاد است و حدود
 ۵۲سازمان ،وزارتخانه و ستاد در این حوزه برای ما مصوبه و قانون دارند.
سمساریلر ،با اشاره به ظرفیتهای باالی ترانزیت در کشور و موقیعت مناسب جغرافیایی ایران از این منظر،
گفت :متأسفانه نتوانستهایم از این ظرفیت کشور خوب استفاده کنیم ضمن آنکه ظرفیت کشورهای محصور
در خشکی (لندالک) را هم از دست دادهایم و ترکیه گوی سبقت را از ما ربوده است.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایران ،با تأکید بر اینکه شرایط حمل و
نقل بینالمللی برای واردات کاال و ترانزیت دچار مشکل است ،افزود :با توجه به همین تحریمهای موجود،
ارتباط بانکی با کشورهای دیگر بسیار سخت است و ما پولهای خود را از طریق صرافیها دریافت میکنیم.
سمساریلر ،بیان کرد :قانون امور گمرکی و آئیننامه آن در سال  ۶۵تصویب و ابالغ شد ،اما این قانون در
کشور اجرا نمیشود و در واقع نوعی تحریم داخلی هستیم؛ چرا یک وسیله حمل به قیمت  ۹۱۱میلیون
تومان به لب مرز برسد و بعد پانزده روز برای ثبت سفارش در گمرک بماند؟ ما به یک فورواردر اروپایی
نمیتوانیم بگوییم برای حمل کاال به مقصد ایران ثبت سفارش داشته باشید.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایران افزود۷۲ :سال پیش ایران جزو
کنوانسیون گمرکی  TIRشد که فلسفه آن تسهیالت امور مرزی است.
وی ادامه داد :کنوانسیون  ۰۶۲۵اولین کنوانسیون در این باره بود که مشکالتی داشت و نهایتاً کنوانسیون
 TIR1975در دنیا رایج شد ،بنابراین دفترچهای که  ۵۱۱هزار دالر گارانتی بینالمللی داشت به دست هر
راننده میدادند و مشخصات کاالی داخل کانتینر پلمپ شده را هم میدانستند.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایران افزود :اما همین کنوانسیون TIR
که مصوب مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان است ،فقط تا مرز ایران اجرا میشود.
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سمساریلر گفت :همچنین امروز توقفهای پشت مرز و هزینهها برای کامیونداران و شرکتها زیاد شده
است ،لب مرز آزمایشگاههایی گذاشتهاند که باید سیاالت آزمایش شوند.
وی بیان کرد :راننده زمانی که کاالیی را برای حمل دریافت میکند ،نمیتواند آن را از نظر وجود مواد مخدر
کنترل کند ،چرا باید در یکی از حلبیهای سس گوجهفرنگی که برند یک کارخانه معتبر هم باشد۵۲۱ ،
کیلوگرم هروئین باشد که راننده از همه جا بیخبر به خاطر این میزان هروئین در کشورهای دیگر زندانی
باشد؟
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایران بیان کرد :تعداد زیادی راننده به
جرم حمل مواد مخدر که خودشان بیاطالع بودهاند ،امروز در کشورهای مختلف زندانی هستند ،متأسفانه
تعداد این رانندهها هم از سوی این کشورها رسانهای نمیشود تا مشکالت بعدی با مقامات کشور ما نداشته
باشند.
سمساریلر افزود :حتی ناجا و وزارت خارجه هم آمار دقیقی از رانندههای زندانی ما به علت حمل مواد مخدر
ندارند.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایران گفت :ما امروز در کشورهایی نظیر
ترکیه ،ایتالیا ،آلمان و غیره راننده ایرانی زندانی به دلیل حمل مواد مخدر داریم.
وی با اشاره به مشکالت مرزی رانندههای ترانزیت ،گفت :از دیگر مشکالت کامیونداران این است که باید هر
بار لب مرز  ۰۰۱هزار تومان فقط بابت اسکن پرداخت کنند ،ضمن آنکه  ۶۶درصد کامیونهای وارده به
کشور در مرزهای ما باز میشود و برخورد با بار فیزیکی است.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایران افزود :بسیاری از صاحبان کاال که
به عنوان مثال قاب عکس یا مبلمان صادر میکنند ،در نوار باالی این کاالها مواد مخدر پنهان کردهاند و
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همین امر موجب میشود راننده خطوط ترانزیت ما در کشورهای مختلف دستگیر و به جرم حمل مواد
مخدر ،زندانی شود.
وی اظهار داشت :با وجود آنکه ما مصوبه سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای را داریم ،مبنی بر اینکه
رانندهها میتوانند به عنوان مثال در مسیر اسپانیا  ۱هزار و  ۲۱۱یورو و یا در مسیر آلمان  ۲هزار یورو به
همراه خود داشته باشند ،اما هنگ مرزی به هیچ عنوان این موارد را قبول ندارد و همان قانون  ۵هزار یورو
که برای مسافر مصوب شده است را برای راننده هم اجرا میکند ،در حالی که این راننده فقط باید در کشور
ترکیه بابت عبور کامیون خود از دریاچه وان  ۵هزار و  ۸۱۱یورو پول کشتی بدهد ،گازوئیل با نرخ آزاد
دریافت کند و اگر نقص فنی برای کامیون پیش آمد ،ارز پرداخت کند ،اما گوش شنوایی وجود ندارد و لب
مرز ،بازار مکاره است.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایران گفت :گمرک بزرگترین مانع
پیشروی شرکتهای حمل و نقل است ،اگر آنها قانون سال  ۶۵را اجرا کنند ،برای ما کافی است ،اما مشکل
آن است که مدیران قانون را تفسیر میکنند و بالفاصله بخشنامه در هر حوزهای صادر میکنند و با تغییر
یک مدیر هم آن بخشنامه لغو نمیشود ،بلکه بخشنامهای روی بخشنامههای دیگر اضافه میشود.
سمساریلر ،کمبود الستیک را از دیگر مشکالت رانندهها اعالم کرد و گفت :یک دستگاه کامیون  ۰۸چرخ
دارد ولی توزیع الستیک بسیار محدود است و همین موجب میشود کامیوندار مجبور میشود که با
الستیک فرسوده تردد کند که به اتفاقات بعدی و تصادفات میانجامد.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایران گفت :ما موافق آزادسازی نرخ
سوخت هستیم تا بدین ترتیب مشکالت قاچاق سوخت رفع شود.
سمساریلر ،در پایان سخنان خود گفت :با  ۷۱۱لیتر گازوئیل سهمیهای روزانه ،یک کامیون ما حداکثر  ۱تا ۲
ساعت میتواند سیر کند ،متوسط سیر یک کامیون در اروپا ساالنه  ۷۱۱هزار کیلومتر است و اما این رقم در
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کشور ما ساالنه  ۹۱هزار کیلومتر است ،یعنی یک دستگاه کامیون  ۹۱۱میلیون تومانی با یک دستگاه کفی
 ۱۱۱میلیون تومانی فقط  ۹۱هزار کیلومتر سیر در سال دارد و این نشان از وجود مشکل دارد.
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رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایران خبر داد:
زندانی شدن رانندگان ترانزیت در کشورهای دیگر به خاطر تخلفات صاحب بار

رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی با بیان اینکه تعداد زیادی
راننده به جرم حمل مواد مخدر که خودشان بیاطالع بودهاند ،در کشورهای مختلف زندانی
هستند ،گفت :در کشورهایی نظیر ترکیه ،ایتالیا و آلمان راننده ایرانی زندانی داریم.
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به گزارش آدینه نوین ،جواد سمساریلر امروز در نشست خبری تشریح آخرین وضعیت حمل و نقل
بین المللی کشور در شرایط فعلی تحریم ،اظهار داشت :در حال حاضر  ۲۱۹شرکت عضو این انجمن هستند و
این انجمن که گذشته که در قالب سندیکا فعالیت میکرد ،جزو قدیمیترین انجمنهای حمل و نقلی کشور
است .
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایران ادامه داد :قبل از سال ۰۷۳۱
قانونی برای ترانزیت نداشتیم اما همان سالها با همکاری سازمان راهداری ،قوانین پیمایش ،سرعت
کامیونها ،اسناد الزم و غیره را نوشتیم .
وی ادامه داد :این انجمن در سال  ۰۶۹۶میالدی کار خود را در ایران آغاز کرد و در همه این سالها تحت
حاکمیت بخش خصوصی بوده و دولتی نبوده است .
سمساری لر با بیان اینکه حال حمل و نقل بینالمللی خوب نیست ،اضافه کرد :دولت هیچ همکاری با حمل و
نقل بینالمللی نداشته است.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران افزود :در شرایط تحریم کنونی
هم حدود هشت ماه پیش بود که بانک مرکزی اعالم کرد به شما ارز میدهیم ،اما ما گفتیم ارز نمیخواهیم،
فقط شما با ما کاری نداشته باشید .
وی گفت :متأسفانه در بخش حمل و نقل بینالمللی ،تعداد سازمانهای تصمیمگیر بسیار زیاد است و حدود
 ۵۲سازمان ،وزارتخانه و ستاد در این حوزه برای ما مصوبه و قانون دارند.
سمساریلر با اشاره به ظرفیتهای باالی ترانزیت در کشور و موقیعت مناسب جغرافیایی ایران از این منظر،
گفت :متأسفانه نتوانسته ایم از این ظرفیت کشور خوب استفاده کنیم ضمن آنکه ظرفیت کشورهای محصور
در خشکی (لندالک) را هم از دست دادهایم و ترکیه گوی سبقت را از ما ربوده است .
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رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایران با تأکید بر اینکه شرایط حمل و
نقل بین المللی برای واردات کاال و ترانزیت دچار مشکل است ،افزود :با توجه به همین تحریمهای موجود،
ارتباط بانکی با کشورهای دیگر بسیار سخت است و ما پول های خود را از طریق صرافیها دریافت میکنیم .
سمساریلر بیان کرد :قانون امور گمرکی و آئیننامه آن در سال  ۶۵تصویب و ابالغ شد ،اما این قانون در
کشور اجرا نمیشود و در واقع نوعی تحریم داخلی هستیم؛ چرا یک وسیله حمل به قیمت  ۹۱۱میلیون
تومان به لب مرز برسد و بعد پانزده روز برای ثبت سفارش در گمرک بماند؟ ما به یک فورواردر اروپایی
نمیتوان یم بگوییم برای حمل کاال به مقصد ایران ثبت سفارش داشته باشید .
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایران افزود۷۲ :سال پیش ایران جزو
کنوانسیون گمرکی  TIRشد که فلسفه آن تسهیالت امور مرزی است .
وی ادامه داد :کنوانسیون  ۰۶۲۵اولین کنوانسیون در این باره بود که مشکالتی داشت و نهایتاً کنوانسیون
TIR1975در دنیا رایج شد ،بنابراین دفترچهای که  ۵۱۱هزار دالر گارانتی بینالمللی داشت به دست هر
راننده میدادند و مشخصات کاالی داخل کانتینر پلمپ شده را هم میدانستند .
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایران افزود :اما همین کنوانسیون TIR
که مصوب مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان است ،فقط تا مرز ایران اجرا میشود.
سمساریلر گفت :همچنین امروز توقفهای پشت مرز و هزینهها برای کامیونداران و شرکتها زیاد شده
است ،لب مرز آزمایشگاههایی گذاشتهاند که باید سیاالت آزمایش شوند.
وی بیان کرد :راننده زمانی که کاالیی را برای حمل دریافت میکند ،نمیتواند آن را از نظر وجود مواد مخدر
کنترل کند ،چرا باید در یکی از حلبیهای سس گوجهفرنگی که برند یک کارخانه معتبر هم باشد۵۲۱ ،
کیلوگرم هروئین باشد که راننده از همه جا بی خبر به خاطر این میزان هروئین در کشورهای دیگر زندانی
باشد؟
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رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایران بیان کرد :تعداد زیادی راننده به
جرم حمل مواد مخدر که خودشان بیاطالع بودهاند ،امروز در کشورهای مختلف زندانی هستند ،متأسفانه
تعداد این رانندهها هم از سوی این کشورها رسانهای نمی شود تا مشکالت بعدی با مقامات کشور ما نداشته
باشند .
سمساری لر افزود :حتی ناجا و وزارت خارجه هم آمار دقیقی از رانندههای زندانی ما به علت حمل مواد مخدر
ندارند .
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران گفت :ما امروز در کشورهایی نظیر
ترکیه ،ایتالیا ،آلمان و غیره راننده ایرانی زندانی به دلیل حمل مواد مخدر داریم .
وی با اشاره به مشکالت مرزی رانندههای ترانزیت ،گفت :از دیگر مشکالت کامیونداران این است که باید هر
بار لب مرز  ۰۰۱هزار تومان فقط بابت اسکن پرداخت کنند ،ضمن آنکه  ۶۶درصد کامیونهای وارده به
کشور در مرزهای ما باز میشود و برخورد با بار فیزیکی است .
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران افزود :بسیاری از صاحبان کاال که
به عنوان مثال قاب عکس یا مبلمان صادر میکنند ،در نوار باالی این کاالها مواد مخدر پنهان کردهاند و
همین امر موجب می شود راننده خطوط ترانزیت ما در کشورهای مختلف دستگیر و به جرم حمل مواد
مخدر ،زندانی شود .
وی اظهار داشت :با وجود آنکه ما مصوبه سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای را داریم ،مبنی بر اینکه
رانندهها میتوانند به عنوان مثال در مسیر اسپانیا  ۱هزار و  ۲۱۱یورو و یا در مسیر آلمان  ۲هزار یورو به
همراه خود داشته باشند ،اما هنگ مرزی به هیچ عنوان این موارد را قبول ندارد و همان قانون  ۵هزار یورو
که برای مسافر مصوب شده است را برای راننده هم اجرا میکند ،در حالی که این راننده فقط باید در کشور
ترکیه بابت عبور کامیون خود از دریاچه وان  2هزار و  ۸۱۱یورو پول کشتی بدهد ،گازوئیل با نرخ آزاد
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دریافت کند و اگر نقص فنی برای کامیونپیش آمد ،ارز پرداخت کند ،اما گوش شنوایی وجود ندارد و لب
مرز ،بازار مکاره است .
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران گفت :گمرک بزرگترین مانع
پیشروی شرکتهای حمل و نقل است ،اگر آنها قانون سال  ۶۵را اجرا کنند ،برای ما کافی است ،اما مشکل
آن است که مدیران قانون را تفسیر میکنند و بالفاصله بخشنامه در هر حوزهای صادر میکنند و با تغییر
یک مدیر هم آن بخشنامه لغو نمیشود ،بلکه بخشنامهای روی بخشنامههای دیگر اضافه میشود .
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران گفت :ما موافق آزادسازی نرخ
سوخت هستیم تا بدین ترتیب مشکالت قاچاق سوخت رفع شود.
سمساریلر افزود :با  ۷۱۱لیتر گازوئیل سهمیهای روزانه ،یک کامیون ما حداکثر  ۱تا  ۲ساعت میتواند سیر
کند ،متوسط سیر یک کامیون در اروپا ساالنه  ۷۱۱هزار کیلومتر است و اما این رقم در کشور ما ساالنه ۹۱
هزار کیلومتر است ،یعنی یک دستگاه کامیون  ۹۱۱میلیون تومانی با یک دستگاه کفی  ۱۱۱میلیون تومانی
فقط  ۹۱هزار کیلومتر سیر در سال دارد و این نشان از وجود مشکل دارد.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایران کمبود الستیک را از دیگر
مشکالت رانندهها اعالم کرد و گفت :یک دستگاه کامیون  ۰۸چرخ دارد ولی توزیع الستیک بسیار
محدود است و همین موجب میشود کامیوندار مجبور میشود که با الستیک فرسوده تردد کند که به
اتفاقات بعدی و تصادفات میانجامد .
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یک مقام مسئول:
مصوبه ارزی رانندگان برون مرزی اجرا نمی شود
رئیس ه یئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی گفت :به دلیل تعدد دستگاههای
تصمیم گیرنده در حوزه حمل و نقل بین الملل ،مصوبه تامین ارز نیمایی رانندگان برون مرزی اجرا نمی
شود.
به گزارش خبرنگار مهر ،جواد سمساریلر در نشست خبری تشریح برنامههای انجمن صنفی شرکتهای حمل
و نقل بین المللی درباره تخصیص ارز به شرکتهای حمل و نقل بین المللی گفت ۰۳۱ :بخشنامه و توصیه
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نامه میان وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی در خصوص تخصیص ارز به رانندگان کامیونهای حامل بار
به خارج از کشور رد و بدل شده است و نتیجه آن شد که نهایتاً بخشنامهای از سوی بانک مرکزی مبنی بر
تعیین سقف ارزی برای کامیونهایی که عازم مقاصد خارج از کشور هستند ،صادر شد.
وی افزود :در این بخشنامه برای مقاصد طوالنی مانند غرب اروپا تا  ۹هزار یورو و برای مقاصد کشورهای
همسایه تا  ۲۱۱یورو ارز نیمایی تخصیص داده می شود اما اگر چه این بخشنامه برای مأموران فرماندهی
مرزبانی ناجا نیز ارسال شده اما مرزبانی ناجا اجازه خروج ارز بیش از  ۵هزار یورو را به رانندگان کامیونها
نمیدهد .از همین رو شرکتهای حمل و نقلی نیازهای ارزی خود را از طریق خرید ارز از دالل یا صراف
تأمین میکنند.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی یکی دیگر از مشکالت کامیوندارانی که
به مقاصد بین المللی تردد دارند را تعدد دستگاههای تصمیم گیرنده در حوزه حمل و نقل بین المللی عنوان
و اظهار کرد ۵۲ :دستگاه ،نهاد ،ستاد و وزارتخانه در حوزه حمل و نقل بین المللی دخالت میکنند.
وی درباره ترانزیت تصریح کرد :در حوزه بازاریابی حمل و نقل آسیای میانه پس از فروپاشی شوروی سابق
فرصت سوزی کردیم و مشکالت داخلی باعث شد که نتوانیم از فرصت حمل و نقل با کشورهای حوزه CIS
استفاده کنیم .در حالی که ترکیه توانسته بخش مهمی از حمل و نقل جادهای کشورهای آسیای میانه را به
خود اختصاص دهد که عمدتاً از جادههای ایران تردد میکنند.
سمساریلر افزود :در زمینه ترانزیت شرایط حمل و نقل بین المللی را به مرحلهای رسانده بودیم که به مرز
 ۰۸میلیون تن در سال رسیده بود اما در حال حاضر به ترانزیت ساالنه  ۲تا  ۹میلیون تن بازگشته ایم .این
در حالی است که تحریم ها تأثیری در کاهش ترانزیت نداشته است و عمده دالیل کاهش ترانزیت ،مشکالت
داخل است.
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وی یکی دیگر از مسائل پیش روی حمل و نقل بین المللی را مشکالت گمرکی دانست و تصریح کرد :اگر چه
قانون و آئین نامه گمرکی در سال  ۶۵تصویب و ابالغ شد اما بخش مهمی از آئین نامههای آن اجرا نمیشود .
به عنوان مثال بخشنامه شده است که باید کلیه کاالهای وارداتی در سامانه ثبت سفارش وزارت صنعت،
معدن و تجارت ثبت شود .گمرک نیز با توجه به این بخشنامه اجازه ورود کامیونها را نمیدهد و بعضاً تا ۰۲
روز معطلی برای کامیونها در مبادی ورودی کشور و مرزها رقم میخورد.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی ادامه داد :مشکلی که در این زمینه
وجود دارد این است که در مصوبه هیئت دولت کلمه «ورود» ذکر شده که برداشت گمرک از آن «عبور»
است؛ به جای آنکه اجازه ورود کامیون به داخل مرز و سپس انجام تشریفات گمرکی داده شود پیش از ورود
به مرزها ،گمرک اقدام به نگه داشتن کامیونها میکند.
وی درباره رانندگان حمل و نقل بین الملل که در زندانهای کشورهای دیگر به بهانه حمل مواد مخدر
زندانی هستند ،اظهار داشت :نه وزارت امورخارجه و نه وزارت راه و شهرسازی و پلیس بین الملل ناجا آماری
از تعداد رانندگان زندانی در دیگر کشورها ندارند چرا که رانندگان پس از بازداشت و زندانی شدن باید
وضعیت خود را به سفارتخانه های ایران در دیگر کشور اطالع دهند اما به دلیل آنکه از عواقب بعدی آن پس
از بازگشت به ایران میترسند ،زندانی شدن خود را پنهان میکنند.
سمساریلر درباره تعدد دستگاه های تصمیم گیرنده در خصوص حمل و نقل بین المللی گفت :عالوه بر وزارت
راه و شهرسازی به عنوان مثال وزارت نفت نیز باک کامیونها را بررسی میکند و اگر کامیونی گازوئیل
اضافی بیش از هزار لیتر پر کرده باشد آن را تخلیه می کنند یا مثالً گمرک برای هر ورود و خروج کامیونها
از دستگاه اسکن کامیون ۰۰۱ ،هزار تومان اخذ میکند که این هزینهها به مصرف کننده نهایی تحمیل
میشود.
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وی درباره همکاری وزارت راه برای رفع مشکالت رانندگان برون مرزی گفت :وزارت راه هیچ کاری نمیتواند
در خصوص مشکالت آنها انجام دهد .اگر چه شورای عالی ترابری باالترین مرجع تصمیم گیری در خصوص
حمل و نقل است و  ۰۷وزارتخانه در آن عضو هستند اما مصوبه سه هفته قبل این شورا در خصوص اجازه
ورود به کامیون ها و سپس انجام تشریفات گمرکی را دستگاه مربوطه انجام نمیکنند.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی در پایان تصریح کرد :میزان پیمایش
کامیون ها در ایران بسیار پایین است .در اروپا به طور متوسط ساالنه هر کامیون  ۷۱۱هزار کیلومتر پیمایش
دارد اما در ایران این شاخص به  ۹۱هزار کیلومتر میرسد که نشان میدهد حمل و نقل جادهای در
کشورمان به صرفه نیست.
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مشقات رانندههای ترانزیت در مرزها/آمار مبهم رانندههای ایرانی دربند
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی با بیان اینکه تعداد زیادی راننده به
جرم حمل مواد مخدر که خودشان بیاطالع بودهاند ،در کشورهای مختلف زندانی هستند ،گفت :در
کشورهایی نظیر ترکیه ،ایتالیا و آلمان راننده ایرانی زندانی داریم .
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس ،جواد سمساریلر امروز در نشست خبری تشریح آخرین
وضعیت حمل و نقل بین المللی کشور در شرایط فعلی تحریم ،اظهار داشت :در حال حاضر  ۲۱۹شرکت عضو
این انجمن هستند و این انجمن که گذشته که در قالب سندیکا فعالیت میکرد ،جزو قدیمیترین انجمنهای
حمل و نقلی کشور است .
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رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایران ادامه داد :قبل از سال ۰۷۳۱
قانونی برای ترانزیت نداشتیم اما همان سالها با همکاری سازمان راهداری ،قوانین پیمایش ،سرعت
کامیونها ،اسناد الزم و غیره را نوشتیم .
*حال حمل و نقل بینالمللی کشورمان خوب نیست
وی ادامه داد :این انجمن در سال  ۰۶۹۶میالدی کار خود را در ایران آغاز کرد و در همه این سالها تحت
حاکمیت بخش خصوصی بوده و دولتی نبوده است .
سمساری لر با بیان اینکه حال حمل و نقل بینالمللی خوب نیست ،اضافه کرد :دولت هیچ همکاری با حمل و
نقل بینالمللی نداشته است.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران افزود :در شرایط تحریم کنونی
هم حدود هشت ماه پیش بود که بانک مرکزی اعالم کرد به شما ارز میدهیم ،اما ما گفتیم ارز نمیخواهیم،
فقط شما با ما کاری نداشته باشید .
وی گفت :متأسفانه در بخش حمل و نقل بینالمللی ،تعداد سازمانهای تصمیمگیر بسیار زیاد است و حدود
 ۵۲سازمان ،وزارتخانه و ستاد در این حوزه برای ما مصوبه و قانون دارند.
سمساریلر با اشاره به ظرفیتهای باالی ترانزیت در کشور و موقیعت مناسب جغرافیایی ایران از این منظر،
گفت :متأسفانه نتوانسته ایم از این ظرفیت کشور خوب استفاده کنیم ضمن آنکه ظرفیت کشورهای محصور
در خشکی (لندالک) را هم از دست دادهایم و ترکیه گوی سبقت را از ما ربوده است .
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*شرایط حمل و نقل بین المللی برای واردات کاال و ترانزیت دچار مشکل است
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایران با تأکید بر اینکه شرایط حمل و
نقل بین المللی برای واردات کاال و ترانزیت دچار مشکل است ،افزود :با توجه به همین تحریمهای موجود،
ارتباط بانکی با کشورهای دیگر بسیار سخت است و ما پولهای خود را از طریق صرافیها دریافت میکنیم .

*انتقاد از عدم اجرای قانون امور گمرکی /کنوانسیون  TIRدر ایران اجرا نمیشود
سمساریلر بیان کرد :قانون امور گمرکی و آئیننامه آن در سال  ۶۵تصویب و ابالغ شد ،اما این قانون در
کشور اجرا نمیشود و در واقع نوعی تحریم داخلی هستیم؛ چرا یک وسیله حمل به قیمت  ۹۱۱میلیون
تومان به لب مرز برسد و بعد پانزده روز برای ثبت سفارش در گمرک بماند؟ ما به یک فورواردر اروپایی
نمی توانیم بگوییم برای حمل کاال به مقصد ایران ثبت سفارش داشته باشید .
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایران افزود۷۲ :سال پیش ایران جزو
کنوانسیون گمرکی  TIRشد که فلسفه آن تسهیالت امور مرزی است .
وی ادامه داد :کنوانسیون  ۰۶۲۵اولین کنوانسیون در این باره بود که مشکالتی داشت و نهایتاً کنوانسیون
TIR1975در دنیا رایج شد ،بنابراین دفترچهای که 200هزار دالر گارانتی بینالمللی داشت به دست هر
راننده میدادند و مشخصات کاالی داخل کانتینر پلمپ شده را هم میدانستند .
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایران افزود :اما همین کنوانسیون TIR
که مصوب مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان است ،فقط تا مرز ایران اجرا میشود.
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* زندانی شدن رانندگان در کشورهای دیگر به خاطر تخلفات صاحب بار
سمساریلر گفت :همچنین امروز توقفهای پشت مرز و هزینهها برای کامیونداران و شرکتها زیاد شده
است ،لب مرز آزمایشگاههایی گذاشتهاند که باید سیاالت آزمایش شوند.
وی بیان کرد :راننده زمانی که کاالیی را برای حمل دریافت میکند ،نمیتواند آن را از نظر وجود مواد مخدر
کنترل کند ،چرا باید در یکی از حلبیهای سس گوجهفرنگی که برند یک کارخانه معتبر هم باشد۵۲۱ ،
کیلوگرم هروئین باشد که راننده از همه جا بی خبر به خاطر این میزان هروئین در کشورهای دیگر زندانی
باشد؟
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایران بیان کرد :تعداد زیادی راننده به
جرم حمل مواد مخدر که خودشان بیاطالع بوده اند ،امروز در کشورهای مختلف زندانی هستند ،متأسفانه
تعداد این رانندهها هم از سوی این کشورها رسانهای نمی شود تا مشکالت بعدی با مقامات کشور ما نداشته
باشند .
سمساری لر افزود :حتی ناجا و وزارت خارجه هم آمار دقیقی از رانندههای زندانی ما به علت حمل مواد مخدر
ندارند .
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران گفت :ما امروز در کشورهایی نظیر
ترکیه ،ایتالیا ،آلمان و غیره راننده ایرانی زندانی به دلیل حمل مواد مخدر داریم .
*هزینههای سنگین رانندههای ترانزیت در مرزها
وی با اشاره به مشکالت مرزی رانندههای ترانزیت ،گفت :از دیگر مشکالت کامیونداران این است که باید هر
بار لب مرز  ۰۰۱هزار تومان فقط بابت اسکن پرداخت کنند ،ضمن آنکه  ۶۶درصد کامیونهای وارده به
کشور در مرزهای ما باز میشود و برخورد با بار فیزیکی است .
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رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران افزود :بسیاری از صاحبان کاال که
به عنوان مثال قاب عکس یا مبلمان صادر میکنند ،در نوار باالی این کاالها مواد مخدر پنهان کردهاند و
همین امر موجب میشود راننده خطوط ترانزیت ما در کشورهای مختلف دستگیر و به جرم حمل مواد
مخدر ،زندانی شود .
*الزام خروج فقط  2هزار یورو برای راننده ترانزیت منطقی نیست
وی اظهار داشت :با وجود آنکه ما مصوبه سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای را داریم ،مبنی بر اینکه
رانندهها میتوانند به عنوان مثال در مسیر اسپانیا  ۱هزار و  ۲۱۱یورو و یا در مسیر آلمان  ۲هزار یورو به
همراه خود داشته باشند ،اما هنگ مرزی به هیچ عنوان این موارد را قبول ندارد و همان قانون  ۵هزار یورو
که برای مسافر مصوب شده است را برای راننده هم اجرا میکند ،در حالی که این راننده فقط باید در کشور
ترکیه بابت عبور کامیون خود از دریاچه وان 2هزار و  ۸۱۱یورو پول کشتی بدهد ،گازوئیل با نرخ آزاد
دریافت کند و اگر نقص فنی برای کامیون پیش آمد ،ارز پرداخت کند ،اما گوش شنوایی وجود ندارد و لب
مرز ،بازار مکاره است .
*گمرک قانون سال  82را اجرا کند کافی است
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران گفت :گمرک بزرگترین مانع
پیشروی شرکتهای حمل و نقل است ،اگر آنها قانون سال  ۶۵را اجرا کنند ،برای ما کافی است ،اما مشکل
آن است که مدیران قانون را تفسیر میکنند و بالفاصله بخشنامه در هر حوزهای صادر میکنند و با تغییر
یک مدیر هم آن بخشنامه لغو نمیشود ،بلکه بخشنامهای روی بخشنامههای دیگر اضافه میشود .
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*آزادسازی سوخت باید اجرا شود /وقوع تصادف به علت کمبود الستیک
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایران گفت :ما موافق آزادسازی نرخ
سوخت هستیم تا بدین ترتیب مشکالت قاچاق سوخت رفع شود.
سمساریلر افزود :با  ۷۱۱لیتر گازوئیل سهمیهای روزانه ،یک کامیون ما حداکثر  ۱تا  ۲ساعت میتواند سیر
کند ،متوسط سیر یک کامیون در اروپا ساالنه  ۷۱۱هزار کیلومتر است و اما این رقم در کشور ما ساالنه ۹۱
هزار کیلومتر است ،یعنی یک دستگاه کامیون  ۹۱۱میلیون تومانی با یک دستگاه کفی  ۱۱۱میلیون تومانی
فقط  ۹۱هزار کیلومتر سیر در سال دارد و این نشان از وجود مشکل دارد.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایران کمبود الستیک را از دیگر
مشکالت رانندهها اعالم کرد و گفت :یک دستگاه کامیون  ۰۸چرخ دارد ولی توزیع الستیک بسیار محدود
است و همین موجب میشود کامیوندار مجبور میشود که با الستیک فرسوده تردد کند که به اتفاقات
بعدی و تصادفات میانجامد .
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وضعیت نامطلوب حمل و نقل بینالمللی
تعدد تصمیم گیرندگان ،فعالیت های حمل و نقل را ناممکن کرده است
رئیس انجمن صنفی شرکتهای حملونقل :تعدد دستگاه های تصمیم گیرنده در ارتباط با حمل و نقل بین
المللی ،شرایط را برای ادامه فعالیت ما دشوار کرده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ،جواد سمساریلر در نشست خبری افزود :هم اکنون  ۵۲سازمان،
وزارتخانه و ستاد در خصوص حمل و نقل بین المللی مصوبه ،قانون و آیین نامه دارند که در موارد بسیاری
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تناقضاتی بین شان دیده میشود.
وی اضافه کرد :در حال حاضر وضعیت  ۲۱۹شرکت حمل و نقل بینالمللی ایران خوب نیست ،و این در
حالیست که انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بین المللی از همان ابتدا در بخش خصوصی شکل گرفته و
اداره میشود.
سمساریلر با بیان اینکه در اروپا یک کامیون کشنده ساالنه بیش از  ۷۱۱هزار کیلومتر سیر دارد در حالیکه
در ایران این میزان به دلیل مشکالت متعدد و توقفهای زیاد ،به حدود  ۹۱هزار کیلومتر رسیده است گفت:
در بخش ترانزیت که در سالهای گذشته از  ۰۸میلیون تن فراتر میرفت امروز به حدود  ۲تا  ۹میلیون تن
کاالی ترانزیتی رسیده ایم که این کاهش هیچ ربطی به تحریمها ندارد چراکه اساسا تحریمهای اخیر،
کاال های ترانزیتی را هدف نگرفته اند و علت اصلی این کاهش ،ضعف عملکرد و رویههای اداری غلط ماست.
وی در این مورد به گمرکات کشور اشاره کرد و افزود :به عنوان مثال ،هیئت دولت مصوب کرده کاالهای
ورودی به کشور باید ثبت سفارش شده باشند و این امر باید در گمرک محل تخلیه اثبات شود درحالیکه در
مرز ،برخی خودروها چند روز معطل میشوند تا ثابت شود کاالیی ثبت سفارش شده است یا خیر؟ و این در
شرایطی است که ما معتقدیم مرز ،محل عبور کاال است و رسیدگی به شرایط آن باید در گمرک محل تخلیه
صورت پذیرد.
وی ادامه داد :یک خودرو با  ۹۱۱میلیون تومان قیمت و  ۱۱۱میلیون تومان قیمت یدک به همراه بار خود
باید  ۰۱تا  ۰۲روز در مرز معطل شود تا به مسایلی ،چون ثبت سفارش و  ...آن رسیدگی شود.
به گفته رئیس انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بین المللی ایران اگر این خودرو خارجی باشد به ازای هر
روز توقف  ۵۲۱یورو حق توقف دریافت می کند که این امر به باال رفتن قیمت تمام شده کاالها میانجامد.
وی همچنین درباره اسکن کاال ها و بار کامیون نیز گفت :طبق مصوبه گمرک باید همه کامیونهای وارداتی
اسکن شوند و برای هر بار اسکن  ۰۰۱هزار تومان هزینه از راننده دریافت میشود.
وی افزود :در مرزها ،یک آزمایشگاه توسط استاندارد ایجاد شده است که هر مایع سیال ورودی باید آزمایش
شود تا پیش ساز مواد مخدر نباشد ،اما این آزمایشگاه فقط یکی دو روز کاالهای وارداتی را معطل میکند و
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در آخر هم یک جواب بدون دقت الزم میدهد.
به گفته سمساریل ر ،این امور موجب شده مرز بازرگان به یک بازار مکاره تبدیل شود و هزینهها و توقفها به
شدت افزایش یابد درحالیکه همه این موارد در قوانین ترانزیت و حمل و نقل کاال و پروتکلهای بین المللی
نظیر  TIRو  TIREPDگنجانده شده ،اما گمرک بدون توجه به پروتکلهای بین المللی ،با ایجاد یک
سامانه برای خود اظهاری که البته آفالین است خود به یک معضل تبدیل شده است.
وی افزود ۰۲۳ :کشور و از جمله ایران عضو کنوانسیون  TIRهستند ،اما این کنوانسیون که در مجلس
شورای اسالمی هم تصویب و در شورای نگهبان تایید شده است تا مرز ایران اجرا میشود و از مرز ایران به
بعد اجرا نمی شود و حتی گمرک ایران حاضر به اجرای قانون جامع گمرک مصوب سال  ۰۷۶۵مجلس
شورای اسالمی هم نیست و در عوض این قانون را تفسیر کرده و مرتبا بخشنامه صادر میکند.
رئیس انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران افزود :کشور به این بزرگی را با بخشنامه
نمی توان اداره کرد و باید قانون اجرا شود درحالیکه هر مدیر گمرک با سلیقه خود بخشنامهای صادر میکند
و جالب اینجاست که از سال  ۰۷۱۷تاکنون هیچ بخشنامهای ملغی نشده است و همه آنها قابل استناد
هستند.
وی در خصوص اختصاص ارز دولتی و نیمایی به شرکتهای حمل و نقل بین المللی نیز گفت :دهها نامه و
توصیه نامه از بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی دراین خصوص صادر شده است ،اما ما خودمان با آن
مخالفت کردیم چراکه اوال تفاوت زیادی بین ارز آزاد و سامانه نیما وجود ندارد و در ثانی ،مشکالت دریافت
این ارز را مید انستیم و لذا از دریافت آن امتناع کردیم.
سمساریلر در ادامه سخنان خود به عالقه مندی کشورهای خارجی به همکاری با ایران در حمل و نقل
عمومی اشاره کرد و افزود :از بدو تأسیس این انجمن ،همکاری خوبی در این بخش اعمال شده ،اما این
بخش ،این روزها چندان وضعیت مطلوبی ندارد.
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رئیس انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی:
لب مرز تبدیل به بازار مکاره شده است
سمساریلر گفت :به دلیل وجود قوانین و همچنین دریافت هزینههای بسیار زیاد لب مرز تبدیل به
یک بازار مکاره برای کامیونداران شده است .
به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان ،جواد سمساریلر رئیس انجمن
شرکت های حمل و نقل بین المللی در نشست خبری امروز خود با بیان اینکه  ۲۱۹شرکت عضو انجمن
شرکتهای حمل و نقل جادهای هستند ،گفت :حمل و نقل بینالمللی ایران از قدیمیترین انجمنهای کشور
به شمار میروند که هم اکنون بیش از  ۲۱۱شرکت عضو آن هستند.
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وی با بیان اینکه در دهه  ۰۶۹۱در ایران این شرکتها شروع به کار کردند گفت :در همه این سالها بخش
خصوصی انجمن را اداره میکرده و شرکتهای دولتی نقشی در اداره آن نداشتند.
رئیس انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی اظهار کرد :پس از انقالب تعدادی از شرکتهای حمل و
نقل ما از طریق دولتها مصادره شده و صاحبان آنها متأسفانه کشور را ترک کردهاند پس از انقالب هم
تاکنون این انجمن با همکاری تمامی کامیونداران توانستهاند حوزه حمل و نقل جادهای را ساماندهی کنند.
سمساریلر با اشاره به اینکه حال حمل و نقل بینالمللی خوب نیست ،گفت :متأسفانه دولت هیچ همکاری با
ما در حوزه حمل و نقل بینالمللی نداشته و از لحاظ مالی هم حمایتهایی در این حوزه صورت نگرفته
است.
رئیس انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی با بیان اینکه درشرایط تحریم بانک مرکزی  ۸ماه پیش به
ما اعالم کرد که ارز نیمایی به کامیونها تخفیف میدهد ،اما ما در همان دوره اعالم کردیم که ارز
نمیخواهیم ،ولی دولت همکاریهای الزم را با انجمن جهت رفع مشکالت کامیونداران داشته باشد.
وی توضیح داد :در حمل و نقل بینالمللی کشور تعداد سازمانهای تصمیمگیرنده در رابطه با حمل و نقل
بینالمللی بسیار زیاد است و متأسفانه  ۵۲سازمان و وزارتخانه در این حوزه مصوبه و قانون دارند.
رئیس انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی بیان کرد :حمل و نقل بینالمللی بیشتر به سمت مسائل
سیاسی و امنیتی رفته و این موضوع با وجود آن که بخش خصوصی در این انجمن حضور دارد طبیعی
نیست.
شرکت های حمل و نقلی نیازی به دریافت ارز نیمایی ندارند
سمساریلر بیان کرد :هم اکنون کشور ترکیه که بعد از ایران در حوزه حمل و نقلی قرار دارد توانسته تمامی
کشور ها را از نظر حمل و نقلی پوشش دهد این در حالی است که ظرفیت کشور ایران از لحاظ خشکی بسیار
باالتر از ترکیه است و ما تمامی این فرصتها را از دست دادهایم.
رئیس انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی گفت :شرایط حمل و نقل بینالمللی برای واردات کاال و
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ترانزیت دچار مشکل شده است و این در حالی است که قبل از سال  ۰۷۳۱قانونی برای ترانزیت نداشتیم و
در آن دوره سازمان راهداری برای حوزه ترانزیت و افزایش حمل و نقل کاال اقدام به تنظیم اسناد کرد.
وی بیان کرد :ارتباط بانکی با کشورهای دیگر وجود ندارد و ما از سایر حوزهها هزینههای خود را دریافت
میکنیم.

رئیس انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی با بیان اینکه بیشتر فعالیتهای شرکتهای حمل و نقل ما
برونمرزی است گفت :هم اکنون با توجه به تحریمهای موجود میزان فعالیتها در این بخش کاهش یافته
است.
سمساریلر بیان کرد :قانون امور گمرکی و آییننامه آن در سال  ۰۷۶۷تصویب و ابالغ شد ،اما آییننامه قانون
که مشابه قانون گمرکی ما در سال  ۰۷۲۵بوده است موجب تحریم داخلی میشود بدین معنا که یک وسیله
حمل و نقل با قیمت امروز حدود  ۹۱۱میلیون تومان به لب مرز میرسد ،اما باید  ۰۲روز در گمرک برای
ثبت سفارش و سایر اقدامات باقی بماند.
رئیس انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی اظهار کرد :در شرایط امروز در اروپا نمیتوانیم به یک فرد
خارجی بگوییم برای کاال به مقصد ایران باید ثبت سفارش داشته باشید همین امور باعث کاهش میزان
واردات و یا صادرات کاال شده است هیئت دولت دو سال پیش بخشنامهای را صادر کرد که در آن اعالم شده
است کاالی ورودی به کشور باید ثبت سفارش شود.
وی با اشاره به اینکه ایران  ۷۲سال پیش عضو کنوانسیون گمرکی  TIRشده که فلسفه آن تمهیدات امور
مرزی است گفت :پیش از آن که این کنوانسیون وجود نداشت هر محمولهای که وارد مرز میشد باید
ضمانتنامه به همراه خود دشت تا کاال سالم تحویل داده شود و نهایتا با شرکتهای حمل و نقلی پروسههای
بسیار مختلفی را در گمرکات کشور برای خروج کاال طی میکردند که با عضویت این کنوانسیون بخشی از
مشکالت برطرف شد.
رئیس انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی اظهار کرد :در سال  ۰۶۲۵اولین کنوانسیون مشکالتی را
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در حوزه حمل و نقل ایجاد کرد ،اما در سال  ۰۶۳۲با رواج این کنوانسیون بخشی از این مشکالت برطرف
شد.

سمساریلر اظهار کرد :همین کنوانسیون که در مجلس شورای اسالمی ایران تصویب و ابالغ شده است اعالم
کرده که تا مرز ایران تمامی مصوبات کنوانسیون اجرا شود و در قوانین گمرکی هم اعالم شده که بعد از
گمرک این قوانین باید برای تردد کامیونداران تسهیل شود ،اما هم اکنون با توجه به افزایش هزینهها چنین
اقداماتی باعث ایجاد مشکالت بسیار زیادی برای حوزه ترانزیت شده است.
رئیس انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی با اشاره به اینکه هم اکنون هزینههای توقف پشت مرزها
بسیار زیاد شده است گفت :ایجاد آزمایشگاهها برای بررسی محمولههای سیال در گمرکها برای
کامیونداران بسیار هزینه بر است این در حالی است که به گفته مدیران بخش آزمایشگاهی چنین آزمایشاتی
برای محمولههای سیال و مایع معنایی ندارد.
وی افزود :متأسفان ه مشاهده شده است که در محموله رب گوجه فرنگی که کارخانه سازنده این محموله را به
راننده کامیون تحویل داده است  ۵۲۱کیلوگرم هروئین پیدا شده است و باعث  ۰۱سال زندانی شدن راننده
کامیون شده است این در حالی است که این راننده از این محموله کامال بی اطالع بوده است.
رئیس انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی تصریح کرد :تعداد رانندههایی که در کشورهای مختلف به
دالیل حمل مواد مخدر و یا سایر مواد در کشورها مختلف زندانی هستند اعالم نمیشود و بسیاری از
رانندهها هم خود به سفارتخانهها گفتهاند که نمیخواهیم اسامیمان اعالم شود.
سمساریلر افزود  :متأسفانه ناجا و وزارت خارجه کشور هم آمار دقیقی از تعداد زندانیان اعالم نمیکند و
همین موضوع باعث نگرانی بسیاری از خانوادههای این افراد شده است.
رئیس انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی اظهار کرد ۶۶ :درصد کامیونهای وارد شده به کشور در
مرزهای ایران باز میشود و متأسفانه برخورد فیزیکی بدی با محمولهها میشود و تمامی کامیونهای وارداتی
به کشور باید اسکن شوند که هزینه این اسکنها برای هر کامیون  ۰۰۱هزار تومان است و اگر یک شرکت
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روزانه  ۵۲۱کامیون را وارد کشور کند باید هزینههای بسیار گزافی پرداخت کند.
وی افزود :رانندگان زندانی در کشور های ترکیه ،ایتالیا و آلمان به دلیل حمل مواد مخدر وجود دارد که باید
از وزارت خارجه و همچنین ناجا پیگیر مشکالت و یا آزادی آنها شوند.
رئیس انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی به معضل گازوئیلهای قاچاق هم در کامیونها اشاره کرد و
گفت :هم اکنون حجم استاندارد مخزن سوخت کامیونها هزار لیتر است و رانندهها نمیتوانند بیش از این
میزان سوختگیری کنند.
سمساریلر به معضل هنگ مرزی اشاره کرد و گفت :رانندگان برای جابه جایی بار و حمل آن به کشور اسپانیا
حدود  ۹هزار یورو به همراه داشته تا هزینههای اسکن ،هزینههای بازرسی و سوخت را پرداخت کند ،اما
هنگ مرزی نه تنها  ۱هزار یورو از این راننده دریافت میکند بلکه  ۱۲میلیون تومان هم راننده را جریمه
میکند این در حالی است که تمامی هزینههای کامیون از ایران تا اسپانیا بیش از  ۹هزار یورو میشود.
رئیس انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی افزود :طبق قوانین باید هر نفر مسافر تنها  ۵هزار یورو به
همراه داشته باشد ،اما ما چندین بار تا امروز اعالم کرده ایم که دو هزار یورو برای مسافران است و
کامیونداران باید بیش از این میزان به همراه داشته باشد.
وی افزود :رانندگان حداقل باید  ۵هزار و  ۸۱۱یورو پول کشتی برای جابهجایی کامیون تا مرز خشکی را
بدهد بنابراین باید این معضل از حوزههای مرزی کشور برداشته شود.
رئیس انجمن شرکت های حمل و نقل ریلی با اشاره به اینکه متأسفانه لب مرز ایران تبدیل به بازار مکاره
شده اس ت افزود :متأسفانه نه تنها مسئوالن حوزه حمل و نقلی نتوانستند برای این بخش کاری کنند بلکه
وزرای راه و شهرسازی هم تا امروز نتوانستند مشکالت لب مرز را رفع کنند.
سمساریلر افزود :شورای عالی ترابری فعال به عنوان بزرگترین مرجع تصمیمگیری برای حوزه حمل و نقل
نتوانسته اقدامی برای این حوزه انجام دهد.
رئیس انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی با اشاره به اینکه گمرک بزرگترین مشکل شرکتهای
حمل و نقلی به شمار میرود افزود :گمرک اگر قانون سال  ۰۷۶۵را اجرا کند برای شرکتهای حمل و نقلی
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کافی است ،ولی متأسفانه گمرک تمامی قوانین و بخشنامهها را به شیوه خود تفسیر میکند و برای هر حوزه
قوانین جدیدی را ارائه میدهد.
وی گفت :اگر تغییر مدیریتی در یک حوزه ایجاد شود آن بخشنامه صادره لغو میشود ،اما متأسفانه گمرک
نه تنها بخشنامه را لغو نمیکند بلکه به شیوه جدیدی آن را تفسیر میکند.
رئیس انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی در پاسخ به سوال خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی
باشگاه خبرنگاران جوان ،مبنی بر رفع مشکالت ارزی شرکتهای حمل و نقلی گفت :ما تا به امروز ۰۳۱
بخشنامه و نامه به بانک مرکزی ارائه کردهایم که ارز نیمایی نمیخواهیم ،زیرا که اگر ما ارز آزاد دریافت
کنیم بعد از حمل کاال از کشورهای خارجی میتوانیم ارز وارد کشور کنیم بنابراین با ارائه ارز نیمایی به
شرکتهای حمل و نقلی مخالف هستیم.
معضل الستیک کامیونداران همچنان وجود دارد
سمساریلر با اشاره به اینکه ما با آزادسازی نرخ سوخت موافق هستیم گفت :متأسفانه مشکل الستیک
کامیونداران همچنان ادامه دارد و با وجود آن که دولت همواره اعالم میکند که  ۶۱۱هزار الستیک را
ترخیص کردهایم ،ولی کامیونداران همچنان با مشکل الستیک مواجه هستند.

رئیس انجمن شرکتهای حمل و نقل ریلی گفت :هر کامیون  ۰۸الستیک نیاز دارد ،ولی متأسفانه یک یا دو
حلقه الستیک به کامیونداران میدهند و همین موضوع باعث افزایش کشتهها میشود.

وی اظهار کرد :متوسط پیمایش هر کامیون در کشورهای اروپایی  ۷۱۱هزار کیلومتر است این در حالی است
که در کشور ایران متوسط پیمایش تنها  ۹۱هزار کیلومتر است.

رئیس انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی توضیح داد :باید کامیون داران بارگیر را جایگزین کشندهها
کنند ،زیرا که نه تنها بارگیر برای هر راننده ارزانتر تمام میشود بلکه میتوانیم از طریق این بارگیرها تمامی
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سیاالت پتروشیمی را جابهجا کنیم.
سمساریلر گفت :متأسفانه برای جابهجایی سیاالت و محمولههای پتروشیمی از کشور ترکیه بارگیر و کامیون
اجاره میکنیم که این خود برای ایران هزینه بر است.
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موافق آزادسازی نرخ سوخت ناوگان جادهای هستیم /ضرورت تاسیس شرکتهای بزرگ
مقیاس در حوزه حمل و نقل کشور
نشست خبری رئیس انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی رئیس انجمن صنفی شرکتهای
حملونقل بینالمللی ایران با بیان اینکه « ما موافق آزادسازی قیمت سوخت گازوئیل برای کامیونها
هستیم» افزود :آزادسازی نرخ سوخت در صورت مدیریت بهینه ناوگان تاثیر مثبتی در میزان پیمایش ناوگان
ایرانی دارد .
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جواد سمساریلر در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص آزاد سازی قیمت سوخت برای ناوگان
حملونقل بیناللملی و تشکیل شرکتهای بزرگ مقیاس حملونقل اظهار داشت :ما موافق آزادسازی قیمت
سوخت گازوئیل برای کامیون ها هستیم و یکی از نکات مثبت آن جلوگیری از قاچاق است.
وی افزود :بهرهوری ناوگان حملونقل عمومی جاده ای بسیار مهم است و به طور مثال در حالی که یک
کامیون در کشور المان به طور متوسط حدود  ۷۱۱هزار کیلومتر در سال تردد دارد اما میزان پیمایش ناوگان
ایرانی در سال حدود  ۹۱هزار کیلومتر در سال است.
رئیس انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران خاطرنشان کرد :آزادسازی نرخ سوخت در
صورت مدیریت بهینه ناوگان تاثیر مثبتی در میزان پیمایش ناوگان ایرانی دارد.
سمساریلر با بیان اینکه «در حال حاضر حملونقل جاده ای صرفه اقتصادی ندارد و میزان ترانزیت کاال از
کشور به پنج میلیون تن رسیده است» تصریح کرد :ما موافق تشکیل شرکتهای بزرگ مقیاس در حوزه
حمل ونقل کاال در راستای حذف خودمالکی ناوگان و ارتقا بهرهوری حملونقل جادهای کشور هستیم.
وی تاکید کرد :شرکت های حملونقل بینالمللی کاال بیش تر از آنکه به کشنده نیاز داشته باشند به بارگیر
نیاز دارند.
رئیس انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بین المللی ایران در ادامه نسبت به نحوه برخورد با کارنه تیر و
مداخله  ۵۲دستگاه دولتی و حاکمیتی در حوزه ترانزیت انتقاد کرد و گفت :امروزه حرف اول در ترانزیت کاال
را سرعت عبور کاال از مبادی ورودی و خروجی می زند و ایران در زمینه با مشکالت متعددی مواجه است.
سمساریلر در خصوص نحوه برخورد بخش خصوصی حملونقل با تحریمها نیز گفت :طی این سالها با
صاحبان کاال و شرکت های خارجی تعامالت خوبی برقرار شده تا بتوانیم کاالهای مورد نیاز را برای کشور
فراهم کنیم .لذا انتظار میرود دولت حمایتهای الزم را از شرکتهای حملونقل بینالمللی برای رساندن
کاال به دست مصرف کننده داشته باشد.
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گفتنی است ،انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی کاال در سال  ۰۶۹۱کار خود را آغاز کرده است
و هم اکنون با عضویت  ۲۱۹شرکت حملونقل بینالمللی کاال به کار خود ادامه میدهد.
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وضعیت نامطلوب حمل و نقل بینالمللی؛

تعدد تصمیم گیرندگان ،فعالیتهای حمل و نقل را ناممکن کرده است
خبرگزاری آریا -رئیس انجمن صنفی شرکتهای حملونقل گفت :تعدد دستگاههای تصمیم گیرنده در
ارتباط با حمل و نقل بین المللی ،شرایط را برای ادامه فعالیت ما دشوار کرده است.
به گزارش خبرگزاری آریا ،جواد سمساریلر در نشست خبری افزود :هم اکنون  ۵۲سازمان ،وزارتخانه و ستاد
در خصوص حمل و نقل بین المللی مصوبه ،قانون و آیین نامه دارند که در موارد بسیاری تناقضاتی بین شان
دیده میشود.
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وی اضافه کرد :در حال حاضر وضعیت  ۲۱۹شرکت حمل و نقل بینالمللی ایران خوب نیست ،و این در
حالیست که انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی از همان ابتدا در بخش خصوصی شکل گرفته و
اداره میشود.
سمساریلر با بیان اینکه در اروپا یک کامیون کشنده ساالنه بیش از  ۷۱۱هزار کیلومتر سیر دارد در حالیکه
در ایران این میزان به دلیل مشکالت متعدد و توقفهای زیاد ،به حدود  ۹۱هزار کیلومتر رسیده است گفت:
در بخش ترانزیت که در سالهای گذشته از  ۰۸میلیون تن فراتر میرفت امروز به حدود  ۲تا  ۹میلیون تن
کاالی ترانزیتی رسیده ایم که این کاهش هیچ ربطی به تحریمها ندارد چراکه اساسا تحریمهای اخیر،
کاال های ترانزیتی را هدف نگرفته اند و علت اصلی این کاهش ،ضعف عملکرد و رویههای اداری غلط ماست.
وی در این مورد به گمرکات کشور اشاره کرد و افزود :به عنوان مثال ،هیئت دولت مصوب کرده کاالهای
ورودی به کشور باید ثبت سفارش شده باشند و این امر باید در گمرک محل تخلیه اثبات شود درحالیکه در
مرز ،برخی خودروها چند روز معطل میشوند تا ثابت شود کاالیی ثبت سفارش شده است یا خیر؟ و این در
شرایطی است که ما معتقدیم مرز ،محل عبور کاال است و رسیدگی به شرایط آن باید در گمرک محل تخلیه
صورت پذیرد.
وی ادامه داد :یک خودرو با  ۹۱۱میلیون تومان قیمت و 400میلیون تومان قیمت یدک به همراه بار خود
باید  ۰۱تا  ۰۲روز در مرز معطل شود تا به مسایلی ،چون ثبت سفارش و  ...آن رسیدگی شود.
به گفته رئیس انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بین المللی ایران اگر این خودرو خارجی باشد به ازای هر
روز توقف  ۵۲۱یورو حق توقف دریافت می کند که این امر به باال رفتن قیمت تمام شده کاالها میانجامد.
وی همچنین درباره اسکن کاال ها و بار کامیون نیز گفت :طبق مصوبه گمرک باید همه کامیونهای وارداتی
اسکن شوند و برای هر بار اسکن  ۰۰۱هزار تومان هزینه از راننده دریافت میشود.
وی افزود :در مرزها ،یک آزمایشگاه توسط استاندارد ایجاد شده است که هر مایع سیال ورودی باید آزمایش
شود تا پیش ساز مواد مخدر نباشد ،اما این آزمایشگاه فقط یکی دو روز کاالهای وارداتی را معطل میکند و
در آخر هم یک جواب بدون دقت الزم میدهد.
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به گفته سمساریلر ،این امور موجب شده مرز بازرگان به یک بازار مکاره تبدیل شود و هزینهها و توقفها به
شدت افزا یش یابد درحالیکه همه این موارد در قوانین ترانزیت و حمل و نقل کاال و پروتکلهای بین المللی
نظیر  TIRو  TIREPDگنجانده شده ،اما گمرک بدون توجه به پروتکلهای بین المللی ،با ایجاد یک سامانه
برای خود اظهاری که البته آفالین است خود به یک معضل تبدیل شده است.
وی افزود ۰۲۳ :کشور و از جمله ایران عضو کنوانسیون  TIRهستند ،اما این کنوانسیون که در مجلس
شورای اسالمی هم تصویب و در شورای نگهبان تایید شده است تا مرز ایران اجرا میشود و از مرز ایران به
بعد اجرا نمی شود و حتی گمرک ایران حاضر به اجرای قانون جامع گمرک مصوب سال  ۰۷۶۵مجلس
شورای اسالمی هم نیست و در عوض این قانون را تفسیر کرده و مرتبا بخشنامه صادر میکند.
رئیس انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بین المللی ایران افزود :کشور به این بزرگی را با بخشنامه
نمی توان اداره کرد و باید قانون اجرا شود درحالیکه هر مدیر گمرک با سلیقه خود بخشنامهای صادر میکند
و جالب اینجاست که از سال  ۰۷۱۷تاکنون هیچ بخشنامهای ملغی نشده است و همه آنها قابل استناد
هستند.
وی در خصوص اختصاص ارز دولتی و نیمایی به شرکتهای حمل و نقل بین المللی نیز گفت :دهها نامه و
توصیه نامه از بانک مرکزی و وزارت راه و شهرس ازی دراین خصوص صادر شده است ،اما ما خودمان با آن
مخالفت کردیم چراکه اوال تفاوت زیادی بین ارز آزاد و سامانه نیما وجود ندارد و در ثانی ،مشکالت دریافت
این ارز را میدانستیم و لذا از دریافت آن امتناع کردیم.
سمساریلر در ادامه سخنان خود به عالقه مندی کشورهای خارجی به همکاری با ایران در حمل و نقل
عمومی اشاره کرد و افزود :از بدو تأسیس این انجمن ،همکاری خوبی در این بخش اعمال شده ،اما این
بخش ،این روزها چندان وضعیت مطلوبی ندارد.

64

خیانت صاحبان بار در حق رانندگان ترانزیت
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی با بیان اینکه تعداد زیادی راننده به
جرم حمل مواد مخدر که خودشان بیاطالع بودهاند ،در کشورهای مختلف زندانی هستند ،گفت :در
کشورهایی نظیر ترکیه ،ایتالیا و آلمان راننده ایرانی زندانی داریم.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو ،جواد سمساریلر امروز در نشست خبری تشریح آخرین
وضعیت حمل و نقل بین المللی کشور در شرایط فعلی تحریم ،اظهار داشت :در حال حاضر  ۲۱۹شرکت عضو
این انجمن هس تند و این انجمن که گذشته که در قالب سندیکا فعالیت میکرد ،جزو قدیمیترین انجمنهای
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حمل و نقلی کشور است.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایران ادامه داد :قبل از سال ۰۷۳۱
قانونی برای ترانزیت نداشتیم ،اما همان سالها با همکاری سازمان راهداری ،قوانین پیمایش ،سرعت
کامیونها ،اسناد الزم و  ...را نوشتیم.

* حال حمل و نقل بینالمللی کشورمان خوب نیست
وی ادامه داد :این انجمن در دهه  ۰۶۹۱کار خود را در ایران آغاز کرد و در همه این سالها تحت حاکمیت
بخش خصوصی بوده و دولتی نبوده است.
سمساریلر با بیان اینکه حال حمل و نقل بین المللی خوب نیست ،اضافه کرد :دولت هیچ همکاری با حمل و
نقل بینالمللی نداشته است.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران افزود :در شرایط تحریم کنونی هم
حدود هشت ماه پیش بود که بانک مرکزی اعالم کرد به شما ارز میدهیم ،اما ما گفتیم ارز نمیخواهیم،
فقط شما با ما کاری نداشته باشید.
وی گفت :متأسفانه در بخش حمل و نقل بینالمللی ،تعداد سازمانهای تصمیمگیر بسیار زیاد است و حدود
 ۵۲سازمان ،وزارتخانه و ستاد در این حوزه برای ما مصوبه و قانون دارند.
سمساریلر با اشاره به ظرفیت های باالی ترانزیت در کشور و موقیعت مناسب جغرافیایی ایران از این منظر،
گفت :متأسفانه نتوانسته ایم از این ظرفیت کشور خوب استفاده کنیم ضمن آنکه ظرفیت کشورهای محصور
در خشکی (لندالک) را هم از دست دادهایم و ترکیه گوی سبقت را از ما ربوده است.
* شرایط حمل و نقل بینالمللی برای واردات کاال و ترانزیت دچار مشکل است
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایران با تأکید بر اینکه شرایط حمل و
نقل بین المللی برای واردات کاال و ترانزیت دچار مشکل است ،افزود :با توجه به همین تحریمهای موجود،
ارتباط بانکی با کشورهای دیگر بسیار سخت است و ما پول های خود را از طریق صرافیها دریافت میکنیم.
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* انتقاد از عدم اجرای قانون امور گمرکی /کنوانسیون  TIRدر ایران اجرا نمیشود
سمساری لر بیان کرد :قانون امور گمرکی و آئیننامه آن در سال  ۶۵تصویب و ابالغ شد ،اما این قانون در
کشور اجرا نمیشود و در واقع نوعی تحریم داخلی هستیم؛ چرا یک وسیله حمل به قیمت  ۹۱۱میلیون
تومان به لب مرز برسد و بعد پانزده روز برای ثبت سفارش در گمرک بماند؟ ما به یک فورواردر اروپایی
نمیتوانیم بگوییم برای حمل کاال به مقصد ایران ثبت سفارش داشته باشید.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایران افزود ۷۲ :سال پیش ایران جزو
کنوانسیون گمرکی  TIRشد که فلسفه آن تسهیالت امور مرزی است.
وی ادامه داد :کنوانسیون  ۰۶۲۵اولین کنوانسیون در این باره بود که مشکالتی داشت و نهایتاً کنوانسیون
 ۰۶۳۲TIRدر دنیا رایج شد ،بنابراین دفترچهای که  ۵۱۱هزار دالر گارانتی بینالمللی داشت به دست هر
راننده میدادند و مشخصات کاالی داخل کانتینر پلمپ شده را هم میدانستند.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایران افزود ،:اما همین کنوانسیون TIR
که مصوب مجلس شورای اسالمی و شورای نگهبان است ،فقط تا مرز ایران اجرا میشود.
* زندانی شدن رانندگان در کشورهای دیگر به خاطر تخلفات صاحب بار
سمساریلر گفت :همچنین امروز توقفهای پشت مرز و هزینهها برای کامیونداران و شرکتها زیاد شده
است ،لب مرز آزمایشگاههایی گذاشتهاند که باید سیاالت آزمایش شوند.
وی بیان کرد :راننده زمانی که کاالیی را برای حمل دریافت میکند ،نمیتواند آن را از نظر وجود مواد مخدر
کنترل کند ،چرا باید در یکی از حلبیهای سس گوجهفرنگی که برند یک کارخانه معتبر هم باشد۵۲۱ ،
کیلوگرم هروئین باشد که راننده از همه جا بیخبر به خاطر این میزان هروئین در کشورهای دیگر زندانی
باشد؟
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران بیان کرد :تعداد زیادی راننده به
جرم حمل مواد مخدر که خودشان بیاطالع بودهاند ،امروز در کشورهای مختلف زندانی هستند ،متأسفانه
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تعداد این رانندهها هم از سوی این کشورها رسانهای نمی شود تا مشکالت بعدی با مقامات کشور ما نداشته
باشند.
سمساری لر افزود :حتی ناجا و وزارت خارجه هم آمار دقیقی از رانندههای زندانی ما به علت حمل مواد مخدر
ندارند.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایران گفت :ما امروز در کشورهایی نظیر
ترکیه ،ایتالیا ،آلمان و  ...راننده ایرانی زندانی به دلیل حمل مواد مخدر داریم.
* هزینههای سنگین رانندههای ترانزیت در مرزها
وی با اشاره به مشکالت مرزی رانندههای ترانزیت ،گفت :از دیگر مشکالت کامیونداران این است که باید هر
بار لب مرز  ۰۰۱هزار تومان فقط بابت اسکن پرداخت کنند ،ضمن آنکه  ۶۶درصد کامیونهای وارده به
کشور در مرزهای ما باز میشود و برخورد با بار فیزیکی است.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران افزود :بسیاری از صاحبان کاال که
به عنوان مثال قاب عکس یا مبلمان صادر میکنند ،در نوار باالی این کاالها مواد مخدر پنهان کردهاند و
همین امر موجب میشود راننده خطوط ترانزیت ما در کشورهای مختلف دستگیر و به جرم حمل مواد
مخدر ،زندانی شود.
* الزام خروج فقط  2هزار یورو برای راننده ترانزیت منطقی نیست
وی اظهار داشت :با وجود آنکه ما مصوبه سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای را داریم ،مبنی بر اینکه
رانندهها می توانند به عنوان مثال در مسیر اسپانیا  ۱هزار و  ۲۱۱یورو و یا در مسیر آلمان  ۲هزار یورو به
همراه خود داشته باشند ،اما هنگ مرزی به هیچ عنوان این موارد را قبول ندارد و همان قانون  ۵هزار یورو
که برای مسافر مصوب شده است را برای راننده هم اجرا میکند ،در حالی که این راننده فقط باید در کشور
ترکیه بابت عبور کامیون خود از دریاچه وان  ۵هزار و  ۸۱۱یورو پول کشتی بدهد ،گازوئیل با نرخ آزاد
دریافت کند و اگر نقص فنی برای کامیون پیش آمد ،ارز پرداخت کند ،اما گوش شنوایی وجود ندارد و لب
مرز ،بازار مکاره است.
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* گمرک قانون سال  82را اجرا کند کافی است
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران گفت :گمرک بزرگترین مانع
پیشروی شرکتهای حمل و نقل است ،اگر آنها قانون سال  ۶۵را اجرا کنند ،برای ما کافی است ،اما
مشکل آن است که مدیران قانون را تفسیر میکنند و بالفاصله بخشنامه در هر حوزهای صادر میکنند و با
تغییر یک مدیر هم آن بخشنامه لغو نمیشود ،بلکه بخشنامهای روی بخشنامههای دیگر اضافه میشود.
* آزادسازی سوخت باید اجرا شود /وقوع تصادف به علت کمبود الستیک
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایران گفت :ما موافق آزادسازی نرخ
سوخت هستیم تا بدین ت رتیب مشکالت قاچاق سوخت رفع شود.
سمساریلر افزود :با  ۷۱۱لیتر گازوئیل سهمیهای روزانه ،یک کامیون ما حداکثر  ۱تا  ۲ساعت میتواند سیر
کند ،متوسط سیر یک کامیون در اروپا ساالنه  ۷۱۱هزار کیلومتر است و ،اما این رقم در کشور ما ساالنه ۹۱
هزار کیلومتر است ،یعنی یک دستگاه کامیون  ۹۱۱میلیون تومانی با یک دستگاه کفی  ۱۱۱میلیون تومانی
فقط  ۹۱هزار کیلومتر سیر در سال دارد و این نشان از وجود مشکل دارد.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ایران کمبود الستیک را از دیگر
مشکالت رانندهها اعالم کرد و گفت :یک دستگاه کامیون  ۰۸چرخ دارد ،ولی توزیع الستیک بسیار محدود
است و همین موجب میشود کامیوندار مجبور میشود که با الستیک فرسوده تردد کند که به اتفاقات
بعدی و تصادفات میانجامد.
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مصوبه ارزی رانندگان برون مرزی اجرا نمی شود
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی گفت :به دلیل تعدد دستگاههای
تصمیم گیرنده در حوزه حمل و نقل بین ا لملل ،مصوبه تامین ارز نیمایی رانندگان برون مرزی اجرا نمی
شود.
به گزارش سازه نیوز ،جواد سمساریلر در نشست خبری تشریح برنامههای انجمن صنفی شرکتهای حمل و
نقل بین المللی درباره تخصیص ارز به شرکتهای حمل و نقل بین المللی گفت ۰۳۱ :بخشنامه و توصیه نامه
میان وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی در خصوص تخصیص ارز به رانندگان کامیونهای حامل بار به
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خارج از کشور رد و بدل شده است و نتیجه آن شد که نهایتاً بخشنامهای از سوی بانک مرکزی مبنی بر
تعیین سقف ارزی برای کامیونهایی که عازم مقاصد خارج از کشور هستند ،صادر شد.
وی افزود :در این بخشنامه برای مقاصد طوالنی مانند غرب اروپا تا  ۹هزار یورو و برای مقاصد کشورهای
همسایه تا  ۲۱۱یورو ارز نیمایی تخصیص داده می شود اما اگر چه این بخشنامه برای مأموران فرماندهی
مرزبانی ناجا نیز ارسال شده اما مرزبانی ناجا اجازه خروج ارز بیش از  ۵هزار یورو را به رانندگان کامیونها
نمیدهد .از همین رو شرکتهای حمل و نقلی نیازهای ارزی خود را از طریق خرید ارز از دالل یا صراف
تأمین میکنند.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی یکی دیگر از مشکالت کامیوندارانی که
به مقاصد بینالمللی تردد دارند را تعدد دستگاههای تصمیم گیرنده در حوزه حمل و نقل بین المللی عنوان و
اظهار کرد ۵۲ :دستگاه ،نهاد ،ستاد و وزارتخانه در حوزه حمل و نقل بین المللی دخالت میکنند.
وی درباره ترانزیت تصریح کرد :در حوزه بازاریابی حمل و نقل آسیای میانه پس از فروپاشی شوروی سابق
فرصت سوزی کردیم و مشکالت داخلی باعث شد که نتوانیم از فرصت حمل و نقل با کشورهای حوزه CIS
استفاده کنیم .در حالی که ترکیه توانسته بخش مهمی از حمل و نقل جادهای کشورهای آسیای میانه را به
خود اختصاص دهد که عمدتاً از جادههای ایران تردد میکنند.
سمساریلر افزود :در زمینه ترانزیت شرایط حمل و نقل بین المللی را به مرحلهای رسانده بودیم که به مرز
 ۰۸میلیون تن در سال رسیده بود اما در حال حاضر به ترانزیت ساالنه  ۲تا  ۹میلیون تن بازگشته ایم .این
در حالی است که تحریمها تأثیری در کاهش ترانزیت نداشته است و عمده دالیل کاهش ترانزیت ،مشکالت
داخل است.
وی یکی دیگر از مسائل پیش روی حمل و نقل بین المللی را مشکالت گمرکی دانست و تصریح کرد :اگر چه
قانون و آئین نامه گمرکی در سال  ۶۵تصویب و ابالغ شد اما بخش مهمی از آئین نامههای آن اجرا نمیشود.
به عنوان مثال بخشنامه شده است که باید کلیه کاالهای وارداتی در سامانه ثبت سفارش وزارت صنعت،
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معدن و تجارت ثبت شود .گمرک نیز با توجه به این بخشنامه اجازه ورود کامیونها را نمیدهد و بعضاً تا ۰۲
روز معطلی برای کامیونها در مبادی ورودی کشور و مرزها رقم میخورد.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی ادامه داد :مشکلی که در این زمینه
وجود دارد این است که در مصوبه هیئت دولت کلمه «ورود» ذکر شده که برداشت گمرک از آن «عبور»
است؛ به جای آنکه اجازه ورود کامیون به داخل مرز و سپس انجام تشریفات گمرکی داده شود پیش از ورود
به مرزها ،گمرک اقدام به نگه داشتن کامیونها میکند.
وی درباره رانندگان حمل و نقل بین الملل که در زندانهای کشورهای دیگر به بهانه حمل مواد مخدر
زندانی هستند ،اظهار داشت :نه وزارت امورخارجه و نه وزارت راه و شهرسازی و پلیس بین الملل ناجا آماری
از تعداد رانندگان زندانی در دیگر کشورها ندارند چرا که رانندگان پس از بازداشت و زندانی شدن باید
وضعیت خود را به سفارتخانه های ایران در دیگر کشور اطالع دهند اما به دلیل آنکه از عواقب بعدی آن پس
از بازگشت به ایران میترسند ،زندانی شدن خود را پنهان میکنند.
سمساریلر درباره تعدد دستگاههای تصمیم گیرنده در خصوص حمل و نقل بین المللی گفت :عالوه بر وزارت
راه و شهرسازی به عنوان مثال وزارت نفت نیز باک کامیونها را بررسی میکند و اگر کامیونی گازوئیل
اضافی بیش از هزار لیتر پر کرده باشد آن را تخلیه میکنند یا مثالً گمرک برای هر ورود و خروج کامیونها
از دستگاه اسکن کامیون ۰۰۱ ،هزار تومان اخذ میکند که این هزینهها به مصرف کننده نهایی تحمیل
میشود.
وی درباره همکاری وزارت راه برای رفع مشکالت رانندگان برون مرزی گفت :وزارت راه هیچ کاری نمیتواند
در خصوص مشکالت آنها انجام دهد .اگر چه شورای عالی ترابری باالترین مرجع تصمیمگیری در خصوص
حمل و نقل است و  ۰۷وزارتخانه در آن عضو هستند اما مصوبه سه هفته قبل این شورا در خصوص اجازه
ورود به کامیون ها و سپس انجام تشریفات گمرکی را دستگاه مربوطه انجام نمیکنند.

72

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بینالمللی در پایان تصریح کرد :میزان پیمایش
کامیون ها در ایران بسیار پایین است .در اروپا به طور متوسط ساالنه هر کامیون  ۷۱۱هزار کیلومتر پیمایش
دارد اما در ایران این شاخص به  ۹۱هزار کیلومتر میرسد که نشان میدهد حمل و نقل جادهای در
کشورمان به صرفه نیست.
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رئیس انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران :
موافق آزادسازی نرخ سوخت ناوگان جادهای هستیم /ضرورت تاسیس شرکتهای بزرگ
مقیاس در حوزه حمل و نقل کشور
نشست خبری رئیس انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی رئیس انجمن صنفی شرکتهای
حملونقل بینالمللی ایران با بیان اینکه « ما موافق آزادسازی قیمت سوخت گازوئیل برای کامیونها
هستیم» افزود :آزادسازی نرخ سوخت در صورت مدیریت بهینه ناوگان تاثیر مثبتی در میزان پیمایش ناوگان
ایرانی دارد .
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جواد سمساریلر در نشست خبری با اصحاب رسانه و در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و
شهرسازی در خصوص آزاد سازی قیمت سوخت برای ناوگان حملونقل بیناللملی و تشکیل شرکتهای
بزرگ مقیاس حمل ونقل اظهار داشت :ما موافق آزادسازی قیمت سوخت گازوئیل برای کامیونها هستیم و
یکی از نکات مثبت آن جلوگیری از قاچاق است.
وی افزود :بهرهوری ناوگان حملونقل عمومی جاده ای بسیار مهم است و به طور مثال در حالی که یک
کامیون در کشور المان به طور متوسط حدود  ۷۱۱هزار کیلومتر در سال تردد دارد اما میزان پیمایش ناوگان
ایرانی در سال حدود  ۹۱هزار کیلومتر در سال است.
رئیس انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران خاطرنشان کرد :آزادسازی نرخ سوخت در
صورت مدیریت بهینه ناوگان تاثیر مثبتی در میزان پیمایش ناوگان ایرانی دارد.
سمساریلر با بیان اینکه «در حال حاضر حملونقل جاده ای صرفه اقتصادی ندارد و میزان ترانزیت کاال از
کشور به پنج میلیون تن رسیده است» تصریح کرد :ما موافق تشکیل شرکتهای بزرگ مقیاس در حوزه
حمل ونقل کاال در راستای حذف خودمالکی ناوگان و ارتقا بهرهوری حملونقل جادهای کشور هستیم .
وی تاکید کرد :شرکت های حملونقل بینالمللی کاال بیش تر از آنکه به کشنده نیاز داشته باشند به بارگیر
نیاز دارند.
رئیس انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بین المللی ایران در ادامه نسبت به نحوه برخورد با کارنه تیر و
مداخله  ۵۲دستگاه دولتی و حاکمیتی در حوزه ترانزیت انتقاد کرد و گفت :امروزه حرف اول در ترانزیت کاال
را سرعت عبور کاال از مبادی ورودی و خروجی میزند و ایران در زمینه با مشکالت متعددی مواجه است.
سمساریلر در خصوص نحوه برخورد بخش خصوصی حملونقل با تحریمها نیز گفت :طی این سالها با
صاحبان کاال و شرکت های خارجی تعامالت خوبی برقرار شده تا بتوانیم کاالهای مورد نیاز را برای کشور
فراهم کنیم .لذا انتظار میرود دولت حمایتهای الزم را از شرکتهای حملونقل بینالمللی برای رساندن
کاال به دست مصرف کننده داشته باشد.
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گفتنی است ،انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی کاال در سال  ۰۶۹۱کار خود را آغاز کرده است
و هم اکنون با عضویت  ۲۱۹شرکت حملونقل بینالمللی کاال به کار خود ادامه میدهد.
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موافق آزادسازی نرخ سوخت ناوگان جادهای هستیم /ضرورت تاسیس شرکتهای بزرگ
مقیاس در حوزه حمل و نقل کشور
سیاست پرس:نشست خبری رئیس انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی رئیس انجمن صنفی
شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران با بیان اینکه « ما موافق آزادسازی قیمت سوخت گازوئیل برای
کامیونها هستیم» افزود :آزادسازی نرخ سوخت در صورت مدیریت بهینه ناوگان تاثیر مثبتی در میزان
پیمایش ناوگان ایرانی دارد .جواد سمساریلر در نشست خبری با اصحاب رسانه و در پاسخ به سوال خبرنگار
پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی در خصوص آزاد سازی قیمت سوخت برای ناوگان حملونقل بیناللملی
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و تشکیل شرکتهای بزرگ مقیاس حملونقل اظهار داشت :ما موافق آزادسازی قیمت سوخت گازوئیل برای
کامیونها هستیم و یکی از نکات مثبت آن جلوگیری از قاچاق است.
وی افزود :بهرهوری ناوگان حملونقل عمومی جاده ای بسیار مهم است و به طور مثال در حالی که یک
کامیون در کشور المان به طور متوسط حدود  ۷۱۱هزار کیلومتر در سال تردد دارد اما میزان پیمایش ناوگان
ایرانی در سال حدود  ۹۱هزار کیلومتر در سال است.
رئیس انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران خاطرنشان کرد :آزادسازی نرخ سوخت در
صورت مدیریت بهینه ناوگان تاثیر مثبتی در میزان پیمایش ناوگان ایرانی دارد.
سمساریلر با بیان اینکه «در حال حاضر حملونقل جاده ای صرفه اقتصادی ندارد و میزان ترانزیت کاال از
کشور به پنج میلیون تن رسیده است» تصریح کرد :ما موافق تشکیل شرکتهای بزرگ مقیاس در حوزه
حمل ونقل کاال در راستای حذف خودمالکی ناوگان و ارتقا بهرهوری حملونقل جادهای کشور هستیم.
وی تاکید کرد :شرکت های حملونقل بینالمللی کاال بیش تر از آنکه به کشنده نیاز داشته باشند به بارگیر
نیاز دارند.
رئیس انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بین المللی ایران در ادامه نسبت به نحوه برخورد با کارنه تیر و
مداخله  ۵۲دستگاه دولتی و حاکمیتی در حوزه ترانزیت انتقاد کرد و گفت :امروزه حرف اول در ترانزیت کاال
را سرعت عبور کاال از مبادی ورودی و خروجی می زند و ایران در زمینه با مشکالت متعددی مواجه است.
سمساریلر در خصوص نحوه برخورد بخش خصوصی حملونقل با تحریمها نیز گفت :طی این سالها با
صاحبان کاال و شرکت های خارجی تعامالت خوبی برقرار شده تا بتوانیم کاالهای مورد نیاز را برای کشور
فراهم کنیم .لذا انتظار میرود دولت حمایتهای الزم را از شرکتهای حملونقل بینالمللی برای رساندن
کاال به دست مصرف کننده داشته باشد.
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گفتنی است ،انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی کاال در سال  ۰۶۹۱کار خود را آغاز کرده است
و هم اکنون با عضویت  ۲۱۹شرکت حملونقل بینالمللی کاال به کار خود ادامه میدهد.
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بازتاب نشست خبری رئیس هئیت مدیره انجمن
صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران
در بریده جراید
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گزارش تصویری از نشست خبری رئیس هئیت مدیره
انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران
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