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صنعت هوایی ایران نیازمند یک اصالح ساختاری است
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کامیونداران زمیـن گیر لوازم یدکی
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فهرست

اعضای محترم هیات مدیره و بازرسان انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران
بدینوسیله انتصاب شایسته آن جنابان را به سمت اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان تبریک می گوییم. امید 
است در دوره جدید، با درایت و همفکری اعضای این انجمن، گامی برای پیشرفت و رفع معضالت صنعت حمل و نقل کشور 

برداشته شود.

 کانون سراسری انجمن های شرکت های حمل و نقل بین المللی

کامیونداران زمین گیر لوازم یدکی

صفحه 7 و 8گره کـور تازه برای حمـل و نقل جاده ای

صفحه 5 و 6

صفحه 3 و 4
آشـــفتگی بـــازار لـــوازم 
یدکـــی زیـــر ســـر احتـــکار

فهرســـت
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یادداشت

اعضای اصلی انجمن ایران انتخاب شدند 
مجمع عادی سالیانه انجمن ایران دراتاق بازرگانی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار هفته نامه لجستیک و اقتصاد؛ مجمع عادی سالیانه انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی ایران در سالن اجتماعات 
اتاق بازرگانی برگزار شد. 

بنا بر این گزارش دراین مراسم جواد سمساریلری، محمد نیک پی، یونس آقاسی جاوید،  محمدجمالی، میر فتحعلی سید زنوزی، افسانه فخری، قربان 
جعفر زادگان، علی محمودی سرای و اکبر لشگری بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند.
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آشفتگی بازار لوازم یدکی زیر سر احتکار 

ـــچ  ـــنگین هی ـــای س ـــات خودروه ـــی و قطع ـــوازم یدک ـــر ل ـــران از نظ ـــازار ای ب
ـــی  ـــات داخل ـــد کارخانج ـــات و تولی ـــه واردات قطع ـــرا ک ـــدارد. چ ـــودی ن کمب
ـــر اســـت در بخـــش  ـــل ذک ـــازار را پوشـــش داده اســـت. قاب ـــی ب ـــدازه کاف ـــه ان ب
خودروهـــای ســـنگین حتـــی قطعاتـــی وجـــود دارد کـــه بیشـــتر از نیـــاز 
ـــه ای  ـــال قطع ـــوان مث ـــه عن ـــتند. ب ـــازاد هس ـــع م ـــد و در واق ـــده ان ـــد ش تولی
ماننـــد لنـــت ترمـــز در حـــد اشـــباع تولیـــد شـــده اســـت و تولیـــدات در 
ایـــن بخـــش در کارخانجـــات دپ ـــو شـــده و منتظـــر مشـــتری اســـت. در 
ـــد  ـــل تولی ـــی از آن در داخ ـــه بخش ـــنگین ک ـــای س ـــتیک خودروه ـــورد الس م
ـــی  ـــد داخل ـــزان تولی ـــز، می ـــت نی ـــی اس ـــر واردات ـــش دیگ ـــود و بخ ـــی ش م
ـــورت  ـــکلی ص ـــچ مش ـــدون هی ـــده و واردات ب ـــام ش ـــته انج ـــت گذش ـــا ظرفی ب

مهندس محمدرضا نجفی منش
دبیر انجمن قطعه سازان 

مـــی گیـــرد و انـــواع الســـتیک اعـــم از الســـتیک چینـــی باکیفیـــت و الســـتیک 
ـــن  ـــود همچنی ـــی ش ـــان وارد م ـــور آلم ـــد کش ـــی مانن ـــی اروپای ـــره ای و حت ک

ـــوال اســـت.  ـــن من ـــه همی ـــت ب ـــز وضعی ـــون نی ـــری کامی ـــورد بات در م
ـــل  ـــنگین قاب ـــای س ـــات خودروه ـــک قطع ـــک ت ـــورد ت ـــا در م ـــال ه ـــن مث ای
تعمیـــم اســـت و بایـــد گفـــت کـــه لـــوازم یدکـــی و قطعـــات خـــودرو در 
ـــه  ـــا حلق ـــد ام ـــکلی ندارن ـــچ مش ـــی و واردات هی ـــد داخل ـــن؛ تولی ـــش تامی بخ
ـــام  ـــتی انج ـــه درس ـــه ب ـــت ک ـــازار اس ـــر ب ـــارت ب ـــش نظ ـــن بخ ـــوده ای مفق

ـــود. ـــی ش نم
ـــال رخ دادن اســـت،  ـــنگین در ح ـــای س ـــوازم خودروه ـــازار ل ـــه در ب ـــی ک اتفاق
ـــور  ـــا تص ـــاال ب ـــندگان احتم ـــت و فروش ـــی اس ـــوازم یدک ـــوی ل ـــکار و دپ احت
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گفتگو

مدیرکل فرودگاه بین المللی مهرآباد گفت: در فصل بهار سه میلیون و 650 هزار مسافر در این فرودگاه اعزام و پذیرش شده اند.
به گزارش لجستیک و اقتصاد به نقل روابط عمومی فرودگاه مهرآباد، میرسعید صفی نیا گفت: فرودگاه مهرآباد در سه ماهه اول سال جاری میزبان 30560 

هزار پرواز ورودی و خروجی بود و در این مدت بیش از 26 میلیون کیلوگرم بار جابه جا شده است .
او با اشاره به اینکه با این آمار مهرآباد همچنان رکوردار بیشترین پروازهای داخلی است، گفت: مهمترین تالش ما برقراری پروازهای به موقع و ایمن و ارائه 

خدمات با کیفیت به مسافران است.
وی در مورد آمار پروازهای ماه خرداد نیز گفت: در این ماه بیش از 10 هزار نشست و برخاست در مهرآباد انجام گرفته است که با این تعداد پرواز بیش از یک 

میلیون و 192 هزار مسافر و هشت میلیون کیلوگرم بار جابجا شده است.

جابجایی سه میلیون و 650 هزار مسافر از مهرآباد در فصل بهار
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اینکـــه قطعـــات یدکـــی خـــودرو را مـــی تواننـــد بـــاز هـــم گـــران تـــر بفروشـــند، 
ـــدود  ـــه مح ـــی عرض ـــه وقت ـــی اســـت ک ـــد و طبیع ـــرده ان ـــه را محـــدود ک عرض

ـــد.  ـــی یاب ـــش م ـــی افزای ـــر واقع ـــورت غی ـــه ص ـــت ب ـــد، قیم باش
ـــوازم  ـــنگین و ل ـــای س ـــات خودروه ـــری قطع ـــه براب ـــا س ـــد دو ت ـــاره رش درب
ـــل  ـــش قاب ـــه بخ ـــه اگرچ ـــرد ک ـــه ک ـــز اضاف ـــه را نی ـــن نکت ـــد ای ـــی بای یدک
ـــازار و  ـــا در ب ـــه آنه ـــدم عرض ـــه ع ـــوط ب ـــا مرب ـــت ه ـــد قیم ـــی از رش توجه
ـــالم،   ـــن اق ـــا واردات ای ـــد و ی ـــش تولی ـــا در بخ ـــت، ام ـــکار اس ـــاال احت احتم
بایـــد گفـــت کـــه قیمـــت خـــودرو و لـــوازم آن هرگـــز بـــه انـــدازه ســـایر 
ـــار  ـــر دالر چه ـــارت دیگ ـــه عب ـــد. ب ـــته ان ـــد نداش ـــورم دالر، رش ـــا و ت کااله
ـــه  ـــی اینک ـــن یعن ـــت. ای ـــیده اس ـــان رس ـــزار توم ـــه دالر 12 ه ـــی ب ـــزار تومان ه
ـــه  ـــودرو س ـــت خ ـــد قیم ـــا رش ـــته ام ـــد داش ـــر رش ـــه براب ـــدود س ـــای ارز ح به
ـــودرو  ـــات خ ـــت قطع ـــورد قیم ـــر در م ـــن ام ـــن ای ـــوده اســـت. همچنی ـــر نب براب
ـــی  ـــه ســـاز و حت ـــوان خودروســـاز و قطع ـــن نمـــی ت ـــز صـــادق اســـت. بنابرای نی
ـــی  ـــه گرانفروشـــی متهـــم کـــرد. ایـــن موضـــوع در حال واردکننـــده قطعـــات را ب
ـــته  ـــش بیشـــتری داش ـــا جه ـــالم و کااله ـــایر اق ـــت س ـــه قیم ـــد ک ـــی ده رخ م
اســـت. بـــه عنـــوان مثـــال نـــرخ آلومینیـــوم و یـــا روغـــن حـــدود 6 برابـــر 

ـــا  ـــت ت ـــد هف ـــی رش ـــاز در مقاطع ـــی و پی ـــیب زمین ـــت س ـــت. قیم ـــده اس ش
ـــنگین  ـــودرو س ـــودرو و خ ـــات خ ـــت قطع ـــا قیم ـــت ام ـــری داش ـــت براب هش
ـــد و آنچـــه باعـــث شـــد کـــه  ـــه نکردن ـــب را تجرب جهـــش هـــای عجیـــب و غری
ـــه  ـــبت ب ـــالم نس ـــن اق ـــر ای ـــوند، ارزش باالت ـــاز ش ـــی خبرس ـــای خودروی کااله

ـــت.  ـــری اس ـــز دیگ ـــت چی ـــن واقعی ـــت. بنابرای ـــوده اس ـــا ب ـــایر کااله س
ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــنگین ای ـــای س ـــات خودروه ـــازار قطع ـــاره ب ـــر درب ـــه دیگ نکت
ـــروز  ـــه ام ـــا ب ـــن اســـت و ت ـــران پایی ـــنگین در ای ـــای س ـــد خودروه ـــراژ تولی تی
ـــنگین کار جـــدی صـــورت  ـــای س ـــوازم خودروه ـــات و ل ـــد قطع در بحـــث تولی
ـــنگین  ـــات س ـــد قطع ـــکان تولی ـــه ام ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ـــت. ای ـــه اس نگرفت
در ایـــران وجـــود دارد و قطعـــه ســـازان در ایـــن زمینـــه هیـــچ مشـــکلی 

ـــد. ندارن
ـــل  ـــل و نق ـــت حم ـــی صنع ـــت و بزرگ ـــه اهمی ـــه ب ـــا توج ـــد ب ـــی رس ـــر م بنظ
ـــورد  ـــران م ـــنگین در ای ـــای س ـــات خودروه ـــد قطع ـــد تولی ـــران بای کاال در ای
ـــات  ـــازار را در بســـیاری از قطع ـــوان ب ـــا بت ـــرد ت ـــرار گی ـــری ق توجـــه جـــدی ت
ـــاند.  ـــل رس ـــه حداق ـــه واردات را ب ـــاز ب ـــرد و نی ـــن ک ـــی تامی ـــد داخل ـــا تولی ب



براساس اعالم سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، ثبت نام طرح بیمه درمان تکمیلی تاکسیرانان آغاز شد.
 به گـزارش هفته نامـه لجسـتیک و اقتصاد بـه نقل از روابـط عمومی سـازمان مدیریـت و نظارت بر تاکسـیرانی شـهر تهـران؛ علیرضـا قنـادان مدیرعامل 
سـازمان تاکسـیرانی از آغاز ثبـت نام بیمـه تکمیلی تاکسـیرانان خبر داد و گفت: سـازمان در راسـتای ارتقای سـطح سـالمت و رفـاه تاکسـیرانان اقدام به 

ثبت نـام تاکسـیرانان برای پوشـش بیمـه تکمیلـی درمان مـی کند.
قنادان دربـاره نحوه ثبت نـام گفت: تاکسـیرانان مـی توانند با مراجعـه به سـایت سـازمان بـه نشـانی http://taxi.tehran.ir  و یا مراجعـه حضوری به 

دفاتـر هماهنگی امـور اداری تاکسـیرانان نسـبت به ثبت نـام خود اقـدام کنند.
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رییس کانون کامیونداران از معضالت تامین قطعه در بازار لوازم خودروهای سنگین می گوید:

هفته نامه لجستیک و اقتصاد | سال  دوم | شماره پنجاه | تیر 98

گفتگو

ثبت نام طرح بیمه درمان تکمیلی تاکسیرانان آغاز شد.
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کمبود الستیک در بازار لوازم یدکی خودروهای سنگین بارها حاشیه ساز 
شد و نارضایتی کامیونداران را به دنبال داشت. دولت نیز در این باره وارد 
عمل شده و برای رفع این مشکل اقدام به توزیع الستیک های دولتی کرد 
اما این اتفاق چندان گره گشا نبود و با گذشت یکسال کامیونداران از تداوم 
مشکل تامین الستیک می گویند و عالوه بر این جهش های چند  برابری 
قیمت سایر لوازم یدکی خودرو هزینه تعمیر ناوگان جاده ای را به صورت 
سرسام آور باال برده است. ناوگانی که عمر متوسط آن به حدود 25 سال 
می رسد و بخش زیادی از این صنف را درگیر گره های کور کرده است. 
مهندس احمد کریمی، رییس کانون کامیونداران به لجستیک و اقتصاد 
می گوید: قیمت برخی لوازم یدکی خودروهای سنگین حتی تا 20 برابر رسیده 
است و این مساله ادامه کار برای رانندگان کامیون را دشوار کرده است. 
احمد  مهندس  با  را  اقتصاد  و  لجستیک  گوی  و  گفت  مشروح  ادامه  در 

کریمی، رییس کانون کامیونداران می خوانید: 

 حدود یکسال از بازار آشفته الستیک خودروهای سنگین می گذرد 
اما چرا همچنان تهیه الستیک برای کامیونداران معضل است؟

 کمبود الستیک همچنان در بازار احساس می شود و با وجود آنکه حدود یکسال 
از آشفتگی این بازار می گذرد، کامیونداران و مالکان خودروهای سنگین درگیر 
برای  ایران در سال حدود پنج میلیون حلقه الستیک  بازار  این معضل هستند. 
خودروهای سنگین نیاز دارد که سال گذشته حدود یک میلیون حلقه الستیک 
در داخل تولید و 500 هزارحلقه الستیک به صورت واردات رسمی به بازار تزریق 
و  غیر رسمی  کانال های  از  نیز  هزار حلقه الستیک  و 500  میلیون  و سه  شد 
قاچاق وارد بازار شد اما همچنان از خرداد سال گذشته تاکنون کامیونداران برای 
تامین الستیک مورد نیاز خود با مشکالت مختلف دست و پنجه نرم می کنند. 

کامیونداران زمین گیر لوازم یدکی

 علت این امر چیست؟ با این ارقامی که شما می گویید ظاهرا الستیک 
به اندازه کافی در بازار وجود دارد؟

 بنظر می رسـد که خالهایی در مسـاله نظارت بر بازار باعث چنین مشـکالتی 
شـده اسـت. زیرا همانطور که گفته شـد السـتیک مورد نیاز خودروهای سـنگین 
بـه حـد کافـی تامین شـده اسـت. جالب اسـت کـه بدانیـد در خال نظـارت کافی 
بـر بـازار، تقلـب هایـی در زمینه توزیع السـتیک رخ داده اسـت. به عنـوان مثال 
السـتیک هـای کارکـرده یـا از تاریخ مصرف گذشـته زیـادی در بازار توزیع شـد. 
در حـال حاضـر السـتیک هایـی در بـازار موجـود اسـت کـه تاریـخ تولیـد آنهـا 
مربـوط بـه سـال 2012 اسـت. ایـن السـتیک هـا بـه محـض اسـتفاده از سـوی 
راننـدگان مـی ترکـد و خطـرات جانـی و خسـارات مالی به بـار مـی آورد. ضمن 
اینکـه هزینـه اضافـه بـرای راننـدگان محسـوب مـی شـود امـا در شـرایطی کـه 
عرضه محدود شـده اسـت، کامیونـداران ناچارند از موجودی بازار اسـتفاده کنند.

 منظور این است که الستیک با کیفیتی در بازار وجود  ندارد؟
مرغوب  های  الستیک  حاضر  حال  در  حتی  دارد  وجود  باکیفیت  الستیک   
فرانسوی و کره ای نیز در بازار پیدا می شود اما چون از سال گذشته تاکنون بازار 
لوازم یدکی خودروهای سنگین با کمبود مواجه است، فروشندگان به خود اجازه 
برای  این هزینه ها  با هر قیمتی بفروشند و  با کیفیت را  می دهند که اجناس 

بسیاری از کامیونداران که مالکان خودروهای فرسوده هستند، نمی صرفد. 
 توزیع الستیک دولتی در چه مرحله ای قرار دارد؟ به نظر می رسد که 

روند توزیع چندان مورد رضایت کامیونداران نبوده است؟
 کامیون ها و کشنده های 18چرخ حداقل10الستیک در طول سال نیاز دارند. 
تا االن سه جفت الستیک را در دو مرحله و به صورت دولتی دریافت کرده اند اما 
این تمام نیاز آنها را رفع نمی کند. در حال حاضر مرحله سوم تحویل الستیک 
به کامیونداران هم در حال برنامه ریزی و انجام است اما توزیع الستیک دولتی 
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گفنگو

توزیع چهار هزار برگه دوز بالغ در پایانه بیله سوار
مدیر کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اردبیل از توزیع چهار هزار برگه دوز بالغ از ابتدای سال جاری در میان رانندگانی که قصد عبور از مرز بیله 

سوار را داشتند، خبر داد.
 به گزارش هفته نامه لجستیک و اقتصاد به نقل از تین نیوز؛ علی رحمتی با اشاره به این مطلب که برگه دوزبالغ به منظور کاهش عوارض حمل و نقل بار و کاال میان دو کشور 
آذربایجان و ایران مورد استفاده قرار می گیرد، تصریح کرد: با هدف حمایت از توسعه ناوگان صادراتی و کاهش هزینه  حمل و نقل  افزایش سهمیه دوزبالغ در دستور کار قرار 

گرفت و با رشد 40 درصدی درسال 2019 به 19 هزار برگ افزایش پیدا کرد.
او افزود: از زمان شروع طرح پرداخت برگ معافیت کاهش عوارض مرزی از سال 94 تا کنون 40 هزار برگ دوزبالغ به ارزش چهار میلیون دالر در میان رانندگانی که قصد 

عزیمت به کشور آذربایجان داشته اند، توزیع شده است.

July 2019|Vol 2|No. 50|9Pages

توزیـع السـتیک دولتـی نیـاز صنعـت 
حمل و نقـل جـاده ای را تامین نمی کند

نیاز صنعت حمل و نقل جاده ای را تامین نمی کند. البته توزیع الستیک برای 
ناوگان حمل و نقل جاده ای در حیطه وظایف سازمان راهداری نبوده است و این 
سازمان برای کمک به کامیونداران وارد عمل شد اما بنظر می رسد باید این بازار 

به صورت جدی تر و ریشه ای تر مشکالت خود را حل کند.
خودروهای  یدکی  لوازم  و  قطعات  سایر  تامین  برای  کامیونداران   

سنگین چه مشکالتی دارند؟ بازار این لوازم در چه وضعیتی است؟
 مشکل بازار لوازم یدکی و قطعات خودروهای سنگین تنها به الستیک محدود 
نمی شود. بعضی از قطعاتی که مداوم و دوره ای مورد استفاده هر راننده ای است، 
در حال حاضر در بازار به اندازه کافی وجود ندارد و یا با قیمت های بسیار گزاف به 
فروش می رسد. به عنوان مثال باتری های کامیون کمیاب شده است و یا برخی 
قطعات مانند میل لنگ، یاتاقان و قطعات موتور که در تعمیرات مورد استفاده قرار 
می گیرد، تامین آنها برای کامیونداران دشوار شده است و یا اینکه آنها مجبورند 
با قیمت های گزاف خریداری کنند چرا که نمی شود از تعمیر و تعویض آن چشم 
پوشی کرد. شاید باورپذیر نباشد اما درحال حاضر قطعاتی در بازار وجود دارد که 

قیمت  آنها نسبت به یک سال گذشته حدود 20 برابر شده است. 
 تنوع ناوگان جاده ای در ایران بسیار باالست و بنظر می رسد بخشی 
این  به  سنگین  خودروهای  قطعات  تامین  برای  ایران  بازار  مشکالت  از 

مساله باز می گردد. نظر شما چیست؟
 بله؛ بخشی از مشکالت به این خاطر است که تنوع کامیون های موجود در 
جاده ها بسیار زیاد است. در حال حاضر با توجه به تحریم های ظالمانه از یک 
سو تولید داخلی قطعات خودروهای سنگین بسیار ناچیز است و بازار برای تامین 
این قطعات از سوی تولیدکنندگان ایرانی با مشکل رو به رو است و از سوی دیگر 
تحریم ها موانعی را برای تامین قطعات ازخارج کشور ایجاد کرده اند. این مساله زمانی 
وخیم تر می شود که تنوع ناوگان جاده ای بسیار باال باشد. در حال حاضر در ایران 
کامیون هایی وجود دارد که از سال 1967میالدی به بعد تولید شده اند. عالوه بر این، 
مدل ها نیز متنوع هستند و تامین قطعات مورد نیاز این ناوگان را دشوارتر می کند.

 بــرای بــه ســامان رســاندن آشــفتگی بــازار لــوازم یدکــی خودرو 
بیشــتر کــدام ارگان مــی توانــد تاثیــر گذار باشــد؟

تاثیـر را  بـه نظـر مـی رسـد وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت بیشـترین   

مـی توانـد بـر ایـن بـازار بگـذارد. چرا بایـد کاالیـی مانند روغـن موتور کـه مورد 
اسـتفاده دائمـی راننـدگان اسـت، دارای رشـد قیمـت ایـن چنینـی باشـد؟ برای 
سـایر کاالهـا گفتـه مـی شـود که تامین مـواد اولیـه از خـارج از کشـور و با دالر 
انجـام شـده اسـت امـا مـاده ای مانند روغـن موتور که یـک کاالی کامـال داخلی 

اسـت. چـرا بایـد تا ایـن انـدازه جهش قیمـت را تجربـه کند؟
ضمن اینکه وزارت صنعت،معدن و تجارت متولی اصلی بازار است. گذشته از آن 
کامیونداران بخشی از زنجیره تولید هستند و بحث آن نسبت به خودروهای سواری 
فرق دارد. خودروهای سنگین  وسیله کار و ابزار صنعت زیرساختی حمل و نقل هستند 
و دولت باید حساسیت بیشتری نسبت به معضالت بازار خودروهای سنگین داشته باشد. 
 آیا رسوب کاال در بنادر ایران ارتباطی به مشکالت کامیونداران برای 

تامین قطعات مورد نیاز آنها و زمینگیری این ناوگان دارد؟
 بطور کلی  وضعیت ناوگان حمل و نقل جاده ای ایران شرایط نامطلوبی دارد. 
در حال حاضر تعداد ناوگان بسیار باالتر از میزان بار است اما راندمان و عملکرد 
پایین است. افراد بسیاری می پرسند اگر تعداد ناوگان از میزان بار بیشتر است 

چرا بار در بنادر رسوب کرده است. این موضوع چند علت دارد. علت اول اینکه 
تامین سوخت برای کامیونداران دشوار شده است. مقرر شده بود میزان تحویل 
سوخت به کامیون ها بر اساس کارکرد باشد اما این اتفاق رخ نداده است. دلیل 
با پهلوگیری کشتی ها در بنادر، فصل برداشت بسیاری از  دیگر اینکه همزمان 
کاالهای کشاورزی مانند گندم و صیفی جات است و بسیاری از صاحبان کاال برای 
اینکه بار آنها زودتر به مقصد برسد دستمزدهای باالتری به کامیونداران پیشنهاد 
می دهند و منطقی است که آنها برای حمل بار این دسته از سفارش دهندگان 
وارد عمل شوند و نکته دیگر اینکه حمل بسیاری از کاالها نیاز به ناوگان لبه دار 
اما  ناوگان می طلبد  انتخاب  برای  فاکتورهای مختلفی  بار  مقوله حمل  و  دارند 
شرکت های مختلف در سالهای گذشته هر نوع کشنده با هر کیفیتی را از چین 

وارد کرده اند و نیاز کارشناسی صنعت حمل و نقل را در نظر نگرفتند. 
است  پایین  عملکرد  با  و  فرسوده  ناوگانی  ما  ای  جاده  ناوگان  دیگر  سوی  از 
نوسازی  مالی  توانایی  اقتصادی،  ثبات  عدم  و  رقمی  دو  تورم  با  کامیونداران  و 
کامیون های خود را ندارند. تا زمانی که مشکالت ریشه ای صنعت حمل و نقل 

جاده ای حل نشود، نمی توان امیدی به بهبود اوضاع داشت.
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گزارش

هیات وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین نامه اجرایی قانون بودجه سال 98 کل کشور در خصوص هدفمندی یارانه ها را 
تصویب کرد.

به گزارش هفته نامه لجستیک و اقتصاد به نقل از فارس؛ بر اساس این آیین نامه، دولت موظف است با استفاده از کلیه بانک های اطالعاتی در اختیار، نسبت 
به شناسایی و حذف سه دهک باالی درآمدی از فهرست یارانه  بگیران اقدام کند. همچنین یارانه آرد صنف و صنعت، حذف و منابع حاصل از آن به خرید 

تضمینی گندم اختصاص می  یابد.

حذف سه دهک باالی درآمدی از فهرست یارانه  بگیران کلید خورد

July 2019|Vol 2|No. 50|9Pages

جهش قیمت تعمیر و نگهداری ناوگان جاده و رکود اقتصادی شرایط کامیونداران را بغرنج کرده است:

ــوازم یدکــی خودروهــای ســنگین، بســیاری از  ــازار ل جهــش قیمــت هــا در ب
کامیونــداران را مســتاصل کــرده اســت. کامیوندارانــی کــه  اغلــب آنهــا مالــک 
خودروهــای فرســوده بــا بهــره وری پاییــن هســتند و بــا رکــود بــازار دســت و 
پنجــه نــرم مــی کننــد. آنهــا مــی گوینــد دیگــر دســتمزدهای ماهانــه کفــاف 
ــه  ــاله توجی ــن مس ــد و همی ــی ده ــا را نم ــداری خودروه ــرات و نگه تعمی
ــرار  ــعاع  ق ــت الش ــته تح ــتر از گذش ــا را بیش ــون ه ــا کامی ــادی کار ب اقتص
داده اســت. ایــن مســاله در حالــی رخ مــی دهــد کــه حــدود 90 درصــد بــار 
در ایــران از ســوی کامیــون هــا و نــاوگان حمــل و نقــل جــاده ای جابــه جــا 
ــاوگان جــاده ای بــه  مــی شــود و مــی تــوان گفــت شــرایط بغرنــج مالــکان ن
نوعــی صنعــت حمــل و نقــل ایــران را در معــرض تهدیــد قــرار داده اســت و 
بــه عقیــده فعــاالن صنفــی ایــن بخــش بیــم  آن مــی رود کــه گــره هــای کــور 
ایــن صنعــت کورتــر و الینحــل تــر شــود. صنعتــی کــه بــه عنــوان یــک صنعت  
زیرســاختی عمــل مــی کنــد و البتــه ســالیان ســال اســت کــه درگیر مشــکالت 
ــز شــده اســت. ــر نی ــم ت ــه  در حــال حاضــر شــرایط  وخی ــی اســت ک مزمن

 در بازار لوازم یدکی چه خبر است؟
ــا 25 میلیــون تومــان و تعویــض روغــن  تعمیــر موتــور کامیــون حــدود 20 ت
حــدود دو تــا ســه میلیــون تومــان هزینــه مــی شــود. قیمــت الســتیک هــای 
ــن در  ــا 6 میلیــون تومــان رســیده اســت. ای ــه جفتــی پنــج  ت ــز ب چینــی نی
حالــی اســت کــه هفتــه گذشــته یــک بــار گوجــه فرنگــی را از بندرعبــاس بــه 
تهــران آوردیــم و تنهــا 1.5 میلیــون تومــان دســتمزد گرفتیــم کــه البتــه اگــر 

شــریکم را هــم در نظــر بگیریــم  در واقــع دســتمزد هــر نفــر750 هــزار تومــان 
بــوده اســت.

ــد و  ــه لجســتیک  و اقتصــاد مــی گوی ــون ب ــده کامی ــک رانن ــکات را ی ــن ن ای
ــزان  ــود اقتصــادی می ــه رک ــا توجــه ب ــی دهــد: در حــال حاضــر ب ــح م توضی
بــاری کــه بــه راننــدگان کامیــون مــی رســد، بســیار کــم شــده اســت و در مــاه 
گذشــته تنهــا توانســتم  پنــج بــار را جابــه جــا کنیــم. تمــام دســتمزد یــک مــاه 

مــا بــه تعویــض یــک جفــت الســتیک نمــی رســد. 
راننــده دیگــری کــه مایــل بــه درج نامــش نیســت، توضیح مــی دهد: دســتمزد 
مکانیــک  در برخــی مــوارد تعمیــرات کامیــون تــا 100 میلیــون تومــان هــم 
مــی رســد و ایــن مســاله زمانــی اهمیــت پیــدا مــی کنــد کــه بدانیــد بیشــتر 
کامیــون هــای موجــود در نــاوگان حمــل و نقــل جــاده ای فرســوده هســتند و 

عمــر برخــی بنزهــای آلمانــی تــا 40 ســال هــم مــی رســد. 

 رشد 300 تا 500 درصدی قیمت قطعات خودرو در یکسال
در حــال حاضــر قیمــت لــوازم یدکــی خــودرو ســر بــه فلــک رســیده اســت و 
مهنــدس علیرضــا نیــک آییــن، رییــس اتحادیــه مکانیســین هــا گفتــه اســت 
قیمــت لــوازم یدکــی خــودرو در طــول یکســال رشــد 300 تــا 500 درصــدی 
ــه شــدت افزایــش  داشــته اســت و ایــن مســاله هزینــه تعمیــر خودروهــا را ب

داده اســت. 
رئیــس اتحادیــه قطعــات یدکــی خــودرو مشــهد نیــزدر ایــن زمینــه بــه تیــن 
ــز  ــی نی ــاس واردات ــی و اجن ــات داخل ــات قطع ــت: کارخانج ــه اس ــوز گفت نی

گره کور تازه برای  حمل و نقل جاده ای
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گزارش

درپی بدهی بیش از ۱۱00 میلیارد تومانی شرکت خودروسازی سایپا به شرکت های بیمه، دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران از توقف صدور بیمه نامه 
از سوی شرکت های بیمه برای محصوالت شرکت خودروسازی سایپا تا اطالع ثانوی خبر داد.

به گزارش لجستیک و اقتصاد به نقل از ایسنا؛ دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران، محمد علیپور   با بیان اینکه مسئله اختالف و بدهی شرکت های بیمه با 
خودروسازی سایپا حدود دو سال ادامه داشته است، اظهار کرد: به دلیل به نتیجه نرسیدن مذاکرات با سایپا، صبر شرکت های بیمه تمام شده و از این پس هیچ 

بیمه نامه ای برای خودروهای تولید شده صفر کیلومتر شرکت سایپا صادر نخواهد شد.

بیمه  خودروهای سایپا متوقف شد
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علـــت  وارداتـــی  اولیـــه  مـــواد 
گرانـــی  لـــوازم یدکـــی خودروهاســـت

ــش  ــازار ارز و افزای ــالف ب ــر اخت ــی اخی ــت گران ــش قیمــت داشــته و عل افزای
ــی اســت. ــه واردات ــواد اولی قیمــت م

ـــس  ـــژه پ ـــال بوی ـــدای امس ـــزود: از ابت ـــرد اف ـــی ف ـــا اردکان ـــدس علیرض مهن
از نوســـانات نـــرخ ارز، قیمـــت انـــواع  لـــوازم یدکـــی خودروهـــای ســـبک 
و ســـنگین دو تـــا ســـه برابـــر افزایـــش یافتـــه اســـت. او بـــا بیـــان اینکـــه 
ـــه داد:  ـــی خودروهاســـت، ادام ـــوازم یدک ـــی  ل ـــت گران ـــی عل ـــه واردات ـــواد اولی م
ـــی  ـــن در حال ـــود و ای ـــام می ش ـــا ارز آزاد انج ـــه ب ـــواد اولی ـــی م ـــد تمام خری
ـــان  ـــرخ 8800 توم ـــا ن ـــه ب ـــازار ثانوی ـــی از ب ـــص ارز نیمای ـــه تخصی ـــت ک اس

بـــه لـــوازم یدکـــی وارداتـــی، قیمـــت آن هـــا را کاهـــش می دهـــد.
ـــد  ـــی تولی ـــوازم یدک ـــیاری از ل ـــه بس ـــاره اینک ـــرد درب ـــی ف ـــدس اردکان مهن
داخـــل هســـتند و شـــاید ربطـــی بـــه نـــرخ ارز نداشـــته باشـــند، تصریـــح 
ـــرخ ارز  ـــه ن ـــی ب ـــی و خارج ـــای ایران ـــی خودروه ـــوازم یدک ـــت ل ـــرد: قیم ک
ـــواد  ـــز م ـــی نی ـــای داخل ـــات خودروه ـــدگان قطع ـــد کنن ـــت و تولی ـــته اس وابس
ـــد.  ـــن می کنن ـــا ارز آزاد تأمی ـــور و ب ـــارج کش ـــود را از خ ـــاز خ ـــورد نی ـــه م اولی
ـــه  ـــا توج ـــرد:  ب ـــد ک ـــهد تاکی ـــودرو مش ـــی خ ـــات یدک ـــه قطع ـــس اتحادی رئی

ـــنگین  ـــبک و س ـــای س ـــی خودروه ـــوازم یدک ـــواع ل ـــودی در ان ـــه کمب ـــه اینک ب
ـــرده و  ـــدا ک ـــش پی ـــیار افزای ـــا بس ـــت آن ه ـــا قیم ـــدارد، ام ـــود ن ـــهد وج در مش
ـــه اســـت. ـــه ســـال گذشـــته کاهـــش یافت ـــی نســـبت ب ـــای صنف ـــروش واحده ف

 دالر ارزان شد اما لوازم یدکی گران ماند
ایـــن در شـــرایطی اســـت کـــه بـــه گفتـــه کامیونـــداران ســـال گذشـــته در 
ـــش  ـــا کاه ـــا ب ـــید ام ـــان رس ـــزار توم ـــا 18 ه ـــی ت ـــت دالر حت ـــی قیم مقاطع
ـــان  ـــال 12 هـــزار توم ـــه کان ـــی قیمـــت  دالر و رســـیدن ب حـــدود 6 هـــزار تومان
قیمـــت قطعـــات یدکـــی کامیـــون هـــا در همـــان ســـطح ســـال گذشـــته 

ـــت.  ـــرده اس ـــه نک ـــی تجرب ـــت و کاهش ـــده اس مان
ـــوازم یدکـــی  ـــازار ل ـــوازم یدکـــی، ب ـــری قیمـــت ل گذشـــته از افزایـــش چنـــد براب
ـــرم  ـــه ن ـــت و پنج ـــف دس ـــات مختل ـــود قطع ـــا کمب ـــنگین ب ـــای س خودروه

مـــی کنـــد. راننـــدگان کامیـــون مـــی گوینـــد نـــه تنهـــا کمبـــود قطعـــات کـــه وفـــور 
ـــت.  ـــده اس ـــداران ش ـــه کامیون ـــش هزین ـــث افزای ـــازار باع ـــی در ب ـــات تقلب قطع
ـــه  ـــد ب ـــن و هن ـــی از چی ـــی تقلب ـــات یدک ـــترین قطع ـــد بیش ـــی گوین ـــا م آنه
ـــود  ـــوض می ش ـــا ع ـــه آن ه ـــور، جعب ـــل کش ـــوند و در داخ ـــور وارد می ش کش
ـــا روی  ـــا گوی ـــه آنه ـــه گفت ـــوند. ب ـــه می ش ـــی عرض ـــه اصل ـــوان قطع ـــه عن و ب
ـــه آن  ـــر روی جعب ـــا ب ـــده، تنه ـــک نش ـــازنده ح ـــام کشورس ـــات ن ـــن قطع ای
ـــام و  ـــه، ن ـــض جعب ـــا تعوی ـــه ب ـــود دارد ک ـــازنده وج ـــور س ـــرکت و کش ـــام ش ن
مشـــخصات شـــرکت اصلـــی نیـــز حـــذف می شـــود و بنابرایـــن تشـــخیص 

ـــت.  ـــوار اس ـــون دش ـــدگان کامی ـــرای رانن ـــل ب ـــات اص قطع

 70 درصد ناوگان جاده ای ایران فرسوده است
ـــت.  ـــوده اس ـــران فرس ـــاده ای ای ـــل ج ـــل و نق ـــاوگان حم ـــد ن ـــدود 70 درص ح
ـــا  ـــاری اســـت کـــه ارگان هـــای رســـمی و وزارت راه و شهرســـازی باره ـــن آم ای
ـــون  ـــتگاه کامی ـــزار دس ـــدود 350 ه ـــر ح ـــال حاض ـــد. در ح ـــرده ان ـــالم ک اع
ـــتند.  ـــوده هس ـــترآنها فرس ـــه بیش ـــد ک ـــی کنن ـــردد م ـــران ت ـــای ای ـــاده ه در ج

ـــور را  ـــاده ای کش ـــاوگان ج ـــر ن ـــن عم ـــوده میانگی ـــای فرس ـــون ه ـــن کامی ای
ـــان  ـــر از راندم ـــرف نظ ـــوع ص ـــن موض ـــد و ای ـــانده ان ـــال رس ـــدود 25 س ـــه ح ب
پاییـــن و کاهـــش درآمـــد راننـــدگان کامیـــون باعـــث شـــده اســـت کـــه 
ـــل  ـــدگان تحمی ـــه رانن ـــاوگان ب ـــداری ن ـــر و نگه ـــنگین تعمی ـــای س ـــه ه هزین

ـــد.  ـــل کن ـــه باط ـــک چرخ ـــا را وارد ی ـــود و آنه ش
راننـــدگان کامیـــون مـــی گوینـــد: بـــا جهـــش قیمـــت خـــودرو، در حـــال 
ـــان ســـرمایه  ـــارد توم ـــا ســـه میلی ـــو حـــدود دوت ـــون ن ـــک کامی ـــه ی حاضـــر تهی
ــوی  ــت. از سـ ــا نیسـ ــی آنهـ ــوان مالـ ــاله در تـ ــن مسـ ــد و ایـ ــی خواهـ مـ
ـــدگان  ـــرای رانن ـــوده ب ـــای فرس ـــون ه ـــداری کامی ـــنگین نگه ـــه س دیگرهزین
معضـــل شـــده اســـت کـــه وقتـــی ایـــن مســـاله را بـــا رکـــود اقتصـــادی و 
ـــویم  ـــی ش ـــه م ـــم، متوج ـــره بزنی ـــار گ ـــی ب ـــه جای ـــرای جاب ـــا ب ـــش تقاض کاه

ـــد.  ـــی برن ـــر م ـــه س ـــواری ب ـــت دش ـــه وضعی ـــا  در چ ـــه آنه ک
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