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از الگوهاي  یکی ، کیلومتر مربع در غرب کشور ما 604هزار و  769میلیون نفر و مساحت  80کشور ترکیه با جمعیت حدود 
  . استموفق توسعه اقتصادي و استفاده بهینه از منابع غیرنفتی 

آن  یترین محصوالت صادرات دالر در سال بوده است که عمدهمیلیارد  160حدود  2014میزان صادرات این کشور در سال 
از درآمد  رالبته این میزان از درآمد غی. است... ي قیمتی وها سنگ ، پوشاك ، تجهیزات الکترونیکی ، آهن و فوالد ، آالت ماشین

از . شود میلیارد دالر بالغ می 36میلیون گردشگر خارجی به حدود  42نه با ورود ر حوزه گردشگري است که ساالدآن کشور 
یل دراین لیتر گازوی به طوري که نرخ هر است،یل رهاي جهان در زمینه بنزین و گازویترین کشو طرفی ترکیه یکی از گران

  .استمالیات دولت در زمینه سوخت  این مبلغتومان است که نصف  6500کشور حدود 
بین دو کشور در سال  ونقل حملدید جی جمهوري اسالمی ایران و ترکیه قدمتی دیرینه داشته و موافقتنامه ونقل حملوابط ر

هاي ترك بوده و  و کامیون ها شرکتاروپا و حوزه قفقاز در اختیار  ونقل حملبخش عمده  . به امضا طرفین رسیده است 1374
کشورهاي آسیاي مرکزي را نیز به طور کامل در اختیار خود قرار  ونقل حملاین کشور از نظر استراتژیک در نظر دارد بازار 

  . دهد
به سرعت ... اژه و ، مرسین ، بورسا ، ازمیر ، تعداد محدوي مناطق آزاد از جمله استانبول درصد جمعیت مسلمان و 99ترکیه با 

خارجی از بنادر و فروش هاي  به کامیونعدم صدور مجوز بارگیري . استزایش نقش تجاري خود در منطقه در صدد اف
هاي ترکیه در افزایش حجم صادرات و  بخشی از سیاست ، هاي حامل کاالهاي صادراتی ترکیه ناي به کامیو سوخت یارانه

نه به ساال و نزیتی و دوجانبه دو کشور تقریباً مساويسهم تردد ناوگان ترا. استکشور در بازار منطقه  نآ ونقل حملسهم 
  .دشو می بالغهزار دستگاه از هر سو  65حدود 

منطبق بر الگوهاي  که تا حدود زیادي اي است نکته ، در ترکیه ونقل حملي ها شرکتاما موضوع تأسیس و اجازه فعالیت 
که با  کشور فعالیت دارند ایندر داخلی بار  ونقل حملشرکت  172هزار و  97در حال حاضر . استیافته  کشورهاي توسعه

ـ  هر شخصی پس از آموزش فنی. کنند داخلی فعالیت می ونقل حملهزار دستگاه کامیون در امر  450 تا 400تعداد حدود 
لی و داخ ونقل حملالبته براي فعالیت در  .کندداخلی اقدام  ونقل حملتواند نسبت به تأسیس شرکت  تخصصی و قبولی می

ت و هر فرد حقیقی به شرط واجد شرایط الزم بودن از نظر سالزاماً نیازي به تأسیس شرکت حقوقی نی ، صدور پروانه فعالیت
توانند با داشتن حداقل  افراد می یتمام. کندواند نسبت به صدور بارنامه اقدام ت و آموزش کافی می تخصص و تجربه ، دانش

این  در که کنندنسبت به تأسیس شرکت اقدام ) تومان 1500هر لیر(هزار لیر  20یک دستگاه کامیون یا تریلی و پرداخت 
ها بیشتر باشد به همان تعداد نسبت صدور  چه تعداد کامیون توانند براي کامیون خود بارنامه صادر کنند و هر صورت می



این  داخلی در ترکیه عمدتاً کریر بوده و اساساً شرکت فورواردري در ونقل حملي ها شرکتلذا . شتر خواهد بودبارنامه بی
  .کند زمینه فعالیت نمی

به طور مجزا در ترکیه فعالیت  ي فورواردرها شرکتي کریر و ها شرکتالمللی نیز دو انجمن بزرگ  بین ونقل حملدر بخش 
لیر جهت  هزار 300شرکت است که با پرداخت  306المللی فورواردر ترکیه حدود  بین ونقل حملي ها شرکتتعداد . کنند می

هاي الزم و داشتن تخصص و دانش و  توانند پس از آموزش لیر اعتبار بانکی می هزار 300دریافت پروانه فعالیت و داشتن 
  .کنندادري اقدام بین المللی فورور ونقل حملنسبت به تأسیس شرکت  ، تجربه کافی و قبولی

مدیره  نام شرکت و نه به اسم اعضاي هیئت دستگاه کامیون به 11المللی کریري نیز داشتن حداقل  بین ونقل حملدر بخش 
المللی کریري در ترکیه  بین ونقل حملشرکت  2700حال حاضر حدود  در. استسال ضروري  20با حداقل عمر متوسط 

توانند عالوه بر  می ها شرکتاین . هزار دستگاه کامیون هستند 20تگاه تریلی و دسهزار  70فعال است که جمعاً مالک 
پروانه تأسیس آنان . خود نیز بارنامه صادر کنندتحت پوشش ملکی هاي دیگر غیر ناوگان ملکی خود به اندازه نیمی از کامیون

د و هر پنج سال یکبار شو پنج ساله صادر میلیر به طور هزار  70هاي آموزشی و گواهی صالحیت با دریافت  پس از طی دوره
  . دشو یانوردي و ارتباطات ترکیه اخذ میدر ، ونقل حمللیر نیز توسط وزارت هزار  70از مبلغ  پنج درصددر زمان تمدید 

ریزي کرده است که به راحتی  خود پایه ونقل حملرسد ترکیه الگوي مناسبی را براي ساماندهی و ساختار  به نظر می
 ونقل حملگذاري مناسب در بخش  سرمایه. کنندوانند با تشکیالت مناسب در رقابت با ناوگان سایر کشورها عرض اندام ت می

ي دولت ترکیه در افزایش ها تر ناوگان به متقاضیان با تسهیالت متنوع بخشی از سیاست المللی و عرضه مناسب داخلی و بین
  . باشد یماین کشور  ونقل حملوري و کارایی بخش  بهره

غلبه  ونقل حملي ها شرکتاي و ساماندهی مناسب تأسیس  جاده ونقل حملتوان بر موانع و مشکالت  آیا در کشور ما می
به نظر  . عبور کرد ونقل حملگذاري در بخش  گونه سرمایه بدون هیچ بگیري نویسی و کمیسیون بارنامه ، گري کرد و از واسطه

بخشی و  ، فرديي صنفی به دور از منافع ها تشکل ویژه بههاي خصوصی و دولتی و  گرایی بخش رسد همگرایی و واقع می
وري و کارایی این  اي و افزایش بهره جاده ونقل حملنیاز هرگونه سازماندهی مناسب ساختار تشکیالتی بخش  پیش ، صنفی

بخش صنعت  ، ونقل حملگیري ساختار مناسب بخش  این رابطه براي شکل ضمن اینکه در .استانب طرفین بخش از ج
ن ویژه کامیون براي فعاال اي به جاده ونقل حملي پیشنهادي متنوع در خرید و واردات ناوگان ها کشور نیز باید با ارائه بسته

  .داین حوزه پیشگام و همراهی کن اقتصادي
  


