
۴www.sharghdaily.com دوشنبهاقتصاد
۲۸ شهریور  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۷۸

ادامه از صفحه اول

 تیر تحریم بر قلب حقوق بشر
۶- بخش قابل توجهی از تحریم های حقوق بشــری علیه ایران قابل مدیریت و 
مهار است. هرچند قدرت ها از حقوق بشر فقط سوءاستفاده می فهمند اما دیپلماسی 
حقوق بشرگرا به جای تخطئه و انکار، یک فرایند رو به افکار عمومی و متکی به قدرت 
نرم را در پیش می گیرد. ما نباید گزکی دســت دشمن مردم ایران دهیم .  ۷- با علم 
به سوءنیت دشمنان ایران، استفهام اولویت رفع تحریم برای کشور و حکمرانی یک 
راهبرد مبنایی است. شــناخت این اولویت مصداق «الضرورات تبیح المحظورات» 
است. تسهیل تبادل زندانیان و بازبینی ظریف روندهای ناقض حقوق بشر که عمدتا 
هنجاری و ساختاری نبوده و رفتاری هستند باید جدی گرفته شود.  ۸- با این دیدگاه 
باید دست به اصالحاتی بزنیم. هر آنچه را که گل به خودی است و مستمسک نقض 
حقوق بشــر می شــود، باید بازبینی کنیم. این تحریم ها قصدی جز ضررهای مالی و 
اقدامــات تنبیهی و اجبار عملکردی ندارد. اما وضعیت حقوق بشــری که پیامد آن 
اســت باید چالش اصلی ما با جهان در راســتای لغو آن باشد.  ۹- موضع اخیر «النا 
دوهان» گزارشــگر ویژه سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه از تحریم ها علیه ایران دید 
شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل قابل توجیه نیست و این اقدامات 
کذایی یک جانبه قهرآمیز تأثیر منفی بر بهره مندی از حقوق بشر می گذارد، بسیار برد 
مثبتی برای ایران است. اینکه ما چگونه از آن استفاده کنیم، مهم تر است. به ویژه اگر 
این گزارش را به اتکای پرونده نقــض معاهده مودت ۱۹۵۵ ایران-آمریکا مجدد در 
دیوان بین المللی دادگستری طرح کنیم.  ۱۰- باید صدای حقوق بشری مردم ایران به 
جهان برســد که بدیهی ترین قوانین و مقررات بین المللی و حتی منشور ملل متحد 
با تحریم ها و اقدامات قهری یکجانبه نقض شــده و بحث سیاسی، اینجا فرع بر یک 
چالش حقوق بشری و انسانی است؛ این شأن انسان مدار حقوق بین الملل است که 
متکی بر مســئولیت حقوقی و عینی برای نهادها و ساختارهای بین المللی، وجدان 
جهانی در نهادهای مســئول را فراخواند. حداقل انتظار از ســازمان ملل، شــورای 
امنیت، شــورای حقوق بشــر و نهادهای حقوقی و قضائی جهانی این اســت که با 
تکیه بر سازوکارهای حقوقی و هنجارها و اصول حقوق بین المللی براساس موازین 
موضوعه مســئولیت بین المللی وارد کارزار شده و طی قطع نامه های قاطع شورای 
حقوق بشر سازمان ملل متحد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از جنایت علیه 
مردم ایران جلوگیری کنند. به قول ســعدی: همه خطای من است اینکه می رود بر 

من/ ز دست خویشتنم تا به خویشتن چه رسد؟!

من متهم می کنم
 اینهــا تنها بروز یک مســئله قدیمی اســت که هیچ تازگی ای ندارد؛ مشــکل 
ســال های ســال تمامی گروه های علمی علوم انسانی، مشــکلی که در سال های 
دانشجویی من با اخراج دکتر محمد دهقانی عیان شد  اما کسی به چیزی نگرفت 
جز معدودی دانشــجو که هنوز هم تاوانش را می دهند. مشکلی که امروز هم با 
تغییر مدیران شایســته برخی گروه های دانشکده عود کرده است و از همه بدتر که 
پیام برخورد به گوش اســتادان و دانشــجویان هم رسیده است. من متهم می کنم 
همه را نه تنها خودم را بلکه همه دانشــجویان، همه استادان، هیئت های ممیزه، 
رؤســا و تمامی کسانی که در این بیست، ســی سال با سکوت شان پله های نردبان 
ترقی آنان شــدند؛ همان بازیگران این تراژدی-کمدی مــدرن بی همتای زمانه ما، 
این «گیاهان خودرویی که در ســایه رشد می کنند، در دمه نور می پژمرند و جز این 
داســتانی ندارند». من متهم می کنم این هیوالی بی مایگی را، که همه در برابرش 
سکوت کردیم و مسئوالن را فرامی خوانم به دادن پاسخی پذیرفتنی به پرسش ها و 

خواسته های روشن دانشجویی در بیانیه اخیر.
* دانش آموخته دانشگاه تهران
و استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی

امنیت [گم شده ] اخالقی
 در پیمایــش ملی ارزش هــا و نگرش های ایرانیــان (۱۳۹۴)، ۹٫۲ درصد از مردم 
گفته بودند در جامعه ما گذشــت در حد زیادی رواج دارد. ۱۲٫۱ درصد به رواج زیاد 
امانــت داری، ۹ درصد به رواج زیاد انصاف، ۱۷٫۸ درصد به رواج زیاد دســتگیری از 
نیازمنــدان، ۱۳٫۳ درصد به رواج زیاد صبر و بردبــاری، ۱۲٫۷ درصد به رواج زیاد مهر 
و اخوت، ۱۳٫۳ درصد بــه رواج زیاد جوانمردی و ۱۶٫۶ درصد به رواج زیاد پای بندی 
به قول و قرار اشــاره داشتند. همین چند قلم به خوبی نشان می دهد که از نگاه مردم، 
ارزش های اخالقی تا چه حد افول کرده است. اما وقتی به نقطه مقابل این ارزش ها 
می نگریم، وضعیت را اسفناک تر از آنچه بیان شد درمی یابیم. ۷۱٫۸ درصد از مردم به 
رواج زیاد دروغ گویی، ۶۴٫۸ درصد به رواج زیاد دورویی و تظاهر، ۶۸٫۱ درصد به رواج 
زیاد تقلب و کالهبرداری، ۶۶٫۳ درصد به رواج زیاد تملق و چاپلوســی، ۵۱٫۴ درصد 
به رواج زیاد بدبینی، ۷۵ درصد به رواج زیاد تجمل گرایی و ۵۴٫۹ درصد به رواج زیاد 
رباخواری در جامعه ایرانی اشاره کرده اند. اکنون می توانیم تصویری از امنیت اخالقی 
در جامعه ایران داشــته باشــیم. در چنین فضای ناامنی که در نگاه مردم، چشم انداز 
مثبتی برای بهبود وجود ندارد؛ چراکه در همان ســال، حدود ۶۰ درصد از مردم بر آن 
بوده اند که صفات اخالقی مثبت در پنج سال آینده کمتر خواهد شد و در مقابل ۶۸٫۲ 
درصد تأکید داشــتند که صفات اخالقی منفی در پنج سال آینده بیشتر خواهد شد و 
تمــام فاکتورهای اجتماعی حکایت از آن دارد که هیچ تغییر مثبتی در ارزیابی مردم 
از وضعیت جامعه ایران وجود ندارد و چه بسا ارزیابی های کنونی وضعیت ناگوارتر و 
بغرنج تری را نشان دهد (اگر وزارت کشور یافته های پیمایش ملی سرمایه اجتماعی 
سال ۹۹ را منتشر کند، مؤید این خواهد بود) و به قول دکتر کاظمی پور و دکتر گودرزی 
در مقاله «افول اجتماع در ایران»، آیا جامعه ایران با تضعیف شدید بنیادهای حیات 
اخالقی و ازدســت رفتن پیوندهای اجتماعی ای مواجه است که ستون های مختلف 
جامعه را در کنار هم برپا نگاه می دارد، آن گاه درمی یابیم «امنیت اخالقی» دود شده 
اســت و رفتار پلیس در گشت ارشاد با عنوان امنیت اخالقی نه تنها نمی تواند اندکی 
به ترمیم این وضعیت ناگوار یاری برســاند  بلکه بــه دو دلیل، وضعیت را بغرنج تر و 
متزلزل تر و ناگوارتر می کند: یکی اینکه عملکرد پلیس از سوی جامعه به عنوان تقابل 
با هنجار عرفی و اخالقِی پذیرفته شــده معنا می شود. دوم با خبرها و ویدئوهایی که 
گاه از برخورد یا نتایج برخورد پلیس امنیت منتشر می شود و ده ها و صدها هزار بار از 
سوی مردم بازنشر می شود، به ویژه وقتی دختر و زن جوانی از کنار مادر و خانواده اش 
-که حریم امن اوست- دستگیر می شود، چیزی از آن دود هم باقی نمی ماند. جامعه 

برای بازسازی خود نیازمند آرامش است.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادی
انجمن علمي هماتولوژی انكولوژی ايران

بدینوســیله از کلیه اعضای محترم انجمن علمی هماتولوژی انکولوژی ایران به شماره ثبت ۲۲۲۲۵ 
و شناســه ملی به شماره ۱۰۱۰۳۵۵۲۱۶۳ دعوت بعمل می آید تا در مجمع عمومی عادی که ساعت 

۱۶مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ ، در محل هتل الله پارک در شهر تبریز تشکیل می شود، حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

۱-استماع گزارش عملکرد هیات مدیره                      ۲- گزارش بیان مالی
۳- گزارش بازرس و تصویب ترازنامه مالی                ۴- ســایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی 

عادی باشد. 

 پروانه اشتغال به کار  کاردانی به شماره
 ۰۰۳۴۰ - ۳۰۰ - ۱۰ - ۱ متعلق به 

 به شماره شناسنامه ۷۸۸  و کد ملی ۱۶۰۱۶۵۴۱۰۳ و 
شماره عضویت ۰۰۶۶۰ - ۳۰۰ - ۱۰ - ۱  جهت کار در استان تهران 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی به شماره

۲۱۵۶۹-۳۰۰-۱۰ متعلق به  
به شماره شناسنامه ۶۸۵۰  و کد ملی ۰۰۶۱۲۰۷۲۵۱ و 

شماره عضویت ۰۲۵۴۸-۰-۳-۳۵  جهت کار در استان قم 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

www setadiran ir

 iets mporg ir

سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹

WWW. SHARGHDAILY.IR

شرکت های حمل ونقل بین المللی در سطح کشور
شرکت های حمل ونقل بین المللی مسافری در سطح کشور
تن-کیلومتر کاالی جابه جا شده در سطح کشور (با بارنامه)

میزان کل کاالی جابه جاشده در سطح کشور
میزان کاالی جابه جاشده در سطح کشور (با بارنامه)

تعداد سفر کامیون حامل کال در سطح کشور (با بارنامه)
متوسط مسافت طی شده در هر سفر کامیون (با بارنامه)

متوسط وزن محموله در هر سفر کامیون (با بارنامه)
نفر-کیلومتر مسافر جابه جاشده در سطح کشور (با صورت وضعیت)

تعداد مسافر جابه جاشده در سطح کشور (سفرهای عمومی)
تعداد مسافر جابه جاشده در سطح کشور (با صورت وضعیت)

تعداد سفر مسافری حامل مسافر در سطح کشور (با صورت وضعیت)
متوسط مسافت طی شده در هر سفر مسافری (با صورت وضعیت)

متوسط تعداد مسافر در هر سفر مسافری (با صورت وضعیت)
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سالعناوین
خالصه آمارهای راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور طی سال های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰  

 شــرق: هزینه های صعودی و قدرت خرید نزولی، بسیاری از دانش آموزان ایرانی را ناچار 
به ترک تحصیل کرده اســت؛ به طوری که آمارهــای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 
همچنین مرکز آمار ایران نشان می دهد که میزان ترک تحصیل دانش آموزان ایرانی حدود 
ســه برابر شده است.  بر اســاس اعالم احمدرضا پرنده، مدیرکل ســابق دفتر آسیب های 
اجتماعی وزارت رفاه، شــمار دانش آموزانی که در سال تحصیلی ۹۶- ۹۷ ترک تحصیل 
کرده اند، حدود ۳۲۵ هزار نفر بوده اســت که این رقم بر اســاس گزارش مرکز آمار ایران 
بــه حدود ۹۷۰ هزارو ۸۷۱ دانش آموز در ســال تحصیلی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ رســیده اســت. 
به این ترتیب باید گفت  در یک بازه سه ساله شمار دانش آموزانی که ترک تحصیل کرده اند، 
حدود سه برابر شده است. در گزارش وزارت کار اشاره شده است که بیشترین ترک تحصیل 

در استان های محروم ایران رخ داده است.
هزینه خرید نوشت افزار معادل یک سوم حقوق کارگران

در شرایطی که درآمد سرانه ایرانی ها سال به سال کاهش دارد، هزینه آموزش کودکان 
شیب صعودی را در پیش گرفته است.

این روزها افزایش سرســام آور هزینه های تحصیل دانش آموزان از شــهریه مدارس 
گرفته تا نوشت افزار مدام در رسانه های ایران منعکس می شود. به طوری که امسال هزینه 
خرید لوازم التحریر برای یک دانش آموز تقریبا به معادل یک ســوم حقوق کارگران رسیده 

است.
گذری در بازار نوشــت افزار نشــان می دهد که در حال حاضر یک مجموعه ۲۹ عددی 
شــامل مداد، پاک کن، تراش، جامدادی و خط کش برای یک دانش آموز ۹۵۰ هزار تومان 
تمام می شــود یا یک مجموعه پنج تایی از یک برند ایرانی شــامل دفتر یادداشــت، دفتر، 

خودکار و جامدادی ۴۱۵ هزار تومان هزینه برمی دارد.
در بازار امســال هر دفتر در کمترین حالت از ۱۸ هزار تومان و حدکثر حدود ۱۰۵ هزار 
تومان قیمت دارد. یک بســته پنج تایی مداد ســیاه حداقل حدود ۷۵ هزار تومان است و 

قیمت خرید کیف مدرسه بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تا یک میلیون تومان است.
لباس فرم دانش آموزان هم از ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان قیمت دارد و یک جفت کفش 
ساده ورزشی به طور میانگین بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان فروخته می شود.  با این نرخ ها هر 
خانواده باید حداقل حدود ۲٫۵ میلیون تومان برای تهیه لوازم مدرسه هر دانش آموز کنار 

بگذارد که البته این رقم منهای شهریه مدارس است که از شهریه های حدود نیم میلیون 
تومانی تا شهریه ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومانی را در برمی گیرد. به جز این هزینه سرویس رفت 
و برگشت و کتاب ها و کالس های کمک آموزشی، گوشی یا تبلت و... جزء دیگر مخارج یک 
دانش آموز اســت که حاال با کاهش شدید قدرت خرید مردم ایران، بسیاری از خانواده ها 

توان پرداخت آن را ندارند.
یک سوم دانش آموزان تبلت ندارند

این موضوع در حالی رخ می دهد که در دوران شــیوع کرونا بســیاری از دانش آموزان 
ایرانی ناچار به حضور آنالین در مدارس شــدند؛ اما توان خرید خانواده های شان در بازار 

موبایل و گوشی های هوشمند بسیار پایین بود.
بر اســاس آخرین گزارش مرکز آمار ایران تعداد دانش آموزان ایران حدود ۱۵ میلیون و 
۶۰۰ هزار نفر اســت که در این میان و بر اساس اعالم منابع مختلف بین سه تا پنج میلیون 
دانش آموز ایران تبلت ندارند. جواد حســینی، رئیس ســابق ســازمان آموزش و پرورش 

اسثتنائی هفتم خرداد سال گذشته به تسنیم اعالم کرد که حدود پنج میلیون دانش آموز 
نیازمند تبلت هستند.

مهدی اسماعیلی، رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش مجلس، ۱۸ دی 
سال گذشته در گفت وگویی که با صدا و سیما داشت، شمار دانش آموزانی را که به تبلت 
دسترسی ندارند، ۳٫۵ میلیون نفر دانست و محمدرضا سیفی، مدیرکل وقت دفتر توسعه 
عدالت آموزشــی مناطق محروم و عشایر، در ۱۰ شهریور سال ۱۳۹۹ و در گفت وگو با برنا 

اعالم کرد که سه میلیون و ۲۵۵ هزار دانش آموز تبلت ندارند.
با این حساب باید گفت که بین یک سوم تا یک پنجم دانش آموزان ایرانی امکان دسترسی 
بــه تبلت و آموزش آنالین ندارند. البته باید گفت که بخش زیادی از دانش آموزان ایرانی 
تبلت و موبایل والدین و سایر اعضای خانواده خود را استفاده می کنند و در این میان تعداد 
دانش آموزانی که به تبلت و گوشــی مستقل دسترسی دارند، اندک است. جواد حسینی، 
رئیس سابق سازمان آموزش و پرورش اسثتنائی و معاون سابق وزیر آموزش و پرورش، در 
۱۹ بهمن ســال ۱۳۹۹ به ایلنا گفته بود که فقط ۱۲ درصد دانش آموزان تبلت و گوشــی 

مستقل دارند.
ترک تحصیل دانش آموزان ۳ برابر شد

رشــد خیره کننده هزینه های تحصیل کودکان در ایران هم زمان با ســقوط چشمگیر 
قدرت خرید خانواده ایرانی سبب شده است که ترک تحصیل کودکان ایران حدود سه برابر 

شود.
در سال ۹۷ احمدرضا پرنده، مدیر کل وقت دفتر آسیب های اجتماعی وزارت رفاه، در 
یک نشست خبری اعالم کرد که در سال تحصیلی ۹۶-۹۷ حدود ۳۲۵ هزار نفر از واجدان 
شرایط که باید به مدرسه می رفتند؛ ولی نرفتند، شناسایی شده که ۹۶ هزار نفر از آنها در 

دوره ابتدایی اصال ثبت نام نکردند و در مقطه سنی ۶ تا ۱۱ سال بودند.
او توضیــح داده اســت کــه از ۹۶ هــزار کودک بازمانده ســال ۹۶-۹۷ اســتان های 
سیستان وبلوچستان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، کرمان، فارس و آذربایجان غربی 

بیشترین تعداد بازماندگی از تحصیل را داشته اند.
پرنده همچنین گفته بود که ۹۸ هزار و ۸۶۱ کودک در سن ۱۱تا ۱۴ سال و ۱۵۷ هزار و ۲۹۲ 

نفر در سن ۱۴ تا ۱۸سال ادامه تحصیل نداده اند.
اما آمار کودکان بازمانده از تحصیل در ســال تحصیلــی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ به حدود یک 
میلیون دانش آموز رســیده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران حدود ۹۷۰ هزارو ۸۷۱ 
دانش آموز در سال تحصیلی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ از تحصیل در مدارس ایران جا ماندند. آماری 
که البته علیرضا کاظمی، سرپرســت سابق وزارت آموزش و پرورش، تعداد دانش آموزان 
ترک  تحصیل کرده را حدود یک میلیون نفر اعالم کرده و گفته بود: «آمار ها نشان می دهد 
حــدود ۲۱۰ هزار دانش آموز دوره ابتدایی و حدود ۷۶۰ هزار دانش آموز دوره متوســطه، 

تارک تحصیل داریم».

داده های آماری از افزایش ۳ برابری ترک تحصیل در مناطق محروم به دلیل کاهش قدرت خرید خبر می دهند

زندگی منهای مدرسه

 آســیه فروردین: ســهم ۹ درصــدی حمل ونقل 
در تولید ناخالص داخلی کشــور و ســهم حدود 
۹۰ درصــدی حمل ونقل جاده ای در بین شــقوق 
مختلف اعــم از ریلی، هوایــی، دریایی و زمینی، 
بیانگر این اســت که بیشــترین میزان حمل بار به 
حوزه جــاده ای اختصــاص دارد. انعطاف پذیری 
در انتخــاب مســیر و مقدار کاال، تعــداد دفعات 
بارگیری کمتــر، کنترل دائمــی روی کاال در طی 
مسیر و سهولت دسترسی به مراکز تولید و جذب، 
در دســترس بودن وســیله  نقلیه، گسترش شبکه 
راه های کشــور و مزایای مختلــف دیگر موجب 
شده درصد باالیی از حمل ونقل کاال به جاده های 
کشور اختصاص یابد.   در این میان، با وجود توسعه 
پایانه های باری در  یک دهه گذشــته و گســترش 
باربری هــای آنالین و ســامانه های مرتبط با آن، 
سیســتم باربری در جاده های ایران، هنوز به دلیل 
غلبه روش های سنتی، فاصله زیادی برای رسیدن 

به نقطه مطلوب دارد.
 آمــار حمــل بــار ۱۴۰۰؛ ۴۵ میلیون تــن بدون 

بارنامه!
گزارش ســالنامه آماری ســال ۱۴۰۰ سازمان 
راهداری و حمل ونقل جاده ای، بیانگر رشد بیش 
از ۳۰ درصــدی پایانه های بار در کشــور اســت؛ 
به  گونه ای که تعداد پایانه های باری فعال در سال 
۹۱، برابر با ۶۱ پایانه بوده که در ســال ۱۴۰۰ به ۸۲ 
پایانه افزایش یافته است. بر همین اساس، میزان 
کل کاالی جابه جا شــده در ســطح کشور در سال 
قبل، حدود ۵۴۶ میلیون تن بوده و ۹۷۲ شــرکت 
حمل ونقــل بین المللی باری در ســطح کشــور 

مشغول به فعالیت بوده اند.
نکته حائز اهمیت در گزارش سازمان راهداری 
در ســال ۱۴۰۰، میزان جابه جایــی کاال با بارنامه 
یا بــدون آن، میــزان پیمایش کامیون هــا و وزن 
محموله هاست. بر اساس این گزارش، از مجموع 
۵۴۶ میلیون تن کاالی جابه جاشــده، ۴۵ میلیون 
تن کاال یعنی بیش از هشت درصد، بدون بارنامه 
بوده که رقم باالیی است؛ هرچند ۵۰۱ میلیون تن 
یا حدود ۹۲ درصد بارنامه داشته است. همچنین 
متوسط پیمایش کامیون ها در هر سفر، با بارنامه 
۵۰۲ کیلومتر و متوسط وزن محموله با بارنامه ۱۵ 
تن بوده اســت؛ یعنی هر کامیون ۷۵۳۰ مسافت 
- تن بار در هر ســفر داشته است. جدول زیر آمار 
حمل بار و مســافر را در ســال های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ 

نشان می دهد:
دستورالعمل شرکت های حمل ونقل هوشمند 

کاال
سهم باالی حمل بار جاده ای و تأکید بر صدور 
بارنامــه الکترونیکی برای ســاماندهی وضعیت 
جابه جایــی کاال در کشــور، هوشمندســازی این 
حــوزه مهــم حمل ونقــل را در ســال های اخیر 
برجسته  تر کرده و به توسعه باربری آنالین و ظهور 
اپلیکیشن های مختلف در عرصه حمل ونقل کاال 
انجامیده است. در همین رابطه، سازمان راهداری 
و حمل ونقل جــاده ای، آبان مــاه ۱۳۹۸، از ابالغ 
دســتورالعمل نحــوه فعالیت و بهره بــرداری از 
شرکت های حمل ونقل بزرگ مقیاس هوشمند کاال 
خبر داد. هدف این دستورالعمل، تصدی عملیات 
حمل ونقــل جــاده ای کاال بــا رویکرد اســتفاده 
حداکثــری از فناوری هــای نوین و سیســتم های 
هوشــمند برای ارتقای بهره وری ناوگان و ایفای 
نقش مناســب و مؤثــر در حمل ونقــل جاده ای 

عنوان شده است.
با توجه به دستورالعمل یادشده، شرکت های 
هوشــمند در قالــب یــک شــرکت حمل و نقل 
بین شهری کاال، دارای مجوزهای توأمان فعالیت 
سراسری و بازارگاه الکترونیکی حمل بار با احراز 
شــرایط و الزامــات فعالیت منــدرج در ضوابط 
تشکیل می شود. همچنین طبق این دستورالعمل، 

ایجــاد و بهره برداری از مرکــز مانیتورینگ کنترل 
ناوگان، نصب سامانه هوشمند تعیین موقعیت و 
ردیابی خودرو ناوگان و سامانه مدیریت سرعت و 
عملکرد رانندگان، شــش ماه بعد از اخذ مجوز از 

تعهدات شرکت های حمل ونقل هوشمند است.
شاخص های سه گانه و ناکامی ۳ساله

آمارهای منتشرشــده درباره شاخص هایی مانند 
فرســودگی ناوگان بــار، پیمایش بــاالی ناوگان 
سرخالی و تأثیر آن بر مصرف سوخت و تصادفات، 
وضعیــت مالکیت نــاوگان باری و ســهم باالی 
خودمالکی از جمله عواملی هستند که بر ناکامی 

باربری آنالین در ایران تأثیر گذاشته اند.
الف- ناوگان فرسوده

آمارها درباره فرسودگی ناوگان باری در ایران 
بســیار متنافض اســت. طبق اظهارات سیدالبرز 
حسینی، سخنگوی کمیســیون عمران مجلس، 
در نیمه دوم ســال ۱۳۹۹، میانگین عمر حدود ۴۰ 
درصد ناوگان حمل ونقل باری بیش از ۳۵ ســال 
اســت! همچنین به گفته صدراهللا بمانا، مشــاور 
ســازمان راهداری در مرداد ۱۳۹۹، بیش از ۳۵۰ 
هزار کامیون فرســوده در کشور وجود دارد. البته 
بر اساس آمارهای دیگر سازمان راهداری، حدود 
۱۵۰ هزار کامیون فرسوده در ایران نیازمند نوسازی 
هستند. به گفته مسئوالن این سازمان، ۴۵ درصد 
کامیون ها، ۲۵ درصد ِکشنده ها، حدود پنج درصد 

کامیونت هــا و ۲۳ درصــد وانت بارها فرســوده 
هســتند. فارغ از این آمارهای متفاوت، نکته قابل 
توجه این اســت که طبق تفاهم نامه سال ۱۳۹۴ 
بین وزارت راه و شهرســازی بــا وزارت نفت، مقرر 
شــده بود ۶۵ هــزار کامیون فرســوده طی چهار 
ســال نوسازی شــود  اما در طول پنج سال، یعنی 
از ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹، فقط پنج کامیون نوسازی شده؛ 
یعنی حتی ۱۰ درصد تفاهم نامه دو وزارتخانه نیز 

اجرائی نشده است.
ب- ناوگان سرخالی

بر اســاس آمار ســازمان راهداری، حدود ۴۰ 
درصد پیمایش ناوگان باری کشور، بدون بار است 
که این امر، هدررفت باالی سوخت در طول سال 
را موجب می شــود. همچنین طبــق برآوردها، با 
مدل سنتی، ۳۰  درصد کامیون ها سرخالی هستند 
که این رقم برابر با ســه درصد هزینه تمام شــده 
کاالســت. پیمایش غیرمفید و ســرخالی وسایل 
نقلیه بــاری، عالوه بر مصرف بــاالی گازوئیل، از 
منظر ســهم آنها در تصادفات نیز آسیب زاســت. 
طبق آمار منتشرشده، انواع وسایل نقلیه سنگین، 
به دلیل فرســودگی یا خواب آلودگــی رانندگان، 
حدود ۹ درصد در ســوانح جــاده ای نقش دارند 
که ســهم کامیون ها، بیش از پنج درصد و تریلی 

و انواع کمپرسی نیز کمتر از چهار درصد است.
ج- مالکیت ناوگان

شاخص قابل توجه دیگر در حوزه حمل ونقل 
بــار جــاده ای، مالکیــت نــاوگان باری اســت. 
در حال حاضر، بیــش از ۸۰ درصد نــاوگان باری 
کشــور، خودمالکی اســت و فقط حــدود هفت 

درصد به شــرکت های حمل ونقل و حدود شش 
درصد به ســهم شــراکتی اختصاص دارد.  سهم 
بــاالی خودمالکی و عــدم فعالیت بســیاری از 
رانندگان وســایل نقلیه ســنگین، موجب صرف 
زمان زیــاد برای یافتن بار و پیمایش ناوگان خالی 

در جاده ها شده است. 
آسیب های واسطه گری در باربری سنتی

باربری ســنتی حداقل سه آسیب را به دنبال 
دارد: کاهش ســهم راننــدگان از مبلــغ کرایه: 
طبق بررســی میدانی، ۴۰ درصد مبلغ بارنامه از 
درآمد رانندگان کســر شــده و فقط ۶۰ درصد به 
آنها می رسد، گســترش دالالن و ترفندهای ویژه 
در حوزه حمل بــار،  افزایش قیمت کاالها برای 
مصرف کننده نهایی، به دلیل تعدد واسطه های 
حمل بار در مدل ســنتی، راننــده متضرر اصلی 
اســت و هزینه هــای زندگی  مردم نیــز به دلیل 
هزینه بــاالی حمل ونقل کاالها افزایش می یابد. 
غلبــه باربــری ســنتی و هزینــه زا در حمل بار 
جاده ای در حالی اســت که در سال های گذشته 
باربری هــای آنالیــن و شــرکت های  تا کنــون، 
هوشــمند از طریق ســامانه ها و اپلیکیشن های 
حمل ونقل بار جاده ای در کشور توسعه یافته اند. 
این باربری های هوشمند به عنوان رابط رانندگان 
و صاحبان کاال، مسیرهای ارزان تر و مطمئن تری 
نســبت به جابه جایی سنتی بار هســتند، مبالغ 
پرداختــی راننــدگان بــه واســطه ها را کاهش 
می دهنــد و صرفه جویی قابل مالحظه در هزینه 
ناوگان بار سرخالی که ۳۰ درصد برآورد شده، به 

همراه می آورند.

تقابل باربری سنتی و آنالین


