
مدیر صاحب نظریه؛ سازمان همراه می خواهد

تئوری؛بیابزار
 امید ملک
رئیس هیات مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته

حمـل و نقـل در گـروي وجـود گفتمـان و 
اسـتراتژی اقتصـادی بـرای دولـت اسـت؟ با 
توجه به خلط اسـتفاده از واژگان، بهتر اسـت 
قبل از پرداختن به موضـوع، تعاریف کارایی، 
بهـره وری و اثربخشـی را کـه کمـی بـه هـم 

نزدیک و مرتبط هستند، مرور کنیم.
در واقـع کارایـی )Efficiency(  سـنجش 
میـزان منابـع اسـتفاده شـده در یـک فعالیت 
است و اثربخشی )Effectiveness( سنجش 
میزان همسـو بودن فعالیت بـا اهداف تعریف 
شـده؛ بنابرایـن واضـح اسـت کـه کارایـی تا 
حـدی به صورت عـدد قابل ارزیابی اسـت و 
در  را  کیفیـت  مفهـوم  بیشـتر  اثربخشـی 
برمی گیـرد کـه به سـادگی نمی تـوان آن را بـا 

اعداد بیان کرد.
اما بهره وری )Productivity( تجمیع کارایی 
و اثربخشی است؛ هرچند جنس این دو پارامتر 
مقدمه  این  با  و  حاال  نظرم  به  نباشد.  یکی 

می توان به پرسش اول ترابران پاسخ داد. 
وزارتخانـه راه و شهرسـازی دارای 6 معاونـت 
اسـت کـه یکـی از آنهـا معاونـت حمل ونقل 
اسـت و در زمـان صـدارت دکتـر آخوندی در 
سـال 94 برای اولیـن مرتبه در ایـن وزارتخانه 

معموال در هنگام واکاوی تاریخ گفته می شـود 
که عمل و تصمیم بایسـتی در متن بقیه اوضاع 
بررسـی شـود تا بررسـی دچار انحراف نشود، 
بنابرایـن بـرای خواننـدگان عـادی و آیندگان، 
ناگزیر اشـاراتی به فضای کلی شـرایط کار در 
دولـت و حاکمیت می شـود. مي دانیم که چند 
مـاه قبـل مجلـس بـا مصوبـه ای به کارگیـری 
بازنشسـتگان را منع کرد، در حالی که اکثریت 
چنـان مدیرانـی همیشـه بـه اسـم خدمـت به 
کشـور و انقالب از این پُسـت به آن ِسـَمت و 
از ایـن وزارتخانـه بـه آن نهـاد کوچیده اند و با 
حواشـی که درسـت کردنـد، معلوم شـده این 
حضـور 40 سـاله بیـش از آنکه بـرای اهداف 
تعیین شـده باشد، برای منافع شـخصی بوده و 
لـذا صفـت ریاکارانـه بـه عمـل ایشـان قابـل 
بنابرایـن در چنیـن فضایـی  اطـالق اسـت، 
می بایستی از استعفایی که ذهـــن جامعه را با 
پرسش مواجـــه ساخته و بسـیار مختصر، اما 
گویـا بـه دالیل عـدم امکان همراهـی با دولت 
اشـاره می کنـد، بـا صفـات »بجـا و به موقـع«، 
»مسـئوالنه«، »هدفمنـد«، »شـجاعانه« و حتـی 

»ماندگار« یاد کرد.
ترابران پرسیده آیا کارایی بخش سیاستگذاری 
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ایجـاد شـد و عـالوه بـر آن زیرمجموعه هایی 
متناسب با روش های مختلف حمل ونقل دارد 
به نام های سـازمان بنادر و دریانوردی، سازمان 
هواپیمایـی، سـازمان راهـداری و حمل ونقـل 
جـاده ای، شـرکت راه آهن، شـرکت فرودگاه ها 
و ناوبـری هوایـی ایـران، شـرکت هواپیمایـی 
جمهوري اسـالمي، شـرکت ساخت و توسعه 
زیربناهـای حمل ونقل کشـور، شـرکت شـهر 

فرودگاهی امام خمینی )ره(.
خـب! بـرای اندازه گیـری کارایـی بایـد هزینه 
منابع مصرف شـده در این بخش را اندازه گیری 
کنیـم که بـه دلیل عدم ارائه اطالعات از سـوی 
سـازمان های مذکـور، علی رغـم نشـان دادن 
پایبنـدی به مسـئولیت های اجتماعی و حقوق 
شـهروندی که در وب سـایت رسمی برخی از 
ایـن سـازمان ها در صفحـه اول خودنمایـی 
می کند، متاسـفانه محرمانه اسـت و در معرض 
دیـد عموم قـرار ندارد؛ پـس نمی توانیم هزینه 
نیروی انسـانی، تجهیـزات به کار گرفته شـده، 
سـاختمان های اشـغال شـده، بودجـه مصرف 
شـده، آلودگـی ایجادشـده به دلیـل رفت وآمد 
پرسـنل، سـفرها و گـرم و سـرد نگهداشـتن 

اماکن موصوف را محاسبه کنیم.
اما نباید ناامید شد؛ چراکه برخی از مشخصات 
محصول قابـل اندازه گیری اسـت، به طور مثال 
در حمل ونقـل جاده ای متوسـط سـیر نـاوگان 
حـدود 60 هـزار کیلومتـر در سـال اسـت، در 
حالی که در کشـور ترکیه و اروپا تقریبا 4 برابر 
اسـت و یا متوسط سـن ناوگان جاده ای حدود 
25 سـال اسـت کـه بـا اسـتانداردهای روز دنیا 
مطابقـت نـدارد و نه تنها منابع فسـیلی را هدر 
می دهـد کـه بـه گرمایـش زمیـن و تخریـب 
زیسـت بوم کشور که ارزشـمندترین دارایی هر 
حـوزه جغرافیایـی اسـت نیـز کمـک مي کند، 
مهم تـر آنکـه ثـروت بیـن نسـلی را نیز بـر باد 
می دهـد و سـرمایه ای کـه بشـدت موردنیـاز 
نوسـازی نـاوگان اسـت دود می شـود و به هوا 
می رود. مدت بازگشـت سرمایه برای شخصی 
کـه در ایـن حیطـه فعالیـت مي کند، به شـدت 
افزایـش می یابد و فقـر عامل ایجـاد رفتارهای 
غیرقانونـی از قبیـل قاچـاق کاال و مـواد مخدر 
توسـط کامیونداران می شـود که آبروی کشـور 
را نیـز بـا کشـفیاتی کـه از برخـی کامیون های 
ایرانی در دیگر کشـورها می شـود به شـدت به 

مخاطره انداخته اسـت؛ و سپس هزینه بسیاری 
به منظـور مقابلـه با ایـن پدیده مخـرب از قبیل 
ایست و بازرسـی و بگیروببندها و پرونده های 
قضایی و فروپاشـی نهـاد خانواده را به کشـور 

تحمیل می کند. 
در حـوزه بنـادر و دریانـوردی بنـادر کشـور 
ارائـه  گران تریـن خدمـات را بـه کشـتی ها 
می کننـد و بازدهـی خدمـات در مقایسـه بـا 
بنـادر دیگـر کشـورها بسـیار پایین تر اسـت. 
اساسـا پـس از ابالغیه هـای اصـل 44 قانـون 
اساسـی که سـازمان بنادر را به درستی مستثنی 
نمـود، انحـراف عظیمـی در زمینه بنـدرداری 
توسـط دولـت وقـت، مجریـان و مسـئولین 

سازمان موصوف ایجاد شد. 
بایـد بـه خاطر داشـت کـه هرچقـدر هزینه و 
زمـان عبـور کاال از بندر کمتر باشـد، به معنی 
کارایـی بیشـتر اسـت، امـا بـا خـروج ایـن 
نهادهـای اصلی بخـش حمل ونقـل از ردیف 
بودجـه و تبدیل آنها به شـرکت ها یا نهادهای 
بـدون  کالن  درآمدهـای  هزینه - درآمـدي، 
حساب وکتاب و یا شـاخص های اندازه گیری 
و یا جهت گیری توسـعه ای در اختیار مدیریت 
ایـن نهادهـا قرار گرفـت؛ آن هم در شـرایطي 
که اندیشـه و تفکر حاکم بر این سـازمان ها با 
و  کشـور  بنـادر  اداره  در  موردنیـاز  تحـول 
جلوگیـری از اتـالف منابع و تسـهیل ورود و 

خـروج کاال در حوزه های صادرات، واردات و 
ترانزیـت کامال غریبه بود و هنوز هم هسـت. 
شـاخص هایی از قبیل اتصال کشـتیرانی الینر 
و تسـهیل تجارت در دور قبلی تحریم ها، تنها 
ارشـد سـازمان  ناآگاهـی مدیـران  از  ناشـي 
مذکـور بـود که یا در خلـق تعاریف جدید در 
کتابچـه تعرفـه سـازمان بنـادر و دریانـوردی 
خودنمایـی می کنـد و یا باعـث افزایش هزینه 
مبادلـه کاال می شـود کـه در هـر صـورت بـه 

زیان تولید ناخالص ملی است.
در حـوزه ریلی نیز متوسـط سـیر کاال در روز 
تـا قبـل از دولـت یازدهـم بـه کمتـر از 100 
کیلومتـر سـقوط کـرده بـود کـه بـا تمهیدات 
بسـیاری به حدود 200 کیلومتر ارتقا یافته، اما 
بـاز هـم بسـیار کـم اسـت و بـه همیـن دلیل 
شـرکت راه آهـن واژه »کاالی ریل پسـند« را 
درسـت کـرد و برای اینکه صاحبـان کاال را به 
اسـتفاده از خدمات ریلی تشـویق کنند )که از 
اهداف برنامه پنجم و ششـم توسـعه بوده( در 
پشـت پـرده البی هایـی انجـام شـد تـا هزینه 
حمـل جـاده ای به سـود سـازمان راهـداری و 
حمل ونقـل جاده ای کشـور و بـه ضرر اقتصاد 

آن هم در سطح شورای اقتصاد افزایش یابد.
بـد نیسـت بـه ایـن نکته اشـاره شـود کـه در 
دولـت قبل، سـهم سـازمان راهـداري از کرایه 
حمـل، براسـاس مصوبـه شـورای اقتصـاد و 
علیرغـم مخالفت اتاق بازرگانی، بـا 33 درصد 
افزایـش از 3 درصد به 4 درصد افزایش یافت. 
در همیـن زمینه باز هـم علیرغم مخالفت اتاق 
بازرگانـی، عـوارض تـن کیلومتـر در دولـت 
یازدهـم )زمسـتان 1393( یک مرتبـه بـا 500 
درصـد افزایـش از 20 ریال بـه 100 ریال و بار 
دیگـر در سـال 1395 با 50 درصـد افزایش به 
150 ریـال افزایش یافت، امـا بازهم آنچه آمال 
مدیـران ریلـی کشـور بـوده و هسـت، محقق 
نشـد؛ چراکه اقتصاد به شـکل دسـتوری اداره 
نمي شود، اما متاسـفانه بینش اقتصادي مدیران 
دولتی با دسـتور عجین شـده و به شـالق زدن 

خشایارشاه بر امواج دریا شبیه است.
جالب اینجاسـت که زیرمجموعه های وزارت 
راه و شهرسـازی در زمان حضـور وزیری آگاه 
و خواهـان تغییـر پاردایـم، با جنبـش حذف و 
کاهـش مجوزها که از سـوی دولـت به منظور 
تسـهیل فضای کسـب وکار راه اندازی شـد، نه 

بدون تئوری توسعه، 
تداوم امور به روال سابق

 و تخصیص بودجه، 
جز افزایش انحراف، 

محصولی نخواهد داشت. 
نمود این انحراف را مي توان
 در اجراي سیاست هایي 
از جمله نوسازی ناوگان 

جاده ای و یا افزایش 
سهم جابه جایی 

کاال با ریل مشاهده کرد 
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در حوزه وزارتخانه دست یافت. 
بـدون تئـوری توسـعه، تـداوم امـور بـه روال 
افزایـش  بودجـه، جـز  سـابق و تخصیـص 
انحـراف، محصولی نخواهد داشـت. نمود این 
انحراف را مي توان در اجراي سیاسـت هایي از 
جملـه نوسـازی ناوگان جـاده ای و یـا افزایش 
سـهم جابجایی کاال با ریل مشاهده کرد؛ حتي 
در دولت هایـي با گفتمان سیاسـي و اقتصادي 
متفـاوت. این انحـراف آنقدر عظیم اسـت که 
رئیـس فعلي دولت را نیـز علیرغم میل باطنی 
به بیراهه رهنمـون می کند؛ همچنان که جناب 
آقـای روحانـی در نطـق تلویزیونـی خـود در 
بهمن سـال 96 نوید عبور از سیاهچاله اقتصاد 
را بـا ماموریـت دادن بـه 3 وزارتخانـه جهـت 
نوسـازی نـاوگان و ایجاد اشـتغال کردند، ولی 
نـه تنهـا در این مـورد اتفاقی نیفتـاد و نخواهد 
افتـاد کـه اوضـاع اقتصـادی به مراتب بدتـر از 
سـال گذشـته اسـت و بـر اسـاس پیش بینـی 
بانـک جهانـی امسـال و سـال آینـده رشـد 

اقتصادی کشور منفی خواهد بود. 
ایـن انحراف را همـان مصرف کنندگان بودجه، 
انحصارها، شـرکت های خصولتی و رانت های 
موجـود ایجـاد می کننـد و تـداوم می بخشـند. 
مدیـران ایـن شـرکت ها و نهادهـا، عـالوه بـر 
دولتیـان تنهـا کسـانی هسـتند کـه از طریـق 

البی هـای قدرت بـه رئیس جمهور دسترسـی 
دارنـد و بـه دلیـل منافع خـود بر تـداوم وضع 
موجـود پـای می فشـارند، بنابرایـن اطالعـات 
بـه  را  اشـتباه  پایـه  از  بسـیار گمراه کننـده و 
ریاسـت جمهور ارائـه می کننـد و ایشـان نیـز 
همـان اطالعـات اشـتباه را به جامعـه و مراکز 

تصمیم گیری منعکس می نماید. 
در نتیجه منابع مصرف می شـود، امـا به اهداف 
نمی رسـیم؛ ضمـن اینکه در سـمت جامعه نیز 
نتایـج به مراتب بدتری تحصیل می شـود چون 
اوال اعتمـاد مـردم بـه سیاسـتمدار مخـدوش 
می شـود و مي دانیـم کـه بنیان هـای جامعـه بر 
اعتمـاد اسـتوار اسـت و ثانیـا کارآفریـن و  یـا 
سـرمایه گذار نیز با این سـیگنال های اشـتباه، به 
فکر به کارگیری سـرمایه اش در دیگر نقاط دنیا 
می افتـد. ماحصـل ایـن گردونه معیوب، رشـد 
منفی تشکیل سرمایه و ایجاد اشتغال و ناامیدی 

گسترده و فساد و اعتیاد است. 
مثال از تداوم خواهان وضع موجود هیچکس به 
رئیس جمهور گزارش نمی دهد که اشتغال زایی 
به کارگیری انواع ادوات حمل شامل کامیون، 
کشتی، هواپیما و واگن در کشور به دو دلیل 
وارداتی بودن حدود 90 درصد از قطعات و 
عمر طوالنی این ابزار، ده ها برابر اشتغال زایی 
تولید این وسایل است. در زمینه خودروسازی 
شرکت های بزرگ فعال در این حوزه سالیانه 
ده ها میلیارد تومان هزینه انبارداری و دیرکرد 
کانتینر )علی رغم معافیت های بسیار زیادی که 
به دلیل حجم انبوه کاال از شرکت های کشتیرانی 
گاهي تا 50 روز و یا بیشتر دریافت می نمایند 
در حالی که طول سفر حداکثر 20 روز است( 
پرداخت می کنند که از چشم سازمان حمایت 
از مصرف کننده و یا شورای رقابت نیز مغفول 
است و هیچ ارزش افزوده ای برای کاال ایجاد 
نمی کند و در نهایت چون قیمت تمام شده را 
افزایش می دهد از جیب ملت و مصرف کننده 

پرداخت می شود. 
در بررسی کارنامه آقای آخوندی، به نظر من 
شایسته است در فضای کلی کارکرد دولتیان و 
در مقایسه با سایر وزرا این ارزیابی صورت 
گیرد و با توجه به موارد زیر به نظرم نه تنها این 
کارنامه مثبت بوده است که ایشان جزو معدود 
دانایانی است که می خواست هم خودش و هم 

دیگران بیشتر بدانند. 

تنهـا همراه نشـدند کـه در کمیسـیونی که در 
وزارت امـور اقتصاد با حضـور نمایندگان قوه 
قضاییـه و قـوه مقننـه برگـزار شـده بـود بـا 
قـدم  یـک  حتـی  گـردن،  متـورم  رگ هـاي 

عقب نشینی نکردند. 
به شـدت دچـار  بودجه ریـزی کشـور  نظـام 
انحراف شـده اسـت و در سالیان طوالنی، همه 
افزایـش  بـدون  و  البی گـری  بـا  سـازمان ها 
کارایی یا اثربخشـی بر بودجه  خـود افزوده اند. 
شـاهد ایـن مدعـا، عـوارض موصوف بـه 10 
درصـد حـق پرچـم اسـت کـه بـا اسـتناد  به 
قانـون مصـوب  از حـدود  کـه  آیین نامـه ای 
مجلـس عـدول کـرده، وضع شـده و از سـال 
1373 به صـورت غیرقانونی از تولید و تجارت 

کشور اخذ می شود. 
ایـن عوارض که هزینه مبادلـه را افزایش داده و 
عاملـی بازدارنده در زمینه تسـهیل تجـارت و 
آزادی بازرگانان در انتخاب حمل کننده اسـت، 
پـس از سـال ها اسـتدالل و طرح موضـوع در 
مجامع مختلف از سـوی اتاق بازرگانی ایران و 
انجمـن کشـتیرانی سـرانجام در دسـتور کار 
رسـیدگی شـورای عالی ترابـری کشـور قـرار 
گرفـت و دکتر آخوندی نیز مجاب شـدند که 
ایـن هزینـه به ناحـق اخـذ می شـود و بسـتر 
قانونـی الزم نـدارد، امـا ایشـان پاسـخ دادنـد 
به عنـوان وزیـر مسـئول درآمـد سـازمان های 
تابعـه هسـتند و چـون جایگزینـی بـرای این 
بودجـه کالن از جیـب ملـت بـه نفع سـازمان 
راهـداری وجـود نـدارد، نمی تواننـد دسـتور 

حذف صادر نمایند!
خب همه این اتفاقات و این ناکامی ها در زمان 
حضور آقای دکتر آخوندی در مدت 5 سال در 
وزارتخانه یاد شده و علی رغم سیطره ایشان به 
مباحث اقتصاد سیاسی و اقدامات اساسی نظیر 
تاسیس معاونت حمل ونقل در وزارتخانه برای 
نخستین بار و ایده هایی بسیار درخشان از قبیل 
کیفیت زیست پذیری و یا تقدم عدل بر جود 
امکان تغییر پاردایم در زیرمجموعه محقق نشد 
از  که یک دلیل عمده آن به کارگیری برخی 
معاونین و مدیران کل با البی کمیسیون های 
مجلس و نمایندگان و سایر مراجع باالدست تر 
جهت گیری  بدون  بنابراین  است.  دولت  از 
مبارزه با فساد و استراتژی مشخص اقتصادی 
در دولت نمی توان حتی به سیاست گذاری موثر 

جالب اینجا است که 
زیرمجموعه های وزارت راه 

در زمان حضور وزیری 
خواهان تغییر پاردایم، 

با جنبش حذف و کاهش 
مجوزها به منظور تسهیل 

فضای کسب وکار، 
نه تنها همراه نشدند که 
در کمیسیونی در وزارت 

اقتصاد با حضور نمایندگان 
قوه قضاییه و مقننه 

با رگ هاي متورم گردن 
حتی یک قدم 

عقب نشینی نکردند 
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1- تاسیس معاونت حمل ونقل در وزارتخانه 
که حتی قبل از ادغام با وزارت راه و شهرسازی 

نیز از آن محروم بود. 
2- گفتگو از مبانی انحراف یعنی تفوق جود بر 

عدالت و انتشار و گسترش این ادبیات 
3- ایجـاد و تعمیـق  ادبیات مرتبـط با حوزه 

تمدنی ایرانشهر 
4- شناسایی صحیح مشکالت زیست شهری 
قابلیـت  معضـالت  بـه  اشـارات صریـح  و 
حرکت انسـان، کاال و پول عالوه بر اندیشـه و 
هنر در رشد شهرنشینی که بر مبنای شناسایی 
سـاختمان و سـازه به جـای انسـان به عنـوان 
عامل توسـعه توسط سیاست گزاران و مجریان 

پیشین رقم خورده است. 
5- اصـرار بـر گفتمـان حقـوق شـهروندی 
به منظـور تعمیـق اندیشـه و آشـنایی عـوام با 

مطالبات صحیح 
6- پرهیـز از عوام گرایـی و اسـتفاده از ادبیات 

فاخر در مکاتبات و سخنرانی ها 
7- تفاهم به منظور خرید هواپیما از دو سازنده 
بزرگ اروپایی و آمریکایی بدون حواشی و 
فساد که متاسفانه به دلیل گستردگی این پدیده 

مذموم خیلی هم عرفی شده است. 
8- توسـعه ادبیات مرتبط با حوزه لجسـتیک 
در سـطح وزارتخانـه کـه هرچنـد جـز بـه 
تصویب آیین نامه  ایجاد بنادر خشـک و تبیین 
مراکز لجستیکی در سـطوح گوناگون به دلیل 
ضعـف بنیـه علمـی موجـود در وزارتخانـه 
نینجامید، امـا مطمئنا زیربنـای اقدامات مثبت 

آینده خواهد بود. 
9- شـجاعت در برخـورد بـا پدیـده بسـیار 
مخـرب امضافروشـی در حوزه ساخت وسـاز 
مرتبـط بـا شـهرداری ها و پیگیـری حقیقـت 
به جـای مصلحـت علي رغـم گسـتره عظیـم 

جغرافیایی حوزه اثر. 
10- مـوارد مهـم دیگری خصوصـا در حوزه 
شهرسـازی نیـز وجـود دارد کـه بـه دلیل عدم 
تسـلط از بیانـش عاجـز هسـتم، اما شایسـته 
اسـت به اخـذ 2 رای اعتمـاد از مجالس نهم و 
دهـم به منظور حضور در کابینـه دولت یازدهم 
و دوازدهـم و جـان بـه در بردن از 3 اسـتیضاح 
توسـط همان 2 مجلس اشاره کرد که افتخاری 

ماندگار نیز محسوب مي شود. 
متاسفانه سیر حوادث و پیشرفت هاي تکنولوژی 

و به کارگیری آن در زندگی روزمره بشریت 
موجب شده علی رغم ثبات گردش لیل و نهار 
و اجرام سماوی که مبانی درك آدمیان از زمان 
است، احساس کنیم که به قول شادروان شاملو 
»اینک موج سنگین گذر زمان است که چونان 
دریایی از پوالد و سنگ می گذرد« و در حالي 
که در افق ده ساله پیش رو سه اتفاق بسیار مهم 
و انقالبی در حوزه حمل شامل تغییر سوخت 
مالکیت  نحوه  تغییر  هیبریدی،  به  فسیلی  از 
ادوات حمل و تغییر در نحوه راندن این ابزار 
)خودرانان جایگزین راننده و لکوموتیوران و 
کاپیتان کشتی و هواپیما( رخ خواهد داد، ما 
هنوز به دلیل سلطه اندیشه های سوسیالیسم در 
ابتدای انقالب، درگیر پدیده خودمالکی ناوگان 
جاده ای و قیمت گذاری غیرمنصفانه و سلب 
آزادی و اختیار صاحب کاال و شرکت حمل از 
طریق مداخله فضولی با عنوان سالن اعالم بار 

در توافق برای حمل کاال هستیم. 
بهتر است جناب وزیر فرصت را مغتنم شمرده 
بنیادین  و نسبت به اصالح همین اشکاالت 
علیرغم هجمه منتفعان وضع موجود و پس از 
مشورت با بخش خصوصی اقدام نمایند که در 
زمان کوتاه پیش رو و با همین اقدامات به ظاهر 
کوچک، اما بنیادین می توان امیدوار بود که ملت 

لنگ لنگان به مقصد برسند.
این یادداشت را با شعری منسوب به ابن یمین 
شاعر بلندآوازه سبک خراسانی سده هشتم به 
و  دانایان  گروه  دو  ابتدا  در  که  می برم  پایان 
نادانان را توصیف و سپس با قیودی از قبیل 
»بخواهد« و »بداند« آنها را به زیرمجموعه های 
کوچک تری تقسیم می کند. صاحب منصبان ما 

جزو کدام دسته هستند؟
آن کس که بداند و بخواهد که بداند

خود را به بلندای سعـادت برساند 
آن کس که بداند و بـداند که بداند

اسب شـرف از گنبد گردون بجهاند 
آن کس که بداند و نـداند که بداند

با کوزه آب است ولی تشنه بماند 
آن کس که نداند و بداند که نداند

لنگان خرك خویش به مقصد برساند
آن کس که نداند و بخواهد که بداند

جان و تن خود را ز جهالت برهاند 
آن کس که نداند و نخواهد که بداند

در جهل مرکب ابدالدهر بماند

در افق ده ساله پیش رو 
سه اتفاق بسیار انقالبی 

در حوزه حمل شامل 
تغییر سوخت از فسیلی 

به هیبریدی، تغییر نحوه 
مالکیت ادوات حمل و 

تغییر در نحوه راندن این 
ابزار رخ خواهد داد، اما 
ما هنوز به دلیل سلطه 

اندیشه های سوسیالیسم 
در ابتدای انقالب، درگیر 

خودمالکی ناوگان جاده ای، 
قیمت گذاری غیرمنصفانه 

و سلب  اختیار از صاحب
کاال و شرکت هاي حمل 

از طریق سالن هاي
اعالم بار هستیم
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