ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻓﻘﻂ ﺑﺎ  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻮﻣﺎن
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ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺮاز  ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده ای،
داوود ﮐﺸﺎورزﯾﺎن درﺑﺎره رﻗﺎﺑﺘﯽﮐﺮدن ﻧﺮخ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎر در اﯾﺮان و
ﺑﻬﺮهوری از ﮐﺎﻣﯿﻮن ،ﮔﻔﺖ :ﻋﺪم واردات ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ داﻣﻦ زده
اﺳﺖ؛ ﻧﺮخ ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ  ۲۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ در اﯾﺮان ﺣﺪود
 ۴۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ و درﺣﺎﻟﯽ از ﻏﯿﺮ رﻗﺎﺑﺘﯽﺑﻮدن ﮐﺮاﯾﻪﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارزاﻧﯽ ﺳﻮﺧﺖ ﮐﺮاﯾﻪ ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ از
ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ.
وی ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ داﺧﻠﯽ و وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎﻣﯿﻮن داران داﺧﻠﯽ اﺷﺎره
ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ داﺧﻠﯽ در اﯾﺮان ،ﭘﺪﯾﺪه ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺎزاد ﺧﻮدرو
ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺎﯾﯿﻦآﻣﺪن ﺑﻬﺮه وری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ازای
 ۴۰ﺗﺎ  ۵۰ﻣﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ،ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ را ﺧﺮﯾﺪاری
ﮐﺮده و در ﺻﻒ ﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻢ؛ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺎ
ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻓﺖ ﮐﺎر ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽ ﺷﻮد  ۱۵روز در ﺑﻨﺪر ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﺎ
ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮای ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺪ.
ﮐﺸﺎورزﯾﺎن اداﻣﻪ داد :در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ راه ﺣﻞ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺧﻮدرو ﻧﯿﺴﺖ
راه ﺣﻞ ﺧﺎرجﮐﺮدن ﺧﻮدروی ﻓﺮﺳﻮده اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ اراده و اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ در
ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﺎﻣﯿﻮن از  ۲۵ﺳﺎل ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺟﺎزه ﮐﺎر ﻧﺪارد ﺗﺎ
ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ ﮐﻪ  ۵ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﺮود
دو ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﺮود .اﯾﻦ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺟﻮان اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﺮ ﭘﺮ ﺑﺮود ﮐﺮاﯾﻪ
ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
وی ﮔﻔﺖ :اﺷﮑﺎل وﺟﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺎزاد اﺳﺖ .ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺎزاد در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
داﺧﻠﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺮای ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺷﺪﯾﺪا ﻏﯿﺮ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﺷﺪ و دوم اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻬﺮه وری ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺑﻪ ﺷﺪت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﯿﺎﯾﺪ در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﺮﻧﻮع ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻫﻤﻪ ﻫﻢ اﻧﺘﻈﺎر
ﺑﺎر دارﻧﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده ای ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺧﺘﯿﺎر
اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر را دارم اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﮑﺎن آن ﻧﯿﺴﺖ،
ﮔﻔﺖ :ﺑﺎرﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻢ اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ ﭘﻮل ﺷﺶ ﻣﺎه از ﺳﻮﺧﺖ اﯾﻦ ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎ

را ﺑﭙﺮدازﯾﻢ و ﺧﺎرج ﺳﺎزی اﯾﻦ ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎ را اﻋﻼم ﮐﻨﯿﻢ .ﻫﺮ ﺳﺎل اﯾﻦ
ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻫﺎ ﺑﯿﺶ از  ۸۰ﻫﺰار ﻟﯿﺘﺮ ﺳﻮﺧﺖ از دوﻟﺖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﺼﻒ اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ  ۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺎﻣﯿﻮن
ﻗﺪﯾﻤﯽ داده ﺷﻮد ﮐﻨﺎر ﻣﯽرود و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ داﺧﻠﯽ اﯾﺮان ﺑﺎری ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎ ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﻧﺮخ ﮐﻤﺘﺮی اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﯽ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺮخ ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﻮده ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺰﺋﯽ اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر اﻋﻼﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن راﻫﺪاری و ﺣﻤﻞ
و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده ای ،ﺑﯿﺶ از  ۱۲۰ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻی ۳۵
ﺳﺎل در ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی ﺳﻮﺧﺖ
آﻧﻬﺎ ،ﻣﯿﺰان ﺑﻬﺮهوری اﯾﻦ ﻧﺎوﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ .اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﺣﻤﻞ
و ﻧﻘﻠﯽ اﻋﺪاد ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از آﻣﺎر ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ذﮐﺮ ﮐﺮده و ﮔﺎه
ﺗﺎ  ۱۹۰ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه ﻫﻢ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﻧﺪ .وزﯾﺮ راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﻧﯿﺰ
اﯾﻦ آﻣﺎر را  ۱۲۷ﻫﺰار دﺳﺘﮕﺎه اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ.
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