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بـه لطـف پـروردگار و تـالش همـکاران عزیز موجبـات 

تهیــه ی شـــاره ی شــانزدهم نشـــریه فرهنگــی نیـــز 

فراهـم شـد. در ایـن شـاره سـعی مـا در بخـش ارائـه 

محتـــوا بیشـرت بـــر ایـن بـود کـــه اطالعاتـی کاربـردی 

و مفیـــد را در اختیـــار شـــا عزیـــزان قـرار دهیـم. 

کـه ترجیحـا کمتـر بـه آن پرداختـه شـده و یـا 

حتـی یـادآوری آن هـا نیـز مفیـد و مهـم 

باشـد.

سـردبیـر
سـخـن
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به مناسبت روز اهدای عضو
اهدای عضو اوج بخشش یک انسان است، انسانی که در سخت ترین 
لحظه زندگی خود تصمیم می گیرد اعضای بدن یکی از عزیزانش را 
که دچار مرگ مغزی شده ببخشد؛ روز ملی اهدای عضو در تقویم 
ایرانیان را می توان جشن »باز تولد همگانی« جمعی از متعالی ترین 

انسان ها در مقیاس ایثار و جاودانگی نامید.

تاریخ روز اهدای عضو
در تقویم ایرانی روز 3۱ اردیبهشت ماه هرسال روز ملی اهدای عضو، 

اهدای زندگی نام گذاری شده است.

تاریخچه روز ملی اهدای عضو
روز 3۱ اردیبهشت مصادف با سالروز فتوای تاریخی امام خمینی )ره( 
مبنی بر جایز بودن اهدای عضو با تالش مسئوالن واحد فراهم آوری 
اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و باهمت واحد 
تأیید و تصویب  با  اهدای عضو بیمارستان دکتر مسیح دانشوری و 
شورای عالی انقالب فرهنگی در تقویم ملی کشور به عنوان روز ملی 

اهدای عضو، اهدای زندگی به ثبت رسیده است.

عنوان  با  مراسمی  اردیبهشت   3۱ روز  در  هرسال   ۱3۹۷ سال  از 
اهداکننده،  خانواده های  واالی  جایگاه  بزرگداشت  برای  »شفا« 

حامیان و سفیران زندگی، برگزار می شود.

روز ملی اهدای عضو 99
بحران شیوع جهانی  دلیل  به  پیش آمده  به شرایط  توجه  با  امسال 
حفظ  جهت  اجتماعی  فاصله گذاری  طرح  اجرای  و  کرونا  بیماری 
روز  و طرح »گرامی  نخواهد شد.  برگزار  مراسم شفا  افراد  سالمتی 

ملی اهدای عضو اهدای زندگی« به صورت مجازی برگزار می شود.

اهدای عضو چیست
اجازه  او  دم  ولی  یا  فرد  یک  که  است  معنی  این  به  عضو  اهدای 
می دهد تا بافت ها یا اعضای سالم او به شخص دیگری برای پیوند 
اهدا شود که این پیوند می تواند زمانی که فرد زنده است یا پس از 
مرگ او صورت گیرد. پیوندهای متداول عبارت اند از: کلیه ها، قلب، 
کبد، پانکراس، روده، ریه ها، استخوان، مغز استخوان، پوست و قرنیه. 
برخی از ارگان ها و بافت ها را می توان زمانی که شخص اهداکننده 
زنده است به شخص دیگری پیوند زد مانند یکی از کلیه ها یا بخشی 
از کبد اما در بیشتر موارد اهدای عضو زمانی صورت می گیرد که فرد 
اهداکننده دچار مرگ مغزی شده باشد.هدف از اهدای عضو تنها راه 
ادامه حیات برای بیماران مبتال به نارسایی پیشرفته قلب و کبد و 
بهترین درمان برای مبتالیان به نارسایی کلیه، پیوند عضو است، در 
هرسال تعداد زیادی از بیماران نیازمند به پیوند عضو که در لیست 
انتظار هستند، می میرند و این در حالی است که اعضای سالم افراد 

دچار مرگ مغزی، زیر خاک مدفون می شوند.



هرکس و در هر سن می تواند در صورت بروز مرگ مغزی و با رضایت 
بستگان، اهداکننده عضو یا نسج باشد، شرایط پزشکی فرد در زمان 
مرگ مغزی، تعیین کننده قابلیت وی برای اهدا خواهد بود. اعضای 
قابل اهدا کلیه ها، کبد، قلب، ریه، لوزالمعده، روده و نسوج قابل اهدا 
شامل قرنیه، استخوان، سیاهرگ، غضروف، دریچه های قلبی، پوست 

و تاندون هستند.

به فردی که دچار صدمه شدید  را  بینایی  قرینه می توان  اهدای  با 
اعضای  بازسازی  باعث  غضروف  و  تاندون  بازگرداند.  شده  به چشم 
قطع  مانع  می تواند  استخوان  پیوند  می شود.  مربوطه  آسیب دیده 
عضو در سرطان استخوان شود. دریچه قلب برای کودکان با بیماری 
کار  به  آسیب دیده  دریچه  با  بزرگ ساالن  و  دریچه ای  مادرزادی 
می رود. پیوند پوست نجات بخش بیماران با سوختگی شدید و پیوند 
مغز استخوان تنها درمان ممکن در بعضی از سرطان های خون است. 
برخالف عضو، بافت می تواند تا ۲4 و یا حتی 48 ساعت بعد از مرگ 
فرد اهدا شود و حتی می توان آن را برای مدت های طوالنی ذخیره 

کرد.

مغزی  اهدا دچار مرگ  زمان  در  معموالً  بدن  اعضای  اهداکنندگان 
شده اند اما این امکان وجود دارد که در زمان اهدا، فرد اهداکننده زنده 
باشد. برای اهداکنندگان زنده، قبل از اهدا عضو از آن ها آزمایش های 
روانی  ارزیابی های  گسترده ای گرفته می شود. همچنین آن ها مورد 
فرد اهداکننده  قرار می گیرند تا پزشکان متوجه شوند که آیا واقعاً 
رضایت کامل نسبت به اهدا عضو را دارد یا خیر و در آخر در روز 
اهدا، فرد اهداکننده و فردی که قرار است عضو یا بافت به او پیوند 

زده شود در بیمارستان حاضر می شوند.

برخی از افرادی که دچار مرگ مغزی شده اند، پیش از مرگ به صورت 
»کارت  دریافت  با  عضو  اهدای  به  نسبت  را  خود  تمایل  داوطلبانه 
اهدای عضو » اعالم می کنند اما در صورت تأیید مرگ مغزی توسط 
چهار پزشک معتمد متخصص داخلی، متخصص بیهوشی، متخصص 
مغز و اعصاب و متخصص پزشکی قانونی، در صورت اعالم رضایت 
قانونی خانواده متوفی نسبت به اهدای عضو، اعضای حیاتی مناسب 
به بیماران نیازمند اهدا می شود. گفتنی است در این فرایند خانواده 

اهداکننده و گیرنده عضو هیچ هزینه ای پرداخت نمی کنند.

جراحی این فرایند بستگی به اندام هایی که اهدا می شوند دارد. پس 
از جراحی، اعضا از بدن فرد اهداکننده توسط جراحان، ارگان ها را 
در سریع ترین زمان ممکن به دریافت کننده پیوند می زنند. زیرا اکثر 
اعضای بدن فقط چند ساعت می توانند خارج از بدن سالم بمانند. 
زمانی که عضوی از بدن فرد اهداکننده خارج شد، محل آن را ترمیم 
می کنند و سپس جنازه را تحویل خانواده شخص برای مراسم تدفین 

می دهند.

اهدای عضو در جهان
در سطح جهانی، رقمی نزدیک به ٥٠ درصد بیماران مرگ مغزی، 
اعضای بدنشان اهدا می شود. بااین حال اهدای اعضای بیماران مرگ 
مغزی در ایران نوپاست و به همین دلیل آمار اهدای عضو کمتر از 

آمار جهانی است.

اهدای عضو در ایران
دین مبین اسالم، اهمیت فوق العاده ای برای نجات جان انسان ها قائل 
است. چنانچه در قرآن کریم در سوره مبارکه مائده آیه 3۲ به تصریح 
اشاره شده است که »هرگاه کسی باعث بقای نفسی شود مانند آن 

است که باعث نجات جان تمام انسان ها شده است«.

بر این اساس حضرت امام خمینی )رضوان اهلل علیه( در سال ۱368 
در پاسخ به استفتا جواز پیوند اعضا از فردی که دچار مرگ مغزی 

شده است و حیات وی غیرقابل برگشت است فرموده اند:

»بسمه تعالی برفرض مذکور چنانچه حیات انسان دیگری متوقف بر 
این باشد با اجازه صاحب قلب یا کبد و امثال آن جایز است«. اهدای 
عضو بر اساس قانون »پیوند اعضا بیماران فوت شده و یا بیمارانی که 
مرگ مغزی آنان مسلم است« مصوب ۱3۷۹/۱/۱۷ مجلس شورای 

اسالمی و شورای نگهبان امری قانونی است.
در ایران، اهدای عضو از فرد مرگ مغزی به طور رایگان انجام می شود 
باشد،  بستری شده  دولتی  بیمارستان  در  مغزی  مرگ  فرد  اگر  و 

هزینه های بیمارستان نیز توسط دولت پرداخت می شود.
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اول اردیبهشت روز بزرگداشت سعدی
اول اردیبهشـت مـاه در تقویـم ملـی ایرانیـان همزمـان بـا سـالروز 
تولد شـیخ اجل سـعدی که فرهنگوران او را به عنوان اسـتاد سـخن 

می شناسـند،یادروز سـعدی نـام گرفته اسـت.

شرح زندگی نامه سعدی
شـیخ مصلـح الدین سـعدی بـی تردید بزرگترین شـاعری اسـت که 
بعـد از فردوسـی آسـمان ادب فارسـی را بـا نـور خیـره کننـده اش 
روشـن سـاخت و آن روشـنی با چنـان تأللویی همراه بـود که هنوز 
پـس از گذشـت هفـت قـرن تمـام از تاثیر آن کاسـته نشـده اسـت 
و ایـن اثـر تا پارسـی برجاسـت همچنـان برقـرار خواهـد ماند.تاریخ 
والدت سـعدی بـه قرینـه ی سـخن او در گلسـتان در حـدود سـال 

6٠6 هجری اسـت.

سـعدی در شـیراز در میـان خاندانـی کـه از عالمـان دیـن بودنـد 
والدت یافـت. دولتشـاه مـی نویسـد کـه: »گوینـد پـدر شـیخ مالزم 
اتابـک بـوده« یعنـی اتابـک سـعدبن زنگـی، و البتـه قبـول چنیـن 

قولـی بـا اشـتغال پـدر سـعدی بـه علـوم شـرعیه منافـات نـدارد. 

سـعدی از دوران کودکـی تحـت تربیـت پدر قرار گرفـت و از هدایت 
و نصیحـت او برخـوردار گشـت؛ ولی در کودکی سـعدی یتیم شـد و 
ظاهـراً در حضـن تربیـت نیـای مـادری خود کـه بنابر بعضـی اقوال 
مسـعود بـن مصلـح الفارسـی پدر قطـب الدین شـیرازی بـوده، قرار 
گرفـت و مقدمـات علـوم ادبـی و شـرعی را در شـیراز آموخـت و 
سـپس سـعدی شـیرازی برای اتمـام تحصیالت بـه بغـداد رفت.این 
سـفر کـه مقدمـه ی سـفرهای طوالنـی دیگر سـعدی بـود، گویا در 
حـدود سـال 6۲٠ هجـری اتفـاق افتـاده اسـت؛ زیـرا وی اشـاره ای 
دارد بـه زمـان خـروج خـود از فـارس در هنگامـی کـه جهـان چون 

مـوی زنگـی در هم آشـفته بود.

به مناسبت روزبزرگداشت سعدی
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سـعدی بعـد از ایـن تاریـخ تـا مدتـی در بغـداد بـه سـر بـرد و در 
مدرسـه ی معـروف نظامیه ی آن شـهر بـه ادامه تحصیـل پرداخت. 
چنـد سـالی را کـه سـعدی در بغداد گذرانـد باید بـه دوران تحصیل 
و کسـب فیـض از بزرگتریـن مدرسـان و مشـایخ عهد، تقسـیم کرد 
و گویـا بعـد از طـی ایـن مراحل بـود که سـعدی سـفرهای طوالنی 
خـود را در حجـاز و شـام و لبنـان و روم آغـاز کـرد و بنـا بـه گفتـار 
خـود سـعدی در اقصـای عالـم گشـت و بـا هر کسـی ایام را به سـر 
بـرد و بـه هـر گوشـه ای تمتعـی یافـت و از هـر خرمنی خوشـه ای 

برداشت.
سـفری کـه سـعدی در حـدود سـال 6۲٠ آغـاز کـرده بـود مقـارن 
سـال 6٥٥ بـا بازگشـت به شـیراز پایـان یافـت. وفات سـعدی را در 
مآخـذ گوناگـون بـه سـال هـای 6۹٠-6۹۱-6۹4و6۹٥ نوشـته اند.

نکتـه مهمـی کـه درباره سـعدی قابل ذکر اسـت، شـهرت بسـیاری 
اسـت کـه در حیات خویـش حاصل کرد. پیداسـت که ایـن موضوع 
در تاریـخ ادبیـات فارسـی تـا قـرن هفتـم هجـری تازگی نداشـت و 
بعضـی از شـاعران بـزرگ ماننـد ظهیـر فاریابـی و خاقانـی در زمان 
حیات خود مشـهور و در نزد شعرشناسـان عصرشـان معروف بودند. 
امـا گمـان مـی رود کـه هیـچ یـک از آنان در شـهرت میان فارسـی 
شناسـان کشـورهای مختلف از آسـیای صغیر گرفته تا هندوسـتان، 
در عهـد و زمـان خـود، بـه سـعدی نرسـیده انـد و اینکـه او در آثار 
خویـش چنـد جـا بـه شـهرت و رواج گفتـار خـود اشـاراتی دارد، 
درسـت و دور از مبالغه اسـت.از جمله شـاعران اسـتاد در عرص سـعدی که 
در خارج از ایران می زیسـته اند یکی امیر خرسو اسـت و دیگر حسـن دهلوی 

کـه هـر دو از سـعدی در غـزل هـای خـود پیـروی مـی کـرده انـد و امیـر خرسو 

از اینکـه در »نوبـت سـعدی« جـرأت شـاعری می کـرد خود را مالمـت می منود.

آثـار سـعدی بـه دو دسـته ی آثـار منظوم و آثـار منثور تقسـیم می 
شـود. آثار منثور وی خاصه شـاهکارش گلسـتان، دارای هشـت باب 

ست ا
در رأس آثـار منظـوم سـعدی شـیرازی یکـی از شـاهکارهای بـال 
منـازع شـعر فارسـی قـرار دارد کـه در نسـخ کهن، کلیات »سـعدی 
نامـه« نامیـده شـده و بعدها به »بوسـتان« شـهرت یافته اسـت. این 
منظومـه در اخـالق و تربیـت و وعـظ و تحقیق اسـت در ده باب: ۱- 
عدل ۲- احسـان 3- عشـق  4- تواضع  ٥- رضا  6- ذکر ۷- تربیت  

8- شـکر ۹- توبـه ۱٠- مناجات

تاریخ اتمام منظومه گلستان را سعدی بدینگونه آورده است:
به روز همایون و سال سعید                     به تاریخ فرخ میان دو عید
ز ششصد فزون بود و پنجاه و پنج         که پر ُدر شد این نامبردار گنج

و بدیـن تقدیـر کتـاب در سـال 6٥٥ هجـری بـه اتمـام رسـید امـا 
تاریـخ شـروع آن معلـوم نیسـت و تنهـا از فحـوای سـخن گوینـده 
در آغـاز منظومـه معلـوم مـی شـود کـه آن را پیـش از بازگشـت، 
بـه فارسـی سـرود.آثار دیگـر سـعدی قصائد عربی اسـت کـه حدود 
هفتصـد بیـت مشـتمل بـر معنـای غنائـی و مـدح و نصیحت اسـت 
و قصائـد فارسـی او کـه در موعظـه و نصیحـت و توحیـد و مـدح 

پادشـاهان و رجـال دوره ی او مـی باشـد.

روز بزرگداشت سعدی
سعدی در خانقاهی که اکنون آرامگاه اوست ، زندگی می کرد و در 

همانجا نیز درگذشت.
دامنه  در  کیلومتری شمال شرقی شیراز،  در 4  ابدی سعدی  خانۀ 
است.  دلگشا  باغ  کنار  در  و  بوستان  انتهای خیابان  در  فهندژ،  کوه 
این مکان در ابتدا خانقاه شیخ بوده که وی اواخر عمرش را در آنجا 
می گذرانده و سپس در همانجا دفن شده است. برای اولین بار در قرن 
هفتم توسط خواجه شمس الدین محمد صاحبدیوانی وزیر معروف 
آباقاخان، مقبره ای بر فراز قبر سعدی ساخته شد. در سال ۹۹8 به 
حکم یعقوب ذوالقدر، حکمران فارس، خانقاه شیخ ویران گردید و 

اثری از آن باقی نماند. 
زند، عمارتی  به دستور کریم خان  ه.ق.  این که در سال ۱۱8۷  تا 

ملوکانه از گچ و آجر بر فراز مزار سعدی بنا شد. 
برخی از منابع تاریخی، اگرچه به 

صورت مستقیم از سعدی 
نام نبرده اند، اما وقایع 

تاریخی قرن هفتم هجری 
راکه با حمله مغول به 
ایران و پایان حکومت 

خوارزمشاهیان وخالفت 
عباسیان مصادف بود، 

گزارش کرده اند. کتاب 
تاریخ جهانگشای عطاملک 

جوینی )م. 68۱ هجری(،که 
وزیر هالکوخان و معاصرسعدی 

بود، وقایع زمان ایلخانان 
را به تصویر 
کشیده است.
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حمل و نقل از جمله بخش های زیربنایی اقتصاد به شمار می رود 
که فرآیند توسعه اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد و پایه مبادله 
های بازرگانی و کلید توسعه اقتصادی و اجتماعی است. از این رو 
تشخیص  در  اصلی  های  مؤلفه  از  یکی  باید  را  نقل  و  بخش حمل 

جوامع رشد یافته دانست.
پیشرفت متوازن بخش حمل و نقل در تمامی شیوه ها و بهره برداری 
مناسب از آن به عنوان پیش نیاز توسعه بخش ها به افزایش امنیت 
نیز  اجتماعی  و  سیاسی  توسعه  ساز  زمینه  و  شود  می  منجر  ملی 
های  زیرساخت  دارای  یافته  توسعه  کشور های  امروزه  شد.  خواهد 
مناسب حمل و نقل و به دنبال آن ایمنی در انواع عرصه های هوایی، 
جاده ای، دریایی و ریلی هستند که نشان از توجه دولت  ها به حمل 

و نقل و اختصاص اعتبار کافی به آن دارد.
و  فراز  با  مختلف  های  دوره  در  نیز  ایران  در  ونقل  حمل  صنعت 
فرودهایی همراه و هدف اصلی آن، تالش برای رسیدن به جایگاهی 
مطلوب بوده است. با توجه به موقعیت راهبردی کشور در منطقه، 
ایجاد نظام حمل و نقل کارآمد اهمیت ویژه ای دارد که برای رسیدن 
به این جایگاه بایستی به امنیت در این صنعت توجه ویژه ای داشت.

رشد جمعیت، اشتغال و استقرار فعالیت های اقتصادی، خدمات و 
تسهیالت در نواحی مختلف باعث افزایش تقاضای جا به جایی می 
با توسعه زیرساخت های فیزیکی در دهه های  شود که کشورمان 
اخیر و کاربرد آنها در مدیریت حمل و نقل توانسته است ایمنی در 
ابزارهای  این حوزه را تضمین کند. باید دانست سرمایه گذاری در 
امنیتی مناسب می تواند به صورت بالقوه منافع اقتصادی را به همراه 
تقاضاهای مشتریان دانست.  از  باید یکی  را  امنیت  رو  این  از  آورد. 
با رویکرد  و  از شبکه حمل و نقل به صورت پاک و سالم  حفاظت 

به  را  اطمینان  این  خرابکاری  و  جرم  کاهش  جهت  در  پیشگیرانه 
جامعه می دهد که این فضا به خوبی مدیریت شده و تحت نظارت و 
مراقبت است. از این رو ایمنی و امنیت را باید از ویژگی های بدیهی 
تمام شیوه های خدمات حمل و نقل عنوان کرد. با توجه به اهمیت 
این موضوع، شورای انقالب فرهنگی، هفتم اردیبهشت را »روز ایمنی 
حمل و نقل« نامگذاری کرد و این روز از ۱3۹٥ خورشیدی در تقویم 

رسمی کشور به ثبت رسید.
و  حمل  ایمنی  روز  مناسبت  به  ایرنا  رسانی  اطالع  گروه  پژوهشگر 
نقل با »بهمن عشقی« کارشناس حمل و نقل و مدیرکل اسبق دفتر 

ایمنی و ترافیک سازمان راهداری به گفت وگو پرداخته است.

شاه كلید توسعه اقتصاد
گفت:  ایران  در  نقل  و  حمل  وضعیت  با  ارتباط  در  عشقی  بهمن 
پهناوری  ای،  قاره  اتصال  محل  در  استقرار  لحاظ  به  کشورمان 
عنوان  به  هم  بیشتر  که  اطراف  کشورهای  باالی  تعداد  و  سرزمین 
کشورهای صادر کننده مواد خام و دریافت کننده کاالهای مصرفی و 
سرمایه ای می توانند به عنوان نقاط جذاب سفر تلقی شوند، مزایای 
گسترده ای را در متن اقتصاد حمل و نقل خود جای داده است. بهره 
دارا  اقیانوسی،  بندرهای  کنار  در  ریلی  و  ای  جاده  از شبکه  مندی 
بودن منابع انرژی و سوخت ارزان نیز از دیگر نقاط قوت حمل و نقل 
ایران به شمار می رود. در کنار این مزایا با وجود نقاط مثبت منحصر 
به فرد، حمل و نقل در ایران متناسب با توانایی های بالقوه خود باید 
توسعه پیدا کند، این مهم می تواند از بخش های دیگر اقتصادی نیز 

مزیت زایی کند.

حمل و نقل



حمل و نقل، شاه کلید توسعه اقتصادی هر کشور است و می تواند برای 
بخش های اقتصادی مزیت بخشی و در صورت بهره برداری نادرست 
و نبود توسعه از آنها مزیت زدایی کند؛ یعنی اگر حمل و نقل را به 
عنوان یک صنعت از اقتصاد جدا کنیم تمام مزیت های آن از دست 
از ظرفیت های  زیادی وجود دارد که  بنابراین کشورهای  می رود. 
توانند در  اینکه نمی  به سبب  اما  برخوردار هستند  زیادی  تولیدی 
شرایط راهبردی، مناسبات تولیدی و حملی ونقلی خود را به خوبی 
تعریف کنند، این ظرفیت ها بی استفاده باقی می ماند. برای نمونه 
یک کشور ممکن است بتواند تولید نفت زیادی داشته باشد اما اگر 
نتواند آن را به خوبی جابه جا کند دیگر این ماده، ارزش چندانی در 
اقتصاد آن ندارد. بنابراین اقتصاد هیچ کشوری توسعه پیدا نمی کند 

مگر اینکه از حمل و نقلی کارآمد و کاربردی در آن استفاده شود.

بهره وری؛ پلی میان عرضه و تقاضا 
مدیرکل اسبق دفتر ایمنی و ترافیک سازمان راهداری، ارتباط حمل 
و نقل با بهره وری را کلیدی و مهم دانست و اظهار داشت: در حمل 
و نقل باید بتوان تناسب درستی میان عرضه و تقاضا ایجاد کرد و 
یکی از عناصری که می تواند در این تعادل موثر و مفید باشد بهره 
وری است؛ یعنی این مقوله می تواند سهم حمل و نقل در قیمت 
تمام شده کاال را کاهش دهد و آن را به عاملی برای ایجاد ثروت در 
جامعه تبدیل کند در صورتی که حمل و نقل ناکارآمد هزینه تمام 
شده کاال را باال می برد و سهم آن را در اقتصاد ملی کاهش می دهد. 
برای نمونه وقتی سوخت رایگان در اختیار راننده قرار می گیرد اما باز 
هم نرخ تمام شده حمل و نقل در مقایسه با دیگر اقتصادهای ملی 
جهان عددی بسیار باالتر باشد، یعنی بهره وری به قدری در بخش 
حمل و نقل پایین است که با سوخت رایگان هم جبران نمی شود و 

این یک معضل اساسی محسوب می شود.
وی در ارتباط با کیفیت ساختاری نظام حمل و نقل در کشور بیان 
داشت: شبکه و ساختارهای ایمنی حمل و نقل در ایران از جایگاه 
باالیی برخوردار است؛ یعنی از جاده ها و دیگر امکانات حمل و نقل 
به خوبی نگه داری می شود و در وضعیت مناسبی قرار دارد اما عامل 
انسانی نتوانسته است وظیفه خود را در حمل و نقل به خوبی ایفا 
کند؛ یعنی آن چیزی که در جاده ها و خیابان ها به عنوان رفتار 
فرهنگی مشاهده می شود با متوسط شاخص های توسعه انسانی در 
کشور برابر و هماهنگ نیست زیرا ایران به لحاظ شاخصه های توسعه 
انسانی در شرایط مطلوبی به سر می برد. بنابراین مهمترین عامل را 

باید عامل انسانی دانست که می تواند در تمام جنبه های حمل و 
نقل از هزینه تا امنیت تاثیرگذار باشد.

توسعه  با کشورهای  مقایسه  در  نقل  و  هزینه حمل  ایران  در  البته 
یافته در قیمت تمام شده کاال، باال است اما سهم حمل و نقل سیر 
به  بودن آن  برای غیراقتصادی  دلیلی  امر خود  این  دارد که  نزولی 
شمار می رود به معنای آن که حمل و نقل ایجاد ثروت نمی کند 
و اگر در این کار موفق هم باشد به سبب عوامل حمل و نقل و بی 
ثباتی در بازار ثروت از این بخش خارج می شود و این امر بزرگترین 

مشکل حمل و نقل جاده ای در ایران است.

در  ایمنی  ایجاد  عامل  مهمترین  انسان؛ 
حمل و نقل

موضوعی  را  نقل  و  حمل  در  ایمنی  نقل  و  حمل  کارشناس  این 
های  حوزه  در  ایران  نقل  و  حمل  شد:  یادآور  و  دانست  فرابخشی 
مختلف بر عهده وزارت راه و شهرسازی قرار دارد اما موضوع ایمنی 
در آن به صورت کامل اجتماعی است؛ یعنی اینکه بخشی از لوازم 
ایمنی در حوزه سخت افزاری به وزارت راه و شهرسازی مربوط می 
پایه  بر  را  سازی  جاده  مقوله  باید  وزارتخانه  این  نمونه  برای  شود. 
معیارهای فنی و مهندسی شده انجام دهد زیرا جاده عنصر ایمنی در 
حمل و نقل است. همچنین صنعت خودروسازی باید برای ساخت 
اما  کند  استفاده  ساز  و  در ساخت  جهانی  استانداردهای  از  خودرو 
مهمترین و تاثیرگذارترین عامل در ایمنی عامل انسانی محسوب می 

شود که اثر آن بیش از ۷٠ درصد است.

دستگاه های مختلف نیز در ایمنی حمل و نقل اثرگذار هستند زیرا 
انسان به عنوان مهمترین عامل ایمنی در جامعه ای زندگی می کند 
رو  این  از  موثر هستند.  او  پذیری  فرهنگ  در  ها  تمام دستگاه  که 
انسان باید فرهنگ ایمنی در حمل و نقل داشته باشد و این فرهنگ 
نیز در جامعه شکل می گیرد و تا زمانی که در سیستم حمل و نقل و 
رانندگی در جامعه به جای فرهنگ تعامل، فرهنگ تقابل حاکم باشد 

نمی توان انتظار داشت که ایمنی نیز رعایت شود.
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