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  مقدمه

رکت به صورت توافق بین صاحب کاال و شیه در ایران کراپرداخت  اساس مصوبات شورای عالی ترابری کشوربر 

 و حمل صورت می گیرد به نظر می رسد برای پیشنهاد کرایه مناسب با شرایط حمل طراحی روش های حسابداری

حمل ت مهندسی کار ضروری است لذا برای پایان دادن به اختالف بین سه راس مثلث حمل یعنی صاحب کاال ، شرک

ثر در های مو در این نوشتار مسیر طراحی و بازیابی کرایه حمل در قالب تن بر کیلومتر بر اساس پارامترو کامیون 

ه طول بدوسال  تن بر کیلومتر در حدود قیقات اولیه در بازیابی کرایه در قالبارائه این خدمت ارائه شده است . تح

می شد و در اجرای تن بر کیلومتر تبدیل به خواستگاه عمو 97خرداد  کامیون داران در نجامید و پس از اعتراضاتا

متر رح تن بر کیلوسازمان محترم راهداری برای بررسی ط ، به دستور وزیر محترم راه و شهرسازی این زمان

اهداری رعضو هیئت عامل سازمان  ، معاون وکارشناس آیتی مرز مداح ارا به مدیریت جناب مهندس فر کارگروه آن

فر ساعت ن 600جلسه اصلی و فرعی و  بالغ بر ده، آقای مالک نخعی تشکیل داد . برای تکمیل مطالعات مقدماتی 

 گرفت و در نهایت برنامه انجاممتخصصین بخش های مختلف وزارت راه و شهرسازی حضور  کار کارشناسی با

 .شد  آماده بهره برداریتحت اکسل طراحی و  حمل تخصیص کرایه
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 محاسبات برای تعیین نرخ حمل ؟چرا 

،  کاال در واقع مبلغی است که گیرندده خددمات حمدل بده کدامیون بده عندوان خددمت دهندده پرداخدت مدی کندد کرایه حمل

ندوط کل بوده است ؟ تا امروز در بسیاری از مسیرها تعیین نرخ حمل کامال متخصیص کرایه حمل تا امروز به چه ش

 به منحنی های عرضه و تقاضا بوده است و هیچ گونه بررسی علمدی در هزینده هدای تمدام شدده حمدل کداال تحدت جداده

تورم  صورت نمی گرفت و در برخی مبادی مانند بندرعباس بدون توجه به عرضه و تقاضا هر ساله ضریبی براساس

کرایدده پایدده محصددول محاسدبات در رتیددم گذشددته اسددت کدده هددیچ اثددری از روش هددای ، در کرایده پایدده اعمددال مددی کننددد 

اده شدده دبوده که هدر سداله ضدریب افزایندده بده آن  در سال پایانی  محاسبات آن به دست نیامده است و فقط عدد کرایه

نددرعباس ب. الزم به ذکر است که کرایه از مبددا  ایی می شود با مقادیر فعلی اجرنرخ حمل از مبدا بندرعباس  واست 

ول انزدیکی قابل توجهی به نرخ محاسبه شده حمل در این گزارش دارد کده دو دلیدل از دالیدل آن بده شدرح زیدر اسدت 

حی و مبنای صحی در رتیم گذشته استخراج شده است مستشاران امریکایی اینکه کرایه پایه بر اساس روش های علمی

کرایده  که نتیجده آنو دوم اینکه بدون توجه به عرضه و تقاضا هر ساله اثر تورم در کرایه لحاظ می شود  وجود دارد

ب های نزدیک به واقعیت در بندر عباس است البته دالیدل دیگدری نظیدر رابطده مسدتقیم کرایده حمدل بدا سدرعت و شدتا

 دارد که در جای خود بحث خواهد شد.وجود حمل هم 

كند و به معني قیمت يكك ككاال يكا بازار را بیان مييك صرفا اقتصادي بودن فعالیت در  فايده-با مدل هزينه شده قیمت تمام

پك  از تعیكین نكرخ تمكام شكده از  هاي عرضكه و تااضكاقیمت در بازار بر اساس منحني. باشدبازار نميآن يك خدمت در 

قیمكت تمكام شكده   )بطكور كلكي برآينكد ايكن دو منحنكي در بكازار . شودتعیین مي طرف تولید کننده و يا ارائه دهنده خدمت 

دارد  ككه بكا شكرط رقكابتي بكودن بكازار  قیمكت مكككور حكداك ر ككارايي را در قیمت تعادلي را بیان مي (عرضه و تااضا 

هكا انسكان را ككه توانكد فعالیكت میلیونمي)برآيند قیمت تمام شده   عرضكه و تااضكا   ها سیستم قیمت. كندبازار اعمال مي

كننكد بكه نحكوي هماهنكد كنكد ككه پی كرفت و باكاي جامعكه نیكز تكامین همگي در عین حال نغع شخصكي خكود را دنلكال مي

  مجموعكه تك و و كوشكد عكده بی كماري توسط سازمان های دولتی )نظارت   چنین نظمي بدون كنترل مركزي. گردد

از اينكرو م حظكه . انجامكدینبكه بتتكرين فرآينكد تولیكد  ممکكن اسكت   كننكدمي از مردم كه همگكي نعكع تولیكد خكود را دنلكال
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باشكد و تخصكی  ترين عامكل مياساسكيتمكام شكده کكاال يكا خكدمات وامكل اقتصكادي  قیمكت گیري ع  شود كه در تصمیممي

 .بر اين اساس بسیاری از فرآيند ها تلیین و تنظیم می شوند  دهدمنابع بر اساس اين عامل رخ مي

روي انسكاني و مسافر نیز فرآيندي است در آن با تركیب عوامل تولید شامل نی کاالحمل و نال   اعم از جابجايي ت اخدم

ان   مانند سوخت و روغن و غیره  محصول ايكن فرآينكد تولیكدي  ككه همكای  و سرمايه و مصرف كاال و خدمات واسطه

 معكادل هزينكه)دمت از طريك  دو عامكل ارزو عینكي قیمت هر ككاال يكا خك .گرددجابجايي بار و مسافر است  عرضه مي

 قابكل پرداخكت از) و ارزو ذهنكي( به روو های حسابداری صكنعتی و اقتصكاد متندسكی در بخكد سكرمايه گككاری تولید

بكه )ن اسكتشود و گكاهي پكايین تكر از آاز اينرو گاهي باالتر از ارزو عیني تعیین مي. شودتعیین مي( سوي تااضا دهنده

مواد اولیه  تامینپول پرداخت شده براي . (حمل و نال کاال ت اوجود معادالت و توابع الزم در تعیین نرخ خدمدلیل عدم 

ت حمكل بكه همكین دلیكل صكاحلان کكاال و نیازمنكدان بكه خكدماشود خدمات مورد نیاز بنگاه اقتصادي   هزينه تعريف مي و

 کن نگه دارند .همواره سعی دارند تا کرايه حمل را در پايین ترين سطح مم

ل عرضه در چارچوب بازار رقابت كام اي كام ً بازاري واگر محصول مربوط به فعالیت تولیدي حمل و نال   به شیوه

هاي مربكوط بكه تولیكد خكدمت حمكل و ناكل از طريك  تكوان فكرك ككرد ككه تمكامي هزينكهو تااضا باشد  در اينصورت مي

شكرايطی امكا در عمكل . ز طكرف گیرنكده خكدمات حمكل پرداخكت مكی شكود و ا قیمت فروو شامل قیمت تمام شده آن است

ی ضكمن اينکكه ارائكه دهنكده هكا وجود ندارد که قیمت فكروو خكدمات حمكل و ناكل شكامل هزينكه تمكام شكده خكدمت شكود   

خككدمات حمككل و ناككل از جملككه کككامیون داران و شككرکت هككای حمككل و ناككل و گیرنككدگان خككدمات حمككل و ناككل از جملككه 

جتكت  بكدين. دگان و عرضه کنندگان کاال روو مدون و متندسی شده ای برای تعیین نرخ حمل در دست ندارنكد تولیدکنن

تولیكد د عوامل تولیدي ككه در فرآينكو براي محاسله هزينه خدمات حمل و نال الزم است اجزاي هزينه مربوط به خدمات 

شوند  شناسكايي نظور مصرف ميو خدماتي كه بدين م گیرند و همچنین كاالهاخدمات حمل و نال مورد استعاده قرار مي

 . ده نرخ حمل سنجیده شود  یزان اثر هر کدام در هزينه تمام شو م يح شوندرو ت 

بنا بر عملکرد کشور های پیشرفته در سال های گذاشته متد های سنجش کرایه در واحد وزن بدر مسدافت معرفدی شدده 

یدا دیسدپچری ندرخ حمدل را در قالدب کدالس کیلدومتر بده صداحبان کداال  است و بر همین اساس شرکت های کامیونی و

اعالم می کنند در واقع استخراج نرخ حملی که صرفه اقتصادی بدرای کدامیون داشدته باشدد بده روش وزن بدر مسدافت 
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ای اینکده بدرای صداحب کداال ملمدوس و قابدل در  باشدد محاسدبات کرایده بده روش وزن بدر امدا بدر صورت می گیدرد

اعدالم مدی  Xبده مقددار  Cتدا مقصدد  Bاز مبددا  Aانجام می شود و عدد نهایی کرایه تحت عنوان کرایه محموله مسافت 

 . شود

 راه حل شناسایی و تخصیص کرایه 

 عرضه و تقاضا در بازار رقابت کامدل بدر میدزان سدود خدالص بهتدرین فرآیندد بدرای تعیدین:  عرضه و تقاضا -1

ود سدای کاالی خاصی وجود دارد که نرخ تمام شده کاال بدون احتساب نرخ است مثال تعدادی عرضه کننده بر

بازرگانی مشخص است حال عرضه کننددگان آن بدرای جدذب مشدتری در پدایین تدرین سدود ممکدن آمداده ارائده 

ای کاالی خود هستند ، در مواردی که خدمات هدیچ هزینده ای نددارد مانندد آمدوزش ارائده دهنددگان خددمات بدر

ملده از بازار رقابت می کنند اما برای خدمات حمل کامیونی پیش زمینه هدای متعدددی از ج جذب سهم بیشتری

 خ تمددام شددده ای راسددرمایه گددذاری اولیدده ، هزیندده هددای ثابددت و متغییددری وجددود دارد کدده بددرای آن خدددمت نددر

ازار بمل در مشخص می کنند در اینجا کل کرایه و هزینه فرآیند حمل قابل رقابت نیست و امکان تعیین نرخ ح

ی ارقابت کامل طی منحنی های عرضه و تقاضا میسر نمی باشد چرا که تولید این خددمات هزینده هدای اولیده 

داده شود  بنا بر این بایستی هزینه پایه حمل تشخیصدارد که بازار رقابت کامل هرگز به آن توجه ای ندارد . 

 کرد . و رقابت در بازار را بر روی کمیت و کیفیت خدمات تعریف

و  رایه : این روش رایج ترین روش تعیین کرایه حمل در ایران است تعیین تقریبی ک تعیین تقریبی کرایه حمل -2

د ، عرضه بار نیازمند حمل  و تقاضای کامیون برای بار سه ضلع مثلث خطر در تعیین کرایه های حمل هستن

ازار بدر نظدر گدرفتن پدارامتر هدای تولیدد در در واقع کرایه های توافقی نتیجه این مثلث شوم اسدت کده بددون د

بدرای صدنعت ر شکلی غیر اصدولی هزینده تولیدد کرایه حمل را د، جذب خدمات حمل جریان رقابت کامل در 

 مطبوع خود قلمداد می کند و همواره در پایین ترین سطح ممکن نگه داشته می شود .

کرایه تعیین عدالت نزدیک است در واقع برای  : این شکل از تعیین نرخ حمل بسیار به مسافت –قالب کالس  -3

ی در این قالب ظرفیت های استاندارد وزنی ، سدطحی و حجمدی کدامیون در نظدر گرفتده مدی شدود و بدراحمل 

 8)مثال کددالس کلیدده محمولدده هددا کرایدده ای ثابددت در کیلددومتر بددرای کددالس مشددخص در نظددر گرفتدده مددی شددود
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ل توجه این است که در این روش هزینه های تولید خدمات حمدل و نکته قاب $( .1.76امریکایی در هر مایل  

کرایه های حمل تعیین می شود این روش در  مسافت نقل کامال دیده می شود و بر همین اساس در قالب کالس

 .، اما ایراداتی نیز دارد برخی ایالت های امریکا و برخی کشور های اروپایی رایج است 

وش ملزوماتی دارد که باید به آنها توجه ویته شود از آن جمله تعیین کدالس هدای این ر : مسافت – وزنقالب  -4

بارگیر است یعنی ظرفیت های مختلف کامیون بایستی دسته بندی شود و در کالس مناسب خود قرار گیرد بعد 

 از کالس بندی کامیون ها باید ظرفیت های خدالص و عرفدی بده لحداظ وزن ، حجدم ، و بدرای کفدی هدا در هدر

کدالس سدطح عرفدی و حجدم عرفدی بعدد کالس طول و عرض و در نهایت سطح مشخص شدود . و در مرحلده 

به عنوان مثال برای بارگیر هدای متصدل بده . قرار گیرد  مبنای محاسبات ومورد بحث با وزن عرفی متناظر 

متدر مربدع متر مکعدب حجدم و متنداظر بدا سدی  65متناظر با تن  22 ظرفیت وزنی خالص عرفیانواع کشنده 

سطح در نظر گرفته مدی شدود . ظرفیدت عرفدی وزندی خدالص بدارگیر مبندای محاسدبات قدرار مدی گیدرد و در 

صورت عدول سطح مورد نیاز محموله یدا حجدم محمولده از سدطح و حجدم عرفدی بده تناسدب افدزایش سدطح و 

بدارگیر تدا ماکسدیمم  در نظر گرفته می شود نکته قابل توجه این است که بهره ور کردن حجم وزن متناظر آن

متدر، عدرض  4.5تن ، ارتفاع از سدطح زمدین  40ابعاد و اوزان استاندارد )حداکثر وزن نا خالص پنج محور 

می تواند به کرایده متر (  16.5متر ، طول کل از پیشانی تا نقطه انتهایی کامیون  2.6کل بدون اینه های بغل 

از ابعدداد و اوزان اسدتاندارد تدابع قددوانین حمدل بارهددای محمولده حسدب نیدداز منددی حمددل اضدافه کندد امددا عددول 

ترافیکی است .طبق مصوبه شورای عالی ترابری کشدور در محمولده هدای حجدیم ولدی سدبک کرایده حمدل بدر 

مشدکل اساس ظرفیت کامیون در نظر گرفته می شود. بعد از چگونگی لحاظ کدردن وزن در محاسدبات کرایده 

کدامیون دار ، شدرکت حمدل و نقدل ،  : نرخ پایه حمدل بدرای مثلدث حمدل اصلی کرایه حمل مرتفع خواهد شد و

صاحب کاال مشخص است منحنی های عرضه و تقاضا و کیفت خدمات منشاء رقابت خواهند بود . بنا بر این 

تعیین نرخ حمل در قالب وزن بر مسافت کیفی ترین نوع تعیین کرایه اسدت کده بدا در نظدر گدرفتن بهدره وری 

در ابعاد و اوزان ، وزن عرفی پایه ، رقابت بر سر کیفیت خدمات حمل ، مسافت طی شدده در خالص کامیون 
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تعیین نرخ پایه حمل کارآمدترین روش است که بنا به استفاده ایران از سیستم هدای فیزیکدی متریدک قالدب تدن 

 کیلومتر( محبوبترین روش خواهد بود . -بر کیلومتر )تن

  کیلومتر  تن بر)وزن بر مسافت ( انتخاب 

 ؟ چیست برکیلومتر تن

اشدند ، بکه سیستم محاسباتی و اندازه گیری رایج در ایران اسدت مدی  SIتن و کیلومتر یکاهای شناخته شده در سیستم 

 و زاریافد نرم نظام یک واقع در کیلومتر بر تن ، کیلومتر یک در کاال تن یک حمل کرایه از است عبارت کیلومتر بر تن

 اهددخو قاعدده یدک از کداال حمدل مسیرهای تمام تبعیت باعث خود خودی به این بنابر ، است حمل گذاری نرخ در هوشمند

 .بود خواهند موثر حمل شده تمام نرخ بر همواره مسیر طول و محموله وزن پارامتر دو که شد

تمدام  (بدوده اسدت تداکیلومتر (به منظور ایجاد واحد سنجش مشتر  )یکای مناسب  –انتخاب واحد تن بر کیلومتر )تن 

اده فراهم موارد هزینه ای در این قالب سنجیده شود و قابلیت اعمال توابع ریاضی بر روی تمام پارامتر های بدست آم

ه در باشد .به صورت ملموس تر می توان گفت که پارامتر های کمی و کیفی یا پارامتر های متاثر از گذشت زمدان کد

حاسدباتی  ماز جابجایی که در واحد کیلومتر قابل بحث بوده اند همگی با روش هدای  دوره ساالنه و پارامتر های متاثر

 در واحد تن بر کیلومتر تبدیل شده اند . 

 

 :هزينه ها  شناسايي اجزاي

   هزينكه تصكادفات: هاي اجتمكاعي ماننكدشامل هزينه)هاي خارجي يا غیر مستایم از هزينه كردن صرف نظر با

لیكل قاز  هاي داخلكيهزينكه. هاي داخلكي يكا مسكتایم پرداختكه شكده اسكتصكرفا بكه هزينكه ماالكهايكن در ...( محیط زيست و 

 رايكك هايي هسككتند كككه در ادبیككات قككع هزينككهدر وا اياي  انككر ي و كاالهككاي واسككطهنیككروي انسككاني  تجتیككزات سككرمايه

اي كلیكه در بخكد حمكل وناكل جكاده. نداقتصادي و حسابداري در مورد آنتا بحث و عمومكاً قابكل شناسكايي و محاسكله هسكت

اين . گیرندر ميدر اين دسته قرا... هاي مرتلط با فعالیت وسیله نالیه از تعمیرات و استت ك تا سوخت و مالیات و هزينه

 .شوندهاي داخلي محسوب ميهزينه به صاحب وسیله نالیه نسلت داده شده و براي وي هزينه

 : شوندوه تاسیم ميها به دو زير گراين نوع هزينه
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جتمكاعی ا  دستمزدنیروی انسانی و بیمكه هكای گكاري سرمايه   های بدنه و ثالث مانند بیمه: هاي ثابتهزينه .1

 .شوند كه به صورت سالیانه محاسله مياي ان 

ه رابطكككرد وسككیله نالیككه كككارمیككزان  كككه بككا   السككتی  نگتككداري  سككوخت  تعمیككر و ماننككد: هاي متغیككرهزينككه .2

 .شوندبه كیلومتر محاسله مياست که كرد خودرو رو بنا بر اين تابعي از كام مستای

 در هر صورت هزینه های ثابت و متغییر در طول یکسال مستهلک مدی شدود بندابراین بدرای تبددیل هزینده هدای کیفدی

با بدار و  بدون بار وبار و مرتبط با زمان به هزینه های کمی مرتبط با جابجایی بایستی متوسط کارکرد و جابجایی با 

و  سنجیده شود برای این منظور بایستی عملکرد ناوگان جامعه آماری ) ناوگان شدرکت مدورد بررسدی سند حملبدون 

مدان یا ناوگان عمومی حمل بار در منطقه یا کشور مورد بررسی ( در یکسال سنجیده شود و هزینده هدای مدرتبط بدا ز

 .در واحد کیلومتر مستهلک شود 

کامیون ن ،رانندگا :مورد نیاز به منظور انجام محاسله هزينه هاي ثابت و متغیر از طري  منابع مختلف شامل اط عات 

انجمنتككاي صككنعي ذيككربط   كارخانجككات  داران   شككرکت هككای حمككل و ناككل   سككازمان هككای دولتككی مككرتلط بككا لجسككتی   

 دروارد کننكدگان قطعكات يكدکی و السكتی     متخصصكین تعمیكر و نگتكداری   بازرگانكان و های تجاریسازنده خودرو

 .قالب فرمتاي  ارائه شده در بخد پیوست جمع آوري گرديده است 

 

 :انواع کامیون (کالس بندی ی تجاری)بندي خودروهاطبقه

و  حتي در يكك رده ررفیتكي. اي استداراي تنوع گستردهاي جادهكاالي خودروهاي تجاري فعال در حمل و نال 

رآورد نرخ باز اينرو انتخاب خودرو نمونه براي . اي از برند و به تلع آن قیمت را شاهد هستیمگسترده سني يكسان طیف

 وانی را درو بنا به ضرورت برندی که بی ترين فرا جابجايي بار بسیار م كل بوده و معیار انتخابي جامعي وجود ندارد

ه وارد اما در مورد قیمدت ناوگدان تداز. ار گرفته است قر هزينه تعمییر و نگتداری هر ک س داشته است م ک بررسی

 میانگین ارزش طیف عرضه شده از طرف خودرو ساز یا وارد کننده مال  عمل قرار گرفته است . 

گكرو ه  8در ( باشكدكه عمومكاً متنكارر بكا ككاربري نیكز مي)با اينحال خودروهاي تجاري باري بر اساس ررفیت 

 :بندي گرديدزير دسته
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 تن 3.5تا  .1

 تن 6تا  3.5بید از  .2

 تن 8.5تا  6بید از  .3

 تن 14تا  8.5بید از  .4

 تن 19تا  14بید از  .5

 تن 26تا  19بید از  .6

 تن  56تن تا  26بید از  (تك محور) 4*2ك نده  .7

 تن  96تن تا  26بیش از (جعت محور) 6*4ك نده  .8

 تلعیكت مكی کننكد و در ک نده های ت  محور و جعت محور در محاسلات تكن بكر کیلكومتر از قواعكد يکسكانی

ت بنكابراين در محاسكلات ک كنده جعكهزينه تمام شده اخت ف بسكیار جزيكی دارنكد کكه قابكل چ كم پوشكی اسكت 

 .مورد بررسی قرار گرفته است تن  44محور  5با ررفیت عمومی محور 

ی ترين ببرند داراي  همچنین. میانگین وزني عمر ناوگان براي خودرو نمونه در نظر گرفته شده است نیز به لحار سني

روه گكبكراي م كال در . نمونكه در نظكر گرفتكه شكده اسكت تجكاری بكه عنكوان برنكد خكودرو های سنی رده  تمام فراواني در

 .برند ولوو اف اچ به عنوان خودرو نمونه در نظر گرفته شده است( جعت محور) 6*4ررفیتي ك نده 

 

 :(ومتركیل – تن ) حمل كاالپايه  پارامترهاي موثر در نرخ

و تك  محكور ك كنده جعكت محكور هكای ككامیون ارزو میكانگین در پیوسكت ايكن گكزارو : ارزو فعلي ككامیون  -

 .در نظر گرفته شده است صعر كیلومتر

 . سال 25:  كامیونبازدهی  دوره  -

 ت .میلیون تومان در نظر گرفته شده اس 100اسااط  درآمد حاصل ازارزو پايان دوره بازدهی : مطاب  با  -
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درصكد در نظكر گرفتكه  3در اين گزارو سكود مكورد انتظكار حاصكل از سكرمايه گككاري :  نه سرمايه گكاريهزي -

صكل دوره يکنواخت ساالنه تلديل و بكا همكین روو درآمكد حا 25که به روو های اقتصاد متندسی به  شده است

 .از اسااط نیز ديده شده است .

 -نكرخ تكن هاي ثابكت در واحكدر بكويهه در بكرآورد تكاثیر هزينكهاين پكارامت:  مسافت پیموده شده با بار در يك سال -

بايسكت باشكد لككا ميهاي ثابت فارغ از مسكافت طكي شكده ميبا توجه به اينكه هزينه .باشدكیلومتر بسیار موثر مي

ماالكه در ايكن . باشكدهاي مترتكب سكالیانه در واحكد مسكافت طكي شكده بكه چكه میكزان مكوثر ميم خ  شود هزينكه

 75000بكا اسكناد حمكل به استناد آمار موجود سازمان راهكداری و حمكل و ناكل جكاده ای ک كور طي شده مسافت 

راي كیلكومتر بك 82500درصد با بار ولي بدون بارنامه عدد  10كه با احتساب حمل  كیلومتر در نظر گرفته شده

 .بدست آمده استهای باری ک ورتردد خودرو

معكادل  ايكن رقكم کكه .باشكدگككار ميهاي متغیكر تاثیرامتر در محاسكله هزينكهاين پكار: مسافت پیموده شده بدون بار -

 .درصد تردد پر با اسناد حمل در نظر گرفته شده است23

 (ررفیت خال  )باشدباري كه قابل جابجايي توسط وسیله نالیه ميخال  میزان تنا  : ررفیت حمل -

سناد )مسافت ثلت شده در اسافت طي شده در هر سعر متوسط ممااله اين محاسلات  در: بازه گكاری مسیر حمل  -

ب هاي كوتكاهتر ضكريكیلومتر به عنوان ملنا با ضريب يك در نظر گرفته شده و مسكافت 450يعني حدود حمل  

يب در اين خصوص راالگوي تخصی  ض. نمايندتر ضريب كاه ي دريافت ميهاي طوالنيافزاي ي و مسافت

ه بدکیلدومتر  450ضدرایب افزایندده در بدازه هدای کمتدر از زم بده ذکدر اسدت کده ، ال باشدجدول فترست بتا مي

 آن تخلیه ، بارگیری ، نوبت بار و هزینه هدای مدرتبط بداصرف زمان برای منظور تامین درآمد مناسب برای 

 است .

 موثر بر کرایه پایه حمل ، سربار احتمالی پارامتر های 

هاي یرها به لحار مختصكات جغرافیكايي داراي تنكوع بكوده و بكالتلع هزينكهبا توجه به اينكه مس: پروفیل طولي مسیر -1

بكر اسكاس يب اضكربكا اعمكال پ  از محاسكله نكرخ پايكه دهد  اين موضوع متغیر وسیله نالیه را تحت تاثیر قرار مي
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 رسدای و اسدت یدک ضدریب مبندای دشدت طولی پروفیل است ذکر به الزم گیردميپروفیل طولي مسیر مد نظر قرار 

 بر این مبنا سنجیده می شود . طولی های پروفیلضرایب 

دمككا   بككرف و بككوران ضككرايب فصككول را تغییككر مككی دهنككد فصككل بتككار عككواملي ماننككد آب و هككوا  :  شككرايط فصككلی  -2

 ضريب ي  است و ساير ضرايب بر اين ملنا سنجیده می شوند .

نظكر قكرار  ارج از اسكتاندارد در ايكن محاسكلات مكد: بار های خارج از وزن استاندارد و ابعاد خترافیكي بارشرايط  -3

هكای گرفته اند طل  مصوبات شورای عالی ترابری ک ور بار های استاندارد در ابعكاد و اوزان ضكريب يك  و بار

 به باال را دارا می باشند .  1.6ترافیکی در پايین ترين مرتله ضريب 

روی  بنكا بكه شكکل محمولكه در قكرار گكرفتن بكرال ضكريب پ  از محاسله نرخ پايه بكا اعمك( : ک س کاال )نوع بار  -4

زنكدگی بكار بارگیر   نوع متار الزم   نوع حعار الزم در برابر آفتاب يكا بارنكدگی   میكزان خطكر در رونكدگی يكا لغ

ين خطكر های بكا کمتكربديتی است که کاال  گیردمد نظر قرار ميبرای راننده   شکل بسته بندی   دمای نگتداری   

 .بارگیری ضريب ي  را دارا می باشد و ساير ضرايب بر اساس آن طراحی می شود  ترين شکلو آسان

بنا به مصوبات شورای عالی ترابری کشور کاال های عادی دارای ضریب یک می شرایط حمل مواد خطرنا  :  -5

 ند . به باال ضریب دریافت می کن 1.6باشند و کاال های خطرنا  حسب میزان خطرات و شرایط حمل از 

ود خدارزانترین و کم خطرترین کاال از لحاظ سرقت ضریب پایه یک را بده  مسئولیت حمل در قبال ارزش کاال : -6

ل خواهد به تبع آن ضریب افزاینده می گیریند و در کرایه حمل اعمااختصاص می دهد و کاال ها با ارزش باالتر 

 شد .

یطدی در منطقده ، محرومیدت منطقده ،عملیداتی ضرایب جذابیت مقصد حسب خطرات محضریب جذابیت مقصد :  -7

 بودن ، پدافند غیر عامل ، بار برگشت و نظایر آن به صورت کاهنده و یا افزاینده قابل طراحی است .
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 موثر بر کرایه پایه حمل ، سربار قطعی پارامتر های 

ای هدارد ولی در مسیر عوارك آزاد راهی معموال در مسیر های منتتی به تتران وجود :  عوارك آزادراهتا -1

رد نككابر ايككن تنتككا در مسككیر هككايی کككه آزاد راه وجككود داشككرقی و جنككوب شككرقی ک ككور آزاد راهككی وجككود نككدارد ب

 عوارك آزاد راه حسب مورد قابل بررسی و اضافه شدن به کرايه می باشد . 

لغ % مل4یر مربوطه ستم سازمان راهداری : پ  از اعمال ضرايب و تعیین کرايه خال  برای کامیون در مس -2

ه کرايكه بدست آمده به عنوان ستم سازمان راهداری به کرايه اضافه خواهد شد که راننده  ازطرف پرداخت کنند

ت مكی کنكد و در زمكان دريافكتاديكه در زمان صدور بارنامه به شكرکت حمكل بكه عنكوان امكین سكازمان راهكداری 

 کرايه از صاحب کاال پ  می گیرد .

وع % از کل کرايه است که بسته به نك10% تا 6و نال : کارمزد شرکت حمل و نال مادار کارمزد شرکت حمل  -3

ت میزان آن متعاوت اسكت ايكن ماكدار در واقكع بابكت خكدمات شكرککاال و يا محل خدمت دهی شرکت حمل و نال 

داخكت ی پرکكه چگكونگحمل به کامیون    توسط کامیون دار يا نماينده وی )راننده   به شرکت پرداخت می شود 

و میزان کارمزد شرکت و قوانین مربوط به آن محل بحث و اخت ف نظكر اسكت کكه در جكای خكود بحكث خواهكد 

 شد .

مكی  بیمه مسئولیت مدنی کارفرما : در حال حاضر اين بیمه نامه حسب ارزو محمولكه طكی قكرارداد هكايی تتیكه -4

ا اسكت و کكه چكه کسكی در ايكن قكرار داد کارفرمكشود و هزينه آن به کرايه کل بارنامكه اضكافه مكی گكردد اللتكه اين

 پرداخت ح  بیمه به عتده وی می باشد در زمان خود جای بحث دارد .

 ه و در مقصدهزینه نوبت و خدمات جانبی در پایانه ها : این مبلغ معموال در پایان به تمام هزینه ها اضافه شد -5

 قابل پرداخت است .

بده  : این مبالغ جدا از کرایه حمل در صورت پرداخت توسدط کدامیونهزینه های مربوط به تخلیه و بارگیری  -6

 کل کرایه حمل اضافه شده و در مقصد یا زمان دریافت کرایه قابل تادیه است .
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 هاي ثابتهزينهو بررسی شرح 

رای اولیكه بكبه عنوان بنگاه های اقتصادی کوچ  و زود بازده میكزان سكرمايه گككاری تجاری ي هاخودرو تمامی براي 

 :باشدهاي زير ميشامل هزينه تتیه خودروی تجاری ناد موثری در اک ر هزينه های ثابت دارد

 

a. ايكن  3نكرخ بازگ كت % بكا در نظكر گكرفتن :  سكرمايه استت ک

بككا توجككه میككزان سككرمايه گكككاری آيككتم بككا روو اقتصككاد متندسككي 

سككال طلكك   25اولیككه و روو يکنواخككت سككاالنه و دوره بككازدهی 

ضكمن اينکكه جدول زير و ضرايب حاصل استحصال شكده اسكت 

ارزو اسااط به همكین روو در مكدل يکنواخكت سكاالنه محاسكله 

ماكدار   A2Wبه FWو تلديل  A1Wبه  PWشده است و از تلديل 

AW   حاصل شده است(AW=A1W-A2W) 

 

b.  ی ايكران   در عرف بازار حمل و ناكل کكاالی کكامیون كمك رانندهراننده و شامل : دستمزد حاوق و هزينه ساالنه

ه وركايف اک ر کامیون ها يا کم  راننده دارند و يا اينکه حاوق دستمزد مازادی بكه راننكده پرداخكت مكی شكود کك

ا حعكار بكار   نظافكت   سكوختگیری و ... ر   تكداری   متكار بكارراننده شامل سكروي  کكاری جزيكی و نگکم  

 انجام دهد در هر صورت چه با حضور کم  راننده و چه بدون حضور کم  راننده اين هزينكه شكامل کكامیون

 می شود .

c. لعمكل هكای ا: هزينه بیمكه راننكده و کمك  راننكده بكر اسكاس دسكتور  هزينه ساالنه بیمه براي راننده و كمك راننده

ده مه کم  راننداخت می شود اما نکته قابل توجه اين است که بیمه راننده با يارانه دولتی و بیتامین اجتماعی پر

 بدون يارانه قابل پرداخت است .

d. اين بیمه نامه بر اساس ررفیت نا خال  کامیون ک نده و نیمه يدک :  هزينه ساالنه بیمه شخ  ثالث و سرن ین

ه مرکزی پرداخت می شود تاريلا تمامی رده های کامیونی کكه در آن به صورت ساالنه و با توجه به جدوال بیم

 . ي  ررفیت ناخال  قرار می گیرند هزينه بیمه ثالث م ابتی دارند

فاکتور های تلديل ارزو سرمايه)      

 اقتصاد متندسی  

 XX ارزو فعلي)تومان 

 YY ارزو پايان دوره

 25 دوره)بازده کامیون سال طول 

 0.030 سود سرمايه گكاري

(a/p) فاکتور تلديل ارزو فعلی به
  يکنواخت ساالنه

0.057428 

(a/f) فاکتور تلديل ارزو آينده به
  يکنواخت ساالنه

0.027428 
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e. که  ارد به طوری: بیمه بدنه از جمله هزينه هايی است که ارتلاط مستایم با قیمت ک نده د هزينه ساالنه بیمه بدنه

 ه بیمه بدنه به عنوان ح  بیمه قابل تاديه است .ارزو خودروی تجاری درخواست کنند 2%

f. عوارك سالیانه خودرو طل  مصوبات همیكاری شكترداری هكای ک كور بكا توجكه بكه  عوارك سالیانه خودرو :

 ساخت دريافت می شود .ررفیت   برند و سال 

 هاي متغیرهزينهشرح و بررسی 

 :باشدهاي زير ميبراي خودرو نمونه شامل هزينه 

a-  حلاه در نظر گرفته شده است 18براي ك نده جعت :الستیك. 

b- ها لحار شده استمصرف با بار و بدون بار جداگانه در هزينه: سوخت 

c- موتوری و متعلاات 

d- روان کننده های موتور 

e- گیربگ  و متعلاات 

f-  روان کننده های گیربک 

g- ديعراسیل و متعلاات 

h- روان کننده ديعرانسیل 

i-  سیستم برقی 

j- و تعلی  بادیسیستم باد و پنوماتی   

k- سیستم چرخ و پره و شاسی 

l- کابین  بخاري و كولر 

 بررسی استت ک ک نده حسب بی ترين فراوانی )ولوو اف اچ  

 رديف 
کروه 

 اصلی
 کارکرد KM زير گروه 

ارزو 

خدمت به 

 يورو 
 ارزو تومان  ارزو هر يورو 

ررفیت 

 بارگیر 

تاثیر بر تن 

 کیلومتر 

1 
موتوری و 

 متعلاات 

ل ست کام

واشر و 

اوريند و 

 کاسه نمد 

600,000 268 16,250 4,352,679 25 0.290 
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 1.161 25 43,526,786 16,250 2,679 1,500,000 سر سیلندر  2

3 
سوپاپ و 

 متعلاات 
600,000 268 16,250 4,352,679 25 0.290 

4 
میل سوپاپ و 

 متعلاات 
1,500,000 241 16,250 3,917,411 25 0.104 

 2.031 25 30,468,750 16,250 1,875 600,000 و پیستون بوو  5

 0.882 25 5,513,393 16,250 339 250,000 ياتاقان  6

 0.403 25 18,136,161 16,250 1,116 1,800,000 میلند  7

 0.290 25 18,136,161 16,250 1,116 2,500,000 بلوک سیلندر  8

9 
پايه فیلتر و 

 سرد کن 
1,500,000 402 16,250 6,529,018 25 0.174 

 0.619 25 2,321,429 16,250 143 150,000 کوپلیند  10

11 
هرز گرد و 

 تسمه سعت کن 
40,000 54 16,250 870,536 25 0.871 

 0.139 25 174,107 16,250 11 50,000 تسمه دينام  12

 0.348 25 2,611,607 16,250 161 300,000 واتر پمپ  13

14 
 اويل پمپ

 فرمان 
700,000 134 16,250 2,176,339 25 0.124 

 0.209 25 2,611,607 16,250 161 500,000 پمپ سه گوشه  15

16 
يونیت انهکتور 

 سوخت 
400,000 893 16,250 14,508,929 25 1.451 

17 
رادياتور اب و 

 نت و 

 متعلاات 
120,000 339 16,250 5,513,393 25 1.838 

18 
ر رادياتور اينت

و زنت و 

 متعلاات 
1,400,000 339 16,250 5,513,393 25 0.158 

 0.058 25 725,446 16,250 45 500,000 مخزن آب  19

 0.580 25 6,529,018 16,250 402 450,000 تربو شار ر 20

21 
اجرت تعمیر 

 موتور کامل 
600,000 313 16,250 5,078,125 25 0.339 

22 

اجرت 

تعمیرات 

جزئی در 

 ره دو

100,000 31 16,250 507,813 25 0.203 

23 
متعرقه دوره  

 ای 
100,000 45 16,250 725,446 25 0.290 

24 

روان کننده 

های 

 موتور 

 1.950 25 585,000 16,250 36 12,000 روغن موتور 

25 
فیلتر های 

 روغن 
12,000 15 16,250 243,750 25 0.813 

26 
فیلتر های 

 سوخت 
12,000 20 16,250 325,000 25 1.083 

 0.191 25 357,500 16,250 22 75,000 فیلتر هوا  27



 
15 

 

28 
ضديخ و آب 

 رادياتور 
120,000 15 16,250 243,750 25 0.081 

 0.007 25 21,763 16,250 1 120,000 اجرت تعويض  29

30 

گیربگ  و 

 متعلاات 

 0.766 25 4,787,946 16,250 295 250,000 ديس  ک چ

 1.416 25 8,850,446 16,250 545 250,000 صعحه ک چ  31

 0.186 25 1,160,714 16,250 71 250,000 بللريند ک چ  32

 0.166 25 2,901,786 16,250 179 700,000 پمپ ک چ  33

34 
سیم دنده و 

 لیور 
700,000 107 16,250 1,741,071 25 0.099 

35 

ست کامل 

واشر و 

کاسنمد و 

 اوريند 

250,000 107 16,250 1,741,071 25 0.279 

36 
گیربگ  کامل 

 بدون متعلاات 
1,000,000 2,679 16,250 43,526,786 25 1.741 

37 

اجرت 

تعمیرات 

جزئی در 

 دوره 

250,000 18 16,250 290,179 25 0.046 

38 
اجرت تعمیر و 

 تعويض کلی 
1,000,000 80 16,250 1,305,804 25 0.052 

39 

کننده روان 

های 

 گیربک  

روغن 

 گیربک  
70,000 11 16,250 178,750 25 0.102 

 0.050 25 87,054 16,250 5 70,000 فیلتر گیربک   40

 0.050 25 87,054 16,250 5 70,000 فیلتر آب  41

42 
گري  

 بابريند ک چ
140,000 7 16,250 108,817 25 0.031 

 0.012 25 21,763 16,250 1 70,000 اجرت تعويض  43

44 

ديعراسیل 

 و متعلاات 

 0.503 25 18,861,607 16,250 1,161 1,500,000 کله گاوی کامل 

 0.035 25 1,741,071 16,250 107 2,000,000 دنده سیاره ای  45

 0.031 25 1,160,714 16,250 71 1,500,000 پلوس  46

 0.012 25 362,723 16,250 22 1,200,000 سنسور قعل کن  47

 0.048 25 1,450,893 16,250 89 1,200,000 قعل کن  48

49 

ست کامل 

واشر و 

کاسنمد و 

 اوريند 

300,000 45 16,250 725,446 25 0.097 

50 
اجرت تعويض 

 و تعمیر 
1,500,000 89 16,250 1,450,893 25 0.039 

 0.418 25 731,250 16,250 45 70,000 واسکازين روان کننده  51
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52 
 ديعرانسیل 

 0.025 25 43,527 16,250 3 70,000 اجرت تعويض 

53 

سیستم 

برقی و 

 نیروگاهی 

دينام کلی و 

 جزئی 
800,000 134 16,250 2,176,339 25 0.109 

 0.015 25 72,545 16,250 4 200,000 اجرت دينام  54

55 
استارت کلی و 

 جزئی 
800,000 357 16,250 5,803,571 25 0.290 

 0.015 25 72,545 16,250 4 200,000 اجرت استارت  56

 0.073 25 362,723 16,250 22 200,000 سیم ک ی  57

 0.532 25 7,979,911 16,250 491 600,000 تمام سنسور ها  58

59 
برد های 

 موتور و ......
1,500,000 714 16,250 11,607,143 25 0.310 

60 
اجرت تعويض 

 سنسور ها 
800,000 22 16,250 362,723 25 0.018 

61 
المپ ها و 

 چراغ ها 
1,500,000 402 16,250 6,529,018 25 0.174 

 0.484 25 2,176,339 16,250 134 180,000 باطری ها  62

 0.044 25 2,176,339 16,250 134 2,000,000 صعحه کیلومتر  63

64 
روشنايی داخل 

 کابین 
2,000,000 134 16,250 2,176,339 25 0.044 

65 
اجرت موارد 

 باال 
150,000 4 16,250 72,545 25 0.019 

66 

سیستم باد 

و 

پنوماتی  

و تعلی  

 بادی 

 0.435 25 8,705,357 16,250 536 800,000 پمپ باد 

67 
اجرت تعمیر و 

تعويض پمپ 

 باد 
800,000 13 16,250 217,634 25 0.011 

 0.097 25 362,723 16,250 22 150,000 لوله ک ی  68

69 
ست کامل شیر 

 ها و سوپاپ ها 
120,000 134 16,250 2,176,339 25 0.725 

 0.290 25 2,901,786 16,250 179 400,000 سوپاپ ساعتی  70

71 

اجرت 

تعمیرات 

جزئی در 

 دوره 

120,000 18 16,250 290,179 25 0.097 

 0.070 25 870,536 16,250 54 500,000 دبه های ترمز  72

73 
لنت پن  محور 

 کامل 
120,000 313 16,250 5,078,125 25 1.693 

74 
اجرت تعويض 

 لنت 
120,000 18 16,250 290,179 25 0.097 

75 
بالن ها کامل 

 پن  محور 
240,000 179 16,250 2,901,786 25 0.484 
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 0.073 25 435,268 16,250 27 240,000 اجرت تعويض  76

77 

سیستم 

و چرخ 

پره و 

 شاسی 

بازديد دوره 

 ای چرخ ها 
80,000 31 16,250 507,813 25 0.254 

78 
اجرت پن  

 محور 
80,000 45 16,250 725,446 25 0.363 

79 
روان کننده 

 های چرخ 
80,000 13 16,250 217,634 25 0.109 

 0.435 25 870,536 16,250 54 80,000 بللريند   80

 0.058 25 116,071 16,250 7 80,000 کاسنمد  81

82 
سیستم تعلی  

 فنری 
500,000 223 16,250 3,627,232 25 0.290 

83 
اجرت شاسی 

 و اهنگری 
500,000 71 16,250 1,160,714 25 0.093 

84 
میل ها و بوو 

 های اکسل 
1,000,000 179 16,250 2,901,786 25 0.116 

85 
میل ها و بوو 

 های قائمه 
1,000,000 89 16,250 1,450,893 25 0.058 

86 

اجرت 

تعمیرات 

جزئی در 

 دوره 

150,000 9 16,250 145,089 25 0.039 

87 

کابین و 

نظافت کلی 

ک نده و 

تزيینات 

 داخلی آن 

 0.290 25 4,352,679 16,250 268 600,000 تودوزی 

88 
شست و دوره 

 ای 
10,000 9 16,250 145,089 25 0.580 

89 
  تعمیرات تعلی

 صندلی 
240,000 31 16,250 507,813 25 0.085 

90 
بخاری و کولر 

 کامل 
200,000 63 16,250 1,015,625 25 0.203 

91 

اجرت 

تعمیرات 

جزئی در 

 دوره 

200,000 22 16,250 362,723 25 0.073 

 32.422 جمع کل تعمیر و نگتداری کل بر حسب تن بر کیلومتر  92
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 ر: كیلومت-تنپايه  نرخ 

  اثیر تتاز نرخ پايه تن بر کیلومتر در واقع عدد خام تن بر کیلومتر )کرايه حمل ي  تن بار در ي  کیلومتر   است که

 .آيدومتر و تجمیع آنتا بدست ميكیل-واحد تن درهزينه ها ت  

 حمل ارمزد شرکتكهاي سربار مانند اب هزينهاحتس تنات بار ، طول مسیر ، ضرایب بازه بندی مسیر ، اين نرخ بدون

 ...ي و مسئولیت مدني  تخلیه و بارگیر   بیمهحملراه در مسیر  ه نوبت   هزينه آزاد  هزينراهداری   ستم سازمان

 رایهکه کوچکترین جز کرایه یعنی کبلم خ  ن ده است  Bتا مقصد  Aاز مبدا بنا براين هنوز کرايه حمل  .باشدمي

 مشخص شده است .نرمال حمل یک تن بار در یک کیلومتر 

 

 وزن محموله 

 ایهبنابر این برای بدست آوردن کریک کیلومتر است کرایه تن بر کیلومتر کرایه حمل یک تن بار در از آنجایی 

 قواعد خاصی و مسافت حمل ضرب شود اما این ضرایب بان محموله نده در طول مسیر الزم است در وزخالص ران

 رگیوزن محموله برای ضرب شدن در کرایه پایه با توجه به ظرفیت عرفی بار. ضرب می شود  ه واحددر کرای

 کن است کشنده ای بهره وری بیشتریممتن است اما  22محاسبه خواهد شد به عنوان مثال ظرفیت عرفی کشنده 

 لی بهد وتن امکان بارگیری داشته باشد و یا محموله ای وزن کمتر از میزان عرفی داشته باش 30داشته باشد و تا 

 رفیکمتر از وزن عرفی همان وزن ع لحاظ حجم و یا سطح بارگیر را کامال اشغال کرده باشد لذا در مقادیر وزنی

 .( ضرب می شود 26.073دقیق محموله به تن ) زان باالتر از وزن عرفی وزنلحاظ می شود و در او

  مل حمسافت 

 بین شرایط اقیلمی ایران و فواصل ، با توجه بهحمل عبارت است از فاصله بین مبدا بارگیری و مقصد حمل مسافت 

        کیلددومتر در نظددر گرفتدده شددده اسددت امددا فاصددله حمددل بدده صددورت مسددتقیم در 3500تددا  0بددین شددهر هددا فواصددل حمددل 

و  د کدردو در تنات ضرب نخواهد شد و از قاعده بازه بندی مسیر طبق جدول زیر پیروی خواهلومتر کی –تن 

 به تناسب بازه بندی ضریب مناسب را دریافت خواهد کرد 
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distance Coefficient 
Base tone per 

kilometer 
Coefficient 

distance 
Remaining 
distance 

Computational 
Capacity  (ton) 

Fare 

0<Dist<75 3.10 146.7 75 3,500 22 750,345 

75<Dist<150 2.13 146.7 75 3,425 22 515,560 

150<Dist<300 1.34 146.7 150 3,350 22 648,686 

300<Dist<450 1.10 146.7 150 3,200 22 532,503 

450<Dist<750 0.95 146.7 300 3,050 22 919,778 

750<Dist<1050 0.79 146.7 300 2,750 22 764,868 

1050<Dist<1500 0.67 146.7 450 2,450 22 973,028 

1500<Dist<1950 0.56 146.7 450 2,000 22 813,278 

1950<Dist<2400 0.50 146.7 450 1,550 22 726,141 

2400<Dist<2850 0.48 146.7 450 1,100 22 697,095 

2850<Dist<3500 0.46 146.7 650 650 22 964,960 

 

مثدال  تندات حمدل درملموس تر باشد ه بندی مسیر کیلومتر پایه مثال عددی است تا وضعیت ضرایب و بازدتن          

با الگو  است . اما توزیع ضرایب در بازه بندی باال لحاظ شده 22تن است و عدد  22تن و یا کمتر از  22باال 

 اسدتخراج کرایده حمدل مسدافتبده منظدور  (تهیه شده سازمان برنامه ریزی کل کشدور)برداری از فهرست بها 

و زمددان هددای مسددتهلک شددده در نوبددت بددار و یددا صددفوف بددرای تخلیدده و بددارگیری تخصددیص درآمددد ، کوتدداه 

 450از هدای بداالتر  مسدافتبارگیری و مستهلک کردن وقت صرف شدده بدرای نوبدت ، تخلیده و بدارگیری در

 کیلومتر برای ضریب یک بدر اسداس یافتده هدای آمداری سدازمان 450نقطه لحاظ شده است . انتخاب کیلومتر 

ندی ب. بنابر این آنچه در بازه راهداری از متوسط جابجایی کاالی داخلی روی هر سند حمل حاصل شده است 

ن ازمااطالعدات و آمدار سد ،بازه بندی مسیر حمل توسط سازمان برنامده ریدزی مسیر مشاهده می شود تلفیقی 

 تخصدیصبدا ندوع بدازه بنددی  نیازمندی های حمل کاالی جداده ای کشدور اسدت مضداف اینکده ایدنراهداری و 

 کالیبره شده است . که مورد استقبال تمام کامیون داران کشور هم هست عباس رکرایه بند
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 محاسبه وزن و یا وزن متناظر 

تدن  22عرفی بر مبنای وزن مال  محاسبات خواهد بود به عنوان مثال وزن عرفی قابل حمل با انواع کشنده ظرفیت 

حدث ، حجدم مدورد بای اوزان برابر و یا کمتر از آن لحاظ خواهد شدد است و این عدد همواره در محاسبات بر

متدر  30متر مکعدب و سدطح مدورد نیداز بدرای بدارگیر هدای کفدی 65برای بارگیرهای چادری و محفظه بسته 

 22ton~65m^3~30m^2                           مکعب است بنا بر این      

م : حجم ها و یا سطوح مورد نیاز برای حمل تا سقف قوانین حمل بار های ترافیکی به شکل زیدر عمدل مدی کندیبرای 

متددر مکعددب را  82یددک محمولدده پددر حجددم و سددبک وزن تددا سددقف  فددرض بددر اینکدده کددامیونی وجددود دارد کدده

ب متنداظر بدا متدر مکعد 82تدن اسدت ببدا بدر ایدن  22متدر مکعدب متنداظر  65بارگیری می کندد از آنجدایی کده 

27.753 ton  و در محاسبات تن بر کیلومتری این عدد بجای وزن محاسبه خواهد شد .است 
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 فاکتور بارنامه 

 

 

 مبلغ قابل پرداخت 

....  ودر پایین بارنامه حاصل جمع کرایه صافی کامیون و سهم سازمان و سهم شرکت حمل و بیمه قابل پرداخت مبلغ 

ی کددام بحدث شدده اسدت لدذا آنچده در جددول بداال مشداهده مد می باشد که در فصول قبل به تفصیل در مورد هر

 شود چکیده تمام مطالب گفته شده است .

 

 

ضریب پروفیل 

طولی راه

ضریب حمل 

مواد خطرناک

ضریب ارزش 

کاال

ضریب  ابعاد 

و اوزان غیر 

استاندارد

ضریب 

کالس کاال

ضریب 

فصل

ضریب 

جذابیت 

بار

10,478,3241.0001.0001.0001.0001.0001.0001.000کرایه پایه مسیر 

کرایه صافی کامیون 

با اعمال ضرایب
10,478,324

Computation

al distance 

(km)

 4درصد سهم  

سازمان
419,1333,500

 در صد سهم 10

شرکت
1,047,832

Real 

distance

03,500حق بیمه

0عوارض بزرگر
Base tone 

per kilometer

Avrage 

tone per 

kilometer

مالیات بر ارزش 

افزوده
0146.7107.87

0خدمات
Real weight 

load

مبلغ قابل پرداخت  

پایین بارنامه
لطفا وزن محموله را در فیلد مقابل قرار دهید 11,945,29027.753

لطفا فاصله مبدا تا مقصد را در فیلد مقابل قرار دهید 

Full fare function



 
22 

 

 موجود: وضعیتمطابقت با 

نكادر ملكادی بکرايكه راستی آزمكايی و مطاباكت رفتكار تكن بكر کیلكومتر بكا شكرايط موجكود حمكل و ناكل کكاالی ايكران برای 

 متنكارر بكا پايلوت مورد بررسی قرار گرفت منحنی های کرايه به صورت ناطه به ناطكه رسكم شكد وجنوبی به صورت 

ابكه تاريلكا رفتكار منحنكی کرايكه هكای موجكود از بنكادر بكا رفتكار نااط نكرخ حمكل توسكط توابكع طراحكی شكده احصكا  شكد ت

ازه بنكدی رفتار اين توابع به مكا ن كان مكی داد کكه بكتوابع متعاوت بود   طراحی شده مطابات داشت ولی عرك از ملدا  

یكداد وت به ما ن ان ممسیر حمل کار درست و منطل  بر عرف حمل و نال ايران بوده است و عرك از ملدا  های متعا

 . ستاکه محاسلات انجام شده برای تعیین نرخ حمل منطل  بر واقعیت و متناسب با دخل و خرج کامیون صورت گرفته 

یك  تكرين خواهد شد که بكرای کلیكه مسكافت هكا بكه دق نتايت با تطلی  خط روند با منحنی بدست آمده معادله ای حاصلدر 

 ه خواهد کرد .شکل ممکن کرايه حمل را محاسل

 

 کیلومتر  –اثرات اجرای تن و نتايج 

 داران کامیون اقتصادی شرایط کردن متعادل(  الف

 میدرتع ، بدنده ثالدث، ،شدخص رانندده کمدک و رانندده بیمده هدای هزینده:  جملده از کدامیون هدای هزینده کدل کیلدومتر بر تن 

 رکیلدومت تدن.  میکندد مشدخص را سدرمایه بازگشت ، راننده کمک و راننده مزایای و حقوق ، ،الستیک سوخت نگهداری،

 اسداس بدر یمنطقد کرایده پیشدنهاد بدا برکیلدومتر تدن .میکندد کالیبره بارگیر ظرفیتهای تمام وبرای ، کشف را ها ههزین تمام

 را هماهند  پرداخدت نظدام یدک کشدور سراسدر در اجرایدی قابلیدت و گدذاری سدرمایه سدود بازگشدت و جاری های هزینه

 درقسدمت.  کدرد خواهدد حدذف را ونقدل حمدل در موجود اقتصادی غیر و کاذب رقابتهای اساس همین بر. اورد یم بوجود

 . داد خواهیم توضیح نقل و حمل مشکالت و مسائل و نوسازی بر کاذب رقابتهای این تآثیرگذاری مورد در اخر

 بازرگانی و تجارت در شفافیت( ب

 میکند تولید مشابه کامال محصول یک کارخانه دو هر که گیریمب نظر در را سیمان کارخانه دو:  مثال

  طدی کارخانده درب را خدود محصدول کده کیلدومتر ۶۰۰ کارخانده یک و دارد فاصله کیلومتر۳۰۰ مقصد تا کارخانه یک 

 مدتقی ایدن از کده! اندد داده قدرار حدداقل قیمدت خدود محصدول فدروش بدرای یا میفروشند واحد قیمت یک به توافق و تفاهم
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 کارخانده ورشکسدتگی از جلوگیری و اقتصادی توجیح اینکار عمده دلیل که. دارد مختلفی دالیل توافق این. نفروشند کمتر

 .میباشد

 میگیرد؟ صورت چطور کارخانه دو این بین رقابت

 دوندهگر از حتمدا کندد رعایت را کامیوندار حقوق و حق بخواهد دارد مقصد تا بیشتری فاصله که ای کارخانه صاحب اگر

 سدتد معمدوال و میگیدرد صورت حمل کرایه کردن کم با سالم نا های رقابت این غالبا که صورتی در میشود حذف رقابت

 از یکدی کده ونقدل حمل صنعت ورشکستگی و بازار در نظمی بی باعث و میرود فرو کامیونداران جیب در کاال صاحبان

 تگیورشکسد از و میکندد ایفدا بخدوبی را خدود نقدش مواقدع این در ترکیلوم بر تن.  میشود است کشور اصلی و پایه صنایع

 . شد خواهد بازرگانی و تجارت شفافیت باعث حال عین در و میکند جلوگیری صنف

 

 تُّجار و بازرگانان اقتصادی و منطقی بازاریابی( ج

 سدعی فروشدنده  (مسدافت -وزن  از پیدروی) گیرد صورت شده یاد روال طبق کشور سراسر در کرایه پرداخت که زمانی

 . برساند خریدار دست به را خود کاالی هزینه باکمترین و مسیر کوتاهترین از میکند

  شد اشاره سیمان های کارخانه به باال در:  مثال

 اید برسدانند بفدروش کیلدومتر ۳۰۰ از کمتدر مسدیرهای در را خدود محصدوالت میتوانندد مشدابه صنایع و ها کارخانه همین

 بدازار و اورده روی المللدی بدین بازاریدابی و صدادرات سمت به دارند قرار مرزها مجاور استانهای در که عیصنای اینکه

 رصدتف ایجداد و المللدی بدین رقابدت بده را داخلدی ناسدالم رقابدت و.  نکندد اشدبا ونقدل حمدل ورشکسدتگی قیمت به را داخلی

 زهحدو شددن گسدترده و کدرد خواهد جلوگیری زائد دهایترد از موضوع همین که نماید تبدیل کشور به ارز ورود و شغلی

 ردهکد تحصدیل بخشدهای اختیدار در فرصت این صادرات توسعه با دارد دنبال به را مرزها از خارج تا نقل و حمل فعالیت

 . تداش خواهد پی در را اقتصادی رونق و اشتغالزایی مجموع در که گرفت خواهد قرار جامعه کارفرمایی و کارگری و

  . داد خواهد پوشش را نقل و باحمل مرتبط های سیستم و را جامعه کل اقتصادی صرفه این

 هدای هزینده در جدویی صدرفه ، جادهدا نگهدداری و تعمیر های درهزینه جویی صرفه ، سوخت مصرف در جویی صرفه

 و شدود سدازی کسدانی هدا کرایده محاسدبه روش کده وقتی طرفی از و. ترمز لنت. الستیک مثل کامیونها مصرفی اقالم در
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 خدود شدهر پایانه در.  دارد اقتصادی توجیح خود شهر در خواب حداقل با خودش شهر از بار حمل که ببیند کامیوندار یک

 . میباشد حسنه چندین دارای خود امر این که میکند حمل خودرا نظر مورد بار و میماند بار نوبت در روز ۳ الی ۲

 شدهر رد کدامیون و رانندده توقدف زمدان در اینکده دوم میرسدد حدداقل بده کداال ورودی یمباد بار نوبت در توقف اینکه اول

 تدوجهی قابدل مقددار بده خدالی یکسدر تدردد هزینده ، خوابگداه ،هزینده خدورا  هزینده مثدل جدانبی های هزینه سکونت محل

 جلدوگیری و ترافیدک نشدد روان و کشدور جادهدای در تخصیص ترافیک و بار توزیع در عدالت اینکه سوم !میابد کاهش

 . میشود کاال حمل مجدد و بارانداز بعنوان تهران مثل شهرهایی مرکزیت از

 

 شناسایی اقالم هزینه ای و معرفی اثرپذیری نرخ حمل از تورم هر قلم ( د

این نابردر نظر داشته باشید که جامعه ایران میزان تورم در هر خدمت را متناسب با کاهش ارزش پول ملی می داند ب

تدن  میزان تورم انتظاری متناسب با تدورم ارزی اسدت ، امدا حقیقدت مداجرا ایدن اسدت کده تمدام پدارامتر هدای مدوثر بدر

رز روندد اکیلومتر کرایه حمل از نرخ ارز تاثیر نمی گیرد لذا طرح تن بر کیلدومتر بدا شناسدایی مدوارد متداثر از ندرخ 

 مناسب افزایش یا کاهش کرایه را میسر خواهد کرد .

در  گذشدتگان سدوءمدیریت از ناشدی هدم ُشدک ایدن کده ، کندد وارد ُشدک جامعده بده یکبدار دارد احتمال کیلومتر تن اجرای 

 ههمد.  کدرد خواهدد حدل خود در نرم بصورت را تورم از ناشی نوسانات تمام بعد مراحل در اما ، است ونقل حملصنعت 

 را تسدوخ قیمدت به عنوان مثال چنانچه دولدت بخواهدد.  یکندم تحمل را فشاری چه سوخت یارانه برای دولت که میدانیم

 رابدر مدتقی فشدار ایدن پیاپی های بروزرسانی کیلومتربا بر تن و داشت نخواهد نقل و حمل بر فشاری هیچگونه.  کند آزاد

 یریلدوگج بحدران بدروز از و کدرد خواهدد کمدک کشور اقتصاد به مالیم شیب یک با و میکند تقسیم جامعه درامدهای کلیه

را  خود ایگرانفروشیه واهی دالیل و مبنا اقتصادی سودجویان که ایم کرده کسب را تجربه این متمادی سالهای در مینماید

معرفی کرده  هرا موثر ترین مولفه در نرخ تمام شد کاال ونقل حمل کرایه وقرار داده اند  جامعه روانی جو از سواستفاده

 از پدس ومترکیلد بدر تن نرخ کرایه بروزرسانی یعنی گرفت خواهد افراد اینگونه از را ادهسوءاستف این برکیلومتر تن . اند

در  دیاقتصدا راهنمدای و جدامع دسدتورالعمل یک بعنوان  کیلومتر بر تن ، شد خواهد انجام جامعه دیگر بخشهای در تورم

 . کرد خواهد کنترل را تورم حمل کاالی جاده ای
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 دولتی حقوق اعاده و ونقل لحم اقتصادی امور شفافیت(  ه

 حمدل کرایده پرداخدت و کدامیون واقعدی هدای هزینه کشف باعث کیلومتر بر تن شد عرض دیگر بخشهای در که همانطور

 ایهد کرایده و نرخهدا تمدام مسدلمآ واقعدی کیلدومتر بدر تدن اجدرای بدا ، میشدود منطقدی سدود و کدامیون های هزینه اساس بر

 نقدل و حمدل شدرکتهای اینصدورت در و ایدد مدی در واقعدی صدورت به پنهانی و شفاف نیمه صورت از بارنامه در مندرج

 کشدندب دسدت است رفته نشانه را ونقل حمل و راهداری سازمان و راننده حقوق و حق که کاذب امدهای در از که ناچارند

 امر این و یافته افزایش است درصد ۴ ارمقد به کاال حمل قرارداد کل از که راهداری سازمان سهم نرخها شدن واقعی با. 

 شدورک در مدا وقتدی.  میشدود جادهدا بیشدتر چه هر نگهداری و تعمیر  نهایت در و مناسب مالی تامین باعث خود خودی به

 جلدوگیری مصدرفی اقدالم مخصوصدا کدامیون قطعدات شددن مستهلک از زیادی مقدار باشند داشته سالم روکش جادها تمام

 حمدل موضدوع در ، میشدود ونقدل حمدل مشدکالت و مسدائل پیگیر مضاعفی قوت و قدرت با راهداری نسازما هم ، میکند

 نقدل و مدلح بدا رقابدت بده قدادر کدامیون کرایه از بیش کارمزد و کاال حمل نرخ نبودن شفاف بخاط االن ما المللی بین ونقل

 بدود هیمخوا قادر سازی شفاف با ما و میکند لح را مشکل این کیلومتر بر تن ، نیستیم اروپایی حتی و همجوار کشورهای

 ونقل حمل با رقابت برای را مقداری و داده کامیوندار به را مقداری کرده بازیابی را هنگفتی مبالغ شرکتها کارمزد از که

 نضدم دهدیم نجدات ورشکسدتگی از را بخش این و یافته بهبود هم الملل بین ترانزیت بخش تا داده تخفیف خارجی رقبای و

  کاالی ملح به بخش این رانندگان و گردیده بخش این رکود باعث المللی بین شرکتهای پنهانی و سودجویانه عملکرد اینکه

 ثباعد المللدی بدین نقدل و حمدل امدر در شدفافیت گردیدده ضدعیفتر روز بده روز هدم داخلدی ونقدل حمدل و اورده روی داخلی

 .  میکند فراهم را جوانان بیشتر اشتغال زمینه المللی بین مناسب بازاریابی و میشود کشور به ارز ورود

 و متولیدان متما که کرده ایجاد را ای زمینه خود درون در کرایه پرداخت و حمل قرارداد عقد در شفافیت با کیلومتر بر تن

 بدا ایدیدار  وزارت جملده از کنندد پیددا دسدت خدود عدیواق و قدانونی حقدوق بده میتوانندد زمینده ایدن در نقل و حمل مرتبطان

 قشارا سایر به خود خدمات قیمت ودریافت واقعی سهم به هم دولت پرده پشت دستهای شدن کوتاه و حمل نرخ شدن واقعی

 . میرسد جامعه
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 کده دمیشدو نددفرآی یدک امددن بوجدود باعدث یکسان قاعده و اصول بر مبتنی حمل کرایه پرداخت طرح ارائه با کیلومتر تن

 ، میکند جلوگیری ونقل حمل در نظارتی و ذینفع حکومتی مختلف دستگاهای بین مناقشات از کشور کل در

 گردانددمی مکدانیزه را درامدد بدر مالیدات اخدذ وهمچندین میبخشدد تسدهیل را قانون مجری و قانونگذار کار امر حقیقت در و

 . میباشد بالقوه و ادرا  قابل که است رکیلومت بر تن متن در نهفته واقعیتهای از امر واین

 

 دولت  کمک بدون فرسوده ناوگان نوسازی( و

 بدر تن نقش به تفصیل به قبل قسمتهای در سوخت مصرف سازی بهینه و ارز خروج در جویی صرفه. ناوگان وری بهره

 در ودخد خددمت زمان در وندارکامی اگر شده یاد جهات جمیع به توجه با شد عرض پنهان و اشکار ماموریتهای و کیلومتر

 کدارکرد سدال ۵ طدی قرارنگیدرد اجحداف مدورد ونقل حمل شرکتهای توسط و باشد برخوردار واقعی کرایه از نقل و حمل

 یمدورد هدم اگدر نددارد دولدت بالعدوض کمدک به نیازی نوسازی زمان در نماید نوسازی را خود فرسوده کامیون میتواند

 یدانم یدا مددت دراز وامهدای بصدورت میتواندد دولت نباشد نوسازی به قادر خدمت زمان در شدید تصادفات بعلت که باشد

 . نماید کمک تعویض یا نوسازی جهت کامیوندار به مدت

 مالیدم بشی با حتی بردارد را نقل و حمل به تخصیصی های یارانه تمام میتواند دولت برکیلومتر تن اجرای از پس دوسال

 شدیب نهمدی بدا بایدد هدم کیلدومتر بدر تدن البتده برسداند صدفر بده یدا چهدارم یدک بده میتواندد مهد را سوخت اور سرسام یارانه

 اقتصداد بده بزرگدی کمدک السدتیک و قطعدات خریدد بدرای ارز خدروج امدر در نوسدازی خدود شدک بدی شدود بروزرسانی

 بده نسدبت کداال لحمد برابدر شدرایط در را کشدور سدالیانه و ماهیانده مصدرفی سدوخت حدداقل ناوگدان نوسازی میکند کشور

 . میدهد کاهش درصد ۳۰ حداقل قبل سالهای

 و سددازمان حددق گوندداگون مالیاتهددای زمیندده در شددفافیت اشددتغالزایی و اقتصددادی نظددر از همدده ایددن طددرح یددک وقتددی مسددلما

 نهسدالیا کده(( روزدنیدا آوری وفدن ایمندی بدا کامیونهدای از واسدتفاده نوسازی بوسیله))تصادفات از جلوگیری  و ارزاوری

 تولیدددات از چقدددر تصددادفات همددین در و میگیددرد را هموطنددان و نقددل و حمددل متخصددص نیروهددای از زیددادی تعددداد جددان

 طراحدان یدا طدراح هدف و گیرد قرار محترم مسئولین توجه مورد باید دارد برنامه میرود دست از ملی خالص و ناخالص

و در پدی آن ایدن طدرح بده دنبدال فرمولده کدردن و کالیبراسدیون کرایده حمدل  بلکده نیست حمل کرایه بردن باال طرح این
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 جدویی وصدرفه المللدی بدین گونداگون رقابتهدای ایجاد و مالی و انسانی منابع از بیشتر برداری بهره و قتصادا کل به کمک

 تقسدیم و ملدی ثدروت تجمیدع عددم و ملدی مندابع رفدت هددر از جلدوگیری و کامیونها مصرفی اقالم و سوخت های زمینه در

 .و ایرانی ایران  ندیسربل برای تالش نهایت در و  است المال بیت های یارانه عادالنه
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