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پربیننده ترین تیتر خبرها

کیوسک

کد خبر: ١۵٩٧۵

همه کشتی هاي ایرانی ملی هستند
روشن است که بزرگ ترین قربانی دخالت ھای دولت در اقتصاد، بخش خصوصی است. شرکت ھای دولتی
ازآنجاکه دغدغه سوددھی ندارند، اغلب مسیر اشتباه خود را ادامه می دھند؛ اما بخش خصوصی ازآنجاکه
مجبور است به سود برسد، ناگزیر تالش می کند بھترین مسیر را انتخاب کند.  از سوی دیگر حضور در بازار
برای بخش خصوصی به معنای رقابت است. رقابتی که دخالت ھای مکرر دولت آن را تھدید می کند و عمالً آن

را نابود می کند. وزیر راه وشھرسازی بارھا بر ایجاد فضای رقابتی تأکید کرده است. 

سازمان بنادر و دریانوردی نیز در تالش است تا ھمین مسیر را پیش بگیرد. بااین حال ھمه چیز در اختیار این دو
نیست. عالوه بر این پس از اجرای اصل ۴۴ ھمچنان برخی از شرکت ھایی که سابقاً دولتی بودند، ھنوز ھم
از حمایت ھا دولت بھره می برند و این به معنای ناتوانی بخش خصوصی برای حضور در بازار رقابتی است.
«حق پرچم» ازجمله مواردی است که بخش خصوصی شدیداً منتقد آن است. امید ملک ، فعال بخش
خصوصی و عضو ھیئت مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته، در این گفتگو به این موضوع پرداخته است.

 
«حق پرچم» از کجا و با چه دلیل آغاز شد؟ 

باید کمی به عقب برگردیم. فکر می کنم سال ٧٣ بود که سازمان راھداری وقت این موضوع را به صورت
الیحه ای به وزارت راه وترابری پیشنھاد می دھد و آنھا ھم از طریق دولت الیحه را به مجلس می برند و تصویب

می شود.

در آن زمان ھم مثل امروز سازمان راھداری متولی حمل ونقل جاده ای بود و درنتیجه تمام توجه و تمرکز خود را
روی این بخش گذاشت و بسیار تالش داشت تا از ناوگان جاده ای کشور حمایت کند. در الیحه ھم تمام

کلمات بر ھمین اساس و مبنا به کار برده شده اند.  
ایده ھم این بود که در مرزھای جاده ای کشور نماینده ھای سازمان راھداری مستقر شوند و کامیون ھای
خارجی را پایش کنند و ببینند که مثالً این کامیون تا چه عمقی می خواھد برود یا اینکه تفاوت قیمت سوخت

لحاظ شود و چیزھایی از این قبیل.
 

آن زمان مشخص بود که این درآمد برای چه بخشی باید ھزینه شود؟ 
در آن زمان وقتی وزارت راه و ترابری تصمیم به نوشتن آیین نامه گرفت این آیین نامه را در بیست وچند بند تنظیم

کرد و تمام این بندھا ھم درباره حمل ونقل جاده ای بود.  
در این آیین نامه فقط صحبت از رانندگان و ناوگان جاده ای است. حتی قانون گذار محل مصرف این عوارض را
ھم در قانون ماده واحده پیش بینی کرده و بر این اساس این درآمد باید برای توسعه بزرگراه ھا و آزادراه ھا
ھزینه بشود. طبیعتاً در زمان تصویب این قانون در سال ٧٣ با توجه به شرایط تحریم، سال ھای ابتدایی پس از

جنگ و دغدغه سازندگی این اتفاق توجیه داشت
 

پس چطور بخش دریایی و ھوایی ھم مشمول این قانون شد؟ 
امروزه ھمه می دانند که این آیین نامه مربوط به حمل ونقل جاده ای است.  

متأسفانه ما نمی توانیم ثابت کنیم، اما کسانی ھستند که می توانند شھادت بدھند که مسائلی در کار بوده
و برخی از نمایندگان سازمان ھای ذی نفع به وزارت راه گفته اند که موقع نوشتن آیین نامه در یکی از بندھا
جلوی ناوگان جاده ای پرانتزی باز شود و حمل ونقل دریایی و ھوایی ھم نوشته شود. از آن زمان این حرکت
غیرقانونی به تجارت کشور تحمیل شده است. سازمان ھای دولتی ھم متأسفانه خودشان را پاسخگو
نمی دانند. در سال ٨۶ ھم این جریان دوباره طرح شد و کسی پاسخ نداد و بعدازآن ھم مطرح شده است.
بعد ما این طرح را به کمیسیون ماده ٧۶ بردیم و اآلن ھم این موضوع مطرح است. مگر در زمان تحریم که
تردد ناوگان به ھمه قاره اروپا ممنوع شده بود ھم اگر از اروپا باری می آوردید باید این عوارض را پرداخت

می کردید!
 

موضع سازمان ھای ذی ربط چه بوده است؟ 
در تمام طول این سال ھا سازمان راھداری توضیحی نداده که ناوگان ما در کجای کره زمین تردد ندارد و
درنتیجه ھر باری که وارد کشور شده شامل این عوارض شده است که از دید ما غیرقانونی است و گرفته

ھم شده است.
 

اما استدالل دولت این بوده که قرار است از ناوگان ملی حمایت کند 
مگر وظیفه دولت این است که در تجارت دخالت کند؟ تاجر باید بھره ببرد و این درست نیست که دولت
خودش را در جایگاھی بگذارد که باید با این ناوگان کار کنی وگرنه من تو را جریمه می کنم. این مداخله در
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تجارت است. ما از اساس با این طرح مخالفیم؛ اما متأسفانه این شرایط استمرار داشته و دوستان ھم
تمایلی ندارند که شفافیت باشد. ھمه بحث ھم این است که بارھا با ناوگان ملی حمل شود.

 
تأثیر این قانون به شکل ملموس چه بوده است؟ 

وقتی ظرفیت ناوگان تکمیل است و بار وجود دارد تکلیف چیست؟ آن ھم درحالی که بیشتر کاالھای ما
خارجی است. در دوران تحریم کرایه حمل از چین به ۴ ھزار دالر رسید و اآلن این کرایه به ۴٠٠ دالر کاھش
یافته است. این امر به دلیل رقابت است. اگر رقیب نداشته باشیم که وضعیت فاجعه خواھد بود. فلسفه

چنین قانونی اشتباه است.
 

تکلیف حمایت چه می شود؟ 
این فقط مربوط به ناوگان جاده ای است و اآلن ھم فصل آن به سرآمده است. باید به دنبال روش ھای نوینی
باشیم. باید با شیوه ھای نوینی به دنبال حمایت از ناوگان داخلی باشیم. باید تالش کنیم با بھره گیری از
مزیت نسبی کاری کنیم. کاری که به رقابت آسیب نزند. قلمرو داخلی کشور ما وسیع است و طبیعتاً
پیمایش ناوگان ھایی که وارد این قلمرو شوند دارای ھزینه خواھد بود. طبیعتاً ھر کامیون خارجی که وارد
کشور شود بیش از یک کامیون داخلی ھزینه خواھد داشت. البته فعالً ما به بخش دریایی کار داریم. این
عوارض نابه جا و ناحق است. امیدواریم با تالش ھای شورای عالی ترابری این وضعیت به شرایط اسبق

برگردد و حمایت ھم به شکلی صحیحی صورت بگیرد.
 

خیلی ھا معتقدند این قانون به نفع کشتیرانی جمھوری اسالمی بوده و درواقع نوعی تبعیض
آشکار است 

بسیار زیاد! کدام یک از شرکت ھای خودروسازی بزرگ کشور برنامه حملشان را به شکل مناقصه برگزار
می کنند؟ ھیچ کدام. ھمه این بارھا در اختیار کشتیرانی جمھوری اسالمی ایران است. ما که مخالف
کشتیرانی جمھوری اسالمی نیستیم. ما فقط می گوییم این ناوگان باید در بازار به شکل سالم رقابت کند.
آقای دکتر آخوندی ھم در روز حمل ونقل به درستی اشاره کردند که حمل ونقل دریایی عرصه جھانی است و
محلی نیست. کشتیرانی جمھوری اسالمی خودش بر بنادر و بار کشور تمرکز کرده است و ما به عنوان

بخش خصوصی باید بچرخیم تا بار بگیریم و بعد ھم زیر این بار این قانون برویم.
 

اما این توجیه وجود دارد که نوعی درآمدزایی است. 
ناوگان دریایی باید بتواند چسبندگی و وابستگی خودش را ایجاد کند. وقتی شما در این عرصه ھستید باید از
طریق طرف ھای خارجی ارز وارد کشور کنید. حاال از من تاجر ایرانی ارز را بگیرید که ھنر نیست. آن ھم با
ضرب جریمه. متأسفانه دو سال و نیم است که این عوارض افزایش پیدا کرده است. این به معنای گران کردن

نھاده ھای تولید داخل کشور است.
 

شرکت کشتیرانی جمھوری اسالمی ایران مدت ھاست که دیگر یک شرکت خصوصی است.
بااین حال ھنوز ھم به عنوان ناوگان ملی شناخته می شود. با این نگاه موافقید؟ 

شرکت کشتیرانی جمھوری اسالمی قبالً دولتی بوده اما واگذارشده و اآلن ھم به اشتباه می گویند ملی.
ھمه کشتی ھا و قایق ھایی که در این کشور ھستند، ملی به شمار می روند. نه اینکه فقط یک شرکت تافته
جدا بافته باشد. این اسم اشتباه است. اقتصاد یا دولتی است، یا خصوصی است یا تعاونی. اگر دولتی
است و باید حمایت کنند باید دولت از جیب خودش حمایت کند؛ نه اینکه از جیب مردم از یک ناوگان خصوصی
حمایت شود. دولت ھم می تواند این کار را بکند. ھمیشه ھم این کار را کرده است. وام ھای بالعوضی که به
این شرکت داده شده جزو ھمین حمایت ھاست؛ دولت می تواند در بخش سوخت از این ناوگان حمایت کند.

نه اینکه در مسیر تجارت دخالت کند و آن را مختل کند.
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