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  مقدمه

تبصره با  8ماده و مجموع  5 قالب دراعالم وصول و  1/5/1398در تاريخ طرح تشكيل بورس حمل بار و مسافر 

تشريفات قانوني تقديم مجلس محترم شده  انجام براينفر از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي  27امضاي 

ها و وجود نابساماني در حوزه حمل بار و مسافر و عدم تناسب درآمد رانندگان با هزينه است. در توجيه طرح به

  منتفع شدن آنها از حاصل زحمت رانندگان، اشاره شده است.كسب درآمد بيشتر توسط دالالن و 

 

 ات كارشناسيظمالح

طرح تشكيل بورس حمل بار و مسافر، شايان ذكر است در فرهنگ اقتصادي،  موضوع در رابطه با نظر به عنوان .1

بازار ارز و سهام تعريف شده  محل مالقات بانكداران و واسطه اوراق بهادار و بازرگانان، همچنين (Bourse) بورس

اما با  ،اكنون بورس كاال و نفت نيز فعال استاگرچه در كشور ما دايره شمول بورس افزايش پيدا كرده و هم 1.است

مشخص  يك از مواد طرح حاضر ماهيت اين نوع بورس تعريف نشده و يا ارجاع به مرجعيتوجه به اينكه در هيچ

 .ه حمل بار و مسافر محل ابهام استسيس آن در زمينأصورت نگرفته است، لذا اطالق بورس و ت

ها قابل ارزشگذاري براساس تجربه جهاني خدمات حمل بار و مسافر در قالب اوراق بهادار در بازارهاي فناورانه و نه در بورس .2

افزاري و ارتباطات هاي نرمهاي كااليي فاقد زيرساختكه اساساً بورسو معامله است. در ادامه اين نكته را بايد اضافه كرد 

 هاي عمومي و خصوصي هستند.در بخش ،هاي متولي اين موضوعبا نهادها و سازمان ،الزم و تعريف شده

هاي خصوصي( ، تعيين نرخ كرايه حمل بار )مخصوصاً توسط باري1397ماه شايان ذكر است تا قبل از دي .3

گرفت و اين موضوع، ضابطه يا فرمول مشخصي براي تعيين قيمت ها صورت ميتوافقي بين راننده و باربري صورتهب

حمل بار نداشت كه اين اشكال اساسي باعث ايجاد شرايط داللي و رانت براي فعاالن در حوزه حمل بار و باربري 

كيلومتر(، فرمول مشخصي براي حمل بار  ـ بود. پس از تصويب و ابالغ دستورالعمل تعيين كرايه حمل بار  )تن

ها تعيين گرديد كه تاحدود بسيار زيادي باعث كاهش رانت داللي در تعيين قيمت حمل بار توسط توسط باربري

 8ها بين د و درواقع موجبات عدم تضييع حقوق رانندگان فراهم شد. طبق اين فرمول، باربريشفعاالن اين حوزه 

 كرايه تعيين از پس ،(خصوصي هايباربري براي درصد 10 و باري عمومي هايي پايانهدرصد برا 8درصد ) 10الي 

 .ندكنمي برداشت كميسيون بار، حمل نهايي

  
                                                                                       

 فرهنگ علوم اقتصادي. ،دكتر منوچهر فرهنگ .1
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هاي منظور كاهش هزينهموظف است بورس الكترونيك حمل بار و مسافر را به وزارت راه و شهرسازي»( طرح آمده است: 1در ماده ) .4

صورت عام ( به1شايان ذكر است حمل بار و مسافر در ماده )«. اندازي كندگري و تشديد رقابت در كرايه بار و قيمت بليط ... راهواسطه

گيرد شهري انجام ميشهري و دروننقل برونويعني حمل ونقليحملكه حمل بار و مسافر در كشور در دو شكل صورتيبيان شده در

اي، ريلي و هوايي است و متولي آن هم وزارت ونقل عمومي جاده، متشكل از حملدرياييونقل شهري، در نبود حملونقل برونكه حمل

دايره شمول حمل  (1لذا در ماده ) ها هستند.شهري هم وزارت كشور و شهرداريونقل درونمتولي حملهمچنين شهرسازي است.  و راه

 نامشخص است.شهري و درون شهريونقل برونبار و مسافر در حمل

اندازي كه طبق قانون اوراق بهادار، راه( تشكيل بورس را برعهده وزارت راه و شهرسازي قرار داده است درحالي1طرح مذكور در ماده ) .5

 دارايي است. هر نوع بورسي برعهده وزارت امور اقتصادي و

اندازي و اداره اين بورس را به بورس كاال يا بخش خصوصي وزارت راه مجاز است راه»( آمده است كه 1ماده ) «1»در تبصره  .6

 در اين باره:«. واگذار كند

شهرسازي وزارت راه و  عبارت ناقص است و ثانياً كه اوالً استفاده شده است «وزارت راه»الف( در تبصره مذكور، از عبارت 

 شهري را برعهده دارد؛ ونقل برونمسئوليت حمل

و در  تواند با بورس كاال تجميع شودب( با توجه به اينكه حمل بار و مسافر فعاليتي خدماتي است، اين فعاليت خدماتي نمي

 بورس اوراق بهادار قلمداد كرد؛ ءبندي اين موضوع را بايد جزصورت طبقه

ونقل عمومي بار و هاي مسافري شيوه مديريت بر حملهاي بار و نيز در ترمينالاكنون در پايانههم اين نكته كه با توجه به ج(

مفاد مندرج در  مالحظهبا لذا درخصوص واگذاري بورس مذكور به بخش خصوصي  ؛اي با برداشت خصوصي استمسافر تقريباً شيوه

 طوربهامر  ، اينربطذي دستگاه نظارت فعاليت نحوه ابهام در نيز ورس درخصوص ممنوعيت صدور بارنامه و بليت خارج از بو (2ماده )

 ؛آوردوجود ميبهرا زمينه بروز رانت و فساد  لقوهاب

خواهد شد و اين منجر اندازي بورس الكترونيك حمل بار و مسافر توسط وزارت راه و شهرسازي به بزرگتر شدن دولت د( راه

 .استقانون اساسي  چهارموچهلهاي كلي اصل مغاير سياست

«. شودتأمين مي تهاي اجراي قانون از طريق دريافت سهم هر بارنامه و بلييه هزينهلك» :است كه آمده( 1ماده ) از «2»در تبصره  .7

 نحوه و ادامه فعاليت تكليف مذكور، با توجه به تشكيل ساختار جديد حمل كاال و مسافر، در ارتباط با هزينه اجراي قانون در طرح

 .مشخص نشده استهاي مسافري موجود كشور هاي بار و ترمينالپايانه

اي تعيين شود كه اي باشد كه كرايه بار براساس مناقصهگونهسامانه بورس بايد به» :كه است ( آمده1ماده ) «3»در تبصره  .8

كارگيري كلمه مناقصه در تعيين بهرسد نظر ميبه«. در آن شركت كنند ونقل بار و همچنين رانندگان يا نمايندگانهاي حملشركت

گيرد هزينه تمام شده حمل است و اين نرخ كرايه بار مالك قرار ميدر تعيين كرايه بار با ماهيت تعيين نرخ مطابقت ندارد زيرا آنچه 

 كند.كرايه حمل را مشخص مي نرخاضافه سود متعارف، هزينه به

 اين موضوع بيانگر اين مطلب است كه .«خارج از اين بورس ممنوع است تصدور بارنامه و بلي» ،از طرح مذكور (2ده )نظر به ما .9

كه  فعاليتي؛ ه خواهد شداجرايي پرداخت فعاليتستادي به  فعاليتجاي به عمالً ،تصدور بارنامه و بلي با پرداختن به مذكور بورسدر 

لذا با توجه به ابهام و عدم شفافيت در نحوه ادامه  .استانجام  درحال هاي مسافري موجود كشورترمينالهاي بار و اكنون در پايانههم
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بروز اختالل در فرايند صدور  تواند موجبمي مورداين  اجرايهاي بار و مسافري و نحوه فعاليت و پشتيباني بورس، فعاليت پايانه

 است. فاقد ضمانت اجرايي مذكور مفاد مادههمچنين  شود.بارنامه و بليت 

مصوب  كشور ينظام مال يو ارتقا ريپذرقابت ديقانون رفع موانع تول»ناقص است و « قانون رقابت»عبارت  طرح حاضر، (3ماده ) در .10

 . استصحيح « با اصالحات و الحاقات بعدي 1/2/1394

قيمت  يدرصد 100 ماليات اخذ اعمال سياست همچنين. حكم جديدي براي سازمان امور مالياتي تعيين شده است( 4در ماده ) .11

فقط در يك مسير رفت يا برگشت وجود دارد  انجايي مسافرهي جابكه تقاضا برااي مواقع هاي خالي حمل مسافر در پارهصندلي

هاي انندگان و شركتبراي ر دليل نداشتن صرفه اقتصاديممكن است بهدر ايام راهپيمايي اربعين، تعطيالت نوروزي و غيره(  )مثالً

 . شودونقل حمل ناوگانفرآيند عرضه و تقاضا در  چرخه سبب بروز اختالل در مرتبط،

 اي است.نامهن آيينأ( تعيين مقادير زماني آخرين لحظه خريد بليت داراي ش4ماده ) «1»در تبصره  .12

 

 پيشنهاد و بنديجمع

حوزه بار  نقل، خصوصاًووزه حملحبه همه ابعاد و شقوق  «بورس حمل بار و مسافر تشكيل»در طرح رسد نظر ميموارد باال به نظر به

 در كشور توجه نشده است و طرح مذكور از دقت، پوشش و عمق كافي آنو گستردگي  ، پيچيدگيبا توجه به حجم باالو مسافر، 

نظمي در شبكه عظيم بي و احتمال بروز اختالل در صورت تصويب طرح مذكوردرمجموع . يستبرخوردار ن براي ارتقاي اين حوزه

  .دشوپيشنهاد نميطرح اين تصويب بنابراين  ،وجود داردونقل كشور حمل

 

 

 


