
افول صنعت حمل و نقل ریلی 
در سایه عدم حمایت دولت

گفت و گو با مهندس بابک احمدی 
رییس انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل 

ریلی و خدمات وابسته

صنعت حمل و نقل ریلی کشور دو بخش اصلی دولتی و خصوصی دارد. در بخش دولتی مسئولیت تنظیم و تدوین قوانین و مقررات، تنظیم گری، نظارت و جلوگیری 

از انحصار و کنترل روابط و ایجاد حمایت های الزم از بخش هایی که صرفه اقتصادی کافی برای ســرمایه گذاری توســط بخش خصوصی ندارد باید مالک عمل باشــد. در 

بخش خصوصی که نیازمند حمایت بیشــتر از ســوی دولت اســت دولت باید همانند ســابق نقش خود را به عنوان مالک و ســرمایه گذار ایفا کند. بخش خصوصی هیچ 

وظیفه ای ندارد در جایی که ســرمایه گذاری صرفه اقتصادی ندارد ســرمایه گذاری کند و اگر دولت از ایفای نقش خود شــانه خالی کند صنعت حمل و نقل ریلی به گل 

خواهد نشســت که نقطه افول صنعت حمل و نقل ریلی کشــور خواهد بود. در بخش هایی که ســرمایه گذاری نتیجه مناسب دارد، دولت باید به بخش خصوصی بسپرد 

و صرفا در موضع تنظیم گری، حمایت از ســرمایه گذاری ها و کاهش ریســک های ســرمایه گذارانی که وارد این حوزه می شــوند ایفای نقش کنند. اگردولت بخواهد در 

اشــل های حداقلی بازده ســرمایه به ســرمایه گذاران تازه وارد این حوزه، خوش آمد بگوید قاعدتا ســرمایه مورد نیازی که مقرر اســت بخش خصوصی وارد کند انجام 

نخواهد شــد و متعاقبا رشــدی در صنعت ریلی که در این ســال ها مورد مطالبه بوده رخ نخواهد داد. دولت باید در بخش هایی که صرفه اقتصادی دارد و یا اقتصاد آن 

قابلیت ترمیم و بهسازی است کنار بکشد و مسئولیت توسعه و سرمایه گذاری جدید را به بخش خصوصی واگذار کند و مراقبت حداکثری و مستمر از حفظ سرمایه های 

ورودی بخش خصوصی داشــته و ایجاد یک حاشــیه ســودآوری و بازدهی مناسب برای تشویق و ترغیب سرمایه گذاران جدید برای ورود به بخش ریلی با نگاه بلند نظرانه 

فراهم کند. 

مهندس بابک احمدی در گفت و گو با فصلنامه ندای حمل و نقل ریلی معتقد است در حوزه هایی که صرفه اقتصادی وجود ندارد نمی توان از بخش خصوصی توقع 

داشت در زیان دولت شریک باشد. به صورت خاص در حوزه حمل و نقل حومه ای و مسافری در قطارهای معمولی به خصوص در حوزه توسعه، دولت هنوز باید ایفای 

نقــش کنــد. در حــوزه حمــل و نقل باری نیز با تنظیم قوانین و مقررات، حاشــیه امنی برای ســرمایه گذاران تازه وارد به این بخش ایجاد کنــد. ادامه گفت و گو را مطالعه 

فرمایید:   

انجمن صنفی شرکت های حمل  نقش و رسالت 
و نقل ریلی و خدمات وابسته در توسعه این مد 
دنبال  را  اهدافی  چه  و  چیست  نقل  و  حمل  از 

می کند؟
انجمــن صنفــی نــام دارد و موضوعــات مرتبط 
بــا صنــف را دنبال می کند اما به معنای آن نیســت 
کــه بــه موضوع مشــکات ریلــی یک طرفــه نگاه 
کنــد و نــگاه کان درانجمن وجود نداشــته باشــد. 
ایــن انجمــن در جهــت ارتقــای کمی و کیفــی این 
بخش از صنعــت حمل و نقل ریلی تاش می کند. 
شــرکت های متعددی از جمله مالکین شرکت های 
بهره بردار و خدمات وابســته عضو انجمن هستند. 
انجمــن صنفی فقط مطالبه گر نیســت بلکــه ارائه 
دهنــده راهــکار و تصمیم ســاز نیز می باشــد. آنچه 
بعــد از آغــاز فرایند خصوصی ســازی در کشــور رخ 

داد صرفا واگذاری منابع و امکانات و برون ســپاری 
زیرســاخت های اجرایــی نبود آنچه از برون ســپاری 
مــد نظر بود برون ســپاری اختیارات و اســتفاده از 
چابکــی و پویایــی ذهن تجــارت خصوصی هم بود 
به همیــن دلیل انجمن در کنار پیگیری موضوعات 
صنفی مرتبط با منافع اعضاء به حضور در نهادهای 
تصمیم ســاز و مشــارکت در فرایند تصمیم ســازی 
هم نقش دارد. در سنوات گذشته یعنی قبل از این 
تاریخ انجمن به عنوان اسپانســر برخی از پروژه های 
زیرســاختی در حــوزه فرایندهــا و برنامه ریزی کان 
حمــل و نقل ریلــی و تجدید ســاختار این صنعت 

فعالیت کرده است.  

و  چشم انداز  می شنویم که  مکرر   1382 سال  از 
است،  شده  اعالم  ریلی  نقل  و  حمل  برنامه های 

باید  ریلی  نقل  و  حمل  سهم  می گفتند  همواره 
افزایش یابد و اکنون که سال هاست از آن زمان 
بودیم  نقطه که  همان  در  همچنان  ما  می گذرد 
در  را  نیافتگی  توسعه  این  علت  ایستاده ایم، 
اعتبارات،  آن، کمبود  دالیل  از  آیا  می دانید؟  چه 
آن  نکردن  تعریف  درست  تصمیم گیری ها،  نوع 
صحیح  مدیریت  عدم  آن  دلیل  یا  چشم اندار 

است؟   
صنعــت حمــل و نقــل ریلــی امــروز در جایگاه 
واقعــی خود قرار ندارد و مقصر را نمی توان یکی از 
بازیگران و موثریــن این صنعت بدانیم. هم بخش 
دولتــی و هم بخش غیر دولتی در این عدم توفیق 
مسئول هستند و باید پاسخگو باشند. اصناف ما به 
بلوغ کافی که الزمه یک صنعت بالنده و رو به رشد 
هســت نرســیده اند. در بخش دولتی نیــز با همین 

“پرونده گفت وگو با مسئولین انجمن”
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مشکل مواجه هستیم. از سوی دیگر اصناف ما نوع 
تعامل، انتقاد و تصمیم ســازی مناسب را به خوبی 
آمــوزش ندیده اند. از ســوی دیگــر در بخش دولتی 
و حاکمیتــی هنــوز زیرســاخت هــای الزم و فضای 
فرهنگی مــورد نیاز برای پذیــرش نقدها و انتقادها 
و تصمیم ســازی های صــورت گرفته در بخش غیر 
دولتــی ایجاد نشــده و در تعامل بین بخش دولتی 
و غیر دولتی اســت که صنعت به بلوغ و شکوفایی 
مدیریتی مناسب شأن و جایگاه خود خواهد رسید. 
اینکه در کشــور برنامه حمــل و نقل ریلی وجود 
ندارد اشــتباه است. برنامه حمل و نقل ریلی وجود 
دارد امــا ســند جامع حمــل و نقل کشــور هنوز به 
عنوان یک ســند رســمی مصوب و اباغ نشــده که 
ســند جامع حمــل و نقل ریلی به عنــوان زیربرنامه 
مســتند نیــز جزئی از آن اســت که پــس از اباغ و 
رســمیت پیــدا کــردن بــرای پیگیــری مــاک عمل 
خواهــد بــود. اما در برنامه توســعه 5 ســاله ادوار 
مختلــف همواره عــدد 30 درصــد در حمل و نقل 
بار و عدد 20 درصد برای حمل و نقل مســافر ریلی 

ماک عمل بوده و مطرح شده است. 
عــاوه بر اینکه رشــد حمــل و نقل ریلــی را در 
ســنوات گذشته شــاهد بوده ایم اما ســهم حمل و 
نقل ریلی از حمل و نقل کشــور و تغییراتی که باید 
صورت می گرفته به انجام نرسیده زیرا امروز در کشور 
توسعه ناوگان حمل و نقل ریلی به بخش خصوصی 
واگذار شــده و توسعه زیرساخت های حمل و نقل 
ریلی بر عهده دولت اســت. توسعه زیرساخت های 
حمل و نقل ریلی کشــور به دلیل مســائلی همانند 
ســرمایه گذاری  در  نقدینگــی کافــی  وجــود  عــدم 
پروژه هــای عمرانی و نــگاه اجتماعی و منطقه ای و 
عدم نگاه اقتصادی در برنامه های توســعه ای باعث 
شــده خطوطی توســعه یابند که بار و مســافر کافی 
در آن خطــوط تردد نداشــته باشــند و هدف اصلی 
در توســعه خطوط ریلی نادیده گرفته می شــود. در 
ایجاد این مشــکات فقط بحث قوه مجریه نیست 
بلکه قوه مقننه و سایر ارکان تصمیم گیری که با این 
اولویت بندی، پروژه ها را اجرایی می کنند نیز در این 
ماجرا درگیر هســتند. نکته دیگر که کند پیش رفتن 
پروژه ها هست مشــکات تامین منابع مالی است 
کــه بایــد حرکت جدی بــرای رفع مشــکات تامین 
منابع پروژه های توســعه ریلی کشــور صورت گیرد. 
در بحث توسعه ناوگان صددرصد بخش خصوصی 
متولی توسعه ناوگان حمل و نقل ریلی کشور است 
کــه در ابتــدا باید اقتصــاد حمل و نقل بــرای رفع 
این مشــکل، درســت شــود و پس از آن بانک ها و 
سیســتم های تامیــن مالی به کمــک کار آفرین های 

حــوزه ریلی برای توســعه ناوگان حضــور پیدا کنند. 
در هر دو حوزه در ســال های گذشــته با مشــکات 
و فراز و نشــیب های بسیاری رو به رو بوده ایم. اگر 
سرعت رشد سودآوری و یا نرخ بازده سرمایه گذاری 
در بخش ریلی تقویت نشــود عمــا هیجانی که به 
ســمت توســعه حمل و نقل ریلی و سرمایه گذاری 
در ناوگان ریلی از ســوی ســرمایه گذاران ایجاد شده 
فروکش خواهد کرد و تقاضاهای موجود در بخش 
ریلی عملی نخواهد شد. راه آهن و مجموعه وزارت 
راه و شهرســازی بایــد مراقبــت دائمــی از اقتصــاد 
حمــل و نقل ریلی داشــته باشــند و از طرفی حتما 
دولــت باید به کمــک این صنعت بشــتابد و منابع 
الزم برای ســرمایه گذاری کار آفرینان این حوزه را از 
جمله استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، ایجاد 
لیزینگ ریلی و صندوق توســعه حمل و نقل کشور 
که اخیرا راه اندازی شــده در مســیر توســعه ناوگان 

حمل و نقل کشور را اجرایی کند. 

مدنی  نهادهای  نقش  با  رابطه  در  شما  دیدگاه 
حمل و نقل ریلی همانند انجمن صنفی، انجمن 
صنایع  انجمن  و  ریلی  نقل  و  حمل  مهندسی 
قطعات ریلی در پیشبرد کار امور ریلی چیست و 

چگونه ارزیابی می کنید؟
انجمــن صنفی شــرکت های حمــل و نقل ریلی 
و خدمــات وابســته و انجمــن صنایــع ریلــی ایران 
در تعامات مناســب می توانند به بالندگی و رشــد 
صنعــت حمل و نقل ریلی کشــور کمــک کنند. این 
تعامات باید به نحوی باشــد که هم بخش دولتی 
و هــم بخــش خصوصــی ظرفیت پذیــرش نقدها، 
انتقــادات و پیشــنهادات ســازنده ایــن صنعتگران 
و اصنــاف را قبــول و در خــود ایجــاد کند و همین 
اصناف بپذیرند که از طرح موضوعات صرفا صنفی 
و یکجانبــه که منافع شــریک تجاری خــود را که به 
نوعی بخش دولتی هســت در نظر نمی گیرد پرهیز 
کند و اگر طرح ها و پیشــنهادات به صورت جامع 
و همــه جانبــه تنظیــم شــود قطعــا در کارآمدی و 

اثرگذاری بیشتر این تعامل اثرگذار خواهد بود.  

ما بستر قانونی داریم که در این بستر همه نهادها 
و انجمن ها می توانند حرکت کنند اما بحث بر سر 
آن است که این قانون به درستی اجرا نمی شود و 
موجب شده تا انجمن ها نتوانند امور خود را به 
درستی پیش ببرند در نتیجه متوسل به البی گری 
می شوند و سعی می کنند بسیاری از مسایل خود 
را با البی گری حل کنند در صورتیکه حقوق قانونی 
این نهادها هست و باید از طریق قانون مشکالت 

این زمینه انجمن چه گام هایی را  را حل کنند در 
در مقابل مقررات دست و پاگیر، اصالح قوانین 

قصد دارد بردارد؟
بنــده اعتقــاد دارم که ما بــه میزان کافی بســتر 
قانونی در کشــور داریم. نهادهای اثرگذار در تسهیل 

اجرای قانون وجود دارد. 
امــا هرکدام از ارکان صنعت باید در جایگاه خود 
قرار داشته باشــند و بپذیرند که وظیفه، مسئولیت 
و اختیار واقعی آن ها چیست. در بخش هایی تضاد 
منافع وجود دارد. یعنی اگر بخش خصوصی اصرار 
داشــته باشــد فراتر از حدود اختیــارات خود ایفای 
نقــش کنــد مشــکل ایجــاد خواهد شــد همچنین 
عکس آن وجود دارد یعنی اگر بخش دولتی اصرار 
داشته باشد فراتر از حوزه ای که برایش تعریف شده 
ایفای نقش کند باز هم مشکاتی ایجاد خواهد شد 
و همیشــه میان بخش های دولتــی و غیردولتی و 
تضادهایی که در مطالبات و منافعشان وجود دارد 
نهادهای واســطی وارد می شــوند و ایــن نهادها در 
تسهیل گری روابط میان آن ها قطعا اثرگذار خواهد 
بود. بحث آمیختگی  شأن بنگاه داری و حکمرانی در 
مجموعه دولتی صنعت حمل و نقل ریلی کشور از 
جمله مواردی اســت که نمی توان از آن غافل شــد. 
مجموعه حکمرانی صنعت حمل و نقل ریلی کشور 
بایــد بپذیرد که نقــش بنگاه داری را از خود دور کند 
یا بالعکس اگر بنا بر این اســت که در راه آهن ج.ا.ا 
به وظیفه بنگاه داری پرداخته شــود باید اختیارات 
حکمرانــی و حاکمیتی را از خود دور کند تا تضاد بر 
طرف شــود. منافاتی هم ندارد که در اندازه حداقلی 
دولــت به تصدی گری بپــردازد تا به موارد خاص از 
جملــه تنظیم بازار، و نقــش حداقلی خود را حفظ 
کند. اما یقین دارم دولت در مواردی که در بازار در 
حوزه تصدی گری غلبه دارد تصدی گری باید واگذار 
شــود و این مورد واقعیتی اســت کــه تمام علمای 
اقتصــاد بــاور دارنــد و ایــن روزهــا از کاندیداهای 
ریاســت جمهوری شنیده می شود که دولت باید به 
جایــگاه واقعی خود یعنی نقــش حاکمیتی برگردد 
و تصدی گــری را به بخش دیگــری باید واگذار کند. 
اگر این امر اجرایی شــود و هر سازمان و شرکتی به 
وظایــف خود بپــردازد و صنــف و بخش خصوصی 
توقــع بیش از مســئولیت هایی کــه برایش تعریف 
شده نداشته باشد و از سوی دیگر بخش دولتی در 
چارچوبی که برایش تعریف شــده به حکمرانی خود 
بپردازد و تضاد منافع عمده با شــرکای تجاری خود 
ایجاد نکند طبیعتا مسیر تعامل درون بخش خیلی 
روانتر طی خواهد شد و نتیجه این تعامل سازنده، 

رشد و بالندگی این بخش خواهد بود. 

5 شماره 49 - خردادماه 1400


