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فصلنامه انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته
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موانع اجرای ماده ی 12 قانون
 رفع موانع تولید موجب شد؛

محسن شاه محمدی،
 کارشناس حمل ونقل ریلی 

موانع و چالش های بسیاری بر سر راه اجرای ماده ی 12 قانون رفع موانع تولید وجود دارد. دولت نیروی انسانی متخصص نداشته 
و از سوی دیگر با کمبود بودجه دست وپنجه نرم می کند. بنابراین؛ شاهد ایجاد نشدن سامانه ی مورد نیاز برای اجرای این قانون هستیم. 
همچنین؛  به نظر می رسد چون شرکت راه آهن و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت از این قانون منتفع نیستند، از همکاری الزم سر باز 
زده و موانع قانونی که اجازه ی کسب سود نهادهای دولتی را نمی دهند، باعث می شود در بروکراسی پیچیده ی سیستم اداری شرکت های 
بخش خصوصی، با چالش در محاسبه ی تخصیص منابع مواجه شوند و بابت آن هر ماه زیان متحمل شوند. البته همگام با این رویکرد 
هزینه های باالی تعمیر و نگهداری ناوگان مزیدی بر علت شده تا حاشیه ی سود شرکت های بخش  خصوصی کاهش یافته و عمالً انگیزه ای 

برای ورود سرمایه های جدید باقی نماند.

محسن شاه محمدی، کارشناس حمل ونقل ریلی در رابطه 
با موانع اجرای ماده ی 12 قانون رفع موانع تولید گفت: 

قیمت پایین انرژي در کشور و به خصوص سوخت هاي قیمت پایین انرژی
فسیلي به رغم تمام جلوه های مثبت در اذهان عمومي، 

خسارات بسیاري به اقتصاد کشور وارد کرده است.  
او افزود: به گواه آمار، شدت مصرف انرژی در کشور بیش 

از 3 برابر متوسط جهاني است. هدف »ماده ی 12 قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور« 
از  سوخت  قیمت  بودن  پایین  زیان بار  اثرات  جبران 
طریق بازگرداندن منافع حاصل از صرفه جویی به عامل 
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و شـیوه نامه ها و سـایر فرآیندهـای اجرایـی در مراجعی 
و  بهینه سـازی  شـرکت  و  اقتصـاد  شـورای  همچـون 
شـرکت راه آهـن و متولیـان زیرمجموعـه،  لزومـاً بـه 
معنـای نداشـتن کارشناسـان حرفـه ای و کارآزمـوده 
نیسـت. گاه مشـکل ناشـی از پیچیدگـی زیـاد موضوع 
و نبـود تجربـه ی کافـی در ایـن زمینـه و گاه ناشـی از 
تخصیـص نـدادن وقـت کارشناسـان شـاخص بـه ایـن 
حـوزه اسـت. نکتـه ی دیگـر کـم کاری شـدید بخـش 
خصوصـی در تصمیم سـازی های این حوزه اسـت . باید 
بـاور کنیـم بخـش خصوصی کـه ذی  نفع اصلـی در این 
حـوزه اسـت، باید نقـش پررنگ تـری را  بـدون  دخالت 
در امـور حکمرانـی و رگوالتوری بخـش دولتی ایفا کند.

نبود شیوه نامه ی مدون

خأل تصمیم سازان حرفه ای 

کم توجهــی بــه مــاده ی 12 قانــون 
ــد  ــع تولی ــع موان رف

ــت:  ــاده ی 12 گف ــرای م ــع اج ــا موان ــه ب او در رابط
موانــع پیــش رو بــر ســر اجــرای ایــن قانــون مترقــی 
شــامل؛  نداشــتن یــک شــیوه نامه ی مــدون غیرقابــل 
ــه  ــت. اگرچ ــه اس ــرای مصوب ــور اج ــیر، به منظ تفس
ــه ی  چارچــوب کلــی نحــوه ی اجــرای طــرح در مصوب
شــورای اقتصــاد آورده شــده اســت، امــا امــکان تفســیر 
شــخصی و یــا ســازمانی از ایــن مصوبه، موانــع متعددی 
را بــر ســر راه آن ایجــاد کــرده کــه از ابتــدا منجــر بــه 
ایجــاد کنــدی و بعضــاً توقــف در مســیر اجرایــی طــرح 
ــل  ــه اوای ــن مشــکل ب  شــده اســت. اگرچــه وجــود ای
ــس  ــوز پ ــا هن ــردد، ام ــاز می گ ــرح ب ــن ط ــرای ای اج
از تصویــب تغییــرات در شــورای اقتصــاد بایــد منتظــر 
ــی کار باشــیم.  ــد اجرای ــف قابل مالحظــه در فرآین توق
ــل  مالحظــه ی پرونده هــا پــس از  تصویــب   توقــف قاب
اصالحیــه ی ایــن مصوبــه )کــه تغییــرات مثبتــی را بــه 
ــته  ــال گذش ــفندماه س ــر اس ــراه داشــت(، در اواخ هم
ــان  ــار آن همچن ــه آث ــاد ک ــورای اقتص ــیله ی ش به وس

ــر ایــن مدعاســت.  ادامــه دارد، گــواه روشــنی ب

بـه عقیـده ی او چالـش دیگـر،  نبـود زیرسـاخت های 
نرم افـزاری و سـخت افزاری و نبـود پاسـخگویی قوانیـن 

بروکراتیـک بخـش دولتی اسـت.
منعـی  قانون گـذار  اگرچـه  کـرد:  بیـان  شـاه محمدی 
برای حضـور بخش دولتـی در خصوص سـرمایه گذاری 
و بهره منـدی از منافـع ایـن قانـون ایجـاد نکـرده، امـا 
بـه درسـت یـا غلط شـورای اقتصـاد ایـن منـع را برای 
شـرکت های دولتـی ازجملـه راه آهـن ج.ا.ا. ایجـاد کرده 
اسـت. بنابرایـن؛ اوالً بـه دلیـل ذی نفع مسـتقیم نبودن 
بـه دلیـل وجـود قوانیـن بروکراتیـک  ثانیـاً  راه آهـن، 
دولتـی کـه دسـت اندرکارانش گاهـی از سـوراخ سـوزن 
رد می شـوند و گاهـی از در دروازه رد نمی شـوند، بـه 
دلیـل کمبـود منابع متعـددی همچون نیروی انسـانی، 
نرم افزارهـای اجرایـی )که نبـودش منجر بـه کاغذبازی 
عجیب وغریبی شده است( وسـخت افزارهای موردنیازی 
که از نداشـتن یک متولی رسـمی در راه آهن آغازشده و 
گاه  تـا حـد یـک میزبانی سـاده و موارد بسـیار کمتر از 

ایـن ختم می شـود.

ــزی  ــتن برنامه ری ــدی را نداش ــع بع ــاه محمدی مان ش
منســجم بلندمــدت در اســتفاده از مزایــای ایــن 
ــون دانســت و گفــت: اگرچــه میــزان صرفه جویــی  قان
هــر پــروژه معــادل میــزان افزایــش عملکــرد ناشــی از 
ــورای  ــه ی ش ــن مصوب ــا در مت ــت، ام ــرد آن اس عملک
ــرد  ــش عملک ــه کاه ــود دارد ک ــودی وج ــاد قی اقتص
ــرد  ــر عملک ــی ب ــیار منف ــر بس ــا، تأثی ــی بخش ه برخ
ــن  ــه ممک ــدی ک ــا ح ــذارد. ت ــا می گ ــایر بخش ه س
اســت منجــر بــه پرداخــت نشــدن یارانــه بــه عملکــرد 
قطعــی و صرفه جویــی مســلم ناشــی از ســرمایه گذاری 
شــود. مشــکل از آنجایــی ایجــاد می شــود کــه 
ــن و  ــتجوی بهتری ــاً در جس ــی صرف ــش خصوص بخ
ــعه ی  ــی توس ــرمایه گذاری، یعن ــترس ترین س در دس
واگــن اســت؛ درحالی کــه بــه دلیــل کمبــود لکوموتیــو 
ــا،  ــی محوره ــاخت  در برخ ــت زیرس ــود ظرفی و کمب
عملکــرد کلــی شــبکه در دو الــی ســه ســال گذشــته 
کاهــش شــدیدی داشــته اســت و نتیجه هــای بســیار 
منفــی آن یعنــی محاســبه ی صرفه جویــی صفــر 

ــد.  ــد ش ــکار خواه ــه زودی زود آش ب

شـاه محمدی در رابطـه بـا راهـکار رفـع موانـع اجرایـی 
مـاده ی 12 قانـون رفـع موانـع تولیـد گفـت: ازآنجاکـه 
اسـتفاده از مزیت هـای ماده ی 12 منـوط به برنامه ریزی 
و توسـعه ی متـوازن کلیـه ی ارکان صنعـت حمل ونقل 
ریلـی شـامل؛ واگـن، لکوموتیـو و زیرسـاخت اسـت. 
پیشـنهاد می شـود یـک کمیتـه ی راهبـری متشـکل 
گـران،  ازجملـه صنعـت  کلیـه ی دسـت اندرکاران   از 
لکوموتیـو، شـرکت های   و  واگـن  مالـک  شـرکت های 
زیرسـاخت  توسـعه دهنده ی  پیمانـکار  و  سـرمایه گذار 
تشـکیل شـود تا ضمـن  نزدیـک کـردن مواضع بخش 
خصوصی و هم راسـتا کـردن سـرمایه گذاری های بخش 
خصوصـی یک صدای واحد قدرتمند بـرای اثرگذاری در 

تصمیمـات ایجاد شـود.

ایـن کارشـناس حمل ونقـل ریلی خـأ تصمیم سـازان 
حرفـه ای را مانـع بعدی دانسـت  و گفـت: عدم تصمیم 
سـازی حرفه ای بـرای طـرح و تصویب دسـتورالعمل ها 

ــوع  ــت موض ــا اهمی ــی ب ــده ی وی، کم توجه ــه عقی ب
از جانــب مدیــران و کارشناســان دولتــی و خصوصــی، 
از دیگــر موانــع پیــش رو اســت. ایــن کارشــناس 
ــب  ــه نامتناس ــزود: در موردتوج ــی اف ــل ریل حمل ونق
مدیــران دولتــی  بــه موضــوع مهــم مــاده ی 12، 
دالیــل زیــادی وجــود دارد کــه عمدتــاً بــه مشــغله ی 
بیش ازحــد ایــن مدیــران بــه دلیــل ســاختار معیــوب 
ــص و  ــی متخص ــروی کارشناس ــود نی ــازمانی، کمب س
محدودیت هــای مدیریتــی آن هــا بازمی گــردد کــه 
متأســفانه تقریبــاً به وســیله ی بخــش خصوصــی 
ــکل  ــت. مش ــر اس ــرل و اجتناب ناپذی ــل کنت ــر قاب غی
ــه  ــه ب ــدم توج ــن ع ــه ای ــود ک ــدی می ش ــی ج زمان

نبود برنامه ریزی منسجم بلندمدت
زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری

صرفه جویي است. قدیمی ترین مصوبه ی شورای اقتصاد 
در اجرای این قانون، طرح توسعه ی حمل ونقل ریلی است 
که در واقع شیوه نامه ی اجرایی این قانون در حمل ونقل 

ریلی بین شهری یا همان شرکت راه آهن است.
بر اساس این مصوبه، شرکت نفت از طریق شرکت راه آهن 
از محل منابع ناشی از صادرات سوخت صرفه جویی شده، 
به  سرمایه گذاران پروژه های جدید در حوزه ی ریلی، اعم 
از پروژه های زیرساخت و تأمین ناوگان )باری و مسافری(، 
به تناسب سهم خود در تحقق افزایش حمل، حداکثر تا 
سقف اصل و در برخی موارد اصل و سود سرمایه گذاری 
انجام شده، یارانه ی صرفه جویی سوخت پرداخت می کند.

از  این مصوبه،  بیان کرد؛ اجرای  ادامه  شاه محمدی در 
داشته  فراوانی  فرازوفرودهای  تاکنون  تصویب  ابتدای 
پیشرفت   ،1396 تا   1393 سال  از  به طوری که  است. 
چشمگیری در مرحله ی عمل نداشت. اولین طرح ریلی 
که مربوط به 200 دستگاه واگن باری بود، در ابتدای 
پاییز سال 1397، رسماً وارد فاز اندازه گیری و محاسبه 
یارانه ی صرفه جویی سوخت شده و یارانه ی متعلقه به 
آن در بازه ی پاییز و زمستان 1397 در نیمه دوم سال 
1398 به حساب سرمایه گذار واریز شد. بعد از این اجرای 
مصوبه با شتاب بیشتری پی گیری شد. به طوری که در 
بازه ی زمانی کمتر از دو سال، بیش از 20 پرونده ی جدید 

وارد فاز اجرایی شد.

بســیار  مدت زمــان  بازگــردد.  خصوصــی  بخــش 
ــت  ــت موافق ــف در دریاف ــرکت های مختل ــاوت ش متف
ــر  ــه ی  کمت ــه از  دامن ــاده ی 12 ک ــرمایه گذاری م س
ــه  ــال ب ــج س ــش از پن ــا بی ــاز و ت ــال آغ ــک س از ی
درازا می کشــد، گــواه روشــنی بــر تفــاوت توجــه 
شــرکت های مختلــف بخــش خصوصــی اســت. آن هــم 
ــن،  ــورم مزم ــل ت ــه دلی ــه ب ــه ای ک در خصــوص مقول
ــه  ــه نتیج ــران ب ــاد ای ــدی اقتص ــت کم 20 درص دس
رســاندن پرونــده ی اســتفاده از ایــن تســهیالت بــرای 
یــک شــرکت، ماهیانــه حداقــل بــه  انــدازه ی 2درصــد 

دارد.  ســرمایه گذاری  ارزش 

راهکارهای اجرای ماده ی 12
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