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فصلنامه انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته
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تنظیم گرى تنظیم گرى تنظیم گرى 

محمد سعید نژاد
 مدیرعامل اسبق راه آهن 

محمــد ســعید نــژاد مدیرعامــل اســبق راه آهــن در گفت وگــو بــا نــدای حمل ونقــل ریلــی بــا تأکیــد بــر این کــه بســیاری از تحقیقــات 
دال بــر ایــن اســت کــه بایــد نهــاد رگوالتــوری بــرای بخــش حمل ونقــل، به ویــژه ریلــی تأســیس شــود، بــه راه آهــن پیشــنهاد داد کــه پیــش 
از تشــکیل ایــن نهــاد، در تصمیم گیری هــا نــگاه جامع تــری داشــته باشــد و انتفــاع بخــش خصوصــی را هــم مدنظــر قراردهــد. راه آهــن بایــد 
نیازهــا و ضرورت هــای بخش هــای دولتــی و خصوصــی را دریابــد. او در ایــن مصاحبــه گفــت: در بخــش خصوصــی بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه 
داشــت کــه چــون از جیــب خــودش خــرج می کنــد، بایــد بازگشــت ســرمایه اش منطقــی و رقابت پذیــر و انگیزشــی باشــد. امــا در بخــش دولتی 
ممکــن اســت بازگشــت ســرمایه عــددی و رقمــی نباشــد. بلکــه می توانــد بــا حفــظ ســرمایه های اجتماعــی و کشــوری ســود را بــه دســت 

بیاورد.
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پاســخ بــه ایــن ســؤال مثابــه پاســخ دادن بــه تنظیم گرى تنظیم گرى تنظیم گرى 
ــازی  ــرورت خصوصی س ــه ض ــت ک ــؤال اس ــن س ای
ــه  ــخ ب ــت؟ در پاس ــروری اس ــدر ض ــن چق در راه آه
ــای  ــه ابزاره ــان ب ــودآگاه توجه م ــؤال ناخ ــن س ای

می شــود. جلــب  خصوصی ســازی 
رگوالتــور ســاختار ســازمان یــا ابــزاری اســت 
در  خصوصی ســازی  تقویــت  در  می توانــد  کــه 
ــورد  ــث در م ــرای بح ــد. ب ــر باش ــوزه ای مؤث ــر ح ه
و  پیشــینه  بــه  بایــد  خصوصی ســازی  موضــوع 
تاریخچــه راه آهــن در جهــان نگاهــی بیندازیــم 
این کــه ایــن صنعــت بــا چــه ویژگی هــای و از 
چــه رونــدی مســیر خصوصی ســازی را طــی کــرده 

ــت. اس
توســعه حمل ونقــل ریلــی از 200 ســال پیــش 
ــعه ی  ــزار توس ــن اب ــاید مهم تری ــد و ش ــروع ش ش
نفــوذ  قــدرت  افزایــش  و  اقتصــادی  و  سیاســی 
از  برهــه  آن  در  بــزرگ  کشــورهای  و  دولت هــا 
ــا  ــل ی ــل و عوام ــی از دالی ــی یک ــود. حت ــخ ب تاری
ــه  ــزرگ دســت ب ــای ب ــه قدرت ه ــی ک ــی موانع حت
ــه راه آهــن  ــد، دسترســی ب اقدامــات نظامــی می زدن
ــه ســایر شــقوق و  ــود. یعنــی بعــد از دسترســی ب ب
ــر صنعتــی ماننــد؛ دیــگ بخــار کــه  اختراعــات مؤث
تــردد بیــن نقــاط دوردســت بــرای کشــورها میســر 
ــت  ــی از اهمی ــل ریل ــل و حمل ونق ــاال ری ــد، ح ش

ــد. ــوردار ش ــژه ای برخ وی
ــعه ی  ــه توس ــه این ک ــه ب ــا توج ــر؛ ب ــرف دیگ از ط
ــادی  ــرمایه گذاری زی ــوان و س ــه ت ــاز ب ــن نی راه آه
داشــت، به دلیــل گســتردگی و هزینه بــر بــودن 
ــکل گیری(،  ــای اول ش ــژه در دوره ه ــن )به وی راه آه
مباحــث مرتبــط بــا مطالعــات و تحقیقــات کارهــای 
ــی  ــش خصوص ــیله ی بخ ــد و به وس ــاده ای نبودن س
ــداد محــدودی از کشــورها  ــدند. در تع ــام می ش انج
ماننــد آمریــکا ایــن امــور در اواخــر قــرن 19 
ــن  ــد. ای ــروع ش ــی ش ــش خصوص ــیله ی بخ به وس
ــاًل  ــا کام ــاختار راه آهن ه ــد س ــان می ده ــه نش عقب
ــرای کل  ــی ب ــرورت مل ــک ض ــی و ی ــاختار دولت س
کشــورها بــود ه اســت. ایــن ســاختار تــا زمانــی کــه 
ــن حــوزه(  ســاختار بخــش خصوصــی )به جــز در ای
در تمــام حوزه هــا رشــد کــرد، درحرکــت بــود. 
ــوم  ــه مفه ــی ب ــل ریل ــه در حمل ونق ــل این ک به دلی
ســرمایه گذاری هاعموماً  و  زیرســاخت ها  ســاخت 
بودنــد، ســرعت  انجــام  شــده  دول  به وســیله ی 
حرکــت خصوصی ســازی در بخــش ریلــی هم زمــان 

از دو منظــر مقــررات و همین طــور نبــود بهــره وری، 
ــرمایه گذاری  ــرای س ــی ب ــش خصوص ــارات بخ انتظ
ــن  ــده اند. از ای ــش داده نش ــی، پوش ــش ریل در بخ
نکتــه ی مهــم نبایــد غافــل بــود کــه به دلیــل 
ــودن  ــن ب ــط  زیســت و ایم ــا محی ــل ب ــی ری همراه
ــن و  ــالح قوانی ــا اص ــقوق، ب ــایر ش ــه س ــبت ب نس
ــف  ــود را مکل ــا خ ــعه ای، دولت ه ــت های توس سیاس
بــه توســعه ی آن کرده انــد. البتــه نــه بــه ایــن معنــی 
ــت  ــیله ی دول ــتقیماً به وس ــرمایه گذاری مس ــه س ک
ــد شــرایطی  انجــام  شــده باشــد؛ بلکــه دولت هــا بای
ــرای  ــرمایه گذاری ب ــازده ی س ــا ب ــد ت ــم کنن را فراه
بخــش خصوصــی مقــرون  بــه  صرفــه باشــد و در ایــن 
ــد. در ســال های گذشــته  حــوزه ســرمایه گذاری کن

ضــرورت وجــود نهــاد تنظیم گــر 
ــران   ــی ای ــل ریل ــتقل در حمل ونق مس
ــاد  ــن نه ــت؟ ای ــدی اس ــه ح ــا چ ت
ــه  ــه وزارتخان ــه ی چ ــد زیرمجموع بای

ــد؟ ــازمانی باش ــا س ی

ــاده،  ــد ج ــته مانن ــل نتوانس ــرا ری چ
ســرمایه گذار جــذب کنــد؟

ــرای  ــن راه ب ــاف، بهتری ــن اوص ــا ای ب
ــت؟ ــت چیس ــن وضعی ــور از ای عب

ــود. ــادی نب ــای اقتص ــایر بخش ه ــا س ب
ــامل؛  ــاخت ش ــش زیرس ــا بخ ــای دنی در راه آهن ه
خطــوط راه آهــن، ایســتگاه ها، تأسیســات، خدمــات 
بــا ســرمایه و  فنــی و پشــتیبانی کــه عمومــاً 
سیاســت های دول شــکل گرفتنــد، بهره بــرداری، 
و  کشــنده ها  بــاری،  و  مســافری  نــاوگان 
ــداری و ...،  ــتیبانی، نگه ــات پش ــا، خدم لکوموتیوه
ــران  ــوده اســت. در ای ــا ب ــه دولت ه ــق ب ــه متعل هم
ــوده  ــه ب ــن همین گون ــد شــکل گیری راه آه ــم  رون ه
ــای  ــایر بخش ه ــه س ــود ک ــی ب ــن در حال ــت. ای اس
می کردنــد،  اســتفاده  ریــل  از  کــه  اقتصــادی 
ــت می شــدند.  ــیله ی بخــش خصوصــی مدیری به وس
ــا اغلــب،  ــار، تقریبــاً همــه ی در حــوزه ی مســافر و ب

ــد. ــی بودن ــاوت خصوص ــاختاری متف ــا س ب
از طرفــی، رقبــای حمل ونقــل ریلــی هــم خصوصــی 
هســتند. حمل ونقــل جــاده ای به عنــوان رقیــب 
شــماره ی یــک ریــل، خصوصــی اســت. بخــش 
هــم خصوصــی ســازی  شــده  هوایــی  و  دریــا 
ــارات  ــاختار، انتظ ــن س ــا ای ــی ب ــروه ریل ــت. گ اس
نکــرد.  تأمیــن  را  اقتصــادی  دیگــر  بخش هــای 
ــل  ــی و تقاب ــش عموم ــاختار در بخ ــاوت س ــن تف ای
ــارن  ــود تق ــل، نب ــی در عم ــی و دولت ــن خصوص بی
ــود آورد.  ــه وج ــره وری ب ــر به ــی را از نظ و همگون
ــافر  ــار و مس ــل ب ــای حم ــیر و هزینه ه ــرعت س س
ــی  ــدرت چانه زن ــقوق، از ق ــایر ش ــا س ــت ب در رقاب
ــار  ــان ب ــه صاحب ــی ک ــد. موضوع ــوردار نبودن برخ
ــای  ــه هزینه ه ــن این ک ــد، ضم ــد دارن ــه آن تأکی ب
ــر تمــام می شــود، ســرعت کافــی را  راه آهــن ارزان ت
ــود  ــر نب ــز داشــته باشــد. از طــرف دیگ در ســیر نی
ــوزه ی  ــرمایه در ح ــه س ــبت ب ــی نس ــره وری کاف به
ــای  ــث شــده اســت انگیزه ه ــی، باع ــل ریل حمل ونق

ــد. ــم نباش ــی فراه ــش خصوص ــرای بخ الزم ب

در حــوزه ی  تقــارن  نبــود  به دلیــل  نظــرم  بــه 
هــم  ریلــی  بخــش  ســازوکار  بایــد  بهــره وری، 
ــت  ــد بخــش جــاده ای باشــد. کل جــاده را دول مانن
آن  از  اســتفاده  و  بهره بــرداری  امــا  می ســازد؛ 
خصوصــی  بخــش  نــاوگان  به وســیله ی  تمامــاً 
ریلــی  بخــش  درگذشــته  می شــود.  انجــام 
ــاخت ها و  ــام زیرس ــت تم ــه دول ــود ک ــه ب این گون
نــاوگان، ســرمایه گذاری، توســعه و بهره بــرداری 
ــعه،  ــوم توس ــه ی س ــا از برنام ــی داد، ام ــام م را انج
در  رویکردمــان  شــد.  شــروع  رویکــرد  تغییــر 
ــه  ــی ب ــاوگان از بخــش دولت ــاخت و ن بخــش زیرس
ــرورت  ــل ض ــد. اص ــل ش ــی متمای ــش خصوص بخ
بخــش   ... و  مدیریــت  ســرمایه گذاری،  ورود، 
بــرای  خصوصــی و جــذب ســرمایه های مــردم 
توســعه ی حمل ونقــل ریلــی کشــور و افزایــش 
متعــددی  برنامه هــای  یافــت.  تبلــور  بهــره وری 
ــی  ــش ریل ــعه در بخ ــوم توس ــه ی س ــد از برنام بع
ــن و  ــد. قوانی ــددی وضــع ش ــن متع ــن و قوانی تدوی
ــررات حمایتــی در حــوزه ی تســهیالت بانکــی و  مق
ــتقیمی  ــتقیم و غیرمس ــای مس ــور یارانه ه همین ط
کــه بــه بخــش ریلــی کشــور تخصیــص داده شــد، یا 
در حــوزه ی اســتفاده از منابــع ارزی کشــور، در قالب 
ــود  ــا وج ــدند. ب ــی وضــع ش ــعه ی مل ــدوق توس صن
انجــام ایــن امــور، امــا هنــوز امــور حمایتــی از ریــل 

ــت. ــی نیس کاف

ــرا  ــزی و اج ــت ها پایه ری ــه سیاس ــور این گون در کش
شــدند. مــاده ی 12 بــرای حمایــت از ســرمایه گذاری 
ــا القــاء اطمینــان خاطــر  ــا ب ــن و اجــرا شــد ت تدوی
بــه بخــش خصوصــی بابــت ســرمایه گذاری، تأمیــن 
کمبودهــا از منابــع ملــی، ماننــد صنــدوق توســعه ی 
ــش نقــش بخــش خصوصــی در  ــکان افزای ــی، ام مل

ایــن بخــش را فراهــم کنــد.

در ایــن شــرایط کــه الــزام بــه افزایش 
نقــش بخــش خصوصــی و نهــاد 
ــازی  ــا نی ــود دارد، آی ــور وج رگوالت
بــه وجــود راه آهــن در قالــب شــرکت 

ــت؟ ــی هس دولت
بلــه. معتقــدم کــه بــه شــرکتی دولتــی ماننــد 
نیــاز داریــم. خصوصی ســازی  راه آهــن  شــرکت 
ــر اســاس دو روش عمــودی و افقــی اجــرا  عمومــاً ب
ــد  ــی مانن ــا بخش های ــی، ی ــود. در روش افق می ش
ــه  ــا این ک ــوند، ی ــی می ش ــاری، خصوص ــش تج بخ
تقســیم بندی های منطقــه ای جغرافیایــی صــورت 
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10
ــناخته  ــمیت ش ــه رس ــی ب ــش خصوص ــروز بخ ام
 شــده اســت. مطمئنــم اگــر نهــاد تنظیم گــری 
ــت  ــش و موقعی ــی نق ــش خصوص ــود، بخ ــاد ش ایج
الزم را بــه دســت خواهــد آورد. یکــی از چالش هــای 
اصلــی بخــش خصوصــی در فعالیــت در حمل ونقــل 
ریلــی، مســأله ی ســوانح و گزارش هــای ســوانح 
ــه مرجعیــت کمیســیون عالــی ســوانح  اســت کــه ب
ــت  ــرده اس ــی ک ــون پیش بین ــود. قان ــر می ش منتش
ــن  ــده ی انجم ــد نماین ــیون بای ــن کمیس ــه در ای ک
صنفــی به عنــوان نماینــده ی بخــش خصوصــی 

دقیقــاً اینجــا ایــن ســؤال مطــرح اســت کــه آیــا مــا 
ــای  ــر؟ آق ــا خی ــم ی ــاختار داری ــه اصــالح س ــاز ب نی
ــه ی  ــه در برنام ــی ک ــی از بندهای ــدی در یک آخون
ــه  ــزام ب ــود، ال ــرده ب ــه ک ــس ارائ ــه مجل ــود ب خ
حمل ونقــل،  بخــش  رگوالتــور  نهــاد  تشــکیل 
ــود. ایــن  به خصــوص بخــش ریلــی را ذکــر کــرده ب
موضــوع توســط یــک مشــاور خارجــی کــه وضعیــت 
ــنهاد  ــود، پیش ــرده ب ــه ک ــران را مطالع ــن ای راه آه
ــود. از طرفــی، در اصــل 44 قانــون اساســی  شــده ب
ــر و  ــای تنظیم گ ــای نهاده ــف و نقش ه ــم وظای ه
رگوالتــور دیــده  شــده اســت. در 10 ســال گذشــته 
ــگاهی،  ــش دانش ــارکت بخ ــا مش ــت ب ــورای رقاب ش
ــز دال  ــل آن نی ــه ماحص ــام داده ک ــی انج تحقیقات
ــل،  ــش حمل ونق ــور در بخ ــاد رگوالت ــاد نه ــر ایج ب
به خصــوص ریلــی دارد. بــا  وجــود این کــه ایــن 
تحقیقــات هنــوز نهایــی نشــده اســت، امــا بــه نظــر 
ــور تأکیــد همــه  می رســد ایجــاد یــک  نهــاد رگوالت

ــوده اســت. ب

بــه نظــر شــما بــا تشــکیل یا تأســیس 
ــرای  ــا ب ــن فض ــور، ای ــاد رگوالت نه
ــی در  ــش خصوص ــهم بخ ــش س افزای
ــن صنعــت بیشــتر از قبــل فراهــم  ای

ــد؟ ــد ش خواه

گاهــی تضــاد و تعــارض منافعــی بیــن 
راه آهــن و بخــش خصوصــی بــه وجود 
می آیــد. بــرای حــل ایــن مســأله چــه 

ــد؟ ــنهادی می دهی پیش

ازنظــر شــما چــه وظایفــی بایــد 
ــض  ــور تفوی ــاد رگوالت ــن نه ــه ای ب

شــود؟

ــور  ــاد رگوالت ــن نه ــما ای ــر ش ــه نظ ب
بخــش  کــدام  نظــر  زیــر  بایــد 

باشــد؟

بخـش عمـده ی راه آهن، شـامل؛ توسـعه، نگهداری و 
بهره بـرداری زیرسـاخت، خطوط، شـبکه، ریل سـازی 
کـه نیـاز بـه نقدینگـی زیـادی دارد، باید به وسـیله ی 

ــر  ــر وزارت راه و وزی ــر نظ ــد زی ــاد می توان ــن نه  ای
ــع  ــاد مناف ــن تض ــد و ای ــور باش ــا رئیس جمه راه ی
ــد.  ــع کن ــا همراهــی مناف ــه اشــتراک ی ــل ب را تبدی
ــاً در  ــازار اگــر نباشــد و اگــر احیان تنظیم کننــده ی ب
ــود،  ــری نش ــت تصمیم گی ــع درس ــن مناف ــورد ای م
ــن  ــرمایه گذاری در ای ــرخوردگی س ــه س ــد ب می توان
ــه تضعیــف  بخــش منجــر شــود. ایــن امــر منجــر ب
ــه ی  ــود و در وهل ــور می ش ــی کش ــل ریل حمل ونق
ــه  ــد ک ــه می ده ــه جامع ــام را ب ــن پی ــدی، ای بع
خصوصی ســازی در حمل ونقــل ریلــی موفــق نبــوده 
اســت. در صورتی کــه معتقــدم چنیــن چیــزی 
نیســت. در 10 ســال گذشــته، تعرفه هــای راه آهــن 
بــر اســاس و بــر پایــه ی حفــظ منابــع بخــش 

خصوصــی تعیین شــده اند. تعرفه هــا در راســتای 
انتفــاع ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی، بازگشــت 
دغدغه هــای  ســایر  و  ســرمایه  دوره ی  معقــول 

ــده اند. ــن ش ــی تبیی ــش خصوص بخ

ــد  ــی بای ــرمایه گذاری در بخــش ریل ــم س ــر نگوی اگ
بهتــر از ســرمایه گذاری در ســایر صنایــع باشــد، 
ــرمایه گذاری در  ــرایط س ــابه ش ــل مش ــد حداق بای
ــیاری از  ــد. در بس ــادی باش ــای اقتص ــایر بخش ه س
قوانیــن ازجملــه قانــون دسترســی آزاد تأکیــد شــده 
اســت؛ شــرایط بایــد به گونــه ای طراحــی شــود 
ــی  ــرای ســرمایه گذاری در بخــش ریل ــزه ب ــه انگی ک
ــد دولتمــردان  ــا وجــود تأکی ــد. ب ــدا کن ــش پی افزای
بــر اهمیــت حمل ونقــل ریلــی، ایجــاد فضــای 
حمایتــی از ســرمایه گذاران بخــش ریلــی کامــاًل 
ــب،  ــت های مناس ــا سیاس ــد ب ــت. بای ــی اس منطق
ــه ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی  ــم ک کاری کنی
انگیــزه ی  یــا  مزایــا  از  ریلــی  حمل ونقــل  در 
بیشــتری برخــوردار شــود تــا بتوانــد ســرمایه و پــول 
ــرمایه ها  ــذب س ــای ج ــد. راه ه ــذب کن ــردم را ج م
ــن  ــا تأمی ــوان ب ــد. می ت ــوع باش ــد متن ــز می توان نی
ــرمایه های  ــذب س ــی، ج ــتم بانک ــارات از سیس اعتب
خــرد مــردم و حتــی ســرمایه گذاری خارجــی، 
ــعه ای  ــای توس ــرای برنامه ه ــر ب ــورد نظ ــع م مناب
ریلــی را فراهــم کــرد و هزینــه ی رفــع چالش هــای 
ــو را  ــود لکوموتی ــد کمب ــی مانن ــش ریل ــروز بخ ام

ــاخت. ــرف س برط

ــای  ــود ظرفیت ه ــما باوج ــر ش ــه نظ ب
ــا  ــی، آی ــش ریل ــرمایه پذیری بخ س
ریلــی  بخــش  در  ســرمایه گذاری 

ــت؟ ــوده اس ــب ب مناس

شــرایط  عمــودی  تفکیــک  در  امــا  می گیــرد. 
ــه بخــش  ــاوگان ب ــاًل ن ــود. مث ــرا می ش ــاوت اج متف
خصوصــی داده می شــود و زیربنــا در اختیــار دولــت 
قــرار می گیــرد. بــه نظــرم بــه لحــاظ ســاختاری کــه 
در کشــور مــا وجــود دارد، حداقــل در حــال حاضــر، 
ــن و دوره ی بازگشــت  ــون قوانی ــی چ ــه دالیل ــا ب بن
بخــش  توســعه ی  و  ســاخت  امــکان  ســرمایه، 
ــم  ــی را نداری ــش خصوص ــیله ی بخ ــی به وس زیربنای
و امــکان خصوصی ســازی امــور زیربنایــی ریلــی 
کشــور وجــود نــدارد. بــه همیــن دلیــل باید شــرکت 
دولتــی راه آهــن در راســتای ایفــای نقــش حمایتــی 
ــبکه  ــرداری از ش ــا بهره ب ــد. ام ــته باش ــود داش وج
ماننــد مــدل جــاده، قابلیــت خصوصی ســازی و 
ــازی  ــه خصوصی س ــور ک ــای کش ــرا دارد. جاده ه اج
ــه- ــور آن ب ــام ام ــرداری و تم ــا بهره ب ــده اند، ام نش
ــزام  وســیله ی بخــش خصوصــی انجــام می شــود. ال
ــی  ــم عملیات ــا ه ــازی جاده ه ــکان خصوصی س و ام

ــد شــد. نخواه

راه آهـن دولتی باشـد. ایـن بخش ها بایـد در مالکیت 
و اختیـار دولـت باشـد. البتـه نـه بـه ایـن معنـی که 
تمـام امـور توسـط بخـش دولتـی انجـام شـود، کما 
قالـب  در  راه آهـن  امـور  از  بسـیاری  امـروز  این کـه 
بـا وجـودی  انجـام می شـوند.  پیمانـی  قراردادهـای 
کـه مالکیـت راه آهـن از 100 سـال پیـش در اختیار 
دولـت بـوده، امـا نحـوه ی عملیـات آن متفـاوت بوده 
اسـت. مثـاًل اآلن نگهـداری خطوط در قالـب پیمانی 
بـه شـرکت خصوصـی سـپرده  شـده اسـت. امـا اصل 
مالکیـت و سـرمایه گذاری در ایـن حوزه هـا بـه لحاظ 
ابعـاد بایـد بـه دسـت دولـت انجام شـود. اما فـارغ از 
این کـه مدیریـت در دسـت دولـت اسـت یـا بخـش 
خصوصـی، تضـاد منافعـی بـه وجـود می آیـد. امـور 
زیربنـا، روبنـا و پشـتیبانی کـه بایـد در کنـار هـم 
انجـام شـوند، بـا تضـاد منافـع مواجهنـد. بـه همین 

دلیـل نیـاز بـه یک نهـاد باالدسـتی اسـت.

راه آهن، شـامل؛  بخـش عمـده ی 
بهره برداری  و  توسـعه، نگهـداری 
شـبکه،  خطوط،  زیرسـاخت، 
ریل سـازی که نیـاز بـه نقدینگی 
به وسـیله ی  بایـد  دارد،  زیـادی 
ایـن  باشـد.  دولتـی  راه آهـن 
و  مالکیـت  در  بایـد  بخش هـا 
اختیـار دولـت باشـد. البتـه نـه 
بـه ایـن معنـی کـه تمـام امـور 
انجام  به وسـیله ی بخـش دولتـی 

، د شو
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بـه نظـرم مسـیری کـه خصوصی سـازی در بخـش 
فرامـوش  اسـت.  بـوده  موفـق  کـرده،  طـی  ریلـی 
بخـش،  ایـن  در  عمـر خصوصی سـازی  کـه  نکنیـم 
از قانـون برنامـه ی سـوم شـروع  شـده کـه کمتـر از 
20 سـال عمـر دارد و در ایـن مـدت سـاختار خود را 
پیداکـرده اسـت. شـرکت هایی کـه به وجـود آمده اند، 
سـرمایه گذاری هایی کـه انجام شـده اسـت، امـا قانـع  

کننـده نیسـت و بایـد توسـعه پیـدا کنـد.
دهـه  دو  ایـن  در  بخـش خصوصـی  سـرمایه گذاری 
خـوب بـوده اسـت. در حوزه ی بـار کمبـودی نداریم. 
بـار  درصـد   40 داریـم.  کمبـود  لکوموتیـو  در  امـا 
به وسـیله ی بخـش خصوصـی جابه جـا می شـود. امـا 
آیـا سـرمایه گذاری قانع کننـده اسـت؟ نـه. هنـوز در 
نرسـیده ایم.  نقطـه ی خوبـی  بـه  بازگشـت سـرمایه 
بخش هـای  بـا  بخـش  ایـن  در  سـرمایه  بازگشـت 
دیگـر قابـل  مقایسـه نیسـت. مـدت  زمـان بازگشـت 
سـرمایه در بخـش جـاده ای و خریـد کامیون بسـیار 
کوتاه تـر از خریـد و سـرمایه گذاری در بخـش ریـل، 
لکوموتیـو و واگـن اسـت.  لـذا؛ خیلـی منطقی اسـت 

بــه نظــر شــما ســاختار نهــاد رگوالتور 
ــد چگونه باشــد؟ بای

درکل بـه نظرتـان خصوصی سـازی در 
حـوزه ی ریلـی موفـق بوده اسـت؟

و حرف آخر؟

درحالی کــه همــه بــر اصــل وجــود و تشــکیل 
ایــن نهــاد تأکیــد دارنــد، امــا جزئیــات ســاختار آن 
ــره  ــم باالخ ــر می کن ــت. فک ــخص نیس ــوز مش هن
ــت  ــن اس ــم ای ــل مه ــک اص ــود. ی ــاد ش ــد ایج بای
ــکل  ــن ش ــر راه آه ــاالی س ــد ب ــاد بای ــن نه ــه ای ک
بگیــرد. می توانــد در وزارت راه باشــد. امــا بایــد 
ــد  ــی می توان ــد. حت ــن باش ــتی راه آه ــاد باالدس نه
زیــر نظــر وزیــر راه اداره شــود، امــا عناصــر چنیــن 
ــف،  ــای مختل ــی از بخش ه ــد نمایندگان ــادی بای نه
بخــش خصوصــی و بخش هــای فنــی، صاحبــان 
کاال، راه آهــن و ... باشــند. نهــادی باشــد کــه خــارج 
ــری  ــد تصمیم گی ــر، بتوان ــع عناص ــارض مناف از تع
تعرفه هــا  مــورد  در  تصمیم گیــری  مثــاًل  کنــد. 
یکــی از موضوعــات پــر چالــش اســت کــه می توانــد 
باعــث افزایــش انگیــزه در بخــش خصوصــی شــود. 
ــش  ــزه در بخ ــن انگی ــر ای ــدم اگ ــم و معتق مطمئن
خصوصــی وجــود داشــته باشــد، مــا در بخــش 
ــش  ــدی از بخ ــرمایه ی ج ــم ورود س ــی می توانی ریل
ــته  ــی داش ــرمایه گذار خارج ــی س ــی و حت خصوص

ــیم. باش
مــا در بخش هــای دیگــر اقتصــاد، مــازاد عرضــه یــا 
ــش از  ــان بی ــت موجودش ــه ظرفی ــم ک ــد داری تولی
نیــاز کشــور اســت. چــرا؟ چــون بــا محدودیت هایــی 
ــه  ــا همیش ــو م ــش لکوموتی ــا در بخ ــم. ام مواجهی
کمبــود داریــم. ایــن در حالــی اســت کــه زمینــه ی 
تأمیــن آن به وســیله ی بخــش خصوصــی وجــود 
بخــش  شــکل گیری  از  بعــد  نظــرم  بــه  دارد. 
ــاری ســرمایه گذاری  خصوصــی در حــوزه ی واگــن ب
خوبــی داشــتیم و کمبــودی احســاس نمی شــود. در 
ــر، بخــش خصوصــی  ــول عم ــه از نظــر ط صورتی ک
ــود.  ــوب می ش ــوان محس ــو نوج ــش لکوموتی در بخ

امــا حــدود 40 درصــد بــار کشــور را حمــل می کنــد 
و اگــر بــازده ســرمایه در ایــن بخــش مشــابه ســایر 
باالتــر  رقــم  ایــن  بــود،  اقتصــادی  بخش هــای 
می رفــت و مشــکل کمبــود را جبــران می کــرد. 
روابــط  امیــدوارم  اســت.  نشــده  چنیــن  ولــی 
ــق  ــر محق ــن ام ــه ای ــود ک ــم ش ــه ای تنظی به گون
ــت از  ــه حمای ــد ب ــعی دارن ــم س ــن ه ــود. قوانی ش
ــی  ــد. حت ــی بپردازن ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ س
ــا همیــن انگیــزه  ــر ارزش افــزوده ب حــذف مالیــات ب
ــه ی  ــاوت، نتیج ــیر متف ــا تفاس ــا ب ــت. ام ــوده اس ب
ــه  ــدگاه، ب ــا اصــالح دی ــه ب ــدوارم ک عکــس داد. امی

ــم. ــدا کنی ــده دســت پی ــن  ش ــداف تعیی اه

کـه سـرمایه گذار بخـش جـاده را انتخـاب کنـد. در 
قوانیـن متعـدد کشـور بـا در نظـر گرفتـن شـرایط 
امکان پذیـر  دوم  دسـت   کامیـون  واردات  خـاص، 
اسـت. درحالی کـه توسـعه ی حمل ونقـل ریلـی جـزو 
اولویت هاسـت، امـا چنیـن پیش بینـی در آن نشـده 
تناقـض  نشـان  دهنـده ی  مسـائل  این گونـه  اسـت. 
بیـن گفتـار و عمـل اسـت. امـا معتقـدم همچنـان 
از نظـر ورود سـرمایه، وضعیـت بخـش ریلـی قابـل 
 قبـول اسـت. اما در مقایسـه با سـایر حوزه هـا، ازنظر 

بازگشـت سـرمایه مـورد قبـول نیسـت.

نهـاد تنظیم کننـده یـا رگالتـور الزم اسـت، امـا فعاًل 
نیسـت. چیـزی کـه انتظـار مـی رود، ایـن اسـت کـه 
تـا زمـان شـکل گیری آن، مدیریـت ارشـد راه آهن از 
موضـع باالتـر بـه مسـایل ریلـی ورود کنـد. بـه ایـن 
معنـی کـه فـارغ از این کـه مدیریـت شـرکت راه آهن 
را دارد، فکـر کنـد عـالوه بـر مدیریـت ایـن شـرکت، 
مدیریـت کل بخـش ریـل، اعم از خصوصـی و دولتی 
را در دسـت دارد و پدرانـه برای همـه تصمیم بگیرد. 
راه آهـن  مدیریـت  سـاختاری  لحـاظ  بـه  هرچنـد 
چنیـن وظیفـه ای نـدارد. امـا اخالقـی اسـت کـه بـا 
اشـراف بـه نقـش خـودش، سـایر بخش هـا را هـم 
در تصمیم گیـری مدنظـر داشـته باشـد. بایـد نیازهـا 
خصوصـی  و  دولتـی  بخش هـای  ضرورت هـای  و 
را دریابـد. در بخـش خصوصـی بایـد بـه ایـن نکتـه 
توجـه کنـد کـه چـون ایـن بخـش از جیـب خودش 
خـرج می کنـد، بایـد بازگشـت سـرمایه اش منطقـی 
بازگشـت  در  امـا  باشـد.  انگیزشـی  و  رقابت پذیـر  و 
بازگشـت  اسـت  ممکـن  دولتـی  بخـش  سـرمایه ی 
سـرمایه عـددی و رقمـی نباشـد، بلکـه ممکن اسـت 
بـا حفـظ سـرمایه های اجتماعـی و کشـوری، سـود را 

به دسـت بیـاورد.

حضــور داشــته باشــد. ایــن نهــاد هرچنــد کــه یــک  
نهــاد فعــال در حــوزه ی ایمنــی اســت، امــا بیشــتر 
اعضــا به وســیله ی راه آهــن منصــوب می شــوند. 
ــی  ــش خصوص ــرای بخ ــذار ب ــم قانون گ ــاز ه ــا ب ام
کرســی قایــل شــده اســت. معتقــدم کــه بــرای نهــاد 
ــش  ــگاه بخ ــاً جای ــم حتم ــر ه ــور و تنظیم گ رگوالت
خصوصــی در نظــر گرفتــه خواهــد شــد. چراکــه این 
ــف  ــل مختل ــن عوام ــده ی بی ــد تنظیم کنن ــاد بای نه
صنعــت ریلــی باشــد و بخــش خصوصــی هــم جــزو 
ــد در  ــل بای ــن دلی ــه همی ــت و ب ــر اس ــل موث عوام
ایــن نهــاد حاضــر و در تصمیم گیری هــا ســهیم 
ــی و  ــا از دولت ــه بخش ه ــاد هم ــن نه ــد. در ای باش
ــران، صاحبــان کاال،  خصوصــی، بهــره بــرداران، کارب

ــد ســهیم باشــند. مســافران و ...، بای
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