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

14
فــارغ از این کــه تصدی گــری و قیمت گــذاری دســتوری در اقتصــاد، مــورد انتقــاد تمامــی کارشناســان و اقتصاددانــان 

ــوری و  ــاد رگوالت ــودی نه ــت وج ــا ماهی ــود، ام ــاد می ش ــور ی ــاد کش ــیل اقتص ــوان پاشنه آش ــته و از آن به عن ــرار داش ق
تصدی گــری محــدود و کنتــرل شــده در برخــی صنــوف، ضرورتــی انکارناپذیــر اســت. اگرچــه ایــن رونــد بــرای تعــدادی 
ــن  ــرل در ای ــذاری و کنت ــارت، قانون گ ــرای نظ ــتقل ب ــادی مس ــوده و نه ــاوت ب ــی متف ــل ریل ــون حمل ونق ــاف همچ اصن
حــوزه ضــرورت دارد. کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه نهــاد مســتقل رگوالتــوری بایــد زیــر نظــر شــورای رقابــت فعالیــت 
ــد  ــوری می توان ــوری به عنــوان نهــاد واســط در ایــن عرصــه ضــرورت پیــدا می کنــد. نهــاد رگوالت کنــد. یک نهــاد رگوالت
به عنــوان داور و قاضــی نظــارت کــرده و بــر شــکایات رســیدگی کنــد. کارشناســان معتقدنــد؛ زیرســاخت های حمل ونقــل 

ریلــی نیــز بایــد همــگام بــا اصــالح ســاختار صنعــت ریلــی بــا تغییراتــی همــراه شــود.

علی اصغر شفیع نادری
کارشناس حمل ونقل ریلی

ضرورت به کارگیری
 رگوالتوری مستقل

 در صنعت ریلی
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نهاد تنظیم گر مستقل

شــورای رقابــت، بهتریــن نهــاد بــرای 
ــوری رگوالت

ــل  ــناس حمل ونق ــادری، کارش ــفیع ن ــر ش علی اصغ
ریلــی در رابطــه بــا ضــرورت وجــود نهــاد تنظیم گــر 
ــد: در  ــران می گوی ــی ای ــل ریل مســتقل در حمل ونق
ــس  ــای مجل ــز پژوهش ه ــون مرک ــه تاکن ــن رابط ای
ــاختار  ــد س ــدا بای ــت. ابت ــام داده اس ــی انج اقدامات
حمل ونقــل ریلــی درســت و شــاکله ی مناســبی 
ایــن  پیاده ســازی شــود. ســپس در  طراحــی و 
ــوری  ــاد رگوالت ــک  نه ــود ی ــت، وج ــاختار درس س
ــن عرصــه، ضــرورت  به عنــوان بازیگــر چهــارم در ای
ــود  ــاختاری وج ــن س ــون چنی ــد. اکن ــدا می کن پی
ــی  ــدارد و بازیگــر چهــارم صنعــت حمل ونقــل ریل ن
شــکل نگرفتــه اســت. ســاختاری کــه ایجــاد شــده، 
بــا ســاختارهای حمل ونقــل ریلــی در دنیــا متفــاوت 
ــوند.  ــع ش ــد رف ــه بای ــی دارد ک ــت و ضعف های اس
ــوری  ــاد رگوالت ــاره ی نه ــط درب ــا فق ــن ضعف ه ای
نیســت و در رابطــه بــا حوزه هــای دیگــر نیــز 

ضعف هایــی وجــود دارد. 

او بــا تأکیــد بــر این کــه الزم اســت پیــش از 
ــری در ســاختار راه آهــن  ــاد، تغیی ــن نه تأســیس ای
ــی  ــد زمان ــوری بای ــزود: رگوالت ــد، اف ــران رخ بده ای
ــکل گرفته  ــی آن ش ــاختار اصل ــه س ــود ک ــاد ش ایج
باشــد و در آن ســاختار نیــز نیــاز بــه داور داریــم. امــا 
ــت  ــی شــکل نگرفتــه اســت. اولوی ــازی اصل ــوز ب هن
ــاختار  ــت. در س ــی و کالن اس ــاختار اصل ــاد س ایج
اصلــی، نهــاد رگوالتــوری بایــد در حــد داور و قاضــی 
ــاد  ــرای ایج ــرار ب ــی اص ــت اصل ــد. اولوی ــل کن عم

ــت.  ــی و کالن اس ــاختار اصل س

نهــاد  این کــه  بــا  رابطــه  در  نــادری  شــفیع 
یــا  وزارتخانــه  کــدام  ذیــل  بایــد  رگوالتــوری 
ســازمان باشــد، گفــت: مناســب ترین جایــگاه بــرای 
رگوالتــوری حمل ونقــل ریلــی، شــورای رقابــت 
اســت. بعــد از این کــه ســاختار اصلــی شــکل 
گرفــت، ضــرورت نهــاد رگوالتــوری ایجــاد می شــود 
و ایــن نهــاد بایــد یکــی از شــاخه های شــورای 
رقابــت باشــد. نهــادی کــه بــرای حمل ونقــل ریلــی 
ــه  ــر اســت ک ــران ضــروری اســت. بهت و راه آهــن ای
ــا  ــد و ی ــت باش ــورای رقاب ــل ش ــا ذی ــاد ی ــن نه ای
این کــه به وســیله ی بخــش خصوصــی مســتقل 

تغییرات ساختاری

ــود.  ــاد ش ایج
هــم  رگوالتــوری  نهــاد  کار  دســتور  افــزود؛  او 
و  عریــض  و  عمــده  ســازوکار  اســت.  مشــخص 
ــه از انحصــار  ــرای این ک ــد داشــت. ب ــی نخواه طویل
جلوگیــری کنــد، دســتور کارهــای آن مشــخص و در 
ــی  ــوع اصل ــه دو موض ــه ک ــی و تعرف ــأله ی ایمن مس
ــه ی  ــد. درزمین ــارت کن ــش و نظ ــد پای ــت، بای اس
زیربنایــی انحصــار وجــود دارد و رقابتــی در عرصــه ی 

ــدارد. ــود ن ــا وج زیربن
شــفیع نــادری گفــت: بایــد نهــاد رگوالتــوری کنترل 
ــاد  ــن نه ــود. ای ــال نش ــی اعم ــر قیمت ــه ه ــد ک کن
ــا  ــه باقیمت ه ــک داور در رابط ــوان ی ــد به عن می توان
ــد فضــا  ــا بای ــورد تعرفه ه ــد. در م ــری کن تصمیم گی
ــد  ــان بتوانن ــه متقاضی ــرد ک ــکل بگی ــه ای ش به گون
خواســته های خودشــان را در خصــوص تغییــر و 

ــور بدهنــد.  ــه نهــاد رگوالت اصــالح آن ب

می تواند  نیز  خصوصی  بخش 
تشکیل  بر  اصرار  به جای 
کند  تالش  رگوالتوری،  نهاد 
ریلی  حمل ونقل  صنف  در 
صحیح  شیوه ی  به  فعالیت ها 
موجب  امر  این  شوند.  انجام 
جذابیت  و  بهره وری  افزایش 
اگر  می شود.  سرمایه گذاری 
صحیح  شکل  به  فعالیت ها 
از  هریک  و  شود  انجام 
وظایف  به خوبی  بازیگران 
بخش  دهند،  انجام  را  خود 
بخش  مشکالت  از  عمده ای 

خصوصی رفع می شوند. 

,,

او در رابطــه بــا فعالیــت شــورای رقابــت فعلــی 
ــارت  ــی نظ ــی به طورکل ــت فعل ــورای رقاب ــت: ش گف
تعرفــه ی  بــا  رابطــه  در  شــکایت ها  و  می کنــد 
لکوموتیــو بــه ایــن شــورا ارجــاع می شــوند. تبییــن 
ــوده و  ــن شــورا ب ــر عهــده ی ای ــز ب دســتورالعمل نی
ــمی  ــگاه رس ــد در جای ــورا بای ــن ش ــد. ای تاثیرگذارن
قــرار بگیــرد و رســماً به عنــوان یــک  نهــاد رگوالتــور 

ــد.  ــارت کن ــی نظ ــل ریل ــر حمل ونق ب

بـر عهـده ی شـورای رقابـت  نظـارت 
اسـت

اثربخشی کمیسیون عالی سوانح شرکت 
راه آهن ج.ا.ا

شــفیع نــادری دربــاره ی حــدود اثربخشــی 
فعالیت هــای کمیســیون عالــی ســوانح شــرکت 
ایمنــی  تنظیم گــر  به عنــوان  ج.ا.ا.  راه آهــن 
در  کمیســیون  گفــت:  ریلــی  حمل ونقــل 
ــی روال ســابق  ــی از لحــاظ محتوای ــت فعل حال
ــره ی  ــراد مجــرب و خب ــه اف را دارد. محــدود ب
ریلــی اســت. امــا ایــن افــراد کمتــر از 10 نفــر 
هســتند. اعضــای آن اســتقالل بیشــتری از 
ــه  ــن  هم ــا ای ــد. ب ــن پیداکرده ان شــرکت راه آه
ــنگین وارد  ــزرگ و س ــوانح ب ــا س ــه ب در رابط
مســائل می شــوند و نقــش پیشــگیرانه ندارنــد.

ــه داد؛  ــی ادام ــوزه ی ریل ــناس ح ــن کارش ای
و  دارد  نقــش  ایمنــی  در  کمیســیون  ایــن 
در  ایمنــی  ســطح  ارتقــای  موجــب  بایــد 
حمل ونقــل ریلــی و راه آهــن کشــور شــود. 
ــکیل  ــرای تش ــاد ب ــن نه ــه بهتری ــن  هم ــا ای ب
رگوالتــوری، شــورای رقابــت اســت. کمیســیون 
ــد  ــز می توان ــی ســوانح شــرکت راه آهــن نی عال
وظایــف را بــر عهــده بگیــرد و به طــور مســتقل 
ــداف  ــم اه ــر و تنظی ــف دقیق ت ــا شــرح وظای ب
ــری  ــق پیگی ــور دقی ــی را به ط ــرد، ایمن عملک

ــد.  کن
او افــزود؛ بخــش خصوصــی نیــز می توانــد 
به جــای اصــرار بــر تشــکیل نهــاد رگوالتــوری، 
تــالش کنــد در صنــف حمل ونقــل ریلــی 
فعالیت هــا بــه شــیوه ی صحیــح انجــام شــوند. 
ایــن امــر موجــب افزایــش بهــره وری و جذابیت 
فعالیت هــا  اگــر  می شــود.  ســرمایه گذاری 
ــک از  ــود و هری ــام ش ــح انج ــکل صحی ــه ش ب
بازیگــران به خوبــی وظایــف خــود را انجــام 
ــش  ــکالت بخ ــده ای از مش ــش عم ــد، بخ دهن

خصوصــی رفــع می شــوند. 
ــه  ــی در رابط ــل ریل ــناس حمل ونق ــن کارش ای
ــورای  ــذاری ش ــی و تأثیرگ ــدود اثربخش ــا ح ب
اقتصــادی  تنظیم گــر  جایــگاه  در  رقابــت 
حمل ونقــل ریلــی گفــت: شــورای رقابــت 
در حــال حاضــر اثــرات چندانــی بــر روی 
ــذارد.  ــای نمی گ ــرمایه گذاری برج ــت س جذابی
ــی  ــل ریل ــت حمل ونق ــا و صنع ــد فعالیت ه بای
ــه و از اســاس اصــالح شــوند. هــم نهــاد  از پای
حمل ونقــل ریلــی و هــم شــورای رقابــت بایــد 
ــد.  ــه مشــکالت را حــل کنن ــوند ک ــد ش متعه
وجــود  ســاختار  در  مشــکالت  از  بســیاری 
ــوند.  ــل ش ــه ای ح ــور پای ــد به ط ــد و بای دارن
ــادی  ــوند، نه ــع ش ــه رف ــی ک ــای اصل دغدغه ه
انتخــاب  داوری  و  رگوالتــور  به عنــوان  را 

. می کنیــم
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