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

16

شرکت راه آهن بر کرسی
 تنظیم گری حمل ونقل ریلی!

سعید قصابیان
کارشناس حوزه ی حمل ونقل 

سعید قصابیان، کارشناس حوزه ی حمل ونقل در گفت وگو با ندای حمل ونقل ریلی عنوان کرد که در صورت کاهش دخالت های 
غیر تنظیم گری، شرکت ها و بازیگران بازار نقش های خود را به  درستی ایفا می کنند. این کارشناس حوزه ی حمل ونقل در ادامه 
اشاره کرد: در حال حاضر به واسطه ی این که راه آهن هم زمان که حاکمیت و تنظیم گری را بر عهده دارد، خود یک بازیگر قوی در 
میدان حمل ونقل ریلی است ، ایفای دو نقش متعارض و متناقض باعث تعارض و تضاد در منافع و نهایت مدیریت ریلی کشور شده 

است.

ــت و   ــور چیس ــما از رگوالت ــف ش تعری
بــه نظــر شــما رگوالتــور چــه وظایفی 

دارد؟

رگوالتور به معنی تنظیم گر است. در واقع تنظیم گر 
قوانین  باید  موضوعات  و  مسایل  بررسی  و  پایش  با 
و آیین نامه-های قبلی را بازبینی کند و اگر نیازمند 
اصالح بودند، اصالح کند. در پاره ای از موارد، تنظیم گر 
باید برای تسهیل شرایط، قوانین یا آیین نامه هایی را 

قوانین  کدام  این که  بر  نظارت  کند.  اجرا  و  تصویب 
منقضی شده اند و دیگر کارایی ندارند نیز بر عهده ی 
و  قوانین  دائماً  باید  تنظیم گر  است.  تنظیم گر  نهاد 

مقررات را با شرایط روز صنعت متناسب سازی کند.
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در ایـن فضا ممکن اسـت سـالمت بازار 
از دسـت بـرود و مسـائل و چالش هایی 

مانند انحصـار هم بـروز کنند؟

ــری  ــما تنظیم گ ــر ش ــه نظ ــس ب پ
ــی  ــه ی اصل ــررات وظیف ــن و مق قوانی

tــت؟ ــور اس رگوالت

ــد،  ــح دادی ــر توضی ــورد تنظیم گ در م
در مــورد نقــش و بازیگــران بــازار هــم 

ــد؟ ــح می دهی توضی

از نهــاد تنظیم گــر چــه انتظــاری 
مــی رود؟

می توانــد  تنظیم گــر  نهــاد  آیــا 
دولتــی باشــد؟

ضمانـت اجرایی مقـررات ابالغ شـده از 
طـرف نهـاد تنظیم گر چیسـت؟

آیـا اگـر یک نهـاد وابسـته بـه دولـت 
بـازی  را  تنظیم گـر  نقـش  بخواهـد 
کنـد، آن نهـاد الزامـاً شـرکت راه آهن 

اسـت؟

آیـا اگـر ایـن نهـاد وابسـته بـه دولت 
)راه آهـن( بخواهـد در حمل ونقـل ریلی 
و خدمـات مرتبـط بـا بخـش خصوصی 
رقابـت نکند، تغییر سـاختار و مأموریت 

اسـت؟ ضروری  آن 

بــه نظــر شــما تنظیم گــر بایــد 
ضوابــط و مقــررات در کــدام زمینه هــا 

ــد؟ ــن کن تدوی

بـا ایـن شـرایط، آیا یـک  نهاد وابسـته 
در  می توانـد  )راه آهـن(،  دولـت  بـه 
مرتبـط  و خدمـات  ریلـی  حمل ونقـل 
در »شـرایط برابـر« با بخـش خصوصی 

کند؟ رقابـت 

بله. در چنین فضایی که نهاد حاکمیتی و یکی از بازیگران 
قدرتمند بازار یکی است، سالمت و رقابت سالم کاماًل 
زیر سؤال می رود. این در حالی است که حداقل انتظاری 
که از سالمت روابط داریم، جلوگیری از »انحصار« است. 
در چنین شرایطی داشتن داور و محکمه ی بی طرف نیز 
سلب می شود و این گونه سالمت بازار و رقابت سالم بین 
بازیگران آن از بین می رود. در رقابت اگر سالمت نباشد، 
که  بازاری  در  می رود.  دست  از  هم  کمیت  و  کیفیت 
هم زمان شرکت دولتی و غیردولتی با هم رقابت می کنند، 
تنظیم گر نمی تواند دولتی باشد. وضعیتی که فعالً در 
آن قرار داریم و تنظیم گری به درستی انجام نمی شود. 
در بازاری که همه ی بازیگران دولتی هستند، تنظیم گر 
ضرورتی ندارد. در بازاری که همه ی بازیگران غیردولتی 

بله. تنظیم گر باید با قوانین، مقررات و آیین نامه ها، رابطه ی 
بازار را مشخص و تنظیم کند.  بین ذی نفعان در یک 
تنظیم گری باید به عدالت و رقابت سالم بین بازیگران 

منجر شود و حتماً فضای رقابتی سالم را ایجاد کند.

در  فعال  شرکت های  ریلی،  حمل ونقل  حوزه ی  در 
حمل ونقل ریلی و خدمات مرتبط که از بخش غیردولتی 
هستند و در کسب منافع با هم رقابت دارند، بازیگران 
بازار هستند. این در حالی است که به دلیل این که هنوز 
است،  نکرده  بسنده  خود  حاکمیتی  نقش  به  راه آهن 
همان زمان که نماینده ی حاکمیت و تنظیم گر محسوب 
می شود، اقمار آن فعالً در جرگه ی فعاالن و بازیگران بازار 

هستند.

حداقل انتظار از این نهاد آن است که ضوابط و قوانین 
رقابت را چنان تدوین کند که همه ی بازیگران در شرایط 
برابر با هم رقابت کنند، زمین  بازی برای همه یکسان 
باشد، همه ی آن ها مسابقه را از یک خط شروع کنند و به 
هم تنه نزنند. از نهاد تنظیم گر همچنین انتظار می رود که 
مقررات را به گونه ای شفاف تنظیم کند که تعارض منافع 
به حداقل برسد و اگر بین ذی نفعان در تفسیر مقررات 
اختالف رخ داد به سرعت تعیین تکلیف کند. در این  بین 
الزم به ذکر است که استقالل تنظیم گر هم از بدیهیات 
باید در موضوع  تنظیم گر  نهاد  است که  بدیهی  است. 

حمل ونقل ریلی اهلیت و تخصص داشته باشد. 

اگر در میدان رقابت، بازیگر دولتی و شبه دولتی حضور 
نداشته باشد، نماینده ی دولت می تواند نقش تنظیم گر 
را بازی کند. تنظیم گر دولتی به دلیل شائبه ی تعارض 
منافع، نمی تواند رابطه و رقابت بین یک عنصر دولتی و 

یک عنصر غیردولتی را تنظیم کند.
حقوقی  دعوای  یک  در  نمی تواند  دولتی  تنظیم گر 
فصل الخطاب باشد؛ درحالی که یک  طرف دعوا شرکت 
دولتی و طرف دیگر شرکت خصوصی است. تنظیم گر 
دولتی نمی تواند یک بخشنامه در حوزه ی فنی صادر کند 
که برای شرکت خصوصی هزینه داشته باشد و شرکت 
مشابه دولتی از آن متأثر نشود و یا برعکس. تنظیم گر 
ایمنی(  حوزه ی  )در  را  سانحه ای  نمی تواند  دولتی 
رسیدگی کند و رأی بدهد که یک طرفش راه آهن دولتی 
است.  قطار  مالک  دیگرش، شرکت خصوصی  و طرف 

بار و مسافر  از حرفه ی حمل ونقل  راه آهن  اگر شرکت 
کنار بکشد و در این بازار ذی نفع نباشد و میدان را برای 
رقابت بین بازیگران غیردولتی خالی کند، صالحیت این 
را خواهد داشت که بر کرسی تنظیم گری بازار حمل ونقل 
ذی نفعان  بین  رقابت  داور  و  ناظر  و  بنشیند  ریلی 
الزاماً  اما  تنظیم گر دولتی،  نهاد  این  باشد.  )غیردولتی( 
راه آهن نیست. دولت می تواند نماینده ی دیگری در نقش 

تنظیم گر داشته باشد. 
بازار،  در  دخالت  و  تصدی ها  کردن  رها  درازای  دولت 

تنظیم گری را به عهده می گیرد.

اوالً بی طرفـی آن و ثانیـاً تکیـه به اقتـدار دولت به عنوان 
مرجعـی که ذی نفع نیسـت و قدرت اعمال تصمیماتش 
را دارد. در شـرایط فعلِی کشور، به دلیل ضعف نهادهای 
مدنـی )غیردولتـی(، مرجـع مقتـدر دیگری بـرای تکیه 
دادن وجـود نـدارد. لـذا؛ بایـد شـرایطی را فراهـم کـرد 
کـه یـک  نهـاد دولتـی شـرایط الزم بـرای ایفـای نقش 
تنظیم گـر را پیـدا کنـد. این شـرایط وقتی فراهم اسـت 
کـه در میـدان رقابـت، بازیگـر دولتـی و شـبه دولتی 

باشد. حضور نداشـته 

خیر. 

خیر. 

و  ایمنی  فنی،  حقوقی،  اقتصادی،  زمینه های  در  باید 
زیست محیطی، قوانین تنظیم و تسهیل گری الزم صورت 
گیرد. از طرف دیگر تنظیم گر باید برحسب شرایط، نسبت 
به ادامه، توقف، اصالح یا تدوین، تصویب و اجرای قوانین 
قوانین  تغییر  و  قوانین  به روزرسانی  کند.  اقدام  جدید، 
بر اساس شرایط روز از اهمیت زیادی برخوردار است. 
به  ناظر  فقط  تنظیم گر  نهاد  توسط  مقررات وضع شده 
ارتباط و تعامل بین بازیگران است و نباید به امور داخلی 

شرکت ها وارد شود. خیر. در اینجا فرض »شرایط برابر« محال است.

این ها مصادیق تعارض منافع هستند.هستند حضور تنظیم گر الزامی است. 
در شرایط فعلِی کشور نهاد مستقلی که بتواند بین عناصر 
دولتی و عناصر غیردولتی تنظیم گری کند وجود ندارد. 
دولت حاضر نیست دور یک میز، هم تراز بخش خصوصی 
تجربه ی  دارد.  آقایی  و  برتری  ادعای  دولت  بنشیند. 
شکست خورده ی شورای رقابت در بازار خودرو مؤید این 

ادعاست.

و سخن آخر؟

15


