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ــوص  ــگری و به خص ــاد گردش ــکالت اقتص ــه ی مش ــان ریش ــرای بی ب
بــازار و اصــل  بایــد ســراغ مفاهیــم  خدمــات ریلــی مســافری، 
ــت در  ــش دول ــوارد نق ــیاری م ــم در بس ــت. می دانی ــذاری رف قیمت گ
ــی  ــوان یک ــذاری به عن ــرد قیمت گ ــن کارک ــن رفت ــث از بی اقتصــاد باع
از مهم تریــن کارکردهــای بــازار شــده اســت. در واقــع فــارغ از این کــه 
در اصــل 44 قانــون اساســی، به جــز زیرســاخت کــه در انحصــار دولــت 
قــرار دارد، در ســایر حوزه هــا صنعــت ریلــی بایــد مبتنــی بــر بــازار، بــه 
ارائــه ی خدمــات بپــردازد، در صنعــت ریلــی کشــور متأســفانه اشــتراک 
شــرکت  به وســیله ی  خدمــات  ارائــه ی  و  زیرســاخت ها  مالکیــت 
ــالل  ــاد اخت ــل ایج ــک عام ــوان ی ــی را به عن ــاد دولت ــن نه ــن، ای راه آه
ــو و  ــات لوکوموتی ــارز آن در خدم ــود ب ــرده و نم ــی ک ــازار معرف در ب
ــرکت  ــرد ش ــع در کارک ــاد مناف ــت. تض ــافری اس ــی مس ــات ریل خدم
راه آهــن به گونــه ای اســت کــه وجــود قوانیــن حمایت کننــده از 
خصوصی ســازی و حتــی نهــادی ماننــد شــورای رقابــت را انــکار کــرده 

ــد.  ــی بیانجام ــعه ی ریل ــه توس ــد ب ــاً نمی توان ــت قطع ــن وضعی و ای
ــن را در  ــرکت راه آه ــه ی ش ــرد دوگان ــم کارک ــه می توانی ــرای نمون ب
ــت  ــته اس ــه نتوانس ــم ک ــر بگیری ــی در نظ ــفر ریل ــذاری س قیمت گ
ارائــه ی خدمــات خــود را بــا کارکــرد نظارتــی و قانون گــذاری در ایــن 
حــوزه تمیــز دهــد. به طوری کــه نقــش ارائه کنندگــی خدمــات پایــه ی 
جابه جایــی مســافر، پــرده ی ناپیدایــی را در دیــدن تفاوت هــا قــرار داده 
اســت. نکتــه ی بســیار واضحــی کــه ازنظــر آن شــرکت مغفــول مانــده، 
ــود  ــت. نب ــردم اس ــردن م ــفر ک ــا س ــهروندان ب ــی ش ــاوت جابه جای تف
ــه ی  ــرد دوگان ــن کارک ــن دو، ناشــی از همی ــز دادن ای ــی در تمی توانای

شــرکت راه آهــن اســت.
ــد از ورود  ــافری، بع ــی- مس ــات ریل ــم، خدم ــه می دانی ــه ک همان گون
شــرکت های خدمــات مســافری ریلــی، وارد فــاز جدیــدی شــد. 
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ــه خدمــات  ــر کارکــرد جابه جایــی اشــخاص، ب بدین صــورت کــه عــالوه ب
دیگــری نیــز دســت  یافــت کــه می توانیــم تلویحــاً آن را خدمــات 
مســافری- ریلــی بنامیــم. ســطحی از خدمــات کــه عــالوه بــر جابه جایــی 
شــهروندان، بــه آن هــا تجربــه ی ســفر و تفریــح ارائــه می کنــد. دسترســی 
ــات ســخت  ــواع ســرویس مدل هــای پذیرایــی، برخــورداری از امکان ــه ان ب
ــه ی  ــه تجرب ــل ب ــی را تبدی ــن جابه جای ــن، ای ــل  توجــه در واگ ــرم قاب و ن
متفاوتــی از خدمــات ریلــی کــرده اســت. بــا وجــود ایــن تغییــر بــزرگ و 
راه انــدازی قطارهــای 4 و 5 ســتاره و توســعه ی زنجیــره ی خدمــات ســفر 
ــا و  ــن تفاوت ه ــه ای ــه ب ــدون توج ــن ب ــرکت راه آه ــی، ش ــت ریل در صنع
تمایــزات، خــود را محــق می دانــد کــه در ایــن ســطح از خدمــات نیــز کــه 
ــذاری  ــت، قیمت گ ــی اس ــاوت از جابه جای ــاًل متف ــهروندان کام ــر ش از نظ
ــن دســت از  ــرای ای ــن جــاری کشــور، ب ــارغ از قوانی ــد و ف دســتوری کن

خدمــات، ســقف قیمتــی در نظــر بگیــرد. 
ــات  ــذاری خدم ــا در قیمت گ ــوع دخالت ه ــن ن ــوء ای ــار س ــته از آث گذش
ناامیــد  کــه شــرکت های پیشــرو را در ارائــه ی خدمــات باکیفیــت 
ــه  ــز ب ــت را نی ــد شــورای رقاب ــی مانن ــی در نهادهای ــود کارای ــد، نب می کن
همــراه دارد. به طوری کــه کارکــرد دوگانــه آن قــدر در ناکارآمــدی آن 
شــرکت اثــر گذاشــته کــه پــس از گذشــت بیــش از 2 ســال از مصوبــه ی 
شــورای رقابــت در اصــالح روش قیمت گــذاری خدمــات کشــش، همچنــان 
ــه به وســیله ی شــرکت راه آهــن اجرایــی نشــده اســت. گمــان  ایــن مصوب
ــافری  ــوزه ی مس ــذاری در ح ــت قیمت گ ــن دخال ــری ای ــی رود پی گی م
ــه ای  ــه مصوب ــر ب ــال منج ــک س ــرف ی ــه(، ظ ــور خوش بینان ــز )به ط نی

ــرود. ــره ب ــرای آن طف ــد از اج ــن می توان ــرکت راه آه ــه ش ــود ک ش
بنابرایــن؛ راهــکار نهایــی همــان اصــالح ســاختار راه آهــن و تفکیــک بُعــد 
ــر  ــن ام ــه ای ــت ک ــی آن اس ــت خدمات ــارت، از ماهی ــذاری و نظ قانون گ
ــد و آن را در  ــی دور می کن ــه ی فعل ــت دوگان ــن را از هوی ــرکت راه آه ش
بســتر رقابــت قــرار داده و موجبــات افزایــش بهــره وری در ســایر امــور آن 

نیــز  فراهــم خواهــد شــد. 
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