
14
01
ز /

ایی
/ پ

 55
ی 

اره 
شم

فصلنامه انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته
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ضرورت جدایی
 تنظیم گری و تصدی گری
 در ساختار شبکه ی ریلی ایران

محمدجواد شاهجویی،
 قائم مقام اندیشکده ی حمل ونقل ایران

ــت وپنجه  ــی دس ــالت فراوان ــا معض ــور ب ــی کش ــبکه ی ریل ــروزه ش ام
ــبت  ــرد کل نس ــار و عملک ــل ب ــرد حم ــش عملک ــد. کاه ــرم می کن ن
بــه ســال های گذشــته و اساســاً پاییــن بــودن میــزان اســتفاده از 
ــع  ــان، در واق ــورهای جه ــایر کش ــبت س ــه نس ــی ب ــای ریل دارایی ه
نمــودی از همیــن مشــکالت اســت. از همیــن روی، همــواره مســؤولین 
ــود در  ــه کمب ــود را ب ــای موج ــد ضعف ه ــالش کرده ان ــور ت ــی کش ریل
امکانــات زیربنایــی و اعتباراتــی گــره بزننــد کــه بــرای تأمیــن آن هــا بــه 

ــاز اســت.  ــی نی ــی فراوان نقدینگ
بنابرایــن؛ بــازی شــکل گرفته بــه این گونــه اســت کــه کاهــش در 
عملکــرد اتفــاق می افتــد، مســؤوالن آن را بــه نبــود نقدینگــی و 
ــار  ــر ب ــن از زی ــرکت راه آه ــد، ش ــاط می دهن ــی ارتب ــت دولت عدم حمای
مســؤولیت بهره بــرداری درســت و اصولــی از شــبکه و دارایی هــای 
اراده ی  تمــام  عیــن  حــال،  در  و  می کنــد  خالــی  شــانه  موجــود 
مســؤولین دولــت در جهــت تأمیــن مایحتــاج شــبکه ی ریلــی و تزریــق 
نقدینگــی بــه آن همســو می شــود. امــا هــر چــه ایــن تنفــس مصنوعــی 
ــن  ــود، ای ــتر می ش ــت بیش ــوی دول ــی از س ــبکه ی ریل ــاختار ش ــه س ب
ــد و  ــازگار نمی کن ــای خودس ــتادن روی پ ــرای ایس ــود را ب ــاختار خ س
بالعکــس، بیشــتر وابســته بــه همیــن حمایت هــای دولتــی خواهــد شــد. 

ــان باعــث خواهــد شــد نه تنهــا  ــه همیــن منظــور، ادامــه ی ایــن جری ب
مشــکلی از مشــکالت فعلــی راه آهــن مرتفــع نشــود، بلکــه به واســطه ی 
اضافــه شــدن بــر حجــم دارایی هــای ریلــی و عــدم توانمنــدی شــرکت 
راه آهــن در نگهــداری و بهره بــرداری اصولــی از آن هــا، ابعــاد مشــکالت 

ــود.  ــترده تر ش ــور گس ــی کش ــبکه ی ریل ش
ــبکه ی  ــا، ش ــورهای دنی ــیاری از کش ــه در بس ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ریلــی بــه جایگاهــی رســیده اســت کــه بــرای ادامــه ی حیــات و توســعه 
و  حاکمیتــی  حمایت هــای  و  بودجه هــا  بــه  نه تنهــا  بالندگــی،  و 
ــای  ــت از دارایی ه ــرداری درس ــا بهره ب ــه ب ــدارد، بلک ــازی ن ــی نی دولت
ــه رشــد و توســعه ی اقتصــاد کالن آن کشــور کمــک می کنــد.  خــود، ب
ــه عمــری  ــز ک ــران نی ــی ای ــی رود شــبکه ی ریل ــر؛ انتظــار م به بیان دیگ
ــاد  ــت و اقتص ــربار دول ــا س ــروز نه تنه ــال دارد، ام ــه 100 س ــک ب نزدی
ــاد کشــور  ــد، بلکــه یاری رســان ســایر بخش هــای اقتص ــی نباش مل
شــود. بــا ایــن  حــال و مع االســف، مجمــوع درآمدهــای راه آهــن ایــران 
در یــک ســال از 5 هــزار میلیــارد تومــان تجــاوز نمی کنــد و ســودآوری 
ــت.  ــز اس ــاًل ناچی ــز کام ــره ور نی ــر به ــه و غی ــر بهین ــتم غی ــن سیس ای
ــی  ــای موجــود شــبکه ی ریل ــال ارزش دارایی ه ــر، در قب به طــور دقیق ت
ــود،  ــرآورد می ش ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــر 900 ه ــغ  ب ــه بال ــور ک کش
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ــه اصــل  ــاد واگــذار و این گون ــک  نه ــه ی ــی، ب حــوزه ی حمل ونقــل ریل
رقابت پذیــری دچــار خدشــه نشــده اســت. در ایــن شــرایط، نمی تــوان 
بــدون حــل کــردن ایــن مســأله ی مهــم کــه باعــث تعارضــات بی شــمار 
ــره وری  ــر به ــر از منظ ــورهای دیگ ــا کش ــا ب ــرد ت ــالش ک ــود، ت می ش
ــا آن کــه  ــو و واگــن، حتــی شــبیه شــد و ی ــل، لکوموتی اســتفاده از ری
هماننــد بســیاری از کشــورها، ســرمایه گذاری 
ــی  ــل ریل ــت حمل ونق ــی در صنع ــش خصوص بخ

را جــذاب و شــدنی کــرد. 
ــه، شــرکت راه آهــن ادعــا می کنــد؛  به عنــوان نمون
ــرای  ــی ب ــافر ریل ــر مس ــر- کیلومت ــر نف ــل ه حم
ــر 1.300  ــغ  ب ــی، بال ــد بنگاه ــرکت از دی ــن ش ای
ریــال زیــان بــه همــراه خواهــد داشــت. از ســوی 
ــی  ــأن حاکمیت ــتفاده از ش ــا اس ــن ب ــر؛ راه آه دیگ
خــود تــالش می کنــد بــر تعــداد قطارهــای 
مســافری در مســیرهای جدیــد و میــزان عملکــرد 
مســافری شــبکه ی ریلــی بیفزایــد. حتــی در بعضی 
مــوارد دولــت بــه ایــن شــرکت فشــار مــی آورد کــه 
ــاص  ــیرهای خ ــاص و در مس ــام خ ــی ای در بعض
ــردازد.  ــافری بپ ــات مس ــتر خدم ــه ی بیش ــه ارائ ب
ــن  ــا ای ــه ب ــوان انتظــار داشــت ک ــن؛ نمی ت بنابرای
ســاختار حکمرانــی راه آهــن در ایــران، راه بــه 

ــرد.  ــی بب  جای
ــد  ــر می رس ــه نظ ــوق، ب ــوارد ف ــه م ــه ب ــا توج ب
مهم تریــن راهــکاری کــه بایــد بــرای اصــالح 
وضعیــت فعلــی شــبکه ی ریلــی کشــور، آن هــم در 
شــرایطی کــه به واســطه ی ایجــاد فرصت هــای 
ــار ریلــی در کشــور بیــش  ــه حمــل ب ترانزیتــی، ب
ــتور  ــت، در دس ــاز اس ــری نی ــان دیگ ــر زم از ه
ــرار گیــرد، جدایــی جایــگاه تصدی گــری  کار ق
از  صنعــت  ایــن  رگوالتــوری  و  تنظیم گــری  و 
یکدیگــر اســت کــه ایــن مهــم می توانــد در قالــب 
ــک  ــب ی ــری در قال ــی تنظیم گ ــک متول ــاد ی ایج
ــد در  ــا می توان ــرد. ی ــورت پذی ــی ص ــی دولت ــل ریل ــازمان حمل ونق س
ــه ای  ــف تصدی گرایان ــد و وظای ــی بمان ــن باق ــرکت راه آه ــار ش اختی
ــای  ــه بخش ه ــی ب ــای ریل ــا و محوره ــرداری از دارایی ه ــون بهره ب چ

ــد. ــدا کن ــال پی ــر انتق دیگ

ــتیم.  ــاهد هس ــی را ش ــد درآمدزای ــاالنه 0.5 درص ــورت س به ص
بنابرایــن؛ می تــوان ادعــا کــرد مســیر حــل مشــکالت فعلــی شــبکه ی 
ریلــی و راهــکار قطعــی درمــان بیمــاری ایــن صنعــت در ایــران، اصــالح 
ســاختاری اســت کــه موجــب نیــاز دائمــی این صنعــت بــه حمایت های 
ــرداری غیــر بهینــه و دولتــی  دولتــی شــده اســت. بــدون شــک بهره ب

از  یکــی  می تــوان  را  موجــود  دارایی هــای  از 
مهم تریــن ریشــه های مشــکالت اشــاره  شــده 
ــرد و  ــزان عملک ــش در می ــه کاه ــه ب ــت ک دانس
بازدهــی دارایی هــای ســرمایه گذاری شــده، عــدم 
جــذب ســرمایه گذاری های غیردولتــی و عــدم 
ــن  ــا ای ــده اســت. ب ــا ش ــت آن ه ــی نگهداش توانای
ــی   حــال شــاهدیم، در بســیاری از کشــورهای ریل
ــود،  ــده نمی ش ــا دی ــن مشــکلی در آن ه ــه چنی ک
در  ریلــی  دارایی هــای  از  دولتــی  بهره بــرداری 
حــال انجــام اســت. پــس به راســتی ریشــه ی ایــن 
مشــکل چیســت؟ آیــا صــرف خصوصی ســازی 
ــبکه ی  ــروز ش ــکالت ام ــد مش ــا می توان دارایی ه
ریلــی و بحــران کاهــش در عملکــرد و بهره بــرداری 

ــازد؟ ــع س ــی را مرتف ــای ریل از دارایی ه
نشــان  تخصصــی  و  کارشناســی  بررســی های 
ــوان  می دهــد ریشــه ی تمامــی مشــکالت را نمی ت
دارایی هــای  از  بهره بــرداری  بــودن  دولتــی  در 
ــه در  ــه آن ک ــرد. چ ــدود ک ــه و مح ــی خالص ریل
ــالش شــد  ــد ناقــص- ت ــان- هرچن برهــه ای از زم
ــش رود.  ــازی پی ــمت خصوصی س ــه س ــن ب راه آه
ــاز هــم تغییــر شــگرفی در  ــا ایــن  وجــود، ب ــا ب ام
ــاد.  ــاق نیفت ــران اتف ــی در ای ــرد ریل ــزان عملک می
بنابرایــن؛ می تــوان مهم تریــن چالــش امــروز 
ــور و  ــتقل رگوالت ــاد مس ــود نه ــن را در نب راه آه
ــه ی  ــه ریش ــردن ب ــی ب ــرای پ ــر، ب ــا تنظیم گ ی
مشــکالت شــبکه ی ریلــی کشــور جســتجو کــرد. 
ــی  ــبکه ی ریل ــی ش ــاختار حکمران ــفانه س متأس

کشــور بــه نحــوی تنظیم شــده اســت کــه شــرکت راه آهــن جمهــوری 
ــه  ــر را ب ــران، هم زمــان چنــد نقــش متضــاد و متفــاوت زی اســالمی ای

ــد؛ ــری می کن ــر رهب ظاه
ــتفاده  ــبکه اس ــن ش ــردار، از ای ــش بهره ب ــن در نق 1 .راه آه

ــد ــی کن م
ــای  ــت دارایی ه ــرای مدیری ــی، ب ــک اصل ــوان مال 2.به عن

ــد ــالش می کن ــش ت خوی
3.نماینده ی حاکمیت و قانون گذار به شمار می آید

رگوالتــور شــناخته  و  تنظیم گــر  به عنــوان  نهایتــًا؛  4.و 
د می شــو

ــت،  ــن صنع ــاختار ای ــن در س ــرکت راه آه ــش ش ــر، نق ــان  دیگ ــه  بی ب
ــی  ــرد در تمام ــان ک ــد اذع ــفانه بای ــه متأس ــه کاره اســت ک ــش هم نق
ــأله،  ــن مس ــدا از ای ــت. ج ــت خورده اس ــق و شکس ــئون ناموف ــن ش ای
ــا یکدیگــر  ــن وظایــف ب ــار داشــتن تمامــی ای ــی کــه در اختی تعارضات
ــالش  ــروز ت ــه ام ــت ک ــکالتی اس ــی مش ــت اصل ــد، عل ــاد می کن ایج
ــر  ــا ب ــر حجــم دارایی ه ــزودن ب ــکار غلطــی چــون اف ــا راه می شــود ب

ــود.  ــته ش ــرپوش گذاش روی آن س
در  تصدی گــری  و  تنظیم گــری  دنیــا  کشــورهای  از  هیچ یــک  در 

و  کارشناسـی  بررسـی های 
می دهـد  نشـان  تخصصـی 
مشـکالت  تمامـی  ریشـه ی 
را نمی تـوان در دولتـی بـودن 
دارایی هـای  از  بهره بـرداری 
محـدود  و  خالصـه  ریلـی 
کرد. چـه آن کـه در برهه ای 
ناقـص   هرچنـد  زمـان   از 
تالش شـد راه آهن به سـمت 
خصوصی سـازی پیش رود. اما 
بـا این  وجـود، باز هـم تغییر 
شـگرفی در میـزان عملکرد 
ریلـی در ایران اتفـاق نیفتاد. 
مهم تریـن  بنابراین؛می تـوان 
چالـش امـروز راه آهـن را در 
نبود نهاد مسـتقل رگوالتور و 
یـا تنظیم گـر، برای پـی بردن 
به ریشـه ی مشکالت شبکه ی 
ریلـی کشـور جسـتجو کرد. 
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