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فصلنامه انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته
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قوانیـن، نظـارت بـر بازیگـران حـوزه، حل وفصل اختالفـات، به روزرسـانی قوانیـن و... 
نقش آفرینـی کـرد. وظایف عملیاتی، اجرایی و پیگیری های توسـعه ای هم به شـرکت 

دولتـی راه آهن روسـیه محول شـد.
همان طـور کـه پیش تـر اشـاره شـد، از این  دسـت کشـورها در دنیـا کم نیسـتند. در 
آمریـکا هـم ما شـاهد این عارضه بودیم که با سیاسـت گذاری درسـت، حل  شـده و با 
توسـعه ی ایـن ُمـد حمل ونقل همـراه بوده اسـت. در آمریکا هم با تصدی گری شـدید 
دولـت، قیمت گـذاری دسـتوری، قوانین و مقـررات و دخالت های زیـاد و مخرب دولت 
در سیسـتم ریلـی مواجه بودند کـه در دهه ی 1970، تحـول و انقالبی ایجاد می کنند 

و راه آهـن آمریکا و شـرکت های ریلی به سـوددهی می رسـند.
باوجـود چنیـن تجربیاتـی، به دسـت آوردن نسـخه ی بومی برای کشـورمان سـهل و 

ممکـن اسـت. 3 مـدل اجرایـی برای گـذر از وضعیت فعلی پیشـنهاد می شـود:
1. ایجـاد سـازمان راه آهـن، یکـی از نسـخه هایی اسـت کـه می توانـد برای ایـن برهه 
و موقعیـت فعلـی صنعـت ریلـی کشـور مفیـد واقـع شـود. بدیـن معنی کـه کلیه ی 
فعالیت هـای رگوالتـوری بـه ایـن سـازمان تـازه تأسـیس منتقـل شـود و دیگـر بـا 
فعالیت هـای شـرکتی و تصدی گـری یکجـا نباشـد. درحالی کـه ایـن نسـخه کامـاًل 
اجرایـی بـه نظر می رسـد، اما تأسـیس آن نیازمنـد مصوبه ی مجلس اسـت و با وجود 
این کـه امـکان عملیاتـی شـدن دارد، امـا مسـتلزم گـذر زمان و اتـالف وقـت و انرژی 

است.
2. را ه حـل دوم ایـن اسـت کـه بـرای کاهـش درگیری هـای بروکراتیـک و ممانعـت 
از ایجـاد شـوک در بخـش ریلـی، شـرکت راه آهـن را بـه شـکل فعلـی نگه داریـم، اما 
از سـوی دیگـر؛ قوانیـن مربـوط بـه خصوصی سـازی و واگـذاری امور ریلی کشـور به 
بخـش خصوصـی و غیردولتـی، با عـزم و اراده ی بیشـتری دنبال و اجرا شـوند. به طور 
مثـال؛ آیین نامـه ی اجرایـی سـهم بهینـه ی دولتـی و غیردولتی کـه اصوالً بـرای این 
امـر تدوین شـده اسـت را بایـد کامـاًل اجرا کـرد. اصـاًل این آیین نامـه برای ایـن اتفاق 
تدوین شـده کـه متأسـفانه راه آهـن بـا مستمسـک قـرار دادن یـک عبـارت در آن، از 

واگذاری سـرباز زده اسـت.
3. راهـکار دیگـری کـه در ایـن میان پیشـنهاد می شـود این اسـت که هر بخشـی از 
فعالیت هـای شـرکت راه آهـن جمهـوری اسـالمی، از دیگـر بخش ها تفکیک شـده و 
هرکـدام از فعالیت هـا بـه شـرکت مسـتقلی که ذیـل شـرکت راه آهـن کار می کنند، 
واگذار شـوند. مثالً شـرکت لکوموتیو و بهره برداری ایجاد کنیم. یا شـرکت ایسـتگاه ها 
کـه بتواننـد به صورت مسـتقل از نهاد تنظیم گر فعالیت خود را داشـته باشـند. در این 
چاره جویـی می توانیـم همین شـکل راه آهن را حفظ کنیـم. تنها دارایی هـای راه آهن، 

مثـل؛ لکوموتیوهـا، واگن هـا و بهره بـرداری از ایسـتگاه ها را واگذار کنیم.
بهره بـرداری از خطـوط را بـه بخش غیردولتـی واگذار کنیم و آرام آرام شـرکت راه آهن 

را بـه نهـاد تنظیم گـری تبدیل کنیم کـه در تصدی گری نقشـی ندارد.

تصدى گرى 

تنظیم گرى 

عارضـه ای کـه امـروز صنعت ریلی کشـور بـا آن مواجه اسـت، پیش تر در بسـیاری از 
کشـورها تجربـه  شـده و نسـخه ی درمانـی را هـم پیچیده اند. مـا نیز باید بـرای عبور 
از ایـن مرحلـه، ایـن تجربیـات را فراخـور صنعـت ریلی خـود بومی کنیم و در مسـیر 
رشـد، توسـعه و بالندگی ریلی کشـور سـریع تر گام برداریم. در حال حاضر همگان به 
ایـن باور رسـیده اند کـه اجتماع فعالیت هـای تصدی گـری و تنظیم گـری در راه آهن، 
تعـارض منافـع ایجـاد کرده و ایـن تعارض به صنعت ریلی کشـور ضربـه می زند. کما 
این که بسـیاری از معضالت حوزه ی ریلی، ناشـی از این نقص مدیریتی اسـت. تجمیع 
دو نقـش مهـم و اساسـی تصدی گـری و تنظیم گـری در راه آهـن، مشـکالت دیگری 
چـون دولتـی بـودن، نبـود به کارگیـری و مشـارکت دهی بخـش خصوصـی را تا حد 
زیـادی تشـدید کـرده اسـت و این گونه عوارض مسـأله ی تعارض منافـع، همچنان در 

حال شـدت گرفتن اسـت.
اگـر نگاهـی به صنعـت ریلی جهـان بیندازیم به این مسـأله پی می بریم که بسـیاری 
از کشـورها بـا این شـرایط مواجه بودند. لیکـن از آن عبور کرده اند. حتی کشـورهایی 
کـه امـروز در حـوزه ی ریلـی سـرآمد هسـتند، این عارضـه را تجربـه کردند و از سـر 
گذرانده انـد. بـا ایـن  وجـود، ایـران تنها کشـوری نیسـت که بـا عارضـه ی تجمیع دو 
ویژگی تصدی گری و تنظیم گری مواجه اسـت. بسـیاری از کشـورها در گذشـته این 
عارضـه را تجربـه کرده انـد و بـا اعمال سیاسـت های مقتضـی و درسـت از این مرحله 
عبـور کرده انـد و بـه یکـی از کشـورهای پیشـرو در حـوزه ی ریلـی و راه آهـن تبدیل 

 شـده اند.
چیـن یکی از کشـورهایی اسـت کـه از موقعیـت و عارضه ی حاکمیـت و تنظیم گری 
دولتـی خـود را نجـات داد. این کشـور تا سـال 2013 یـک وزارت راه آهن داشـت که 
تمـام امـور مربـوط بـه راه آهـن تحـت مدیریـت ایـن وزارت خانـه بـود. بـرای ارتقای 
عملکـرد، ایـن وزارت خانه منحل و وظایـف وزارت ریلی به 3 نهاد محول شـد. وظایف 
وزارت خانـه منحـل شـده به وزارت حمل ونقل چین، سـازمان ملی راه آهن و شـرکت 
راه آهن سـپرده شـد. سـازمان ملی راه آهن چین، تحت لوا و نظارت وزارت حمل ونقل 
چیـن، وظایـف نظارتـی، نظـارت بر ایمنـی و کیفیت را بـر عهده داشـت. فعالیت های 
عملیاتـی و تصدی گـری دارایی هـای ریلـی چین هم به شـرکت راه آهن تفویض شـد.
روسـیه هـم تجربه ای مشـابه چین را پشـت سـر گذاشـت. در این کشـور هـم وزارت 
راه آهـن وجـود داشـت کـه با مشـکالت عدیده ای دسـت وپنجه نـرم می کرد. روسـیه 
بـا تقسـیم بندی بخـش ریلـی خـود بـه دو بخـش سـازمان حمل ونقـل ریلی فـدرال 
و شـرکت دولتـی راه آهـن، خـود را از عـوارض مبتالبـه نجـات داد. این گونه سـازمان 
حمل ونقـل ریلـی فـدرال در قالـب نهـاد رگوالتـور موظـف بـه قانون گـذاری، اجرای 

نسخه ی تعارض منافع در راه آهن پیچیده شده است
علی ضیایی؛
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