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تنظیم گرى

دکترسبحان نظری
دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی و خدمات وابسته

بررســی عمل کــرد بخــش حمل ونقــل ریلــی کشــور و مقایســه ی آن بــا اهــداف تعریــف شــده در قوانیــن و اســناد باالدســتی، بیان گــر 
ــی  ــی از جابه جای ــل ریل ــهم حمل ونق ــود س ــده ب ــرر ش ــعه، مق ــم توس ــه ی شش ــون برنام ــت. در قان ــش اس ــن بخ ــاد ای ــای زی عقب ماندگی ه
بــار و مســافر کشــور بــه ترتیــب بــه 30 و 20 درصــد برســد. بررســی آمــار حمــل بــار زمینــی کشــور بیان گــر افزایــش ســهم تن-کیلومتــری 
حمــل ریلــی در ســال های ابتدایــی ایــن برنامــه اســت. بــه طــوری کــه ایــن ســهم از 11.7 درصــد در ســال 1395، بــه 13.5 درصــد در ســال 
1397 رســید. متأســفانه در ســال های بعــد ایــن رونــد ادامــه نیافتــه و بــا کاهــش ســهم حمــل ریلــی مواجــه شــدیم. در ســال پایانــی برنامــه ی 
ششــم، توســعه ی ســهم حمــل ریلــی از مجمــوع حمــل زمینــی بــار در کشــور بــه 11.2 درصــد رســیده اســت. در بخــش جابه جایــی مســافر 
نیــز ســهم حمل ونقــل ریلــی از مجمــوع ســفرهای عمومــی زمینــی در ســال 1400، حــدود 17 درصــد بــوده اســت. بایــد توجــه داشــت؛ اگــر 
ســفرهای هوایــی و همچنیــن ســفرهای وســایل نقلیــه ی شــخصی در نظــر گرفتــه شــوند، ایــن ســهم بــه حــدود 1.5 درصــد خواهــد رســید. 
ــده ی 13  ــابقه و نگران کنن ــت بی س ــی از اف ــز حاک ــاری نی ــال ج ــت س ــه ی نخس ــور در 7 ماه ــار کش ــی ب ــل ریل ــش حم ــرد بخ ــار عمل ک آم

درصــدی شــاخص تن- کیلومتــر کل بــار ریلــی حمــل شــده نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 1400 اســت.
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چنان که از آمار و شواهد برمی آید، صرفاً تدوین برنامه ها و قوانین و تعریف 
اهداف، به توسعه نخواهد انجامید. بنابراین؛ ضرورت دارد فعاالن حوزه ی 
حمل ونقل ریلی، با عمل گرایی و مطالبه گری در راه توسعه ی این صنعت 

حیاتی کشور گام بردارند.
کشور،  حمل ونقل  بخش  متولی  نهاد  به عنوان  شهرسازی  و  راه  وزارت 
مهم  نقش  صنعت  این  کنونی  وخیم  شرایط  اصالح  در  می تواند  قطعاً 
انتصاب  از  ماه  یک  نزدیک  که  اکنون  و  باشد  داشته  تعیین کننده ای  و 
جناب آقای دکتر بذرپاش به عنوان وزیر جدید راه و شهرسازی می گذرد، 
تشریح مشکالت بخش حمل ونقل  به  به صورت خالصه  این سرمقاله  در 
ریلی کشور و راهکارهای عبور از این مشکالت پرداخته شده است. این 

مشکالت در 4 دسته قابل تقسیم هستند:

یک مشکل اساسی بخش حمل ونقل ریلی کشور، مطلوبیت کمتر شیوه ی 
حمل ونقل ریلی در برابر رقیب جاده ای آن است. این مهم باعث شده است 
که از منظر صاحبان بار و نیز مسافران، گزینه ی ریلی ارجحیت ویژه ای 
بر گزینه ی جاده ای نداشته باشد و نهایتاً نیز با اقتصاد ضعیف، کم سود و 
زیان ده بخش ریلی، سرمایه گذاران بخش خصوصی، این صنعت را جذاب 

ندانند و در نتیجه تمایلی برای ورود به این بخش نداشته باشند.
با وجود مزیت های متنوع حمل ونقل ریلی نسبت به حمل ونقل جاده ای 
 ،... و  اجتماعی  عدالت  ایمنی،  سوخت،  مصرف  زیست محیطی،  ابعاد  در 
الزم است اولویت دهی به این شیوه ی حمل برای افزایش مطلوبیت نسبی 
آن در قیاس با شیوه ی جاده ای و رشد سهم آن از کل بازار حمل صورت 

پذیرد. 
استفاده از اهرم قیمت گذاری صحیح و کاهش یارانه های تبعیض آمیز از 
مطلوب  توسعه ی  به  منجر  مدت  بلند  در  می تواند  که  است  راهکارهایی 
حوزه ی  در  نشده  محقق  گام های  مهم ترین  از  یکی  منظر،  این  از  شود. 
قیمت  حوالی  به  رسیدن  تا  گازوئیل  قیمت  پلکانی  افزایش  حمل ونقل، 
فروش فوب )FOB( خلیج فارس است. از آن جایی که سوخت مورد نیاز 
برای حمل مقدار مشخصی کاال در حمل جاده ای، 7 برابر حمل ریلی است، 
واقعی سازی قیمت سوخت منجر به افزایش تقاضا برای حمل ونقل ریلی 
و سودده  شدن آن خواهد شد. اما از طرفی افزایش قیمت سوخت ممکن 
است تبعات اجتماعی نامطلوبی برای جامعه داشته باشد. باید توجه داشت 
مردم  عموم  نصیب  سوخت،  هنگفت  یارانه ی  از  ناشی  عواید  همه ی  که 
نمی شود. بلکه در نتیجه ی ارزان بودن حمل جاده ای، بخش مهمی از سود 
حمل ونقل  بزرگ  مشتریان  جیب  به  سوخت،  پنهان  یارانه های  از  ناشی 
جاده ای، نظیر؛ صنایع فوالدی و معدنی می رود. بررسی صورت های مالی 
گروه فوالد مبارکه در سال 1400 نشان دهنده ی سود تلفیقی خالص 108 
هزار میلیارد تومانی این گروه است که حدود 10 هزار میلیارد تومان از آن 
به صورت مستقیم، ناشی از ارزان فروشی گازوئیل مصرفی کامیون هاست. 
دولت می تواند به جای افزایش سراسری قیمت گازوئیل، یارانه ی سوخت 
مالی  منابع  و  کرده  دریافت  پرسودی  و  بزرگ  صنایع  از چنین  را صرفاً 
حاصل از آن را به توسعه ی حمل ونقل ریلی تخصیص دهد و البته از محل 
همین منابع، خود این مشتریان را تشویق به سرمایه گذاری هرچه بیشتر 

در صنعت حمل ونقل ریلی نماید.
حمل ونقل  برابر  در  ریلی  حمل ونقل  مطلوبیت  افزایش  دیگر،  راهکار 
از  بابت استفاده  جاده ای، یکسان سازی حق دسترسی عوارض اخذ شده 
شبکه ی زیرساخت در این دو بخش است. این عوارض در بخش حمل ونقل 

در دو قانون برنامه های پنج ساله ی سوم و پنجم توسعه ی کشور، مقرر شد 
شرکت راه آهن ج. ا. ا. از فعالیت های تصدیگرانه خارج شود و آن ها را به 
به نحو  بتواند در جایگاه حاکمیتی  تا خود  بخش خصوصی واگذار کند 
احسن بخش حمل ونقل ریلی کشور را به سمت توسعه سوق دهد. لکن با 
گذشت چندین سال از تصویب این قوانین، هنوز شاهد تصدی گری های 

این شرکت دولتی در صنعت حمل ونقل ریلی کشور هستیم. 
علی رغم تأکید قوانین و اسناد باالدستی بر لزوم خروج شرکت راه آهن ج. 
ا. ا. از تصدی گری، هنوز مالکیت 70 درصد از ناوگان لکوموتیو باری کشور 
و همه ی لکوموتیوهای مسافری و مانوری و مهم تر از آن، اختیار مدیریت 
نیازمند  و  دانش بنیان  امری  که  شبکه  در  و حرکت  سیر  و  بهره برداری 

دانش روز است، در اختیار این شرکت دولتی قرار دارد. 
با  باری  لکوموتیو  دستگاه   60 حدود  کنون،  تا   1399 سال  ابتدای  از 
مالکیت دولتی به دلیل ضعف تعمیر و نگهداری و همچنین کمبود منابع 
مالی شرکت راه آهن ج. ا. ا. زمین گیر و از چرخه ی سیر خارج شده اند. 
انتقال  به  اقدام  سریع تر  هرچه  باید  دولتی  راه آهن  شرایطی  چنین  در 
مالکیت کشنده های خود به بخش خصوصی کند. چرا که در سال های 
لکوموتیوهای  مطلوب تر  بهره وری  و  آماده به کاری  شاهد  همواره  اخیر 
بخش خصوصی نسبت به لکوموتیوهای دولتی بوده ایم. اما نه تنها تاکنون 
سال  زمستان  از  بلکه  است،  نداشته  وجود  کار  این  برای  راسخی  عزم 
افزایش  ا. برای  ا.  گذشته شاهد تالش هایی از سمت شرکت راه آهن ج. 
دامنه ی تصدی گری های دولتی بوده ایم. از جمله ی این اقدامات، تالش 
شرکت راه آهن ج. ا. ا. برای اخذ مجوز و دریافت تسهیالت به منظور خرید 

لکوموتیو بوده است. 
نهاد  نبود  کشور،  ریلی  حمل ونقل  بخش  ساختاری  مشکالت  دیگر  از 
حمل ونقل  خصوصی  بخش  فعاالن  است.  مستقل  )رگوالتور(  تنظیم گر 
ریلی انتظار دارند تشکیل یک نهاد تنظیم گر ریلی مستقل هرچه سریع تر 
در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد. چرا که راه آهن بیش از دیگر 
سازمان های حمل ونقلی وزارت راه و شهرسازی، اعم از سازمان بنادر و 
دریانوردی، سازمان هواپیمایی و سازمان راهداری در حال تصدی گری و 

دخالت در کسب وکارهاست.
ناگفته نماند که نحوه ی خصوصی سازی و ساختار بخش خصوصی ریلی 
نیز نقایصی دارد که به صنعت حمل ونقل ریلی کشور آسیب وارد کرده 
است. در حال حاضر تعدد و تکثر شرکت های حمل ونقل ریلی بار و مسافر 
که  آمریکا  و  روسیه  بزرگی همچون  در کشورهای  است.  زیاد  ایران  در 
حمل ونقل ریلی پیشرفته تری نسبت به کشور ما دارند، تعداد شرکت های 
مالک ناوگان ریلی به مراتب کمتر است. در آمریکا 7 شرکت حمل ونقل 
ریلی بار و 1 شرکت مالک واگن مسافری وجود دارد. این در حالی است 
که در ایران بیشتر از 30 شرکت در حوزه ی حمل ونقل بار و 10 شرکت 

1(مطلوبیت کمتر حمل ونقل ریلی در برابر حمل ونقل جاده ای

2(مشکالت ساختاری بخش حمل ونقل ریلی کشور

جاده ای تا مدت ها حدود 3 درصد کرایه ی مندرج در هر بارنامه بود که 
در سال 1396 به 4 درصد و در نهایت در دو ماه پایانی سال 1400، به 
9 درصد رسید. در حالی که این عدد در بخش ریلی حدود 30 درصد 
کرایه ی حمل است. چنین شرایطی منجر به افزایش نرخ حمل ریلی و 
کاهش سود بخش خصوصی فعال در این حوزه می شود. لذا؛ ضرورت دارد 
برای افزایش مطلوبیت و جذابیت شیوه ی حمل ونقل ریلی، حق دسترسی 

اخذ شده در هر دو بخش یکسان شود.
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در حوزه ی مسافری ریلی فعالیت دارند. این پراکندگی منجر به محقق 
نشدن اصل صرفه ی مقیاس و در نتیجه کاهش بهره وری شده است. از 
جمله پیامدهای این پراکندگی، افزایش زمان و هزینه ی عملیات مانور 
از  نامطلوبی دارد. اصالح ساختار داوطلبانه  تأثیر  بر بهره وری  است که 
سوی بخش خصوصی، با هدف ادغام شرکت ها یا تشکیل یک شرکت 
و  شود  ریلی  ناوگان  بهره وری  رشد  به  منجر  می تواند  بازرگانی  واسط 

دولت می تواند با ابزارهای سیاستی، مشوق چنین اقدامی باشد.

از جمله راهکارهای افزایش جذابیت سرمایه گذاری در حوزه ی حمل ونقل 
نظیر  این حوزه،  در  تعریف شده  مالی  تحقق مشوق های  پیگیری  ریلی، 
نیز  و  رقابت پذیر  تولید  موانع  رفع  قانون   12 ماده ی  موضوع  یارانه های 
قوانین   18 تبصره ی  منابع  نظیر  کم بهره  و  بلندمدت  تسهیالت  اعطای 

بودجه ی سنواتی است.
طبق تعریف یارانه ی  ماده ی 12، مبلغ مابه التفاوت حاصل از صرفه جویی 
از  شود،  مستهلک  سرمایه گذاری  اصل  که  زمانی  تا  سوخت  مصرف  در 
جانب دولت به سرمایه گذاران پرداخته خواهد شد. مانع اصلی بهره مندی 
زمان بر  فرآیند  ماده ی 12  یارانه ی  از  ریلی  بخش خصوصی  شرکت های 
تشکیل و تصویب پرونده ی مربوط به آن است. پس از تشکیل و تکمیل 
پرونده از جانب شرکت متقاضی، پرونده ی مذکور باید به تصویب هیأت 
مدیره ی راه آهن برسد و در نهایت برای شرکت بهینه سازی مصرف سوخت 
ارسال شود. این فرآیند زمان بر موجب شده تا این یارانه با تأخیری چند 
البته در سه سال  و  پرداخت شود  به شرکت های بخش خصوصی  ساله 

اخیر نیز پرداختی در این زمینه رخ نداده است.
حمل ونقل  توسعه ی  برای  سرمایه گذاری  تسهیل گر  ابزارهای  دیگر  از 
ریلی، تبصره ی 18 قوانین بودجه ی سنواتی از سال 1396 به بعد است 
و  تسهیالت  سود  یارانه ی  اعتباری،  و  فنی  کمک های  آن  به موجب  که 
کمک های بالعوض یا ترکیب منابع بانکی و منابع صندوق توسعه ی ملی 
برای حمایت از طرح های تولیدی اشتغال زا با اولویت بازسازی و نوسازی 
صنایع، تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام بخش خصوصی، از جمله 
طرح های حمل و نقل عمومی و ریلی در نظر گرفته شده است. به طور کلی 
راه آهن ج. ا. ا. در تخصیص و دریافت این وجوه نتوانسته است عمل کرد 
حمل ونقل  خصوصی  بخش  سرمایه گذاران  بالطبع  و  باشد  داشته  خوبی 

تبصره ی  محل  از  نتوانسته اند  نیز  ریلی 
بهره ی  مشابه  مالی  منابع  سایر  یا   18
در  به ویژه  موضوع  این  ببرند.  خاصی 
فعال در حوزه ی حمل  بخش خصوصی 
ریلی بار، چالش های زیادی ایجاد کرده 
تزریق سرمایه ی  به  بی میلی  که موجب 
شده  خصوصی  بخش  جانب  از  بیشتر 

است.

در  تعریف شده  مشوق های سرمایه گذاری  تحقق  3(موانع 
حوزه ی حمل ونقل ریلی

تا  کشور  در  ریلی  شبکه ی  جمله  از  و  حمل ونقل  زیربناهای  توسعه ی 
و در حال  است  نشده  انجام  مطالعات جامع حمل ونقل  اساس  بر  کنون 
حاضر 70 درصد از تقاضای بار و مسافر ریلی روی 30 درصد از خطوط 
تقاضای چندانی  از مراکز استان ها که  ریلی کشور سیر می کنند. برخی 
هنگفت  سرمایه گذاری  با  ندارد،  وجود  آن ها  در  ریلی  حمل ونقل  برای 
باید  این سرمایه گذاری ها  به شبکه ی ریلی متصل شده اند. در حالی که 
انجام می شد. در مقابل، پروژه هایی  برای رفع گلوگاه های شبکه ی ریلی 
رشت-آستارا  تکمیل خط آهن  ریلی،  شبکه ی  به  چابهار  اتصال  همچون 
که  سال هاست  کشور،  پرترافیک  خطوط  دوخطه سازی  و  برقی سازی  و 

مغفول مانده ، یا با سرعت بسیار پایینی در حال اجرا هستند. 
یکی از معضالت اساسی در حوزه ی حمل ونقل کشور، نداشتن یک طرح 
جامع به منظور توسعه ی شبکه ی مبتنی بر کار علمی و کارشناسی است. 
کلی  عملکرد  در  هماهنگی  و  یکپارچگی  به  منجر  مطالعات  این  انجام 
با وجود تقاضای باالی حمل ونقل موجود در کشور،  شبکه شده است و 
عمده ی منابع صرف شده در پروژه ها را در زمانی سریع تر از وضع فعلی به 

سرمایه گذاران بازمی گرداند.
مدیریت  بودن  سنتی  کشور،  ریلی  حمل ونقل  بخش  مشکالت  دیگر  از 
تأثیر بسیار  برنامه ریزی سیر و حرکت در شبکه است که  بهره برداری و 
نامطلوبی بر بهره وری ناوگان ریلی داشته است. تحول فناوری و استفاده 
از ظرفیت های نرم افزاری از موضوعاتی است که به سرعت می بایست در 
دستورکار راه آهن قرار گیرد تا به صورت گام به گام، امکان رشد بهره وری 
تغییرات  با  همگام  کند.  فراهم  خصوصی  شرکت های  و  راه آهن  برای  را 
با بسترسازی مناسب،  باید  فناوری و استفاده از ظرفیت های نرم افزاری، 
شرکت های حمل ونقل ریلی نیز به سوی استفاده از بسترهای فناورانه در 

بهره برداری از دارایی های خود سوق داده شوند. 
اصلی ترین  به عنوان  شهرسازی  و  راه  محترم  وزیر  اتکای  با  امیدواریم 
تجارب  و  جمعی  خرد  به  کشور  ریلی  بخش  توسعه ی  مسیر  گره گشای 
انباشته و پرارزش فعاالن حمل ونقل کشور، هرچه زودتر شاهد بازگشت 
زیربنای  این  ایفای نقش جدی  و  به مسیر حرکت صعودی  ریلی  بخش 

حیاتی در پیشرفت اقتصاد کشور باشیم.

صنعت  در  نوین  فناوری های  و  جامع  طرح  خالی  4(جای 
حمل ونقل کشور

حمایت و نظارتتنظیم گرى

4
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8

تنظیم گرى تنظیم گرى تنظیم گرى 

محمد سعید نژاد
 مدیرعامل اسبق راه آهن 

محمــد ســعید نــژاد مدیرعامــل اســبق راه آهــن در گفت وگــو بــا نــدای حمل ونقــل ریلــی بــا تأکیــد بــر این کــه بســیاری از تحقیقــات 
دال بــر ایــن اســت کــه بایــد نهــاد رگوالتــوری بــرای بخــش حمل ونقــل، به ویــژه ریلــی تأســیس شــود، بــه راه آهــن پیشــنهاد داد کــه پیــش 
از تشــکیل ایــن نهــاد، در تصمیم گیری هــا نــگاه جامع تــری داشــته باشــد و انتفــاع بخــش خصوصــی را هــم مدنظــر قراردهــد. راه آهــن بایــد 
نیازهــا و ضرورت هــای بخش هــای دولتــی و خصوصــی را دریابــد. او در ایــن مصاحبــه گفــت: در بخــش خصوصــی بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه 
داشــت کــه چــون از جیــب خــودش خــرج می کنــد، بایــد بازگشــت ســرمایه اش منطقــی و رقابت پذیــر و انگیزشــی باشــد. امــا در بخــش دولتی 
ممکــن اســت بازگشــت ســرمایه عــددی و رقمــی نباشــد. بلکــه می توانــد بــا حفــظ ســرمایه های اجتماعــی و کشــوری ســود را بــه دســت 

بیاورد.
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پاســخ بــه ایــن ســؤال مثابــه پاســخ دادن بــه تنظیم گرى تنظیم گرى تنظیم گرى 
ــازی  ــرورت خصوصی س ــه ض ــت ک ــؤال اس ــن س ای
ــه  ــخ ب ــت؟ در پاس ــروری اس ــدر ض ــن چق در راه آه
ــای  ــه ابزاره ــان ب ــودآگاه توجه م ــؤال ناخ ــن س ای

می شــود. جلــب  خصوصی ســازی 
رگوالتــور ســاختار ســازمان یــا ابــزاری اســت 
در  خصوصی ســازی  تقویــت  در  می توانــد  کــه 
ــورد  ــث در م ــرای بح ــد. ب ــر باش ــوزه ای مؤث ــر ح ه
و  پیشــینه  بــه  بایــد  خصوصی ســازی  موضــوع 
تاریخچــه راه آهــن در جهــان نگاهــی بیندازیــم 
این کــه ایــن صنعــت بــا چــه ویژگی هــای و از 
چــه رونــدی مســیر خصوصی ســازی را طــی کــرده 

ــت. اس
توســعه حمل ونقــل ریلــی از 200 ســال پیــش 
ــعه ی  ــزار توس ــن اب ــاید مهم تری ــد و ش ــروع ش ش
نفــوذ  قــدرت  افزایــش  و  اقتصــادی  و  سیاســی 
از  برهــه  آن  در  بــزرگ  کشــورهای  و  دولت هــا 
ــا  ــل ی ــل و عوام ــی از دالی ــی یک ــود. حت ــخ ب تاری
ــه  ــزرگ دســت ب ــای ب ــه قدرت ه ــی ک ــی موانع حت
ــه راه آهــن  ــد، دسترســی ب اقدامــات نظامــی می زدن
ــه ســایر شــقوق و  ــود. یعنــی بعــد از دسترســی ب ب
ــر صنعتــی ماننــد؛ دیــگ بخــار کــه  اختراعــات مؤث
تــردد بیــن نقــاط دوردســت بــرای کشــورها میســر 
ــت  ــی از اهمی ــل ریل ــل و حمل ونق ــاال ری ــد، ح ش

ــد. ــوردار ش ــژه ای برخ وی
ــعه ی  ــه توس ــه این ک ــه ب ــا توج ــر؛ ب ــرف دیگ از ط
ــادی  ــرمایه گذاری زی ــوان و س ــه ت ــاز ب ــن نی راه آه
داشــت، به دلیــل گســتردگی و هزینه بــر بــودن 
ــکل گیری(،  ــای اول ش ــژه در دوره ه ــن )به وی راه آه
مباحــث مرتبــط بــا مطالعــات و تحقیقــات کارهــای 
ــی  ــش خصوص ــیله ی بخ ــد و به وس ــاده ای نبودن س
ــداد محــدودی از کشــورها  ــدند. در تع ــام می ش انج
ماننــد آمریــکا ایــن امــور در اواخــر قــرن 19 
ــن  ــد. ای ــروع ش ــی ش ــش خصوص ــیله ی بخ به وس
ــاًل  ــا کام ــاختار راه آهن ه ــد س ــان می ده ــه نش عقب
ــرای کل  ــی ب ــرورت مل ــک ض ــی و ی ــاختار دولت س
کشــورها بــود ه اســت. ایــن ســاختار تــا زمانــی کــه 
ــن حــوزه(  ســاختار بخــش خصوصــی )به جــز در ای
در تمــام حوزه هــا رشــد کــرد، درحرکــت بــود. 
ــوم  ــه مفه ــی ب ــل ریل ــه در حمل ونق ــل این ک به دلی
ســرمایه گذاری هاعموماً  و  زیرســاخت ها  ســاخت 
بودنــد، ســرعت  انجــام  شــده  دول  به وســیله ی 
حرکــت خصوصی ســازی در بخــش ریلــی هم زمــان 

از دو منظــر مقــررات و همین طــور نبــود بهــره وری، 
ــرمایه گذاری  ــرای س ــی ب ــش خصوص ــارات بخ انتظ
ــن  ــده اند. از ای ــش داده نش ــی، پوش ــش ریل در بخ
نکتــه ی مهــم نبایــد غافــل بــود کــه به دلیــل 
ــودن  ــن ب ــط  زیســت و ایم ــا محی ــل ب ــی ری همراه
ــن و  ــالح قوانی ــا اص ــقوق، ب ــایر ش ــه س ــبت ب نس
ــف  ــود را مکل ــا خ ــعه ای، دولت ه ــت های توس سیاس
بــه توســعه ی آن کرده انــد. البتــه نــه بــه ایــن معنــی 
ــت  ــیله ی دول ــتقیماً به وس ــرمایه گذاری مس ــه س ک
ــد شــرایطی  انجــام  شــده باشــد؛ بلکــه دولت هــا بای
ــرای  ــرمایه گذاری ب ــازده ی س ــا ب ــد ت ــم کنن را فراه
بخــش خصوصــی مقــرون  بــه  صرفــه باشــد و در ایــن 
ــد. در ســال های گذشــته  حــوزه ســرمایه گذاری کن

ضــرورت وجــود نهــاد تنظیم گــر 
ــران   ــی ای ــل ریل ــتقل در حمل ونق مس
ــاد  ــن نه ــت؟ ای ــدی اس ــه ح ــا چ ت
ــه  ــه وزارتخان ــه ی چ ــد زیرمجموع بای

ــد؟ ــازمانی باش ــا س ی

ــاده،  ــد ج ــته مانن ــل نتوانس ــرا ری چ
ســرمایه گذار جــذب کنــد؟

ــرای  ــن راه ب ــاف، بهتری ــن اوص ــا ای ب
ــت؟ ــت چیس ــن وضعی ــور از ای عب

ــود. ــادی نب ــای اقتص ــایر بخش ه ــا س ب
ــامل؛  ــاخت ش ــش زیرس ــا بخ ــای دنی در راه آهن ه
خطــوط راه آهــن، ایســتگاه ها، تأسیســات، خدمــات 
بــا ســرمایه و  فنــی و پشــتیبانی کــه عمومــاً 
سیاســت های دول شــکل گرفتنــد، بهره بــرداری، 
و  کشــنده ها  بــاری،  و  مســافری  نــاوگان 
ــداری و ...،  ــتیبانی، نگه ــات پش ــا، خدم لکوموتیوه
ــران  ــوده اســت. در ای ــا ب ــه دولت ه ــق ب ــه متعل هم
ــوده  ــه ب ــن همین گون ــد شــکل گیری راه آه ــم  رون ه
ــای  ــایر بخش ه ــه س ــود ک ــی ب ــن در حال ــت. ای اس
می کردنــد،  اســتفاده  ریــل  از  کــه  اقتصــادی 
ــت می شــدند.  ــیله ی بخــش خصوصــی مدیری به وس
ــا اغلــب،  ــار، تقریبــاً همــه ی در حــوزه ی مســافر و ب

ــد. ــی بودن ــاوت خصوص ــاختاری متف ــا س ب
از طرفــی، رقبــای حمل ونقــل ریلــی هــم خصوصــی 
هســتند. حمل ونقــل جــاده ای به عنــوان رقیــب 
شــماره ی یــک ریــل، خصوصــی اســت. بخــش 
هــم خصوصــی ســازی  شــده  هوایــی  و  دریــا 
ــارات  ــاختار، انتظ ــن س ــا ای ــی ب ــروه ریل ــت. گ اس
نکــرد.  تأمیــن  را  اقتصــادی  دیگــر  بخش هــای 
ــل  ــی و تقاب ــش عموم ــاختار در بخ ــاوت س ــن تف ای
ــارن  ــود تق ــل، نب ــی در عم ــی و دولت ــن خصوص بی
ــود آورد.  ــه وج ــره وری ب ــر به ــی را از نظ و همگون
ــافر  ــار و مس ــل ب ــای حم ــیر و هزینه ه ــرعت س س
ــی  ــدرت چانه زن ــقوق، از ق ــایر ش ــا س ــت ب در رقاب
ــار  ــان ب ــه صاحب ــی ک ــد. موضوع ــوردار نبودن برخ
ــای  ــه هزینه ه ــن این ک ــد، ضم ــد دارن ــه آن تأکی ب
ــر تمــام می شــود، ســرعت کافــی را  راه آهــن ارزان ت
ــود  ــر نب ــز داشــته باشــد. از طــرف دیگ در ســیر نی
ــوزه ی  ــرمایه در ح ــه س ــبت ب ــی نس ــره وری کاف به
ــای  ــث شــده اســت انگیزه ه ــی، باع ــل ریل حمل ونق

ــد. ــم نباش ــی فراه ــش خصوص ــرای بخ الزم ب

در حــوزه ی  تقــارن  نبــود  به دلیــل  نظــرم  بــه 
هــم  ریلــی  بخــش  ســازوکار  بایــد  بهــره وری، 
ــت  ــد بخــش جــاده ای باشــد. کل جــاده را دول مانن
آن  از  اســتفاده  و  بهره بــرداری  امــا  می ســازد؛ 
خصوصــی  بخــش  نــاوگان  به وســیله ی  تمامــاً 
ریلــی  بخــش  درگذشــته  می شــود.  انجــام 
ــاخت ها و  ــام زیرس ــت تم ــه دول ــود ک ــه ب این گون
نــاوگان، ســرمایه گذاری، توســعه و بهره بــرداری 
ــعه،  ــوم توس ــه ی س ــا از برنام ــی داد، ام ــام م را انج
در  رویکردمــان  شــد.  شــروع  رویکــرد  تغییــر 
ــه  ــی ب ــاوگان از بخــش دولت ــاخت و ن بخــش زیرس
ــرورت  ــل ض ــد. اص ــل ش ــی متمای ــش خصوص بخ
بخــش   ... و  مدیریــت  ســرمایه گذاری،  ورود، 
بــرای  خصوصــی و جــذب ســرمایه های مــردم 
توســعه ی حمل ونقــل ریلــی کشــور و افزایــش 
متعــددی  برنامه هــای  یافــت.  تبلــور  بهــره وری 
ــی  ــش ریل ــعه در بخ ــوم توس ــه ی س ــد از برنام بع
ــن و  ــد. قوانی ــددی وضــع ش ــن متع ــن و قوانی تدوی
ــررات حمایتــی در حــوزه ی تســهیالت بانکــی و  مق
ــتقیمی  ــتقیم و غیرمس ــای مس ــور یارانه ه همین ط
کــه بــه بخــش ریلــی کشــور تخصیــص داده شــد، یا 
در حــوزه ی اســتفاده از منابــع ارزی کشــور، در قالب 
ــود  ــا وج ــدند. ب ــی وضــع ش ــعه ی مل ــدوق توس صن
انجــام ایــن امــور، امــا هنــوز امــور حمایتــی از ریــل 

ــت. ــی نیس کاف

ــرا  ــزی و اج ــت ها پایه ری ــه سیاس ــور این گون در کش
شــدند. مــاده ی 12 بــرای حمایــت از ســرمایه گذاری 
ــا القــاء اطمینــان خاطــر  ــا ب ــن و اجــرا شــد ت تدوی
بــه بخــش خصوصــی بابــت ســرمایه گذاری، تأمیــن 
کمبودهــا از منابــع ملــی، ماننــد صنــدوق توســعه ی 
ــش نقــش بخــش خصوصــی در  ــکان افزای ــی، ام مل

ایــن بخــش را فراهــم کنــد.

در ایــن شــرایط کــه الــزام بــه افزایش 
نقــش بخــش خصوصــی و نهــاد 
ــازی  ــا نی ــود دارد، آی ــور وج رگوالت
بــه وجــود راه آهــن در قالــب شــرکت 

ــت؟ ــی هس دولت
بلــه. معتقــدم کــه بــه شــرکتی دولتــی ماننــد 
نیــاز داریــم. خصوصی ســازی  راه آهــن  شــرکت 
ــر اســاس دو روش عمــودی و افقــی اجــرا  عمومــاً ب
ــد  ــی مانن ــا بخش های ــی، ی ــود. در روش افق می ش
ــه  ــا این ک ــوند، ی ــی می ش ــاری، خصوص ــش تج بخ
تقســیم بندی های منطقــه ای جغرافیایــی صــورت 
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10
ــناخته  ــمیت ش ــه رس ــی ب ــش خصوص ــروز بخ ام
 شــده اســت. مطمئنــم اگــر نهــاد تنظیم گــری 
ــت  ــش و موقعی ــی نق ــش خصوص ــود، بخ ــاد ش ایج
الزم را بــه دســت خواهــد آورد. یکــی از چالش هــای 
اصلــی بخــش خصوصــی در فعالیــت در حمل ونقــل 
ریلــی، مســأله ی ســوانح و گزارش هــای ســوانح 
ــه مرجعیــت کمیســیون عالــی ســوانح  اســت کــه ب
ــت  ــرده اس ــی ک ــون پیش بین ــود. قان ــر می ش منتش
ــن  ــده ی انجم ــد نماین ــیون بای ــن کمیس ــه در ای ک
صنفــی به عنــوان نماینــده ی بخــش خصوصــی 

دقیقــاً اینجــا ایــن ســؤال مطــرح اســت کــه آیــا مــا 
ــای  ــر؟ آق ــا خی ــم ی ــاختار داری ــه اصــالح س ــاز ب نی
ــه ی  ــه در برنام ــی ک ــی از بندهای ــدی در یک آخون
ــه  ــزام ب ــود، ال ــرده ب ــه ک ــس ارائ ــه مجل ــود ب خ
حمل ونقــل،  بخــش  رگوالتــور  نهــاد  تشــکیل 
ــود. ایــن  به خصــوص بخــش ریلــی را ذکــر کــرده ب
موضــوع توســط یــک مشــاور خارجــی کــه وضعیــت 
ــنهاد  ــود، پیش ــرده ب ــه ک ــران را مطالع ــن ای راه آه
ــود. از طرفــی، در اصــل 44 قانــون اساســی  شــده ب
ــر و  ــای تنظیم گ ــای نهاده ــف و نقش ه ــم وظای ه
رگوالتــور دیــده  شــده اســت. در 10 ســال گذشــته 
ــگاهی،  ــش دانش ــارکت بخ ــا مش ــت ب ــورای رقاب ش
ــز دال  ــل آن نی ــه ماحص ــام داده ک ــی انج تحقیقات
ــل،  ــش حمل ونق ــور در بخ ــاد رگوالت ــاد نه ــر ایج ب
به خصــوص ریلــی دارد. بــا  وجــود این کــه ایــن 
تحقیقــات هنــوز نهایــی نشــده اســت، امــا بــه نظــر 
ــور تأکیــد همــه  می رســد ایجــاد یــک  نهــاد رگوالت

ــوده اســت. ب

بــه نظــر شــما بــا تشــکیل یا تأســیس 
ــرای  ــا ب ــن فض ــور، ای ــاد رگوالت نه
ــی در  ــش خصوص ــهم بخ ــش س افزای
ــن صنعــت بیشــتر از قبــل فراهــم  ای

ــد؟ ــد ش خواه

گاهــی تضــاد و تعــارض منافعــی بیــن 
راه آهــن و بخــش خصوصــی بــه وجود 
می آیــد. بــرای حــل ایــن مســأله چــه 

ــد؟ ــنهادی می دهی پیش

ازنظــر شــما چــه وظایفــی بایــد 
ــض  ــور تفوی ــاد رگوالت ــن نه ــه ای ب

شــود؟

ــور  ــاد رگوالت ــن نه ــما ای ــر ش ــه نظ ب
بخــش  کــدام  نظــر  زیــر  بایــد 

باشــد؟

بخـش عمـده ی راه آهن، شـامل؛ توسـعه، نگهداری و 
بهره بـرداری زیرسـاخت، خطوط، شـبکه، ریل سـازی 
کـه نیـاز بـه نقدینگـی زیـادی دارد، باید به وسـیله ی 

ــر  ــر وزارت راه و وزی ــر نظ ــد زی ــاد می توان ــن نه  ای
ــع  ــاد مناف ــن تض ــد و ای ــور باش ــا رئیس جمه راه ی
ــد.  ــع کن ــا همراهــی مناف ــه اشــتراک ی ــل ب را تبدی
ــاً در  ــازار اگــر نباشــد و اگــر احیان تنظیم کننــده ی ب
ــود،  ــری نش ــت تصمیم گی ــع درس ــن مناف ــورد ای م
ــن  ــرمایه گذاری در ای ــرخوردگی س ــه س ــد ب می توان
ــه تضعیــف  بخــش منجــر شــود. ایــن امــر منجــر ب
ــه ی  ــود و در وهل ــور می ش ــی کش ــل ریل حمل ونق
ــه  ــد ک ــه می ده ــه جامع ــام را ب ــن پی ــدی، ای بع
خصوصی ســازی در حمل ونقــل ریلــی موفــق نبــوده 
اســت. در صورتی کــه معتقــدم چنیــن چیــزی 
نیســت. در 10 ســال گذشــته، تعرفه هــای راه آهــن 
بــر اســاس و بــر پایــه ی حفــظ منابــع بخــش 

خصوصــی تعیین شــده اند. تعرفه هــا در راســتای 
انتفــاع ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی، بازگشــت 
دغدغه هــای  ســایر  و  ســرمایه  دوره ی  معقــول 

ــده اند. ــن ش ــی تبیی ــش خصوص بخ

ــد  ــی بای ــرمایه گذاری در بخــش ریل ــم س ــر نگوی اگ
بهتــر از ســرمایه گذاری در ســایر صنایــع باشــد، 
ــرمایه گذاری در  ــرایط س ــابه ش ــل مش ــد حداق بای
ــیاری از  ــد. در بس ــادی باش ــای اقتص ــایر بخش ه س
قوانیــن ازجملــه قانــون دسترســی آزاد تأکیــد شــده 
اســت؛ شــرایط بایــد به گونــه ای طراحــی شــود 
ــی  ــرای ســرمایه گذاری در بخــش ریل ــزه ب ــه انگی ک
ــد دولتمــردان  ــا وجــود تأکی ــد. ب ــدا کن ــش پی افزای
بــر اهمیــت حمل ونقــل ریلــی، ایجــاد فضــای 
حمایتــی از ســرمایه گذاران بخــش ریلــی کامــاًل 
ــب،  ــت های مناس ــا سیاس ــد ب ــت. بای ــی اس منطق
ــه ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی  ــم ک کاری کنی
انگیــزه ی  یــا  مزایــا  از  ریلــی  حمل ونقــل  در 
بیشــتری برخــوردار شــود تــا بتوانــد ســرمایه و پــول 
ــرمایه ها  ــذب س ــای ج ــد. راه ه ــذب کن ــردم را ج م
ــن  ــا تأمی ــوان ب ــد. می ت ــوع باش ــد متن ــز می توان نی
ــرمایه های  ــذب س ــی، ج ــتم بانک ــارات از سیس اعتب
خــرد مــردم و حتــی ســرمایه گذاری خارجــی، 
ــعه ای  ــای توس ــرای برنامه ه ــر ب ــورد نظ ــع م مناب
ریلــی را فراهــم کــرد و هزینــه ی رفــع چالش هــای 
ــو را  ــود لکوموتی ــد کمب ــی مانن ــش ریل ــروز بخ ام

ــاخت. ــرف س برط

ــای  ــود ظرفیت ه ــما باوج ــر ش ــه نظ ب
ــا  ــی، آی ــش ریل ــرمایه پذیری بخ س
ریلــی  بخــش  در  ســرمایه گذاری 

ــت؟ ــوده اس ــب ب مناس

شــرایط  عمــودی  تفکیــک  در  امــا  می گیــرد. 
ــه بخــش  ــاوگان ب ــاًل ن ــود. مث ــرا می ش ــاوت اج متف
خصوصــی داده می شــود و زیربنــا در اختیــار دولــت 
قــرار می گیــرد. بــه نظــرم بــه لحــاظ ســاختاری کــه 
در کشــور مــا وجــود دارد، حداقــل در حــال حاضــر، 
ــن و دوره ی بازگشــت  ــون قوانی ــی چ ــه دالیل ــا ب بن
بخــش  توســعه ی  و  ســاخت  امــکان  ســرمایه، 
ــم  ــی را نداری ــش خصوص ــیله ی بخ ــی به وس زیربنای
و امــکان خصوصی ســازی امــور زیربنایــی ریلــی 
کشــور وجــود نــدارد. بــه همیــن دلیــل باید شــرکت 
دولتــی راه آهــن در راســتای ایفــای نقــش حمایتــی 
ــبکه  ــرداری از ش ــا بهره ب ــد. ام ــته باش ــود داش وج
ماننــد مــدل جــاده، قابلیــت خصوصی ســازی و 
ــازی  ــه خصوصی س ــور ک ــای کش ــرا دارد. جاده ه اج
ــه- ــور آن ب ــام ام ــرداری و تم ــا بهره ب ــده اند، ام نش
ــزام  وســیله ی بخــش خصوصــی انجــام می شــود. ال
ــی  ــم عملیات ــا ه ــازی جاده ه ــکان خصوصی س و ام

ــد شــد. نخواه

راه آهـن دولتی باشـد. ایـن بخش ها بایـد در مالکیت 
و اختیـار دولـت باشـد. البتـه نـه بـه ایـن معنـی که 
تمـام امـور توسـط بخـش دولتـی انجـام شـود، کما 
قالـب  در  راه آهـن  امـور  از  بسـیاری  امـروز  این کـه 
بـا وجـودی  انجـام می شـوند.  پیمانـی  قراردادهـای 
کـه مالکیـت راه آهـن از 100 سـال پیـش در اختیار 
دولـت بـوده، امـا نحـوه ی عملیـات آن متفـاوت بوده 
اسـت. مثـاًل اآلن نگهـداری خطوط در قالـب پیمانی 
بـه شـرکت خصوصـی سـپرده  شـده اسـت. امـا اصل 
مالکیـت و سـرمایه گذاری در ایـن حوزه هـا بـه لحاظ 
ابعـاد بایـد بـه دسـت دولـت انجام شـود. اما فـارغ از 
این کـه مدیریـت در دسـت دولـت اسـت یـا بخـش 
خصوصـی، تضـاد منافعـی بـه وجـود می آیـد. امـور 
زیربنـا، روبنـا و پشـتیبانی کـه بایـد در کنـار هـم 
انجـام شـوند، بـا تضـاد منافـع مواجهنـد. بـه همین 

دلیـل نیـاز بـه یک نهـاد باالدسـتی اسـت.

راه آهن، شـامل؛  بخـش عمـده ی 
بهره برداری  و  توسـعه، نگهـداری 
شـبکه،  خطوط،  زیرسـاخت، 
ریل سـازی که نیـاز بـه نقدینگی 
به وسـیله ی  بایـد  دارد،  زیـادی 
ایـن  باشـد.  دولتـی  راه آهـن 
و  مالکیـت  در  بایـد  بخش هـا 
اختیـار دولـت باشـد. البتـه نـه 
بـه ایـن معنـی کـه تمـام امـور 
انجام  به وسـیله ی بخـش دولتـی 

، د شو

,,
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بـه نظـرم مسـیری کـه خصوصی سـازی در بخـش 
فرامـوش  اسـت.  بـوده  موفـق  کـرده،  طـی  ریلـی 
بخـش،  ایـن  در  عمـر خصوصی سـازی  کـه  نکنیـم 
از قانـون برنامـه ی سـوم شـروع  شـده کـه کمتـر از 
20 سـال عمـر دارد و در ایـن مـدت سـاختار خود را 
پیداکـرده اسـت. شـرکت هایی کـه به وجـود آمده اند، 
سـرمایه گذاری هایی کـه انجام شـده اسـت، امـا قانـع  

کننـده نیسـت و بایـد توسـعه پیـدا کنـد.
دهـه  دو  ایـن  در  بخـش خصوصـی  سـرمایه گذاری 
خـوب بـوده اسـت. در حوزه ی بـار کمبـودی نداریم. 
بـار  درصـد   40 داریـم.  کمبـود  لکوموتیـو  در  امـا 
به وسـیله ی بخـش خصوصـی جابه جـا می شـود. امـا 
آیـا سـرمایه گذاری قانع کننـده اسـت؟ نـه. هنـوز در 
نرسـیده ایم.  نقطـه ی خوبـی  بـه  بازگشـت سـرمایه 
بخش هـای  بـا  بخـش  ایـن  در  سـرمایه  بازگشـت 
دیگـر قابـل  مقایسـه نیسـت. مـدت  زمـان بازگشـت 
سـرمایه در بخـش جـاده ای و خریـد کامیون بسـیار 
کوتاه تـر از خریـد و سـرمایه گذاری در بخـش ریـل، 
لکوموتیـو و واگـن اسـت.  لـذا؛ خیلـی منطقی اسـت 

بــه نظــر شــما ســاختار نهــاد رگوالتور 
ــد چگونه باشــد؟ بای

درکل بـه نظرتـان خصوصی سـازی در 
حـوزه ی ریلـی موفـق بوده اسـت؟

و حرف آخر؟

درحالی کــه همــه بــر اصــل وجــود و تشــکیل 
ایــن نهــاد تأکیــد دارنــد، امــا جزئیــات ســاختار آن 
ــره  ــم باالخ ــر می کن ــت. فک ــخص نیس ــوز مش هن
ــت  ــن اس ــم ای ــل مه ــک اص ــود. ی ــاد ش ــد ایج بای
ــکل  ــن ش ــر راه آه ــاالی س ــد ب ــاد بای ــن نه ــه ای ک
بگیــرد. می توانــد در وزارت راه باشــد. امــا بایــد 
ــد  ــی می توان ــد. حت ــن باش ــتی راه آه ــاد باالدس نه
زیــر نظــر وزیــر راه اداره شــود، امــا عناصــر چنیــن 
ــف،  ــای مختل ــی از بخش ه ــد نمایندگان ــادی بای نه
بخــش خصوصــی و بخش هــای فنــی، صاحبــان 
کاال، راه آهــن و ... باشــند. نهــادی باشــد کــه خــارج 
ــری  ــد تصمیم گی ــر، بتوان ــع عناص ــارض مناف از تع
تعرفه هــا  مــورد  در  تصمیم گیــری  مثــاًل  کنــد. 
یکــی از موضوعــات پــر چالــش اســت کــه می توانــد 
باعــث افزایــش انگیــزه در بخــش خصوصــی شــود. 
ــش  ــزه در بخ ــن انگی ــر ای ــدم اگ ــم و معتق مطمئن
خصوصــی وجــود داشــته باشــد، مــا در بخــش 
ــش  ــدی از بخ ــرمایه ی ج ــم ورود س ــی می توانی ریل
ــته  ــی داش ــرمایه گذار خارج ــی س ــی و حت خصوص

ــیم. باش
مــا در بخش هــای دیگــر اقتصــاد، مــازاد عرضــه یــا 
ــش از  ــان بی ــت موجودش ــه ظرفی ــم ک ــد داری تولی
نیــاز کشــور اســت. چــرا؟ چــون بــا محدودیت هایــی 
ــه  ــا همیش ــو م ــش لکوموتی ــا در بخ ــم. ام مواجهی
کمبــود داریــم. ایــن در حالــی اســت کــه زمینــه ی 
تأمیــن آن به وســیله ی بخــش خصوصــی وجــود 
بخــش  شــکل گیری  از  بعــد  نظــرم  بــه  دارد. 
ــاری ســرمایه گذاری  خصوصــی در حــوزه ی واگــن ب
خوبــی داشــتیم و کمبــودی احســاس نمی شــود. در 
ــر، بخــش خصوصــی  ــول عم ــه از نظــر ط صورتی ک
ــود.  ــوب می ش ــوان محس ــو نوج ــش لکوموتی در بخ

امــا حــدود 40 درصــد بــار کشــور را حمــل می کنــد 
و اگــر بــازده ســرمایه در ایــن بخــش مشــابه ســایر 
باالتــر  رقــم  ایــن  بــود،  اقتصــادی  بخش هــای 
می رفــت و مشــکل کمبــود را جبــران می کــرد. 
روابــط  امیــدوارم  اســت.  نشــده  چنیــن  ولــی 
ــق  ــر محق ــن ام ــه ای ــود ک ــم ش ــه ای تنظی به گون
ــت از  ــه حمای ــد ب ــعی دارن ــم س ــن ه ــود. قوانی ش
ــی  ــد. حت ــی بپردازن ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ س
ــا همیــن انگیــزه  ــر ارزش افــزوده ب حــذف مالیــات ب
ــه ی  ــاوت، نتیج ــیر متف ــا تفاس ــا ب ــت. ام ــوده اس ب
ــه  ــدگاه، ب ــا اصــالح دی ــه ب ــدوارم ک عکــس داد. امی

ــم. ــدا کنی ــده دســت پی ــن  ش ــداف تعیی اه

کـه سـرمایه گذار بخـش جـاده را انتخـاب کنـد. در 
قوانیـن متعـدد کشـور بـا در نظـر گرفتـن شـرایط 
امکان پذیـر  دوم  دسـت   کامیـون  واردات  خـاص، 
اسـت. درحالی کـه توسـعه ی حمل ونقـل ریلـی جـزو 
اولویت هاسـت، امـا چنیـن پیش بینـی در آن نشـده 
تناقـض  نشـان  دهنـده ی  مسـائل  این گونـه  اسـت. 
بیـن گفتـار و عمـل اسـت. امـا معتقـدم همچنـان 
از نظـر ورود سـرمایه، وضعیـت بخـش ریلـی قابـل 
 قبـول اسـت. اما در مقایسـه با سـایر حوزه هـا، ازنظر 

بازگشـت سـرمایه مـورد قبـول نیسـت.

نهـاد تنظیم کننـده یـا رگالتـور الزم اسـت، امـا فعاًل 
نیسـت. چیـزی کـه انتظـار مـی رود، ایـن اسـت کـه 
تـا زمـان شـکل گیری آن، مدیریـت ارشـد راه آهن از 
موضـع باالتـر بـه مسـایل ریلـی ورود کنـد. بـه ایـن 
معنـی کـه فـارغ از این کـه مدیریـت شـرکت راه آهن 
را دارد، فکـر کنـد عـالوه بـر مدیریـت ایـن شـرکت، 
مدیریـت کل بخـش ریـل، اعم از خصوصـی و دولتی 
را در دسـت دارد و پدرانـه برای همـه تصمیم بگیرد. 
راه آهـن  مدیریـت  سـاختاری  لحـاظ  بـه  هرچنـد 
چنیـن وظیفـه ای نـدارد. امـا اخالقـی اسـت کـه بـا 
اشـراف بـه نقـش خـودش، سـایر بخش هـا را هـم 
در تصمیم گیـری مدنظـر داشـته باشـد. بایـد نیازهـا 
خصوصـی  و  دولتـی  بخش هـای  ضرورت هـای  و 
را دریابـد. در بخـش خصوصـی بایـد بـه ایـن نکتـه 
توجـه کنـد کـه چـون ایـن بخـش از جیـب خودش 
خـرج می کنـد، بایـد بازگشـت سـرمایه اش منطقـی 
بازگشـت  در  امـا  باشـد.  انگیزشـی  و  رقابت پذیـر  و 
بازگشـت  اسـت  ممکـن  دولتـی  بخـش  سـرمایه ی 
سـرمایه عـددی و رقمـی نباشـد، بلکـه ممکن اسـت 
بـا حفـظ سـرمایه های اجتماعـی و کشـوری، سـود را 

به دسـت بیـاورد.

حضــور داشــته باشــد. ایــن نهــاد هرچنــد کــه یــک  
نهــاد فعــال در حــوزه ی ایمنــی اســت، امــا بیشــتر 
اعضــا به وســیله ی راه آهــن منصــوب می شــوند. 
ــی  ــش خصوص ــرای بخ ــذار ب ــم قانون گ ــاز ه ــا ب ام
کرســی قایــل شــده اســت. معتقــدم کــه بــرای نهــاد 
ــش  ــگاه بخ ــاً جای ــم حتم ــر ه ــور و تنظیم گ رگوالت
خصوصــی در نظــر گرفتــه خواهــد شــد. چراکــه این 
ــف  ــل مختل ــن عوام ــده ی بی ــد تنظیم کنن ــاد بای نه
صنعــت ریلــی باشــد و بخــش خصوصــی هــم جــزو 
ــد در  ــل بای ــن دلی ــه همی ــت و ب ــر اس ــل موث عوام
ایــن نهــاد حاضــر و در تصمیم گیری هــا ســهیم 
ــی و  ــا از دولت ــه بخش ه ــاد هم ــن نه ــد. در ای باش
ــران، صاحبــان کاال،  خصوصــی، بهــره بــرداران، کارب

ــد ســهیم باشــند. مســافران و ...، بای
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فصلنامه انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته

12
نشست اصالحات ساختارى

در صنعت ریلى ایران برگزار شد 

با حضور استادان دانشگاه و صاحب نظران حوزه ی ریلی

نشست »اصالحات ساختاری در صنعت ریل ایران؛ مسیر گذشته و راه پیش رو« دوشنبه 21 آذرماه 1401 در دانشکده ی 
اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی برگزار شد.

بــه گــزارش خبرنــگار نشــریه ی نــدای حمل ونقــل ریلــی، در ایــن نشســت کــه بــه 
ــه همــت معاونــت پژوهشــی دانشــکده ی اقتصــاد  مناســبت هفتــه ی پژوهــش و ب
ــروه  ــتادیار گ ــدم، اس ــری اق ــی نصی ــد، عل ــزار ش ــی برگ ــه طباطبای دانشــگاه عالم
برنامه ریــزی و توســعه ی اقتصــادی دانشــکده ی اقتصــاد دانشــگاه عالمــه طباطبایــی، 
محســن پورســیدآقایی، مدیرعامــل اســبق شــرکت راه آهــن و عضــو هیــأت علمــی 

ــر انجمــن صنفــی شــرکت هــای  ــم و صنعــت، ســبحان نظــری، دبی دانشــگاه عل
ــز  ــل مرک ــل و نق ــروه حم ــگر گ ــم زاده، پژوهش ــر حات ــی و یاس ــل ریل حمل ونق
ــا و  ــش نیازه ــورد پی ــای خــود در م ــدگاه ه ــه طــرح دی ــس، ب ــای مجل پژوهش ه

ــران پرداختنــد. ــل ای الزامــات اصالحــات ســاختاری در صنعــت ری
ــه ای تحــت  ــود کــه طــی ارائ ــن نشســت ب ــدم، نخســتین ســخنران ای نصیــری اق

10
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ــران؛ آســیب شناســی وضــع موجــود و  عنــوان »اصــالح ســاختار صنعــت ریــل ای
الگوهــای پیــش رو«، بــه تشــریح وضعیــت کنونــی و چشــم انداز آینــده ی صنعــت 
ریلــی پرداخــت و اظهــار داشــت؛ بــر اســاس ســالنامه های آمــاری حمل ونقــل ریلــی 
و جــاده ای در ســال 1400، ســهم بخــش ریلــی در حمــل و نقــل مســافری، 17/3 
درصــد و در حمــل بــار کشــور، 11/25 درصــد اســت کــه بــا احتســاب حمل ونقــل 
دریایــی و هوایــی، ســهم حمل ونقــل ریلــی از جابه جایــی مســافر و بــار بــه ترتیــب 

ــد. ــدا می کن ــه 12.6 و 7.3 درصــد کاهــش پی ب
وی بــا اشــاره بــه نبــود تناســب مســیرهای ریلــی باچشــمه هــای بــار و مســافر بــه 
ــه عنــوان مثــال، در حالــی  عنــوان یکــی از چالش هــای ایــن حــوزه بیــان کــرد؛ ب
کــه در خــط راه آهــن تهــران- همــدان، روزانــه یــک زوج قطــار مســافری بــا ظرفیت 
حمــل بــار 3.8 میلیــون تــن در حــال تــردد اســت، تقاضــای بــار در ایــن خــط فقــط 
700 هــزار تــن و در حالــی کــه در خــط کرمانشــاه روزانــه 0.4 زوج قطــار مســافری 
بــه ثبــت رســیده، تقاضــای بــار در ایــن خــط، فقــط 0.5 میلیــون تــن و ظرفیــت 

حمــل بــار ایــن خــط، 3.5 میلیــون تــن در روز اســت.
ایــن اســتاد دانشــگاه وابســتگی کامــل توســعه ی زیرســاخت های ریلــی بــه بودجه ی 
دولــت، پرداخــت ســاالنه ی کمــک زیــان بــه شــرکت راه آهــن، نبــود ارتبــاط یارانــه و 
پرداخت هــای دولتــی بــا عملکــرد شــرکت راه آهــن را از چالش هــای مهــم صنعــت 
ــاری و  ریــل در کشــور برشــمرد و اظهــار کــرد؛ ســرعت ســیر پاییــن قطارهــای ب
پیش بینــی پذیــری ضعیــف برنامــه ی قطارهــای حمــل بــار، از جملــه نقــاط ضعــف 
مهــم ایــن بخــش اســت کــه بایــد در اصالحــات ســاختاری مــد نظر قــرار گیــرد. وی 
همچنیــن بخــش دیگــری از ارائــه ی خــود را بــه تشــریح الگوهــای پیشــنهادی برای 

اصــالح ســاختار صنعــت ریلــی اختصــاص داد.
 محســن پورســیدآقایی نیــز در ایــن نشســت بــا بیــان ایــن کــه در اســناد باالدســتی 
توســعه ی کشــور، بــه توســعه ی حمــل و نقــل ریلــی تأکیــد شــده اســت، اظهــار 
ــهم  ــه، س ــرار گرفت ــد ق ــورد تأکی ــناد م ــن اس ــه در ای ــالف آن چ ــت؛ برخ داش
حمل ونقــل ریلــی از کل حمل ونقــل کشــور طــی چهــار دهــه ی اخیــر، بــه جــز در 
یــک مقطــع کوتــاه از ســال 1392 تــا 1397، همــواره رونــد نزولــی داشــته اســت. در 
آن مقطــع کوتــاه سیاســت گذاری های درســت مثــل کاهــش حــق دسترســی از 32 
درصــد بــه 22 درصــد توانســت باعــث رشــد ســهم حمــل و نقــل ریلــی و افزایــش 

رقابــت پذیــری ریــل بــا جــاده شــود.

مدیرعامــل اســبق شــرکت راه آهــن بــا تأکیــد بــر ایــن کــه راه آهــن نبایــد فرمانبــر و 
تابــع جهت گیری هــای سیاســی دولت هــا باشــد، افــزود؛ روابــط دولــت بــا شــرکت 
راه آهــن بایــد شــفاف و حمایت هــای دولــت از ایــن شــرکت، نــه بــه شــکل البــی و 

چانه زنــی، بلکــه بایــد  بــه صــورت نظام منــد و قابــل پیش بینــی باشــد.
ــران  ــر مدی ــی اگ ــت گذاری ها، حت ــالح سیاس ــا اص ــیدآقایی، ب ــه ی پورس ــه گفت ب
ضعیــف هــم در بخــش ریلــی بــر ســرکار باشــند، می تــوان بــه رشــد ایــن صنعــت 
ــران  ــی از مدی ــی حت ــاختاری، کار چندان ــات س ــدون اصالح ــا ب ــت. ام ــد داش امی

توانمنــد هــم ســاخته نیســت.
ســبحان نظــری، دیگــر ســخنران ایــن نشســت نیــز بــا اشــاره به ســهم انــدک حمل 
و نقــل ریلــی نســبت بــه حمل ونقــل جــاده ای در کشــور بیــان کــرد؛ ایــران از منظــر 
لجســتیکی، اقتصــاد خــود را بــا حمل ونقــل جــاده ای اداره می کنــد کــه ایــن امــر 

ــه گران تــر شــدن هزینه هــای اقتصــاد کشــور می انجامــد. ب
ــودن  ــط ب ــان مرتب ــا بی ــی ب ــل ریل ــای حمل ونق ــی شــرکت ه ــر انجمــن صنف دبی
حــوزه ی ریلــی بــه دیگــر حوزه هــای حمل ونقــل افــزود؛ اصالحــات ســاختاری بایــد 
شــامل اصــالح قیمــت انــرژی، اصــالح روابــط بیــن شــرکت راه آهــن و شــرکت های 
ــای  ــه ســایر بخش ه ــد ب ــاً اصالحــات ســاختاری بای ــم باشــد و ضمن ــردار ه بهره ب
وزارت راه نیــز تســری پیــدا کنــد. به عنــوان مثــال؛ شــرکت زیرســاخت بایــد از وزارت 
راه منفــک شــده و بــه شــرکت راه آهــن بازگــردد. در غیــر ایــن صــورت نمی-تــوان 

صرفــاً بــا اصــالح ســاختارهای راه آهــن بــه توســعه ی ایــن بخــش کمــک کــرد. 
 یاســر حاتــم زاده به عنــوان آخریــن ســخنران ایــن نشســت بــه طــرح دیــدگاه هــای 
خــود دربــاره ی اصــالح ســاختارهای صنعت ریلــی پرداخــت و گفت: زیرســاخت های 
ریلــی در 40 ســال اخیــر، 2/5 برابــر شــده اســت. در حالی کــه آزادراه-هــای کشــور 
ــل  ــن؛ قاب ــت. بنابرای ــده اس ــر ش ــش از 31 براب ــا بی ــر و بزرگراه ه ــش از 17 براب بی
کتمــان نیســت کــه سیاســت گذاری هــای دولت هــا در کشــور، معطــوف بــه بخــش 
جــاده ای بــوده و توســعه ی ریلــی مدنظــر دولــت هــا نبــوده اســت. بــه گفتــه وی 
طــرح جامــع حمــل و نقــل مــی توانــد پاســخگوی نیازهــای اصــالح ســاختاری در 
بخــش ریلــی باشــد و انتظــارات از دولــت در بخــش ریلــی بایــد بــه گونــه ای مطــرح 
شــود کــه در برابــر دریافــت بودجــه از دولــت، شــفافیت و پاســخگویی نیــز در بخش 

ریلــی ایجــاد شــود.
در بخــش پایانــی ایــن نشســت، ســخنرانان پاســخگوی پرســش های پژوهشــگران،  

فعــاالن حــوزه ی ریلــی و اصحــاب رســانه بودنــد.
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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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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.

14
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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



14
01
ز /

ایی
/ پ

 55
ی 

اره 
شم

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

18

در خصوص تنظیم گری در صنعت ریلی کشور، پروژه ای پژوهشی با عنوان »بررسی تنظیم گری در صنعت حمل ونقل ریلی 
کشور و ارائه ی راهکارهای بهبود آن« در سال 1400، با حمایت مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران انجام شده 
حکمرانی  اصول  از  بسیاری  می دهد؛  نشان  ریلی  حمل ونقل  صنعت  حاضر  شرایط  در  تنظیم گری  ارزیابی   اساس،  این  بر  است. 
در  متعددی  است. مشکالت  نشده  رعایت   ،)OECD اقتصادی،  توسعه ی  و  همکاری   سازمان  به وسیله ی  )ارائه شده  تنظیم گری 

تنظیم گری کنونی وجود دارد و الزم است ساختار تنظیم گری در این صنعت مورد بازنگری اساسی قرار گیرد. 

مسعود یقینی
 دانشیار دانشکده ی مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

ضرورت بازنگرى تنظیم گرى
 درصنعت ریلى 

1816
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برخی از مشکالت موجود در تنظیم گری حمل و نقل ریلی عبارتند از؛
1. انجـام همزمـان سیاسـت گـذاری،   تنظیم گری و تصدی گری به وسـیله ی شـرکت 

ج.ا.ا راه آهن 
2. تداخل وظایف شرکت راه آهن با کمیسیون عالی سوانح

3. نبود شفافیت در فعالیت های تنظیم گری
مـدل مطلـوب تنظیم گری، ایجاد یک سـازمان به عنوان تنظیم گر اقتصـادی، ایمنی و 
فنـی به صـورت یکپارچه و وابسـته به وزارت راه و شهرسـازی، به همراه ایجاد شـورای 

بـا توجـه بـه وظایـف اصلـی این نهاد، سـاختار اصلـی نهاد تنظیم گـر، بـا مدیریت در 
سـطح اول و سـه اداره ی امور اقتصادی، امور ایمنی و امور فنی در سـطح دوم )مطابق 
شـکل حاضـر(، قابـل تعریـف اسـت. همچنیـن؛ ایـن واحدهـا، واحدهای اصلـی نهاد 
تنظیم گـر بـوده که مسـتقیماً فعالیت های تنظیم گـری در درون این نهـاد را به انجام 
می رسـانند. نهـاد تنظیم گـر بایـد دارای واحدهای امـور مالـی، اداری و روابط عمومی، 

به عنـوان واحدهای فرعی باشـد.
اهداف مورد نظر تشکیل نهاد تنظیم گر به صورت زیر پیشنهاد می شوند؛

1( تنظیم گـری مقـررات اقتصـادی، از جملـه در زمینـه ی تعرفه ی حق دسترسـی و 
خدمـات حمل ونقـل ریلـی و پروانـه ی حضـور در بازار

2( اطمینان از دسترسی عادالنه و بدون تبعیض به زیرساخت شبکه
3( توسعه ی رقابت

4( تنظیم گـری مقـررات اقتصـادی مرتبـط بـا حمل و نقـل بین المللـی، ماننـد؛ حـق 
دسترسـی واگن هـای خارجـی

5( تنظیم گـری بـرای اطمینان از اعمال سیاسـت های اقتصادی حکومت و همچنین؛ 
توسـعه ی صنعت در بخش حمـل و نقل ریلی

6( تنظیم گـری به منظـور تضمیـن امنیـت حقوقی و حفـظ مالکیت فـردی نهادهای 
تنظیم تحت 

7( تنظیم گری بابت اطمینان از حفظ حقوق مشتریان حمل و نقل ریلی
8( افزایش ایمنی و پیشگیری و کاهش سوانح و حوادث در حمل و نقل ریلی 

9( همـکاری با سـازمان های مربوطه بـرای نظارت بر اجرای مقررات زیسـت محیطی 
در حمـل و نقل ریلی

10( ایجاد قابلیت تعامل پذیری  زیرسیستم ها  در حمل و نقل ریلی 
11( بهبـود کیفیت و ارتقاء فنی زیرسـاخت )شـامل؛ خط، عالئـم و ارتباطات(، ناوگان 

و بهره بـرداری ریلی 
اداره ی امور اقتصادی از بدنه ی پشـتیبانی و شـورای تصمیم گیری تشـکیل می شـود. 
شـورای تصمیم گیـری در حقیقـت نقـش بدنـه ی حکمرانـی را در این اداره داشـته و 
تصمیمـات تنظیم گـری اصلی در این اداره بر اسـاس نظر این شـورا دریافت می شـود. 
ایـن شـورا از مدیـران گروه های کاری در این اداره ایجاد می شـود. رئیس این شـورا به 
انتخاب اعضای شـورا مشـخص می شـود. پیشـنهادها در مـورد مدیریت امـور داخلی 
ایـن اداره، توسـط رئیـس شـورا بـه واحـد مدیریـت ارائه می شـود. بدنه ی پشـتیبانی 
متشـکل از سـایر کارکنـان ایـن اداره، در دفتـر مرکـزی و در مناطق مختلـف راه آهن 
کشـور اسـت کـه به طـور کلی بـه انجام امـور دبیرخانـه، بررسـی های کارشناسـی و 

نظـارت بر مقـررات اقتصـادی می پردازند. 
اداره ی امـور ایمنی شـامل؛ بخش پشـتیبانی و شـورای تصمیم گیری اسـت. شـورای 
تصمیم گیـری همـان بدنـه ی حکمرانی در ایـن اداره بوده و مشـابه کمیسـیون عالی 
سـوانح، عمـل می کنـد. تصمیمـات تنظیم گـری اصلـی ایـن اداره در این شـورا انجام 

حکمیت ریلی اسـت.
بـا توجـه بـه این که نهـاد تنظیم گر، وابسـته بـه وزارت راه وشهرسـازی خواهـد بود و 
از سـوی دیگـر؛ نهادهـای تحت تنظیـم دولتـی و غیردولتی، همزمـان در این صنعت 
تحت تنظیم هسـتند، تشـکیل شـورای حکمیت ریلی نیز در این مدل در نظر گرفته 
شـده تـا در صورتی که شـکایتی از تصمیمـات اقتصادی یا فنی نهـاد تنظیم گر وجود 

داشـته باشـد، برای حل اختالف و شـکایت به این شـورا مراجعه شـود.

می شـود. ایـن شـورا نیـز متشـکل از مدیـران گروه هـای کاری در ایـن اداره اسـت. 
رئیس شـورای فوق به انتخاب اعضای شـورا مشـخص می شـود. پیشـنهادها در مورد 
مدیریـت امـور داخلی این اداره، توسـط رئیس شـورا بـه واحد مدیریت ارائه می شـود.

بدنه ی پشـتیبانی از سـایر کارکنـان ایـن اداره، در دفتر مرکـزی و در مناطق مختلف 
راه آهـن کشـور تشـکیل مـی شـود کـه بـه طـور کلـی بـه انجـام امـور دبیرخانـه، 
بررسـی های کارشناسـی و نظارت بر مقررات ایمنی می پردازند. پرسـنل این اداره که 
در مناطق راه آهن کشـور مسـتقر می شـوند، وظایفی مشابه کمیسیون های جلوگیری 
از سـوانح نواحی که در حال حاضر در مناطق مختلف راه آهن کشـور مشـغول فعالیت 
هسـتند را برعهـده خواهند گرفـت. اداره ی امـور ایمنی عالوه بر مسـؤولیت هایش در 
زمینـه ی ایمنـی، همـکاری بـا سـازمان محیط زیسـت در نظـارت بر اجـرای مقررات 

زیسـت محیطـی در صنعـت حمل و نقـل ریلی را نیـز برعهده خواهد داشـت.
اداره ی امـور فنـی نیـز مشـتمل بـر بخش پشـتیبانی و شـورای تصمیم گیری اسـت. 
شـورای تصمیم گیـری همـان بدنـه ی حکمرانـی در ایـن اداره اسـت و تصمیمـات 
تنظیم گـری اصلـی ایـن اداره در ایـن شـورا انجام می شـود. مدیـران گروه هـای کاری 
در ایـن اداره، اعضـای شـورای فوق هسـتند. رئیس این شـورا نیز مانند دیگر شـوراها 
توسـط اعضـای آن انتخاب می شـود. پیشـنهادها در مـورد مدیریت امـور داخلی این 
اداره، توسـط رئیس شـورا به واحد مدیریت ارائه می شـود. بدنه ی پشـتیبانی از سـایر 
کارکنـان ایـن اداره نیـز شـامل؛ دفتـر مرکـزی و در مناطـق مختلـف راه آهن کشـور 
اسـت کـه به طور کلـی به انجام امـور دبیرخانه، بررسـی های کارشناسـی و نظارت بر 

مقـررات فنـی می پردازنـد. وظایـف اداره ی امـور فنی به این شـرح اسـت:
در مـدل  تنظیم گـری مطلـوب در حمـل و نقـل ریلـی، با توجـه به این کـه تنظیم گر 
اقتصـادی، ایمنـی و فنی یکپارچه وابسـته به وزارت راه وشهرسـازی بـوده و نهادهای 
تحـت تنظیـم دولتـی و غیردولتـی همزمـان در ایـن صنعـت تحت تنظیم هسـتند، 
بـرای جلوگیـری از تعـارض منافـع، تشـکیل شـورای حکمیـت ریلی در نظـر گرفته 

شـده است.
شـورای حکمیت ریلی به اعتراضات یا شـکایات ارسـال شـده به این شـورا که مرتبط 
بـا تصمیمـات اقتصـادی یا فنـی نهاد تنظیم گـر حمل و نقل ریلی باشـد، رسـیدگی 
می کنـد و اختیـار تأییـد یـا لغـو ایـن تصمیمـات را دارد. اما ایـن شـورا نمی تواند در 
دیگـر حوزه هـا تصمیم گیـری کنـد. به عنـوان مثـال در صورتی کـه دسـتورالعملی از 
سـوی نهاد تنظیم گر صادر شـده باشـد، این شـورا می تواند آن دسـتورالعمل را تأیید 
یـا لغـو کند. اما نمی تواند آن دسـتورالعمل را بـا اصالحاتی تأیید کنـد. در هر صورت، 
ایـن شـورا می تواند پیشـنهادهای اصالحی خود را در مـورد تصمیمات نهاد تنظیم گر 
بـه ایـن نهاد ارائـه کند. الزم به ذکر اسـت که با توجه به حساسـیت باالی تصمیمات 
ایمنـی نهـاد تنظیم گر، ایـن تصمیمات قابل بررسـی و لغو در شـورای حکمیت ریلی 

نیست.

مدیریت

اداره امور اقتصادى

 بدنه
پشتیبانى

 شوراى
تصمیم گیرى

 بدنه
پشتیبانى

 شوراى
تصمیم گیرى

 بدنه
پشتیبانى

 شوراى
تصمیم گیرى

اداره امور فنىاداره امور ایمنى
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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. 

ریشه ی مشکالت صنعت ریلی،
تصدی گری دولت در قیمت گذاری است

دکتر امیر ایزدی
مدیر عامل شرکت ریل گردش ایرانیان

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. 

فصلنامه انجمن صنفی شرکتهای 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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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؛

 مدیر اندیشکده ی حمل ونقل ایران
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نظام ملى تنظیم گرى 
مفهوم تنظیم گرى و ارتباط آن با نظام حکمرانى 

فرهاد خوانساری
کارشناس حوزه ی رسانه

در نهایت این نظریه، پس از اصالحات و جرح و تعدیل در مجامع علمی، به عنوان یک نسخه ی شفابخش برای توزیع مناسب منابع و چابک سازی بدنه ی دولت، 
در قالب قانون در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به کار گرفته شد. به طوری که فقط در انگلستان، حدود 70 نهاد تنظیم گر در بخش های مختلف گزارش شده 
است. برخی مباحث تنظیم گری خیلی زود پا را از حوزه ی یک کشور و محیط بسته ی جغرافیایی فراتر گذاشته و به یک مبحث الزام آور بین المللی تبدیل شد. 

نهادهای مهم تنظیم گری در نظام بین الملل را می توان برشمرد که در حوزه ی اقتصادی، »گروه ویژه ی اقدام مالی« )FATF(، یکی از آنان است.

امــروزه یکــی از اجــزای مهــم حکمرانــی اقتصــادی در اکثــر کشــورهای توســعه یافتــه و در حــال توســعه، به منظــور افزایــش کیفیــت 
ــی،  ــاظ تاریخ ــه لح ــاً ب ــت. اساس ــری اس ــده، تنظیم گ ــرف کنن ــاه مص ــش رف ــن افزای ــا و همچنی ــب و کاره ــعه ی کس ــات، توس ــا و خدم کااله
تنظیم گــری پدیــده ای مــدرن به شــمار نمی آیــد و واژه ای خلق الســاعه نیســت کــه به طــور تصادفــی وارد ادبیــات مدیریــت اقتصــادی شــده 
باشــد. بــر اســاس پژوهش هــای موجــود، می تــوان مــواردی از مداخــالت حاکمیتــی را در قــرن نوزدهــم بــه میــان آورد. در چهــار دهــه ی اخیــر 
و بــا رویکــردی توســعه یافته، مفهــوم تنظیم گــری و ســاختارهای تنظیم گــر، به عنــوان بخــش جدیــدی از مفهــوم حکمرانــی در حــال ظهــور 
و بــروز اســت. ایــن واژه به عنــوان یــک نظریــه ی علمــی توســط اندیشــمندان متعــددی مطــرح و بــا موافقیــن و مخالفیــن فراوانــی نیــز مواجــه 
شــده اســت. به رغــم دیرینگــی و بــا وجــود نظریه پــردازان متعــدد، بــه دلیــل مطالعــات و پژوهش هــای متنــوع و تالش هــای فــراوان، شــاید 
نظریــه ی تنظیم گــری را بتــوان بــه نــام میشــل فوکــو )1984-1926( و پروفســور کالیــن اســکات )دکتــرای دانشــگاه مــک گیــل کانــادا در ســال 

1983( ســند زد.
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در ایران اگرچه در اوایل دهه ی 1300، سازمان هایی با وظایف تنظیم گرانه 
ایجاد شدند، اما در طی بیست سال اخیر بوده است که تنظیم گری به طور 
ابالغ  است.  گرفته  قرار  اندیشمندان  و  دولتمردان  توجه  مورد  جدی 
سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی در سال 1384 و طرح 
تنظیم گری  نظام  در  عطفی  نقطه ی  کشور،  در  خصوصی سازی  موضوع 

کشور به شمار می آید.
اقتصاد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی نیز در  دفتر مطالعات 
سال 1397، با درک این واقعیت، طی گزارشی با رویکرد طرح ملی، به 
بررسی نظام ملی تنظیم گری پرداخته است. این گزارش 55 صفحه ای با 
کد موضوعی 330، به شماره ی مسلسل 15940 و به تاریخ مرداد 1397 
تهیه و در اختیار مراجع ذی صالح و عموم عالقه مندان گذاشته شده است. 
تا زمان تنظیم این گزارش، مدرک و نشانی که داللت بر طرح این پژوهش 

در  صحن علنی مجلس و تبدیل به قانون داشته باشد، مشاهده نشد.
سازمان ها  شرکت ها،  جای جای  در  تنظیم گری  ضرورت  است  بدیهی 
اجراء،  کم وکیف  از  فارغ  هم اکنون  و  نمی ماند  قانون  معطل  نهادها،  و 
در حال  وظایف سازمانی  از  بخشی  به عنوان  تنظیم گری  نظام  متصدیان 

انجام امور در ساختار اداری خود هستند.
نبود  یا  ضرورت  حکمرانی،  عصر  در  تنظیم گری  تنظیم گری،  خاستگاه 
و  تنظیم گرانه  حکمرانی  تا  تنظیم گر  دولت  از  تنظیم گری،  ضرورت 
بررسی تجارب تنظیم گری و نهایتاً؛ بررسی تجارب تنظیم گری در برخی 
کشورها، از جمله سرفصل هایی است که در این پژوهش به آن پرداخته 
نظام  پژوهش، خالصه ی گزارش  این  با  بیشتر  آشنایی  برای  است.  شده 
ملی تنظیم گری که در ابتدای پژوهش قید شده است، تقدیم مخاطبان 

گرانقدر نشریه می شود؛

اعمال  برای  منابع  و  ظرفیت ها  از  گسترده ای  مجموعه ی  1.حکمرانی، 
قدرت بر دامنه ی گسترده ای از فعالین دولتی، غیردولتی و فراملی است 
فراهم  حکمرانی  اعمال  برای  را  زمینه  که  است  فرآیندی  تنظیم گری  و 

می کند.
2.تنظیم گری در معنای عام، شامل انواع مداخالت دولت به منظور تحقق 
اهداف حاکمیت است. هدف از این مداخالت، ایجاد »کنترل عمومی« بر 

ارائه کنندگان خدمات برای تضمین »منفعت عمومی« است.
3.تنظیم گری یکی از کارکردهای اصلی نظام حکمرانی نوین بوده که در 
نیز  و  تسهیل گری  بازتوزیع،  مانند؛ سیاست گذاری،  کارکردها  سایر  کنار 
کارکرد سنتی ارائه ی کاال و خدمات، چارچوب کالن نظام حکمرانی مدرن 

را شکل می دهد.
اقتصاد  و  اقتصادی  سیاسی،  مختلف  ابعاد  از  عمومی  منفعت  4.تأمین 
نیز  و  ظرفیت حکمرانی  و  قابلیت  ارتقای  منظر  از  همچنین؛  و  سیاسی 
دالیل  از  یکی  تخلفات،  به  رسیدگی  در  قضایی  نظام  ناتوانی  به دلیل 

ضرورت شکل گیری نهادهای تنظیم گر در نظام حکمرانی است.
به  که  نظریاتی  نخستین  از  یکی  به عنوان  تنظیم گر،  دولت  5.نظریه ی 
چگونگی تحقق تنظیم گری به وسیله ی دولت می پردازد، دارای سه فرض 

محوری است؛
5.1 نخست این که؛ تنظیم گری مقوله ای ابزاری است

5.2 دوم این که؛ دولت، محور اجرای تنظیم گری است
تنظیم گری  اعمال  در  حاکمیتی  قوانین  محوریت  به  سوم  فرض  و   5.3

به عنوان اصلی ترین ابزار اشاره دارد.

خالصه ی گزارش

6.نظریه ی دولت تنظیم گر پس از ارائه و اجرا مورد نقد قرار گرفت. نتیجه ی 
انتقادها، شکل گیری نظریات و رویکردهای جدیدی بود که بر تمرکززدایی 
از فرآیند تنظیم گری و باز کردن دایره ی تنظیم گران و مفهوم »حکمرانی 
نظریه ی   ،)LTA( خودتولیدی  قانونی  رویکرد  داشتند.  تأکید  فاصله«  با 
رویکرد  و  )واکنشی(  تعاملی  تنظیم گری  رویکرد  فوکو،  حکومت مندی 
کالین اسکات با عنوان پسادولت تنظیم گر به نقد نظریه ی دولت تنظیم گر 

پرداخته اند و هریک از جهتی سعی در جبران نواقص آن داشته اند.
7.رویکرد »حکمرانی تنظیم گرانه« که به عنوان چارچوبی برای پیاده سازی 
تأکید  ضمن  شده،  ارائه  گزارش  این  در  حکمرانی  نظام  در  تنظیم گری 
از  استفاده  اخیر،  سال های  در  حکمرانی  بنیادین  مفهوم  تحوالت  بر 
انواع فناوری های نوین در کنار نوآوری های نهادی و سیاستی را بخشی 
جدایی ناپذیر از نظام های تنظیم گری می داند و معتقد است تنظیم گری 
به حوزهای متنوع و  اقتصادی،  و  از مقوله ای صرفاً حقوقی  امروزه عماًل 
پیچیده با ماهیت »نوآورانه و فناورانه« تبدیل شده و پویایی، به روز بودن، 
بین بخشی،  و  جامع  نگاهی  و  هوشمند  نهادسازی  پیش دستانه،  فعالیت 
با ویژگی های سنتی تنظیم گر  از خصوصیات تنظیم گری نوین است که 
به عنوان نهادی قضایی، بوروکراتیک، رسمی و سلسله مراتبی ذاتاً متفاوت 

است.
می توان  تنظیم گرانه«  »حکمرانی  رویکرد  ویژگی های  مهم ترین  8.از 
نفوذ  دایره ی  یک سوی؛  از  که  تعارض  حاوی  ساختار  بودن،  فناورانه  به 
تنظیم گری را گسترش می دهد و ازسوی دیگر؛ تنظیم گران سطح فعالیت 
و  انگیزشی  ابزارهای  از  گسترده  استفاده ی  می کند،  محدود  را  رسمی 
طراحی بازار و تأکید بر سهم بازار به مثابه اقتدار تنظیم گرانه، تعاملی و 
توافقی بودن، سیاست محور بودن، فرا اقتصادی بودن و وجود نگاه فراملی 
اشاره کرد. در این رویکرد، قوانین رسمی کشور تنها سهم کوچک و البته 
مهمی در مسیر تحقق حکمرانی تنظیم گرانه برعهده دارند و بخش قابل 
توجهی از اعمال حکمرانی نوین، خارج از چارچوب-های رسمی و البته 
مبتنی بر ساختار حقوقی ایجاد شده توسط حاکمیت، محقق خواهند شد.
مستقیماً  تنظیم گرانه  وظایف  اکثر  طوالنی،  سالیان  طی  ایران  9.در 
به واسطه ی حکومت انجام می گرفته و تفکیک مشخصی بین سیاست گذاری 
و تنظیم گری وجود نداشته است، اما با گذشت زمان به تدریج سازمان هایی 
در زیرمجموعه ی دولت به وجود آمدند که با تمرکز بر وظایف تنظیم گرانه، 
اموری همچون مجوزدهی، تنظیم بازار و اعمال برخی جرائم بر متخلفان 
را برعهده گرفتند و با تأسیس نهادهایی همچون کانون وکال و سازمان 
مرور  به  و  کرده  پیشرفت  تخصصی  و  بخشی  تنظیم گری  پزشکی،  نظام 
تعزیرات  سازمان  مانند  دولتی  تنظیم گر  مدرن  نسبتاً  نهادهای  برخی 
اخیراً  و  مصرف کنندگان  و  تولیدکنندگان  از  حمایت  سازمان  حکومتی، 
تنظیم گرانه ی  نقش  ایفای  با هدف  نیز  رادیویی  مقررات  تنظیم  سازمان 

دولت ایجاد شده اند.
پس از ابالغ سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی و تصویب 
قانون اجرای این سیاست ها که به تشکیل شورای رقابت انجامید، مرحله ی 
جدید استقرار نظام تنظیم گری در کشور آغاز شد که توفیق چندانی به 
همراه نداشته است. در کنار این، جریان جدیدی از تقاضای شکل گیری 
در  نیز  تکنیکی  و  سیاسی  اجتماعی،  حوزه های  در  قاعده گذار  نهادهای 
سال های اخیر آغاز شده است که به دلیل تفاوت ماهوی این عرصه های 
آن ها،  در  تنظیم گری  فرآیند  بیشتر  مراتب  به  پیچیدگی  و  سیاستی 
امری  تنظیم گرانه  حکمرانی  الگوی  از  استفاده  سمت  به  رویکرد  تغییر 

اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
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مجتبی لطفی
رئیس کارگروه لکوموتیو انجمن

بزرگ ترین مشکل شرکت های مالک لکوموتیو، مشکل 
مالک  شرکت های  مطالبات  متأسفانه  است.  نقدینگی 
لکوموتیو به موقع پرداخت نمی شود و در حال حاضر با 7 
ماه تأخیر به آن ها پرداخت می شود. موضوع دوم؛ موضوع 
ناپایدار اقتصادی، اصالح  نرخ است که به دلیل شرایط 
نرخ معموالً زمان بر است و در عین  حال، تابع قاعده ی 
خاصی نیست و این مسأله باعث ایجاد چالش هایی در 
این صنعت می شود. ساختار قرارداد و موضوعات مربوط 
هم،  شده  تحمیل  بخش  این  به  اخیراً  که  مالیات  به 
چالش سوم این بخش است. اخیراً مشکالت مالیات بر 
ارزش افزوده هم بر دایره ی مشکالت این بخش اضافه 

حمل ونقل ریلی امروز با چالش های فراوانی مواجه است. این صنعت که در دنیا به نام صنعت سبز شهرت دارد، بنا به دالیل 
متعدد در چند سال اخیر با کاهش سیر و درآمدزایی مواجه شده است و مع االسف این روند همچنان ادامه دارد. بر اساس آمار در 
8 ماهه ی نخست امسال، حمل ونقل ریلی باری با کاهش 8.5 درصدی مواجه بوده است. کمبود لکوموتیو، مظنون ردیف اول این 
کاهش آمار و درآمد است. مجتبی لطفی، مدیرعامل شرکت کاوان ریل صنعت نیرو و رئیس کارگروه لکوموتیو انجمن در گفت وگو با 
ندای حمل ونقل ریلی، با تأکید بر کمبود نیروی کشش و لکوموتیو، بر این باوراست که تأمین نیاز صنعت به  یک باره میسر نیست و 

هم زمان با تزریق ناوگان جدید، باید از فضا و موقعیت به وجود آمده برای نوسازی لکوموتیوهای متوقف شده استفاده کرد.

الزام به نوسازی ناوگان، هم زمان 
با ورود لکوموتیوهای نو

بــرای  لکوموتیــو  مالــک  شــرکت های 
تعمیــر و نگهــداری لکوموتیوهــای خــود بــا 

ــتند؟ ــه هس ــکالتی مواج ــه مش چ

این  به  افزوده  ارزش   بر  مالیات  درحالی که  است.   شده 
پرداخت  به  ملزم  آن ها  نمی شود،  پرداخت  شرکت ها 
به  مضاعفی  درصدی  فشار 9  یک  این گونه  و  هستند 
این بخش تحمیل  شده است. این مسأله مشکل بسیار 
پیچیده ای را به وجود آورده و با وجودی که شرکت ها و 
مالکان لکوموتیو سودآوری آن چنانی ندارند، باری مضاعف 

بر دوش ایشان تحمیل کرده است.

در راسـتای رفع مشـکل نقدینگـی در بخش 
لکوموتیو چـه پیشـنهادی می دهید؟

این بخش توجیه ندارد و راه آهن پول خدمات آن ها را 
با تأخیر می پردازد. درحالی که این پول مربوط به درآمد 
شرکت های مالک لکوموتیو است و شرکت ها اغلب پیش 
در  کرده اند.  ارائه  خدماتی  و  هزینه  را  آن  دریافت،  از 
واقع این درآمد، حاصل سیر لکوموتیوهای شرکت های 
خصوصی است. بارها راه آهن قول داده که زمان تأخیر را 
به حداقل برساند. امسال تابستان هم گشایش هایی شد، 
اما متأسفانه از پاییز همه  چیز به روال سابق برگشت و 
این گونه شد که برخی شرکت ها در مدیریت مالی خود 
به مشکل برخورده و توان پرداخت به موقع هزینه هایی 
مانند حقوق کارکنان خود را از دست دادند. با این اوصاف 
هزینه های تعمیر و نگهداری لکوموتیوها هم با تأخیر 
طوالنی مواجه خواهند شد که نتیجه ی آن، توقف سیر 

لکوموتیو یا کاهش کیفی سرویس ها خواهد بود.
شرکت های مالک لکوموتیو انتظار ندارند پرداخت ها به روز 
شود. ولی تأخیرهای 7 و 8 ماهه هم ناعادالنه و غیر قابل  
تحمل هستند. این شرکت ها انتظار دارند هم زمان با واریز 
پول به  حساب راه آهن، هزینه ی خدمات خود را دریافت 
کنند. این در حالی است که تأخیرهای فعلی برای فعاالن 
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موضوع  تحریم ها،  تشدید  و  داریم  که  شرایطی  با 
سرمایه گذاری برای لکوموتیوهای جدید تضعیف  شده 
است و جذابیت چندانی ندارد. اما بعضی از شرکت های 
بخش خصوصی همچنان در قبال سیاست های کالن 

خودشان این امر را دنبال می کنند.
مواد  بزرگی که در حمل  اهداف  با  مبارکه  فوالد  مثالً 
الگوهای  از  فارغ  است،  کرده  طراحی  خود  اولیه ی 
اقتصادی یا توجیه اقتصادی، سفارش خرید 50 دستگاه 
لکوموتیو را داده است. شرکت های خصوصی از این  دست 
هستند که جمعاً تعداد تقریبی 100 دستگاه لکوموتیو 
سفارش داده اند. هرچند این روال مثبت است و به افزایش 
ناوگان می انجامد، اما گر نتوانیم هم زمان با ورود ناوگان نو، 
لکوموتیوهای راکد که نیازمند تعمیر هستند را به شبکه 

توقف لکوموتیوها یکی از عوامل اصلی کاهش سیر در 
بخش ریلی است. بر اساس آماری که داریم، در 8 ماهه ی 
اول سال، 8.5 درصد سیر در ریل نسبت به زمان مشابه 
در سال 1400 هم  است.  پیداکرده  قبل کاهش  سال 
نسبت به سال 99 کاهش را تجربه کردیم. این در حالی 
است که درآمدهایی را می توانستیم به دست بیاوریم. اما 
متأسفانه فرصت های اقتصادی و حمل ونقل ریلی از دست 

رفت و آمار همچنان ریزشی است. بر اساس آمارگیری که سال قبل انجام شد، متأسفانه 
نتوانستیم تغییری در کاهش این آمار به وجود بیاوریم. 
نتوانستیم پیشرفتی در سیر لکوموتیو داشته باشیم و 
همچنان بخش قابل توجهی از لکوموتیوی های دولتی 
و خصوصی متوقف  شده و امکان بازگشت به شبکه ی 

ریلی نیافته اند.
بر اساس تخمین های زده  شده در 8 ماهه ی نخست سال، 
حدود 1 هزار میلیارد تومان درآمد شبکه ی ریلی را از 
دست  داده ایم. در سال گذشته هم نسبت به سال 1399 
هزار میلیارد تومان درآمد بخش ریلی کاهش پیدا کرد. 
در حالی که فقط در 8 ماهه ی نخست امسال، این میزان 
کاهش درآمد که در حمل ونقل شبکه به وجود آمده است، 
تا پایان سال افزایش پیدا خواهد کرد. این درآمدی است 
که اگر ما باری را به  اندازه ی سال قبل حمل می کردیم و 
حتی افزایش نرخ نمی دادیم، می توانست درآمد مناسبی 
برای مالکان لکوموتیو، واگن و راه آهن باشد که متأسفانه 
از دست رفت. یکی از مهم ترین دالیل از دست رفتن این 

درآمد، همان توقف لکوموتیوهاست.

بر اساس آمار، بسیاری از لکوموتیوها، به دلیل 
آمار  آیا  شده اند.  متوقف   فنی  نقص  و  تعمیر 
جدید و دقیقی در مورد آن ها دارید؟ به نظر 
شما این میزان توقف چقدر به ضرر حمل ونقل 
ریلی و شرکت های مالک لکوموتیوها تمام  شده 

است؟

درعین حال توقف این تعداد از لکوموتیوها تا 
چه میزان سرعت و تعداد سفرهای ریلی اعم از 
باری و مسافری را تحت تأثیر قرار داده و کاهش 

داده است؟

روند فعلی صنعت لکوموتیو، دال بر است که 
و سرمایه گذاران  لکوموتیو  مالک  شرکت های 
قابل توجهی  سود  به  نه تنها  صنعت،  این  در 
نرسیده اند، بلکه در برهه هایی با زیان مواجه 
خواب  با  خود،  دستگاه های  توقف  با  و  شده 
سرمایه ی سنگین نیز مواجه شده اند. به نظر 
شما این مسأله چه تأثیری در کاهش جذابیت 

سرمایه گذاری در این صنعت خواهد داشت؟

بازگردانیم و حفظ کنیم، وارد چرخه ی باطلی شده ایم. 
در واقع ما هنوز نتوانستیم موضوع حفظ لکوموتیو را در 
این صنعت جا بیندازیم. با وجودی که مشکالت هر دو 
بخش دولتی ازجمله گردش نقدینگی پابرجا هستند، 
پرداخت نشدن به موقع مطالبات و نبود اعتبارات الزم 
برای تعمیرات، باعث تشدید شرایط شده است. با این  
وجود که شرایط دولت و بخش خصوصی یکسان است، 
اما به صورت کلی در بخش خصوصی هزینه ها کمتر و 
راندمان و بهره وری  باالتر است و عملکرد بهتر است. 
نمی توان مشکل کمبود در این بخش را با سفارش های 
کلی پوشش داد. بلکه باید به صورت ادواری و سفارش های 
با  این عارضه را حل کرد. بیشتر لکوموتیوها  سنواتی، 
مشارکت صنایع داخلی تولید می شوند )که صنایع داخلی 
را تقویت می کند(، تمایل چندانی به واردات نیست. اما 
همان طور که تأکید کردم، مهم ترین مسأله در این بخش، 
نگهداری و تعمیر لکوموتیوهاست. ضمن حفظ ناوگان 
موجود، برای تأمین نیاز کشور و دست یابی بخش ریلی 
به جایگاهش، باید روی ناوگان متوقف  شده هم کارکرد. 
به ازای خرید و اضافه کردن هر لکوموتیو نو، می توان 4 
تا 5 لکوموتیو متوقف را نیز به سیر بازگرداند. بنابراین؛ 
بهتر است روی لکوموتیوهای متوقف فعالیت کنیم و از 
این محل می توانیم 150 تا 200 دستگاه  لکوموتیو را به 
سرویس بازگردانیم و با خرید تدریجی لکوموتیو می توانیم 
مشکل نیروی کشش را به صورت منظم و پیوسته حل 

کنیم.
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ــس  ــاز مجــدد فعالیت هــای اقتصــادی پ ــا آغ ب
از دفــاع مقــدس و راه افتــادن شــرکت های 

نزدیــک دو دهــه پــس از احــداث راه آهــن سراســری و ورود و بهره بــرداری از نــاوگان ریلــی بــا لکوموتیوهــای بخــار، 
لکوموتیوهــای دیزلــی نیــز در ســال 1335 وارد کشــور شــدند کــه اولیــن آن هــا، لکوموتیوهــای دیزلــی 4 محــوره  G12  بــا 
موتــور 12 ســیلندر 567 بلــووری و قــدرت 1 هــزار و 300 اســب بخــار از شــرکت EMD متعلــق بــه جنــرال موتــورز آمریــکا 
بــود کــه جمــع آن هــا تــا ســال 1341، بــه 136 دســتگاه رســید و به تدریــج جایگزیــن لکوموتیوهــای بخــار خطــوط اصلــی 
شــد. پــس از ورود اولیــن ســری لکوموتیوهــای G، نــاوگان لکوموتیوهــای دیــزل بــا ورود نــوع مانــوری G8 بــا موتــور 8 
ســیلندر 567 بــا 875 اســب بخــار قــدرت، تکمیــل شــد و بــرای اولیــن بــار 20 دســتگاه لکوموتیــو 6 محــورهی G16، بــا 
موتــور 16 ســیلندر 567 بلــووری، بــا قــدرت 1 هــزار و 800 اســب بخــار وارد کشــور شــد و نهایتــًا در ســال 1350، اولیــن 
ــداد 51  ــه تع ــوع GT26CW ب ــارژری 645، از ن ــیلندر توربوش ــور 16 س ــا موت ــار ب ــب بخ ــزار و 300 اس ــای 3 ه لکوموتیوه

دســتگاه وارد کشــور شــد. 

ــت راه  ــر وق ــی، وزی ــی و معدن ــزرگ صنعت ب
و ترابــری، دو گــروه از افــراد بــا تجربــهی 
خریــد خــارج از بیــرون راه آهــن را مأمــور 
ــه  ــد ک ــد می کنن ــای جدی ــد لکوموتیوه خری
جنــرال  شــرکت  از  خریــد  در  اول،  گــروه 
الکتریــک موفــق و قــرارداد 64 لکوموتیــو 
ــزار و 300،  ــوان 3 ه ــا ت ــود )ب ــد می ش منعق
ــار در  ــن ب ــزار ت ــش ه ــوری 20، کش ــار مح ب
فــراز 10 در هــزار و قــواره UIC و مشــخصات 

مشــابه لکوموتیوهــای جنــرال موتــورز کــه در 
ــت  ــش از 30 ســال ســابقه و مقبولی ــران بی ای

ــت(. ــی داش خوب
ــرات  ــدون تغیی ــی ب ــوارد فرع ــن م ــرای تعیی ب
اساســی قــرارداد، کار بــه راه آهــن ارجــاع 
ــر  ــدون تغیی ــی ب ــرات فن ــود و در مذاک می ش
ــان  ــا هم ــده و ب ــق ش ــی تواف ــخصات اصل مش
موتــور، ژنراتــور و تراکشــن موتــور، چنــد 
راه آهــن  مؤثــر  ولــی  خواســتهی کوچــک 

ــن  ــای راه آه ــی لکوموتیوه ــخصات کل ــه ی مش مقایس
ــل ــاخت داخ ــب س ــوی مناس ــاب الگ ــرای انتخ ب

عباس قربانعلی بیک، کارشناس حوزه ی ریلی مطرح کرد:

ــد در  ــای جدی ــد لکوموتیوه خری
ــی ــگ تحمیل دوران جن

عباس قربانعلی بیک،
کارشناس حوزه ی ریلی
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لکوموتیوهــا  بازرســی  در   ،1370 ســال  در 
در کارخانــه ی ســازنده، مــواردی مشــاهده 
ــه  ــازنده ب ــی س ــان از بی توجه ــه نش ــد ک ش
ــت و  ــرات داش ــده در مذاک ــد ش ــوارد تعه م
ــت  ــت از مأموری ــل در بازگش ــن دلی ــه همی ب
ــی  ــی راه آهــن پیشــنهادی مبن ــاون فن ــه مع ب
ــر اســتفاده ی حداکثــری از ظرفیــت کشــش  ب
پذیرفته شــده )یعنــی 2 هــزار تــن بــرای 
ارزیابــی کارایــی واقعــی و آشــکار شــدن 
شــد. داده  گارانتــی(،  دوران  در  کاســتی ها 

ــای  ــت لکوموتیوه ــری نخس ــس از ورود س پ
خریداری شــده )U30C( بــا رویکــرد فــوق، 
گارانتــی  دوران  در  لکوموتیوهــا  مشــکالت 
 ،GE آشــکار و بــا اثبــات قصــور شــرکت
مذاکــرات  و  متوقــف  اول  ســری  ســاخت 
ــخصات  ــری اول و مش ــص س ــع نواق ــرای رف ب

عــالوه بــر رادیاتــور، دومیــن تغییــر اصلــی بــا 
تغییــر نــوع تراکشــن موتــور، ژنراتــور و بــوژی 
کــه فقــط در لکوموتیوهــای ســری دوم از 
ــو  ــن لکوموتی ــود، در ای ــراه ب ــوع C30-7 هم ن
ــه  ــرد ک ــه ک ــتثنایی را نهادین ــای اس قابلیت ه
ــداری و  ــود نگه ــا وج ــه، ب ــه ده ــس از س پ
پشــتیبانی ضعیــف و به کارگیــری پرفشــار، 
همچنــان در کارایــی نزدیــک دو لکوموتیــو 
ــه کاری  ــاد و آماده ب ــت اعتم ــادل و در قابلی مع
کشــش  نــاوگان  برتــر  لکوموتیوهــای  از 
راه آهــن اســت و در صــورت افزایــش بــار 
محــوری لکوموتیــو بــه 25 تــن نیــز می توانــد 

ــد.  ــر باش ــش باالت ــخگوی کش پاس
ــو،  ــن لکوموتی ــای ای ــن مزای ــی از مهم تری یک
 AH 752 ــوع ــور ن ــدی از تراکشــن موت بهره من
C40- بــود کــه در لکوموتیوهــای آمریــکا مانند

ــا  ــا ب ــدد از آن ه ــر ع ــد و ه ــتفاده می ش 8 اس
ــت 80  ــدرت می توانس ــار ق ــب بخ ــزار اس 1 ه
کیلــو- نیوتــن، )تقریبــاً برابــر 8 تــن کشــش( 
ــار  را فراهــم کنــد کــه در خطــوط آمریــکا و ب
محــوری باالتــر بــا لکوموتیــو 6 محــوره ی 
کشــش آن، بــه 48 تــن می رســد. یعنــی 
ــالوه  ــی و ع ــو GT26 کنون ــر لکوموتی دو براب

سیســتم های  گرفــت.  قــرار  موردبررســی 
حفاظتــی و کنترلــی لکوموتیــو مذکــور بــا 
توربوشــارژر  تحلیــل خرابی هــای  تجربــهی 
ــت  ــا موافق ــورز و ب ــرال موت ــای جن لکوموتیوه
ــالح و  ــک، اص ــرال الکتری ــرکت جن ــل ش کام
ــش  ــهی افزای ــر اســاس تجرب ــل شــد و ب تکمی
ــرال  ــای جن ــش لکوموتیوه ــدی کش 50 درص
موتــورز در ســال 69، قابلیــت کشــش بــار 
لکوموتیوهــای جدیــد بــا 100 درصــد افزایــش 
ــن در  ــزار ت ــه 2 ه ــش قیمــت ب ــدون افزای و ب

ــید. ــزار رس ــراز 10 در ه ف

ــن  ــبندگی ای ــرل چس ــتم کنت ــن، سیس ــر ای ب
ــی 30  ــو هــم قابلیــت 26 درصــد یعن لکوموتی
درصــد باالتــر از متوســط نــوع GT26 داشــت. 
هرچنــد قــدرت 1 هــزار اســبی ایــن تراکشــن 
ــده،  ــران ش ــی ای ــت بوم ــه سال هاس ــور ک موت
در لکوموتیــو دیزلــی مــا مورداســتفاده نیســت 
ــود،  ــه می ش ــه کار گرفت ــتاور آن ب ــط گش و فق
ــزار  ــوع 4 ه ــر ن ــالوه ب ــن ع ــن تراکش ــا ای ام
اســب بخــار چهــار محــوره B40-8، در 73 
 E60 برقــی نــوع GE لکوموتیــو شــش محــوره
باقــدرت 6 هــزار اســب توانایــی بــاالی خــود را 
 752AF ــوع ــه نمایــش گذاشــت )ن از 1972 ب

ــر(. ــا گشــتاور 10 درصــد کمت ب
تراکشــن  از  یــک  هــر  این کــه  قابل توجــه 
 GT26 لکوموتیوهــای   D77 موتورهــای 
می تواننــد 6 هــزار و 286 کیلوگــرم نیــروی 
ــر از 79 درصــد تراکشــن  ــی کمت کشــش یعن
ــش  ــا ش ــه ب ــد ک ــن کنن ــور تأمی ــور مذک موت
ــه کشــش 37 تــن نزدیــک می شــوند  محــور ب
ــه از  ــوع D78 ک ــش در ن ــبت کش ــن نس و ای
ــه 95  ــر اســت، ب ــران باالت ــواع موجــود در ای ان
درصــد نزدیــک می شــود و همچنیــن ایــن 
ــور  ــن موت ــش تراکش ــه کش ــبت ب ــش نس کش
ــا ســال 1981 میــالدی تولیــد  752E8 کــه ت
کپــی  مرجــع  نمونــه ی  ظاهــراً  و  می شــد 
شــده در لکوموتیوهــای چینــی اســت هــم 20 

ــر دارد. ــش باالت درصدکش
ســری  لکوموتیوهــای  مطلــوب  نتایــج 
ــال 1373  ــرد س ــه ی راهب دوم GE، زمین
و انتخــاب لکوموتیوهــای مشــابه انــواع 
ــای  ــه لکوموتیوه ــد ک ــکا ش ــی آمری داخل

تغییر تراکشن موتور

استفاده از حداکثر کشش

29

ســری دوم آغــاز شــد کــه منتــج بــه لکوموتیــو 
)C30-7( بــا همــان موتــور 3 هــزار و 300 
اســب بخــار، ولــی قابلیــت کشــش بــار 2 هــزار 

ــد. ــزار ش ــراز 10 در ه ــن در ف و 900 ت
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1388    1381      1371     1350

لکوموتیو 
سازنده 
تعداد 

اولین ورود 
وزن 

ضریب معادل 
توان کل توان کل 

ضریب چسبندگى 

  

کشش اعزام 
کشش بیشینه 

تناژ %1 
سرعت مداوم 
عمر متوسط 

کشش 150 تن 
توان حالت برقى توان حالت برقى 

135      123       132        120

5000     4200      3300     3300
26       35          26         18
36       35          34        24
38       52          48        37

3040     2980     2900      2000
30       27           20        30

38       52          39        30  
12        17           29        45

3540    8040     6000       4250

2.07      2.02      1.97       1.36

DF8      AD43    C30-7       GT26
Qishuyan     Alstom        GE          EMD, GM

31       100          29        244

مشخصات و قابلیت هاى لکوموتیوهاى بارى 

ــد.  ــف ش ــم متوق ــا تحری ــرات ب ــن مذاک ای
ــج آن در مشــخصات آلســتوم  ــی از نتای ول
اســتفاده و پــس از اعــالم آمادگــی شــرکت 
قــرار شــد ایــن لکوموتیوهــا بــا تــوان 
4 هــزار و 200 اســب بخــار، تراکشــن 
ــل  ــت حم ــوری 20 و قابلی ــار مح AC و ب
ــا  ــافری ب ــنگین و مس ــاری س ــای ب قطاره
ســرعت 150 طراحــی شــوند. ضریــب 
ــش  ــا در کش ــن لکوموتیوه ــبندگی ای چس
مــداوم 35 درصــد توافــق شــد و بــار 

ــن. ــه 25 ت ــش ب ــل  افزای ــوری قاب مح
متأســفانه لکوموتیوهــا برخــالف توافــق 
اولیــه بــه دو نوع بــاری و مســافری تفکیک 
توافــق  مــورد  گزینه هــای  از  و  شــدند 
 HEP ــه ــا، از جمل ــود قابلیت ه ــرای بهب ب
ــط  ــداری توس ــد. نگه ــی ش و ... چشم پوش

در نیمـه ی دوم دهـه ی هفتاد و پـس از افزایش 
کشـش مرحلـه ی دوم لکوموتیوهای GT26 در 
مرکـز تحقیقـات که قابلیت کشـش را از 1 هزار 
و 500 بـه 2 هزار تن افزایش داد، بررسـی هایی 
روی افزایـش بیشـتر کشـش انجـام و سیسـتم 
میکروپروسسـور معرفی  شـده از سـوی سـازنده 
ضریـب  می توانسـت  کـه  شـد  شناسـایی 
چسـبندگی را حـدود 30 درصـد افزایـش دهد. 
ایـن آشـنایی زمینـه ی تجهیـز تعداد زیـادی از 
لکوموتیوهـا بـا این سیسـتم شـد؛ اما متأسـفانه 
هیـچ گاه از ایـن ظرفیت حتـی در لکوموتیوهای 

بخـش خصوصی اسـتفاده نشـد.
چینـی  شـرکت های  از  یکـی   ،87 سـال  در 
لکوموتیـو   70 خریـد  مناقصـه ی  در  حاضـر 
آغـاز کـرد  راه آهـن  بـا  را  مذاکراتـی  مانـوری، 
کـه در مذاکـرات حضـوری و بـا بررسـی انـواع 
لکوموتیوهـای مـورد اسـتفاده در کشـور چیـن 
و بـا اسـتفاده از تجربیـات لکوموتیوهای سـری 
دوم جنـرال الکتریـک، لکوموتیو مـدل DF8 با 
قـدرت 5 هزار اسـب بخـار انتخاب و به شـرکت 
کیشـویان پیشـنهاد شـد که نمونه ی اول بدون 
هزینـه و قـرارداد خریـد برای آزمایش سـاخته، 
مـورد آزمایـش قـرار گیـرد )ایـن کار از شـروع 

مذاکـره ظـرف 10 مـاه انجـام شـد(.     
کـه  لکوموتیوهـا  ایـن  بهتـر  مقایسـه ی  بـرای 
ویژگی هـای  موتـور،  تـوان  و  برکشـش  عـالوه 
زیـر  جـدول  از  می تـوان  دارد،  دیگـری  مهـم 
جـدول  اطالعـات  اسـت  )الزم  گرفـت  بهـره 
واحدهـای  مجـدد  آزمایـش  و  موردبررسـی 

گیـرد(: قـرار  راه آهـن  مسـؤول 
بـر ایـن اسـاس بهتریـن لکوموتیـو بـا ترکشـن 
موتـور DC از نـگاه کشـش C30-7 و بهتریـن 
و تنهـا نمونـه بـا ترکشـن موتـور AC لکوموتیو 
را   DF8 هـم  تـوان  نـگاه  از  اسـت.   AD43
می تـوان بهتریـن دانسـت کـه ظرفیـت خطوط 
اشـغال  کمتـر  بحرانـی  بـالک  در  به ویـژه  را 
می کنـد. از نـگاه هزینـه ی تعمیـر و نگهـداری 
کـه بایـد آن هـا را بـر اسـاس تـن- کیلومتـر به 
دسـت آورد، نیـاز بـه اطالعـات تکمیلـی بـوده، 
امـا بر اسـاس شـواهد به نظـر می رسـد بهترین 
نمونـه C30-7 اسـت. بـرای برقـی هـم بهترین 
C30- لکوموتیو ،DC نمونـه با ترکشـن موتـور
7 و باالتریـن توان برقی در AD43 اسـت، برای 
تولیـد داخـل هم فارغ از مشـکل تأمیـن موتور، 

بهتریـن گزینـه، لکوموتیـو C30-7 اسـت.  

دوم  مرحلـه ی  کشـش  افزایـش 
GT26 لکوموتیوهـای

شــرکت ســازنده بــه دلیــل تفــاوت زیــاد بــا 
انــواع موجــود مــورد بحــث و توافــق قــرار 
گرفــت. ولــی بــه آن نیــز بهایــی داده نشــد. 
بــرای   GE لکوموتیوهــای  تجربــه ی  از 
ــی  ــر فشــار در دوران گارانت اعمــال حداکث
در ایــن لکوموتیــو اســتفاده نشــد و حتــی 
بــا وجــود تهیــه و ارائــه ی گــزارش آمــاری، 
حــدود 100 قطــار بــا حمــل متوســط 
30 درصــد کمتــر از بــار توافــق شــده بــه 
ــد  ــاهده نش ــری مش ــره، تغیی ــأت مدی هی
و مشــکالت موتــور کــه از ضعف هــای 
ــه نحــو مناســب  ــود، ب ــو ب ــی لکوموتی اصل

ــری نشــد. پیگی
ــا اســتفاده از تجربیــات GE در اســتفاده  ب
از تجهیــزات کششــی لکوموتیــو دیزلــی در 
ــری  ــا آینده نگ ــی E60 و ب ــو برق لکوموتی
و پیش بینــی اســتفاده از پلتفــرم ایــن 
ــرای ســاخت لکوموتیــو برقــی  لکوموتیــو ب
اســتفاده و قابلیــت تراکشــن موتــور در 
لکوموتیــو برقــی بــه میــزان 1 هــزار و 
800 کیلــووات در توافــق درج شــد کــه در 
ادامــه ی مذاکــرات از ســوی ســایر همکاران 
بــه 1 هــزار کیلــووات کاهــش یافــت. ولــی 
ــد  ــو می توان ــن لکوموتی ــن  وجــود، ای ــا ای ب
ــا  ــگاوات ی ــی 6 م ــو برق ــک لکوموتی ــه ی ب
لکوموتیــو برقــی- دیزلــی 8 هــزار + 3 هــزار 

اســب بخــار تبدیــل شــود. 

توقف مذاکرات پس از تحریم ها

3230

4 هــزار اســب بــا بارمحــوری 25 تــن 
 )AC )تراکشــن   SD70ACi و   C40-8i
ــا قابلیــت  از شــرکت های  GE و EMD ب
بــا  بودنــد  تــن  هــزار   5 و   4 کشــش 
ــق   ــد باف ــیرهایی مانن ــه در مس ــدف ک ــن ه ای
ــه کار  ــن ب ــوری 25 ت ــا بارمح ــاس، ب بندرعب

ــوند. ــه ش گرفت
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دومینوی 
مشکالت شرکت های مالک لکوموتیو

کمبود لکوموتیو و عدم اجرای ماده ی 12، دو حلقه ی مفقوده در صنعت ریلی 
محمد جواد هدایت زاده
کارشناس حوزه ی ریلی

شرکت های  مالک لکوموتیو با مشکالت بسیاری در حمل بار، کمبود نقدینگی و جذب سرمایه گذار مواجه هستند. کمبود 
لکوموتیو و عدم اجرای ماده ی 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، دو حلقه ی مفقوده ی فعالیت و پیشرفت شرکت های ریلی و 

دارندگان لکوموتیو شده است. اما این همه ی ماجرا نیست.
در  تأثیرگذار  عوامل  جمله  از  کشش،  نیروی  تخصیص  و  سیر  در  راه آهن  تصمیمات  در  شفافیت  نبود  فوق،  مشکالت  کنار  در 
کاهش عملکرد ناوگان ریلی کشور است. به نحوی که هیچ روال مشخصی برای تخصیص نیروی کشش وجود ندارد. به عبارت 
نیروی کشش و میزان  از نحوه ی تخصیص  به  هیچ  عنوان اطالع دقیقی  بار،  دیگر شرکت های مالک واگن و همین طور صاحبان 
استفاده ای که در طی ماه می توانند داشته باشند، ندارند. از سویی دیگر؛ شرکت راه آهن جمهوری اسالمی در کنار وضع قوانین و 
سیاست گذاری، خود یکی از بازیگران عرصه ی مالکیت و بهره برداری از لکوموتیوها بوده است که موجب تعارضات جدی با منافع 

شرکت های خصوصی می شود. 
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ــرده نهــان  ــس پ ــه در پ مشــکالتی ک
هســتند

ـــی و بالتکلیفی  بی برنامگ

ــکان  ــدم ام ــی و ع ــود نقدینگ کمب
در  بلندمــدت  ریــزی  برنامــه 
لکوموتیــو مالــک  شــرکت های 

محمدجـواد هدایـت زاده، قائم  مقـام مدیرعامل 
»نـدای  بـه  ایرانیـان،  ریـل  احیـا  شـرکت 
حاضـر  حـال  در  ریلی«گفـت:  حمل ونقـل 
حمل ونقـل ریلـی بـا مشـکالت زیـادی مواجـه 
اسـت کـه در پشـت عنـوان کمبـود لکوموتیـو 
پنهـان  شـده و ضـرورت دارد ایـن موضـوع بـه 
گیـرد.  قـرار  تحلیـل  مـورد  شایسـته ای  نحـو 
همـه ی خبـرگان و کارشناسـان ایـن صنعت به 
کمبـود لکوموتیـو اذعـان دارنـد و راه حل هـای 
میـان مـدت و بلنـد مدتـی را بـرای حـل ایـن 
معضـل پیشـنهاد کرده انـد. امـا در کنـار تمـام 
این پیشـنهادها بایـد به وضعیـت همین نیروی 
کشـش فعلـی نیـز نقادانـه نگریسـت. یکـی از 
معضـالت کنونـی راه آهـن کـه موجـب کاهـش 
اسـت،  ریلـی کشـور شـده  عملکـرد شـبکه ی 
لکوموتیوهـای  تخصیـص  در  شـفافیت  نبـود 
آمـاده  بـه کار اسـت. بـه صورتـی کـه هیچ گونـه 
دسـتورالعمل و وحـدت رویه ای بـرای تخصیص 
نیـروی کشـش در نواحی مختلف وجـود ندارد. 
یعنـی شـرکت های مالـک واگـن و همین طـور 
صاحبـان بـار، بـه  هیـچ  عنـوان اطـالع دقیقـی 
از نحـوه ی تخصیـص نیـروی کشـش و میـزان 
اسـتفاده ای کـه در طـی مـاه می تواننـد داشـته 
باشـند، ندارنـد. ایـن بی اطالعـی موجـب شـده 
اسـت شـاهد تبعیض مابیـن مالکین بار باشـیم 
و از سـوی دیگر؛ امکان اسـتفاده ی حداکثری از 

تـوان فعلـی لکوموتیوهـا نیـز از بیـن بـرود. 
وی افــزود؛ به طــور مثــال؛ در یــک مســیر 
مشــابه و حتــی یکســان، ممکــن اســت ســرعت 
ــل  ــن حم ــن، حی ــک صاحــب واگ ــی ی بازرگان
بــار 2 برابــر صاحــب واگــن دیگــر باشــد. ایــن 
ــه  ــم ب ــه تصمی ــرادی ک ــت اف ــر آن اس بیانگ
ــد، از روال  ــش می گیرن ــروی کش ــص نی تخصی

ــد.  ــروی نمی کنن ــی پی ثابت
هدایــت زاده بیــان کــرد؛ از ســوی دیگــر؛ 
مدیــران یــک ناحیــه ممکــن اســت بــه دالیلــی 
ــاز  ــری و آغ ــه انجــام بارگی ــل بیشــتری ب تمای
حمــل ریلــی از داخــل ناحیــه ی خــود داشــته 
باشــند و بــه جــای تخصیــص نیــروی کشــش 
ــت  ــه قیم ــی ب ــوری، حت ــای عب ــرای قطاره ب
ــزام  ــکیل و اع ــه تش ــزل، ب ــردن دی ــل ک معط
قطارهــای جدیــد داخــل ناحیــه، ضریــب 
بیشــتری بدهنــد. بــا توجــه بــه نحــوه ی 
بــر  کــه  راه آهــن  در  بهــره وری  تخصیــص 
ــه  ــر ناحی ــه در ه ــری اســت ک ــای کیلومت مبن
عبــور می کنــد، شــاهد هســتیم کــه بــه دالیــل 

او در ادامــه افــزود؛ تبعــات ایــن نــوع مدیریــت 
باعــث شــده کــه مثــاًل در یــک ناحیــه زمــان 
ــن  ــد. ای ــاور باش ــه ی مج ــر ناحی ــیر 2براب س
عمــاًل هــم بی برنامگــی و هــم بالتکلیفــی 
ایجــاد می کنــد. ایــن امــر منجــر بــه آن 
ــرکت های  ــه ش ــار ب ــان ب ــه صاحب ــود ک می ش
ــتری  ــاوگان بیش ــاص ن ــرای اختص ــن دار ب واگ
ــت  ــن وضعی ــد. ای ــی را وارد کنن فشــار مضاعف
ماننــد دومینــو عمــل می کنــد. یعنــی ابهــام و 
ــروی  ــت در تخصیــص نی ــت نکــردن عدال رعای
ــود  ــب می ش ــرکت ها، موج ــن ش ــش مابی کش
واگــن بیشــتری اختصــاص یابد و بیشــتر شــدن 
ترافیــک مســیر  موجــب می شــود  واگــن، 
بیشــتر از حــد ظرفیــت و میــزان نــاوگان 
مــورد نیــاز در شــرایط عــادی شــود. در نهایــت 
ــود  ــث می شــود کمب ــل باع ــن عوام همــه ی ای
نیــروی کشــش بیــش  از پیــش احســاس شــود.

ــل  ــا ری ــرکت احی ــل ش ــام مدیرعام ــم  مق قائ
ــکالتی  ــده ی مش ــا عم ــت: این ه ــان گف ایرانی
اســت کــه در تخصیــص نیــروی کشــش داریــم 
و راه حــل آن نیــز بــه ایــن صــورت اســت کــه 
ــازه ی  ــل در ب ــش حداق ــروی کش ــه ی نی برنام
بــا  و  عمومــی  به صــورت  هفتگــی  زمانــی 
ــوارد  ــی م ــود. در برخ ــالم ش ــل اع ــر دالی ذک
ــر  ــه ه ــن ب ــه راه آه ــنویم ک ــایعاتی می ش ش
ــار را  ــب ب ــن و صاح ــک واگ ــک مال ــی ی دلیل
واگن هــای  و  می دهــد  قــرار  تحت فشــار 
یــک صاحــب بــار خــاص را در اولویــت حمــل 
ــن اتفــاق موجــب می شــود  ــرار نمی دهــد. ای ق
ــوده  ــرار ب ــه ق ــی ک ــب واگن ــت صاح درنهای
متصــدی حمــل ریلــی باشــد، بیــش از مالــک 
ــود  ــه وج ــایعاتی ک ــن ش ــد. ای ــرر کن ــار ض ب
ــی  ــی ناش ــد، همگ ــه می افت ــی ک دارد و اتفاقات
از عــدم شــفافیت تخصیــص لکوموتیــو اســت. 
ــت شــود،  ــت رعای اگــر اصــل شــفافیت و عدال
ــی در  ــب تری حت ــره وری مناس ــاهد به ــا ش م

ــود.  ــم ب ــرایط خواهی ــن ش همی
ــود دارد،  ــه وج ــری ک ــکل دیگ ــزود؛ مش او اف

هدایــت زاده گفــت: موضــوع کمبــود نقدینگــی 
ــت  ــی صنع ــم عقب ماندگ ــل مه ــی از عوام یک
صنعتــی  بــا  اســت.  ریلــی  حمل ونقــل 
ــی  ــب اصل ــه برعکــس رقی ــه رو هســتیم ک روب
خــود یعنــی حمــل جــاده ای، پرداخت هــا 
می شــود.  انجــام  اعتبــاری  به صــورت 
ــم  ــادی منظ ــت اقتص ــک فعالی ــر ی ــه اگ البت
و قابــل پیش بینــی وجــود داشــته باشــد، 
ــراردادی  ــوع ق ــن ن ــاری بهتری ــت اعتب پرداخ
بزرگ مقیــاس  شــرکت های  در  حمل ونقلــی 
زنجیــره ی  و  ســاختار  ایــن  امــا  اســت. 
پرداختــی و همــکاری از جایــی بــه بعــد قطــع 
پرداخــت موجــب کمبــود  بی نظمــی در  و 
ــود.  ــف می ش ــای مختل ــی در بخش ه نقدینگ
ازجملــه ی ایــن عوامــل، عقــب مانــدن راه آهــن 
در پرداخــت هزینه هــای لکوموتیــوی، آن هــم 
ــده  ــورم فزاین ــی و ت در شــرایط اقتصــادی فعل
اســت. ایــن امــر به وضــوح فشــار باالیــی را بــه 
ــد و  ــو وارد می کن ــک لکوموتی شــرکت های مال
ــه  ــرای هرگون امــکان برنامه ریــزی بلندمــدت ب
می کنــد.  ســلب  ایشــان  از  را  توســعه ای 
حمــل مســافر حــق دسترســی پرداخــت 
ــق  ــت ح ــا دریاف ــن ب ــاًل راه آه ــد و عم نمی کن
دسترســی های بســیار هنگفــت و رشــد بســیار 
ــی  ــد دارد عقب ماندگ ــر دوره، قص ــاد در ه زی
ــد از  ــب درآم ــق کس ــافر را از طری ــل مس حم
ــل  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــران کن ــار جب ــل ب حم
شــاهد فشــار زیــادی بــه شــرکت های صاحــب 

ــتیم.  ــن هس واگ
او افــزود؛ در زمان حمــل بار با همه ی

مختلــف، ناوگانــی کــه از ناحیــه ی »الــف« وارد 
ــا  ــد. ی ــل بمان ــود، معط ــه ی »ب« می ش ناحی
ــه  ــود، ب ــه می ش ــک ناحی ــه وارد ی ــی ک دیزل
محــل اصلــی فعالیــت خــود برنگــردد. در 
ــا تفــاوت  نهایــت ایــن امــر موجــب می شــود ب
ــرد  ــش عملک ــاوگان، کاه ــیر ن ــکاری در س آش
ــه تبــع آن، کاهــش عملکــرد و  ــار و ب حمــل ب
درآمــد شــرکت هــای مالــک لکوموتیــو مواجــه 

ــویم. ش

تصدی گــری راه آهــن اســت. مــا بــا یــک 
ــار  ــه در کن ــتیم ک ــه رو هس ــه ای روب مجموع
از  خــود  سیاســت گذاری،  و  قوانیــن  وضــع 
ایــن  می کنــد.  بهره بــرداری  لکوموتیوهــا 
شــرکت های  از  هیچ یــک  می شــود  باعــث 
ریلــی و مالــک لکوموتیــو در نهایــت اختیــاری 
ــا  ــاوگان خــود نداشــته باشــند. ب بــرای ســیر ن
ــازی،  ــام خصوصی س ــه ن ــته ب ــه درگذش این ک
ــل  ــل و نق ــرکت های حم ــکیل ش ــاهد تش ش
ریلــی بودیــم، امــا تــا زمانــی کــه امــکان 
ــرکت های  ــن ش ــتقیم مابی ــرارداد مس ــد ق عق
لکوموتیــوی و شــرکت های واگنــی محقــق 
ــی  ــازی واقع ــوان از خصوصی س ــود، نمی ت نش

ــرد. ــت ک صحب
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ســختی هایی کــه وجــود دارد، بیــش از آن کــه 
ــا  ــیم، ب ــن باش ــرکت راه آه ــت ش ــاهد حمای ش
ــار  ــه و تحت فش بســتن سیســتم صــدور بارنام
ــاًل  ــن، عم ــک واگ ــرکت های مال ــرار دادن ش ق
نقدینگــی شــرکت ها دچــار مشــکل می شــود. 
ــن انتظــار وجــود دارد کــه  از ســوی دیگــر؛ ای
بــا ایــن حجــم از تــالش بــرای دریافــت ســهم 
راه آهــن، حداقــل از ایــن منابــع بــرای تأمیــن 
ــه کاری و  ــاده  ب ــش آم ــش و افزای ــروی کش نی
ــو  ــک لکوموتی ــرکت های مال ــه ش ــت ب پرداخ
بــرای ادامــه ی فعالیــت )علــی الخصــوص 
تعمیــرات لکوموتیــو( اســتفاده کنــد. لکــن 
ــاری  ــه ی ج ــرای هزین ــب ب ــع اغل ــن مناب ای
راه آهــن جمهــوری اســالمی و هزینــه ی نیــروی 
ــود.  ــه می ش ــن هزین ــورم راه آه ــازمانی مت س
ــی  ــدن پرداخت ــب مان ــاهد عق ــه ش به نحوی ک
ــوی  ــاه از س ــت م ــی هش ــت ال ــدت هف ــه م ب

ــتیم. ــن هس راه آه
ــل  ــا ری ــرکت احی ــل ش ــام مدیرعام ــم  مق قائ
ایرانیــان  گفــت: آن چــه از شــرکت های مالــک 
واگــن به وســیله ی راه آهــن پذیرفتنــی نیســت 
ایــن اســت کــه؛ دریافتی هــای راه آهــن 2 
ــا نهایتــاً 3 ماهــه اســت. امــا خــودش  ماهــه ی
بــا 7 مــاه تأخیــر ســهم لکوموتیــو را پرداخــت 
می کنــد. ایــن مهــم عــالوه بــر اخــالل در 
نظــام خدمــات حمــل ریلــی، دســتاورد دیگری 
نــدارد و علــت بــروز آن، نبــود راه حلــی بــرای 
ــی  ــاوگان ریل اتصــال شــرکت های خصوصــی ن

ــه یکدیگــر اســت. ب
ــط  ــاد واس ــک  نه ــن ی ــرار گرفت ــن؛ ق همچنی
نیــروی  کــه  شــرکت هایی  مابیــن  دولتــی 
ــد،  ــم می کنن ــی را فراه ــاوگان ریل ــش و ن کش
ــن  ــاع راه آه ــه انتف ــود ک ــه آن می ش ــر ب منج
بیشــتر از شــرکت های خصوصــی باشــد. شــاید 
در ظاهــر و بــه طــور مقطعــی فراینــد فعلــی به 
ــه دلیــل  نفــع راه آهــن باشــد، امــا در باطــن ب
ــش  ــن و افزای ــژه در تأمی ــه به وی ــکالتی ک مش
ــد  ــا رون ــش و ب ــاوگان کش ــه  کاری ن ــاده  ب آم
ــرد  ــازده در عملک ــت ب ــی و اف ــاًل سینوس کام
ــان  ــب زی ــدت موج ــد، در بلندم ــاد می کن ایج

ــد شــد.  راه آهــن خواه
او افــزود؛ بــا تــورم فزاینــده در کشــور روبــه رو 
افــت  پــول هرلحظــه  ارزش  کــه  هســتیم 
مــاه   7 بــا   پرداختــی  وقتی کــه  می کنــد. 
تأخیــر انجــام می شــود، ارزش پــول افــت 
ــه  ــه ای ک ــرای قطع ــال ب ــد و به طــور مث می کن
ــداری می شــد،  ــی خری ــان خــود به راحت در زم
ــد  ــب بای ــت، به مرات ــر پرداخ ــل تأخی ــه دلی ب
ــن  ــود و بدی ــت ش ــتری پرداخ ــه ی بیش هزین
ترتیــب شــاهد کاهــش ســودآوری و ضــرر 
مالــک  شــرکت های  در  خصوصــی  بخــش 

ــاده ی 12  ــرای م ــع اج ــی موان بررس
ــد ــع تولی ــع موان ــون رف قان

هدایــت زاده بــا اشــاره بــه مشــکالت در اجــرای 
ــع تولیــد گفــت:  ــع موان ــون رف مــاده ی 12 قان
ــادی  ــا حمایت هــای زی در اســناد باالدســتی م
ــق 1404  ــت. در اف ــده اس ــی ش ــل ریل از حم
نیــز قــرار بــوده اســت ســهم حمل ونقــل 
ریلــی بــه 30 درصــد از حمــل بــار کل کشــور 
ــذار  ــتا قانون گ ــن راس ــد. در همی ــش یاب افزای
ــام داده،  ــه انج ــی ک ــت عمل ــن حمای مهم تری
تخصیــص یارانــه ی مصــرف ســوخت در قالــب 
ــوده  ــد ب ــع تولی ــع موان ــون رف ــاده ی 12 قان م
ــه درایتــی کــه  ــا توجــه ب اســت. قانون گــذار ب
ــارد دالری  ــب 7.5 میلی ــهم مناس ــته، س داش
ــی در نظــر گرفتــه  را بــرای حمل ونقــل ریل
بــه دلیــل مشــکالت عدیــده  امــا  اســت. 
به خصــوص از ســوی نهادهــای دولتــی، شــاهد 
ــتیم.  ــون هس ــن قان ــت ای ــدن درس ــرا نش اج

ــی را  ــل ریل ــت حمل ونق ــاده می توانس ــن م ای
بــا جهــش بزرگــی مواجــه کنــد. امــا 3 عامــل 
اساســی را در عــدم اجــرای درســت ایــن 
به طوری کــه  برشــمرد.  می تــوان  قوانیــن 
ــوزه  ــن ح ــبی را در ای ــت مناس ــوز پرداخ هن

شــاهد نبوده ایــم.
بزرگ تریــن  و  عامــل  اولیــن  افــزود؛  او 
ــازمان  ــی س ــکاری و همراه ــود هم ــأله، نب مس
ــرای  ــرای اج ــوخت ب ــرف س ــازی مص بهینه س
ــن  ــاهد ای ــه ش ــت. به نحوی ک ــون اس ــن قان ای
هســتیم کــه شــرکت ها از درخواســت تــا 
ــر  ــد منتظ ــال بای ــی 3 س ــون 2 ال ــرای قان اج
بماننــد. درصورتی کــه بــر اســاس دســتورالعمل 
شــورای اقتصــاد، بایــد در انتهــای هرســال 
ــازمان  ــا س ــد. ام ــاق بیفت ــه اتف ــت یاران پرداخ
به صــورت  ســوخت،  مصــرف  بهینه ســازی 
سیســتماتیک و آگاهانــه تصمیــم بــر ایــن دارد 
ــا ســنگ اندازی و عــدم اجــرای به موقــع  کــه ب
ــون و انقضــای  ــان اجــرای قان ــون، زم ــن قان ای
آن را به تعویــق بینــدازد و بــدون هیچ گونــه 
پرداختــی بــه حمل ونقــل ریلــی، ســهم را 
ــل  ــد. حداق ــاص ده ــر اختص ــوارد دیگ ــه م ب
تشــکیل  درگیــر   96 ســال  از  شــرکت ها 
پرونــده هســتند. امــا بیــش از شــاهد تســهیل 
اجــرای قانــون، شــاهد تمهیداتــی هســتیم کــه 
ــه نیســت و مشــخص نیســت دلیــل آن  عاقالن

ــت. چیس
ــل  ــا ری ــرکت احی ــل ش ــام مدیرعام ــم  مق قائ
ــدون  ــرکت هــا ب ــب ش ــت: اغل ایرانیــان گف
هیــچ پرداختــی هنــوز بالتکلیــف هســتند. 
ســال های  در  ســرمایه گذار  شــرکت های 
کمــک  نیازمنــد  ســرمایه گذاری،  ابتدایــی 
هســتند. تــا زمانــی کــه نتوانیــم بــه صاحبــان 
ســهام ثابــت کنیــم یارانــه پرداخــت می شــود، 
بــا احتیــاط بــه ســرمایه گذاری در نــاوگان 
ــرد  ــا عملک ــکل م ــن مش ــد. مهم تری می پردازن
ســازمان بهینه ســازی مصــرف ســوخت اســت. 
ایــن  اجــرای نشــدن  را در  او مشــکل دوم 
نبــود  گفــت:  و  دانســت  مترقــی  قانــون 
همراهــی و کج ســلیقگی شــرکت راه آهــن، 
ــا  ــی ب ــه بخــش ریل مشــکل دیگــری اســت ک
ــن و دســتورالعملی  آن مواجــه اســت. در قوانی
ــن  ــده، راه آه ــاده ی 12 نوشته ش ــرای م ــه ب ک
ــد کننــده ی ســرمایه گذاری  را به عنــوان تأیی
انتخــاب کــرده اســت. امــا برعکــس آن چــه در 
ــا  ــه پرونده ه ــم ک ــداری می بینی ــازمان راه س
ــت ها  ــود و درخواس ــکیل می ش ــرعت تش به س
ــازمان  ــد، س ــازی می رس ــازمان بهینه س ــه س ب
راه آهــن بازهــم می خواهــد مرجعیــت خــود را  
ــور  ــه ط ــاند. ب ــات برس ــه اثب ــد و ب ــان ده نش
و  تعییــن ســقف ســرمایه گذاری  در  مثــال 

موجــب  عوامــل  ایــن  لکوموتیــو هســتیم. 
ــود و  ــار می ش ــب ب ــی صاح ــش نارضایت افزای
بازهــم از ایــن محــل زیانــی را متوجــه فعــاالن 
ــن  ــد.  و متأســفانه ای بخــش خصوصــی می کن
ــداوم دارد.  ــر ت ــال اخی ــل در 4 س ــد حداق رون

در تعییـن پرداخت ها سـهم 
شـرکت ها را به مراتـب کمتر 
از سـهم واقعـی مدنظـر قرار 
می دهنـد و اعالم آن را منوط  
بـه تأییدیه هـای راه آهـن 
می کننـد. ایـن امـر موجـب 
صورت هـای  در  می شـود 
مالـی بسـیاری از شـرکت ها 
هزینـه ی  بـه  توجـه  بـا 
اسـتهالک باالیی کـه دارند، 
سـود خوبی دریافـت نکنند. 
بـازده  سـهامداری  نـگاه  در 
حمل ونقـل  در  سـرمایه گذاری 
ریلـی بسـیار پایین تر از سـایر 
و  اسـت  اقتصـادی  حوزه هـای 
متأسـفانه از ایـن  دسـت موارد 

داریم.  بسـیار 

,,
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تفســیری کــه ارائــه می دهــد متفــاوت از بقیــه 
ــاال را  ــت ب ــه دس ــه این ک ــه ب ــا توج ــت. ب اس
در اجــرای دســتورالعمل ســازمان بهینه ســازی 
ــیرهایی  ــه تفس ــتیم ک ــن هس ــاهد ای دارد، ش
کــه ارائــه می دهــد، حتــی بــا روح قانــون هــم 

ــت.  ــف اس مخال
در  مثــال،  به طــور  افــزود؛  پایــان  در  او 
ــکان  ــن ام ــاده ی 12، ای ــه ی م ــی یاران پرداخت
وجــود داشــت کــه به صــورت ســه  ماهــه، 
مقایســه ها اتفــاق بیفتــد و پرداخــت شــود. امــا 
5 ســال طــول کشــید تــا ســازمان بهینه ســازی 
ــی  ــد. در قراردادهای ــول کن ــیر را قب ــن تفس ای
کــه پیشــنهاد می دهنــد، بنــدی را بــرای حــق 
بیمــه ی قــرارداد در نظــر گرفتــه بودنــد. شــاهد 
ــه  ایــن هســتیم کــه قــرارداد ســرمایه گذاری ب
 هیــچ  عنوان شــامل قــرارداد پیمانکاری نیســت 
کــه بیمــه ای داشــته باشــد. بــا توجــه بــه ایــن 
ــت.  ــده اس ــیر ش ــدی مس ــث کن ــیر، باع تفاس
اگــر شــرکت های حمــل ریلــی به صــورت 
مســتقیم بــا ســازمان بهینه ســازی طــرف 
ــاده ای و در  ــل ج ــد حم ــد، مانن ــاب بودن حس
بخــش اجــرای خطــوط گازی کــه شــرکت های 
بــا  مســتقیم  به طــور  درخواســت کننده 
ــاهد  ــازی طــرف هســتند، ش ــازمان بهینه س س

ــم. ــکالت نبودی ــان و مش ــه زم این هم

این کــه قیمــت هــر واگــن چقــدر بایــد باشــد، 
بــدون این کــه دولــت از شــرکت راه آهــن 
ــورت  ــن به ص ــود راه آه ــد، خ ــی بخواه تکلیف
ــت  ــاد محدودی ــا ایج ــی ب ــه و به نوع داوطلبان
بــرای  قیمتــی  ریلــی،  شــرکت های  بــرای 
ــول  ــورد قب ــه م ــت ک ــرده اس ــالم ک ــن اع واگ

ــت. ــم نیس ــن ه ــدگان واگ تولیدکنن
هدایــت زاده افــزود؛ در تعییــن پرداخت هــا 
ــهم  ــر از س ــب کمت ــرکت ها را به مرات ــهم ش س
ــالم آن را  ــد و اع ــرار می دهن ــی مدنظــر ق واقع
ــد.  ــن می کنن ــای راه آه ــه تأییدیه ه ــوط  ب من
ایــن امــر موجــب می شــود در صورت هــای 
ــه  ــه ب ــا توج ــرکت ها ب ــیاری از ش ــی بس مال
هزینــه ی اســتهالک باالیــی کــه دارنــد، ســود 
ــهامداری  ــگاه س ــد. در ن ــت نکنن ــی دریاف خوب
حمل ونقــل  در  ســرمایه گذاری  بــازده 
ریلــی بســیار پایین تــر از ســایر حوزه هــای 
ــت  ــن  دس ــفانه از ای ــت و متأس ــادی اس اقتص

ــم.  ــیار داری ــوارد بس م
او بــا اشــاره بــه این کــه ســاختار راه آهــن، 
ــروز عارضــه ای چــون نبــود  عامــل اصلــی در ب
ســازوکارهای درســت در بخــش ریلــی اســت، 
ــا شــرکت هایی  ــکاری ب ــوع هم ــچ ن ــت: هی گف
توســعه ی  در  ســرمایه گذاری  قصــد  کــه 
ــدارد.  ــود ن ــد، وج ــام می دهن ــاختی انج زیرس

ــد،  ــذب کنن ــه ج ــش از آن ک ــرکت ها را بی ش
دفــع می کننــد. 

ــل  ــا ری ــرکت احی ــل ش ــام مدیرعام ــم  مق قائ
ــه داد: ســرمایه گذاری در واگنــی  ــان ادام ایرانی
کــه دوره ی بازگشــت ســرمایه ی آن دو تــا ســه 
ســال طــول می کشــد، امــا راه آهــن بــه بهانــه ی 
ــال  ــرف 3 س ــاده ی 12، ظ ــردن م ــی ک اجرای
ــی  ــق دسترس ــف در ح ــه ی تخفی ــر مصوب اخی
معــروف بــه یــک ریــال هــم پرداخــت نکــرده 
ــاده ی  ــی از م ــی ریال اســت. در صورتی کــه حت
12 تاکنــون پرداخت نشــده اســت، راه آهــن 
ــد  ــت از خری ــرای حمای ــود ب ــی خ ــون قبل قان
نــاوگان جدیــد را اجــرا نمی کنــد. ایــن بــه آن 
ــن  ــی واگ ــد، وقت ــرکت جدی ــه ش ــت ک معناس
بهــره ای   12 مــاده ی  از  نه تنهــا  می خــرد، 
نمی بــرد، بلکــه از حمایــت خریــد نــاوگان نیــز 

ــت. ــره اس بی به
ــل  ــا ری ــرکت احی ــل ش ــام مدیرعام ــم  مق قائ
ــازوکار  ــک س ــود ی ــل ســوم را نب ــان عام ایرانی
ــی  ــتورالعمل ابالغ ــخص در دس ــد مش و فرآین
به صــورت  دســتورالعمل  گفــت:  و  دانســت 
ابهامــی  اســت.  نوشته شــده  کلــی  بســیار 
قانــون  تبیینــی  دســتورالعمل های  در  کــه 
از ابتــدا وجــود داشــته و حل نشــده اســت. 
قانــون بســیار قابــل تفســیر اســت و هرکســی 
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شــرکت های مالــک لکوموتیــو بــرای 
ــود  ــای خ ــداری لکوموتیوه ــر و نگه تعمی

ــتند؟ ــه هس ــکالتی مواج ــه مش ــا چ ب

مدیرعامــل شــرکت احیــا ریــل 
افزایــش  راســتای  در  ایرانیــان 
نگهــداری  و  تعمیــر  هزینه هــای 

مطــرح کــرد؛

ــی  ــات یدک ــه قطع ــختی ب ــت به س ــده اس ــب ش ــا موج ــتند. تحریم ه ــه هس ــیاری مواج ــای بس ــا چالش ه ــو ب ــرکت های لکوموتی ش
موردنیــاز دسترســی پیــدا کننــد. تبــادالت مالــی بــا دنیــا نیــز امکان پذیــر نیســت. زیرســاخت های ضعیــف حمل ونقــل ریلــی بــرای آن هــا 
مشــکالت فراوانــی را بــه وجــود آورده و هزینه هایشــان نســبت بــه ســال گذشــته 50 درصــد افزایش یافتــه اســت. حمل ونقــل ریلــی جذابیــت 
خــود را بــرای بخــش خصوصــی از دســت داده و طــی ســال های اخیــر در جــذب ســرمایه گذار ناموفــق بــوده اســت. انباشــت بدهــی و کمبــود 
نقدینگــی نیــز مشــکالت فراوانــی را بــرای شــرکت های لکوموتیورانــی بــه وجــود آورده اســت. هزینه هــای تعمیــر و نگهــداری لکوموتیوهــا 

بســیار زیــاد و ایــن عوامــل موجــب شــده اســت شــرکت های لکوموتیــو بــا چالش هــای بســیار نســبت بــه ادامــه ی راه، ناامیــد باشــند.
در این رابطه با مرتضی رجبی، مدیرعامل شرکت احیا ریل ایرانیان گفت وگویی صورت گرفته است که در ادامه می خوانید:

مهم تریـن عامل مشـکل نقدینگـی در حمل ونقل ریلی 
آن اسـت کـه قسـمت عمـده ای از کرایـه ی حمل ونقل، 
صـرف هزینـه ی پرداخـت حـق دسترسـی به شـبکه ی 
ریلـی و لکوموتیـو می شـود کـه بـا توجـه بـه مصوبات 
راه آهـن بـا ضریب هـای مختلف یک، سـه و پنـج ماهه، 
از خـود مشـتریان گرفتـه می شـود و به محـض این کـه 
پرداخت نشـود، از بارنامه کسـر می شـود و شـرکت های 
حمـل و نقلـی موظفنـد در قبـال ایـن پرداخت بـه راه 
آهـن ضمانت نامـه ارائـه کننـد. در بحـث پرداخـت این 
هزینه، نهایتاً سـه مـاه فرصت دارند. اما مشـتریان عمده 
و اصلـی حمل ونقـل ریلی مانند ذوب آهـن، فوالد مبارکه 

شـرکت های لکوموتیـو دچار انباشـت بدهی شـده اند و 
دلیل این امر نیز عملکرد شـرکت راه آهن اسـت. راه آهن 
به صـورت سـه ماهه سـهم خـط و لکوموتیـو را دریافـت 
می کنـد. امـا برخـی اوقـات تـا هفت مـاه نیـز مصوبات 
پرداخـت نمی شـود. لـذا؛ درآمـد شـرکت های لکوموتیو 

نقدینگی، 
بزرگ ترین چالش 
شرکت های لکوموتیو

و معـادن بـزرگ، کرایـه ی حمل کاال و بار خـود را عمدتاً 
بـا تأخیـر پرداخـت می کننـد کـه ایـن اتفـاق موجـب 
می شـود فشار بسـیار زیادی بر شـرکت های حمل ونقل 
ریلـی وارد و از نظـر نقدینگـی با مشـکل مواجه شـوند.

موضـوع بعـدی، مصوبـات سـازمان برنامـه اسـت. بـر 
اسـاس مصوبـات این سـازمان و فرمایشـات مقام معظم 
رهبـری، همچنیـن؛ بـر اسـاس قوانیـن وضـع  شـده در 
مجلس شـورای اسـالمی، در ماده ی 12 قانون رفع موانع 
تولیـد، بـرای حمایـت از سـرمایه گذاری در شـبکه ی 
ریلـی، تمهیداتـی ارائه  شـده اسـت و محاسـبه ی آن در 
تمـام مصوبـات مالـی و صورت هـای مالی و شـیوه های 
درآمدی در نظر گرفته  شـده اسـت. اما هنوز سـرمایه ای 
از ایـن بابـت جـذب ایـن صنعت نشـده و این امر فشـار 
مضاعفـی بـر صنعت حمل ونقـل ریلی وارد کرده اسـت.

مهم ترین مشـکل، قیمت کم سـوخت است. نبود امکان 

رقابـت بـا حمل ونقل جـاده ای نیز از دیگر مشـکل های 
این صنعت اسـت. شـرکت های حمل ونقـل ریلی زمانی 
کـه نیـاز به نقدینگـی پیـدا می کنند، ناچار می شـوند 
سـوخت را نـازل کننـد و فرانشـیز پایین، خـود موجب 

کاهش نقدینگی می شـود.

فصلنامه انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته

ــرای  شــرکت های مالــک لکوموتیــو ب
تعمیــر و نگهــداری لکوموتیــو بــا چه 

ــتند؟ ــکالتی مواجه هس مش
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توقف این تعداد از لوکوموتیوها تا چه میزان، 
سرعت و تعداد سفرهای ریلی )اعم از باری 
و مسافری( را تحت تأثیر قرار داده و کاهش 

داده است؟

ــا چــه  ــن تعــداد از لکوموتیــو ت توقــف ای
میــزان، ســرعت و تعــداد ســفرهای ریلــی 
)اعــم از بــاری و مســافری( را متأثــر 

ــت؟ ــش داده اس ــاخته و کاه س

ــر و  ــل تعمی ــه دلی ــار، ب ــاس آم ــر اس ب
ــا  ــیاری از لکوموتیوه ــی، بس ــص فن نق
متوقف شــده اند. آیــا آمــار جدیــد و 
دقیقــی در مــورد آن هــا داریــد؟ بــه نظــر 
شــما ایــن میــزان توقــف چقــدر بــه ضرر 
حمــل و نقــل ریلــی و شــرکت های مالــک 

ــت؟ ــده اس ــام  ش ــو تم لکوموتی

در  لکوموتیوها  آمار  تمامی  نداریم.  دقیقی  آمار 
است  اسالمی  جمهوری  راه آهن  شرکت  اختیار 
برای  و  است  بزرگی  ایراد  یک  امر خود  این  که 
را  آمار  ما  این که  ندارد.  ارزشی  قابلیت  راه آهن 
نداریم و باید از شرکت راه آهن دریافت کنیم، یک 
اتفاقات  موجب می شود  این ضعف  است.  ضعف 

بـرای پـی پـردن بـه عمق مشـکالت تنها به یـک مثال 
اکتفـا مـی کنـم. بر اسـاس آمـار موجود، در سـه سـال 
اخیـر، چرخـه ی سـنگان بـه زرین شـهر، ذوب آهـن و 
فـوالد مبارکـه از 16 روزبـه 31 روز رسـیده اسـت. تـو 

خـود بخـوان حدیـث مفصـل از ایـن مجمل!

بـر اسـاس آمـار موجـود، در سـه سـال اخیـر، چرخه ی 
سـنگان به زرین شـهر، ذوب آهـن و فوالد مبارکـه از 16 
روز بـه 23 روز رسـیده اسـت. افزایـش 7 روز، از ثمـرات 

ایـن توقف ها اسـت.
راه حـل اساسـی بـرای برون رفـت ایـن اسـت کـه 
شـرکت راه آهـن بـه سـمت وظایـف حاکمیتـی 
از مالکیـت و حاکمیـت  حرکـت کنـد و کامـاًل 
لکوموتیـو خـارج شـود. همچنیـن؛ ضـرورت دارد 
ایـن حـوزه به بخـش خصوصـی واگذار شـود. این 
امـر شـرکت های لکوموتیورانـی را نجـات می دهد. 
کنیـم  کاری  بایـد  کوتاه مـدت  و  میان مـدت  در 
قراردادهـای شـرکت های واگـذار نیز مسـتقیماً با 
لکوموتیـوداران انجـام شـود، نه با شـرکت راه آهن. 
مالیـات  موظفنـد  لکوموتیـو  دارای  شـرکت های 
بـر ارزش افـزوده را نیـز پرداخـت کننـد. شـرکت 
راه آهن باید چابک سـازی شـود. این امر بر اسـاس 
فرمایشـات مقام معظـم رهبری که همـواره بر آن 

با کاهـش تعـداد لکوموتیـو به چـه میزان، تأکیـد داشـتند بایـد اجرایی شـود.
نقـش حمل ونقـل ریلـی کشـور در فضـای 
بین المللـی کاهـش پیداکـرده اسـت؟ آیـا 
در ایـن میـان باعـث شـده اسـت فرصـت 

گیـرد؟ سـوزی هایی صـورت 

ایران ازنظر ژئوپولیتیکی و استراتژیک موقعیت خاصی 
ذاتی  لحاظ  به  و  بوده  اوراسیا  اقتصادی  دارد. چهارراه 
ظرفیت های زیادی در زمینه ی حمل ونقل دارد. بعد از 
جنگ روسیه و اوکراین، اتفاقات مثبتی در حمل ونقل 
جاده ای رخ داد. در رابطه با حمل ونقل ریلی اما توان 

رقابت نداریم. این امر چند دلیل عمده دارد.
در 40  داریم.  زیرساخت های ضعیفی  این که؛  نخست 
سال اخیر در بندر امیرآباد، لطف آباد و مرزهای مختلف، 
زیرساخت ها ضعیف و عقب مانده است. اکنون نیز بار 
موجود است، اما حمل ونقل ریلی توانایی ندارد که از 

بـه نظر شـما، میـان دو حـوزه ی حمل ونقل 
ریلـی و جـاده ای رقابـت منصفانـه ای وجود 

دارد؟

خیــر. دلیــل ایــن امــر چنــد عامــل اســت. قیمــت تمام  
شــده در صنعــت حمل ونقــل ریلــی، مقــرون  به صرفــه 
نبــوده و یــا بــا ســود اندکــی همــراه اســت. در حــوزه ی 
ــد  ــی بای ــی و اســتفاده از خطــوط ریل ــل ریل حمل ونق
ــد.  ــت بدهی ــه دول ــه را ب ــد از کرای ــر 30 درص حداکث
ــغ را  ــن مبل ــاده ای، ای ــل ج ــا در حمل ونق ــب م رقی
پرداخــت نمی کنــد. محاســبه ی هزینــه ی حمل ونقــل 

ریلــی، دالری و گــران اســت.

در  کرایــه  نــرخ  رقابت پذیــری  نبــود 
ــاده ای،  ــه ج ــبت ب ــی نس ــل ریل حمل ونق
ــه  ــل ب ــش تمای ــه کاه ــزان ب ــه می ــه چ ب
در  بخــش خصوصــی  ســرمایه-گذرای 

ــت؟ ــده اس ــی ش ــت ریل صنع

بــه نظــر شــما در راســتای افزایــش تــوان 
ــع  ــه مناب ــت یابی ب ــکان دس ــت و ام رقاب
ــل  ــت حمل ونق ــاز در صنع ــی موردنی مال
ــزان  ــه می ــه چ ــی ب ــای فعل ــی، نرخ ه ریل

بایــد افزایــش پیــدا کننــد؟

ــت  ــت. منفع ــوده اس ــر ب ــیار موث ــم بس ــور حت به ط
ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی تــا ســالیان طوالنــی 
ــه کشــور بازمی گــردد. از ســویی دیگــر؛ حمل ونقــل  ب
منافــع  امــا  نیســت.  زودبــازده  صنعتــی  ریلــی، 
زیســت محیطی و اجتماعــی باالیــی دارد. بــا ایــن 
ــت  ــی در صنع ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ ــه، س  هم
ــوخت و  ــم س ــیدهای ک ــل سوبس ــل، به دلی حمل ونق
زیرســاخت ها توجیــه اقتصــادی اندکــی دارد. قوانینــی 
ــز  ــی نمی شــوند نی ــا اجرای ــب می شــوند ام ــه تصوی ک
مزیــد بــر علــت هســتند. حتــی مقــام معظــم رهبــری 
ــد. ــن قوانیــن تأکیــد کرده ان ــزوم اجــرای ای ــر ل ــز ب نی

ــا  ــد. هزینه ه ــش یاب ــد افزای ــد 50 درص ــل بای حداق
نســبت بــه ســال گذشــته حداقــل 50 درصــد افزایــش 

داشــته اســت.

همـواره دچـار مشـکل می شـود. شـاید در صورت هـای 
مالی سـودده باشند، اما در زمینه ی نقدینگی مشکالتی 
دارنـد. قیمت هایی که برای تعرفه ی لکوموتیو مشـخص 
می شـود، بـر طبـق تعرفـه ی شـورای رقابـت اسـت. اما 
هزینه هـا، تـورم داخلـی بـرای قطعات یدکـی، هزینه ی 
هزینه هـای  ارز،  تصاعـدی  رشـد  نهایتـاً  و  نگهـداری 
مضاعفـی بـرای شـرکت های لکوموتیـو ایجـاد می کند. 
هزینه هایـی مانند؛ خدمـات نگهـداری و تعمیر نیز نقد 
اسـت. بـا ایـن وضعیـت بایـد نقـدی خریـد  کنیـم، اما 
درآمـد 7 مـاه بعـد به ما می رسـد. به دلیـل تحریم های 
ظالمانـه، از منابـع مشـخص نمی توانیم اسـتفاده کنیم. 
قوانیـن مالـی و بین المللـی و تبادالت مالـی بین المللی 
نیـز برایمـان تحریـم اسـت. به ناچـار قطعـات را بـدون 
گارانتـی، وارانتـی و ضمانـت خرید خریـداری می کنیم. 
برخـی قطعـات داخـل کشـور تولیـد می شـوند، امـا 

قسـمت عمده ای هنـوز وارداتی هسـتند.

بــرای حــل مشــکل نقدینگــی 
ــد در  ــکاری بای ــه راه ــو، چ لکوموتی

شــود؟ پیش گرفتــه 

بسیار بدی در حمل ونقل ریلی رخ دهد. اطالعات 
و مالکیت شرکت های لکوموتیو در اختیار راه آهن 
است. لکوموتیوها به محض این که نیاز به تعمیر پیدا 
می کنند، عالوه بر هزینه های تعمیر، شرکت ها را 
دچار توقف درآمد نیز می کنند. قسمت عمده ای از 
این مشکالت در رابطه با بهره برداری و بهره وری 
است. لکوموتیو ساعت ها گرم است و کار می کند و 
از لکوموتیوهای موجود بیش از ظرفیتشان استفاده 
می شود. این امر ضرر می زند به درآمد و استهالک 
لکوموتیو. از طرفی به دلیل تحریم ها، قطعات یدکی 

را دست دوم وارد می کنیم.

مبدأ و مقصد مرزها عبور کند. مشکالت دیزل، بهره وری 
و مشکالت عمده ی حمل ونقل ریلی موجب شده است 
حمل بار به وسیله ی حمل ونقل ریلی در خارج از مرزها 
صورت نگیرد. در این زمینه فرصت سوزی عظیمی رخ 

 داده است.
نهایتاً  داخلی،  و  خارجی  واگن های  نامناسب  بهره وری 
سوی  آن   مشابه  بهره وری  از  درصد   40 تا  یک سوم 
مرزهاست که قیمت تمام شده را زیاد می کند. به همین 

دلیل بارها را از دست دادیم.
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موانع اجرای ماده ی 12 قانون
 رفع موانع تولید موجب شد؛

محسن شاه محمدی،
 کارشناس حمل ونقل ریلی 

موانع و چالش های بسیاری بر سر راه اجرای ماده ی 12 قانون رفع موانع تولید وجود دارد. دولت نیروی انسانی متخصص نداشته 
و از سوی دیگر با کمبود بودجه دست وپنجه نرم می کند. بنابراین؛ شاهد ایجاد نشدن سامانه ی مورد نیاز برای اجرای این قانون هستیم. 
همچنین؛  به نظر می رسد چون شرکت راه آهن و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت از این قانون منتفع نیستند، از همکاری الزم سر باز 
زده و موانع قانونی که اجازه ی کسب سود نهادهای دولتی را نمی دهند، باعث می شود در بروکراسی پیچیده ی سیستم اداری شرکت های 
بخش خصوصی، با چالش در محاسبه ی تخصیص منابع مواجه شوند و بابت آن هر ماه زیان متحمل شوند. البته همگام با این رویکرد 
هزینه های باالی تعمیر و نگهداری ناوگان مزیدی بر علت شده تا حاشیه ی سود شرکت های بخش  خصوصی کاهش یافته و عمالً انگیزه ای 

برای ورود سرمایه های جدید باقی نماند.

محسن شاه محمدی، کارشناس حمل ونقل ریلی در رابطه 
با موانع اجرای ماده ی 12 قانون رفع موانع تولید گفت: 

قیمت پایین انرژي در کشور و به خصوص سوخت هاي قیمت پایین انرژی
فسیلي به رغم تمام جلوه های مثبت در اذهان عمومي، 

خسارات بسیاري به اقتصاد کشور وارد کرده است.  
او افزود: به گواه آمار، شدت مصرف انرژی در کشور بیش 

از 3 برابر متوسط جهاني است. هدف »ماده ی 12 قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور« 
از  سوخت  قیمت  بودن  پایین  زیان بار  اثرات  جبران 
طریق بازگرداندن منافع حاصل از صرفه جویی به عامل 
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و شـیوه نامه ها و سـایر فرآیندهـای اجرایـی در مراجعی 
و  بهینه سـازی  شـرکت  و  اقتصـاد  شـورای  همچـون 
شـرکت راه آهـن و متولیـان زیرمجموعـه،  لزومـاً بـه 
معنـای نداشـتن کارشناسـان حرفـه ای و کارآزمـوده 
نیسـت. گاه مشـکل ناشـی از پیچیدگـی زیـاد موضوع 
و نبـود تجربـه ی کافـی در ایـن زمینـه و گاه ناشـی از 
تخصیـص نـدادن وقـت کارشناسـان شـاخص بـه ایـن 
حـوزه اسـت. نکتـه ی دیگـر کـم کاری شـدید بخـش 
خصوصـی در تصمیم سـازی های این حوزه اسـت . باید 
بـاور کنیـم بخـش خصوصی کـه ذی  نفع اصلـی در این 
حـوزه اسـت، باید نقـش پررنگ تـری را  بـدون  دخالت 
در امـور حکمرانـی و رگوالتوری بخـش دولتی ایفا کند.

نبود شیوه نامه ی مدون

خأل تصمیم سازان حرفه ای 

کم توجهــی بــه مــاده ی 12 قانــون 
ــد  ــع تولی ــع موان رف

ــت:  ــاده ی 12 گف ــرای م ــع اج ــا موان ــه ب او در رابط
موانــع پیــش رو بــر ســر اجــرای ایــن قانــون مترقــی 
شــامل؛  نداشــتن یــک شــیوه نامه ی مــدون غیرقابــل 
ــه  ــت. اگرچ ــه اس ــرای مصوب ــور اج ــیر، به منظ تفس
ــه ی  چارچــوب کلــی نحــوه ی اجــرای طــرح در مصوب
شــورای اقتصــاد آورده شــده اســت، امــا امــکان تفســیر 
شــخصی و یــا ســازمانی از ایــن مصوبه، موانــع متعددی 
را بــر ســر راه آن ایجــاد کــرده کــه از ابتــدا منجــر بــه 
ایجــاد کنــدی و بعضــاً توقــف در مســیر اجرایــی طــرح 
ــل  ــه اوای ــن مشــکل ب  شــده اســت. اگرچــه وجــود ای
ــس  ــوز پ ــا هن ــردد، ام ــاز می گ ــرح ب ــن ط ــرای ای اج
از تصویــب تغییــرات در شــورای اقتصــاد بایــد منتظــر 
ــی کار باشــیم.  ــد اجرای ــف قابل مالحظــه در فرآین توق
ــل  مالحظــه ی پرونده هــا پــس از  تصویــب   توقــف قاب
اصالحیــه ی ایــن مصوبــه )کــه تغییــرات مثبتــی را بــه 
ــته  ــال گذش ــفندماه س ــر اس ــراه داشــت(، در اواخ هم
ــان  ــار آن همچن ــه آث ــاد ک ــورای اقتص ــیله ی ش به وس

ــر ایــن مدعاســت.  ادامــه دارد، گــواه روشــنی ب

بـه عقیـده ی او چالـش دیگـر،  نبـود زیرسـاخت های 
نرم افـزاری و سـخت افزاری و نبـود پاسـخگویی قوانیـن 

بروکراتیـک بخـش دولتی اسـت.
منعـی  قانون گـذار  اگرچـه  کـرد:  بیـان  شـاه محمدی 
برای حضـور بخش دولتـی در خصوص سـرمایه گذاری 
و بهره منـدی از منافـع ایـن قانـون ایجـاد نکـرده، امـا 
بـه درسـت یـا غلط شـورای اقتصـاد ایـن منـع را برای 
شـرکت های دولتـی ازجملـه راه آهـن ج.ا.ا. ایجـاد کرده 
اسـت. بنابرایـن؛ اوالً بـه دلیـل ذی نفع مسـتقیم نبودن 
بـه دلیـل وجـود قوانیـن بروکراتیـک  ثانیـاً  راه آهـن، 
دولتـی کـه دسـت اندرکارانش گاهـی از سـوراخ سـوزن 
رد می شـوند و گاهـی از در دروازه رد نمی شـوند، بـه 
دلیـل کمبـود منابع متعـددی همچون نیروی انسـانی، 
نرم افزارهـای اجرایـی )که نبـودش منجر بـه کاغذبازی 
عجیب وغریبی شده است( وسـخت افزارهای موردنیازی 
که از نداشـتن یک متولی رسـمی در راه آهن آغازشده و 
گاه  تـا حـد یـک میزبانی سـاده و موارد بسـیار کمتر از 

ایـن ختم می شـود.

ــزی  ــتن برنامه ری ــدی را نداش ــع بع ــاه محمدی مان ش
منســجم بلندمــدت در اســتفاده از مزایــای ایــن 
ــون دانســت و گفــت: اگرچــه میــزان صرفه جویــی  قان
هــر پــروژه معــادل میــزان افزایــش عملکــرد ناشــی از 
ــورای  ــه ی ش ــن مصوب ــا در مت ــت، ام ــرد آن اس عملک
ــرد  ــش عملک ــه کاه ــود دارد ک ــودی وج ــاد قی اقتص
ــرد  ــر عملک ــی ب ــیار منف ــر بس ــا، تأثی ــی بخش ه برخ
ــن  ــه ممک ــدی ک ــا ح ــذارد. ت ــا می گ ــایر بخش ه س
اســت منجــر بــه پرداخــت نشــدن یارانــه بــه عملکــرد 
قطعــی و صرفه جویــی مســلم ناشــی از ســرمایه گذاری 
شــود. مشــکل از آنجایــی ایجــاد می شــود کــه 
ــن و  ــتجوی بهتری ــاً در جس ــی صرف ــش خصوص بخ
ــعه ی  ــی توس ــرمایه گذاری، یعن ــترس ترین س در دس
واگــن اســت؛ درحالی کــه بــه دلیــل کمبــود لکوموتیــو 
ــا،  ــی محوره ــاخت  در برخ ــت زیرس ــود ظرفی و کمب
عملکــرد کلــی شــبکه در دو الــی ســه ســال گذشــته 
کاهــش شــدیدی داشــته اســت و نتیجه هــای بســیار 
منفــی آن یعنــی محاســبه ی صرفه جویــی صفــر 

ــد.  ــد ش ــکار خواه ــه زودی زود آش ب

شـاه محمدی در رابطـه بـا راهـکار رفـع موانـع اجرایـی 
مـاده ی 12 قانـون رفـع موانـع تولیـد گفـت: ازآنجاکـه 
اسـتفاده از مزیت هـای ماده ی 12 منـوط به برنامه ریزی 
و توسـعه ی متـوازن کلیـه ی ارکان صنعـت حمل ونقل 
ریلـی شـامل؛ واگـن، لکوموتیـو و زیرسـاخت اسـت. 
پیشـنهاد می شـود یـک کمیتـه ی راهبـری متشـکل 
گـران،  ازجملـه صنعـت  کلیـه ی دسـت اندرکاران   از 
لکوموتیـو، شـرکت های   و  واگـن  مالـک  شـرکت های 
زیرسـاخت  توسـعه دهنده ی  پیمانـکار  و  سـرمایه گذار 
تشـکیل شـود تا ضمـن  نزدیـک کـردن مواضع بخش 
خصوصی و هم راسـتا کـردن سـرمایه گذاری های بخش 
خصوصـی یک صدای واحد قدرتمند بـرای اثرگذاری در 

تصمیمـات ایجاد شـود.

ایـن کارشـناس حمل ونقـل ریلی خـأ تصمیم سـازان 
حرفـه ای را مانـع بعدی دانسـت  و گفـت: عدم تصمیم 
سـازی حرفه ای بـرای طـرح و تصویب دسـتورالعمل ها 

ــوع  ــت موض ــا اهمی ــی ب ــده ی وی، کم توجه ــه عقی ب
از جانــب مدیــران و کارشناســان دولتــی و خصوصــی، 
از دیگــر موانــع پیــش رو اســت. ایــن کارشــناس 
ــب  ــه نامتناس ــزود: در موردتوج ــی اف ــل ریل حمل ونق
مدیــران دولتــی  بــه موضــوع مهــم مــاده ی 12، 
دالیــل زیــادی وجــود دارد کــه عمدتــاً بــه مشــغله ی 
بیش ازحــد ایــن مدیــران بــه دلیــل ســاختار معیــوب 
ــص و  ــی متخص ــروی کارشناس ــود نی ــازمانی، کمب س
محدودیت هــای مدیریتــی آن هــا بازمی گــردد کــه 
متأســفانه تقریبــاً به وســیله ی بخــش خصوصــی 
ــکل  ــت. مش ــر اس ــرل و اجتناب ناپذی ــل کنت ــر قاب غی
ــه  ــه ب ــدم توج ــن ع ــه ای ــود ک ــدی می ش ــی ج زمان

نبود برنامه ریزی منسجم بلندمدت
زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری

صرفه جویي است. قدیمی ترین مصوبه ی شورای اقتصاد 
در اجرای این قانون، طرح توسعه ی حمل ونقل ریلی است 
که در واقع شیوه نامه ی اجرایی این قانون در حمل ونقل 

ریلی بین شهری یا همان شرکت راه آهن است.
بر اساس این مصوبه، شرکت نفت از طریق شرکت راه آهن 
از محل منابع ناشی از صادرات سوخت صرفه جویی شده، 
به  سرمایه گذاران پروژه های جدید در حوزه ی ریلی، اعم 
از پروژه های زیرساخت و تأمین ناوگان )باری و مسافری(، 
به تناسب سهم خود در تحقق افزایش حمل، حداکثر تا 
سقف اصل و در برخی موارد اصل و سود سرمایه گذاری 
انجام شده، یارانه ی صرفه جویی سوخت پرداخت می کند.

از  این مصوبه،  بیان کرد؛ اجرای  ادامه  شاه محمدی در 
داشته  فراوانی  فرازوفرودهای  تاکنون  تصویب  ابتدای 
پیشرفت   ،1396 تا   1393 سال  از  به طوری که  است. 
چشمگیری در مرحله ی عمل نداشت. اولین طرح ریلی 
که مربوط به 200 دستگاه واگن باری بود، در ابتدای 
پاییز سال 1397، رسماً وارد فاز اندازه گیری و محاسبه 
یارانه ی صرفه جویی سوخت شده و یارانه ی متعلقه به 
آن در بازه ی پاییز و زمستان 1397 در نیمه دوم سال 
1398 به حساب سرمایه گذار واریز شد. بعد از این اجرای 
مصوبه با شتاب بیشتری پی گیری شد. به طوری که در 
بازه ی زمانی کمتر از دو سال، بیش از 20 پرونده ی جدید 

وارد فاز اجرایی شد.

بســیار  مدت زمــان  بازگــردد.  خصوصــی  بخــش 
ــت  ــت موافق ــف در دریاف ــرکت های مختل ــاوت ش متف
ــر  ــه ی  کمت ــه از  دامن ــاده ی 12 ک ــرمایه گذاری م س
ــه  ــال ب ــج س ــش از پن ــا بی ــاز و ت ــال آغ ــک س از ی
درازا می کشــد، گــواه روشــنی بــر تفــاوت توجــه 
شــرکت های مختلــف بخــش خصوصــی اســت. آن هــم 
ــن،  ــورم مزم ــل ت ــه دلی ــه ب ــه ای ک در خصــوص مقول
ــه  ــه نتیج ــران ب ــاد ای ــدی اقتص ــت کم 20 درص دس
رســاندن پرونــده ی اســتفاده از ایــن تســهیالت بــرای 
یــک شــرکت، ماهیانــه حداقــل بــه  انــدازه ی 2درصــد 

دارد.  ســرمایه گذاری  ارزش 

راهکارهای اجرای ماده ی 12
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افت توسعه   ی بخش مسافری ریلی

نبود تناسب افزایش قیمت بلیت با افزایش هزینه ها 

 علی فتحی مظفری
کارشناس حوزه ی ریلی

اذعان دارند، هزینه های بخش ریلی مسافری،  این موضوع  به  همان طور که همه ی دست اندرکاران صنعت ریلی مسافری 
متأثر از شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور، همواره در تالطم بوده است. به طوری که واگذاری امور عملیاتی به وسیله ی شرکت های 
مالک واگن های مسافری به بخش خصوصی، پیمانکاران، تأمین کنندگان و ...، به صورت طوالنی مدت )قراردادهای 2، 3 یا 5 ساله( 
به علت تورم های مکرر غیرقابل  پیش بینی عماًل کار بسیار سخت و پیچیده ای شده است. این موضوع چه عالقه مند باشیم و چه 

نباشیم، مستقیمًا روی کیفیت و کمیت خدمات به مسافران قطارها تأثیر می گذارد.

از دوران قبـل از انقـالب، پایه گـذاری تعرفه هـای بلیت قطارهای مسـافری در بخش مسـافری ریلی در کشـور، بر پایـه ی تعرفه های دولتی بوده اسـت و بعد از 
انقـالب به مـرور زمـان و بـا جـدا شـدن این بخـش از بدنه ی اصلی دولـت و واگذار شـدن به بخش خصوصـی، نظام تعرفه گـذاری همچنان دولتـی باقی مانده 
اسـت. درحالی کـه در 5 سـال اخیـر، قیمـت واگـن حـدود 8 برابـر، قیمـت چـرخ و محور واگن هـا حـدود 10 برابـر و هزینه ی نیروی انسـانی )رشـد حقوق و 

دسـتمزد( حـدود 4.5 برابـر و خدمـات پذیرایـی قطارهـا حدود 15 برابر شـده اسـت. درحالی که میانگین قیمت بلیت فقط 3.5 برابر رشـد داشـته اسـت. 
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ــت  ــده اس ــث ش ــه دار باع ــد ادام ایــن فرآین
ــر  ــی ضعیف ت ــافری ریل ــاد مس ــه روز اقتص روزب
ــود را  ــرات خ ــف اث ــاد ضعی ــن اقتص ــود. ای ش
ــد: ــان می ده ــر نش ــکل زی ــه دو ش ــل ب حداق

پرداخت  امکان  نبود  و  شرکت ها  زیان  و  ضرر   -
هزینه های جاری و نیروی انسانی 

- افت توان شرکت های ریلی )فرسودگی متعلقات 
جاری، از دست دادن نیروی انسانی توانمند و...(

- ورود نکردن شرکت های جدید به بخش مسافری 
ریلی

- نبود امکان تأمین ناوگان جدید حمل ونقلی و 
توقف فعالیت های توسعه ای ناوگان )تأمین واگن 

جدید(
- افت کمی خدمات به مسافران )تعداد صندلی 
آماده به سرویس، حجم خدمات رفاهی داخل قطار 

و ...(
- افت کیفی خدمات به مسافران )سیستم تهویه، 
تأخیر قطارها، کیفیت کاالها و اقالم مصرفی در 

قطارها و ...( 

- یکی دیگر از مشکالت صنعت، حذف نشدن 
هزینه ها با متوقف شدن خدمات است. مثاًل؛ اگر 
ولی  می شود،  صفر  درآمد  شود،  متوقف  قطار 
می کند.  پیدا  ادامه  هزینه ها  درصد   43 حدود 
انسانی،  نیروی  بخش های  هزینه ی  به طوری که 
و  سرمایه  استهالک  نگهداری،  اماکن،  ستادی، 

...، ادامه دارد.

- کاهـش ایمنـی مسـافران؛ از علـل اصلـی آن 
می تـوان بـه بازسـازی و تولیـد ناوگان بـا قطعات 
ناایمـن و باکیفیـت پایین )به علـت کاهش درآمد 
شـرکت ها(، نبـود کنتـرل دقیق قطعـات مصرفی 
قبل از نصب روی واگن ها، افت نظارت سیسـتمی 
در ایـن حوزه و ...، اشـاره داشـت کـه توجه به این 
موضـوع اهمیـت ویـژه ای دارد. بنابرایـن؛ عالوه بر 
ضـرورت نظام دهـی بـه سـاختارهای بازسـازی و 
تولیـد واگـن مسـافری و لکوموتیو )سـخت افزار(، 
توجـه بـه امـور خدمـات ) نرم افـزار( هـم بسـیار 

اسـت. ضروری 
- ورشکسـتگی شـرکت ها؛ بـه علـت نبـود تـوان 

1.تعرفه گذاری  به انجمن صنفی شرکت های خصوصی 
متولی حمل ونقل مسافری واگذار شود.

تنظیم قیمت ها که باالجبار متناسب با تقاضا و عرضه 
خواهد بود، باید به شرکت ها واگذار شود و حاکمیت صرفاً 
نظارت عالیه ی خود را داشته باشد. در غیر این صورت، 
شرکت های  رفته ی  دست   از  درآمد  شاهد  روزبه روز 
خصوصی و ضعیف تر شدن آن ها بوده و عمالً فعالیت های 

توسعه ای متوقف خواهد شد.
هزینه ی خدمات  و  لکوموتیو  هزینه ی  دریافت  2.عدم 
مسافری  واگن های  مالک  شرکت های  از  ایستگاهی 

حمل ونقل ریلی مسافری.
3.تأمین واگن ها به وسیله ی دولت و واگذاری به بخش 
خصوصی به روش BOT )خرید واگن به وسیله ی دولت 
و واگذاری به شرکت های خصوصی، برای بهره برداری(. 
و  واگن  تولید  شرکت های  از  حمایت  همچنین؛ 

شرکت های بهره بردار.
4.پویایی بیشتر در تنظیم مقررات و پرهیز از کندی 

در تصمیم گیری.
5.تنظیم مقررات بُرد- بُرد بین مسافران، شرکت های 

خصوصی و شرکت راه آهن.
تصمیم سازی ها  در  خصوصی  بخش  دادن  6.مشارکت 
شرکت های  کسب وکار  بر  متأثر  تصمیم گیری های  و 

خصوصی.
آن چه ضروری به نظر می رسد، ایجاد طرح و برنامه ی 
و  تصمیم ساز  ارکان  تمام  به وسیله ی  اساسی  اجرایی 
تصمیم گیر کشور است. چراکه صنعت مسافری ریلی 
بدون افزونه، بدون حمایت درون سازمانی و برون سازمانی، 
نه تنها امکان توسعه ی کمی و کیفی ندارد، بلکه روزبه روز 
و با فرسوده  شدن ناوگان فعلی، دچار پسرفت تصاعدی 

خواهد شد.

باالی  تعمیرات  زیرشاسی،  تعمیرات  سهم 
)مأموران  قطارها  انسانی  نیروی  تأمین  شاسی، 
پشتیبانی  امور  تأمین  قطارها(،  داخل  موظف 
پذیرایی  داخلی(،  نظافت  و  )شستشو  قطارها 
تأمین   ،)... و  آب  و  )غذا  مأموران  و  مسافران 
تخت،  روکش  و  ملحفه  و  خواب  وسایل 
کپسول های  تصویری،  و  صوتی  سیستم های 
اطفاء حریق، تجهیزات رستوران، چکش ایمنی 
و ...( و امور مدیریت و ستادی )هزینه ی نیروی 
در  مدام  برافزایش،  ...(، عالوه  و  اماکن  انسانی، 
حال تغییر است. با افزایش قیمت فلزات، قیمت 
چرخ و محور و کابل و ...، افزایش می یابد و سهم 
بخش زیرشاسی بیشتر افزایش پیدا می کند. با 
افزایش  انسانی  نیروی  سهم  دستمزد،  افزایش 
پیدا می کند. با افزایش قیمت مواد پتروشیمی، 
با  افزایش می یابد.  امور پشتیبانی قطارها  سهم 

با این روند روزبه روز بخش مسافری الغرتر و نحیف تر می شود. در جدول زیر این مقایسه آورده شده است:

8

5

10

4.5

3.5

15

الف- اثرات کوتاه مدت:

حذف  ارز ترجیحی، هزینه های غذاها در داخل 
قطار و پذیرایی مأموران و مسافران افزایش پیدا 
چندوجهی   صنعت  این  به طوری که  می کند. 

به صورت مداوم در حال تالطم است.
متأثر از جو اقتصادی،   ازنظر تقاضا هم شدیداً 
فرهنگی و اجتماعی جامعه است. با ظهور کرونا 
صنعت شدیداً درگیر می شود. با افزایش قیمت  
ارز صنعت دچار افزایش شدید هزینه می شود و 
تقاضا هم ممکن است به علت تغییر اولویت های 
از  سفر  به طوری که  شود.  نوسان  دچار  مردم 
اولویت مردم خارج یا کمرنگ شود. یعنی بعضاً 
ممکن است هم افزایش قیمت تمام شده ی کاال 
که  مسافر؛  پایین  تقاضای  هم  و  باشیم  داشته 
این موضوع برای شرکت های خصوصی که نظام 
تعرفه گذاری آن دولتی است، یک بحران تلقی 

می شود.

ب-اثرات  بلندمدت :

ج- پیشـنهادها )راهکار مدیریت کردن 
هزینه های ثابـت و متغیر(:

پرداخت هزینه های جاری به وسـیله ی شـرکت ها، 
نبـود امـکان حفظ نـاوگان آماده به سـیر، افزایش 
سـن نـاوگان و عـدم ورود نـاوگان جدیـد به علت 
...، باعـث  افزایـش شـدید هزینه هـای تأمیـن و 

ورشکسـتگی شـرکت ها خواهد شـد.
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واگــذاری تعمیــرات جــاری بــه بخــش خصوصــی در گفتگــو 
بــا احســان ســاالری بررســی شــد

شـرکت راه آهـن در شـهریورماه طـی نامه ای به شـرکت های مالـک واگن اعالم کـرد؛ نهایتاً تـا اول آبان ماه نسـبت به انجام تعمیـرات جاری 
اقـدام خواهـد کـرد و پـس  از آن، این بخش از تعمیرات بایسـتی به بخـش خصوصی واگذار شـود. این مصوبه که بـا واکنش زیاد موافقـان و مخالفان 
مواجـه شـده، ازآن  جهـت حائز اهمیت اسـت که کارشناسـان معتقدند الگوهـای ناموفـق و ناکارآمد بسـیاری در واگذاری هـا وجـود دارد. بنابراین؛ 
چنیـن تصمیمـی نیـاز به بررسـی های کارشناسـی داشـته و باید تمامـی جوانب و تبعـات آن مـورد واکاوی قـرار گیرد. بـه گفته ی فعـاالن صنعت 

حمل ونقـل ریلی، محاسـبه سـهم هر شـرکت بر اسـاس تن- کیلومتر سـیر واگـن بهترین روش اسـت.
در واقـع تـا پیـش از سـال 96، روش محاسـبه بر اسـاس تعـداد قطعه ی نصب شـده بـر روی واگن هـا بود که مشـکالت عدیـده ای را بـرای راه آهن 
و مالکیـن واگن هـا بـه وجود مـی آورد و قطعاً تکرار آن بازگشـت به گذشـته و تشـدید مشـکالت موجـود خواهد بود. ایـن در حالی اسـت که روش 
تن-کیلومتـری، عـالوه بـر سـهولت می تواند زمینه سـاز عدالـت در این حوزه باشـد. اهمیت تعمیرات جـاری و تأثیر مسـتقیم آن در آمـاده به کاری 
نـاوگان، سـیر واگن هـا و نهایتـاً عملکـرد حمل بـار در راه آهن، نشـریه را بر آن داشـت تـا گفتگوی کوتاهی با احسـان سـاالری، کارشـناس صنعت 

ریلـی در این خصوص داشـته باشـد.

احسان ساالری
کارشناس حوزه ی ریلی 46
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تـن- روش  به کارگیـری  صـورت  در 
بـرای  دیگـری  الزامـات  آیـا  کیلومتـر، 

بـود؟ خواهـد  نیـاز  واگـذاری 

آیــا واگذاری بــه پیمانــکار واحــد، موجب 
انحصــار نمی شــود و در ایــن راســتا چــه 

تدابیــری در نظــر گرفته شــده اســت؟

ــدام از  ــری هرک ــد به کارگی ــاً بفرمایی لطف
ــری  ــی تن-کیلومت ــوق یعن ــای ف روش ه
ــه ی  ــداد قطع ــاس تع ــر اس ــبه ب و محاس
ــا  ــت ی ــج مثب ــه نتای ــده، چ مصرف ش
و  واگن هــا  مالکیــن  بــرای  را  منفــی 

ــت؟ ــد داش ــراه خواه ــه هم ــن ب راه آه

اصــوالً بخــش خصوصــی موافــق تفکیــک 
تعمیــرات جــاری از راه آهــن و واگــذاری آن 

بــه بخــش خصوصــی اســت؟

ــر ســیر  ــر تن-کیلومت ــه ازای ه ــی شــما ب وقت
ــکار در  ــرای پیمان ــی ب ــدد ثابت ــک ع ــن، ی واگ
ــاد؛ اوال؛  ــد افت ــاق خواه ــد، دو اتف ــر بگیری نظ
ــا  ــیر واگن ه ــزان س ــکار را در می ــما پیمان ش
ــکار مهــم  ــرای پیمان شــریک کرده ایــد. پــس ب
ــتری  ــیر بیش ــما س ــای ش ــه واگن ه ــت ک اس
ــت  ــتری دریاف ــغ بیش ــا مبل ــد ت ــته باش داش
بهبــود  واگن هــا  ســیر  درنتیجــه  و  کنــد 
ــه نفــع مالــک واگــن  خواهــد داشــت و ایــن ب
و راه آهــن اســت. ثانیــاً؛ وقتــی عــدد دریافتــی 
ــت  ــکار ثاب ــرای پیمان ــر ب ــن- کیلومت ــر ت از ه
ــش  ــت کاه ــکار در جه ــزه ی پیمان ــد، انگی باش
مصــرف قطعــه و کاهــش هزینه هایــش ســوق 

بــه مســأله ی مهمی اشــاره کردیــد. ســابقه ی این 
انحصــار در تعمیــرات ویــژه وجــود داشــته اســت 
ــکالت  ــتند. مش ــه نیس ــا آن بیگان ــرکت ها ب و ش
ــه لحــاظ گــردش  بخــش تعمیــرات ویــژه کــه ب
مالــی نهایتــاً 20 درصــد گــردش مالــی تعمیــرات 
جــاری را دارد، در ســال های پیــش  از ایــن، 
ــه ایــن نتیجــه رســاند کــه خــود  شــرکت ها را ب
بایــد متولــی بخش هــای انحصــاری تعمیــرات از 
قبیــل جــاری و ویــژه باشــند. در ایــن خصــوص 
بحث هــای دامنــه داری در انجمــن صنفــی بــرای 
تشــکیل یــک شــرکت مشــترک تعمیراتــی 
صــورت گرفتــه اســت. ایــده ی اولیــه بدین صورت 
اســت کــه شــرکت های مالــک واگــن بــه نســبت 
ــرکت  ــک ش ــهامدار ی ــی، س ــن ملک ــداد واگ تع
مشــترک تعمیراتــی شــوند کــه وظیفــه اش 
مدیریــت، برنامه ریــزی، تأمیــن و انجــام تعمیرات 
ــاً به صــورت انحصــاری  ــه الزام ــژه ک ــاری و وی ج
ارائــه می شــوند، باشــد. لــزوم انجــام کار از آنجایی 
نشــأت می گیــرد کــه بــرای شــرکت ها به صرفــه 
نیســت کــه هــر شــرکت به صــورت جداگانــه یــا 
حتــی چنــد شــرکت به صــورت مشــترک در 
همــه ی شــبکه اقــدام بــه اســتقرار بــازرس و یــا 
ناظــر تعمیــرات کننــد. تجمیــع تعمیــرات ویــژه 
و جــاری و ناظرهــای تعمیراتــی مالکیــن واگن هــا 
قطعــاً هزینه هــا را کاهــش خواهــد داد و امــور را 

تســهیل خواهــد کــرد.

روش،  ایــن  در  اســت.  همین طــور  قطعــاً 
ــژه،  ــرات وی ــون تعمی ــد همچ ــما نمی توانی ش
ــیم  ــه تقس ــد ناحی ــه چن ــی را ب ــبکه ی ریل ش
کــرده و بــه پیمانــکاران مختلــف واگــذار کنید. 
دلیــل آن هــم مشــخص اســت. محاســبه ی 
ــت  ــدی اس ــورت مبدأ-مقص ــر به ص تن-کیلومت
ــود  ــب می ش ــد موج ــادی و مقاص ــوع مب و تن

ــرات  ــه ای در تعمی ــک ده ــه ی بیــش از ی تجرب
بــه مــا نشــان داد بهتریــن روش،  جــاری 
محاســبه ی ســهم هــر شــرکت بــر اســاس تــن- 
کیلومتــر ســیر واگــن اســت. در ســال های 
ــر اســاس تعــداد  قبــل از 96، روش محاســبه ب
قطعــه ی نصب شــده بــر روی واگن هــا بــود 
کــه مشــکالت عدیــده ای را بــرای راه آهــن 
ــاً  ــود آورد و قطع ــه وج ــا ب ــن واگن ه و مالکی
تکــرار آن بازگشــت بــه گذشــته و تشــدید 
ــن- ــود. روش ت ــد ب ــود خواه ــکالت موج مش
کیلومتــری بســیار ســاده تر و عادالنه تــر اســت.

الگوی مدنظر شما چه ویژگی هایی  دارد؟

امــکان ایجــاد تفاهــم میــان بیــش از ســی 
شــرکت مالــک واگــن وجــود دارد؟ چقــدر 

ایــن ایــده عملــی اســت؟

بــه نظــر مــن هیــچ  چیــز غیرممکنــی وجــود 
نــدارد. بســته بــه شــرایط، اهمیــت موضــوع، میــزان 
پیگیــری و عــزم شــرکت ها، تشــکیل شــرکت 
ــا نیفتــد. امــا در  ــد اتفــاق بیفتــد ی مذکــور می توان
شــرایط فعلــی و بــا توجــه بــه جمیــع شــرایط، بــه 
نظــرم تشــکیل ایــن شــرکت بســیار محتمل اســت.

ــتگی  ــی بس ــش خصوص ــت بخ ــا مخالف ــت ی موافق
ــرات  ــه نظ ــذاری دارد. درصورتی ک ــوه ی واگ ــه نح ب
مالکیــن واگن هــا تأمیــن شــود و بــه صورتــی باشــد 
ــده ای  ــکالت عدی ــا مش ــرای آن ه ــده ب ــه در آین ک
ــد  ــذاری خواهن ــق واگ ــاً مواف ــود، قطع ــاد نش ایج
ــم  ــذاری ک ــد واگ ــق و ناکارآم ــای ناموف ــود. الگوه ب
ــد احتیــاط کنیــم و همــه ی  ــن؛ بای نیســتند. بنابرای
جوانــب امــر را بســنجیم و ایــن موضــوع بــا تعجیــل 
ــع نیســت. ــل  جم ــن قاب ــه ی راه آه ــت دوماه و مهل

پیــدا خواهــد کــرد. در نتیجــه بــه دنبــال 
تعمیــرات  انجــام  و  باکیفیت تــر  قطعــات 
باکیفیــت بیشــتر خواهــد رفــت. روش محاســبه 
ــر  ــده ب ــه ی نصب ش ــداد قطع ــاس تع ــر اس ب
روی واگــن، دقیقــاً برخــالف روش اول خواهــد 
ــر  ــه ازای ه ــما ب ــه ش ــی ک ــن معن ــود. بدی ب
قطعــه ی نصب شــده به وســیله ی پیمانــکار، 
یــک عــدد ثابــت بــا یــک درصــد باالســری در 
ــاًل  ــکار عم ــود پیمان ــت و س ــد گرف نظرخواهی
ــری  ــذ باالس ــات و اخ ــتر قطع ــرف بیش در مص
ــف  ــه قیمــت توق ــذا؛ ب ــود. ل ــد ب بیشــتر خواه
ــا،  ــالل در ســیر واگن ه ــا و اخت بیشــتر واگن ه
بــه دنبــال نصــب تعــداد بیشــتر قطعــه خواهــد 
رفــت. و نتیجتــاً بــا مصــرف قطعــات باکیفیــت 
و عمــر کاری پاییــن، بــه دنبــال افزایــش 
ــود. ــد ب ــتر خواه ــود بیش ــه و س ــرف قطع مص

 لزوم انجـام کار از آنجایی 
بـرای  نشـأت می گیـرد کـه 
نیسـت  به صرفـه  شـرکت ها 
به صـورت  شـرکت  هـر  کـه 
چنـد  حتـی  یـا  جداگانـه 
شـرکت به صـورت مشـترک 
در همه ی شـبکه اقدام به 
اسـتقرار بـازرس و یا ناظر 
تعمیـرات کننـد. تجمیـع 
تعمیـرات ویـژه و جـاری 
تعمیراتـی  ناظرهـای  و 
قطعـًا  واگن هـا  مالکیـن 
خواهد  هزینه هاراکاهـش 
تسـهیل  را  امـور  و  داد 

کرد. خواهـد 

,,

ــر  ــکان جداســازی و محاســبه ی تن-کیلومت ام
یــا به صــورت ناحیــه ای نباشــد، یــا اگــر باشــد، 
فراوانــی  دشــواری های  و  پیچیدگی هــا  بــا 
ــد  ــن بای ــذا؛ راه آه ــود. ل ــد ب ــراه خواه ــه هم ب
بپذیــرد تعمیــرات جــاری کل خطــوط شــبکه 

ــد. ــذار کن ــکار واحــد واگ ــک پیمان ــه ی را ب
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