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

2422

بـرای  رقابـت  شـورای  تعرفـه   ی  آیـا 
خدمـات نیـروی کشـش )لکوموتیـو(، 
منطبق بـر موازین کارشناسـی تدوین 

است؟   شـده 

تعرفـه ای کـه شـورای رقابت برای نـرخ خدمات 
لکوموتیـو در نظر گرفته اسـت، از دیدگاه ما که 
جـزو شـرکت های ارائـه  دهنـده ی ایـن خدمات 
هسـتیم، تـا حـدود قابـل قبولـی بـا قواعـد و 
موازیـن کارشناسـی هماهنگـی دارد و ما موافق 
ایـن تعرفـه هسـتیم. مـا تمایل داریـم مصوبه ی 
شـورای رقابـت به عنـوان یـک  نهـاد قانونـی که 

خشایار حسینی 
مدیرعامل شرکت الوندنیرو

بررسیکرد: نیرو الوند بامدیرعاملشرکت ندایحملونقلریلیدرگفتگو

مصوبـات آن فرا قوه ای اسـت، بـه مرحله ی اجرا 
برسـد. همان طـور کـه می دانیـم شـورای رقابت 
تنهـا مرجع رسـیدگی بـه رویه های ضـد رقابتی 
در کشـور اسـت و ایـن شـورا  طبـق یکـی از 
محوری تریـن وظایف خـود، تصویـب تعرفه های 
تنظیـم قیمت بـازار کاالها و خدمـات انحصاری 
را بـه عهـده دارد. در موضـوع مـورد بحـث نیـز 

خصوصی سازی ناقص و ناکارآمدی که در بخش ریلی کشور انجام  شده، مشکالتی برای فعاالن بخش خصوصی در این حوزه ایجاد کرده است 
که حتی ورود شورای رقابت نیز نمی تواند گره ای از این مشکالت به شکل جدی باز کند. خشایار حسینی مدیرعامل شرکت الوندنیرو، بخشی 
از چالش های این مدل خصوصی سازی را در این گفتگو تشریح کرده و معتقد است تا زمانی که فرآیند خصوصی سازی به درستی انجام نشود، 

ورود نهادهایی مثل شورای رقابت هم چندان کارساز نخواهد بود.
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شرکت های  صنفی  انجمن  شما  نظر  به 
می تواند  زمینه  این  در  ریلی  حمل ونقل 
شورای  با  ثمری  مثمر  فعالیت  و  رایزنی 

رقابت داشته باشد؟ 

آیا راه آهن با این تعرفه موافق است؟ 

راه آهـن این تعرفـه را نمی پذیرد و بـا آن موافق 
نیسـت. دلیل این مخالفت هم از نظر ما روشـن 
اسـت. راه آهـن ترجیـح می دهـد نرخـی را برای 
در  شـرکت ها  بـرای  کشـش  نیـروی  خدمـات 
نظـر بگیـرد که یک نـرخ حداقلـی و غیرمنطقی 
اسـت و هزینه هـای راه آهـن با این نـرخ کاهش 
می یابـد. امـا راه آهـن توجهـی بـه ایـن نکتـه 
بـه  غیرمنطقـی  نـرخ  تحمیـل  کـه  نمی کنـد 
شـرکت های ارائه  دهنـده ی خدمـات لکوموتیو، 
ایـن شـرکت ها را بـه حاشـیه ی زیـان می راند و 
آن هـا قـادر نخواهنـد بـود خدمـات بهینـه ارائه 
کننـد. از دیـدگاه مـا، مخالفـت راه آهـن بـا نرخ 
مصـوب شـورای رقابـت، پایـه و اسـاس منطقی 
نـدارد و ضمنـاً مبنـای قانونـی هم نـدارد. چون 
رقابـت  همان طـور کـه عـرض کـردم شـورای 
یـک  نهـاد قانونـی  به شـمار می آید کـه در این 
حـوزه به دلیل ماهیـت انحصاری بـازار خدمات 

لکوموتیـو، صاحـب صالحیت اسـت.

وقتـی صحبـت از ورود شـورای رقابـت بـه یک 
مبحـث اقتصـادی می شـود، هـر فـردی کـه بـا 
وظایـف این شـورا آشـنا باشـد متوجه می شـود 
کـه موضـوع رقابـت در بـازار مطـرح اسـت و 
از  یکـی  باشـد،  مطـرح  بـازار  موضـوع  وقتـی 
ارکان مهـم بازار، شـرکت های بخـش خصوصی 
هسـتند. مبحـث تعییـن تعرفه خدمات کشـش 
هـم یکـی از مباحثی اسـت کـه شـورای رقابت 
بـه آن ورود کـرده و ایـن ورود بایـد بـا در نظـر 
منافـع شـرکت های  و  حقـوق  و  نظـر  گرفتـن 
بخـش خصوصـی  به عنـوان رکن مهم بـازار این 
خدمـات باشـد. شـرکت های بخـش خصوصـی 
سـرمایه گذاری های کالنـی در ایـن حـوزه انجام 
داده انـد و اگر شـورای رقابـت بخواهد مداخله ی 
صحیحـی در ایـن بخش انجـام دهد، بـدون در 
نظـر گرفتـن نقطـه نظـرات بخـش خصوصـی 
شـرکت  بـرد.  نخواهـد  به جایـی  راه  قطعـاً 
تصمیم گیـری  فرآینـد  در  بایـد  هـم  راه آهـن 
ایـن  امـا  باشـد.  حضورداشـته  قیمت گـذاری 
نظـر  یک جانبـه ی  تحمیـل  بـه  نبایـد  حضـور 
راه آهن منتهی شـود. سیاسـت های وزارت راه و 
شهرسـازی و وزارت اقتصـاد هـم در این فرآیند 

بایـد مـد نظـر قـرار گیرد.

شـورای رقابـت زمانـی تشـکیل شـد کـه بحـث 
اجـرای اصل 44 قانون اساسـی و خصوصی سـازی 
بخش هایـی از بدنه ی دولت شـکل جدی تری پیدا 
کـرد. شـرکت راه آهـن هم قـرار بود مطابـق قانون 
حق دسترسـی مصـوب سـال 1384، وارد فرآیند 
خصوصی سـازی شـود. ایـن خصوصی سـازی باید 
شـامل کلیه ی ناوگان، دپوهـای تعمیر و نگهداری 
و حتـی مدیریـت و سـیر و حرکـت می شـد. اگـر 
انجـام  شـده  کامـل  به صـورت  خصوصی سـازی 
بـود، احتمـاالً اکنـون دیگـر ورود شـورای رقابـت 
بـه مبحـث نرخ خدمـات لکوموتیـو، هیچ محملی 
نداشـت و این کار به واسـطه ی بخـش خصوصی و 

به صـورت رقابتـی انجـام می شـد.
راه آهـن  و 1385، شـرکت  در سـال های 1384 
اراده ای بـرای اجـرای خصوصی سـازی داشـت و 
قدم هایـی برداشـته شـد و به عنـوان  مثـال ناوگان 
بـاری بـه بخـش خصوصـی واگـذار شـد. در ادامه 
امـا این خصوصی سـازی پیگیری نشـد و واگذاری 
لکوموتیـو و دپوهـای خدماتـی و مدیریت سـیر و 
حرکـت اتفـاق نیفتـاد. درواقع با خصوصی سـازی 
معیـوب و ناقصـی کـه صـورت گرفـت، ملغمه ای 
ایجـاد شـد کـه بخش خصوصـی و بخـش دولتی 
به صـورت ناهمگـون و ناهماهنـگ در کنـار هـم 
قـرار گرفتنـد. در حـوزه ی خدمـات لکوموتیـو که 
مـا مسـتقیماً در آن دخیـل هسـتیم و مشـکالت 
همیـن  به دلیـل  می بینیـم،  را  بخـش  ایـن 
خصوصی سـازی ناکارآمد، تضاد منافع شـدید بین 
شـرکت های خصوصـی و راه آهـن وجـود دارد که 
باعـث می شـود معنـای رقابت مصداق پیـدا نکند.

 به عنـوان نمونـه، تمـام دپوهای خدماتـی اولویت 
را بـه تعمیـر و نگهـداری لکوموتیوهـای راه آهـن 
از محـل بودجـه ی  می دهنـد کـه هزینـه ی آن 
طرفـی  از  می شـود.  تأمیـن  کشـور  عمومـی 
شـرکت های خصوصـی بـرای تأمیـن نقدینگـی، 
دسترسـی مسـتقیم بـه منابـع ندارنـد و شـرکت 
راه آهـن به عنـوان واسـطه بیـن آن هـا و صاحبـان 
بـار عمـل می کنـد. راه آهـن هم بـه دلیـل این که 
شـرکت بزرگی اسـت و حجـم بـاالی هزینه هایی 
کـه دارد، پول هایـی اسـت کـه از صاحبـان بـار و 
مالـکان واگـن دریافت می کنـد، ابتـدا هزینه های 
خـود را پوشـش می دهـد و بعـد اگر چیـزی باقی 
مانـد به شـرکت های خصوصی پرداخـت می کند.
نتیجـه ی نهایـی ایـن وضعیـت ایـن اسـت کـه 
درزمینـه ی تعییـن نـرخ هـم بـا وجـود اقدامات و 
رایزنی هایـی کـه شـده مـا نتوانسـتیم بـه ادبیات 
مشـترک و تفاهـم مناسـبی بـا شـرکت راه آهـن 
برسـیم و مشـکالت و مصائب فراوانی هم متحمل 
می شـویم. بنابرایـن؛ تـا زمانـی که راه آهن دسـت 
از تصدی گـری بـر نـدارد، مناسـبات و تعامـالت 
شـرکت های خصوصـی بـا این شـرکت هـم روال 

درسـتی پیـدا نخواهـد کرد.

قطعـاً انجمـن می توانـد در این موضـوع فعالیت 
بـه  کـه  تشـکلی  به عنـوان  و  کنـد  بیشـتری 
حمل ونقـل  حـوزه ی  چالش هـای  و  مسـائل 
ریلـی اشـراف کامـل دارد، در راسـتای حمایـت 
از حقـوق شـرکت های فعـال در بخـش خدمات 
لکوموتیـو، اقدامـات و رایزنی هایـی بـا شـورای 
رقابـت و سـایر نهادهـا و سـازمان های قانونـی 
انجـام دهـد. اگـر نهادهـای قانونـی اطالعـات 
صحیحـی از موضوعـات و چالش هـای مطرح در 
بخـش ریلـی داشـته باشـند، تصمیمـات اتخاذ 

چه  باید  رقابت  شورای  شما   اعتقاد  به 
برای تعیین تعرفه ی خدمات  سازوکاری 
کشش داشته باشد و چه بخش هایی را 
در فرآیند تصمیم گیری دخالت دهد که 
تعرفه گذاری منطقی و منصفانه صورت 
گیرد و به رشد حمل ونقل ریلی منتهی 

شود؟

به  رقابت  شورای  ورود  اصوالً  آیا 
خدمات  تعرفه ی  درباره ی  تصمیم گیری 
ریلی را برای رشد پایدار این بخش مفید 
باید  تصمیمات  این  معتقدید  یا  می دانید 
تشکل های  و  بخش خصوصی  به وسیله ی 
شرکت ها  بین  رقابت  و  شود  انجام  آن ها 

تعیین کننده ی نرخ خدمات باشد؟

شـرکت هایی کـه خدمـات نیـروی کشـش را به 
راه آهـن ارائـه می دهنـد، درواقـع خدمـات خـود 
را بـه تنهـا متقاضـی ایـن خدمـات کـه شـرکت 
راه آهـن اسـت عرضـه می کننـد و در یـک بـازار 

انحصـاری قـرار دارند.
بـه همیـن دلیل شـورای رقابت بـرای جلوگیری 
از تضییـع حـق  و حقـوق آن هـا، تعرفـه ای را بـر 
اسـاس موازیـن کارشناسـی مـورد تصویـب قرار 
مصوبـه ی  اسـت.  مـا  پذیـرش  مـورد  کـه  داده 
شـورای رقابت عـددی را برای تعرفـه ی خدمات 
در نظـر گرفته کـه از عددی که شـرکت راه آهن 
بـه مـا تحمیـل می کنـد، به مراتـب جذاب تـر و 

منطقی تـر اسـت. 

سمت وسـوی  نهادهـا،  ایـن  به وسـیله ی  شـده 
ایـن  برآینـد  و  کـرد  خواهـد  پیـدا  بهتـری 
شـرکت  بـه  مؤثرتـری  شـکل  بـه  تصمیمـات 
راه آهـن منتقـل خواهـد شـد و ایـن شـرکت نیز 
رویه هـای خـود را در جهـت شـکل دادن به یک 
بـازار خدمـات رقابتی بـا سـازوکار قیمت گذاری 

اصولـی، تغییـر خواهـد داد.


