
گفتگو با مهندس حمید صدق پور، کارشناس انجمن:

برنامه ها غیر از روی کاغذ، جای دیگری 
عملی نشده است

با تبریک هفت��ه حمل و نقل به همه 
حمل ونق��ل  ح��وزه  دس��ت اندرکاران 
کش��ور به ویژه عزیزانی ک��ه در صنعت 
ریل��ی فعالیت می کنن��د، چه در بخش 
خصوصی و چه در بخش راه آهن، نکاتی 
پیرامون عل��ل پایین بودن بهره وری در 
راه آه��ن و راه های افزایش آن در همین 
شرایط و با همین امکانات موجود ارایه 
می کنم و مقایس��ه ای نی��ز بین راه آهن 
ایران و کشورهای منتخب UIC برای 

اطالع عزیزان ارایه می دهم.
طبق آمار سال ۱۳۹۷ طول خطوط 
فعل��ی ح��دود ۱۲هزار کیلومتر اس��ت 
که طول ای��ن خطوط قب��ل از انقالب 
۴۲۵کیلومت��ر بود و نش��ان دهنده این 
اس��ت س��االنه حدود ۱۰۰کیلومتر به 
طول ش��بکه ریلی کش��ور افزوده شده 
است. واگن های باری فعال در سرویس 
۲۴هزار دستگاه است که طی ۱۰ سال 
گذشته حدود ۴هزار دستگاه به ظرفیت 
واگن های ب��اری اضافه ش��ده و به طور 
عمده این کار توس��ط بخش خصوصی 
انجام ش��ده اس��ت. از این تعداد حدود 
۱۸۰۰واگن مس��قف، ۱۲۰۰واگن برای 
حمل غالت، ۴۳۰۰ دس��تگاه لبه کوتاه 
و مسطح، ۴۳۰۰ دس��تگاه مخزن دار و 

۱۰۳۰۰ دس��تگاه هم لبه بلند و مابقی 
هم انواع واگن های دیگر است. 

تعداد واگن های مسافری در سرویس 
۱۲۰۰دستگاه اس��ت که نسبت به ۱۰ 
س��ال گذش��ته که حدود ۱۷۰۰ واگن 
مسافری داش��تیم، کاهش پیدا کرده و 
علت آن افزایش کیفیت واگن ها اس��ت 
و تع��دادی نیز به علت ع��دم کارآیی از 
رده خارج شده اند. تعداد۵۵۰ دستگاه از 
این واگن ها متعلق به شرکت رجا، ۵۲۰ 
دس��تگاه متعلق به بخ��ش خصوصی و 
حدود ۸۳ دستگاه هم متعلق به راه آهن 

است. 
در  اصل��ی  لکوموتیوه��ای  تع��داد 
سرویس ۴۷۰ دستگاه است که در ۱۰ 
س��ال گذشته ۱۷۰ دس��تگاه لکوموتیو 
به ناوگان اضافه ش��ده است. از کل این 
تعداد ۳۵ درصد از لکوموتیوها به بخش 

خصوصی تعلق دارد. 
تعداد مس��افر جابه جا شده در سال 
۹۷، حدود ۲۸ میلیون نفر بوده است که 
در مقایس��ه با ۱۰ سال گذشته نزدیک 
به یک میلیون نفر افزایش داش��ته ایم. 
علت این که افزایش تعداد مسافر خیلی 
زیاد نبوده به این دلیل اس��ت که تعداد 
واگن های مسافری کم شده اما کیفیت 

و ظرفیت  واگن ها افزایش داشته است و 
در سال ۹۷ نس��بت به سال ۹۶ شاهد 
افزای��ش ۱۴درص��دی تع��داد و نفر � 

کیلومتر بوده ایم. 
س��هم تعداد مس��افر در محورهای 
مختل��ف هم ب��ه این ترتیب اس��ت که 
محور آذربایجان ۱۰درصد، خراسان ۳۴ 
درصد که بیشترین سهم را دارد. محور 
جنوب ۸ درصد، هرم��زگان ۱۲درصد، 
محور ش��رق ۵ درص��د و ۲۵درصد هم 
س��هم قطارهای محلی است. بخشی از 
ای��ن افزایش آمارها مربوط به قطارهای 
محلی اس��ت که ما در ۱۰ سال گذشته 

قطارهای حومه ای نداشتیم. 
تناژ بارگی��ری در س��ال ۹۷ حدود 
۵۰ میلیون تن بوده اس��ت که با توجه 
به آمارهای ۱۰ س��ال گذش��ته ش��اهد 
افزایش۵۰ درصدی هستیم. اگر بخواهم 
به تفکی��ک نگاه کنم، ح��دود ۷درصد 
م��واد نفت��ی، ۶۵ درصد م��واد معدنی 
و زغال س��نگ، ۱۰درص��د آهن آالت و 
آلومینی��وم، ۳درصد غل��ه و محصوالت 
کشاورزی، ۳درصد کانتینری و ۲درصد 

گوگرد بوده است. 
اما برحس��ب تن � کیلومتر بار حمل 
ش��ده ۳۴میلیارد ت��ن � کیلومتر بوده 

اس��ت که در مقایسه با ۱۰سال گذشته 
ش��اهد افزایش۷۰ درص��دی بوده ایم و 
یک��ی از علت های آن طوالنی تر ش��دن 
مسافت ها بوده است. البته در مقایسه با 
سال ۹۶ از لحاظ تناژی ۸ درصد و تن � 
کیلومتری ۱۵درصد افزایش داشته ایم. 

می��زان ترانزیت ۱/۵میلیون تن بوده 
که متاسفانه نسبت به ۱۰سال گذشته 
تقریب��ا ثابت مانده و پیش بینی ش��ده 
امسال شاهد رش��د در ترانزیت باشیم. 
از این می��زان۸۰ درصد صادرات و ۲۰ 

درصد واردات بوده است. 
درآم��د حمل ب��ار ح��دود۲۰ هزار 
میلیارد ریال بوده اس��ت که در مقایسه 
با هزینه های ۳۰هزار میلیاردی، همیشه 
شاهد خالء مالی در راه آهن هستیم. این 
درآمد در مقایس��ه با ۱۰سال گذشته ۵ 
برابر افزایش پیدا کرده که این افزایش 

در هزینه ها هم ۵ برابر بوده است. 
ما در کش��ور منابع محدودی داریم و 
ای��ن منابع محدود را باید با عقل س��لیم 
به پروژه ای اختصاص بدهیم که اقتصادی 
اس��ت و نبای��د همزمان چند پ��روژه را 
کلنگ زنی کنی��م و قطره چکانی بودجه 
اختصاص دهیم. با این ش��کل آغازکردن 
پروژه ای که باید طی ۳ سال تمام می شد، 
۱۵س��اله هم به اتمام نمی رس��د. پروژه 
بس��تان آباد � میانه ۲۰۰ کیلومتر اس��ت 
و ۱۵ س��ال پیش شروع ش��ده است در 
حالی که اگر منابع به موقع اختصاص داده 
می شد، باید یک ساله به اتمام می رسید. 
اگر برای مس��ئوالن ان��رژی و وقت مردم 
مهم باشد باید منابع پروژه های اولویت دار 
و حیات��ی را زودتر اختص��اص دهند، نه 
این ک��ه چند پ��روژه را زخمی کنند و به 
جای ۳-۲ س��ال یک پ��روژه پس از ۱۵ 

سال به بهره برداری برسد. 
نمونه دیگر پروژه بافق � بندرعباس 
اس��ت که ۶۳۱ کیلومتر طول دارد و در 
س��ال ۱۳۵۹ شروع ش��ده و پس از ۱۴ 
س��ال در س��ال ۱۳۷۳ به اتمام رسید. 
ب��ا این که پروژه هم، پ��روژه ملی بود و 
۱۴ ف��از برایش تعریف ش��ده بود پس 
از افتت��اح وقتی قطارها در مس��یر قرار 
گرفتند شاهد بودیم که قطعه های ۱۱، 
۱۲ و ۱۳ نیاز به بازسازی داشتند. وقتی 
از پ��روژه ای بهره ب��رداری نکنید یعنی 
درآمد نداری��د و باید هزینه کنید و هر 
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سال هم هزینه  ها بیشتر می شود و این 
هزینه ه��ا را هم باید از جی��ب مردم و 

خزانه پرداخت کرد. 
برای سال ۹۷، در سهم بار پیش بینی 
افزایش ۳۰درصدی و در بخش مس��افر 
افزای��ش ۱۸درصد ک��رده بودیم که در 
بخش بار حدود ۱۱درصد و در مسافری 
هم حدود ۸ درصد افزایش داشتیم. برای 
رسیدن به میزان پیش بینی باید ببینیم 
چه میزان باید کار کنیم و چه نیازهایی 
داری��م. طب��ق آم��ار موجود در س��ال 
۱۳۹۶ ب��ا بارنامه رس��می ۴۲۵میلیون 
تن بار توس��ط ناوگان جاده ای و حدود 
۲۰۰میلیون تن هم بدون بارنامه حمل 
شده و از مجموع ۶۲۵ میلیون بار، سهم 
راه آهن ۵۰ میلیون تن بوده اس��ت. اگر 
بخواهی��م ای��ن میزان را ب��ه ۳۰درصد 
افزای��ش دهیم باید ۱۸۰میلیون تن بار 
توسط ریل حمل شود که در این  زمینه 
پیش بینی خود راه آهن ۱۵۰میلیون تن 
بار بوده اس��ت. در بخش مس��افری هم 
اگ��ر ۲۸ میلیون نفر را طبق پیش بینی 
که بای��د ۱۸درصد افزایش پیدا می کرد 
و به حدود ۵۵میلیون نفر می رس��ید را 
بخواهیم عملی کنی��م باید ببینیم چه 
س��از و کاری در اختیارمان اس��ت. چرا 
طبق برنامه ششم توسعه پیش نرفتیم 
و در بهترین حالت اگر کاهش نداشتیم 

در جا زده ایم. 
ما در کشور به ازای هر تن � کیلومتر 
۳۲ میلی لیتر صرفه جوی��ی گازوئیل یا 
درآمد ۱/۲ س��نت در هر تن � کیلومتر 
داریم که با دالر ۱۲هزار تومانی س��ال 
۱۳۹۷ می شود ۱۴۴۰ریال صرفه جویی 
در هر ت��ن � کیلومت��ر، هنگامی که بار 
از ج��اده روی ری��ل منتقل می ش��ود. 
در س��ال ۱۳۹۷ میزان ت��ن � کیلومتر 
جاده ای۲۲۳میلی��ارد ت��ن � کیلومت��ر 
بوده اس��ت. افزایش یک درصد س��هم 
تن � کیلومت��ر در راه آهن ۳۲۱میلیارد 
صرفه جوی��ی داش��ته اس��ت. م��ا اگ��ر 
۲۰درصد س��هم ریل��ی در حمل ونقل 
بار داش��ته باشیم ۶۴۰۰ میلیارد تومان 
صرفه جویی س��وخت خواهیم داشت و 
اگر ۳۰درصد برنامه ششم اتفاق بیفتد 
۹۶۰۰میلی��ارد توم��ان صرفه جویی در 

سوخت خواهیم داشت. 
هزینه های س��وانح جاده ای به ازای 

هر ت��ن � کیلومتر در ج��اده ۴۹۰ریال 
است. بازسازی ش��بکه جاده ای به ازای 
هر ت��ن � کیلومت��ر ۱۷۰ری��ال هزینه 
دارد. هزینه ه��ای ناش��ی از آالیندگ��ی 
محیط زیس��ت برای هر ت��ن � کیلومتر 
در ج��اده ۳۵۰ریال اس��ت. هزینه های 
ناشی از تغییرات اقلیمی به ازای هر تن 
� کیلومتر در جاده ۳۵۰ ریال است. در 
مجموع برای انتق��ال هر تن � کیلومتر 
بار از جاده به ریل می توانیم ۲۸۰۰ریال 

صرفه جویی کنیم. 
یکی از نکاتی ک��ه در هزینه ها قابل 
رقابت اس��ت این  اس��ت ک��ه در جاده 
هزین��ه ای که باب��ت بارنامه ب��ه دولت 
پرداخت می ش��ود ۴درصد است، اما در 
راه آهن این رقم ۳۰درصد اس��ت. علت 
این است که همه هزینه های نگهداری و 
بازسازی جاده را دولت پرداخت می کند 
اما در ریل این هزینه ها توس��ط راه آهن 
پرداخت می شود و مساله  این جاست که 
راه آهن این هزینه ها را از ش��بکه تامین 
می کند. اگر بخواهیم در راه آهن رش��د 
داشته باشیم باید قیمت ها را در بخش 
جاده ای واقعی کرده و روی ریل منتقل 
کنیم تا راه آهن با باال بردن تناژ قیمت ها 
را پایین بیاورد و صاحب کاال راغب شود 
ک��ه بار خود را از طری��ق راه آهن حمل 
کند. البته راه آهن باید سیس��تم هایش 
را به روز کند و س��رعت سیر را افزایش 
دهد. البته این نکته مهم را هم باید در 
نظر داش��ته باش��یم که باید قبل از هر 
چیز تقاضای بار داش��ته باشیم تا تعداد 
ناوگان را افزایش دهیم وگرنه با افزایش 
ناوگان سهم ۳درصد فعلی کانتینری به 

یک درصد کاهش پیدا می کند. 
در ادام��ه مقایس��ه ای ب��ا وضعی��ت 
کش��ورهای منتخ��ب UIC ک��ه برای 
س��ال ۲۰۱۶ است انجام شده تا ببینید 
وضعی��ت م��ا چگون��ه اس��ت و در چه 

جایگاهی قرار داریم. 
نسبت واگن مسافری به جمعیت در 
واحد میلیون نفر در ایران ۲۹/۴ است و 
 ۱۶۲ UIC میانگین کشورهای منتخب

است، یعنی منفی ۸۵ درصد هستیم.
نس��بت مس��افر جابه ج��ا ش��ده به 
جمعیت در ایران ۰/۲۹ است و میانگین 
کشورهای منتخب UIC ۹/۳۱ است، 

یعنی منفی ۹۷درصد  هستیم.

متوسط سیر مس��افر در ایران ۵۶۳ 
کیلومتر اس��ت و میانگین کش��ورهای 
منتخب UIC ۱۵۹کیلومتر اس��ت که 
این جا مثبت ۲۵۵درصد هستیم. علت 
مثبت بودن این اس��ت ک��ه فاصله بین 
ش��هرهای ما زیاد اس��ت ام��ا در خارج 
کم اس��ت و بیش��تر رفت و آمدهایشان 
با قطار اس��ت. ما در کش��ور۸۰ درصد 
مس��افرت های ریلی مان گردش��گری و 
زیارتی اس��ت و ۲۰درصد تجاری است 
در حالی که در دنی��ا عکس این امر رخ 

می دهد.
متوس��ط س��یر ب��ار در ای��ران ۶۷۶ 
کیلومتر اس��ت و میانگین کش��ورهای 
منتخ��ب UIC ۴۶۸کیلومتر اس��ت و 

این جا هم مثبت ۴۴ درصد هستیم.
نسبت تعداد واگن باری به طول خط 
در واح��د کیلومتر در ایران ۲/۲ اس��ت 
 UIC و میانگین کش��ورهای منتخب

۲/۳۸ است که منفی ۳درصد هستیم.
نسبت تعداد واگن مسافری به طول 
خ��ط در ایران ۰/۱۹ اس��ت و میانگین 
کش��ورهای منتخب UIC ۰/۳۱ است 

که منفی ۴۰درصد هستیم. 
نس��بت تعداد مس��افر به ه��ر واگن 
مس��افری در واحد هزار نف��ر در ایران 
۱۱/۷ اس��ت و میانگی��ن کش��ورهای 
منتخ��ب UIC ۴۶/۳ اس��ت که منفی 

۷۵درصد هستیم.
نس��بت نفر � کیلومتر ب��ه هر واگن 
مس��افری در واحد میلیون نفر در ایران 
۶/۶ است و میانگین کشورهای منتخب 
UIC ۴/۰۳ است که مثبت ۶۳ درصد 
هستیم. علت مثبت بودن در این جا هم 
طوالنی بودن مسافت ها در ایران است.

نسبت تناژ بار به واگن باری در ایران 
۱۶۷۲ تن اس��ت و میانگین کشورهای 
منتخ��ب UIC ۳۷۶۵ ت��ن اس��ت که 

منفی ۵۶ درصد هستیم.
نسبت تن � کیلومتر به هر واگن باری 
بر مبن��ای هزار تن در ایران ۱۱۳۱هزار 
تن است و میانگین کشورهای منتخب 
UIC ۲۹۳۸ه��زار تن اس��ت که منفی 

۶۲ درصد هستیم. 
نسبت تناژ بار به طول خط بر مبنای 
هزار تن در ایران ۳/۸۵ است و میانگین 
کش��ورهای منتخب UIC ۶/۳۸ است 

که منفی ۴۰درصد هستیم.

نسبت مس��افر جابه جا شده به طول 
خط بر مبن��ای هزار نفر در ایران ۲/۲۰ 
اس��ت و میانگین کش��ورهای منتخب 
UIC ۱۵/۱ اس��ت که منفی۸۵ درصد 

هستیم. 
کش��ورهای منتخب در این مقایسه 
آلمان، اس��پانیا، ارمنس��تان، بوسنی و 
هرزه گوین، ترکیه، فنالند، قزاقس��تان، 

سوییس و هند بوده اند. 
طب��ق آم��ار دیگری که برای س��ال 
۲۰۱۷ اس��ت نس��بت تن � کیلومتر بر 
ط��ول خط ب��ر مبنای میلی��ون تن در 
هند ۳ برابر، آمریکا ۵ برابر، قزاقس��تان 
۴ برابر، چین ۱۰ برابر و روسیه ۸ برابر 
ایران است. میزان تن � کیلومتر بر خط 
در ایران ۳میلی��ارد و ۸۶۴ میلیون تن 

است. 
نس��بت ت��ن � کیلومت��ر ب��ر تعداد 
واگ��ن بر مبنای میلی��ون � کیلومتر در 
هند ۲برابر، آمریکا تقریب��ا برابر ایران، 
قزاقستان ۳برابر، چین ۲ برابر و روسیه 
۴۰ برابر ایران است. یعنی در ایران که 
هر واگن یک میلیارد و ۳۷۲ میلیون تن 
� کیلومتر س��یر می کند این میزان در 
روس��یه ۴۹میلی��ارد و ۸ میلیون تن � 

کیلومتر است. 
معتقد هستم تا زمانی که صاحب کاال 
پش��ت در اتاق مدیر راه آهن می نشیند، 
راه آهن در زمینه رش��د ب��ار توفیقی به 
دس��ت نخواهد آورد. هر زمانی که مدیر 
راه آهن رفت و پشت در اتاق صاحب بار 
نشس��ت و خواس��تار حمل بار از طریق 
ریل ش��د، آن وقت اس��ت ک��ه راه آهن 
رشد می کند. این تفکر باید در مدیران 
راه آهن ش��کل بگی��رد و زمانی که تفکر 
اصالح شد آن زمان در جهت دست یابی 
به راهکارهایی که بتواند اهداف را محقق 
کند، حرکت خواهیم کرد. برای این که 
۳ ش��اخص امنیت، کاه��ش آالیندگی 
محیط زیس��ت و صرفه جویی در مصرف 
سوخت و انرژی اتفاق بیفتد باید جاذبه 
و تسهیالت برای سرمایه گذاران جهت 
س��رمایه گذاری در بخ��ش ریلی ایجاد 
ش��ود. م��ا داری��م از راه آهن��ی که ۷۰ 
سال پیش س��اخته شده هنوز استفاده 
س��رمایه گذاری ای  ک��دام  می کنی��م، 
می تواند در بعد اقتصادی و طوالنی مدت 

چنین آورده ای داشته باشد. 
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