
پ��س از جنگ عراق و ای��ران، برنامه ای برای بازسازی و توسعه 
مجتم��ع های پتروشیم��ی در سراسر کشور به خص��وص در منطقه 
ماهشه��ر آغاز شد؛ پس الزم بود مجموعه ای به صورت تخصصی 
حمل محصوالت پتروشیمی، خصوصا مایعات و گازهای خطرناک 
را بی��ن مجتمع های پتروشیمی و صنایع پایین دستی به انجام برساند. 
به ای��ن منظور، شرکت مهندسی حمل و نق��ل پتروشیمی با موضوع 
حمل و نق��ل جاده ای محصوالت پتروشیم��ی، در سال١37۰ تاسیس 
ش��د. در ادام��ه با افزای��ش زمینه ه��ای فعالیت ها، به م��رور زمان 
واحد های دیگری به شرکت اضافه شد که از آن جمله می توان به 
ترخیص انواع کاالهای وارداتی و صادراتی و انبارداری و خدمات 
ارزش اف��زوده در ای��ن بخش اش��اره نمود. در مبح��ث انبارداری 
عموم��ا انبارهای��ی را که ای��ن شرکت در اختی��ار دارد معطوف به 
خدمات رسانی به مجتمع های پتروشیمی است که در سراسر کشور 
وج��ود دارد و محصوالت مختلفی را از جمل��ه محصوالت جامد 
مانند پلیمرهای مهندس��ی و مایعات خطرناک، به صورت بشکه ای 
را انب��ارش و نگهداری می کند. سایر خدم��ات لجستیک، بیشتر از 
طریق شرکت های اقم��اری که اغلب شرکت مهندسی حمل و نقل 
پتروشیم��ی سهام دار اصل��ی آنهاست صورت می پذی��رد؛ همانند 
حمل و نق��ل دریایی، هوایی و ج��اده ای بین المللی، خدمات بندری 
و مخ��زن داری. این مجموع��ه فعالیت ها از طری��ق دفاتر مرکزی 
و نمایندگی های��ی در سراس��ر ایران همانن��د اراک، اصفهان، ایالم، 
امیرآباد، بندر عباس، بندر ماهشهر، تبریز، شیراز، عسلویه، کرمانشاه 
انج��ام م��ی گردد. در این می��ان، بحث  خدمات ریل��ی جزء حلقه 
ه��ای مفقوده چرخه خدمات لجستیک است ک��ه راه اندازی آن از 
گذشت��ه در شرکت مطرح بوده است که به سرانجام دلخواه نرسیده 
اس��ت. فعالیت هایی در خصوص حمل ریل��ی نیز طی دهه گذشته 
توسط این شرکت صورت گرفته اما به صورت منسجم نبوده است. 
ب��رای واکاوی بیشتر در خصوص چگونگی حمل ریلی محصوالت 
پتروشیم��ی و همچنین چالش های موجود بر سر راه آن گفتگویی با 
علیرض��ا زمانیان، کارشناس ارشد ط��رح و برنامه شرکت مهندسی 

حمل و نقل پتروشیمی داشته ایم که به مشروح آن می پردازیم:

“حمل و نقل پتروشیمی”

گفتگو با علیرضا زمانیان، کارش��ناس ارشد طرح و برنامه 
شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی: 

راه آهن از زیر بار حمل 
مواد پتروشیمی شانه خالی 

می کند

نح�وه ارتباطات و تعامل ش�رکت 
مهندس�ی حمل و نقل پتروش�یمی با 
شرکت راه آهن در خصوص حمل مواد 

پتروشیمی به چه صورت است؟ 
همانطور که کمابیش مطلع هس��تید 
ح��دود ۶۰ مجتمع فعال پتروش��یمی در 
سراس��ر کشور وجود دارد که ۲۲ مجتمع 
پتروش��یمی در منطق��ه وی��ژه اقتصادی 
ماهشهر و ۱۸ مجتمع در محدوده منطقه 
وی��ژه پ��ارس در عس��لویه و ۲۰ مجتمع 
در س��ایر مناط��ق می باش��د ک��ه حدود 
۸۰ میلی��ون تن مواد پتروش��یمی تولید 
می کنند که مقرر است در سال ۱۴۰۴ به 
۱۲۰ تا ۱۴۰ میلیون تن برس��د در نتیجه 
این امر پتانس��یل باالیی در مبحث حمل 
ریلی می باش��د. ۴۶ طرح پتروش��یمی در 
مناطق مختلف کش��ور در دست مطالعه 
و احداث اس��ت به خصوص ایجاد منطقه 
ویژه پتروش��یمی چابهار. ای��ن منطقه با 
توجه به طرح توس��عه ویژه با مش��ارکت 
کش��ور هندوس��تان و اتصال این بندر به 
شبکه ریلی کش��ور، پتانسیل خوبی برای 
راه آه��ن و ش��رکت های ریل��ی در آینده 
دارد که غیر از مبح��ث صادرات دریایی، 
بح��ث حمل ریل��ی داخل��ی و ترانزیت با 
کشورهای شمال، شرق و غرب ایران را در 
بر خواهد داشت. مجتمع های پتروشیمی 
که تا امروز به شبکه ریلی متصل هستند  
فقط پتروشیمی شازند در استان مرکزی، 
پتروش��یمی تبریز و پلی ن��ار در تبریز و 
منطق��ه وی��ژه اقتصادی پتروش��یمی در 
ماهشهر که مستقیما به پتروشیمی بندر 
امام، فارابی و ش��یمیایی رازی س��رویس 
می دهد را ش��امل می گردن��د که تنها به 
صورت موردی از ش��بکه ریلی اس��تفاده 
می کنن��د و ب��ا برنامه ری��زی و به صورت 

مداوم از شبکه ریلی استفاده نمی کنند. 

ب��ه این دلی��ل و ب��ا در نظ��ر گرفتن 
پتانسیل های بالقوه در زمینه حمل ریلی، 
بویژه در دوس��ال اخی��ر ارتباطات خیلی 
مس��تمری با مجموعه راه آهن جمهوری 
اسالمی ایران و ش��رکت های حمل و نقل 
ریلی در خصوص حمل داخلی محصوالت 
پتروش��یمی و ص��ادرات به کش��ورهای 
حوزه CIS داشته ایم که متاسفانه بدلیل 
ع��دم وجود دید جامع و رغبت از س��وی 
ش��رکت های ریل��ی و راه آهن نس��بت به 
حمل محصوالت پتروش��یمی، پیش��رفت 
محسوس��ی در اس��تفاده از ای��ن فرصت 
ها نداش��ته ایم. در ح��ال حاضر، برخی از 
مجتمع های پتروش��یمی  این پتانس��یل 
را دارن��د ت��ا با کمترین هزینه به ش��بکه 
ریلی متصل شوند. مثال در محدوده شهر 
کرمانشاه س��ه مجتمع پتروشیمی وجود 
دارد ک��ه خط آه��ن از نزدیک آن ها گذر 
کرده و مناس��ب است تا این مجتمع ها به 
صورت آنتن به شبکه ریلی متصل شوند. 
خط آهن از نزدیکی مجتمع پتروش��یمی 
ش��یراز نیز عبور کرده که مناسب اتصال 
ب��ه ریل اس��ت. پتروش��یمی اصفهان نیز 
می تواند به ریل دسترس��ی داش��ته باشد. 
اگر راه آهن شیراز- عسلویه نیز راه اندازی 
ش��ود با توج��ه به اینک��ه ۱۸ مجتمع در 
محدوده منطقه ویژه پتروشیمی عسلویه 
فعالیت می کنند و تعدادی مجتمع هم به 
صورت طرح در دس��ت مطالعه و در حال 
توسعه هس��تند؛ بخش ریلی می تواند در 
این منطقه از پتانس��یل باالیی برخوردار 
باش��د بنابراین بدیهی اس��ت با اتصال به 
ش��بکه ریلی می توان بار زیادی را به این 
س��مت سوق داد یا از آن به سمت مقاصد 

دیگر گسیل داشت.
با توجه به حساس�یت و خطرناک 
ب�ودن حمل مواد ش�میایی و ایمن تر 
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ب�ودن حمل ریلی آنها، چ�ه مقدار از 
مواد ش�یمیایی توس�ط ج�اده و چه 
مق�دار توس�ط حم�ل ریل�ی جایجا 

می شود؟
همانند حمل سایر انواع کاال در سطح 
کش��ور، حمل محصوالت پتروشیمی در 
سطح کشور نیز عموما توسط حمل و نقل 
جاده ای صورت م��ی پذیرد. از آنجاییکه 
حمل و نقل ریلی انعطاف الزم را در حمل 
مواد پتروشیمی نداشته و  دسترسی ریلی 
به اکثر مجتمع ها وجود ندارد ، در حدود 
۹۵ درصد از حم��ل بار مابین مجتمع ها 
و مشتریان، توسط جاده صورت می گیرد.

ای��ن نکت��ه را نیز باید در نظر داش��ت 
ک��ه حمل ریلی برای جابه جایی تناژهای 
پایین محصوالت پتروشیمی خیلی توجیه 
ندارد اما در تناژهای باال پتانس��یل بسیار 
مناس��بی وج��ود دارد ک��ه از حمل ریلی 
اس��تفاده شود. البته در این باره، می توان 
به حم��ل ترکیبی با اس��تفاده از ریل نیز 

توجه ویژه ای مبذول داشت. 
با وج�ود این مقدار زی�اد ظرفیت 
ریل�ی، دلیل ع�دم حمل ریل�ی مواد 

پتروشیمی چیست؟
ما ط��ی س��الهای اخی��ر، ارتباطات و 
جلسات مستمری با راه آهن و شرکت های 
ریلی داش��تیم. در ابتدا بس��یار استقبال 
کردند اما وقتی زمان انجام آن می رس��د 
کنار می کشند و وارد عمل نمی شوند. در 
ابتدای کار مقرر بود تا با یک شرکت ریلی 
که دارای ناوگان اس��ت وارد کار عملیاتی 
ش��ده و از ناوگان آن شرکت جهت حمل 
محصوالت پتروش��یمی اس��تفاده کنیم. 
بنابرای��ن بود این همکاری آغازی یاش��د 
تا در آینده در قالب تاس��یس یک شرکت 
مش��ترک، ن��اوگان خری��داری کنیم و به 
همکاری خود ادامه دهیم. اما متاس��فانه 
در همان ابتدا با توجه به صحبت هایی که 
با پتروشیمی ها انجام شد به دلیل قوانین 
دس��ت و پاگی��ر و نیز بخاط��ر ایمنی در 
راه آهن و کم تجربگی ش��رکت های ریلی 
در حمل مایع��ات و گازهای خطرناک، پا 
پیش نگذاشتند و استقبالی از پیشنهادات 
ما نشد. الزم به ذکر است که هم اکنون در 
کشورهای همسایه ایران بسیاری از مواد 
پتروش��یمی همانند بنزن و آمونیاک که 
مایعات خطرناک هستند در تناژهای باال  
توسط ریل جا به جا می شود اما در کشور 
ما برنامه ای در این خصوص وجود ندارد. 

ما در س��طح دنیا از جمل��ه بزرگترین 
تولید کنن��دگان اتانول و متانول هس��تیم 
که بحث صادرات دریایی آن بسیار مطرح 

است. کشورهایی که به ریل متصل هستند 
در ح��ال ایجاد این پتانس��یل هس��تند تا 
با هزینه کمت��ر از طریق حمل ریلی مواد 
اولیه را از کش��ورهای تولید کننده همانند 
م��ا دریافت کنند و به مقاصد دور دس��ت 
بفرستند. مثال کشور چین با ایجاد کمربند 
ریلی از چین به س��مت آس��یای مرکزی، 
روسیه و اروپا زیرساخت خوبی ایجاد نموده 
است. همزمان با ورود ایران به قرارداد حمل 
مش��ترک اوراسیا و کش��ورهای مشترک 
المنافع و نیز اتصال ش��بکه ریلی ایران به 
کشورهای همس��ایه، موقعیت خوبی برای 
صادرات محصوالت پتروشیمی فراهم شده 
اما شرکت های ریلی خیلی از این موضوع 
اس��تقبال نکردن��د. البته حم��ل کاالهای 
اس��تانداردهای خاصی  نیازمند  خطرناک 
اس��ت از جمل��ه حم��ل کاال در زمان های 
مشخص و نیاز به ناوگان استاندارد این مواد 
دارد اما این مسائل دلیلی برای عدم تمایل 
راه آهن و شرکت های ریلی در مورد حمل 
مواد شیمیایی نمی تواند باشد. در صورتیکه 
قیمت حمل مواد شیمیایی بسیار باالست و 
سود باالتری نسبت به کاالهای دیگر برای 

شرکت های ریلی و راه آهن خواهد داشت.
در رابط�ه با مقایس�ه زمان صرف 
ش�ده در حمل ریلی مواد شمیایی با 
حم�ل جاده ای، کدام روش مقرون به 

صرفه تر با صرف زمان کمتر است؟ 
قیم��ت تمام ش��ده حمل ریل��ی مواد 
ش��یمیایی با تناژ باال ب��ا توجه به قیمت 
ب��االی حمل م��واد ش��یمیایی،  همانند 
حمل و نقل جاده ای باالس��ت ولی به ازای 
هر تن، حمل ریلی به صرفه تر خواهد بود 
اما از نظر زمان حمل طوالنی تر اس��ت. از 
نظر ایمنی نیز باید گفت که حمل ریلی از 
ایمنی بسیار باالتری نسبت به حمل جاده 
ای برخوردار است. در کشور های صنعتی 
گاز آمونی��اک به خص��وص در تناژ باال با 
جاده حمل نمی شود و فقط با ریل جابجا 
می شود زیرا در صورت وقوع حادثه بسیار 

مخاطره آمیز است.
نظر صاحبان محصوالت پتروشیمی 
در خصوص حمل محص�والت با ریل 

چیست؟
صاحبان کاالی پتروش��یمی آنچه که 
برایشان بسیار حائز اهمیت است رسیدن 
س��ریع و به موقع محصوالت به مشتریان 
اس��ت. همچنان برایشان بسیار مهم است 
ک��ه زمان زیاد برای دپ��و کردن و انبارش 
محصوالت صرف نش��ود؛ به همین دلیل 
انعطاف حمل و نقل جاده ای را می پسندند 
ام��ا در حاالت��ی که تناژ باالس��ت و قصد 

حمل مجدد جهت بازارهای مقصد بویژه 
بازارهای صادراتی وجود دارد، حمل ریلی 
پتانسیل خوبی دارد. به این منظور استفاده 
از بنادر خشک و cross-docking یک 
استراتژی است که هم می تواند به کمک 
تولی��د کنندگان و مصرف کنندگان بیاید 
و هم برای ش��رکت های ریلی س��ود آور 
باش��د. از گزینه های بسیار مناسب برای 
این منطور می توان به منطقه ریلی آپرین 
در محدوده اسالمشهر اشاره نمود که می 
تواند ب��رای از انبارهای آن برای دپو و باز 
توزیع اس��تفاده شود. از این زیرساخت ها 
در مناطق دیگر در کش��ور نیز وجود دارد 
یا امکان توس��عه دارد مانند نمونه ای که 
در اختیار ش��رکت مهندسی حمل و نقل 

پتروشیمی است. 
در این زمینه این ش��رکت ، س��کوی 
بارگی��ری ریل��ی و انبارهای��ی در منطقه 
ویژه پتروشیمی ماهشهر دارد که قابلیت 
اس��تفاده بهتری در آین��ده دارد. در این 
مجموع��ه ریل دقیقا کنار س��کو و س��کو 
نی��ز به خطوط لوله منطقه ویژه اقتصادی 
ماهش��هر نزدی��ک اس��ت ک��ه می توانند 
مواد مایع ش��یمیایی از طریق آن لوله ها 
بارگی��ری و تخلی��ه ش��ود. در آن منطقه 
ام��کان دپو و انب��ارش نیز وج��ود دارد و 
قابلیت کنترل منظم و مستمر ورودی ها 

و خروجی ها وجود دارد.
ب�ا توج�ه ب�ه افزای�ش روز افزون 
تولیدات مواد ش�یمیایی و طرح های 
توسعه ای آیا جاده ها جوابگوی حمل 

بار مواد شیمیایی می باشند؟
تعدد ناوگان حمل جاده ای در کش��ور 
جوابگوی حمل مواد شیمیایی هست ولی 
نکته مهم این اس��ت که بسیاری از جاده 
ه��ا ظرفیت حمل این تناژ رو به توس��عه 
را ندارد. متاسفانه استاندارد های رانندگی 
و حمل در ایران خیلی رعایت نمی ش��ود 
واکثر شرکت های کوچک به استانداردها 
توجه آنچنانی ندارند. س��ازمان راهداری 
و پلی��س راه نی��ز توانایی خاص��ی دارد و 
مخاطره آمیز بودن حمل کاالی خطرناک 
توس��ط ناوگان حمل ج��اده ای، در کنار 
تردد بس��یار باالی خودروهای س��واری، 
چالش های��ی ب��دون بازگش��ت را در پی 

خواهد داشت. 
نکته ای را در این قس��مت باید بگویم؛ 
تولیدات جامد مجتمع های پتروش��یمی 
معم��وال برای حمل ریلی مخاطره خاصی 
ندارند که هم اکنون نیز به میزان بس��یار 
کمی از این ظرفیت اس��تفاده می ش��ود. 
باالخص برای بارهای حجیم و فله همانند 

اوره که مش��تری خاص��ی همانند وزارت 
جه��اد کش��اورزی داردو در مراک��زی در 
کش��ور دپو و توزیع می شود. عالوه بر این 
در قسمتی که تولیدات زیاد داریم و خطر 
خاص��ی هم ب��رای حمل ن��دارد تولیدات 
پلیمرهای مهندسی است که جامد است 
و در کیس��ه هایی با ظرفیت های مختلف 
قابل حمل است. در این زمینه که مشکل 
ایمن��ی هم وجود ن��دارد در بخش حمل 
ریلی بس��یار ضعیف عمل شده و اگر هم 
حملی صورت می گیرد به صورت مقطعی 

است.
هوشمندس�ازی  خص�وص  در 
حمل و نق�ل چه اقداماتی در ش�رکت 

شما انجام شده است؟
ن��اوگان ملک��ی، اجاره ای ش��رکت و 
محموله های آنها توس��ط سیستم های 
ردیاب توسط مشتریان ازطریق وب سایت 
و همچنی��ن سیس��تم های مس��تقر در 
ش��رکت در تمام ساعات شبانه روز قابل 
دسترسی اس��ت. تالش بس��یار کردیم 
تا زیرس��اخت ه��ای الکترونی��ک نظیر 
گزارش دهی" ش��به ح��وادث و حوادث 
HSE" ، گ��زارش خدم��ات نامنطب��ق، 
س��فارش های آنالین، و تمام پلت فرم ها 
در ارتباط گیری با انواع ذینفعان را برای 
اس��تفاده همگان ایجاد نماییم. شرکت 
ب��رای خدمت دهی بهتر به مش��تریان و 
باالرفتن راندمان شرکت در بخش حمل 
جاده ای، مشارکتی را با استارت آپ های 
حمل و نقلی آغاز کرد و نرم افزاری را با نام 
"پاتوقی" با مشارکت شرکت گلرنگ ترابر 
راه ان��دازی کردکه در نمایندگی ها برای 
جذب ن��اوگان حمل بار مورد اس��تفاده 
قرار می گیرد. مبحث مدیریت و کنترل 
پ��روژه بصورت الکترونیکی در ش��رکت 
انجام می ش��ود و مش��تریان می توانند با 
گذر واژه هایی که شرکت در اختیار آنها 
قرار می دهد دسترسی به برنامه حمل و 
صورت های مالی خود داش��ته باشند. در 
انتها و بطور کل می توان گفت، مدیریت 
ارش��د و کارکنان ش��رکت ب��ا رعایت و 
التزام به اس��تانداردهای کاری از جمله 
اس��تانداردهای کیفی، ایمنی و زیس��ت 
محیط��ی در قال��ب سیس��تم مدیریت 
یکپارچه که اخیرا گواهینامه های جدید 
 DQS آن را نی��ز با موفقیت از ش��رکت
آلمان اخذ نموده اس��ت، سعی در ایجاد 
یک زنجیره خدمات لجس��تیکی کامل 
و کارا با اس��تفاده از تمام اس��تعدادها و 
سیس��تم ه��ای موجود حم��ل و نقل را 

دارند.
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