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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
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