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

42
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:
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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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