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

12
نشست اصالحات ساختارى

در صنعت ریلى ایران برگزار شد 

با حضور استادان دانشگاه و صاحب نظران حوزه ی ریلی

نشست »اصالحات ساختاری در صنعت ریل ایران؛ مسیر گذشته و راه پیش رو« دوشنبه 21 آذرماه 1401 در دانشکده ی 
اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی برگزار شد.

بــه گــزارش خبرنــگار نشــریه ی نــدای حمل ونقــل ریلــی، در ایــن نشســت کــه بــه 
ــه همــت معاونــت پژوهشــی دانشــکده ی اقتصــاد  مناســبت هفتــه ی پژوهــش و ب
ــروه  ــتادیار گ ــدم، اس ــری اق ــی نصی ــد، عل ــزار ش ــی برگ ــه طباطبای دانشــگاه عالم
برنامه ریــزی و توســعه ی اقتصــادی دانشــکده ی اقتصــاد دانشــگاه عالمــه طباطبایــی، 
محســن پورســیدآقایی، مدیرعامــل اســبق شــرکت راه آهــن و عضــو هیــأت علمــی 

ــر انجمــن صنفــی شــرکت هــای  ــم و صنعــت، ســبحان نظــری، دبی دانشــگاه عل
ــز  ــل مرک ــل و نق ــروه حم ــگر گ ــم زاده، پژوهش ــر حات ــی و یاس ــل ریل حمل ونق
ــا و  ــش نیازه ــورد پی ــای خــود در م ــدگاه ه ــه طــرح دی ــس، ب ــای مجل پژوهش ه

ــران پرداختنــد. ــل ای الزامــات اصالحــات ســاختاری در صنعــت ری
ــه ای تحــت  ــود کــه طــی ارائ ــن نشســت ب ــدم، نخســتین ســخنران ای نصیــری اق
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ــران؛ آســیب شناســی وضــع موجــود و  عنــوان »اصــالح ســاختار صنعــت ریــل ای
الگوهــای پیــش رو«، بــه تشــریح وضعیــت کنونــی و چشــم انداز آینــده ی صنعــت 
ریلــی پرداخــت و اظهــار داشــت؛ بــر اســاس ســالنامه های آمــاری حمل ونقــل ریلــی 
و جــاده ای در ســال 1400، ســهم بخــش ریلــی در حمــل و نقــل مســافری، 17/3 
درصــد و در حمــل بــار کشــور، 11/25 درصــد اســت کــه بــا احتســاب حمل ونقــل 
دریایــی و هوایــی، ســهم حمل ونقــل ریلــی از جابه جایــی مســافر و بــار بــه ترتیــب 

ــد. ــدا می کن ــه 12.6 و 7.3 درصــد کاهــش پی ب
وی بــا اشــاره بــه نبــود تناســب مســیرهای ریلــی باچشــمه هــای بــار و مســافر بــه 
ــه عنــوان مثــال، در حالــی  عنــوان یکــی از چالش هــای ایــن حــوزه بیــان کــرد؛ ب
کــه در خــط راه آهــن تهــران- همــدان، روزانــه یــک زوج قطــار مســافری بــا ظرفیت 
حمــل بــار 3.8 میلیــون تــن در حــال تــردد اســت، تقاضــای بــار در ایــن خــط فقــط 
700 هــزار تــن و در حالــی کــه در خــط کرمانشــاه روزانــه 0.4 زوج قطــار مســافری 
بــه ثبــت رســیده، تقاضــای بــار در ایــن خــط، فقــط 0.5 میلیــون تــن و ظرفیــت 

حمــل بــار ایــن خــط، 3.5 میلیــون تــن در روز اســت.
ایــن اســتاد دانشــگاه وابســتگی کامــل توســعه ی زیرســاخت های ریلــی بــه بودجه ی 
دولــت، پرداخــت ســاالنه ی کمــک زیــان بــه شــرکت راه آهــن، نبــود ارتبــاط یارانــه و 
پرداخت هــای دولتــی بــا عملکــرد شــرکت راه آهــن را از چالش هــای مهــم صنعــت 
ــاری و  ریــل در کشــور برشــمرد و اظهــار کــرد؛ ســرعت ســیر پاییــن قطارهــای ب
پیش بینــی پذیــری ضعیــف برنامــه ی قطارهــای حمــل بــار، از جملــه نقــاط ضعــف 
مهــم ایــن بخــش اســت کــه بایــد در اصالحــات ســاختاری مــد نظر قــرار گیــرد. وی 
همچنیــن بخــش دیگــری از ارائــه ی خــود را بــه تشــریح الگوهــای پیشــنهادی برای 

اصــالح ســاختار صنعــت ریلــی اختصــاص داد.
 محســن پورســیدآقایی نیــز در ایــن نشســت بــا بیــان ایــن کــه در اســناد باالدســتی 
توســعه ی کشــور، بــه توســعه ی حمــل و نقــل ریلــی تأکیــد شــده اســت، اظهــار 
ــهم  ــه، س ــرار گرفت ــد ق ــورد تأکی ــناد م ــن اس ــه در ای ــالف آن چ ــت؛ برخ داش
حمل ونقــل ریلــی از کل حمل ونقــل کشــور طــی چهــار دهــه ی اخیــر، بــه جــز در 
یــک مقطــع کوتــاه از ســال 1392 تــا 1397، همــواره رونــد نزولــی داشــته اســت. در 
آن مقطــع کوتــاه سیاســت گذاری های درســت مثــل کاهــش حــق دسترســی از 32 
درصــد بــه 22 درصــد توانســت باعــث رشــد ســهم حمــل و نقــل ریلــی و افزایــش 

رقابــت پذیــری ریــل بــا جــاده شــود.

مدیرعامــل اســبق شــرکت راه آهــن بــا تأکیــد بــر ایــن کــه راه آهــن نبایــد فرمانبــر و 
تابــع جهت گیری هــای سیاســی دولت هــا باشــد، افــزود؛ روابــط دولــت بــا شــرکت 
راه آهــن بایــد شــفاف و حمایت هــای دولــت از ایــن شــرکت، نــه بــه شــکل البــی و 

چانه زنــی، بلکــه بایــد  بــه صــورت نظام منــد و قابــل پیش بینــی باشــد.
ــران  ــر مدی ــی اگ ــت گذاری ها، حت ــالح سیاس ــا اص ــیدآقایی، ب ــه ی پورس ــه گفت ب
ضعیــف هــم در بخــش ریلــی بــر ســرکار باشــند، می تــوان بــه رشــد ایــن صنعــت 
ــران  ــی از مدی ــی حت ــاختاری، کار چندان ــات س ــدون اصالح ــا ب ــت. ام ــد داش امی

توانمنــد هــم ســاخته نیســت.
ســبحان نظــری، دیگــر ســخنران ایــن نشســت نیــز بــا اشــاره به ســهم انــدک حمل 
و نقــل ریلــی نســبت بــه حمل ونقــل جــاده ای در کشــور بیــان کــرد؛ ایــران از منظــر 
لجســتیکی، اقتصــاد خــود را بــا حمل ونقــل جــاده ای اداره می کنــد کــه ایــن امــر 

ــه گران تــر شــدن هزینه هــای اقتصــاد کشــور می انجامــد. ب
ــودن  ــط ب ــان مرتب ــا بی ــی ب ــل ریل ــای حمل ونق ــی شــرکت ه ــر انجمــن صنف دبی
حــوزه ی ریلــی بــه دیگــر حوزه هــای حمل ونقــل افــزود؛ اصالحــات ســاختاری بایــد 
شــامل اصــالح قیمــت انــرژی، اصــالح روابــط بیــن شــرکت راه آهــن و شــرکت های 
ــای  ــه ســایر بخش ه ــد ب ــاً اصالحــات ســاختاری بای ــم باشــد و ضمن ــردار ه بهره ب
وزارت راه نیــز تســری پیــدا کنــد. به عنــوان مثــال؛ شــرکت زیرســاخت بایــد از وزارت 
راه منفــک شــده و بــه شــرکت راه آهــن بازگــردد. در غیــر ایــن صــورت نمی-تــوان 

صرفــاً بــا اصــالح ســاختارهای راه آهــن بــه توســعه ی ایــن بخــش کمــک کــرد. 
 یاســر حاتــم زاده به عنــوان آخریــن ســخنران ایــن نشســت بــه طــرح دیــدگاه هــای 
خــود دربــاره ی اصــالح ســاختارهای صنعت ریلــی پرداخــت و گفت: زیرســاخت های 
ریلــی در 40 ســال اخیــر، 2/5 برابــر شــده اســت. در حالی کــه آزادراه-هــای کشــور 
ــل  ــن؛ قاب ــت. بنابرای ــده اس ــر ش ــش از 31 براب ــا بی ــر و بزرگراه ه ــش از 17 براب بی
کتمــان نیســت کــه سیاســت گذاری هــای دولت هــا در کشــور، معطــوف بــه بخــش 
جــاده ای بــوده و توســعه ی ریلــی مدنظــر دولــت هــا نبــوده اســت. بــه گفتــه وی 
طــرح جامــع حمــل و نقــل مــی توانــد پاســخگوی نیازهــای اصــالح ســاختاری در 
بخــش ریلــی باشــد و انتظــارات از دولــت در بخــش ریلــی بایــد بــه گونــه ای مطــرح 
شــود کــه در برابــر دریافــت بودجــه از دولــت، شــفافیت و پاســخگویی نیــز در بخش 

ریلــی ایجــاد شــود.
در بخــش پایانــی ایــن نشســت، ســخنرانان پاســخگوی پرســش های پژوهشــگران،  

فعــاالن حــوزه ی ریلــی و اصحــاب رســانه بودنــد.
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