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

سبحان نظری
دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی و خدمات وابسته

2

در  ریلـی  حمل ونقـل  بخـش  حمل ونقـل،  شـیوه های  انـواع  میـان  در 
ایمنـی  اجتماعـی،  اقتصـادی،  مزایـای  به دلیـل  دنیـا  کشـورهای  اغلـب 
در  دارد.  قـرار  سیاسـت گذاران  توجـه  کانـون  در  آن  زیسـت محیطی  و 
کشـورهای توسـعه یافته، سـهم این شـیوه از حمل ونقـل در جابه جایی بار 
و مسـافر )به ویـژه جابه جایـی مسـافران درون شـهری و حومـه ای و حمـل 
بارهـای انبـوه در مسـافت های طوالنـی(، بـا حمایـت مسـتمر و هماهنگ 
دولت هـا و نیـز مشـارکت فعال بخش خصوصی رشـد قابل توجهی داشـته 

ست.  ا
در ایران با وجود تأکید بر توسـعه ی حمل ونقل ریلی در اسـناد باالدسـتی، 
سـهم ایـن شـیوه از حمل ونقـل از جابه جایـی بـار و مسـافر بسـیار انـدک 
اسـت و فاصلـه ی زیـادی بـا اهـداف تعییـن شـده دارد. بـه عبـارت دیگر، 
بـا آن کـه سیاسـت ها و برنامه هـای ابالغـی بـر مبنـای حرکـت به سـمت 
برون سـپاری و خصوصی سـازی اغلـب فعالیت هـای ریلـی بـوده اسـت، اما 
نتایـج حاصلـه گویـای توفیـق در ایـن راسـتا نبـوده و حمل ونقـل ریلی در 
ایـران همچنـان بـا مسـائل و چالش هـای اساسـی روبـه رو اسـت کـه علت 
اصلـی آن هـا تـداوم تصدی گـری شـرکت راه آهـن ج.ا.ا. در امـور مربوط به 
ایـن حـوزه و بی توجهـی بـه منافـع و توانمندی های بخـش خصوصی بوده 

است.
سـهم تن- کیلومتـر حمـل ریلی در ایران طی سـالیان گذشـته حـدوداً 12 
درصـد از مجمـوع بارهای حمل شـده در کشـور بوده اسـت. ایـن در حالی  
اسـت که در کشـورهای توسـعه یافته ای همچون روسـیه، اسـترالیا، کانادا، 
ایـاالت متحـده و چیـن به ترتیـب 90، 71، 48، 40 و 21 درصد از مجموع 
بـار، از طریـق شـبکه ی ریلـی جابه جـا می شـود. بررسـی آمـار حمـل بـار 
زمینی کشـور نشـان می دهد متأسـفانه این سـهم در سـه سـال گذشته نه 
تنهـا بهبـود نیافتـه، بلکه کمتر نیز شـده اسـت. به گونه ای که سـهم حمل 
ریلـی از 13.5 درصـد در سـال 1397 طـی یـک رونـد نزولـی، بـه 11.2 

درصد در سـال 1400 رسـیده اسـت. 

بـا رسـیدن بـه پایان سـال 1401، بیش از یک سـال از شـروع بـه کار تیم 
مدیریت جدید راه آهن گذشـته اسـت. از نظر بسـیاری از کارشناسـان، این 
مـدت می توانسـت فرصـت کافـی بـرای جبـران بخشـی از عقب ماندگی ها 
و خـروج از رکـود بخـش ریلـی فراهـم کنـد کـه متأسـفانه علی رغم نقش 
مهـم حمل ونقـل ریلـی در اقتصـاد و نیـاز مبرم صنایع کشـور بـه خدمات 

ایـن بخـش، در دوره ی زمانـی مذکـور اوضاع وخیم تر شـده اسـت.
بررسـی آمار منتشـر شـده در 9 ماهه ی سـال 1401 شـرکت راه آهن ج.ا.ا. 
نشـان می دهد متوسـط بهره وری ماهیانـه ی واگن های بـاری در این مدت 
11.3 درصـد نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال 1400 افـت داشـته و به 83 
هـزار تن- کیلومتـر در ماه رسـیده اسـت. در همین مدت سـرعت بازرگانی 
واگن هـای بـاری بـا کاهـش 14.3 درصدی نسـبت به مدت مشـابه سـال 
گذشـته بـه عـدد 3.43 کیلومتـر بر سـاعت رسـیده اسـت. شـاخص تن-

کیلومتر بار ترانزیتی ریلی حمل شـده نیز که در 9 ماهه ی نخسـت سـال 
1400 رشـد جهشـی نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال های 1399 و 1398 
داشـت، در 9 ماهـه ی نخسـت امسـال بـا رسـیدن بـه عـدد 1.1 میلیـون 

تن -کیلومتـر، افـت 46 درصـدی نسـبت به پارسـال تجربه کرده اسـت.
در بخـش جابه جایـی مسـافر ریلـی بـا تسـکین محدودیت هـای کرونایی، 
بهـره وری واگن هـای مسـافری در 9 ماهـه ی نخسـت امسـال نسـبت بـه 
مدت مشـابه سـال های 1399 و 1400 رشـد قابل توجهی داشـته اسـت. 
در ایـن مـدت ایـن شـاخص با رشـد 53 درصدی نسـبت به مدت مشـابه 
سـال 1400، بـه عـدد 725 هـزار نفر-کیلومتـر در مـاه رسـیده اسـت که 
البتـه همچنـان از عدد سـال 1398 )یعنی قبـل از دوران کرونا(، 9 درصد 
کمتر اسـت. در نه ماهه ی نخسـت سـال 1398 و پیش از شـیوع ویروس 
کرونـا، متوسـط بهـره وری ماهیانـه ی واگن هـای مسـافری، برابـر بـا 791 

هـزار نفر-کیلومتر بوده اسـت.
در بخـش نیـروی کشـش نیـز درصـد آمـاده بـه کاری لکوموتیوهـا در 9 
ماهـه ی نخسـت سـال جـاری، نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته، 

استتار



شماره ی 56 زمستان 1401 RTCGUILD. IR

53

1.8 درصـد کاهـش داشـته اسـت. البتـه در 3 ماهه ی سـوم سـال جاری، 
ایـن شـاخص نسـبت بـه سـه ماهـه ی دوم رشـد 2.3 درصـدی را تجربـه 
کـرده اسـت. دلیـل ایـن بهبـود، بازگشـت 8 لکوموتیـو نیازمند بـه تعمیر 
بـه چرخـه ی سـیر و همچنیـن اضافـه شـدن 8 لکوموتیـو جدید بـه آمار 
کشـنده های ریلی کشـور بـا سـرمایه گذاری بخـش خصوصی بوده اسـت. 
نـاوگان  در حـال حاضـر مهم تریـن گلـوگاه حمل ونقـل ریلـی، کمبـود 
کشـنده ی آمـاده بـه کار موجود در شـبکه اسـت که آسـیب آن بـه صورت 
کاهـش شـدید حمـل بار ریلـی بروز پیـدا کرده اسـت. پیشـنهاد واگذاری 
مزایـده ای لکوموتیوهای سـرد و زمین گیـر تحت مالکیت دولـت )در قالب 
فـروش یـا ROO( به بخش خصوصـی، بارها و بارها بـرای رفع این گلوگاه 
مطـرح شـده اسـت تـا در زمـان اندکـی تعـداد بیشـتری از لکوموتیوهای 
نیازمنـد بـه تعمیـر، بـه مـدار خدمـت وارد شـوند. ولـی متأسـفانه ایـن 

پیشـنهاد تـا کنـون از سـوی راه آهـن نادیده گرفته شـده اسـت. 
برای گذر از این شـرایط بحرانی الزم اسـت شـرکت راه آهن ج.ا.ا. با بخش 
خصوصی تعامالت سـازنده ای داشـته باشـد. اما متأسـفانه نه تنها در عمل 
شـاهد چنیـن رویکردی از جانب این شـرکت دولتـی نبوده ایم، بلکه حتی 
طـی یـک سـال اخیـر، پـاره ای از اقدامـات راه آهـن کامـاًل خـالف چنیـن 
رویکـردی بـوده اسـت. تعییـن تعرفه ی حـق بهره بـرداری بـرای حمل بار 
داخلـی ریلـی در تیر ماه سـال جاری به صورت یک جانبه از سـوی راه آهن 
بـا حـذف بخـش خصوصی از فرآینـد مطالعات و مذاکـرات مربوطه و وضع 
جرائـم غیـر شـرعی و غیـر قانونی بـر بدهی بخـش خصوصی بـه راه آهن، 
از جملـه ی ایـن رویکردهـای قهرآمیـز و مخـرب بـوده اسـت. همچنیـن؛ 
قطـع سیسـتم صـدور بارنامـه بـرای آن دسـته از شـرکت های خصوصـی 
مالـک واگـن بـاری که بابـت پرداخت حـق دسترسـی به شـرکت راه آهن 
بدهـی دارنـد، نمونـه ی دیگـری از ایـن مـوارد بـوده کـه در ماه هـای اخیر 
موجـب ممنوعیـت سـیر تعداد زیـادی از واگن هـای برخی از شـرکت های 
بخـش خصوصی شـده اسـت و بـه تبع آن بـا کاهش حمل ریلـی و انتقال 
بخشـی از بـار بـه جاده هـا، خسـارات جبـران ناپذیری بـرای کشـور به بار 

آمده اسـت.
موضـوع تعییـن نـرخ بهره بـرداری لکوموتیوها نیـز از جمله مواردی اسـت 
کـه در سـال های اخیـر بـه صـورت جـدی بـه منافـع بخـش خصوصـی 
آسـیب وارد کرده اسـت. انحصار شـرکت راه آهن ج.ا.ا. به عنوان بزرگترین 
مالـک لکوموتیـو کشـور در تعییـن نـرخ بهره بـرداری لکوموتیوهـا باعـث 
شـد کـه شـرکت های خصوصی مالـک لکوموتیـو از طریـق انجمن صنفی 
شـرکت های حمل ونقـل ریلـی و خدمـات وابسـته، موضـوع را به شـورای 
رقابـت به عنـوان مرجع قانونـی ارجـاع داده و تقاضای رسـیدگی کنند. در 

نهایـت نیـز شـورای رقابـت در سـال 1400 بـرای رفـع این مشـکل،اقدام 
بـه ابـالغ »دسـتورالعمل تعییـن تعرفـه ی خدمـات لکوموتیـو« کـرد. اما 
متأسـفانه بـا وجـود گذشـت 2 سـال از تدویـن ایـن دسـتورالعمل، هنوز 
راه آهـن رسـماً در برابـر ایـن دسـتورالعمل نافرمانـی و راسـاً نسـبت بـه 
تعییـن ایـن نـرخ اقـدام می کنـد. جای تعجب اسـت کـه ایـن اقدامات و 
کارشـکنی ها در دوره ای اتفـاق می افتـد کـه کمبود لکوموتیـو اصلی ترین 

گلـوگاه صنعـت حمل ونقـل ریلـی کشـور محسـوب می شـود.
یکـی دیگـر از چالش هـای بخـش حمل ونقـل ریلـی در سـال جـاری، 
رشـد سـوانح ریلـی و تحمیـل بخـش زیـادی از خسـارت های آن هـا بـر 
شـرکت های بخـش خصوصـی بود. پـس از سـانحه ی تلخ قطار مسـافری 
مشـهد- یـزد در خـرداد مـاه امسـال، شـاهد سـوانح متعدد ریلـی بودیم 
کـه خوشـبختانه تلفـات جانـی نداشـتند و اغلـب آن هـا بـرای قطارهای 
بـاری اتفـاق افتـاده اسـت. موضـوع مهم اینجاسـت کـه آماری از سـوانح 
ریلـی منتشـر نمی شـود و حتـی بـر اسـاس اطالعـات پراکنـده ای کـه از 
همـکاران راه آهنـی دریافـت می شـود، گـردش اطالعات این سـوانح بین 
نواحـی و سـتاد مرکـزی راه آهـن نیـز بـه سـادگی انجـام نمی گیـرد. در 
حالـی کـه شـفافیت آمـاری در این زمینـه بدون شـک الزمـه ی ارزیابی 
ایمنـی حمل ونقـل ریلـی کشـور و برنامه ریـزی بـرای بهبود آن اسـت تا 

از سـوانح مشـابه جلوگیری شـود. 
چنـان کـه از آمـار و شـواهد برمی آیـد، صنعـت حمل ونقـل ریلی کشـور 
به ویـژه در بخـش حمـل بـار  طـی سـال های اخیـر روز بـه روز تضعیـف 
شـده و تـوان رقابتـی خـود را در برابـر سـایر شـیوه های حمل ونقلـی تـا 
حـد زیـادی از دسـت داده اسـت. انجمـن صنفی شـرکت های حمل ونقل 
ریلـی و خدمـات وابسـته، کـه بیـش از دو دهـه از آغـاز فعالیـت آن بـه 
عنـوان بزرگ تریـن تشـکل فعال در این بخـش می گذرد، بارهـا کمبودها 
و نواقـص ایـن صنعـت را گوشـزد کـرده اسـت تـا از مـرگ تدریجـی 
حمل ونقـل ریلـی کشـور جلوگیری شـود و شـرایط برای سـرمایه گذاری 
هـر چـه بیشـتر بخـش خصوصی در ایـن حوزه فراهم شـود. در بسـیاری 
از موارد، این انتقادات شـنیده نشـده و به راهکارهای ارائه شـده از سـوی 
متخصصیـن بی توجهـی شـده اسـت و حتـی طی یک سـال اخیر شـاهد 
رفتارهـای مقابله جویانـه ی بی سـابقه ای از طرف مسـؤولین راه آهـن ج.ا.ا. 
بوده ایـم کـه معنـای آن چیـزی جـز تالش بـرای لطمـه زدن بـه جایگاه 
ایـن تشـکل و حتـی حـذف آن نبـوده اسـت. گویـی برخی از مسـؤولین 
بیشـتر از آن کـه بـه دنبـال حـل مسـائل بحـران زا و مشـکالت روزافزون 
باشـند، بـا تمـام توان بـرای پاک کـردن صورت مسـأله و اسـتتار واقعیات 
تلـخ بـه منظور حفـظ وجهه و تقویت برند شـخصی خود تـالش می کنند. 


