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

توجــه بــه احــداث زیرســاخت های جدیــد و تکمیــل کریدورهــا بــرای توســعه ی ترانزیــت ریلــی بســیار ضــروری اســت. امــا ترانزیــت ریلــی 
صرفــاً بــا گســترش شــبکه و تجهیــزات ســخت افزاری شــکوفا نمی شــود. »علــی ضیایــی« مدیــر اندیشــکده ی حمل ونقــل ایــران در گفتگــو 

بــا نــدای حمل ونقــل ریلــی، توجــه بــه بهــره وری را کلیــد اصلــی توســعه ی ترانزیــت ریلــی در کشــور می دانــد.

چـه  و  دارد  ترانزیـت  در  سـهمی  چـه  ریلـی  بخـش 
اسـت؟ ریلـی کشـور  ترانزیـت  روی  پیـش  چشـم اندازی 

بخـش اعظـم ترانزیتـی کـه در حـال حاضر در کشـور ما انجـام می شـود، از طریق 
جـاده اسـت. جاده، سـهم اصلی ترانزیت را بـه این دلیل در اختیار گرفته اسـت که 
زیرسـاخت های ریلـی کشـور مـا به انـدازه ی کافی توسـعه پیـدا نکرده انـد. در واقع 
نامتـوازن بـودن شـدیدی کـه در حمل ونقـل جـاده ای و ریلـی کشـور وجـود دارد، 
فرصت هـای ترانزیتـی را از کشـور مـا سـلب کرده اسـت. در صورت سـرمایه گذاری 
اصولـی و تکمیـل زیرسـاخت ها، شـاهد منتقـل شـدن حمل ونقـل از جـاده به ریل 
خواهیـم بـود و مزیت هـای موجـود در حمل ونقـل ریلـی، ایـن مـدل از جابه جایی 

بـار را بـرای صاحبـان کاال جذاب تـر خواهد کرد. 
بارهـای ترانزیتـی کـه اکنـون از جاده هـای ما عبـور می کننـد، با تمـام تالش هایی 
کـه بـرای ممانعـت اسـتفاده از سـوخت ارزان انجام گرفتـه اسـت، بازهـم بـه هـر 
شـکل تـا انـدازه ای از یارانـه ی سـوخت بهره منـد  می شـوند. از نظـر اقتصـاد ملـی، 

جابه جایـی بـار ترانزیتـی از طریـق جـاده، گاهـی اوقات صرفـه و توجیـه اقتصادی 
نـدارد و حاشـیه ی سـود آن بسـیار پایین اسـت و حتی گاهی زیان ایجـاد می کند. 
ترانزیـت ریلـی در یـک نـگاه کلـی بـه دلیـل پاییـن بـودن هزینه هـای سـوخت و 
به صرفـه بـودن حـق دسترسـی، بسـیار اقتصادی تر اسـت و اقتصـاد ملی مـا از آن 
نفـع بیشـتری می بـرد. امـا نکته اینجاسـت کـه ترانزیت ریلـی باید بـرای صاحبان 
بـار جذابیـت داشـته باشـد و بتوانـد نیازهـای آن ها را به طـور کامل پوشـش دهد. 

واضـح اسـت کـه ریل مـا اکنون ایـن جذابیـت را نـدارد و ناکارآمد اسـت.
می دانیـم کـه بهره وری شـبکه ی راه آهـن ما بسـیار پایین اسـت و ظرفیت خطوط 
راه آهـن، پوشـش و زیرسـاخت های آن از نظـر صنعتـی، معدنی، انـرژی و موقعیت 
اسـتراتژیک ترانزیتـی، بـا موقعیت و پتانسـیل کشـور تناسـب ندارد. چشـم اندازی 
کـه اکنـون در حـوزه ی ترانزیـت ریلـی پیـش  رو داریـم، به دلیـل از دسـت رفتـن 
فرصت هایـی کـه داریـم چندان مناسـب نیسـت. امـا اگر رویکـرد خـود را متحول 
کنیـم و روی ترانزیـت ریلـی به عنـوان یکـی از بهترین ابزارهای توسـعه  ی کشـور 
تمرکـز و سـرمایه گذاری الزم را انجـام دهیـم، ایـن چشـم انداز به شـدت مثبـت 

خواهـد بود.

علی ضیایی 
مدیر اندیشکده ی حمل ونقل ایران 
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ــما  ــر ش ــور از نظ ــی کش ــت ریل ــی ترانزی ــش اصل چال
ــم  ــود نتوانی ــب می ش ــی موج ــه عامل ــت و چ چیس
ــوب  ــدازه ی مطل ــه  ان ــود ب ــبکه ی موج ــن ش از همی

ــم؟ ــتفاده کنی پتانســیل حمل ونقــل ریلــی کشــور را بــرای ترانزیــت اس
ــرب  ــرق- غ ــوب و ش ــمال- جن ــای ش در کریدوره

ــد؟ ــی می کنی ــه ارزیاب چگون

آیــا نــگاه مســؤوالن اقتصــادی و سیاســی بــه 
ــدارد؟ ــالح ن ــه اص ــاز ب ــی نی ــت ریل ــل و ترانزی حمل و نق

ــری  ــی نقطه نظ ــت ریل ــای ترانزی ــورد تعرفه ه در م
ــد؟ داری

ــت  ــوزه ی ترانزی ــک در ح ــای بروکراتی ــا فرآینده آی
ــت؟ ــب اس ــی مناس ریل

مشــکل اصلــی ترانزیــت ریلــی مــا نبــود بهــره وری اســت. ایــن درســت 
ــودن  ــل نب ــاخت و تکمی ــخت افزار و زیرس ــل س ــا معض ــه م ــت ک اس
کریدورهــا را داریــم. امــا نبــود بهــره وری و ضعــف نرم افــزاری و مدیریتی 
ــه  ــاخت هایی ک ــی و زیرس ــبکه ی ریل ــن ش ــود از همی ــب می ش موج
ــم  ــت، نتوانی ــده اس ــام  ش ــم انج ــی ه ــرمایه گذاری کالن ــرای آن س ب
ــن  ــه میانگی ــبت ب ــا نس ــی م ــره وری ریل ــم. به ــتفاده کنی ــی اس به خوب
ــه کشــورهای پیشــرفته،  ــا یک ســوم اســت و نســبت ب جهانــی نصــف ت
وضعیــت مــا بدتــر هــم هســت. اگــر مــا در بعضــی از خطــوط موجــود 
ــه  ــت ک ــه آن اس ــانیم، به مثاب ــی برس ــن جهان ــه میانگی ــره وری را ب به
ــاخت  ــوزه ی زیرس ــم. در ح ــداث کرده ای ــد اح ــی جدی ــط ریل ــک خ ی
اتصال هــای خوبــی داریــم و اتصــال ریلــی شــمال و جنــوب مــا 
ــری داشــته باشــیم.  ــای بهت ــم اتصال ه ــا می توانی برقرارشــده اســت. ام
مثــاًل اگــر شــبکه ی ریلــی مــا از غــرب دریــای خــزر و از طریــق کشــور 
ــرای  ــدی ب ــازار ترانزیتــی جدی ــه روســیه متصــل شــود، ب آذربایجــان ب
ــرای مــا ایجــاد  ــی ب مــا گشــوده می شــود کــه فرصت هــای بســیار خوب
ــار-  ــن چابه ــق راه آه ــه ی CIS را از طری ــر منطق ــاً اگ ــد. ضمن می کن
ســرخس مســتقیماً بــه دهانــه ی دریــای عمــان و اقیانــوس هنــد متصــل 
ــرد.  ــم ک ــذب خواهی ــاده ای را ج ــی فوق الع ــت ریل ــار ترانزی ــم، ب کنی
چنیــن زیرســاخت هایی می توانــد بــه ترانزیــت ریلــی مــا کمــک کنــد. 
امــا بــه  شــرط آن کــه روش هــای ســنتی مدیریتــی و اداره ی شــبکه را بــه 

ــم. ــش دهی ــره وری را افزای ــم و به ــل کنی ــن تبدی ــیوه های نوی ش

ــازار  ــه ب ــه ب ــا توج ــم، ب ــا داری ــون در کریدوره ــا اکن ــه م ــیلی ک پتانس
ــوب،  ــدور شــمال- جن ــن اســت. در کری ــی بســیار پایی و بهــره وری فعل
نهایتــاً بتوانیــم 5 میلیــون تــن ظرفیــت بــار ترانزیتــی را افزایــش دهیــم 
و نکتــه اینجاســت کــه ممکــن اســت همیــن حــد افزایــش ظرفیــت بــار 
ــد.  ــه بزن ــا صدم ــی م ــار داخل ــل ب ــه حم ــدور، ب ــن کری ــی در ای ترانزیت
ــا  ــن 3 ت ــت بی ــن حال ــون در بهتری ــز اکن ــرب نی ــدور شــرق- غ در کری
ــم. اگــر سیســتم  ــی داری ــار ترانزیت ــش ب ــن ظرفیــت افزای ــون ت 5 میلی
بهره بــرداری خــود را تغییــر و بهــره وری را افزایــش دهیــم، ایــن ارقــام 
ــی  ــن تحول ــا چنی ــت. ام ــش اس ــل  افزای ــم قاب ــن ه ــون ت ــا 25 میلی ت
نیازمنــد ایــن اســت کــه توجــه خاصــی بــه مقولــه ی نرم افــزار و 

ــرد. ــره وری صــورت گی به

دقیقــاً مــا در همیــن بحــث نیــاز بــه تغییــر رویکــرد داریــم. متأســفانه 
ــی  ــدگاه صحیح ــا دی ــادی م ــی و اقتص ــؤوالن سیاس ــیاری از مس بس
ــد و  ــاره ی حمل ونقــل ریلــی خصوصــاً در حــوزه ی زیرســاخت ندارن درب
ــره وری را از شــبکه ی  ــا فشــارهای سیاســی، به ــا سیاســت گذاری ها ی ب
ــمت و  ــه س ــش را ب ــن بخ ــرمایه گذاری ها در ای ــد و س ــی می گیرن ریل
ــه نفــع ترانزیــت ریلــی نیســت، بلکــه  ــه  تنهــا ب ــد کــه ن ســویی می برن
باعــث هــدر رفــت ســرمایه ها می شــود. در حــال حاضــر بخشــی 
ــود دارد و  ــرای آن وج ــی ب ــای باالی ــه تقاض ــا ک ــی م ــبکه ی ریل از ش
پتانســیل ترانزیتــی مــا را به شــدت افزایــش می دهــد، روی زمیــن  
ــا فشــار سیاســیون در نقاطــی از کشــور شــبکه ی  ــا ب ــده اســت. ام مان
ریلــی توســعه پیــدا کــرده اســت کــه اصــوالً بــرای آن تقاضایــی وجــود 
ــت را  ــن وضعی ــوان ای ــور می ت ــرب کش ــمال غ ــرب و ش ــدارد. در غ ن
به وضــوح دیــد کــه فشــارهای سیاســی برخــی خطــوط ریلــی را ایجــاد 
کــرده، امــا ایــن خطــوط در بعضــی نقــاط، مبــدأ و مقصــد بــار و حتــی 
ــاری  ــت ب ــا انباش ــه م ــور ک ــرق کش ــس، در ش ــتند. برعک ــافر نیس مس
ــم، راه آهــن گســترش مناســبی  ــل  توجهــی داری ــی و صنعتــی قاب معدن
پیــدا نکــرده اســت و بارهــا روی جــاده حمــل می شــود و بــه ازای هــر 
ــاده حمــل می شــود،  ــل روی ج ــای ری ــه به ج ــاری ک ــر ب ــن- کیلومت ت

ــن  ــی، اولی ــر ترانزیت ــک تاج ــر ی ــی اســت و از منظ ــه بحــث مهم تعرف
ــد  ــده خواه ــت تعیین کنن ــه و امنی ــد هزین ــت و بع ــان اس ــت زم اولوی
ــود  ــا وج ــاره ی هزینه ه ــی درب ــرات متفاوت ــه نظ ــن نقط ــود. در راه آه ب
ــی  ــورت توافق ــت به ص ــای ترانزی ــل تعرفه ه ــا مث ــی هزینه ه دارد و برخ
ــال  ــا در ح ــن هزینه ه ــر م ــه نظ ــود. ب ــن می ش ــورها تعیی ــن کش بی
ــد  ــا بعضــی از فعــاالن حــوزه معتقدن ــاً مناســب اســت. ام حاضــر تقریب
هزینه هــا بــاال اســت و می تــوان هزینه هــا را کاهــش داد تــا بــازار 
رقابتی تــری را شــاهد باشــیم. امســال در اردیبهشــت ماه تعرفه هــا 
ــن  ــد ای ــی کشــور معتقدن ــاالن ترانزیت ــش داشــت و بخشــی از فع افزای
ــی کاهــش داده اســت. ــت ریل افزایــش مزیت هــای رقابتــی را در ترانزی

موانــع بیمــه ای و گمرکــی و مــرزی کــه در یــک جمع بنــدی می تــوان 
آن هــا را موانــع بروکراتیــک نامیــد، به شــدت در ترانزیــت ریلــی 
دســت وپا گیــر اســت و ایــن موانــع محــدود بــه حــوزه ی ریلــی نیســت 
و حــوزه ی جــاده ای هــم در ایــن زمینــه بــا موانــع جــدی مواجــه اســت. 
فرآیندهــای گمرکــی و مجوزهــا هنــوز در ابتدایی تریــن روش هــا انجــام 
ــد و  ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــت را تح ــان و امنی ــل زم ــود و عام می ش
ــوی  ــد به س ــا بای ــد. م ــارج می کن ــت خ ــا را از مطلوبی ــای م کریدوره
ــدت  ــدل به ش ــن م ــا در ای ــه فرآینده ــم ک ــت کنی ــبز حرک ــدور س کری
تســهیل شــود و موانــع بــه حداقــل برســد تــا بــار ترانزیتــی بــا ســهولت 

و ســرعت از کشــور عبــور کنــد.

ــود و  ــالح ش ــد اص ــا بای ــن نگاه ه ــود. ای ــارت می ش ــار خس ــور دچ کش
رویکردهــای فنــی و کارشناســی در حــوزه ی ریلــی جایگزیــن رویکردهــا 

ــود. و فشــارهای سیاســی ش
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