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

راهکارهایرفـعگلوگاههاوارتقایبهـرهوریریلی
خصوصی مشـارکت توسعهی با

سید مجتبی ناصریان
کارشناس حوزه ریلی

اقدامات 20 سـاله در تشـویق و بسـط مشـارکت خصوصی در ترابری ریلی، عمدتاً 
بـه جـذب منابـع مالی خصوصـی به سـخت افزار حمل ریلـی )مالکیـت و نگهداری 
نـاوگان ریلـی و مسـؤولیت تعمیرگاه هـای نـاوگان ریلـی( معطـوف بـوده  و بـاالی 
75 درصـد سـرمایه ی ایـن مشـارکت خصوصـی، بـا تسـهیالت حمایتـی دولـت و 
بانک هـا تأمین  شـده اسـت. ولی بر خـالف تصورات اولیه، به تشـکیل شـرکت های 
کوچـک حمـل ریلـی و مالکین کوچک و شـبه  دولتی منتهی شـده اسـت. در نبود 
نظام هـای کارآمـد و یکپارچـه ی تصمیم سـازی و تخریـب زنجیـره ی تأمیـن اقالم 
و تجزیـه ی سـرمایه گذاری در مقایسـه بـا شـرکت های خرده پـا یـا نیمـه  مسـتقل 
ذی ربـط، موجـب افت جدی بازدهی و افت بهره وری ملی شـده اسـت و در توسـعه 
و ارتقـای شـبکه ی ریلـی، صرفـاً بـه واگـذاری بعضـاً ناموفـق چند شـرکت اقماری 
محـدود شـده و در جـذب سـرمایه ی خصوصـی داخلـی یـا خارجـی یـا توسـعه ی 

خطـوط ریلـی و ارتقـای کیفیت شـبکه ی ریلی، توفیقی نداشـته اسـت. 
بـا توجـه بـه توضیحـات فـوق و تجـارب جهانـی، مطالعات متعـدد قبلـی و نظرات 
اعالمـی کارشناسـان ذی ربـط در رسـانه های جمعـی، بـه نظـر می رسـد افزایـش 
سـهم حمـل ریلـی، ارتقـای بازدهـی شـبکه و نـاوگان ریلـی و ارتقـای بهـره وری 
ترابـری ریلـی، نیازمند تشـکیل کارگروه راهبـردی برای تدوین ضوابـط و رویه های 

اجرایـی و ارتقـای کامـل راهکارهـای کلـی ذیل اسـت:

  در رویه های اولویت بندی امور ریلی
  در مدیریت بهره برداری و هدایت ترافیکی

  در تدوین و اصالح ضوابط و تعرفه های ریلی
  در اولویت بندی و تخصیص منابع مالی و تسهیالت مرتبط

  در انتخاب و ارزیابی و عزل مدیران دولتی
  در اولویت بندی طرح های ریلی

  در انتخاب و ارزیابی پیمانکاران و سازندگان مرتبط
انتقال  و  هزینه ها  کاهش  شرایط  و  مجوزها  برقراری  و  ساماندهی  در    

فناوری ها و ارتقای کیفیت خدمات
  در برقراری ارتباطات فعال با سازندگان و پیمانکاران بین المللی

  در نمایندگی ریلی ایران در مراجع جهانی ذی ربط
  و نهایتاً در توسعه ی نرم افزاری و برنامه های توسعه ی ریلی.

  به ویژه با مشارکت و سهامداری عمده ی صاحبان بارهای عمده در هر منطقه
  با الزام صاحبان بارهای عمده در توسعه و تعهدات حمل ریلی

  در الزام حداقل سقف توان مالی و اجرایی عوامل و سرمایه گذاران.

  در ابعاد تجاری؛
  با امتیازات بلندمدت زمانی

  با اختیارات برنامه ریزی مستقل و تعرفه های رقابتی
  با اختیارات و تسهیالت حمایتی از توسعه ی شبکه و ناوگان مرتبط.

  سازمان رگوالتوری و تنظیم مقررات و تعرفه ی ریلی
  سازمان بازرسی فنی و رسیدگی سوانح
  سازمان بیمه ی سرمایه گذاری های ریلی

  سازمان حمایت از فناوری های نو و ارتقای ترابری ریلی
  ســازمان تأمیــن بیمــه ی قراردادهــای ســرمایه گذاری و تأمیــن تضامیــن 
ــی ــاوگان ریل ــبکه و ن ــعه ی ش ــرمایه گذاری های توس ــی در س ــش خصوص بخ

  کارگــروه تخصصــی تلفیــق و تلخیــص و کارآمــدی مقــررات، ضوابــط و 
ــاوگان ریلــی ــرداری و پشــتیبانی شــبکه و ن رویه هــای بهره ب

  مراقبت ساختاری از عملکرد، منافع و بهره وری خصوصی.

به ویژه مدیران و کارشناسان ریلی، شامل؛
  آمـوزش گسـترده ی مفاهیـم و ابعـاد اجرایـی و کنترلی ذی ربـط )رویه ها 

PMBOK و ضوابـط نوین مدیریت پـروژه
  الگوهای شناسایی و مدیریت مخاطرات و ریسک ها

BLT و BOT و EPC&F مفاهیم و الزامات قراردادهای  
  رویه های نوین کنترل کیفیت و واپایش های مالی قراردادها

  آموزش گسترده ی اصول مدیریت دعاوی و پیشگیری خسارات
  فناوری های جدید اجرای ابنیه ی فنی خاص

  فناوری های جدید نگهداری و بهره برداری و تعمیر خطوط
  فناوری های نوین نگهداری، تعمیر و بهره برداری ناوگان ریلی بار و مسافر.

  بازنگری و تدقیق و تطبیق قراردادهای رایج پیمانکاری توسعه و نگهداری شبکه و 
قراردادهای حمل ریلی و قراردادهای تأمین و توسعه ی ناوگان ریلی

  برقراری ضوابط حمایت یکپارچه از سازندگان قطعات و تجهیزات ریلی و زنجیره ی 
تأمین مرتبط.

1( مشارکت فعال شرکت های خصوصی، انجمن های صنفی و 
تخصصی ذی ربط در تصمیم سازی ترابری ریلی؛

علی الخصوص؛

3( واگذاری هم زمان شبکه و ناوگان ریلی هر منطقه؛

4( ایجاد زیرساخت های مشارکت و هدایت فعال خصوصی؛

5(  ارتقای مهارت و سطح عوامل ارشد نهادهای دولتی و پیمانکاری

6(ارتقای سیستم های کاری رایج ترابری ریلی؛

2( ایجاد و رقابت  مشارکت های بزرگ خصوصی در توسعه ی 
شبکه و ناوگان ریلی؛
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