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کارعلمی،حلقهیمفقودهی
مدیریتبحراندرراهآهن

مهرداد تقی زاده
معاون اسبق وزارت راه و شهرسازی

در  راه آهن  در  فعالیت  سابقه ی  سال   30 از  بیش  با 
مسؤولیت ها و سمت هایی مثل؛ مشاور و معاون شرکت 
راه آهن، مدیرعاملی شرکت رجا و عضو هیأت مدیره ی 
و  دستورالعمل  هیچ  است  مشخص  آن چه  راه آهن، 
آئین نامه یا چارچوب و روشی که بتواند به صورت جامع و 
اصولی با برف، یخبندان، سیل، زلزله و سوانح خاص مقابله 
و بحران را مدیریت کند، در راه آهن ندیدم و فکر نمی کنم 
چنین چیزی در این سازمان وجود داشته باشد. شاید 
آیین نامه هایی برای پیشگیری از برخی تغییرات جوی 
داشته باشیم از جمله مقررات عمومی حرکت در راه آهن 
که برخی از موارد و زمینه های پیشگیری درآن لحاظ 
شده است. اما دستورالعملی که کامل و جامع باشد و تمام 

سابقه ی  که  مدیرانی  از  یکی  به عنوان 
و  راه آهن  شرکت  در  مدیریت  طوالنی 
بفرمایید  دارید،  آن  تابعه ی  شرکت های 
در مواقع بروز بالیای طبیعی مثل بارش 
این  سیل،  شدن  جاری  یا  برف  سنگین 
دستورالعملی  چه  اساس  بر  مجموعه 
مدیریت  را  شده  حادث  بحران های 

می کند؟

سوانح طبیعی و غیرطبیعی را در سناریوهای مختلف 
پوشش دهد و تیم ها و گروه های پیشگیری از سوانح بر 
اساس این دستورالعمل و سناریوها تمرین و اقدام و عمل 

کنند، چنین سندی در راه آهن نداریم.

و  ایران  در  اخیر  سال های  در  هوایی  و  آب  تغییرات 
سراسر جهان شکل متفاوتی به خود گرفته است و گاه 
پدیده های جوی غافلگیرکننده ای روی می دهد که باید 
برای آن برنامه ریزی قبلی داشته باشیم. اما باید اذعان کرد 
که ما آمادگی الزم برای تغییرات آب و هوایی و حوادث 
طبیعی جوی را نداریم. چون همان طور که عرض کردم، 
دستورالعمل کاملی برای این موارد نداریم. طبعاً چون 
دستورالعملی نداریم، تمرین و آمادگی خاصی هم نداریم 
و هر آن چه در مواقع بحرانی روی دهد، یا دست کم بیشتر 
آن چه در مواقع بحرانی روی دهد، در همان میدان عمل 
و به صورت تمرین نشده و فی البداهه انجام می شود. ضمناً 
باید این نکته را اضافه کنم که در سال های اخیر آمادگی 
شبکه ی ریلی کشور برای سوانح طبیعی و پدیده های آب 

موضوع  برای  کشور  راه آهن  مجموعه ی  در  ما  وقتی 
مدیریت بحران و مواجهه با مخاطرات طبیعی و سوانح 
کار عمیق علمی انجام نداده ایم، شخص بنده هم که یکی 
از مدیران ارشد راه آهن بودم، دستورالعمل و نقشه ی راه 
علمی و کارشناسی شده ای در اختیار نداشتم که بر اساس 
آن به مقابله با سوانح بروم و برای مدیریت بحران اقدام 
کنم. بنابراین؛ وقتی سانحه ای پیش می آمد، چه من و چه 
سایر مدیران باید روی این موضوع در همان لحظه بررسی 
می کردیم تا راهکارهایی برای کاهش آسیب ها و خسارات 
و عبور از بحران پیدا می کردیم. راه آهن باید برای تدوین 
چنین دستورالعملی مشاور می گرفت و مراکز تحقیقی و 
پژوهشی و دانشگاه ها را به خدمت خود در می آورد تا 
راهکارهای علمی و تخصصی و فناوری های نوین برای 

در سال های اخیر با پدیده ای جوی بیشتر 
آمادگی  راه آهن  مواجه ایم.  شدیدتری  و 

رویارویی با این پدیده ها را دارد؟

مواقع  در  که  کجاست  اصلی  مشکل 
اضطراری وقوع حوادث طبیعی، راه آهن 
کشور بدون آمادگی و برنامه و سناریو و 
طبعاً با خطاهای فراوان به مقابله با بحران 

می رود؟

و هوایی نه تنها رشد نداشته، بلکه افت داشته است.

14
01

ن /
ستا

زم
 / 

56
ی 

اره 
شم

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

بی توجهی به انجام کارهای علمی و تحقیقی به منظور تدوین دستورالعمل ها و سناریوهای مدیریت بحران، حلقه ی مفقوده ی مهم مقابله با 
پدیده های جوی و سوانح به شمار می رود. این سخنان معاون سابق وزارت راه و شهرسازی و یکی از مدیران باسابقه ی حوزه ی حمل ونقل 
کشور است که معتقد است آئین نامه و یا چارچوب خاصی در مواقع ضروری در راه مدیریت کالن راه آهن وجود ندارد. در این رابطه با ایشان 

گفتگویی صورت گرفته است که در ادامه می خوانید؛
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زمانـی کـه معـاون حمل ونقـل وزارت راه و شهرسـازی 
بـودم، در سـفری کـه بـه کشـور روسـیه داشـتم، آنجا 
شـنیدم سـهم حمل ونقـل ریلـی در حمـل بـار ایـن 
کشـور 80 درصد اسـت و این برای من که در کشـورم 
سـهم راه آهـن در جابه جایـی بار کمتـر از 7 تا 8 درصد 
اسـت، بسـیار تعجب آور بود. وقتی از آن ها در این مورد 
سـؤال کـردم، جـواب دادنـد؛ چون کشـور روسـیه یک 
کشـور سردسـیر اسـت، بـا مطالعـه و تحقیـق بـه این 
نتیجـه رسـیده اند کـه مطمئن تریـن روش حمـل بـار 
از طریـق خـط راه آهـن اسـت و بـه همین دلیـل برای 
گسـترش شـبکه ی ریلی و ایمنی آن مطابق با شـرایط 
اقلیمـی، سـرمایه گذاری کرده انـد. بنابرایـن؛ می تـوان 
دریافـت که در شـرایط بـرف و یخبندان های منفی 50  
درجـه هـم اگر طبـق معیارهای کارشناسـی شـبکه ی 

از تجارب کشورهای دیگر می توان برای 
ایران الگوبرداری کرد؟

مقابله با سوانح را مورد تحقیق قرار دهند و روی این موارد 
برای کشور  کار می شد و مدل بومی سازی شده ی آن 
تدوین می شد تا به عنوان  مثال بدانیم در مواقع بارش 
برف و یخ زدگی چه اقداماتی از قبل باید انجام دهیم که 
قطارهای ما به نحو ایمن به حرکت خود ادامه دهند. در 
کشورهای دیگر این کار انجام  شده است و آن ها بر اساس 
روش های علمی دستورالعمل ها و سناریوهای پیش بینی 
و مقابله با سوانح خود را تدوین کرده اند و به همین دلیل 
در این کشورها وقتی برف سنگین ببارد، شاهد مختل 

شدن آمد وشد ناوگان ریلی نیستیم. 

خـود را تجهیـز کنیـم و بـرای مـوارد خـاص برنامـه ی 
علمی و کارشناسـی شـده داشته باشـیم، می توان روی 
یـک شـبکه ی ریلـی پایـدار که سـهم 80 درصـدی از 
حمـل بـار را جـذب کند، حسـاب کـرد. ایـن در حالی 
اسـت کـه در کشـور مـا وقتی دما بـه منفـی20 درجه 
برود، مشـکالت اساسـی در شـبکه ی ریلی داریم و این 
معضـل دلیلـی نـدارد جـز این کـه مـا بـرای بحران هـا 
نمی شـویم.  آمـاده  علمـی  و  روشـمند  به صـورت 
کشـورهای دیگـری مثـل سـوئد هـم بـرای مقابلـه بـا 
پدیده هـای جـوی و ایمنـی و حفـظ سـرعت قطارهـا 
قابل توجهـی  کارهـای  یخبنـدان  و  بـرف  در شـرایط 
انجـام داده انـد. ایـن الگوهـا در جهـان وجـود دارد و ما 
هـم می توانیـم از آن هـا اسـتفاده کنیم. به شـرط آن که 

شـیوه ی مدیریـت خـود را متحـول کنیم.
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