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

زمستانى که نشناسد  
دِر دولت سرایان را 

ــه  ــان ب ــؤوالن زب ــت مس ــر وق ــت  ه ــوب اس ــدر خ ــوی؛ چق ــک س از ی
ســخن می گشــایند و آمــار و ارقــام ارائــه می دهنــد، بــر اســاس مطالعــه 
و شــناخت باشــد. اســتفاده از واژه ی »ســرمای بی ســابقه« بــرای دمــای 
ــال  ــرمای س ــرف زمســتان و س ــه ب ــم در کشــوری ک ــه، آن ه 25 درج
ــا رکــورد بــاالی 8 متــر ارتفــاع در کتــاب  1350 هجــری شمســی آن ب
گینــس ثبــت شــده اســت و اغلــب مــردم از آن مطلــع هســتند، دور از 
واقعیــت اســت. علی الخصــوص در همــان ســال، دمــای اســتان خراســان 

بــه منفــی 37 درجــه نیــز رســیده بــود.
و از دیگــر ســوی؛ وقتــی  زمســتان ســخت اروپــا بــرای برخــی مســؤولین 
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فرهاد خوانساری
کارشناس حوزهی رسانه

ــه نقــل از معــاون مســافری شــرکت راه آهــن نوشــت؛ »ســرمای بی ســابقه در کشــور خصوصــاً در منطقــه ی ریلــی خراســان و  »تین نیــوز« ب
کاهــش دمــا تــا 25 درجــه در برخــی مناطــق مســیر ریلــی مشــهد، موجــب یخ زدگــی ســوزن ریــل، ســوخت لکوموتیــو و ســوپاپ ترمــز واگــن 
قطارهــا شــده اســت و بــه همیــن دلیــل تــردد اغلــب قطارهــای روز جمعــه ی مشــهد لغــو شــد«. ایــن در حالــی اســت کــه بــه گفتــه ی دبیــر 
انجمــن صنفــی شــرکت های حمــل و نقــل ریلــی، ســوابق مرتبــط نشــان می دهــد بــا تکیــه بــر دانــش هواشناســی کمتــر در ســال های دور، 

راه آهــن در ایــن شــرایط جــوی، عملکــرد بهتــری داشــته اســت.

قابــل رصــد و پیش بینــی اســت، انتظــار مــی رود بــا سیســتم های 
نویــن هواشناســی کــه خوشــبختانه هــم علــم و هــم کارشناســان آن در 
ــن حــوادث  ــری از ای ــرای پیش گی ــدات الزم ب دســترس هســتند، تمهی
ــدان و  ــرما و یخبن ــه س ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ــورت می پذیرف ص
ــادا،  ــی از کشــور کان ــیبری و مناطق ــی در س ــل ریل ــی حمل ونق دیرینگ
بــه مراتــب از کشــور مــا بیشــتر اســت. لیکــن؛ بــه ایــن میــزان دچــار 

ــوند. ــل نمی ش ــران و معض بح
ــه یــک اصــل انکارناپذیــر تبدیــل شــده  ــا دهــه ی قبــل ایــن شــعار ب ت
ــن  ــوالک و بهم ــه ک ــت ک ــی ای اس ــیله ی ارتباط ــل وس ــه؛ ری ــود ک ب
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حوادث شاخص طبیعی در جهان:
آمریکا

اروپا

طـــی 50 ســـال اخیـــر درکل جهـــان، بیـــش از 11 هـــزار بـــالی طبیعـــی 
بـــه وقـــوع پیوســـته و دو میلیـــون تـــن جانشـــان را از دســـت داده 
ـــده  ـــار آم ـــه ب ـــادی ب ـــرر اقتص ـــون دالر ض ـــی 6 تریلی ـــل 3 ال و  حداق
اســـت. قـــاره ی آســـیا بـــا وقـــوع 3 هـــزار فاجعـــه ی طبیعـــی، مقـــام 
ـــن  ـــد، فیلیپی ـــکا، هن ـــن، آمری ـــورهای چی ـــار را دارد. کش ـــن آم ـــم ای یک
ـــت  ـــه تح ـــش از هم ـــه بی ـــتند ک ـــورهایی هس ـــه کش ـــزی از جمل و اندون
ـــی  ـــارت های ناش ـــط خس ـــد. فق ـــرار گرفته ان ـــی ق ـــای طبیع ـــر بالی تأثی
ـــارد دالر  ـــر 175 میلی ـــغ ب ـــال 2016، بال ـــی در س ـــای طبیع از بحران ه
ـــارد  ـــدود 50 میلی ـــا )ح ـــن اتفاق ه ـــد از ای ـــا 30 درص ـــت. تنه ـــوده اس ب

ـــت. ـــوده اس ـــه ب ـــمول بیم دالر( مش
ـــه ای  ـــتان، حادث ـــوزناک زمس ـــرمای س ـــه و س ـــم مقال ـــگام تنظی در هن
ـــن  ـــه درد آورد. زمی ـــان را ب ـــردم جه ـــب م ـــه و ســـوریه، قل ـــخ در ترکی تل
لـــرزه ای بـــه بزرگـــی 7.8 ریشـــتر در ســـاعات اولیـــه ی روز دوشـــنبه 
17 بهمـــن 1401 )مطابـــق بـــا ششـــم فوریـــه-ی 2023(، جنـــوب 
ـــب  ـــب تخری ـــد و موج ـــوریه را لرزان ـــی از س ـــه و بخش های ـــرق ترکی ش
ـــان  ـــا زم ـــه ت ـــوری ک ـــه ط ـــد. ب ـــی ش ـــز عموم ـــکونی و مراک ـــازل مس من
ـــزار  ـــته و 120 ه ـــر کش ـــزار نف ـــر 43 ه ـــغ ب ـــطور، بال ـــن س ـــگارش ای ن
ـــانی  ـــد جســـتجو و امدادرس ـــته اســـت و رون ـــای گذاش ـــی برج ـــر زخم نف

ـــه دارد. ادام
تعییـــن میـــزان خســـارت جهانـــی گـــزارش بـــاال در حـــوزه ی ریلـــی 
ــکا و  ــده ی آمریـ ــاالت متحـ ــال 2020، ایـ ــا در سـ ــد. امـ ــر نشـ میسـ
روســـیه، باالتریـــن میـــزان ســـوانح ریلـــی را بـــه خـــود اختصـــاص 
ــا  ــی راه آهن هـ ــه ی بین المللـ ــار اتحادیـ ــه آمـ ــن زمینـ ــد. در ایـ دادنـ
ـــورد بررســـی  ـــی در 14کشـــور م ـــوانح ریل ـــت س ـــورد وضعی )UIC( در م
ـــب توجـــه  ـــن بررســـی جال ـــج ای ـــه نتای ـــه اســـت ک ـــرار گرفت ـــه ق و مطالع
اســـت. بعـــد از آمریـــکا و روســـیه، کشـــورهای آلمـــان، لهســـتان، فرانســـه 
ـــا  ـــن رتبه ه ـــی از ای ـــه، بخش ـــلم این ک ـــدر مس ـــد. ق ـــرار دارن ـــا ق و ایتالی
ـــورها  ـــن کش ـــی ای ـــوط ریل ـــول خط ـــل و ط ـــی حمل ونق ـــون فراوان مدی
ـــال  ـــم، در س ـــت بدانی ـــد نیس ـــم ب ـــن مه ـــر ای ـــرای درک بهت ـــت. ب اس
ــق  ــار از طریـ ــر بـ ــن- کیلومتـ ــارد تـ ــش از 2.500 میلیـ 2020، بیـ
ــه  ــی کـ ــت. در حالـ ــده اسـ ــا شـ ــیه جابه جـ ــی روسـ ــبکه ی ریلـ شـ
ایـــران، فقـــط موفـــق بـــه جابه جایـــی 34 میلیـــارد تـــن- کیلومتـــر 

ــال  ــه 174 س ــکا ب ــده ی آمری ــاالت متح ــن در ای ــاخت راه آه ــخ س تاری
ــکا را متحــول ســاخت.  ــاز می گــردد و ســاخت آن اقتصــاد آمری قبــل ب
درگزارشــی کــه ســندیکای راه آهن هــای آمریــکا منتشــر کــرده اســت، 
ــون  ــکا 31/5 میلی ــک آمری ــه ی ی ــرکت های درج ــال 2015، ش در س
ــه  ــد و ب ــا کرده ان ــور جابه ج ــن کش ــتریان ای ــرای مش ــار را ب ــن ب واگ
ــی  ــع طبیع ــاورزی و مناب ــاری، کش ــی، تج ــای صنعت ــه ی بخش ه هم
ــی  ــت ریل ــد. صنع ــانی کرده ان ــکا خدمت رس ــته ی آمری ــع وابس و صنای
ــکا را در  ــهرهای آمری ــن ش ــار بی ــی ب ــد از جابه جای ــدود 40 درص ح
برعهــده داشــته اســت. البتــه دلیــل کارآمــدی صنعــت ریلــی بــا وجــود 
حجــم بــاالی کاالهــای جابه جــا شــده، ســرمایه گذاری های زیــاد 
ــرکت های  ــر ش ــای اخی ــت. در دهه ه ــکا اس ــی آمری ــبکه ی ریل در ش
ریلــی آمریکایــی از هــر یــک دالر درآمــد خــود، بیــش از 40 ســنت را 
صــرف ســرمایه گذاری در زیرســاخت ها و تجهیــزات می کننــد و در 
ــیده  ــن رس ــر ممک ــه حداکث ــا ب ــن هزینه ه ــطح ای ــر س ــال های اخی س
اســت. پژوهش  هــا نشــان می  دهــد بیــن بهبــود و افزایــش ســطح 
ایمنــی بــا افزایــش ســرمایه گذاری ارتبــاط مســتقیم وجــود دارد. آمــار 
نیــز نشــان می دهــد کــه ایمنــی خطــوط ریلــی آمریــکا افزایــش یافتــه 
اســت. بــه عنــوان مثــال؛ از ســال 2000 نــرخ تصادفــات ریلــی 3 درصــد 

ــی 4 درصــد کاهــش داشــته اســت. ــان ریل ــرخ جراحــت کارکن و ن

هــر ســال بیــش از 2 هــزار حادثــه ی ریلــی در سراســر اتحادیــه ی اروپــا 
ــر  ــزار نف ــدود 1 ه ــن ح ــور میانگی ــوادث به ط ــن ح ــد. در ای رخ می ده
ــوند.  ــف می ش ــای مختل ــار جراحت ه ــزان دچ ــن می ــه  همی ــته و ب کش
ــارد  ــه ای بیــش از 1.4 میلی ــن ســوانح ســاالنه هزین ــا ای ــق برآورده طب

ــال دارد. ــورو به دنب ی
بــا توجــه بــه ســوانحی کــه بــرای قطارهــا در اتحادیــه ی اروپــا 
برنامــه ای  پیاده ســازی  بــه  تصمیــم   2014 ســال  از  مــی داد،  رخ 
سیســتماتیک بــرای »مدیریــت ریســک امنیــت« صنعــت ریلــی گرفتــه 

ــن شــعار را  ــی، ای ــران فعل ــا روش عملکــرد برخــی مدی نمی شناســد. ام
ــراوان مواجــه ســاخته اســت. ــای ف ــا و اگره ــا ام ب

به هرحــال؛ ســرمای زمســتان، ســیل، زلزلــه، آتشفشــان و ســایر 
رخدادهــای طبیعــی، در طــی ســالیان متمــادی در جهــان امــری معمول 
ــزی  ــوزی و برنامه ری ــه، عبرت آم ــوه ی مواجه ــم نح ــت. مه ــوده و هس ب
ــه روش هــای  ــف ب ــن حــوادث اســت کــه در کشــورهای مختل ــرای ای ب

ــوند. ــه می ش ــا آن مواج ــی ب ــی و علم منطق
ــالیان  ــط در س ــت غل ــک بدع ــاس ی ــر اس ــان، ب ــر کارشناس ــق نظ طب
ــوانح  ــوادث و س ــی ح ــق و واقع ــار دقی ــه ی آم ــن از ارائ ــر، راه آه اخی
ممانعــت کــرده و آمــاری از تعــداد ســوانح منتشــر نمی کنــد. در حالــی 
کــه بــرای بررســی و ارزیابــی دالیــل وقــوع حــوادث در مراکــز علمــی و 

ــت. ــروری اس ــوانح ض ــن س ــار ای ــی، انتش ــای تخصص انجمن ه
در ایــن بخــش، گــذری بــر تاریــخ حــوادث و ســوانح مهــم طبیعــی در 
ــای  ــی و درس آموزی ه ــل ریل ــان و کشــورمان در حــوزه ی حمل ونق جه

ایــن حــوادث خواهیــم داشــت.

ـــت! ـــده اس ـــی ش ـــار ریل ب
جهـــان  شـــهرهای  خطرپذیـــری  نگران کننـــده ی  افزایـــش 
ـــرورت  ـــا، ض ـــوادث و بالی ـــر ح ـــه( در براب ـــعه نیافت ـــوص توس )علی الخص
ــازی و  ــعه ی ملـــی و شهرسـ ــای توسـ بازنگـــری اساســـی در برنامه هـ
نیـــز ارتقـــا و تقویـــت برنامه هـــا و ابزارهـــای کاهـــش خطرپذیـــری و 

آمادگـــی و پاســـخگویی را چندیـــن برابـــر ســـاخته اســـت.
ـــن  ـــل ایم ـــل و نق ـــتم حم ـــک سیس ـــوان ی ـــه عن ـــن ب ـــبکه ی راه آه ش
و کارآمـــد در اغلـــب کشـــورهای جهـــان شـــناخته و بـــه کار گرفتـــه 
ـــل  ـــتم حم ـــی سیس ـــواره ایمن ـــه هم ـــائلی ک ـــی از مس ـــت. یک ـــده اس ش
ـــوانح ناشـــی  ـــوع س ـــد، وق ـــی ده ـــرار م ـــد ق ـــورد تهدی ـــی را م ـــل ریل و نق
ـــای طبیعـــی و آســـیب  ـــروز بالی ـــای طبیعـــی اســـت. ممانعـــت از ب از بالی
ـــت.  ـــن اس ـــر و غیرممک ـــدرت بش ـــد ق ـــارج از ی ـــی، خ ـــازه های ریل ـــه س ب
امـــا بـــا اقدامـــات مناســـب می تـــوان آســـیب پذیـــری زیرســـاخت ها 
ــر  ــگیرانه حداکثـ ــدام پیشـ ــر اقـ ــه هـ ــرای آن کـ ــرد. بـ ــر کـ را کمتـ
ـــت  ـــد از وضعی ـــه بای ـــا همیش ـــد، راه آهن ه ـــته باش ـــذاری را داش تأثیرگ
ـــن  ـــا آگاه باشـــند و هـــر کجـــا کـــه خطـــر چنی خطـــوط و مجـــاورت آن ه

ـــد. ـــبی بردارن ـــای مناس ـــود دارد، گام ه ـــی وج ـــع طبیع فجای
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ــن  ــی از امن تری ــا یک ــی اروپ ــت ریل ــا، صنع ــه آماره ــی ب ــا نگاه ــد. ب ش
ــی در  ــطح ایمن ــت. س ــان اس ــی در جه ــل زمین ــتم های حمل ونق سیس
ــت.  ــه اس ــود یافت ــی بهب ــرعت قابل توجه ــا س ــته ب ــه ی گذش ــول ده ط
ــب وکار و  ــردن کس ــود ک ــرای ناب ــیل الزم را ب ــار پتانس ــوادث فاجعه ب ح
کاهــش خدمــات دارنــد. ایــن همــان دلیلــی اســت کــه آژانــس راه آهــن 
ــی  ــگ ایمن ــک فرهن ــه الهام بخشــی و پیاده ســازی ی ــا )ERA( را ب اروپ

ــرده اســت.  ــب ک ــی ترغی ــرای سیســتم ریل ب
تجهیــز  ایمنــی،  ارتقــای  بــرای  شــده  انجــام  اقدامــات  از  یکــی 
زیرســاخت ها و تجهیــزات ریلــی بــه سیســتم های پیشــرفته ی کنترلــی 
اســت. اگــر چــه بــرای از بیــن بــردن خطــر بــروز ســوانح، سیســتم های 
ــی  ــد حت ــان می ده ــی نش ــواهد تجرب ــود دارد، ش ــی وج ــف فن مختل
ــال خطــر وجــود  ــی، احتم ــه سیســتم های کنترل ــا ب ــز قطاره ــا تجهی ب
ــن درک  ــه ای ــاختی ب ــت گذاران زیرس ــران و سیاس ــن رو مدی دارد. از ای
ــت  ــی و اولوی رســیده اند کــه حــذف تقاطع هــای هم ســطح، هــدف نهای
ــدی علمــی و  ــا رون ــی رود. ب ــه شــمار م ــی ب ــای ایمن ــرای ارتق ــی ب اصل
اساســی، تــا ســال 2030، نیمــی از ایــن تقاطع هــا در کل اروپــا حــذف 

می شــوند.
صــدور گواهــی ایمنــی در دو ســطح  و  بــرای مالــکان قطارهــا و نظــارت 
بــر ایمنــی، گام هــای دیگــری در مســیر کاهــش حــوادث و ســوانح بــوده 

اســت.

ژاپن

ما در کدام نقطه از ریل دنیا ایستاده ایم؟

ـــور  ـــی در کش ـــتگی زمین شناس ـــم پیوس ـــه ه ـــی و ب ـــت جغرافیای وضعی
ـــه  ـــرده اســـت ک ـــاد ک ـــداری را ایج ـــرایط ناپای ـــی ش ـــور کل ـــه ط ـــن، ب ژاپ
از آن جملـــه زمین لرزه هـــای مکـــرر در ایـــن کشـــور اســـت. شـــرایط 
ـــرف و  ـــارش ب ـــم و ب ـــای ضخی ـــترش ابره ـــث گس ـــز باع ـــی نی آب و هوای
بـــاران ســـنگین در ایـــن کشـــور می شـــود. بنابرایـــن؛ جـــای تعجـــب 
نیســـت کـــه ایـــن تنـــوع بالیـــای طبیعـــی هـــر ســـال بخش هـــای 
ـــن  ـــل راه آه ـــن دلی ـــه همی ـــد. ب ـــرار  ده ـــد ق ـــورد تهدی ـــی را م گوناگون
ژاپـــن از روش هـــای مختلـــف، به-خصـــوص بـــه وســـیله ی تحکیـــم 
ــی و  ــای طبیعـ ــرات نیروهـ ــش اثـ ــر کاهـ ــعی بـ ــاخت ها، سـ زیرسـ
ـــن  ـــوط شینکانس ـــت. خط ـــته اس ـــط داش ـــه خ ـــیب ب ـــری از آس پیش گی
و ســـایر خطوطـــی کـــه اخیـــراً ریل گـــذاری شـــده انـــد، عمدتـــاً بـــه 
ـــت  ـــی مقاوم ـــای طبیع ـــل نیروه ـــه در مقاب ـــده ک ـــی ش ـــه ای طراح گون

ـــد. کنن
ـــا اقداماتـــی چـــون محافظـــت ســـطوح شـــیب دار،  راه آهـــن ایـــن کشـــور ب
ــت  ــاد و تقویـ ــع وزش بـ ــب موانـ ــر، نصـ ــای بهمن گیـ ــاد نرده هـ ایجـ
زیرســـاخت ها در مقابـــل زلزلـــه و بـــه کارگیـــری سیســـتم های 
ــی  ــت بالیایـ ــته اسـ ــی توانسـ ــا، به خوبـ ــدار بالیـ ــایی و هشـ شناسـ
را کـــه در ســـایر کشـــورها منجـــر بـــه بحـــران می شـــود، کنتـــرل 
ـــش از  ـــال 2020، بی ـــن در س ـــه دارد. ژاپ ـــه نگ ـــطح حادث ـــرده و در س ک
ـــود  ـــی خ ـــبکه ی ریل ـــق ش ـــافر از طری ـــر مس ـــارد نفر-کیلومت 250 میلی
جابه جـــا کـــرده اســـت کـــه ایـــن نشـــان دهنـــده-ی جایـــگاه ویـــژه 
و بـــا اهمیـــت حمل ونقـــل ریلـــی مســـافری در ایـــن کشـــور اســـت. 
ـــگاه  ـــی دانش ـــات ژاپن ـــز مطالع ـــی مرک ـــق بررس ـــل طب ـــن دلی ـــه همی ب
ـــتثنایی و از  ـــن، اس ـــن ژاپ ـــی راه آه ـــده ی ایمن ـــتان، پرون ـــف انگلس کاردی
ـــی  ـــت. یعن ـــس اس ـــر از انگلی ـــر بهت ـــدود 200 براب ـــاری درح ـــر آم نظ

ـــافر/کیلومتر(! ـــارد )مس ـــر 40 میلی ـــته در ه ـــک کش ی
بخشـــی از دلیـــل عالـــی بـــودن ایمنـــی در شینکانســـن، بـــه وجـــود 

براســاس گــزارش مجامــع رســمی بین المللــی، ایــران هفتمیــن کشــور 
آســیب پذیر جهــان در حــوادث طبیعــی اســت. وجــود 31 نــوع رخــداد 
طبیعــی از 40 گونــه ی حــوادث طبیعــی شــناخته  شــده در دنیــا و بــروز 
ــر،  ــای اخی ــته و روزه ــالیان گذش ــف در س ــدید و خفی ــای ش زلزله ه
ــی در  ــا و پژوهش های ــام طرح ه ــزی و انج ــه و برنامه ری ــرورت توج ض
ــوص  ــد. علی الخص ــرار می ده ــد ق ــورد تأکی ــف را م ــای مختل حوزه ه
ــتگاه های  ــه در ایس ــتیم ک ــورهایی هس ــتین کش ــزو نخس ــه ج ــن ک ای

آغازیــن، از قطــار توســعه ی ریلــی پیــاده شــدیم!
ــرداری موفــق نخســتین راه آهــن در ایــران،  پیشــینه ی ســاخت و بهره ب
ــار و از  ــه دوره ی قاج ــالدی(، ب ــیدی )1848 می ــال 1227 خورش در س
ــان  ــردد. از آن زم ــاز می گ ــی ب ــدر انزل ــازار و بن ــدر پیرب ــه بن ــت ب رش
ــوده  تاکنــون، ســوانح ریلــی یکــی از چالش هــای مهــم ریلــی کشــور ب
اســت. طبــق بررســی های انجــام شــده، بیشــترین و بزرگ تریــن 
ــوده و  ــران رخ داده، حاصــل خطــای انســانی ب ــی کــه در ای ســوانح ریل
به رغــم تنــوع آب وهوایــی، دســت طبیعــت بــه مراتــب کمتــر از عامــل 

ــت. ــرده اس ــارت وارد ک ــی خس ــل ریل ــه حمل ونق ــانی ب انس
بــا عنایــت بــه پهنــه ی گســترده ی شــبکه ی ریلــی ایــران کــه 
ــی  ــش و در نواح ــرض ران ــز و در مع ــرف خی ــی ب ــرب، در نواح در غ
ــرار دارد،  ــره ق ــه و غی ــد زلزل ــر مانن ــوانح دیگ ــرض س ــف در مع مختل
ــی  ــه و بررس ــن؛ مطالع ــوانح و همچنی ــوادث و س ــتندات ح ــار مس انتش
ــه  ــا توجــه ب ــا ب ــر آن ه ــری موث ــه کارگی ــات ســایر کشــورها و ب تجربی
ــد و  ــیاری در رش ــر بس ــدف، تأثی ــتم ه ــای سیس ــرایط و ویژگی ه ش
ارتقــای ایمنــی سیســتم خواهــد داشــت. لیکــن؛ همان گونــه کــه قبــاًل 
آمــد، شــرکت راه آهــن بــر خــالف قانــون دسترســی آزاد بــه اطالعــات، 
از انتشــار ایــن گزارش هــا خــودداری می کنــد. متأســفانه در ســالنامه ها 
و ماهنامه هــای آمــاری راه آهــن هــم اطالعاتــی در بــاره ی ســوانح وجــود 
ــار  ــعه یافته، آم ــورهای توس ــه در کش ــت ک ــی  اس ــن در حال ــدارد. ای ن
ــی  ــد. بررس ــرار می دهن ــوم ق ــار عم ــانی در اختی ــه آس ــر را ب ــورد نظ م
راه آهن هــای موفــق دنیــا نشــان می دهــد ایمن ســازی شــبکه-ی 
ریلــی بــدون وجــود شــفافیت آمــاری و تحلیــل و بررســی موشــکافانه ی 

ــود. ــد ب ــر نخواه ــا امکان پذی آن ه
بــه دنبــال افزایــش تعــداد ســوانح ریلــی در یــک ســال گذشــته، آقــای 
ــه  ــتناد ب ــا اس ــی ب ــل ریل ــناس حمل ونق ــک، کارش ــر قربانعلی بی دکت
ــران در  ــوانح ای ــر، س ــزارش رولندبرگ ــد؛ در گ ــی می گوی ــع خارج مناب
ســال 2014 )بــر قطار-کیلومتــر(، بیــش از چهــار برابــر متوســط جهانــی 
ــران در  ــر روســیه اعــالم شــده اســت. همچنیــن؛ وضعیــت ای و 29 براب

ـــد  ـــای چن ـــه بازدیده ـــردد ک ـــاز می گ ـــر زرد( ب ـــخیصی )دکت ـــار تش قط
بـــاره را بـــر روی وضعیـــت زیرســـاخت آن انجـــام می دهـــد و بخـــش 
ـــار  ـــن قط ـــران ای ـــدید راهب ـــاط ش ـــت و انضب ـــوزش پرکیفی ـــه آم ـــر ب دیگ
مربـــوط اســـت. بخـــش دیگـــر از مزیت هـــای منســـوب بـــه ژاپـــن، 
بـــه بهـــای ســـرمایه گذاری های بـــاال در بخـــش ایمنـــی بـــه دســـت 
ـــرمایه گذاری  ـــد س ـــدود 40 درص ـــه در ح ـــوری ک ـــه ط ـــت. ب ـــده اس آم
ــات  ــرف اقدامـ ــارد دالر(، صـ ــن )1/7 میلیـ ــن ژاپـ ــاالنه ی راه آهـ سـ
ایمنـــی شـــده اســـت. در نهایـــت می تـــوان گفـــت: درآمـــد ثابـــت، 
ــراوان نقدینگـــی  ــده و فـ ــان فزاینـ ــا، جریـ ــکان کاهـــش هزینه هـ امـ
بابـــت پرداخـــت بدهی هـــا و ســـرویس پرکیفیـــت و اطمینان پذیـــری، 

ـــت. ـــوده اس ـــن ب ـــن ژاپ ـــت راه آه ـــل موفقی ـــی از عل برخ
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نتیجه گیری:

اصـــل پاســـخگویی دولـــت در برابـــر ملـــت در مواجهـــه بـــا افعـــال و 
ــه  ــد کـ ــی، می طلبـ ــوق عمومـ ــث حقـ ــده از حیـ ــات انجام شـ اقدامـ
ــات الزم  ــی، اقدامـ ــوادث طبیعـ ــی از حـ ــارات ناشـ ــت در خسـ دولـ
را انجـــام دهـــد. دولـــت، مطابـــق قوانیـــن مختلـــف اعـــم از قانـــون 
اساســـی، قانـــون مســـؤولیت مدنـــی، قانـــون توزیـــع عادالنـــه ی آب، 
ــی  ــه ی اجرایـ ــران و آیین نامـ ــتاد مدیریـــت بحـ ــکیل سـ ــون تشـ قانـ
ـــل  ـــی در مراح ـــارات طبیع ـــر خس ـــی در براب ـــؤولیت مدن آن، دارای مس
پیش گیـــری، زمـــان وقـــوع و پـــس از آن اســـت. مســـؤولیت مدنـــی 
ـــر  ـــت و ب ـــر نیس ـــور و تقصی ـــه قص ـــر ب ـــه منحص ـــن رابط ـــت در ای دول
ـــت. ـــی اس ـــف حاکمیت ـــک تکلی ـــی، ی ـــون اساس ـــل 129 قان ـــاس اص اس

ــای  ــداف برنامه هـ ــق اهـ ــت، تحقـ ــؤولیت دولـ ــال مسـ ــس از اعمـ پـ
ـــی  ـــت فرهنـــگ ایمن ـــه ایجـــاد و تقوی ـــا، ب کاهـــش خطـــر حـــوادث و بالی
و پیش گیـــری از حـــوادث در جامعـــه کامـــاًل بســـتگی دارد کـــه در 

ــا  ــی راه آهن ه ــه ی بین الملل ــه ی اتحادی ــورد مطالع ــور م ــان 14کش می
ــافر و  ــی مس ــزان جابه جای ــد می ــان می ده ــد، نش ــاره ش ــاًل اش ــه قب ک
ــت.  ــوب نیس ــدان مطل ــران چن ــی در ای ــل ریل ــق حمل ونق ــار از طری ب
یعنــی خطــوط راه آهــن در صنعــت حمل ونقــل جایــگاه باالیــی نــدارد. 
بــا وجــود آن کــه تعــداد ســوانح ریلــی نســبت بــه کشــوری ماننــد آمریکا 
و روســیه بــه مراتــب کمتــر اســت، امــا تعــداد ایــن حــوادث بــر مبنــای 
ــده  ــار، تکان دهن ــافر و ب ــل مس ــی، حمل ونق ــول خطــوط ریل ــزان ط می

اســت.
ــوط  ــق خط ــافر از طری ــار و مس ــی ب ــبت جابه جای ــه نس ــی ب ــه عبارت ب
ریلــی، تعــداد ســوانح زیــادی در کشــور رخ داده و همیــن آمــار نســبت 
بــه 14کشــور مــورد مطالعــه، ایــران را در رتبــه ی ســوم قــرار داده اســت. 
ــب در  ــه ترتی ــه ب ــتان و ترکی ــال 2020، لهس ــزارش س ــن گ ــق ای طب
ــد و انگلســتان از ایــن  ــرار دارن ــران ق رتبــه ی یکــم و دوم و پیــش از ای

نظــر در جایــگاه آخــر قــرار دارد.

ــوع  ــن؛ موضـ ــم نقـــش دولـــت پررنـــگ اســـت. همچنیـ ــا هـ این جـ
ــای  ــای ایمنـــی و پیش گیـــری از مصدومیت هـ آینده پژوهـــی در ارتقـ
ناشـــی از حـــوادث طبیعـــی، از اهمیـــت فراوانـــی برخـــوردار اســـت. 
ـــات و  ـــالوه ی ارتباط ـــداوم، بع ـــتمر و م ـــد، مس ـــوزش هدفمن ـــش آم نق
اطالع رســـانی درســـت و کامـــل، کمتـــر از ســـایر موضوعـــات ذکـــر 
شـــده نیســـت. لیکـــن؛ توضیـــح آن هـــا از حوصلـــه ی موضـــوع ایـــن 

ـــت. ـــارج اس ـــه خ مقال
ــل  ــد حمل ونقـ ــر می رسـ ــه نظـ ــر، بـ ــوادث اخیـ ــه حـ ــه بـ ــا توجـ بـ
در خصـــوص  غیرعامـــل  پدافنـــد  مهم تریـــن  ریلـــی می توانـــد 
ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــد. ب ـــی  باش ـــرایط بحران ـــان و کاال در ش ـــی انس جابه جای
ـــترین  ـــران، بیش ـــرایط بح ـــت در ش ـــل، الزم اس ـــاص ری ـــای خ ویژگی ه
ســـرمایه گذاری دولتـــی در حمل ونقـــل، بـــه حـــوزه ی ریـــل کـــه در 
ـــن و  ـــرایط بهم ـــی و در ش ـــوزه ی هوای ـــه ح ـــبت ب ـــوالک نس ـــرایط ک ش
ـــاص داده  ـــتری دارد، اختص ـــی بیش ـــاده ای ایمن ـــوزه ی ج ـــه ح ـــیل، ب س
ـــرای کاهـــش  ـــه ب ـــک دالر هزین ـــر ی ـــان، ه ـــر کارشناس ـــق نظ ـــود. طب ش

ـــت. ـــد داش ـــرمایه خواه ـــت س ـــی، 7 دالر بازگش ـــای طبیع بالی
ـــص  ـــرد نواق ـــه  ک ـــای حوال ـــر، به ج ـــان ام ـــم متولی ـــد داری ـــان، امی در پای
و کاســـتی ها بـــه ادوار و دولت هـــای گذشـــته، بـــا درایـــت، همدلـــی 
و تعامـــل بیشـــتر بیـــن متولیـــان ریلـــی کشـــور و مراکـــز علمـــی و 
انجمن هـــای تخصصـــی، تـــا 21 مهرمـــاه ســـال 1402 )مصـــادف بـــا 
13 اکتبـــر 2023( کـــه روز ملـــی کاهـــش اثـــرات بالیـــای طبیعـــی 
ـــی و  ـــرمایه های مل ـــی س ـــاهد تباه ـــر ش ـــت، دیگ ـــده اس ـــذاری ش نامگ

ـــن. ـــیم. آمی ـــی نباش ـــافران ریل ـــی روزگار مس تیرگ

ربفی افتاد اپک و روشن لیک
روز ما جمله تیره رکد و تباه
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