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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
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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. 
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راه آهن آمادگى الزم براى 
مواجهه با سوانح را ندارد 

حوزه ی  در  طبیعی  حوادث  بروز  هنگام 
ریلی، چقدر آمادگی برای مواجه شدن با 
این شرایط در کشور وجود دارد؟ آیا این 
آمادگی در سال های اخیر افزایش داشته 

است؟

محمود حشمتی
رئیس اسبق کمیسیون عالی سوانح 

رعایــت نظــم و انضبــاط پادگانــی در اجــرای دســتورالعمل های پیشــگیری از ســوانح از ســوی کارشناســان، عامــل اصلــی امنیــت مســافران در 
ســفرهای ریلــی عنــوان  شــده اســت. بــه گفتــه ی فعــاالن ایــن حــوزه، ایــن نظــم و انضبــاط از ســوی مدیــران ناآزمــوده و بی تجربــه مــورد 
غفلــت قرارگرفتــه اســت. محمــود حشــمتی، رئیــس اســبق کمیســیون عالــی ســوانح و هیــأت تدویــن مقــررات عمومی حرکــت راه آهــن، یکی 
از پیشکســوتان ریلــی کشــور اســت کــه ســوابق طوالنــی در حوزه هــای مرتبــط بــا ســوانح و مدیریــت بحــران در شــرکت راه آهــن دارد. در 

ادامــه گفتگــو بــا ایــن پیشکســوت ریلــی را می خوانیــد.

و  طبیعی  حوادث  از  پیشگیری  و  پیش بینی  مورد  در 
شدن  جاری  و  طوفان  و  برف  بارش  مثل  رویدادهایی 
سیالب که ممکن است در فصولی مثل پائیز و زمستان 
و حتی گاهی مواقع در بهار و تابستان به وجود بیاید، 
راه آهن دستورالعمل فنی کاملی دارد. این دستورالعمل 
باید به وسیله ی عوامل اجرایی که عهده دار ایمنی خطوط 
و سفرهای ریلی هستند، اجرا شود. بررسی و بازدید منظم 

خطوط و اتصاالت ریلی در نقاط سیل خیز، آماده سازی 
قطارهای برف روب در مسیرهایی که با احتمال ریزش 
یعنی  ریزی  زوال  مواجهند،  بهمن  یا  برف  سنگین 
درخطر  که  آهن  خطوط  از  بخش هایی  ایمن سازی 
ریزش سنگ قرار دارند )با تثبیت یا رهاسازی سنگ ها(، 
بررسی سوزن ها از نظر سیستم جلوگیری از یخ زدگی و 
بسیاری موارد دیگر از جمله آیتم هایی است که در این 

4
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به نظر شما چرا نیروی انسانی راه آهن در 
حوزه ی سوانح طبیعی از انضباطی که به 

آن معتقدید دور شده  است؟

مثل  و قدیمی  برای مشکالت مزمن  آیا 
یخ زدگی سوخت لکوموتیوها و مدار ترمز 
است؟  شده  پیدا  راه  حلی  زمستان  در 
را  مشکالت  این  باید  سازوکاری  چه  با 

برطرف کرد؟

طبیعی  حوادث  از  کشور  ریلی  شبکه ی 
چه  گذشته  سالیان  در  بزرگ  سوانح  و 
آیا  است؟  داشته  آموخته هایی  درس 
انجام   پیشین  تجربیات  از  مستندسازی 

شده است؟ و  پیش بینی  حوزه ی  در  که  انسانی  نیروی 
پیامدهای منفی سوانح  و  از خسارت  جلوگیری 
این  نمی شوند.  ساخته  یک شبه  می کنند،  کار 
گزینش  درست  سیستم  یک  تحت  باید  نیروها 
نظارت  تحت  سال ها  و  ببینند  آموزش  و  شوند 
نیروهای ماهر و پیشکسوت کار کنند و شرایط 
کنند  تجربه  میدانی  به صورت  را  جوی  مختلف 
به  و  باشند  داشته  را  خطر  تشخیص  قدرت  تا 

نیروهای قابل  اتکا تبدیل شوند.
و  نیست  بخش  این  نیروهای  مختص  این  البته 
به  باید  راه آهن  در  انسانی شاغل  نیروهای  تمام 
همین صورت پرورش پیدا کنند. متأسفانه به دلیل 
اشکاالت ساختاری که در مدیریت راه آهن وجود 
دارد و همچنین به دلیل خصوصی سازی های غیر 
اصولی و بدون مطالعه که در این مجموعه انجام 
آبدیده  و  انسانی  نیروی  آموزش  موضوع   شده، 
طبیعی  بالیای  سخت  شرایط  در  آن ها  کردن 
تحت نظارت افراد صاحب  تجربه، مورد بی توجهی 

قرارگرفته است.
دستورالعمل های  و  آیین نامه ها  اجرای  مبحث 
پیش بینی و پیشگیری از سوانح و تغییرات جوی 
نیز به پیمانکارانی واگذارشده که در این فرآیند 
ثبات و انضباطی که الزمه ی کار است را مد نظر 
قرار نمی دهند و به همین دلیل سیستم مذکور 

سیستم سوخت لکوموتیو اگر به آب و لجن آلوده 
باشد و تصفیه نشده باشد، در هوای سرد یخ زدگی 
سوخت اتفاق می افتد. در سانحه ی یخ زدگی قطار 
مشهد که اخیراً اتفاق افتاد، شنیده  شده است که 
سوخت موجود در باک قطار با مقدار قابل توجهی 
لجن و آب آمیخته بوده و به همین دلیل دچار 
یخ زدگی شده بود. در لکوموتیوهای جدیدی که 
راه آهن خریداری کرده، این مشکل تا حد زیادی 
حل شده است. چون سیستم سوخت رسانی دارای 
تصفیه است و اگر آب و لجن و ناخالصی دیگری 

در سوخت باشد، آن را از گازوئیل جدا می کند.
این  سوخت  یخ زدگی  مشکل  عمده ی  بنابراین؛ 
وارد  باید تصفیه  شده و سالم  است که سوخت 
در  که  دیگری  موضوع  شود.  احتراق  سیستم 
مورد یخ زدگی سوخت وجود دارد این است که 
در  و  بود  آمریکایی  راه آهن  قدیمی  دیزل های 
مدار  در  اضافی  سوخت  آمریکایی،  دیزل های 
فرآیند چرخش،  این  برمی گشت و طی  باک  به 
سوخت در باک گرم می ماند و مشکل یخ زدگی 
و  زیمنس  از  که  دیزل هایی  در  اما  نداشتیم. 
از  بخشی  شد،  خریداری  فرانسوی  شرکت های 
سیستم که وظیفه ی گرم نگه داشتن سوخت را 

موضوع مستندسازی سوانح و استخراج تجربیات و 
آموخته ها یکی از مباحث مهمی است که متأسفانه 
به همان دالیلی که عرض کردم، یعنی ضعف های 
مدیریتی و نبود رویکرد صحیح به اهمیت استفاده 
از سوانح طبیعی  برای عبور  تجربیات گذشته  از 
است.  قرارگرفته  غفلت  مورد  آتی،  بحران های  و 
راه آهن  در  ماهنامه  به صورت  مجله ای  درگذشته 
در  سوانح  اطالع رسانی  که ضمن  می شد  منتشر 
سراسر شبکه ی ریلی کشور، این که چه برخوردی 
دستورالعمل های  آیا  و  انجام  شده  سوانح  این  با 
پیشگیری به درستی اجرا شده یا نه را مورد بررسی 

قرار می داد.
 عالوه بر این؛ اگر کوتاهی انجام  شده بود، مقصران 
هم مورد بازخواست قرار می گرفتند و در این مجله 
منتشر می شد و ضمناً راهکارهای جلوگیری از تکرار 
سوانح هم بیان می شد. چنین مجله ای می تواند یکی 
باشد.  مطلوب مستندسازی سوانح  راهکارهای  از 
اما این مجله سال هاست منتشر نمی شود. کوتاه 
 سخن این که مبحث مستندسازی و به روزرسانی 
دستورالعمل های پیش بینی و پیشگیری از سوانح و 
درس گرفتن از سوانحی که در شبکه ی ریلی روی 
می دهد، آن چنان  که باید و شاید مورد توجه مدیران 

راه آهن نیست.

دستورالعمل مدنظر قرارگرفته است.
بحث اصلی این است که آیا این دستورالعمل به خوبی 
باید گفت؛ راه آهن برای  یا نه؟ در پاسخ  اجرا می شود 
مواجهه با عوامل جوی و حوادث ناشی از تغییرات آب وهوا 
نیازمند سازوکاری شبیه آن چیزی است که در پادگان ها 
و سیستم های نظامی اجرا می شود. شاید تصور کنید این 
حرف مقداری اغراق آمیز است که بخواهیم برای مقابله با 
برف و یخبندان یا سیل، از نیروی انسانی ارتش با نظم 
و انضباط شدید الگوبرداری کنیم. اما این عین واقعیت 
است که موضوع سوانح با جان مسافران سروکار دارد 
و اگر چنین نظم و انضباطی از سوی نیروی انسانی و 
عوامل مسؤول پیش بینی و پیشگیری سوانح طبیعی در 
کار نباشد، حتی با بهترین دستورالعمل ها و مدرن ترین 
تجهیزات هم نمی توان به مقابله با این شرایط رفت و 
ایمنی و آرامش مسافران را در سفرهای ریلی تضمین 

کرد.
اجرایی  عوامل  در  اکنون  انضباطی  من چنین  باور  به 
راه آهن که مسؤول مقابله با شرایط فوق العاده ی جوی 
و بالیای طبیعی هستند، وجود ندارد و به همین دلیل 
آمادگی حمل ونقل ریلی برای پدیده هایی مثل برف و 

یخبندان و سیل سال به سال کمتر شده است.

ناکارآمد شده است. در یک نگاه کلی تر، مدیریت 
سیستم  شدن  ناکارآمد  در  نیز  راه آهن  کالن 
سهم  طبیعی  سوانح  از  پیشگیری  و  پیش بینی 

عمده ای دارد.
همان گونه که عرض کردم این سیستم در صورتی 
درست و منضبط عمل خواهد کرد که مدیران 
ارشد شرکت راه آهن و مدیرعامل این شرکت از 
دل این مجموعه برآمده باشند و سال ها تجربه ی 
و  مدیریت  توانمندی  و  باشند  اندوخته  میدانی 
ایجاد نظم پادگانی در فرآیند اجرا و نظارت عبور 

از بحران را داشته باشند.
متأسفانه در عمل چنین چیزی نیست و مدیران 
منصوب  سیاسی  فرآیند  یک  در  راه آهن  ارشد 
می شوند و برای این کار خطیر تجربه ی الزم را 
ندارند. از نظر من که سال ها در حوزه ی سوانح 
در  فقط  داده ام،  انجام  مدیریتی  و  میدانی  کار 
دوره ی مدیریت مرحوم دادمان بر شرکت راه آهن 
و  سوانح  از  پیشگیری  مبحث  به  حدودی  تا 
مدیریت بحران، رویکرد صحیحی وجود داشت و 
سایر مدیران راه آهن در این زمینه نگاه و عملکرد 

مطلوب نداشته اند.

به عهده داشت، به خواست سفارش دهنده- یعنی 
خود ما- حذف شد.

یا  این دیزل ها  ما هنگام خرید  واقع مدیران  در 
تمام  قیمت  کاهش  برای  احتماالً  خرید  از  بعد 
که  دیگر  خاص  دالیل  یا  و  صرفه جویی  و   شده 
از سیستم  نیست، یک بخش ضروری  مشخص 
موضوع  همین  و  کردند  حذف  را  سوخت رسان 
موجب می شود در زمستان گازوئیل در سیستم 
سوخت رسانی لکوموتیو به صورت ژله ای در بیاید 
و دیزل به مشکل برخورد کند. بد نیست بدانید 
در سیبری روسیه که زمستان های بسیار سختی 
مخلوط  با  را  ژله ای شدن سوخت  مشکل  دارد، 
کردن نفت با گازوئیل حل می کنند و این تجربه 
متأسفانه  اما  کردم.  منتقل  دوستان  به  بنده  را 
و  تجربه  افراد صاحب   وقتی  نشد. طبعاً  توجهی 
و  گذاشته شوند  کنار  کوران حوادث  در  آبدیده 
جایگاه های مدیریتی به افرادی سپرده شود که 
توان تشخیص خطر و برطرف کردن آن را نداشته 
باشند، این موضوعات به صورت مزمن درمی آید و 

حل نمی شود.
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و  پیش بینی  امکان  بله.  می کنم،  عرض  اطمینان  با 
این  دست کاماًل وجود  از  از وقوع حوادثی  جلوگیری 
قبل  روز  از چندین  را هواشناسی  اصل موضوع  دارد. 
اطالع رسانی کرده بود. اما گویا در راه آهن هیچ تصوری 
از سیر قطار و امکان بروز مشکل وجود نداشته است! 
به نظر می رسد به رغم اهمیت فراوان این پیش بینی، 
بر  پیش گیری  و  مقابله  فکر  به  راه آهن  ارشد  مدیران 

نیامده اند.

ــی و  ــکان پیش بین ــما ام ــر ش ــه نظ ب
ــل  ــی مث ــوع حوادث ــری از وق جلوگی
یــخ زدن قطــار تهــران- مشــهد، 

وجــود دارد؟

بــا  راه آهــن  مواجهــه ی  نحــوه ی 
ســیر  در  پیش آمــده  مشــکل 
قطارهــای مســافری را چگونــه ارزیابی 

؟ می کنیــد
سیر  در  پیش آمده  مشکل  در خصوص  به طور خاص 
بدترین  فریمان،  ایستگاه  در  مشهد  مسیر  قطارهای 

کشور  ریلی  حوزه ی  شما  نظر  به 
یا  و  برف  سنگین  بارش  مواقع  در 
و  زلزله  وقوع  یا  سیل  شدن  جاری 
سوانح دیگر چقدر آمادگی مقابله و 
امن  به صورت  سرویس دهی  تداوم 

دارد؟
این موضوع در دو سطح قابل  بررسی است. اول این که 
به لحاظ عملیاتی در حال حاضر کمترین آمادگی برای 
با حوادث احتمالی وجود دارد. جالب است  رویارویی 
سازمان،  سوانح  با  مواجهه  ارکان  از  یکی  که  بدانید 

احسان ساالری
کارشناس حوزهی ریلی

ساعت ها  مسافرین  اوالً  شد.  اتخاذ  ممکن  تصمیمات 
در ایستگاه فریمان سرگردان بودند. با توجه به این که 
تنها عامل بروز مشکل برودت هوا بود، امکان رفع نقص 
بعد،  مرحله ی  در  داشت.  وجود  قطار  سیر  و  موقت 
مشهد  مسیر  مسافری  قطارهای  تمامی  روز  دو  برای 
لغو شد. موضوعی که برای بدنه ی کارشناسی راه آهن 
بدترین  در  قطارها  سیر  دنیا  در  نیست.  قابل پذیرش 
شرایط ادامه می یابد تا کمک  حال مسافران باشد. اما 
این جا حمل ونقل جاده ای بدون توقف به کار خود ادامه 

داد و راه آهن سیر قطارهای خود را متوقف کرد!

قطار نجات راه آهن است. تا جایی که بنده اطالع دارم، 
حدود سه سال است که تاریخ تعمیرات اساسی این 
واگن ها منقضی شده و همچنان راه آهن درگیرودار عقد 
قرارداد و تعمیر اساسی این واگن ها است. این موضوع 
راه آهن  مسؤوالن  اشراف  و  دغدغه  از سطح  نمونه ای 
نشان می دهد. دومین  را  این  دست  از  به موضوعاتی 
مسأله، دانش و روش های مواجهه با مسأله در سطح 
متخصصان ریلی است. در این زمینه تقریباً کمبودی 
و  گذشته  سالیان  از  رسوب کرده  دانش  ندارد.  وجود 
متخصصان فارغ التحصیل از دانشکده های ریلی، اشراف 
کافی به مسائل داشته و امکان مدیریت و برنامه ریزی 
که  دارند  را  طبیعی  حوادث  و  بحران ها  با  مواجهه 
کمترین  راه آهن،  مدیریت  فعلی  دوره ی  در  متأسفانه 

توجه در به کارگیری کارشناسان شده است.

ــه  ــدام دوره ب ــما در ک ــاد ش ــه اعتق ب
ــی در  ــوزه ی ریل ــدن ح ــد ش توانمن
برابــر مخاطــرات طبیعــی بیشــتر 

ــد؟ ــه ش توج
به طورکلــی در ســاختار راه آهــن، کمیســیون های 
جلوگیــری از ســوانح نواحــی وظیفــه ی پیش گیــری  14
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ــی  ــا پدیده های ــوی ی ــرات ج ــی تغیی ــال؛ گاه ــن  ح ــا ای ــد. ب ــمار می آین ــه ش ــان ب ــران و جه ــفرها در ای ــن س ــزو امن تری ــی ج ــفرهای ریل س
طبیعــی مثــل بــرف و ســیالب، ســفر بــا قطــار را بــه تجربــه ای چالش برانگیــز بــرای مســافران تبدیــل می کنــد. نمونــه ی ایــن اتفاقــات را مدتــی 
قبــل در ســیر قطارهــای مســافری بــه مقصــد مشــهد بــا بــرودت هــوا و یخ زدگــی قطــار و ســرگردانی مســافران شــاهد بودیــم. بــه بهانــه ی این 
حادثــه گفتگویــی بــا احســان ســاالری کارشــناس حمل ونقــل ریلــی داشــتیم کــه ماحصــل آن ریشــه های ضعــف مدیریــت بحــران در راه آهــن 

ــه نمایــش می گــذارد را ب
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در  اول  است.  قابل  بررسی  منظر  دو  از  موضوع  این 
تقویت جایگاه  بیشتر و  به توجه  نیاز  ساختار موجود 
کمیسیون های پیشگیری سوانح است. در مرحله ی بعد، 
امکان استفاده از فناوری های نوین بابت پیش گیری از 
سوانح است که این امکان کاماًل فراهم است، اما به آن 

توجه الزم صورت نمی گیرد.

سوانح  و  وقایع  از  گرفته  صورت  مستندسازی های 
فرم های  کردن  پر  در حد  و  به صورت سطحی  قبلی 
به  توجهی  غالباً  و  بوده  سوانح  به  مربوط   2277
در  است.  نگرفته  صورت  سوانح  ریشه ی  تحلیل 
آموزش ها  هم  قبلی  تجربیات  از  آموزش  خصوص 
به صورت سینه به سینه بین افراد بوده و کمترین حد 
در  حالی که  در  است.  گرفته  صورت  مستندسازی 
همین مدیریت جدید راه آهن، پیشنهادهایی به منظور 
سوانح  ریشه ای  تحلیل  خصوص  در  دفتری  تشکیل 
متعدد راه آهن داده  شده و راه آهن به بهانه ی هزینه بر 
بودن، از انجام آن شانه خالی کرده و این موضوع را 
برخورد  این  وظیفه ی شرکت های خصوصی می داند. 
در  است«،  اولویت  »ایمنی  شعار  با  راه آهن  از سوی 

تناقض اساسی است.

ندارد،  یا وجود  این خصوص  دستورالعمل ویژه ای در 
بهره برداری  دستورالعمل  در  اما  ندارم.  اطالع  بنده  یا 
لکوموتیو و واگن و سایر تجهیزات، مسائل مربوط به 
عملکرد آن ها در دماهای پایین یا شرایط خاص بررسی 

و راهکارهای مربوط ارائه  شده است.

شرکت های خصوصی به صورت ویژه امکان دخالت در 
این گونه حوادث را ندارند. تنها با باال بردن سطح کیفیت 
تعمیرات و نگهداری ناوگان می توانند به بهبود وضعیت 
دخالت  ما،  جدی  پیشنهاد  اما  کنند.  کمک  موجود 
بیشتر انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی به 
در  بخش خصوصی  کلیه ی شرکت های  از  نمایندگی 

کمیسیون های جلوگیری از سوانح است.

از  جلوگیری  برای  ندارد.  وجود  جادویی  راهکار  هیچ 
در  طبیعی  خیلی  راهکارهای  مشکالت  این  همه ی 
دنیا وجود دارد. مثال سوزن شما باید مجهز به گرم کن 
باشد و گرم کن آن نباید خراب باشد. برای جلوگیری از 
ریزش کوه یا بهمن بایستی از قبل محل هایی که امکان 
سقوط بهمن یا کوه را دارد، شناسایی کنید و اقدام به 

احداث ترانشه و در صورت نیاز دیوار حائل کنید.

ــوع  ــش از وق ــد پی ــی بای ــه اقدامات چ
حــوادث و مخاطــرات طبیعــی در بخش 
ریلــی کشــور انجــام شــود کــه اکنون 

ــود؟ ــه می ش ــه آن توج ــر ب کمت

حـوادث طبیعـی و سـوانح بزرگـی که 
در شـبکه ی ریلـی طی سـال های قبل 
بـه وقـوع پیوسـته، چـه آموخته هایی 
بـرای ما داشـته و آیـا از ایـن تجربیات 
آسیب شناسـی،  و  مستندسـازی  بـا 

می شـود؟ اسـتفاده 

چه دسـتورالعملهایی در راهآهن کشور 
بـرای مواجهـه بـا حـوادث طبیعـی و 

سـوانح وجـود دارد؟

با  مقابله  در  خصوصی  شرکتهای  نقش 
حوادث طبیعی چیست و این شرکت ها 
را  مسؤولیت هایی  و  اقدامات  چه  باید 
برای کاهش خسارات و آسیب ها به عهده 

بگیرند؟

شبکه ی  و  خطوط  مشکالت  مهم ترین 
حوادث  وقوع  هنگام  در  کشور  ریلی 
طبیعی چیست؟ و آیا برای رفع مشکالتی 
بهمن  سقوط  سوزنها،  یخزدگی  مثل 
خطوط،  شدن  برف گیر  و  کوه  ریزش  و 
راهکارهای به روز و فناوری های نوین به 

کار گرفته  شده است؟

راه آهن در ایران حدود یک صد سال سابقه دارد و از 
قدیم االیام در مسیرهایی مثل زنجان به تبریز، فعالیت 
داشته است. تاکنون به دلیل برودت هوا همگی قطارها 
به مدت دور روز لغو نشده اند. درحالی که در بوران ها و 
بسته شدن جاده ها، این راه آهن است که سوخت و غذا 
و مسافران ضروری را به مقصد می رساند. این که این 
بار چنین اتفاقی افتاده، به  هیچ  وجه به ناوگان مرتبط 
میان  آمده  وجود  به  انقطاع  اصلی،  موضوعی  نیست. 
صاحب نظران  و  متخصصان  و  راه آهن  ارشد  مدیریت 
است و با دستور و شعار مسائل عملیاتی حل نشده، 
بلکه تشدید هم می شود. چطور سوخت اتوبوس ها یخ 
نمی زند، اما سوخت لکوموتیو راه آهن یخ می زند! مدار 
ترمز کامیون ها با هوای فشرده کار می کند. چطور مدار 
دچار  واگن ها  ترمز  مدار  ولی  است،  فعال  آن ها  ترمز 
یخ زدگی می شود. هرکسی که اندک دانشی از راه آهن 
و  لکوموتیو  از کمپرسور  آب  عبور  بارها  باشد،  داشته 
در  می داند  و  دیده  را  واگن ها  ترمز  سوپاپ  در  نفوذ 
که  کند  سیر  باید  لکوموتیوی  هوا  برودت  شرایط 
سوخت  یا  باشد.  سالم  آن  کمپرسورهای  خشک کن 

لکوموتیو بایستی با ضدیخ گازوئیل ترکیب شود.

بـه نظـرم آن چـه در حـال حاضـر در جریـان اسـت، 
بیشـتر توجیه مشـکالت و انداختن تقصیـر به گردن 
دیگـران اسـت. شـما ببینیـد راه آهـن در یـک سـال 
گذشـته بـا حداقـل چهـار مجموعـه ی خصوصـی در 
مسـائل فنـی درگیـر شـده اسـت. اولـی در خصوص 
سـانحه ی قطـار یـزد- مشـهد، دومـی در خصـوص 
مسـتهلک بـودن واگن هـای یـک شـرکت مسـافری 
و سـومی در خصـوص مشـکالت سیسـتم کوپلینـک 
واگن هـای بـاری یـک شـرکت خصوصی دیگـر و این 
آخـری در خصـوص یخ زدن سیسـتم ترمز واگن های 
مسـافری قطارهـای مسـیر مشـهد. در همـه ی ایـن 
مـوارد راه آهن بـدون ارائه ی مسـتندات کارشناسـی، 
تقصیـر را بـه گـردن شـرکت های خصوصـی انداخته 
و سـعی در مبـرا کـردن خود داشـته اسـت. از چنین 
وضعیتـی  بهبـود  و  اصـالح  هیچ گونـه  رویکـردی 
را نبایـد انتظـار داشـت. بـه نظـرم بیـش از آن کـه 
بحـران  باشـیم،  داشـته  بحـران  ریلـی  صنعـت  در 
در مدیریـت ارشـد راه آهـن داریـم. بحرانـی کـه بـا 
سیاسـی کـردن پسـت های فنـی و تخصصـی، دامـن 

ایـن صنعـت را گرفتـه اسـت.

هنـگام  در  ریلـی  حمل ونقـل  نـاوگان 
بـرودت هـوا بـا چـه مشـکالتی مواجه 

می شـود؟

در پایـان جمع بنـدی خود را از شـرایط 
حال حاضـر و افـق پیـش روی راه آهن 
در مواجهـه بـا حوادثـی از ایـن  دسـت 

بفرمایید.

از وقــوع ســوانح و تمهیــد شــرایط الزم بــرای ســیر 
ــا  ــه ب ــد. مواجه ــده  دارن ــر عه ــا را ب ســالمت قطاره
ســوانح و حــوادث طبیعــی نیــز از درون همیــن 
کــه  دوره هایــی  در  می شــود.  انجــام  فرآینــد 
بودنــد،  راه آهــن  مســند  بــر  امــر  متخصصــان 
ــود.  ــتر ب ــاختار بیش ــن س ــه ای ــه ب ــوح توج به وض
ــوانح  ــگیری از س ــیون پیش ــه کمیس ــی ک ــا جای ت
ــا  ــاون ی ــور مع ــورت دوره ای در حض ــی به ص نواح
ــه  ــد. درحالی ک ــزار می ش ــن برگ ــل راه آه مدیرعام
در شــرایط حاضــر، اغلــب مدیــران کل نواحــی نیــز 

ــد. ــور ندارن ــیون حض در کمیس
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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.
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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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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 

10

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

انجمـن صنفـی شـرکت های حمل ونقـل ریلـی و خدمات وابسـته، به عنـوان بزرگ تریـن و معتبرترین تشـکل فعـال در حـوزه ی حمل ونقـل ریلی، 
همـواره در سـال های فعالیـت خـود، در  حمایـت و صیانت از حقـوق اعضا و ایجاد انسـجام بین آن هـا تالش کرده اسـت. همچنین؛ بـا بهره گیری از 
ظرفیت هـای علمـی، مدیریتـی، تجربـی و مالی اعضـا، به کارگیـری ظرفیت های قانونی کشـور و ایجـاد تعامل سـازنده بین بخش خصوصـی ریلی و 

نهادهـای حاکمیتـی، حداکثر سـعی خـود را برای بهبود فضای کسـب وکار و توسـعه ی حمل ونقل ریلی کشـور به کار بسـته اسـت.
انجمـن در سـال 1401 همچـون سـال های گذشـته و بـا همـکاری اعضـا کوشـید، باری از مشـکالت ایـن صنف بـردارد تا بـه نحو احسـن به عنوان 
نماینـده ی بخـش خصوصـی در جهـت بهبـود وضعیت حمل ونقـل ریلـی کشـور گام بـردارد. از جمله مهم تریـن اقدامات انجمن در سـال گذشـته 

می تـوان به مـوارد زیـر اشـاره کرد؛

1( ارتباط با نهادهای حاکمیتی

3( اقدامات انجام شده در بخش باری

2( اقدامات انجام  شده در بخش نیروی کشش

ــس  ــل؛ مجل ــی از قبی ــی دولت ــع عال ــف در مجام ــوق صن ــاع از حق   دف
ــت و ... ــورای رقاب ــه، ش ــازمان برنامه وبودج ــالمی، س ــورای اس ش

  اعــالم نظــر و پیگیــری در خصــوص تغییــر ســاختار حمل ونقــل ریلــی 
ــن  ــر مســتقل از شــرکت راه آه ــاد تنظیم گ ــزام وجــود نه ــران و ال در ای

ــی و ... ــادی، ایمن ــای اقتص ج.ا.ا. در زمینه ه
ــی  ــم آیین نامه هــای اجرای ــن و تنظی   مشــارکت و اعــالم نظــر در تدوی
ــه ی حــدود مســؤولیت  ــی، آیین نام ــرداری ریل ــرارداد بهره ب ــه؛ ق از جمل

ــا و ... ــر واگن ه ــه ی  عم ــه ی بیم ــرکت ها، آیین نام ش
  همــکاری بــا مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســالمی در 
ــف  ــای مختل ــن بخش ه ــا فعالی ــت ب ــات نشس ــله جلس ــزاری سلس برگ

ــل آن ــای ح ــکالت و راهکاره ــت مش ــت فهرس ــی و دریاف ریل
  دفــاع از حقــوق شــرکت های عضــو در کمیســیون عالــی ســوانح 

ــن ــده ی انجم ــط نماین توس
  اعــالم نظــر بــرای تدویــن قانــون برنامــه ی هفتــم توســعه ی اقتصــادی، 

اجتماعــی و فرهنگــی، در بخــش حمل ونقــل ریلــی

  پی گیــری موضــوع افزایــش بی رویــه ی حــق دسترســی ریلــی، 
ــتم  ــداد سیس ــی و انس ــق دسترس ــت ح ــر در پرداخ ــه ی تأخی جریم
صــدور بارنامــه ی ریلــی از مراجــع دولتی ماننــد؛ وزارت راه و شهرســازی، 

ــالمی و ... ــورای اس ــس ش ــت، مجل ــورای رقاب ش
ــه ی واگن هــای  ــه ی مالکان ــه ی پای ــل، بررســی و اســتخراج تعرف   تحلی

ــو ــرکت های عض ــه ش ــالغ آن ب ــزن دار و اب ــاه و مخ ــد، لبه کوت لبه بلن
ــی  ــای نفت ــش فرآورده ه ــی پخ ــرکت مل ــرر از ش ــای مک   پی گیری ه
ایــران، بــرای اعمــال افزایــش تعرفــه ی حمــل ریلــی واگن هــای 

ــزن دار مخ
ــره  ــه، مذاک ــا مکاتب ــرکت ها ب ــرک ش ــوز گم ــد مج ــری تمدی   پی گی
ــا مســؤولین ذی ربــط در راه آهــن، دفتــر  و برگــزاری چندیــن جلســه ب
ترانزیــت گمــرک ایــران، معــاون حقوقــی گمــرک و معــاون پشــتیبانی 

گمــرک ج.ا.ا
ــت بهای  ــبه ی فهرس ــوه ی محاس ــد نح ــت جدی ــردن فرم ــی ک   نهای
تعمیــرات ویــژه و اساســی ســاالنه، بــا همــکاری انجمــن صنفــی 
کارفرمایــی تولیدکننــدگان واگــن، لکوموتیــو، تجهیــزات و صنایــع ریلــی 
ــژه و اساســی به صــورت ســالیانه ــرخ خدمــات تعمیــرات وی و تعییــن ن

ــاری متشــکل از تیــم منتخــب    تأســیس کارگــروه فنــی واگن هــای ب
کمیتــه ی فنــی انجمــن و نماینــدگان پیمانــکاران تعمیراتــی، به منظــور 

پی گیــری متمرکــز موضوعــات و شــرکت در جلســات

ــور  ــوی، به منظ ــل کاری لکوموتی ــترک حق العم ــرکت مش ــکیل ش   تش
ــک  ــرکت های مال ــن ش ــی فی مابی ــل ریل ــرارداد حم ــاد مســتقیم ق انعق

واگــن بــاری و لکوموتیــو
  پی گیــری موضــوع تعرفه گــذاری خدمــات نیــروی کشــش از شــورای 
رقابــت، بابــت تدویــن چهارچــوب منطقــی و جلوگیــری از قیمت گــذاری 

ــن ــه ی راه آه یک جانب

گزارشیازمهمتریناقدامات
انجمنصنفیشرکتهایحملونقلریلیوخدماتوابستهدرسال1401

ات شوم روشنگر دل اه هب آه آتشین

نجمن باید رما
رگم خویی اهی شمع ا

- پی گیــری مشــکالت شــرکت های مالــک لکوموتیــو درجهــت وصــول 
بدهــی چندیــن ماهــه از راه آهــن

مالــی  صورت هــای  حسابرســی  درخواســت  مشــکل  پی گیــری   -
راه آهــن به وســیله ی  لکوموتیــوی،  شــرکت های 
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4( اقدامات انجام شده در بخش مسافری

5( روابط عمومی و مطبوعات

ــادات و  ــالم انتق ــف در اع ــانه ای مختل ــری و رس ــای خب ــتفاده از پایگاه ه   اس
ــی ــل ریل ــت حمل ونق ــکالت صنع مش

ــدای  ــریه ی ن ــن در نش ــانه ای انجم ــای رس ــرم فعالیت ه ــوا و ف ــر محت   تغیی
حمل ونقــل ریلــی و ســایر پایگاه هــای اطالع رســانی
  ارائه ی گزارش های فصلی بخش حمل ونقل ریلی کشور

ــزات و  ــع، تجهی ــی، صنای ــل ریل ــی حمل ونق ــگاه بین الملل ــزاری نمایش   برگ
ــی در حاشــیه ی نمایشــگاه ــات وابســته و میزگردهــای تخصصــی ریل خدم

ــذب  ــر ج ــن در ام ــو انجم ــرکت های عض ــا ش ــتر ب ــکاری بیش ــاد هم   ایج
ــروی متخصــص و اســتفاده از راه هــای رســانه ای انجمــن در اطالع رســانی  نی

اخبــار شــرکت ها
  تقویت روابط عمومی انجمن.

  پی گیــری تشــکیل شــرکت مدیریــت و نظــارت بــر تعمیــرات 
بــاری  واگن هــای 

ــات و  ــی قطع ــت برخ ــه ی قیم ــش بی روی ــورد افزای ــری درم   پی گی
انحصــار ایجــاد شــده، بــا برگــزاری جلســات هماهنگــی و بازدیدهــای 
ــاوگان  کارشناســی، بابــت ایجــاد تفاهــم مابیــن شــرکت های مالــک ن
و ســازنده ی قطعــه و نهایتــاً ایجــاد توافــق روی قیمت گــذاری و 
ــاز  ــدار نی ــد و مق ــت تولی ــاوت ظرفی ــدار مابه التف ــفارش گذاری مق س

کشــور
ــن،  ــل انجم ــاد حمل ونق ــرمایه گذاری و اقتص ــروه س ــیس کارگ   تأس

ــه ــات مربوط ــر موضوع ــی تخصصی ت ــور بررس به منظ
ــرکت های  ــت ش ــی عضوی ــرای بررس ــد ب ــازوکار نظام من ــاد س   ایج
ــی  ــل بین الملل ــروه حمل ونق ــا کمــک کارگ ــن، ب ــورواردری در انجم ف

انجمــن

15

ــرای افزایــش تعرفــه ی بلیــت مســافری  ــر، ب   پی گیــری مســتمر و مؤث
ــدگان و  ــت، از تولیدکنن ــازمان حمای ــن و س ــات راه آه ــه ی مقام از کلی

مصرف کننــدگان
  دریافــت موافقــت راه آهــن بابــت امــکان تغییــر فهرســت بهای اغذیــه ی 

تأمینــی در داخــل قطارهــا
ــت  ــردن موق ــت نک ــوص دریاف ــرر در خص ــای مک ــام پی گیری ه   انج
حــق لکوموتیــو از شــرکت های مســافری در راســتای تقویــت نقدینگــی

ــه ی  ــت بهای هزین ــن فهرس ــرای تعیی ــرر ب ــای مک ــام پی گیری ه   انج
تعمیــرات نــاوگان مســافری، به وســیله ی بخــش خصوصــی و به صــورت 

مســتقیم بــا پیمانــکاران باواســطه بــا راه آهــن
- رایزنــی و پی گیــری در خصــوص دریافــت موافقــت راه آهــن و وزارت 
راه و شهرســازی، بــرای امــکان ســیر واگن هــای بــاالی 30 ســال بــه 

مــدت محــدود
اجاره بهــای  بخشــودگی  موافقــت  بابــت  راه آهــن  از  پی گیــری   
ــاه ــی 5 م ــدت 3 ال ــرکت ها، به م ــار ش ــی در اختی ــای تعمیرات فضاه

  اقــدام بــرای تأمیــن و نصــب دســتگاه نوبت دهــی در مراکــز 
پرجمعیــت فــروش بلیــت

  اقــدام بــرای دریافــت یارانــه ی بخــش مســافری از دولــت و 
ــدگان و  ــت از تولیدکنن ــازمان حمای ــر س ــط، نظی ــازمان های ذی رب س

ن مصرف کننــدگا
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فصلنامه انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته

سـه شـنبه 9 اسـفندماه 1401، دفتـر مرکـزی انجمـن حمل و نقـل ریلی میزبـان رؤسـای کارگروه های فنـی، حمل و نقـل بین المللـی، اقتصاد حمل 
و نقـل، لکوموتیـو، واگن هـای مخـزن دار و واگن هـای لبـه کوتـاه انجمـن بـود. دبیر و مشـاوران انجمـن نیز به عنـوان متولیـان برگزاری جلسـات 
شـواری سیاسـت گذاری انجمـن حمل و نقـل ریلی، دسـتور این جلسـه و مباحث اولویـت دار را با توجه بـه رایزنی های قبلی انجام شـده با رؤسـای 

کارگروه هـا به سـمع و نظـر حاضران رسـاندند.

حاضران این نشست نیز متشکل از اشخاص زیر بودند؛  اهم موضوعاتی که در این جلسه مطرح شد عبارت بودند از؛

  تعییـن تعرفه ی مالکانه
  تأسـیس شرکت مشترک تعمیراتی

  چالش های شـرکت مشترک لکوموتیو
  نمایشـگاه حمل ونقل ریلی 1402

  آخریـن تحوالت ماده ی 12 قانون رفع موانع تولید
  مالیات بر ارزش افزوده

  و تأمین مالی
ایـن نشسـت، آخریـن جلسـه ی شـورای سیاسـت گذاری فراگیرتریـن 
تشـکل بخش خصوصی ریلی کشـور در سـال 1401 محسـوب می شـد 
و مسـؤوالن کارگروه هـا نقطـه نظـرات خـود را دربـاره ی مشـکالت و 
اقدامـات هـر کارگـروه در ایـن سـال و چالش هـای پیـش رو در سـال 

کردند. مطـرح  آینـده 

  سبحان نظری؛ دبیر انجمن حمل ونقل ریلی
  حمید صدیق پور؛ مشاور انجمن حمل ونقل ریلی

  مجتبی لطفی؛ رئیس کارگروه لکوموتیو
  حامد نوروزی؛ رئیس کارگروه واگن های مخزن دار

  مرتضی رجبی؛ رئیس کارگروه اقتصاد حمل ونقل ریلی
  سجاد اسالمی؛ رئیس کارگروه واگن های لبه کوتاه

  حسین پورجعفر؛ رئیس کارگروه فنی
  عباس مهرائی؛ رئیس کارگروه حمل ونقل بین الملل ریلی

فصل مشترک اظهارات اعضای شورای سیاست گذاری انجمن حمل ونقل ریلی در این 
جلسه، تأکید بر ضرورت اتحاد بخش خصوصی برای مواجه شدن با چالش های پیش 
روی این بخش در سال 1402 بود. سالی که بنا به عقیده ی اعضای نشست و بر 
اساس شواهد امر، دشواری ها و چالش های آن بیش از سال های گذشته خواهد بود.

اتحادبخشخصوصیریلی،
راهگشایچالشهایسالدشوار1402

پایانسال1401شورایسیاستگذاریانجمنحملونقلریلیموردتأکیدقرارگرفت: درنشست
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 تعدیل تعرفه ی مالکانه تا پایان بهار 1402

تأسیس شرکت مشترک تعمیراتی در سال 1402

رفتارهای غیر اصولی راه آهن با انجمن

ــاره ی  ــی در ب ــث و بررس ــس از بح ــا پ ــای کارگروه ه ــه رؤس در ادام
افزایــش هزینه هــا، کشــش بــازار خصوصــاً ســطح قیمــت مــورد قبــول 
ــن و  ــنگ آه ــوالد، س ــع ف ــه؛ صنای ــده، از جمل ــای عم ــان باره صاحب

ــی  ــش خصوص ــیله ی بخ ــی به وس ــترک تعمیرات ــرکت مش ــیس ش تأس
ــورای  ــت ش ــده در نشس ــرح ش ــدی مط ــث بع ــی، بح ــوزه ی ریل در ح
ــا  ــی ب ــر در توضیحات ــود. پورجعف ــی ب ــن ریل ــذاری انجم ــت گ سیاس
اشــاره بــه افزایــش هزینه هــای تعمیــرات در بخــش ریلــی و ضــرورت 
تأســیس شــرکتی بــا محوریــت بخــش خصوصــی بــه بحــث تعمیــرات 
ــی  ــترک تعمیرات ــرکت مش ــیس ش ــا تأس ــرد؛ ب ــار ک ــت و اظه پرداخ
ــرکت  ــن ش ــرد ای ــر عملک ــارت ب ــی، نظ ــرکت های ریل ــیله ی ش به وس
ــان شــرکت انجــام خواهــد  به واســطه ی شــرکت ها به-عنــوان کارفرمای
ــا و پاســخگویی  ــرات و کاهــش هزینه ه ــت تعمی ــش کیفی شــد و افزای
اتفــاق خواهــد افتــاد کــه در حــال حاضــر بــدون وجــود ایــن شــرکت، 
ــر، در  ــه ی پورجعف ــه گفت ــت. ب ــؤال اس ــر س ــاًل زی ــوارد کام ــن م ای
ــنامه و  ــه ی اساس ــا تهی ــرکت ب ــن ش ــیس ای ــور تأس ــال جاری ام س
ــه ی  ــی در زمین ــث های ــد و بح ــری ش ــس پی گی ــأت مؤس ــن هی تعیی
ــهم  ــن س ــا تعیی ــن ی ــداد واگ ــاس تع ــر اس ــرکت ب ــت ش ــدل مالکی م
نیــز مطــرح شــده کــه در حــال جمــع بنــدی و نهایــی شــدن اســت 
و امیدواریــم ســال 1402 شــاهد تأســیس شــرکت باشــیم. در ادامــه، 
ــژه  ــرکت )به وی ــن ش ــای ای ــازی هزینه ه ــتار شفاف س ــالمی خواس اس
ــا  ــر ب ــه پورجعف ــد ک ــتمزد( ش ــوق و دس ــدازی و حق ــه ی راه ان هزین
ارائــه ی توضیحاتــی گفــت: ایــن شــرکت عهــده دار خدمــات تعمیــرات 
ایــن اســاس،  بــر  جــاری و ویــژه ی کل کشــور خواهــد بــود و 
برآوردهایــی دربــاره ی هزینه هــای اولیــه ی راه انــدازی شــرکت و 
ــه  ــد از آن ک ــه بع ــت ک ــده اس ــام ش ــنل انج ــتمزد پرس ــوق و دس حق
ــز  ــا نی ــن برآورده ــد، ای ــی ش ــال 1402 نهای ــیس در س ــل تأس مراح
ــه  ــا ب ــورد آن ه ــید و در م ــد رس ــری خواه ــام دقیق ت ــداد و ارق ــه اع ب

ــد. ــد ش ــام خواه ــانی الزم انج ــی اطالع رس ــرکت های ریل ش

اولیــن مبحــث مطــرح شــده در ایــن نشســت، تعییــن تعرفــه ی مالکانــه 
ــش  ــای پی ــادآوری تنش ه ــا ی ــن ب ــر انجم ــری دبی ــر نظ ــود. دکت ب
ــوی  ــی از س ــام مصاحبه های ــد از انج ــن، بع ــرکت راه آه ــا ش ــده ب آم
ــی  ــر غیرکارشناس ــی ب ــال جاری مبن ــا در س ــای کارگروه ه وی و رؤس
بــودن تعرفــه ی مالکانــه و دخالــت نــدادن بخــش خصوصــی در تصمیــم 
گیری هــای مرتبــط بــا ایــن موضــوع از ســوی شــرکت راه آهــن، بیــان 
ــه نقطــه نظــرات  داشــت: متأســفانه شــرکت راه آهــن به جــای توجــه ب
ــا،  ــن مصاحبه ه ــده در ای ــرح ش ــی مط ــه ای و صنف ــی و حرف کارشناس
کــه اســتدالل های محکمــی هــم بــرای آن وجــود داشــت، علیــه 
مصاحبه کننــدگان موضع گیــری شــدیدی انجــام داد و فشــارهایی 
و  افــراد  همــان  توســط  ندامت آمیــز  مصاحبه هــای  انجــام  بــرای 
ــه  ــراد از مســؤولیت های خــود ب ــن اف ــاری و حــذف ای همچنیــن؛ برکن
ــر قطــع  ــی ب ــم مبن ــی ه ــه کار بســت. تهدیدات ــن و شــرکت ها ب انجم
دسترســی شــرکت ها بــه سیســتم صــدور بارنامــه به وســیله ی راه آهــن 
ــا  ــوس و ی ــه ی معک ــه مصاحب ــدگان ب ــردن مصاحبه کنن ــرای وادار ک ب

ــم. ــاهد بودی ــه ش ــار ندامت نام انتش
بــر ایــن اســاس )آن مقطــع( تصمیــم بــر ایــن شــد؛ این گونــه 
اظهارنظرهــا بــه دبیرخانــه ی انجمــن محــول شــود تــا به جــای 
ــه  ــی، ب ــی و حقوق ــخصیت صنف ــک ش ــوان ی ــن به عن ــخاص، انجم اش
نحــو شایســته تری از حقــوق اعضــای انجمــن دفــاع کنــد و پیامدهــای 

ــود. ــا نش ــه اعض ــز متوج ــات نی ــن اقدام ــی ای منف
نظــری همچنیــن بــا اشــاره بــه نامه نــگاری انجــام شــده ی انجمــن بــا 
وزیــر راه و شهرســازی، مبنــی بــر مقایســه ی عملکــرد شــرکت راه آهــن 
در دوره ی مدیریــت جدیــد نســبت بــه دوره هــای زمانــی مشــابه قبــل، 
افــزود؛ ایــن نامه نــگاری منتهــی بــه دعــوت از هیــأت مدیــره ی انجمــن 
ــد و در  ــن ش ــؤوالن راه آه ــا مس ــترک ب ــه ی مش ــزاری جلس ــرای برگ ب
ایــن جلســه نیــز راه آهــن بــه صراحــت تــالش کــرد برخــالف وظایــف 
ــود  ــای خ ــد و همکاری ه ــت کن ــن دخال ــی انجم ــور داخل ــود در ام خ
بــا بخــش خصوصــی را منــوط بــه تغییــر رویکردهــای انجمــن بدانــد.

بخــش  رقیــب  به عنــوان  قیمــت حمل ونقــل جــاده ای  ســیمان، 
ریلــی، تأثیــر نرخ نامــه ی مصــوب انجمــن بــر قراردادهــای حمــل بــار 
ــد  ــق کردن ــی تواف ــت تورم ــرخ ارز و وضعی ــانات ن ــی نوس و پیش بین
ــی  ــل ریل ــرکت های حمل ونق ــوی ش ــه از س ــال نام ــر ارس ــالوه ب ع
ــه،  ــالح تعرف ــرورت اص ــر ض ــی ب ــده، مبن ــای عم ــان باره ــه صاحب ب
ــا پایــان ســه ماهــه ی  ــه ت تعدیــل و تعییــن تعرفه هــای جدیــد مالکان
ــان ســال جاری انجــام و به وســیله ی  ــل از پای ــده و قب ــار ســال آین به
ــر  ــوروزی ب ــه شــرکت های ریلــی اعــالم شــود. همچنیــن؛ ن انجمــن ب
رعایــت منافــع مشــترک، پرهیــز از تشــتت در نــرخ گــذاری تعرفــه ی 
ــن  ــه ی انجم ــرخ نام ــردن ن ــؤال ب ــر س ــکنی و زی ــرخ ش ــه و ن مالکان

ــرد. ــد ک ــی تأکی ــرکت های ریل ــی ش ــطه ی برخ به واس
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فصلنامه انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته

تأکید بر محوریت بخش خصوصی در اجرای نمایشگاه ریلی 

ــا آن  ــط ب ــای مرتب ــائل و چالش ه ــی و مس ــل ریل ــگاه حمل ونق نمایش
ــت گذاری  ــورای سیاس ــه ی ش ــده در جلس ــرح ش ــدی مط ــوع بع موض
ــل  ــن حمل ونق ــر انجم ــری دبی ــود. نظ ــی ب ــل ریل ــن حمل و نق انجم
ریلــی بــا اشــاره بــه حواشــی و چالش هــای برگــزاری نمایشــگاه 
ــگاه  ــزاری نمایش ــا برگ ــاور م ــه ب ــرد؛ ب ــان ک ــال 1401 بی ــی در س ریل
در حــوزه ی اختیــارات بخــش خصوصــی اســت. امــا شــرکت راه آهــن بــه 
ــن حــوزه اصــرار دارد. مســتحضرید  ــی در ای ــه ی غیراصول ورود و مداخل
ــا وجــود  ــود و ب کــه زمــان برگــزاری نمایشــگاه امســال در خردادمــاه ب
ــای الزم به واســطه ی انجمــن  ــورد آن هماهنگی ه ــل در م ــه از قب آن ک
ــده  ــز درج ش ــگاهی نی ــم نمایش ــده و در تقوی ــام ش ــرکت ها انج ــا ش ب
ــاه  ــن نمایشــگاه را در مهرم ــم دارد ای ــود، راه آهــن اعــالم کــرد تصمی ب
ــی در  ــه ی نامناســب، چالش های ــن مداخل ــد. ای ــزار کن ــاه برگ ــا آبان م ی
ــد  ــگاه در موع ــاً نمایش ــن نهایت ــتادگی انجم ــا ایس ــا ب ــت. ام ــی داش پ
ــرای نمایشــگاه ســال  مقــرر برگــزار شــد. متأســفانه شــرکت راه آهــن ب
آینــده از چنــد مــاه قبــل مداخلــه ی نامناســب دیگــری را آغــاز کــرده و 
درصــدد کمرنــگ کــردن نقــش محــوری انجمــن و بخــش خصوصــی در 
برگــزاری نمایشــگاه و تغییــر مجــری نمایشــگاه برآمــده اســت. جلســاتی 
ــل  ــگاه حمل ونق ــذاری نمایش ــت گ ــورای سیاس ــوان ش ــت عن ــز تح نی
ــه  ــه ب ــرای آن ک ــزار شــده و ب ــی به وســیله ی شــرکت راه آهــن برگ ریل
ظاهــر اعــالم شــود بخــش خصوصــی هــم در تصمیمــات ایــن نمایشــگاه 
ــد.  ــی آی ــه عمــل م ــوت ب ــز دع ــدگان انجمــن نی حضــور دارد، از نماین
ــران  ــات، مدی ــن جلس ــر در ای ــت حاض ــل اکثری ــفانه در عم ــا متأس ام

در ادامــه ی ایــن نشســت، چالش هــای شــرکت مشــترک لکوموتیو توســط 
حاضــران در جلســه مــورد بحــث قــرار گرفــت و مجتبــی لطفــی ضمــن 
ارائــه ی توضیحاتــی در ایــن بــاره گفــت: مســتحضر هســتید کــه حــدود 
ــای  ــیله ی لکوموتیوه ــی به وس ــوزه ی ریل ــار در ح ــل ب ــد حم 40 درص
ــن ســهم  ــی می شــود ای ــرد و پیش بین بخــش خصوصــی صــورت می گی
ــوی  ــترک لکوموتی ــرکت مش ــد. ش ــد برس ــه 50 درص ــال 1402 ب در س
ــان  ــام رای ــا ن ــراوان ب ــیب های ف ــراز و نش ــد از ف ــی، بع ــش خصوص بخ
تأســیس شــد و چنــد شــرکت فعــال در ایــن بخش نیــز لکوموتیوهایشــان 
را بــه ایــن شــرکت دادنــد و قــراردادی بــا شــرکت راه آهــن نیــز تــا اول 
خــرداد 1402منعقــد شــد. متأســفانه در عمــل قــرارداد ایــن شــرکت بــا 
راه آهــن قــرارداد خوبــی نشــد. در حــال حاضــر چالــش مــا ایــن اســت 
ــرکت های  ــداده و ش ــرکت ها را ن ــول ش ــاه پ ــدود 9 م ــن ح ــه راه آه ک
لکوموتیــو را بــا بحــران جــدی مواجــه کــرده اســت. تأمــل برانگیزتــر ایــن 
کــه برخــی شــرکت های واگنــی خودشــان لکوموتیــو خریده انــد و پــول 
خدمــات لکوموتیــوی خــود را بــه راه آهــن پرداخــت می کننــد و راه آهــن 
ــن  ــی در بی ــش کنون ــد! گرای ــه خودشــان نمی ده ــم ب ــا را ه ــول آن ه پ
ــا  ــرداد 1402، قرارداده ــه از خ ــت ک ــن اس ــوی ای ــرکت های لکوموتی ش
ــی  ــم. پیش بین ــد کنی ــن منعق ــک واگ ــرکت های مال ــا ش ــتقیماً ب را مس
ــه جــای راه آهــن  می شــود اگــر تمــام شــرکت ها قراردادهــای خــود را ب
ــمت و  ــن س ــه ای ــا ب ــدادی از آن ه ــد، تع ــد نکنن ــا منعق ــا واگنی ه ب
ــکار  ــرای آن راه ــد ب ــه بای ــد. مســأله ی مهمــی ک ــدا کنن ســو ســوق پی
بیابیــم ایــن اســت کــه ایــن قراردادهــا بــا تضامینــی همــراه باشــد کــه 
شــرکت های واگنــی پــول شــرکت های لکوموتیــو را پرداخــت کننــد. مــا 
در حــال کار کــردن روی مــدل قراردادهــا هســتیم کــه یــا ماننــد ســال 
ــا شــرکت های  ــوی ب 94 -95، مســتقیماً از ســوی شــرکت های لکوموتی
واگنــی بســته شــود، یــا شــرکت مشــترک لکوموتیــوی عهــده دار ایــن 
ــد  ــا منعق ــا واگنی ه ــرکت ب ــن ش ــوی ای ــا از س ــده و قرارداده ــر ش ام
ــن  ــی ای ــرکت های واگن ــرای ش ــم، ب ــن تصمی ــدن ای ــی ش ــود. اجرای ش
ــرای  مزیــت را دارد کــه بخــش مهمــی از فشــارهای شــرکت راه آهــن ب
برداشــته می شــود. چــرا کــه  آن هــا  از دوش  پرداخــت هزینه هــا 
ــن  ــا دارد و راه آه ــن هزینه ه ــی در ای ــهم مهم ــو س ــه ی لکوموتی هزین
ــت  ــی دریاف ــرکت های واگن ــه را از ش ــن هزین ــه، ای ــار و جریم ــا فش ب
ــن  ــت ای ــد. مزی ــو را نمی ده ــرکت های لکوموتی ــول ش ــا پ ــد. ام می کن
ــد  ــه می توانن ــت ک ــن اس ــم ای ــوی ه ــرکت های لکوموتی ــرای ش کار ب
ــری  ــری پی گی ــی به صــورت بهت ــرکت های واگن ــود را از ش ــات خ مطالب
ــدود 400  ــی در ح ــن منابع ــود راه آه ــرآورد می ش ــد. ب ــت کنن و دریاف
میلیــارد تومــان از محــل پولــی کــه متعلــق بــه شــرکت های لکوموتیــوی 

پرداخت نشدن مطالبات، بحران بزرگ شرکت های لکوموتیو

ــدون ســود  ــه یــک وام ب ــه مثاب ــول ب اســت، در اختیــار دارد و از ایــن پ
ــتفاده  ــه اس ــن مجموع ــل ای ــای داخ ــکالت و چالش ه ــل مش ــرای ح ب
ــوی در  ــه شــرکت های لکوموتی ــول ب ــن پ ــد. پرداخــت نکــردن ای می کن
ــا  ــه، ب ــن زمین ــر شــرکت راه آهــن در ای ــل و تأخی ــد مناســب و تعل موع
ــه  ــی کشــور، ارزش ایــن مطالبــات را ب ــه شــرایط تورمــی کنون توجــه ب
ــا  شــدت کاهــش می دهــد و وقتــی کــه شــرکت ها مطالبــات خــود را ب
هــزاران دشــواری و چالــش از راه آهــن دریافــت کننــد، ارزش پــول آن هــا 
چنــان از بیــن رفتــه کــه گــره ای از مشکالتشــان بــاز نخواهــد کــرد. بــه 
گفتــه ی لطفــی، چالــش دیگــر حــوزه ی لکوموتیــو، موضــوع نرخ گــذاری 
ــات  ــن مصوب ــرکت راه آه ــفانه ش ــز متأس ــه نی ــن زمین ــه در ای ــت ک اس
ــن جلســه ی مشــترک  ــرده اســت. در آخری ــرا نک ــت را اج ــورای رقاب ش
ــورای  ــس ش ــوی، رئی ــرکت های لکوموتی ــن و ش ــا راه آه ــورا ب ــن ش ای
رقابــت ضمــن مهلــت دادن بــه شــرکت راه آهــن بــرای اجــرای مصوبــات 
ایــن شــورا اظهــار کــرد؛ اگــر راه آهــن مصوبــات شــورای رقابــت را اجــرا 

ــود. ــه می ش ــنگین مواج ــه ی س ــا جریم ــد، ب نکن
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ضرورت پی گیری اصالح شیوه نامه ی ماده ی 12

توصیه ی مهم به شرکت های ریلی در مورد معافیت های مالیاتی

بحـث تحـوالت مـاده ی 12 قانـون رفـع موانـع تولیـد، مالیات بـر ارزش 
افـزوده و تأمیـن مالـی، موضوعـات دیگـر مطـرح شـده در ایـن نشسـت 
بـود. رجبـی دربـاره ی مـاده ی 12 بیان کرد؛ جلسـات کارگـروه به منظور 
پی گیـری در مـورد شـیوه نامـه ی جدیـد مـاده ی 12 انجـام شـده و این 
شـیوه نامه، نقـاط مثبـت فراوانـی دارد. از جملـه ایـن کـه قراردادهـا از 
سـال 1400 بـا اولیـن بارنامـه حسـاب شـده و هـر سـه مـاه یـک بـار 
محاسـبه و پرداخـت می شـود. مسـأله ی مـورد مناقشـه در مـورد اجرای 
ایـن شـیوه نامه ایـن اسـت کـه سـازمان بهینه سـازی اصـرار بـر دریافت 
10 درصـد ضمانت نامـه دارد. در حالـی کـه وقتـی سـرمایه گـذار بخش 
ریلـی، سـرمایه گـذاری خـود را انجـام داده و به عنـوان مثـال واگـن را 
مـا  پیشـنهاد  نـدارد.  معنایـی  سـپردن ضمانت نامـه  کـرده،  خریـداری 

ســاله ی   10 معافیــت   -  52 مــاده ی  مالیاتــی  معافیــت  مبحــث 
شــرکت های ریلــی تــا ســه برابــر درآمدهــای حاصــل از محــل 
ســرمایه گذاری جدیــد - نیــز در ایــن نشســت مطــرح و مــورد بررســی 
ــه  ــه و تأکیــد از ســوی انجمــن ب ــرار گرفــت. رجبــی خواســتار توصی ق
ــدی داشــته اند،  ــر ســرمایه گذاری جدی ــه اگ ــی شــد ک شــرکت های ریل
ــا  ایــن معافیــت را حتمــاً در صورت هــای مالــی خــود لحــاظ کننــد و ب
در نظــر گرفتــن نــرخ اســتهالک مناســب و شناســایی درآمــد عملیاتــی 

ــوند. ــد ش ــت بهره من ــن معافی ــرمایه گذاری، از ای ــل س از مح
ــزوده  ــر ارزش اف ــی نیــز در مــورد چالــش مالیــات ب در ادامــه توضیحات
ــن  ــت ای ــی از معافی ــرکت های ریل ــدی ش ــی بهره من ــای حقوق و گره ه
ــروه  ــس کارگ ــات رئی ــاس توضیح ــر اس ــد. ب ــرح ش ــات مط ــوع مالی ن
اقتصــاد حمل ونقــل، ســه راهــکار برطــرف شــدن ایــن چالــش، شــامل؛ 
درخواســت استفســاریه از قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده از مجلــس، 
مراجعــه بــه دیــوان عدالــت اداری و مطالبــه ی تغییــر ایــن قانــون اســت 
ــط  ــه مراجــع مرتب ــگاری ب ــا نامه ن ــروه، هــر ســه راهــکار را ب ــه کارگ ک
ــه حساســیت  ــا توجــه ب ــن اســاس و ب ــر ای ــرده اســت. ب ــری ک پی-گی
ایــن موضــوع، مقــرر شــد موضــوع معافیــت از مالیــات بــر ارزش افــزوده، 
ــه  ــه ای ک ــه نتیج ــیدن ب ــا رس ــروه ت ــن کارگ ــطه ی ای ــان به واس همچن
ــرار  ــری ق ــورد پی گی ــی در آن لحــاظ شــود، م ــع شــرکت های ریل مناف
ــه موضــوع فقــدان تســهیالت ارزان قیمــت  گیــرد. رجبــی همچنیــن ب
بــرای بخــش ریلــی و نیــاز مبــرم شــرکت ها بــه ایــن تســهیالت اشــاره 
ــایر  ــس و س ــی، مجل ــام بانک ــا نظ ــن ب ــی انجم ــتار رایزن ــرد و خواس ک
ارگان هــای تصمیــم گیــر و تصمیــم ســاز در حــوزه ی تســهیالت بانکــی 
ــخت  ــرایط س ــی در ش ــرکت های ریل ــی ش ــه ی مال ــت بنی ــرای تقوی ب

اقتصــادی ســال آتــی شــد.
در پایــان ایــن نشســت، رؤســای کارگــروه هــا، دبیــر و مشــاوران انجمن، 
ضمــن تبریــک ســال نــو بــه کلیــه ی دســت اندرکاران و زحمــت کشــان 
صنــف ریلــی، بــر ادامــه ی برگــزاری مرتــب جلســات شــواری سیاســت 
ــوق و  ــه ی حق ــری مجدان ــی و پی گی ــل ریل ــن حمل ونق ــذاری انجم گ

منافــع اعضــای انجمــن در ســال جدیــد تأکیــد کردنــد.

ــن  ــن در ای ــی و انجم ــش خصوص ــر بخ ــتند و رأی و نظ ــن هس راه آه
ــای  ــاهد برخورده ــی ش ــرد و حت ــرار نمی گی ــا ق ــورد اعتن ــات م جلس
ــه  ــم. آن چ ــز بوده ای ــی نی ــش خصوص ــدگان بخ ــا نماین ــز ب توهین آمی
ــت.  ــل اس ــل تأم ــود قاب ــوع خ ــز در ن ــذرد نی ــات می گ ــن جلس در ای
ــه در  ــدون آن ک ــران راه آهــن ب ــن جلســات مدی ــال؛ در ای ــوان مث به عن
ــاً  ــاء آن ســخنی مطــرح کننــد، صرف ــوای نمایشــگاه و ارتق مــورد محت
ــه به دلیــل ضعــف  ــر تغییــر مجــری نمایشــگاه ن بــه صراحــت اصــرار ب
عملکــرد، بلکــه به دلیــل ادعــای نپذیرفتــن زعامــت شــرکت راه آهــن بــر 
حــوزه ی ریلــی توســط مجــری نمایشــگاه! دارنــد و مجریانــی را بــرای 
ــابقه ی  ــی س ــه بعضــاً حت ــد ک ــی می کنن ــوت و معرف ــور دع ــن منظ ای
برگــزاری یــک نمایشــگاه در رزومــه ی خــود ندارنــد. نظــری در ادامــه 
بــا بیــان این کــه خــط مشــی انجمــن در ایــن زمینــه کامــاًل روشــن و 
مبتنــی بــر ایســتادگی بــر نقــش محــوری بخــش خصوصــی ریلــی در 
برگــزاری نمایشــگاه اســت، تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه این کــه اخبــاری 
کــه از ســازمان توســعه ی تجــارت و شــرکت نمایشــگاه های بیــن المللی 
تهــران بــه مــا خبــر رســیده برگــزاری نمایشــگاه در خردادمــاه میســر 
ــی  ــزاری در زمان های ــا برگ ــن آن ه ــای جایگزی ــود و گزینه ه ــد ب نخواه
ــی  ــی از گزینه های ــی نیســت، یک ــوب شــرکت های ریل ــه مطل اســت ک
ــل  ــگاه حمل ونق ــزاری نمایش ــتیم، برگ ــی آن هس ــال بررس ــه در ح ک
ــگاهی  ــه ی نمایش ــاه و در مجموع ــن در خردادم ــوی انجم ــی از س ریل
ــگاری به منظــور نظرخواهــی از شــرکت های  شــهر آفتــاب اســت. نامه ن
ریلــی از ســوی انجمــن بــا شــرکت ها انجــام شــده و مخالفتــی بــا ایــن 
پیشــنهاد نشــده اســت. در عیــن حــال شــرکت ها موافقــت جــدی نیــز 
ــم  ــدی و تصمی ــع بن ــه جم ــن بحــث ب ــد و ای ــه نکرده ان ــن گزین ــا ای ب
ــر  ــرای اظهارنظ ــرکت ها ب ــی ش ــاید بی میل ــت. ش ــیده اس ــی نرس نهای
ــرکت ها و  ــرایط ســخت اقتصــادی ش ــل ش ــاره ی نمایشــگاه، به دلی درب
ــن  ــرکت ها در ای ــت و ش ــگاه اس ــزاری نمایش ــنگین برگ ــای س هزینه ه
ــه،  ــد. در ادام ــل ندارن ــه حضــور در نمایشــگاه تمای ــدان ب شــرایط، چن
پیشــنهاد برگــزاری نمایشــگاه در شــهر آفتــاب و نقــاط ضعــف و قــوت 
آن مــورد بحــث و بررســی حاضران جلســه قــرار گرفت و پیشــنهادهایی 
ــخت  ــرایط س ــل ش ــی به دلی ــگاه ریل ــدن نمایش ــزار نش ــورد برگ در م
ــه  ــا توجــه ب اقتصــادی شــرکت های بخــش خصوصــی مطــرح شــد. ب
حساســیت موضــوع و ضــرورت در نظــر گرفتــن ابعــاد و جوانــب امــر، 
ــا  ــگاه و ی ــزاری نمایش ــل برگ ــر مح ــوص تغیی ــری در خص تصمیم گی
ــه  ــرایط اقتصــادی شــرکت ها، ب ــل ش ــزار نشــدن نمایشــگاه به دلی برگ

بررســی و رایزنــی بیشــتر و جلســات بعــدی موکــول شــد.

ایـن اسـت کـه علی الحسـاب ایـن مـورد - سـپردن ضمانـت - را قبـول 
کنیـم تـا بتوانیـم منابعـی کـه از محـل مـاده ی 12 بـه شـرکت هـای 
ریلـی تعلـق می گیـرد را دریافـت کنیـم کـه بـر اثـر تـورم ارزش ایـن 
منابـع از بیـن نـرود و بعـداً علیـه آن بخـش از ایـن فرآینـد کـه مـورد 
تأییـد مـا نیسـت، یعنـی سـپردن ضمانـت نامـه، در مراجـع مربوطـه 
شـکایت کنیـم. معضـل دیگـر در مـورد برخـورداری شـرکت های ریلی 
از منابـع مـاده ی 12 افزایـش خـط مبنـا اسـت. بـه ایـن معنـی کـه به 
دلیـل عملکـرد ضعیـف حمل ونقـل ریلـی و افزایـش نیافتـن سـهم بـار 
حمـل شـده به وسـیله ی ایـن بخـش، بر اسـاس فرمـول در نظـر گرفته 
شـده، در سـال جـاری، منابـع مـاده ی 12 کاهـش می یابـد. از طرفی با 
توجـه بـه تـورم و افزایـش ناگزیـر مبلـغ سـرمایه گذاری ها، دیگـر منابع 
مـاده ی 12 جذابیـت الزم را بـرای شـرکت ها نخواهـد داشـت. بـر ایـن 
اسـاس، شـرکت راه آهـن باید به صـورت جدی تـری اصالح شـیوه نامه بر 
اسـاس اقتضائـات شـرکت های ریلـی واگنی و شـرایط جدیـد اقتصادی 
در راسـتای افزایـش منابـع مـاده ی 12 را از شـورای اقتصـاد پی گیـری 
کنـد و انجمـن نیـز ایـن مطالبـه را از مسـیر راه آهـن و هـر روش دیگر 

پی گیـری کنـد.
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چه برنامه ریزی هایی برای قطارهای نوروز 
1402 انجام  شده و  چالش ها و مشکالت 

پیش رو چیست؟

را  امسال  نوروزی  قطارهای  از  استقبال 
چگونه ارزیابی می کنید؟ بیشترین تقاضا 
مقاصد خواهد  به کدام  ریلی  برای سفر 

بود؟

کیفی  و  کمی  نظر  از  فدک  ناوگان  آیا 
نیاز  به  پاسخگویی  مناسب  وضعیت  در 

سفرهای ریلی نوروزی قرار دارد؟

به نظر شما قیمت گذاری بلیت سفرهای 
این  دارد؟  کارشناسی  مبنای  نوروزی 
بر  تأثیری  چه  قیمت گذاری  شیوه ی 

کیفیت سفرها خواهد داشت؟

به سیاست گذاری ها در حوزه ی  انتقادی 
سفرهای نوروزی ریلی دارید؟

پیشنهادی برای بهبود کیفیت سفرهای 
ریلی نوروزی دارید؟

بر اساس زمان بندی حرکت قطارهای پنج ستاره ی فدک، 
بهره برداری  بخش های  در  الزم  هماهنگی های  تمامی 
صورت گرفته و بر اساس تجارب سال های گذشته در 
ایام نوروز، اقدامات و پیش بینی های الزم انجام  شده است. 
سال  ابتدای  از  رمضان  مبارک  ماه  شروع  به  توجه  با 
جدید، سرویس مدل پذیرایی برای این ایام طراحی  شده 
و مهمانداران قطارهای فدک، آمادگی الزم برای ارائه ی 

خدمات به مهمانان محترم را خواهند داشت. 
چالش اصلی شرکت، افزایش بهای تمام شده ی خدمات، 
تعیین سقف قیمت  به ویژه در بخش پذیرایی است و 
به  منجر  ایران،  اسالمی  جمهوری  راه آهن  به وسیله ی 
زیان عملیاتی برای شرکت شده است و محدودیت های 
بسیاری برای بهبود و ارتقای خدمات برای قطارهای پنج 

ستاره ی فدک ایجاد کرده است.

استقبال از سفرهای نوروزی با قطار، به دلیل امنیت و 
آسایش مهمانان در قطارهای پنج ستاره ی فدک همواره 
بلیت  قیمت  بی رویه ی  افزایش  به  توجه  با  و  بوده  باال 
نوروز  خودروهای شخصی،  با  سفر  خطرات  و  هواپیما 

1402 استقبال بسیار بیشتر خواهد بود.
بدون شک بیشترین تقاضا برای مقصد مشهد خواهد بود 
و برای پاسخگویی به این تقاضا،  قطارهای فدک با اعزام 7  
قطار رفت وبرگشت، آمادگی کامل را برای ارائه ی خدمات 
از شهرهای تهران، قم، رشت، کرج و قزوین به مقصد 
مشهد مقدس را دارند. همچنین؛ استقبال از مسیر جنوب 
)اندیمشک، اهواز و خرمشهر( و سفر راهیان نور، همواره 
در ایام نوروز وجود دارد. قطارهای فدک با آمادگی کامل 

ناوگان قطارهای پنج ستاره ی فدک شامل؛ 90 واگن 
مسافری پنج ستاره، با بهره مندی از استانداردهای 
قطارهای پنج ستاره،  از نظر کیفی آمادگی کامل 
ارائه ی خدمات به مهمانان محترم را دارد. از طرفی، 
بر اساس سرویس مدل طراحی شده در قطارهای 
پنج ستاره ی فدک، پذیرایی های اصلی، میان وعده 
و نوشیدنی های گرم و سرد با همکاری یک کترینگ 
و  آموزش  دیده  مهمانداران  توسط  و  بین المللی 
مجرب فدک به مهمانان ارائه خواهد شد. خدمات 
سرگرمی شامل؛ اینترنت رایگان در قطار، سیستم 
اختصاصی نمایش فیلم، موسیقی، کتاب صوتی و 
سرگرمی)IPTV(، سیستم آنالین تعیین موقعیت، 
 ،)GPS( مقصد  به  قطار  رسیدن  زمان  و  سرعت 
تخفیفات  فدک،  قطارهای  اختصاصی  نشریه ی 
ویژه ی فیلیمو و کتاب های صوتی طاقچه و ...، به  

تمامی مهمانان گرامی ارائه می شود.

اصوالً رابطه ی مستقیمی بین سطح و کیفیت خدمات 
راه آهن  الزام  به دلیل  دارد.  وجود  قطار  بلیت  قیمت  و 
جمهوری اسالمی ایران در خصوص تعیین سقف قیمت 
برای قطارهای پنج ستاره و افزایش نیافتن نرخ بلیت 
افزایش  به  توجه  با  ابتدای سال 1401 و همچنین  از 
که  نظافتی  بهداشتی،  پذیرایی،  اقالم  نرخ  بی سابقه ی 
می شود،  خدمات  تمام شده ی  بهای  رفتن  باال  موجب 

سقف  ستاره،  پنج  قطارهای  مسأله ی  اصلی ترین 
تعیین شده ی قیمت برای این قطارها است که این 
امر منجر به کاهش خدمات و نارضایتی مسافران 
شده است. از طرفی، تعیین ساعت حرکت قطارهای 
مسافری و تخصیص ساعت مناسب و مسیر مناسب، 
بر اساس عملکرد شرکت های ریلی و  می بایست 
میزان رضایت مسافران از خدمات این شرکت ها 
این  حاضر،  حال  در  متأسفانه  که  گیرد.  صورت 

موضوع رویه ی مشخص و مدونی ندارد.

این  برای تمام شرکت های ریلی مسافری  پیشنهاد ما 
است که بهبود کیفیت خدمات در حوزه های خدمات 
پذیرایی، مهمانداری و سرگرمی برای مهمانان نوروزی در 
نظر گرفته شود و از طرفی، با توجه به در پیش بودن ایام 
ماه مبارک رمضان در نوروز 1402، شرکت های ریلی باید 
مالحظات الزم در خصوص وعده های پذیرایی بابت افطار 

و سحر مهمانان را داشته باشند.
عالوه بر این؛ ایجاد تمهیدات جذاب و آرامش بخش و 
همچنین معرفی جاذبه های گردشگری در ایستگاه های 
راه آهن مبدأ و مقصد قطارهای مسافری، می تواند بهبود 
تجربه ی مشتری از سفر با قطار و جلب رضایت بیشتر 

آنان را به دنبال داشته باشد.

محمدرضا عطارزاده
 مدیرعامل قطارهای پنج ستاره ی فدک

به رغم شرایط نه چندان مطلوب اقتصادی و تورم روبه رشد، شرکت های مسافری ریلی انتظار دارند نوروز 1402 برای آن ها پررونق تر از سال های قبل باشد. 
چرا که کرونا عقب نشینی کرده و با افزایش سفرها، متقاضیان سفر با قطار هم افزایش خواهند داشت. »محمدرضا عطارزاده« مدیرعامل قطارهای پنج 
ستاره ی فدک، در گفتگو با ندای حمل ونقل ریلی تمهیدات این شرکت را برای استقبال از مسافران نوروزی بازگو کرده و برخی چالش ها همچون اصرار بر 

سقف قیمت بلیت از سوی شرکت راه آهن، بدون در نظر گرفتن افزایش هزینه ها را مورد اشاره قرار داده است.

آمادگیکاملقطارهایپنجستارهیفدک
برایسفرهاینوروزی

به استقبال نوروز می رود و آماده ی ارائه ی خدمات در 
مسیرهای فوق الذکر به مهمانان نوروزی است.

فعلی  به حفظ سطح  قادر  ریلی  مسافری  شرکت های 
خدمات و یا ارتقاء خدمات خود مطابق انتظار مسافران 
نبوده و ثابت نگه داشتن سقف قیمت در عمل منجر به 
ضرر و زیان شرکت های ریلی شده است و نهایتاً افزایش 
نیافتن نرخ بلیت متناسب با هزینه ی تمام شده ی خدمات، 
کاهش سطح خدمات در قطارهای پنج ستاره و در نتیجه، 
کاهش میزان رضایت مشتریان و رویگردانی از صنعت 

ریلی خواهد شد.
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2422

بـرای  رقابـت  شـورای  تعرفـه   ی  آیـا 
خدمـات نیـروی کشـش )لکوموتیـو(، 
منطبق بـر موازین کارشناسـی تدوین 

است؟   شـده 

تعرفـه ای کـه شـورای رقابت برای نـرخ خدمات 
لکوموتیـو در نظر گرفته اسـت، از دیدگاه ما که 
جـزو شـرکت های ارائـه  دهنـده ی ایـن خدمات 
هسـتیم، تـا حـدود قابـل قبولـی بـا قواعـد و 
موازیـن کارشناسـی هماهنگـی دارد و ما موافق 
ایـن تعرفـه هسـتیم. مـا تمایل داریـم مصوبه ی 
شـورای رقابـت به عنـوان یـک  نهـاد قانونـی که 

خشایار حسینی 
مدیرعامل شرکت الوندنیرو

بررسیکرد: نیرو الوند بامدیرعاملشرکت ندایحملونقلریلیدرگفتگو

مصوبـات آن فرا قوه ای اسـت، بـه مرحله ی اجرا 
برسـد. همان طـور کـه می دانیـم شـورای رقابت 
تنهـا مرجع رسـیدگی بـه رویه های ضـد رقابتی 
در کشـور اسـت و ایـن شـورا  طبـق یکـی از 
محوری تریـن وظایف خـود، تصویـب تعرفه های 
تنظیـم قیمت بـازار کاالها و خدمـات انحصاری 
را بـه عهـده دارد. در موضـوع مـورد بحـث نیـز 

خصوصی سازی ناقص و ناکارآمدی که در بخش ریلی کشور انجام  شده، مشکالتی برای فعاالن بخش خصوصی در این حوزه ایجاد کرده است 
که حتی ورود شورای رقابت نیز نمی تواند گره ای از این مشکالت به شکل جدی باز کند. خشایار حسینی مدیرعامل شرکت الوندنیرو، بخشی 
از چالش های این مدل خصوصی سازی را در این گفتگو تشریح کرده و معتقد است تا زمانی که فرآیند خصوصی سازی به درستی انجام نشود، 

ورود نهادهایی مثل شورای رقابت هم چندان کارساز نخواهد بود.
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شرکت های  صنفی  انجمن  شما  نظر  به 
می تواند  زمینه  این  در  ریلی  حمل ونقل 
شورای  با  ثمری  مثمر  فعالیت  و  رایزنی 

رقابت داشته باشد؟ 

آیا راه آهن با این تعرفه موافق است؟ 

راه آهـن این تعرفـه را نمی پذیرد و بـا آن موافق 
نیسـت. دلیل این مخالفت هم از نظر ما روشـن 
اسـت. راه آهـن ترجیـح می دهـد نرخـی را برای 
در  شـرکت ها  بـرای  کشـش  نیـروی  خدمـات 
نظـر بگیـرد که یک نـرخ حداقلـی و غیرمنطقی 
اسـت و هزینه هـای راه آهـن با این نـرخ کاهش 
می یابـد. امـا راه آهـن توجهـی بـه ایـن نکتـه 
بـه  غیرمنطقـی  نـرخ  تحمیـل  کـه  نمی کنـد 
شـرکت های ارائه  دهنـده ی خدمـات لکوموتیو، 
ایـن شـرکت ها را بـه حاشـیه ی زیـان می راند و 
آن هـا قـادر نخواهنـد بـود خدمـات بهینـه ارائه 
کننـد. از دیـدگاه مـا، مخالفـت راه آهـن بـا نرخ 
مصـوب شـورای رقابـت، پایـه و اسـاس منطقی 
نـدارد و ضمنـاً مبنـای قانونـی هم نـدارد. چون 
رقابـت  همان طـور کـه عـرض کـردم شـورای 
یـک  نهـاد قانونـی  به شـمار می آید کـه در این 
حـوزه به دلیل ماهیـت انحصاری بـازار خدمات 

لکوموتیـو، صاحـب صالحیت اسـت.

وقتـی صحبـت از ورود شـورای رقابـت بـه یک 
مبحـث اقتصـادی می شـود، هـر فـردی کـه بـا 
وظایـف این شـورا آشـنا باشـد متوجه می شـود 
کـه موضـوع رقابـت در بـازار مطـرح اسـت و 
از  یکـی  باشـد،  مطـرح  بـازار  موضـوع  وقتـی 
ارکان مهـم بازار، شـرکت های بخـش خصوصی 
هسـتند. مبحـث تعییـن تعرفه خدمات کشـش 
هـم یکـی از مباحثی اسـت کـه شـورای رقابت 
بـه آن ورود کـرده و ایـن ورود بایـد بـا در نظـر 
منافـع شـرکت های  و  حقـوق  و  نظـر  گرفتـن 
بخـش خصوصـی  به عنـوان رکن مهم بـازار این 
خدمـات باشـد. شـرکت های بخـش خصوصـی 
سـرمایه گذاری های کالنـی در ایـن حـوزه انجام 
داده انـد و اگر شـورای رقابـت بخواهد مداخله ی 
صحیحـی در ایـن بخش انجـام دهد، بـدون در 
نظـر گرفتـن نقطـه نظـرات بخـش خصوصـی 
شـرکت  بـرد.  نخواهـد  به جایـی  راه  قطعـاً 
تصمیم گیـری  فرآینـد  در  بایـد  هـم  راه آهـن 
ایـن  امـا  باشـد.  حضورداشـته  قیمت گـذاری 
نظـر  یک جانبـه ی  تحمیـل  بـه  نبایـد  حضـور 
راه آهن منتهی شـود. سیاسـت های وزارت راه و 
شهرسـازی و وزارت اقتصـاد هـم در این فرآیند 

بایـد مـد نظـر قـرار گیرد.

شـورای رقابـت زمانـی تشـکیل شـد کـه بحـث 
اجـرای اصل 44 قانون اساسـی و خصوصی سـازی 
بخش هایـی از بدنه ی دولت شـکل جدی تری پیدا 
کـرد. شـرکت راه آهـن هم قـرار بود مطابـق قانون 
حق دسترسـی مصـوب سـال 1384، وارد فرآیند 
خصوصی سـازی شـود. ایـن خصوصی سـازی باید 
شـامل کلیه ی ناوگان، دپوهـای تعمیر و نگهداری 
و حتـی مدیریـت و سـیر و حرکـت می شـد. اگـر 
انجـام  شـده  کامـل  به صـورت  خصوصی سـازی 
بـود، احتمـاالً اکنـون دیگـر ورود شـورای رقابـت 
بـه مبحـث نرخ خدمـات لکوموتیـو، هیچ محملی 
نداشـت و این کار به واسـطه ی بخـش خصوصی و 

به صـورت رقابتـی انجـام می شـد.
راه آهـن  و 1385، شـرکت  در سـال های 1384 
اراده ای بـرای اجـرای خصوصی سـازی داشـت و 
قدم هایـی برداشـته شـد و به عنـوان  مثـال ناوگان 
بـاری بـه بخـش خصوصـی واگـذار شـد. در ادامه 
امـا این خصوصی سـازی پیگیری نشـد و واگذاری 
لکوموتیـو و دپوهـای خدماتـی و مدیریت سـیر و 
حرکـت اتفـاق نیفتـاد. درواقع با خصوصی سـازی 
معیـوب و ناقصـی کـه صـورت گرفـت، ملغمه ای 
ایجـاد شـد کـه بخش خصوصـی و بخـش دولتی 
به صـورت ناهمگـون و ناهماهنـگ در کنـار هـم 
قـرار گرفتنـد. در حـوزه ی خدمـات لکوموتیـو که 
مـا مسـتقیماً در آن دخیـل هسـتیم و مشـکالت 
همیـن  به دلیـل  می بینیـم،  را  بخـش  ایـن 
خصوصی سـازی ناکارآمد، تضاد منافع شـدید بین 
شـرکت های خصوصـی و راه آهـن وجـود دارد که 
باعـث می شـود معنـای رقابت مصداق پیـدا نکند.

 به عنـوان نمونـه، تمـام دپوهای خدماتـی اولویت 
را بـه تعمیـر و نگهـداری لکوموتیوهـای راه آهـن 
از محـل بودجـه ی  می دهنـد کـه هزینـه ی آن 
طرفـی  از  می شـود.  تأمیـن  کشـور  عمومـی 
شـرکت های خصوصـی بـرای تأمیـن نقدینگـی، 
دسترسـی مسـتقیم بـه منابـع ندارنـد و شـرکت 
راه آهـن به عنـوان واسـطه بیـن آن هـا و صاحبـان 
بـار عمـل می کنـد. راه آهـن هم بـه دلیـل این که 
شـرکت بزرگی اسـت و حجـم بـاالی هزینه هایی 
کـه دارد، پول هایـی اسـت کـه از صاحبـان بـار و 
مالـکان واگـن دریافت می کنـد، ابتـدا هزینه های 
خـود را پوشـش می دهـد و بعـد اگر چیـزی باقی 
مانـد به شـرکت های خصوصی پرداخـت می کند.
نتیجـه ی نهایـی ایـن وضعیـت ایـن اسـت کـه 
درزمینـه ی تعییـن نـرخ هـم بـا وجـود اقدامات و 
رایزنی هایـی کـه شـده مـا نتوانسـتیم بـه ادبیات 
مشـترک و تفاهـم مناسـبی بـا شـرکت راه آهـن 
برسـیم و مشـکالت و مصائب فراوانی هم متحمل 
می شـویم. بنابرایـن؛ تـا زمانـی که راه آهن دسـت 
از تصدی گـری بـر نـدارد، مناسـبات و تعامـالت 
شـرکت های خصوصـی بـا این شـرکت هـم روال 

درسـتی پیـدا نخواهـد کرد.

قطعـاً انجمـن می توانـد در این موضـوع فعالیت 
بـه  کـه  تشـکلی  به عنـوان  و  کنـد  بیشـتری 
حمل ونقـل  حـوزه ی  چالش هـای  و  مسـائل 
ریلـی اشـراف کامـل دارد، در راسـتای حمایـت 
از حقـوق شـرکت های فعـال در بخـش خدمات 
لکوموتیـو، اقدامـات و رایزنی هایـی بـا شـورای 
رقابـت و سـایر نهادهـا و سـازمان های قانونـی 
انجـام دهـد. اگـر نهادهـای قانونـی اطالعـات 
صحیحـی از موضوعـات و چالش هـای مطرح در 
بخـش ریلـی داشـته باشـند، تصمیمـات اتخاذ 

چه  باید  رقابت  شورای  شما   اعتقاد  به 
برای تعیین تعرفه ی خدمات  سازوکاری 
کشش داشته باشد و چه بخش هایی را 
در فرآیند تصمیم گیری دخالت دهد که 
تعرفه گذاری منطقی و منصفانه صورت 
گیرد و به رشد حمل ونقل ریلی منتهی 

شود؟

به  رقابت  شورای  ورود  اصوالً  آیا 
خدمات  تعرفه ی  درباره ی  تصمیم گیری 
ریلی را برای رشد پایدار این بخش مفید 
باید  تصمیمات  این  معتقدید  یا  می دانید 
تشکل های  و  بخش خصوصی  به وسیله ی 
شرکت ها  بین  رقابت  و  شود  انجام  آن ها 

تعیین کننده ی نرخ خدمات باشد؟

شـرکت هایی کـه خدمـات نیـروی کشـش را به 
راه آهـن ارائـه می دهنـد، درواقـع خدمـات خـود 
را بـه تنهـا متقاضـی ایـن خدمـات کـه شـرکت 
راه آهـن اسـت عرضـه می کننـد و در یـک بـازار 

انحصـاری قـرار دارند.
بـه همیـن دلیل شـورای رقابت بـرای جلوگیری 
از تضییـع حـق  و حقـوق آن هـا، تعرفـه ای را بـر 
اسـاس موازیـن کارشناسـی مـورد تصویـب قرار 
مصوبـه ی  اسـت.  مـا  پذیـرش  مـورد  کـه  داده 
شـورای رقابت عـددی را برای تعرفـه ی خدمات 
در نظـر گرفته کـه از عددی که شـرکت راه آهن 
بـه مـا تحمیـل می کنـد، به مراتـب جذاب تـر و 

منطقی تـر اسـت. 

سمت وسـوی  نهادهـا،  ایـن  به وسـیله ی  شـده 
ایـن  برآینـد  و  کـرد  خواهـد  پیـدا  بهتـری 
شـرکت  بـه  مؤثرتـری  شـکل  بـه  تصمیمـات 
راه آهـن منتقـل خواهـد شـد و ایـن شـرکت نیز 
رویه هـای خـود را در جهـت شـکل دادن به یک 
بـازار خدمـات رقابتی بـا سـازوکار قیمت گذاری 

اصولـی، تغییـر خواهـد داد.
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مرتضی رجبی؛
 مدیرعامل شرکت احیا ریل ایرانیان 

فعـاالن بخـش خصوصـی برای حضـور مثمر ثمـر در صنعـت ریلی نیازمنـد حمایت هایـی همچون مشـوق های تسـهیالتی تبصره ی 
مـاده ی )18( قانـون بودجـه هسـتند. کارگروهی نیز به وسـیله ی انجمـن حمل ونقل ریلی بـرای هم صدا کـردن شـرکت ها در حوزه ی 
سـرمایه گذاری تشـکیل  شـده اسـت. مرتضی رجبی، مدیرعامل شـرکت احیا ریـل ایرانیان در گفتگو بـا ندای حمل ونقـل ریلی، رفع 
موانـع سـرمایه گذاری در صنعـت ریلـی را در گـرو فعالیت های جمعـی تحت لوای کارگـروه مذکـور و همگرایی هر چه بیشـتر بخش 

خصوصی دانسـته است.

تبصره ی 18 قوانین بودجه ی سنواتی چیست 
و این بخش از قانون برای شرکت های فعال 
در حوزه ی ریلی چه ظرفیت ها و مزیت هایی 

ایجاد می کند؟

بودجــه ی   )18( تبصــره ی  ماهیــت  اصــوالً 
در  ســرمایه گذاری  از  حمایــت  ســنواتی، 
بخش هــای زیربنایــی و اســتراتژیک صنعــت و 
خدمــات کشــور اســت کــه صنعــت ریلــی هــم 
ــی رود.  ــمار م ــه ش ــا ب ــن بخش ه ــی از ای یک
ــت  ــخیص داده اس ــتی تش ــذار به درس قانون گ

ــی یکــی از زیربناهــای مهــم  کــه صنعــت ریل
ــورد  ــد م ــت و بای ــور اس ــعه ی کش ــرای توس ب
ــی  ــا در عمــل حمایت ــرد. ام ــرار گی ــت ق حمای
ــی  ــت ریل ــه صنع ــون ب ــن قان ــه از محــل ای ک
ــت.  ــوده اس ــز ب ــیار ناچی ــود، بس ــام می ش انج
ــه  ــت ک ــورت اس ــن ص ــه ای ــت ب ــن حمای ای
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فرآینـد دریافـت ایـن تسـهیالت 
ارزان بـه چـه صورت اسـت؟

سـرمایه گذاری  کارگروه  برنامـه ی 
جـاری  سـال  در  کـه  انجمـن 
شـروع بـه فعالیـت کـرده اسـت، 
بـرای رفع مشـکالت شـرکت های 
ایـن حـوزه  بخـش خصوصـی در 

؟ چیسـت

ایـن کارگـروه می توانـد بـه  آیـا 
رفـع موانـع کمـک کند؟ شـرکت 
راه آهـن در این زمینه چه نقشـی 

می توانـد ایفـا کنـد؟

موانع و مشکالت بهره مندی شرکت های 
از  ریلی  فعال در بخش  بخش خصوصی 

تبصره ی )18( چیست؟ 

بخــش  در  تبصــره  ایــن  اجــرای  متولــی 
ــن شــرکت،  ــن اســت. ای ــی، شــرکت راه آه ریل
آن هــا  در  ســرمایه گذاری  کــه  بخش هایــی 
اولویــت بیشــتری دارد را اعــالم می کنــد و 
شــرکت های  ســهمیه بندی های  و  گزینــش 
خصوصــی بــرای دریافــت تســهیالت تبصــره ی 
)18(، بــر اســاس ایــن اولویت هــا صــورت 
ــه دلیــل  می گیــرد. مثــاًل در ســال های اخیــر ب
اپیدمــی کرونــا و کمبــود واگــن مســافری، 
ایــن بخــش جــزو اولویت هــا قــرار گرفــت 
و در ســال های قبــل هــم واگــن بــاری و 
تشــکیل  روال  داشــت.  اولویــت  لکوموتیــو 
ــن شــکل اســت  ــه ای ــم ب ــد ه ــده و فرآین پرون
و  اولویت هــا  اســاس  بــر  شــرکت ها  کــه 
ــود  ــت خ ــده، درخواس ــالم  ش ــرفصل های اع س
ــرای  ــی و FS ب ــای توجیه ــا طرح ه ــراه ب را هم
ــن  ــد و ای ــالم می کنن ــت تســهیالت را اع دریاف
ــل و  ــاد حمل ونق ــر اقتص ــت ها در دفت درخواس
ــی  ــن موردبررس ــرکت راه آه ــرمایه گذاری ش س
ــای  ــد صورت ه ــرکت ها بای ــرد. ش ــرار می گی ق
و  فعالیــت  پروانه هــای  و  مجوزهــا  و  مالــی 
بهره بــرداری و ســایر اطالعــات موردنیــاز را نیــز 
ــرمایه گذاری  ــل س ــاد حمل ونق ــر اقتص ــه دفت ب
ارائــه کننــد و بعــد از تأییــد ایــن دفتــر، نامــه ی 
معرفــی بــه بانــک بــرای دریافــت تســهیالت بــه 

شــرکت داده می شــود. 

ــا اقتصــادی شــدن  ــه ب ــروه در رابط ــن کارگ ای
ــه  ــی ک ــر و تحوالت ــی و تغیی ــل ریل حمل ونق
ــات ایجــاد  ــررات و مصوب ــد در قوانیــن و مق بای
ــت.  ــرده اس ــاز ک ــود را آغ ــت خ ــود، فعالی ش
ــاز  ــورد نی ــه م ــت آن چ ــدد اس ــروه در ص کارگ
ایــن صنعــت بــرای رشــد و شــکوفایی اســت را 
به صــورت یــک بســته ی جامــع بــه کمیســیون 

مسیر  در  شرکت ها  موانع  بزرگ ترین  از  یکی 
دست یابی به این تسهیالت، کمبود منابع است. 
به شرکت ها  تبصره  این  محل  از  که  تسهیالتی 
فرآیند  امر  این  و  است  محدود  می گیرد،  تعلق 
دریافت تسهیالت را مشکل می کند. فرآیندها و 
برای دریافت تسهیالت وضع  شده،  قوانینی که 
بسیار پیچیده و مشکل ساز است. به نحوی  که گاه 
از آغاز فرآیند تشکیل پرونده تا دریافت وام، دو 
سال طول می کشد. با نرخ تورمی که اکنون وجود 
دارد، طوالنی شدن فرآیند موجب می شود وقتی 
شرکت به تسهیالت دسترسی پیدا می کند، پولی 
که دریافت کرده، ارزش و قدرت خود را ازدست  
 FS داده باشد. شرکت ها وقتی طرح توجیهی و
را ارائه می کنند، پیش بینی می کنند 80 درصد 
پوشش  تسهیالت  محل  از  را  طرح  بودجه ی 
آن قدر  تسهیالت  دریافت  فرآیند  اما  دهند. 
پیچیده و طوالنی است که وقتی وام را دریافت 
را  نیازشان  مورد  بودجه ی  درصد  می کنند، 20 

تأمین می کند.
شرکت  یک  وقتی  که  است  این  دیگر  معضل 
 FS و   کند  دریافت  تسهیالت  می خواهد  ریلی 
در  بانک  نظر  از   FS این  کند،  ارائه  بانک  به 
تمام  که  داشت  خواهد  توجیه پذیری  صورتی 
شرایط مثبت و منفی آن سنجیده شود و یکی 
از شرایط مثبت، پاس کردن شروط ماده ی )12( 
قانون رفع موانع تولید است. متأسفانه فقط با این 
مصوبه طرح توجیه پذیر می شود و موانع و شروط 
و تنگناهای فراوانی در این ماده ی  قانونی وجود 
دارد که کار شرکت ها را برای دریافت تسهیالت 

بسیار دشوار می کند.

رفع موانع سـرمایه گذاری در صنعت ریل نیازمند 
همگرایـی و هم صدایـی بخـش خصوصی اسـت. 
حمل ونقـل  انجمـن  سـرمایه گذاری  کارگـروه 
ریلـی به عنـوان صـدای واحـد فعـاالن صنعـت 
ریـل در حوزه هـای اقتصـادی، بـه رفـع موانـع و 
رشـد و شـکوفایی ایـن صنعـت کمـک می کند. 
شـرکت های بخـش خصوصـی که در ایـن حوزه 
فعالیـت می کنند، سـرمایه گذاری های سـنگینی 
انجـام داده انـد و مـا بایـد صـدای این شـرکت ها 
را همسـو کنیـم کـه ایـن سـرمایه گذاری ها بـه 
رشـد بیشـتر و راندمـان افزون تر برای شـرکت ها 
منتهـی شـود. بخـش خصوصـی اگـر بخواهـد 
مطالبـات خـود را به صـورت منفـرد پی گیـری 
سیسـتم  در  آن هـا  پی گیـری  و  تـالش  کنـد، 
دولتـی اثربخشـی الزم را نخواهـد داشـت. امـا 
وقتـی به صـورت صنفـی و جمعـی عمـل کنیم، 
قطعاً اثربخشـی بیشـتری را شـاهد خواهیم بود. 
ضمناً این کارگروه می تواند نقشـه ی راه روشـنی 
بـرای سـرمایه گذاران جدیـدی کـه می خواهنـد 
بـه صنعت ریلـی ورود کنند، ایجـاد کند. یکی از 
اقدامـات خوبـی کـه در این کارگروه بـا همکاری 
شـرکت راه آهـن انجـام  شـده، در حـوزه ی رفـع 
راه آهـن  بـوده اسـت کـه  موانـع مـاده ی )12( 
این جـا در کنـار بخـش خصوصـی قرارگرفتـه و 
بـرای رفـع موانع تـالش کـرده اسـت. هم افزایی 
ایـن  در  راه آهـن  شـرکت  و  خصوصـی  بخـش 
زمینـه بسـیار خـوب بـوده و جـای تقدیـر دارد. 
ایـن مـدل همکاری هـا می توانـد تکـرار شـود تا 
شـاهد افزایـش سـرمایه گذاری و شـکوفایی هـر 
چـه بیشـتر سـرمایه گذاری ها در صنعـت ریلـی 

شیم. با

بخــش  در  فعــال  خصوصــی  شــرکت های 
ریلــی از طــرف راه آهــن بــه بانــک عامــل 
ــا راه آهــن معرفــی می شــوند  طــرف قــرارداد ب
و تســهیالت بانکــی بــا ســود نــرخ پایین تــر از 
ــن شــرکت ها از ســوی  ــرای ای ــرخ مصــوب ب ن
بانــک در نظــر گرفتــه می شــود. دولت بخشــی 
ــا  از ســود تســهیالت را بــه عهــده می گیــرد ت
ــهیالت  ــن تس ــا ای ــد ب ــرکت ها بتوانن ــن ش ای
ارزان، ســرمایه گذاری خــود را افزایــش دهنــد 

ــند. ــری برس ــی باالت ــه بازده و ب
خصوصـی  بخـش  شـکل،  ایـن  بـه  واقـع  در 
تشـویق می شـود بـا توجـه بـه این کـه بخشـی 
از هزینـه ی سـرمایه گذاری به واسـطه ی دولـت 
خـود  سـرمایه ی  اسـت،  داده  شـده  پوشـش 
را وارد بخـش ریلـی کنـد و رشـد و بازدهـی 
بیشـتری را در این بخش ها شـاهد باشـیم. این 
قانـون نفع دولـت را هم در پـی دارد. چراکه به 
ایـن طریـق بخـش خصوصـی را وارد عرصـه ی 
و  عمرانـی  بخش هـای  در  سـرمایه گذاری 
زیربنایـی می کنـد و هزینه هـای عمرانی دولت 

می یابـد. کاهـش 

ــر و  ــر مؤث ــای دیگ ــس و  واحده ــران مجل عم
ــل  ــوزه ی ری ــاز در ح ــر و تصمیم س تصمیم گی
)مثــل؛ ســازمان امــور مالیاتــی، ســازمان بورس، 
سیســتم بانکــی، شــرکت راه آهــن و دیگــر 
نهادهــا و ســازمان های ذی ربــط( پیشــنهاد 
کنــد. مشــوق ها و منابعــی کــه دولــت بــه 
بخــش ریلــی تخصیــص می دهــد بایــد تقویــت  
شــده و موانعــی مثــل مــاده ی )12( بایــد 
برطــرف شــود. نهایتــاً این کــه تســهیالت و 
منابــع بایــد متناســب بــا نیازهــای بخــش ریلی 
افزایــش پیــدا کنــد و کارگــروه پیشــنهاد هایی 
ــاز  ــای تصمیم س ــه نهاده ــیر را ب ــن مس در ای

کشــور ارائــه و پی  گیــری می کنــد.
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فصلنامه انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته

فرصت سوزى 
 به دلیل ناقص بودن کریدورهاى ترانزیتى 

چه  ریلی  زیرساخت های  توسعه ی 
تأثیری بر افزایش سهم بخش ریلی 
کشور  ترانزیتی  بارهای  مجموع  از 

خواهد داشت؟

طبق آمارهای موجود حدود 90 درصد بار ترانزیتی 
کشور به وسیله ی جاده حمل می شود و سهم بخش 
آمار  این  ترانزیت صرفاً 10 درصد است.  از  ریلی 
علی رغم تأکیدات مکرر سیاست گذاران اقتصادی و 
مسؤوالن حمل ونقل کشور، مبنی بر اولویت بخشی 
اما متأسفانه  بر حمل جاده ای است.  حمل ریلی 

حسن صدیقی
 مدیرعامل شرکت حمل ونقل بین المللی شنل

جایــگاه و موقعیــت اســتراتژیک ایــران، ترانزیــت را به عنــوان فرصتــی مناســب بــرای خلــق ثــروت و ارزش  افــزوده مطــرح می کنــد. امــا ایــن 
ــل  ــرکت حمل ونق ــل ش ــی مدیرعام ــن صدیق ــت. حس ــی الزم اس ــدن آن پیش نیازهای ــل درآم ــه فع ــرای ب ــت و ب ــون اس ــوه تاکن ــت بالق فرص
ــع ایــن مســیر را مــورد بررســی قــرار داده اســت. بین المللــی شــنل در ایــن گفتگــو چشــم انداز ترانزیــت ریلــی را تشــریح و مشــکالت و موان

در عمل چنین اتفاقی نمی افتد و اقدامات مؤثر و 
شایانی در حوزه ی ترانزیت ریلی انجام  نشده است.

ازاین جا  می توان  را  ریل  و  جاده  بین  توازن  نبود 
انقالب  از  بعد  کشور  آهن  خطوط  که  دریافت 
بزرگراهی  و  جاده ای  شبکه ی  اما  شده،  برابر   3
و آزادراهی ما بیش از 20 برابر رشد کرده است. 
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کریدورهای ترانزیتی ما در حال حاضر چه 
وضعیتی دارند؟

توسعه ی ترانزیت ریلی فقط با توسعه ی 
امکان پذیر است،  ریلی  شبکه و خطوط 
یا مباحث دیگری هم در این موضوع باید 

موردتوجه قرار گیرد؟

کشـور  ریلـی  حمل ونقـل  پتانسـیل 
کریدورهـای  در  ترانزیـت  بـرای  را 
شـمال- جنوب و شـرق- غرب، چگونه 

می کنیـد؟ ارزیابـی 

کریدور شمال- جنوب )INSTC( به طول 7 هزار 
400 کیلومتر که از هلسینکی فنالند شروع و به 
دهلی نو در هند متصل می شود، حد فاصل رشت- 
آستارا به طور حدودی 164 کیلومتر هنوز تکمیل 
 نشده و این موضوع سبب شده است این کریدور 
در بسیاری از پروژه های حمل ریلی در مسیر ایران، 
ازنظر اقتصادی و عملیاتی توجیه نداشته باشد و 
صاحبان کاال ترجیح می دهند به جای استفاده از 
حمل ترکیبی در حد فاصل مذکور، مسیر ترانزیتی 

ایران را با جاده طی کنند.
این کریدور در شاخه ی غربی از رشت تا بندرعباس 
تکمیل  شده است. لیکن؛ در شاخه ی شرقی این 
ریلی  اتصال  هنوز  چابهار(،  تا  زاهدان  )از  کریدور 
برقرار نشده است. همچنین؛ در صورتی شاخه ی 

موضوعات  مباحث سخت افزاری،  بر  عالوه  بدون شک 
تأثیرات  می تواند  ترانزیت  توسعه ی  در  نیز  نرم افزاری 
قابل توجه و در برخی موارد حتی بیشتر از موضوعات 
نرم افزاری  مشکالت  باشند.  داشته  اثر  سخت افزاری 
چون؛ ضعف دیپلماسی حمل ونقل، نبود پایبندی کامل 
به توافقنامه های دو یا چند جانبه از سوی کشورهای 
متعاهد، تعدد نهادهای دخیل در حوزه ی ترانزیت، اجرا 
نشدن کامل سیاست پنجره ی واحد تجارت فرامرزی، 
چابک نبودن فرآیندها )به ویژه در پایانه های مرزی و...(،  
ازجمله موضوعاتی هستند که در صورت رفع یا کاهش 

تردیـدی وجـود نـدارد کـه پتانسـیل ترانزیتـی 
کشـور در حـوزه ی ریلـی، به شـدت بـاال اسـت. 
ایـران به لحـاظ جغرافیایی جایگاه اسـتراتژیکی 
در منطقـه داشـته و بـا قـرار گرفتـن در غـرب 
قـاره ی آسـیا، نقطـه ی اتصـال شـرق بـه غـرب 
شـده اسـت. همچنین؛ کشـور ما با کشـورهای 
دسترسـی  به دلیـل  و  اسـت  هم جـوار  زیـادی 
ارتباطـی  مسـیر  می توانـد  آزاد،  آب هـای  بـه 
کشـورهای محصور در خشـکی بـه آب های آزاد 
باشـد. ایـن موقعیـت و فرصت ممتـاز، به خودی 
 خـود نمی توانـد موجـب مزیت ما باشـد و ضمناً 
می بینیـم  کـه  چـرا  نمی مانـد.  باقـی  ابـد  تـا 
کشـورهای رقیـب در حال تعریـف کریدورهای 
جایگزیـن هسـتند و اگـر درزمینـه ی ترانزیـت 
به سـرعت  مـا  سـرمایه گذاری های  و  اقدامـات 
عملیاتی نشـوند، ما از مسـیرهای ترانزیتی کنار 

گذاشـته می شـویم. 
توجـه  اکرایـن،  و  روسـیه  بیـن  وقـوع جنـگ 
ایـران  از  عبـوری  کریدورهـای  بـه  را  روسـیه 
افزایـش داده و فرصـت مناسـبی بـرای ما ایجاد 
کـرده اسـت کـه بخشـی از ترانزیـت بـار بیـن 
روسـیه و جنوب شـرق آسـیا را بـه کریدورهای 
ترانزیتی کشـورمان سـوق دهیم. امـا همان طور 
کـه پیش تـر متذکـر شـدم، یکـی از مهم تریـن 
کریدورهـای مـا یعنی کریـدور شـمال- جنوب 
نواقصـی دارد کـه نمی توانیـم از ایـن فرصت به 

نحـو احسـن اسـتفاده کنیم.

بنابراین؛ در یک نگاه کلی می توان دریافت توسعه ی 
زیرساخت های جاده ای به شدت از زیرساخت های 
ریلی پیشی گرفته است. این اتفاقی است که در 
آن  شاهد  یافته  توسعه   کمتر  کشورهای  عموم 
هستیم. به این معنی که در این کشورها توجه و 
سرمایه گذاری در حمل ونقل ریلی سهم کمتری در 
مقایسه با حمل جاده ای داشته و متأسفانه کشور ما 

نیز از این موضوع مستثنی نبوده است.
را  خود  ریلی  زیرساخت های  چه  هر  ما  طبیعتاً 
تقویت کنیم و سرمایه گذاری های الزم را در این 
حوزه بر اساس مطالعات فنی و اقتصادی و نیازهای 
ترانزیت  از  بیشتری  سهم  دهیم،  صورت  واقعی 
بار را به سوی خطوط ریلی سوق خواهیم داد. در 
در  زیرساختی  نواقص  برخی  وجود  حاضر  حال 
کریدورهای ریلی ترانزیتی مشکل ساز و فرصت-
سوز و باعث کاهش سهم ریلی در قیاس با جاده ای 

در حوزه ی ترانزیت شده است.
به عبارت  دیگر، مشتریان و صاحبان بار برای انتخاب 
نرخ  بین شیوه ی حمل، عموماً سه موضوع مهم 
حمل بار، ترانزیت تایم و ایمنی محموله را بررسی 
کرده و تصمیم به انتخاب شیوه ی مناسب حمل 
است  بدیهی  می کنند.  خود  محموله های  برای 
ضعف و یا نقصان زیرساخت ریلی، می تواند منجر 
به افزایش هزینه و زمان حمل به دلیل ضرورت 
ترانشیپمنت،  ترکیبی،  از خدمات حمل  استفاده 
تخلیه و بارگیری در برخی از کریدورهای ریلی شود. 
خدمات مذکور در برخی موارد حتی می تواند منجر 
به خسارت کیفی و بعضاً کمی به بار شود. لذا؛ ضعف 
در زیرساخت های ریلی صاحبان کاال را به سمت 
باعث  مشکالت  این  و  داده  سوق  جاده ای  حمل 
می شود بخش خصوصی ریلی در برخی مسیرها در 

برابر جاده ای امکان رقابت نداشته باشد.

شرقی می تواند دارای توجیه بیشتر شود که مسیر 
زاهدان به تربت  حیدریه متصل شده و از این طریق 
فاصله ی ریلی به میزان معناداری در مسیر چابهار 
کاهش   CIS حوزه ی  و  افغانستان  کشورهای  به 

می یابد.
کریدورهای شرقی- غربی کشور هم نواقصی دارد. 
شبکه ی ریلی ما از سرخس به رازی فعال است. اما 
نباید فراموش کنیم که ما بیشترین صادرات را به 
کشور عراق  با حدود 20 میلیون تن  در سال دارا 
هستیم. اما سهم بخش ریلی از این صادرات صفر 
پاکستان  از کشور  است. همچنین؛ درآینده، چه 
زیادی  کاالهای   ،CIS کشورهای  از سوی  چه  و 
می تواند به عراق و سوریه ترانزیت شود. اما تکمیل 
نشدن این کریدور اثر منفی بر ترانزیت کاال در کشور 
به جا گذاشته است. اتصال ریلی شلمچه- بصره که 
مسافتی حدود 32 کیلومتر است، می تواند کریدور 
ترانزیتی شرقی- غربی کشور را فعال کند که در 
این زمینه علی رغم اعالم آمادگی بخش خصوصی 
برای سرمایه گذاری و اجرای پروژه، اقدام مؤثری از 
سوی متولیان صورت نپذیرفته است. اتصال خط 
آهن از کرمانشاه به پایانه ی مرزی خسروی نیز جزو 
اقداماتی است که برای تکمیل کریدورهای ترانزیتی 
شرقی- غربی کشور می تواند حائز اهمیت بوده و 
ترانزیت و صادرات به کردستان عراق و منطقه ی 

شمالی عراق را تسهیل کند. 
همچنین؛ در کریدور شرقی- غربی، اتصال ریلی به 
افغانستان و شهرهای مهم هرات و کابل و فراهم 
به عنوان  آن  از  کامل  بهره برداری  شرایط  آوردن 
یکی از مهم ترین مقاصد صادراتی و ترانزیتی کشور، 
بایستی مورد توجه قرار گیرد. الزم به ذکر است 
ایستگاه  تا  »شمتیغ«  مرز  از  ریلی  پروژه ی خط 
»روزنک«، علی رغم افتتاح صورت گرفته، در حال 
داخلی  جنگ  از  ناشی  تخریب  دلیل  به  حاضر 

افغانستان، غیرقابل بهره برداری است.

آن ها می توان شاهد جهش در ترانزیت کشور بود. 
در بعد سخت افزاری نیز توسعه ی ترانزیت را نمی توان 
صرفاً محدود به توسعه ی خطوط ریلی دانست. موضوعات 
زیرساختی دیگری که اتفاقاً سهل الوصول تر و اقتصادی تر 
هستند نیز باید مورد توجه قرار گیرند. زیرساخت هایی 
انبارش،  ترانشیپ،  تخلیه،  و  بارگیری  امکانات  همچون 
بسته بندی، استریپ، استافینگ و خدمات لجستیکی که 
مکمل زنجیره ی حمل ونقل ریلی هستند، می تواند نقش 

مهمی در توسعه ی ترانزیت ایفا کنند.
در بعد توسعه ی خطوط ریلی نیز بایستی به این نکته 
توجه کنیم که باوجود مضیقه ی بودجه ای طی سال های 
اخیر، شاهد ایجاد خطوط ریلی جدید در کشور بوده ایم، 
اما متأسفانه برخی از این خطوط فاقد توجیه اقتصادی 
بوده و حمل ونقل بار و مسافر در آن ها در حداقل مقدار 
ممکن اتفاق افتاده است. فلذا؛ اولویت بندی سرمایه گذاری 
دیگر  از  اقتصادی،  بازده ی  بر  مبتنی  ایجاد خطوط  در 
راهکارهایی است که می تواند  بر توسعه ی ترانزیت اثرگذار 

باشد.
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توسعه ی  در  مباحث  مهم ترین  از  یکی  تعرفه 
برای  بار  حمل  قیمت  چراکه  است.  ترانزیت 
بسیار  حمل ونقل  مد  انتخاب  در  مشتریان 
مورد توجه قرار می گیرد. تعرفه گذاری هایی که 
برای ترانزیت در کشور ما انجام شده در برخی 
است.   بوده  مناسب  بسیار  کاالها  و  مسیرها 
اقدامات  راه آهن  خارجی  بازرگانی  کل  اداره ی 
خوبی در این زمینه انجام داده و به عنوان  مثال 
قیمت ها  و  امضا  ترکیه  با کشور  پروتکل خوبی 
اقتصادی  توجیه  دارای  عموماً  ایران  سمت  در 
برخالف  موارد  برخی  در  ترکیه  اما  است.  شده 
این پروتکل هزینه هایی را به شرکت های ریلی 
رفتن  بین  از  موجب  عماًل  که  می کند  تحمیل 
شرکت های  برای  بار  حمل  اقتصادی  توجیه 
نیز  ترکمنستان  متأسفانه کشور  ریلی می شود. 
در حوزه ی تعیین تعرفه ها مناسب و هماهنگ با 
راه آهن ج.ا.ا عمل نکرده و این موضوع بر فعالیت 
تأثیر  ریلی  شرکت های  بین المللی  و  ترانزیتی 

منفی می گذارد. 
به  توجه  با  است  آن  بهتر  تعرفه،  خصوص  در 

چـه موانـع بیمـه ای و گمرکـی بر 
وجـود  ریلـی  ترانزیـت  راه  سـر 

دارد؟
بیمه ای  بحث های  در  که  موضوعی  مهم ترین 
بیمه  بن  موضوع  است،  اثرگذار  ترانزیت  بر 
که  بودیم  شاهد  را  معضلی  ما  اواخر  این  است. 
شرکت های بیمه ای که با گمرک قرارداد داشتند 
و بیمه ی ترانزیت را انجام می دادند، توافقاتشان 
با گمرک دچار مشکل شده بود و این مشکالت 
به شرکت های ریلی هم تسری پیدا کرد و این 
انجام  را  بن گذاری  نمی توانستند  هم  شرکت ها 
بیمه  عالی  شورای  و  گمرک  امیدواریم  دهند. 
افزایش شرکت های بیمه ای فعال در حوزه ی  با 
بیمه ای  شرکت  چند  کنونی  انحصار  ترانزیت، 
که در حال حاضر در این بازار فعالیت می کنند 
را از بین ببرند و فضا را برای شرکت های ریلی 

مساعدتر کنند. 
دغدغه های  جزو  همواره  گمرکی  موانع 
ریلی  شرکت های  ازجمله  حمل  شرکت های 
تعدد  و  می شود  محسوب  ترانزیت  حوزه ی  در 
موجب  همواره  گمرکی،  دستورالعمل های 
بین  ناهماهنگی  است.  شرکت ها  سردرگمی 
واحدهای مختلف در پایانه ی مرزی هم مشکالت 
شرکت ها را مضاعف می کند. چنان چه پنجره ی 
آن  متولی  گمرک  که  فرامرزی  تجارت  واحد 
است به شکل جدی تری اجرایی شود، رویه های 
انجام  بیشتری  سهولت  و  سرعت  با  گمرکی 
می شود و جریان حمل ونقل هم سریع تر و بهتر 
منتفع  آن  از  ذی نفعان  و  بازرگانان  و  می شود 

خواهند شد. 
حمل ونقل  شرکت های  این که،  پایانی  نکته ی 
ریلی طبق تبصره ی )2( ماده ی )98(آیین نامه ی 
و  تضمین  به  نیاز  گمرکی،  امور  قانون  اجرایی 
قانون  طبق  دیگر،  به عبارت   ندارند.  بن گذاری 
در رویه ی ترانزیت خارجی، کلیه ی شرکت های 
و  راه  وزارت  از  مجوز  که  بین المللی  حمل ونقل 
در  تضمین  سپرده ی  بایستی  دارند،  شهرسازی 
حد تعرفه ی کاالی مجاز بگذارند. اما شرکت های 
ریلی که کاالی خود را با راه آهن حمل می کنند، 
از این رویه مستثنی شده و می توانند به جای این 
تضامین تعهد بدهند. اما متأسفانه با وجود این که 
قانونی  و  شده  تصویب   موضوع  این  سال هاست 
است، از سوی گمرک ج.ا.ا به مرحله ی اجرا در 

نمی آید.

تعرفه ی حمل بارهای ترانزیتی چه 
تأثیری بر سهم حمل ونقل ریلی در 
این حوزه دارد؟ آیا تعرفه گذاری ها 
توسعه ی  راستای  در  و  اصولی 

ترانزیت ریلی بوده است؟ 

تصمیم  بر  اثرگذار  و  زیاد  محیطی  متغیرهای 
تعرفه گذاری  برای  مکانیسمی  کاال،  صاحبان 
تعریف کنیم که منعطف و چابک بوده و با رصد 
مستمر متغیرهای مؤثر بر تصمیمات متقاضیان 
خدمات حمل ونقل ریلی، ازجمله؛ وضعیت بازار 
حمل بار، شرایط کشورهای همسایه، نرخ حمل 
بار در جاده و ...، بتواند با تعرفه گذاری مناسب 
مزیت  ریلی،  شرکت های  منافع  حفظ  ضمن 
حمل بار به وسیله ی ریل را به همراه داشته باشد.

28
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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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عباس قربانعلی بیک،
کارشناس حوزهی ریلی

ــه  ــافران ب ــن و مس ــرای راه آه ــه ب ــکاری ک ــل  ان ــر قاب ــای غی ــود مزیت ه ــا وج ــهد، ب ــران- مش ــن ته ــردن راه آه ــی ک برق
ــت.  ــده اس ــرا درنیام ــه ی اج ــه مرحل ــوز ب ــده، هن ــل  آم ــروع آن به عم ــرای ش ــه ب ــی ک ــای فراوان ــال دارد و تالش ه دنب
ــرح،  ــن ط ــای ای ــمردن مزیت ه ــن برش ــن ضم ــل راه     آه ــور بین المل ــزی و ام ــبق برنامه     ری ــاون اس ــک، مع ــاس قربانعلی     بی عب

ــد. ــی می دان ــرکت های داخل ــه ش ــت دادن ب ــرای آن را فرص ــرای اج ــکار ب ــن راه بهتری

بینالمللراهآهنعنوانکرد: امور و برنامهریزی معاوناسبق
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ــن  ــازی راه آه ــروژه ی برقی س ــی در  پ ــه مزیت های چ
تهــران- مشــهد وجــود دارد کــه ایــن پــروژه را حائــز 

اهمیــت کــرده اســت؟

ــر اســت به وســیله ی  ــروژه بهت ــن پ ــه نظــر شــما ای ب
ــرکت های  ــا ش ــود، ی ــام ش ــی انج ــکاران داخل پیمان

ــه شــوند؟ ــه کار گرفت خارجــی ب

برقــی ســازی راه آهــن تهــران- مشــهد بهتــر اســت 
بــا چــه مدلــی بــه اجــرا درآیــد؟

شــرکت های داخلــی توانمنــدی و تجهیــزات و دانــش 
فنــی الزم را بــرای ایــن کار دارنــد؟

واگـــذاری ایـــن طـــرح بـــه شـــرکت های خارجـــی بـــا توجـــه بـــه 
ـــا  ـــل تحریم ه ـــم، مث ـــا آن مواجهی ـــر ب ـــال حاض ـــه در ح ـــکالتی ک مش
ـــر  ـــون حاض ـــه اکن ـــکا ک ـــل  ات ـــای قاب ـــود طرف ه ـــع و نب ـــود مناب و کمب
بـــه همـــکاری باشـــند، چنـــدان امکان پذیـــر بـــه نظـــر نمی رســـد. 
ــرای  ــرایط، اجـ ــن شـ ــا ایـ ــه بـ ــترس ترین گزینـ ــن و در دسـ بهتریـ
ایـــن پـــروژه به وســـیله ی شـــرکت ها و پیمانـــکاران داخلـــی اســـت. 
نکتـــه ای کـــه بایـــد مـــد نظـــر قـــرار گیـــرد ایـــن اســـت کـــه بایـــد 
ـــروژه صاحـــب   ـــن پ ـــرای اجـــرای ای ـــی ب ـــکاران داخل ـــم پیمان کمـــک کنی
ـــود  ـــات خ ـــراً در بیان ـــم اخی ـــری ه ـــد. رهب ـــد کنن ـــوند و رش ـــه ش تجرب
ــد؛ بایـــد بـــه شـــرکت های بخـــش خصوصـــی و شـــرکت های  گفتنـ

دانش بنیـــان فرصـــت رشـــد بدهیـــم. 

شـــاید در ابتدای امر آمادگی و توانمندی کامل را نداشـــته باشـــند. 
بنابرایـــن؛ ما می توانیـــم پروژه هـــای کوچک  مقیـــاس دیگر مثل 
برقی کـــردن آذرشـــهر- مراغه یا تهـــران- پرنـــد و ... را به آن ها 
واگذار کنیـــم، تا آن جـــا تجربه  انـــدوزی کنند و توانمند شـــوند 
و بعـــد تهران- مشـــهد را بـــه چند بخـــش تفکیک کنیـــم و به 
پیمانـــکاران صاحـــب  تجربه ای که رشـــد و صالحیـــت آن ها را در 
پروژه هـــای کوچک تـــر قبلـــی دیده ایـــم، واگذار کنیـــم. در حال 
حاضـــر تصور نمی کنـــم پیمانکاران مـــا صاحب چنیـــن تجربه ای 
باشـــند. اما شـــرکت های داخلی اعـــالم آمادگی کرده انـــد و باید 
بـــه آن ها فرصـــت داد. من معتقـــدم توانایی الزم در شـــرکت های 
مـــا به صورت بالقـــوه وجود دارد. خـــط متروی کرج به هشـــتگرد 
را شـــاید بتوان نوعی تمرین به شـــمار آورد که توســـط پیمانکاران 
داخلـــی انجام  شـــده اســـت و قطعـــاً اگـــر پروژه هـــای کوچک  
مقیاس دیگـــری به آن ها ســـپرده شـــود، توانمندتر می شـــوند و 
نهایتـــاً می توانند برقی ســـازی خط آهـــن تهران- مشـــهد را هم  
در صورتـــی بـــه بخش هـــای کوچک تر تقســـیم و تفکیک شـــود  

دهند. انجـــام  به خوبی 

ـــران-  ـــن ته ـــردن راه آه ـــی ک ـــی برق ـــدف اصل ـــه ه ـــه این ک ـــن نکت اولی
ـــر  ـــه ی سربه س ـــتا نقط ـــن راس ـــت. در ای ـــا اس ـــش هزینه ه ـــهد، کاه مش
کـــه ظرفیـــت برتـــری اقتصـــادی برقـــی کـــردن را نشـــان می دهـــد، 
ـــران-  ـــن ته ـــافر راه آه ـــل مس ـــع حمل ونق ـــت. در واق ـــده اس ـــف  ش تعری
ــی  ــته و برقـ ــر گذشـ ــه ی سربه سـ ــه از نقطـ ــت کـ ــهد سال هاسـ مشـ

ــادی دارد. کـــردن ایـــن خـــط به وضـــوح توجیه پذیـــری اقتصـ
برآوردهـــا نشـــان می دهـــد صرفه جویـــی مســـتقیم ســـال اول 
ــد  ــارد دالر خواهـ ــک میلیـ ــدود یـ ــروژه، حـ ــن پـ ــرداری از ایـ بهره بـ
ــز  ــوخت نیـ ــون دالر سـ ــا میلیـ ــاالنه ی صدهـ ــی سـ ــود. صرفه جویـ بـ
ــن  ــتر ایـ ــادی بیشـ ــه اقتصـ ــه توجیـ ــه بـ ــت کـ ــدی اسـ ــث بعـ بحـ
ــد  ــافران از بُعـ ــرای مسـ ــن کار بـ ــت ایـ ــد. مطلوبیـ ــرح می انجامـ طـ
ــر،  ــوی دیگـ ــت. از سـ ــر آن اسـ ــاز دیگـ ــم امتیـ ــه هـ ــت و هزینـ وقـ
وابســـتگی به مراتـــب کمتـــر لکوموتیـــو برقـــی نســـبت بـــه دیزلـــی و 
ـــد از  ـــم نبای ـــی را ه ـــه دیزل ـــبت ب ـــی نس ـــو برق ـــه کاری لکوموتی آماده ب

یـــاد بـــرد.
قابلیـــت اعتمـــاد قطـــار برقـــی از دیـــزل بیشـــتر اســـت و در مقابـــل 
ـــه  ـــه البت ـــر اســـت ک ـــی کمت ـــم خیل ـــی ه ـــداری قطـــار برق ـــه ی نگه هزین
ـــوارد  ـــن م ـــود. ای ـــه می ش ـــه آن اضاف ـــی ب ـــط برق ـــداری خ ـــه ی نگه هزین
ــبت  ــی نسـ ــار برقـ ــت قطـ ــه مزیـ ــد کـ ــم می دهـ ــت هـ دست به دسـ
به قطـــار دیزلـــی بـــه نحـــو غیـــر قابـــل  چشم پوشـــی در ایـــن مســـیر 
ـــه  ـــت ک ـــن  دس ـــی از ای ـــروژه و پروژه های ـــن پ ـــر ای ـــد و اگ ـــتر باش بیش
ـــی شـــوند، سوبســـید بخـــش مســـافری  ـــد، عملیات ـــه اقتصـــادی دارن توجی
را در حـــوزه ی ریلـــی کاهـــش می دهنـــد و راه آهـــن را از بحـــران نـــا 

تـــرازی درآمدهـــا و هزینه هـــا نجـــات خواهنـــد داد.

ـــردن  ـــی ک ـــل در برق ـــال قب ـــدود 12 – 13 س ـــدل را ح ـــن م ـــا ای  م
ـــوی  ـــه و الگ ـــن؛ تجرب ـــم. بنابرای ـــام دادی ـــهر انج ـــز- آذرش ـــار تبری قط
ـــه  ـــا توج ـــت ب ـــر اس ـــم. بهت ـــر را داری ـــاس کوچک ت ـــن کار در مقی ای
بـــه حجـــم ایـــن پـــروژه کار را بـــه بخش هـــای مختلـــف تفکیـــک 
کنیـــم و هـــر بخـــش بـــه عهـــده ی پیمانـــکار جداگانـــه گذاشـــته 
شـــود کـــه به عنـــوان  مثـــال برقـــی کـــردن خـــط بـــا یـــک یـــا 
چنـــد پیمانـــکار انجـــام شـــود و لکوموتیـــو بـــا پیمانـــکار دیگـــری 
ــیله ی شـــرکت دیگـــری  ــم به وسـ ــود و کلیـــت کار هـ ــاخته شـ سـ

مدیریـــت شـــود و به صـــورت هماهنـــگ پیـــش بـــرود. 
ـــم و در  ـــام دادی ـــن کار انج ـــرای ای ـــه ای ب ـــا مناقص ـــال 1386 م در س
ـــرکت های  ـــیوم ش ـــه کنسرس ـــه ک ـــده ی مناقص ـــم برن ـــال 1387 ه س
ـــه دلیـــل اعمـــال ســـالیق  ـــود، تعییـــن شـــد کـــه ب ـــی ب ـــی و اروپای ایران
ـــا  ـــرکت کنندگان ب ـــی از ش ـــت، یک ـــت نادرس ـــی و رد صالحی مدیریت

ـــد.   ـــال گردی ـــور ابط ـــی کل کش ـــازمان بازرس ـــت س دخال
ــروه  ــک گـ ــوی یـ ــی کار از سـ ــس از مدتـ ــز پـ ــال 1392 نیـ سـ
اقتصـــادی در قالـــب ســـرمایه گذاری BOT، به صـــورت تـــرک 
ـــد  ـــد. بمان ـــذار ش ـــی واگ ـــرکت چین ـــک ش ـــه ی ـــه ب ـــریفات مناقص تش
کـــه ایـــن کار نهایتـــاً بـــا وجـــود رســـیدن بـــه نقطـــه ی قـــرارداد، 
طـــرف چینـــی 5 ســـال مـــا را معطـــل کـــرد و ســـرانجام هـــم پـــا 

پـــس کشـــیدند. 
در آن مقطـــع مـــا لکوموتیـــو و خـــط برقـــی را ادغـــام کردیـــم و 
ـــدل را در  ـــن م ـــن ای ـــم. م ـــه دیدی ـــت و یکپارچ ـــروژه را یکدس کل پ
ـــیوم  ـــک کنسرس ـــه ی ـــر آن ک ـــم. مگ ـــب نمی بین ـــی مناس ـــرایط کنون ش
ــد. آن  ــای کار بیاینـ ــی پـ ــد داخلـ ــرکت های توانمنـ ــی از شـ بزرگـ
ـــتری  ـــی بیش ـــی هماهنگ ـــرایط فعل ـــا ش ـــن ب ـــر م ـــه نظ ـــه ب ـــی ک مدل
ــپردن آن  ــر و سـ ــای کوچک تـ ــه بخش هـ ــروژه بـ ــک پـ دارد، تفکیـ
ـــد  ـــم نبای ـــی را ه ـــکاران داخل ـــت. پیمان ـــی اس ـــکاران داخل ـــه پیمان ب

ـــم. ـــروژه کنی ـــن پ ـــی وارد ای ـــه ی قبل ـــی و تجرب ـــدون ارزیاب ب
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بــرای تأمیــن مالــی ایــن پــروژه چــه راهــکاری 
ــود دارد؟ وج

ــروژه  ــن پ ــی در ای ــرکت های چین ــور ش ــرای حض ب
ــود دارد؟ ــکاری وج ــه راه چ

ــران-  ــار ته ــردن قط ــی ک ــی برق ــن مال ــرای تأمی ــب ب ــکار مناس راه
ــدی  ــزم و اراده ی ج ــد ع ــکار نیازمن ــن راه ــا ای ــود دارد. ام ــهد وج مش
ــرای  ــار ب ــک  ب ــا ی ــروژه اســت. م ــن پ ــرای اجــرای ای سیاســت گذاران ب
ایــن پــروژه بــه منابــع خارجــی متکــی شــدیم و دیدیــم کــه چینی هــا 
ــه  تناســب کار  ــد ب ــن؛ بای ــاندند. بنابرای ــرانجام نرس ــه س ــاً کار را ب نهایت
عظیمــی کــه قــرار اســت انجــام شــود، الزم اســت روش تأمیــن مالــی 

ــم.  ــف کنی ــرای آن تعری ــه داخــل را هــم ب منعطــف و متکــی ب

ــه چیــن و فرصت هــای  ــرم جمهــور ب ــه ســفر رییــس محت ــا توجــه ب ب
ــی  ــن برخ ــرای تأمی ــی ب ــرکت های چین ــوان از ش ــده، می ت ــاد ش ایج
ــاوگان  ــن ن ــز تأمی ــکاری و نی ــی پیمان ــی و حت ــط برق ــزات خ تجهی
خودکشــش بــا ســرعت 250 نیــز بــا مالحظاتی اســتفاده کــرد. در تأمین 
ــی  ــی دارد. ول ــن قابلیت های ــم  چی ــافری ه ــی مس ــای برق لکوموتیوه
تجربــه ی عملــی و گســترده ی ســاخت لکوموتیوهــای مســافری ســرعت 
ــرد  ــان و رویک ــزرگ ایش ــش ب ــل جه ــم به دلی ــه آن  ه ــدارد ک 200 ن
ــه  ــته ب ــه ی گذش ــیر از دو ده ــن سریع الس ــاخت راه آه ــعه ی زیرس توس
ــاری  این طــرف بــود. البتــه نبایــد فرامــوش کنیــم کــه لکوموتیوهــای ب

ــرار دارد.  ــان ق ــا در جه ــراز بهترین ه ــون در ت ــن هم اکن چی

گزارش هایــی کــه از رکوردشــکنی قطارهــای سریع الســیر در برخــی 
ــبکه های  ــه در ش ــا فرانس ــوئد ی ــا س ــن ی ــل چی ــان مث ــورهای جه کش
اجتماعــی و رســانه ها می بینیــم، نبایــد انتظــارات مــا از قطــار برقــی 
ــه درآورد. ایــن درســت اســت  ــه شــکل غیــر واقع بینان تهــران- مشــهد را ب
ــه ثبــت  ــر در ســاعت برخــی کشــورها ب کــه ســرعت حــدود 600 کیلومت
رســیده اســت. امــا حداکثــر ســرعت عملیاتــی قطــار سریع الســیر در دنیــا 
به صــورت اســتثنا از 350 کیلومتــر در ســاعت، در کشــور چیــن فراتــر رفتــه 

اســت. 
هــدف مــا هــم در ایــران بــا برقــی کــردن خــط موجــود رســیدن بــه  ســرعت 
250 کیلومتــر در ســاعت بــوده اســت. امــا بــا ایــن قیــد کــه بهره بــرداری را 
بــا ســرعت 160 کیلومتــر در ســاعت )قابلیــت فعلــی خــط و نــاوگان( شــروع 
کنیــم. بــه  ایــن  ترتیــب ظــرف 2 تــا 3 ســال می توانیــم به ســرعت حــدود 
200 کیلومتــر در ســاعت و بعــد از ایــن کــه قطارهــای خودکشــش وارد ایــن 
مســیر شــدند، به ســرعت 250 کیلومتــر در ســاعت برســیم. راه آهــن تهران- 
مشــهد اگــر بخواهــد ســرعت های بیشــتری پیــدا کنــد و قطــار سریع الســیر 
بــا ســرعت 350 کیلومتــر در ســاعت داشــته باشــیم، بایــد خــط مســتقل 
دیگــری بــرای آن در نظــر بگیریــم و آن هــم در فازهــای مختلــف بایــد انجام 
شــود. ایــن کار طــی یــک دهــه انجــام  شــدنی اســت. امــا بایــد اراده ی الزم 
بــرای آن وجــود داشــته باشــد. بــه هــر شــکل ابتــدا بایــد راه آهــن برقــی را 
عملیاتــی کنیــم و بعــد بــر بســتر ایــن راه آهــن، قطــار سریع الســیر را هــم 
ــی را  ــد ســرمایه گذاری هنگفت ــن صــورت بای ــر ای ــم. در غی ــدازی کنی راه ان

ــم. ــف و بی ثمــر نگه داری ــه متوق ــرای 3 ده ب

بــا اجــرای ایــن پــروژه چــه ســرعتی را از ایــن قطــار 
برقــی بایــد انتظــار داشــته باشــیم؟
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فصلنامه انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته

ابراهیم نادری
مدیرعامل شرکت بن ریل 

در آستانه ی سفرهای نوروزی، تقاضا برای مسافت با قطار به بیشترین میزان خود می رسد و در این  بین شرکت های ریلی علی رغم تمامی محدودیت ها و 
مشکالتی که در تأمین ناوگان و سرمایه گذاری در این حوزه دارند، تالش خود را برای ارائه ی بهترین و بیشترین خدمات به کار می گیرند. در این میان، شرکت 
بن ریل)قطارهای شرقی بنیاد(، ازجمله شرکت های مهم و پرچم دار بازار حمل ونقل ریلی مسافری است. »ابراهیم نادری« مدیرعامل این شرکت معتقد است 
در شرایطی که تقاضای سفر ریلی از عرضه ی آن پیشی گرفته است، دولت باید تمهیداتی برای حمایت از سرمایه گذاری و تقویت ناوگان ریلی مسافری 
بیندیشد. چراکه حاشیه ی سود پایین، و دوره ی بازگشت سرمایه طوالنی است. لذا؛ رغبت بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری در این حوزه کاهش داده 
است. نبود  حمایت از صنعت ریلی داستان پر آب چشمی است که فقط به سرمایه گذاری بخش خصوصی محدود نشده و این موضوع حتی سفر خانواده های 
معزز شهدا و جانبازان را نیز تحت تأثیر در آورده است. به گونه ای که با وجود تأکید قانون برای تأمین نیمی از بهای بلیت قطار این خانوارها از سوی بنیاد 
شهید، اما با گذشت 5 سال، بنیاد مربوطه از پرداخت مابالتفاوت هزینه اجتناب کرده و نتیجتاً فروش بلیت از سوی برخی از شرکت های ریلی به این گروه از 

عزیزان متوقف  شده و معدود شرکت هایی همچون بن ریل نیز تاکنون نتوانسته اند هزینه های مورد نظر را دریافت کنند.

از  مسافری  ریلی  ناوگان  روی  پیش  افق   
چگونه  را  ظرفیت  افزایش  و  توسعه  نظر 

می بینید؟

 بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری 
در این بخش دارد؟

نـاوگان ریلـی در بخش مسـافری در سـال های 
اخیـر از نظر کمیـت و ظرفیت ناوگان، توسـعه 
علـت  اسـت.  نداشـته  چشـمگیری  تحـول  و 
ایـن امـر سـرمایه گذاری سـنگینی اسـت کـه 
نیـاز  مـورد  نـاوگان  ظرفیـت  افزایـش  بـرای 
بـرای  یارانـه ی خاصـی  و  تسـهیالت  و  اسـت 
شـرکت های ریلـی مسـافری وجـود نـدارد کـه 

بنیادشهیدازپرداختهزینهیبلیتخانوادههایشهدا
وجانبازانطفرهمیرود

انگیـزه ی سـرمایه گذاری را تقویـت کنـد. اگـر 
ایـن وضعیـت بـه شـکل کنونـی ادامـه یابـد، 
شـاهد افزایـش سـرمایه گذاری در بخـش ریلی 
مسـافری نخواهیـم بـود. مگـر آن کـه سیسـتم 
بانکـی در ایـن زمینـه مسـاعدت بیشـتری کند 
و یـا در بودجـه ی کشـور سـرفصل هایی بـرای 
ریلـی  نـاوگان  در  سـرمایه گذاری  از  حمایـت 

مسـافری در نظـر گرفتـه شـود.

واقعیـت این اسـت کـه بخش خصوصـی به دلیل 
سـرمایه ی هنگفتـی که بـرای توسـعه ی ناوگان 
ریلـی مسـافری بایـد هزینـه کنـد و در مقابـل 
سـودآوری  پاییـن و دوره ی برگشـت سـرمایه 
طوالنی اسـت، تمایل چندانی به سـرمایه گذاری 
در ایـن بخـش ندارد. ناوگانی کـه در حال حاضر 
به وسـیله ی  می کنـد،  فعالیـت  بخـش  ایـن  در 
شـرکت ها و مجموعه هایـی تـدارک دیـده  شـده 
اسـت کـه از سـال های قبل سـرمایه گذاری خود 
را انجـام داده انـد و یا از دیدگاه ایفای مسـؤولیت 
اجتماعـی در ایـن حوزه سـرمایه گذاری کرده اند 
خـود  سـرمایه گذاری  بـه  اقتصـادی  دیـدگاه  و 

نداشـته اند.

2036



شماره ی 56 زمستان 1401 RTCGUILD. IR

39

تقاضای  و   در حال حاضر وضعیت عرضه 
سفر ریلی و به طورکلی سهم سفرهای ریلی 

از کل بازار سفر چگونه است؟

باید  سرمایه گذاری  این  شما  نظر  به   
به وسیله ی دولت انجام شود، یا به  نوعی از 

سوی دولت حمایت شود؟

 امسـال وضعیـت بـازار سـفرهای 
ریلـی نـوروزی را چگونـه ارزیابی 

؟ می کنیـد

 شرکت راه آهن در چالش های سرمایه گذاری 
ناوگان مسافری چه نقشی دارد؟ 

برای  توسعه ای  برنامه ی  ریل  بن  شرکت   
آینده مد نظر دارد؟

و  شهدا  مکرم  خانواده ی  برای  ریل  بن   
جانبازان تسهیالتی دارد؟

 و سخن پایانی ...

ســفرهایی  از کل  مســافری  ریلــی  بخــش 
ســهم  می شــود،  انجــام  کشــور  در  کــه 
می دهــد.  پوشــش  را  درصــدی   10 زیــر 
ســطح پوشــش مطلــوب ایــن اســت کــه 
نــاوگان ریلــی مســافری، ســهم بیــش از 
ــد.  ــذب کن ــفرها را ج ــدی از کل س 25 درص
ــفر  ــازار س ــهمی از ب ــن س ــه چنی ــیدن ب رس
ــم  ــافری، حج ــی مس ــاوگان ریل ــیله ی ن به وس
ــر  ــد. ذک ــنگینی را می طلب ــرمایه گذاری س س
ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه تقاضــای 
ــاال اســت و  ــی از ســوی مســافران ب ســفر ریل
ــافری  ــاوگان مس ــر ن ــال حاض ــع در ح در واق
ریلــی کشــور در یــک نــگاه کلــی اشــباع  شــده 
اســت. ممکــن اســت در برخــی مقاصــد ســفر 
ــا  ــد؛ ام ــباع نباش ــافری اش ــی مس ــاوگان ریل ن
اگــر کلیــت نــاوگان ریلــی مســافری را در 
نظــر بگیریــم، حجــم تقاضــای ســفر بــا قطــار 
از عرضــه پیشــی گرفتــه اســت. بنابرایــن؛ 
ــا مشــکل  ــی از نظــر تقاضــا ب ــازار ســفر ریل ب
ــزان قابل توجهــی تقاضــا  مواجــه نیســت و می
ــود دارد.  ــن وج ــق راه آه ــفر از طری ــرای س ب
ــاز  ــم، نی ــا آن مواجهی ــون ب ــه اکن ــی ک چالش
ــه و  ــش عرض ــرای افزای ــرمایه گذاری ب ــه س ب

ــت. ــاوگان اس ــعه ی ن ــت و توس تقوی

ــار  ــش انتظ ــن بخ ــان ای ــوان متصدی ــا به عن م
ــن  ــتقیم در ای ــورت مس ــت به ص ــم دول نداری
ــگان  ــه شــکل رای ــا ب حــوزه ســرمایه گذاری، ی
ــن بخــش تزریــق کنــد. بلکــه  ــه ای ســرمایه ب
ــا و  ــت یارانه ه ــه دول ــن اســت ک ــا ای ــع م توق
ــرمایه گذاری  ــت از س ــرای حمای ــهیالتی ب تس
بخــش خصوصــی در ایــن حــوزه قائــل شــود. 
مــاده ی 12 قانــون بودجــه، یکــی از امیدهــای 
بــوده  ایــن زمینــه  ریلــی در  مجموعــه ی 
ــاق  ــل اتف ــن مح ــوز از ای ــا هن ــت. ام و هس
ــت.  ــاده اس ــی نیفت ــوزه ی ریل ــی در ح مثبت
شــرکت  جملــه  از  و  شــرکت ها  از  بعضــی 
ــا  ــد. ام ــام داده ان ــرمایه گذاری انج ــل س بن ری
هنــوز موفــق بــه اخــذ تســهیالت مــاده ی 12 
ــع و  ــد به موق ــت بای ــن؛ حمای نشــده اند. بنابرای
ــا  ــول و وعده ه ــر ق ــه اگ ــد. چراک ــی باش واقع

امسـال پیش بینی هایـی کـه انجام  شـده نشـان 
بـا توجـه بـه این کـه مشـکل کرونـا  می دهـد 
بسـیار کمرنـگ شـده، تقاضـای سـفر نـوروزی 
افزایـش خواهـد  تمـام شـقوق حمل ونقـل  در 
داشـت و طبعـاً تقاضـای سـفرهای ریلـی هـم 
بـا افزایـش مواجـه می شـود. در مقاطـع پیـک 
سـفر مثـل تعطیالت نـوروزی، حجـم و ظرفیت 
عرضـه نـاوگان ریلی کشـور، بـا حجـم تقاضای 
سـفر همخوانـی نـدارد و متأسـفانه بخـش قابل 
 توجهـی از مسـافرانی کـه تمایـل دارنـد از قطار 
به عنـوان یـک وسـیله ی امـن و به صرفـه بـرای 
سـفر بهره منـد شـوند، نخواهند توانسـت از این 

امـکان اسـتفاده کنند.

مسـیر  در  راه آهـن  شـرکت  مـن،  اعتقـاد  بـه 
مسـافری  واگـن  بخـش  در  نـاوگان  توسـعه ی 
نـاوگان،  توسـعه ی  و  سـرمایه گذاری  بـرای 
و  اسـت  نکـرده  ایجـاد  مانعـی  و  چالـش 
بخش نامـه و دسـتورالعمل بازدارنـده ای نـدارد. 
در بخـش لکوموتیـو و مبـدل و سـیر و حرکت، 
سیاسـت گذاری و تأمیـن مالی و سـرمایه گذاری 
عمدتـاً بـا شـرکت راه آهن اسـت و شـرکت های 
بخـش خصوصـی هـم به دلیـل سـرمایه گذاری 
سـنگینی کـه مـورد نیـاز اسـت، ورود نکرده اند. 
در ایـن بخـش خـود شـرکت راه آهـن هـم نیاز 
تـا سـرمایه گذاری  بـه کمـک و حمایـت دارد 
الزم انجـام شـود و لکوموتیوهـا مـدرن شـوند 
و  سـیر  مدیریـت  وارد  نویـن  فناوری هـای  و 
حرکـت شـود. اتفاقـاً در ایـن بخـش هـم نیـاز 
داریـم کـه کشـنده ها را نوسـازی کنیـم. چراکه 
بسـیار فرسـوده هسـتند و ضمناً نرخ سودآوری 
بخـش  ایـن  در  سـرمایه  بازگشـت  دوره ی  و 

اسـت. مناسـب تر 

بلـه. بـن ریـل به عنـوان یکـی از شـرکت های 
پیشـرو در بـازار حمل ونقـل ریلـی مسـافری و 
همچنیـن به عنـوان شـرکتی که تحت پوشـش 
بنیـاد مسـتضعفان فعالیـت می کنـد و ایفـای 
مسـؤولیت های اجتماعـی و خدمت رسـانی بـه 
عمـوم مردم و خصوصاً طبقات و اقشـار محروم 
کشـور در این شـرکت جزو اولویت های اساسی 
توسـعه ای در  برنامه هـای  بـه شـمار مـی رود، 
حوزه هـای مختلـف در دسـتور کار دارد که این 
برنامه هـا بـه افزایـش کیفیت و کمیـت هر چه 
بیشـتر خدمـات و افزایـش آسـایش و امکانات 
سـفر ریلـی بـرای مسـافران منجر خواهد شـد. 
در مـورد ایـن برنامه هـا در موعـد مقتضـی بـه 
فراخـور زمـان اطالع رسـانی های الزم صـورت 

گرفت. خواهـد 

جانبـازان  و  شـهدا  معظـم  و  معـزز  خانـواده 
در  و خوشـبختانه  مـا هسـتند  نـور چشـمان 
قانـون پیش بینـی  شـده اسـت کـه تخفیفـی 
هرچنـد ناچیـز در برابـر عظمـت فداکاری های 
مرزوبـوم،  ایـن  اعتـالی  راه  در  عزیـزان  ایـن 
آن هـا  بـه  ریلـی  شـرکت های  به وسـیله ی 
تخصیـص یابـد و ما هـم با افتخار ایـن قانون را 
اجـرا می کنیـم. ایـن تخفیـف 50 درصـد بهای 
بلیـت قطارهـای مسـافری اسـت که بر اسـاس 
قانـون، مـا بـه ازای آن بایـد به وسـیله ی بنیـاد 
شـهید به شـرکت های ریلی پرداخت شـود. اما 
بنیـاد شـهید از زمان اجـرای قانـون مذکور در 
سـال 1395، بودجـه ای بـه ایـن امـر تخصیص 
نـداده اسـت. مـا بـا افتخـار ایـن قانـون را اجرا 
کردیـم و همچنـان هـم اجـرا می کنیـم. انتظار 
مـا این اسـت کـه عزیـزان مـا در بنیاد شـهید 
نیـز قانون مندانـه رفتـار کننـد و همان گونه که 
مـا در ایـن سـال ها قانون مندانه رفتـار کردیم، 
بنیـاد شـهید هـم که متولـی این کار اسـت، ما 
را در خدمت رسـانی بهتـر بـه خانـواده ی معـزز 

شـهدا و جانبـازان پشـتیبانی کند.

صنعــت ریلــی می توانــد بــه اقتصــاد کشــور در 
تمــام حوزه هــا کمــک کنــد. امیدواریــم توجــه 
ــورت  ــت ص ــن صنع ــتری از ای ــت بیش و حمای
ــه بخــش مســافری ریلــی  گیــرد و خصوصــاً ب
ــروکار  ــتقیم س ــورت مس ــردم به ص ــا م ــه ب ک

دارد، توجــه بیشــتری شــود.

ــا تســهیالت و حمایت هــا  ــد ی روی کاغــذ بمان
محســوب  تســهیالت  بیفتــد،  تأخیــر  بــه 
نمی شــود و اثربخشــی خاصــی در ایــن حــوزه 

ــت. ــد داش نخواه
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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؛

38
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شرکت تجهیـزات ناوگان ریلی البـرز نیـرو
اولین و بزرگ ترین شرکت خصوصی مالک لکوموتیو
دارنده بزرگ ترین کادر متخصص راهبری لکوموتیو در بخش خصوصی

  تامین نیروی کشش جهت حمل بار در  شبکه ریلی کشور

  تامین نیروی کشش جهت مانور و بارگیری در حوزه حمل بارهای معدنی

  تامین نیروی راهبر جهت هدایت قطارهای باری و مسافری در شبکه ریلی کشور

  ارائه خدمات مهندسی جهت ساخت و تولید لکوموتیو

  تولید و فروش شاسی لکوموتیو

  تولید و  فروش لکوموتیو باری

دفتر مرکزی: تهران، بزرگراه جالل آل احمد غرب، نرسیده 

به بزرگراه چمران، خیابان پروانه، پالک 5، واحد 5 

 1 4 3 9 9 1 5 4 8 6 : پسـتــــــــــــــــی کــــــــــد

تلفن: 88225573-021 / فکس: 021-88225576
w w w . a l b o r z n i r o o . i r
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روش تحلیـل خـرابـی 
 (FMEA) و اثـرات آن 

ـ چه چیزي ممکن است با خرابي مواجه شود؟
ـ وقوع خرابي چه اثراتي در پي خواهد داشت؟

ـ چه چیزي علت اصلي خرابي بوده است؟
روش FMEA بــراي اولیــن بــار در ســال 1949 میــالدي در ارتــش آمریــکا به عنــوان یــک تکنیــک ســنجش قابــل  اطمینــان بــراي مشــخص کــردن 

میــزان خطــاي تجهیــزات و سیســتم بــه کار بــرده شــد. FMEA به طــور کلــی به صــورت زیــر تعریــف می شــود:
»یــک روش سیســتماتیک بــراي شناســایي عیــوب بالقــوه ی طراحــي و جریــان تولیــد قبــل از وقــوع، بــا ایــن هــدف کــه خطاهــا را حــذف و یــا 

ریســک وقــوع آن هــا را کاهــش دهــد«.

پگاه پشین
کارشناس بهره برداری راه آهن و ارشد مهندسی صنایع

مهرناز محمد زنجانی پور
کارشناس بهره برداری راه آهن و ارشد مهندسی صنایع

4240
روش تحلیل خرابي و اثرات آن )FMEA( به منظور تضمین اعتبار و کیفیت محصوالت و خدمات استفاده می شود. این روش یک روش 
مهندسي اعتبار است که در صدد ارزیابي نحوه ی ایجاد خطا و خرابي در محصول یا خدمت بر می آید و می توان گفت؛ هدف از پیش بینی وقوع 

خرابي درروش FMEA، پاسخگویی به موارد ذیل است:
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مستمر  بهبود  سازمان ها،  و  شرکت ها  کلیه ی  مسؤولیت های  و  تعهدات  از  یکي 
کیفیت محصوالت و خدمات مربوطه است. براي نیل به این تعهدات، هر سازماني 
باید از روش های نظام یافته ای استفاده کند که اوالً؛ خطاها و خرابی هایی که در 
محصول به صورت نهفته و آشکار وجود دارد، شناسایي شود و ثانیاً؛ با اتخاذ تدابیر 
صحیح، درصدد حذف آن ها برآید. این مهم را باید در قالب روش نظام یافته ای اجرا 

کرد که اهداف زیر را دنبال می کند:
یا فرایند  1 ـ شناسایی خطاها، نواقص و خرابی هایی که در طراحي محصول و 

تولید به صورت بالقوه و بالفعل وجود دارند.
2 ـ برآورد اثرات و ارزیابي نتایج حاصل از وقوع هر یک از عوامل فوق.

3ـ  شناسایی و انجام اقداماتي که به وسیله ی آن بتوان احتمال وقوع خطاهاي فوق 
را کاهش داد و در نهایت به صفر رساند.

4 ـ شناسایی و انجام اقداماتي که به واسطه ی آن بتوان میزان شدت وخامت نتایج 
حاصله از خطاها را تا حد ممکن کاهش داد.

و  خطا  کشف  قابلیت  بتوان  آن  به وسیله ی  که  اقداماتي  انجام  و  شناسایی  ـ   5
به عبارت  دیگر، احتمال آشکار کردن خطا را قبل از رسیدن محصول به مشتري و 

یا قبل از خدمت به مشتري افزایش داد.
6 ـ مستندسازی امور طراحي و فرایند تولید و استفاده از محصول.

براي اجراي موفقیت آمیز FMEA، پیش نیازهایی ضروري است که عبارت اند از:
1 ـ پشتیباني مالي از طرف مدیریت    

D:  Eight Disciplines of Problem Solving   FTA : Fault Tree Analysis  ـ8
AIAG:	 Automotive	Industry	Action	Group		 														DOE	:	 Design	of	Experiments
APQP : Advanced Product Quality Planning  QFD : Quality Function Deployment
ASQC	:	 American	Society	for	Quality	Control		 	 QOS	:	 Quality	Operating	System
FMEA:	 Potential	Failure	Mode	and	Effects	Analysis	 	 RPN	:	 Risk	Priority	Number
ISO	:	 International	Organization	for	Standardization		 	 SPC	:	 Statistical	Process	Control
RFTA:         Reverse Fault Tree Analysis

Design FMEA   )D  FMEA( ـ در زمان طراحي محصول
Product FMEA   )P  FMEA( ـ در زمان تولید محصول

  )S FMEA( ـ این روش براي سیستم های خدماتي نیز شبیه سازی می شود
Service FMEA

پس از انتشار استانداردهاي سري ISO 9000 در سال 1987 میالدي، شرکت های 
خودروساز با اضافه کردن الزامات جدید به منظور پوشش فعالیت تأمین کنندگان 
 16949 ISO/ TS 9000 را مطرح کردند که در حال حاضر  QS ،قطعاتشان

جایگزین استاندارد اخیر شده است.
مطابق QS( 16949 ISO/ TS  9000( تولیدکنندگان خودرو که این استانداردها 
 Advanced یا APQP( را به کار می گیرند، باید برنامه ریزی کیفي تولید پیشرفته
Product Quality Planning( را همراه  FMEA در طراحي و تولید به کار برند 
و همچنین برنامه های کنترلي خود را توسعه دهند. شکل زیر نقش FMEA را در 

سیستم کنترل کیفیت نشان می دهد. )تصویر شماره ی1(

:FMEA اهداف

راهنماي کلمات اختصاري:

چه موقع از FMEA استفاده می شود؟

2 ـ تعیین صریح مسؤولین و کاربران
3 ـ آموزش کافي روش براي کاربران    

4 ـ آموزش عملي و علمي آن
    FMEA 5 ـ تشکیل گروه فني

6 ـ فعال بودن اعضاي گروه
7 ـ سازمان دهی و مدیریت قوي گروه

1
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 Functions and Failure  ( خرابــي  حــاالت  و  وظایــف  شناســایی 
:  )Modes

پــس از تعییــن سیســتم بــرای آنالیــز، ابتــدا بایــد »وظایــف« شناســایی 
شــوند. یــک وظیفــه، هــدف مــورد نظــر محصــول یــا فراینــدي اســت کــه 
ــف  ــدا وظای ــد ابت ــتم، بای ــک سیس ــرد. در ی ــرار می گی ــی ق ــورد بررس م
حــاالت  ســپس  شناسایی شــده،  نیــز  زیرسیســتم ها  منحصربه فــرد 
ــي  ــاً حــاالت خراب ــف اســتخراج شــوند. عموم ــک از وظای ــر ی ــي ه خراب
ــاًل معیــوب. 2ـ نســبتاً  ــد؛ 1ـ کام ــن پنــج دســته می گنجن دریکــی از ای
معیــوب. 3 ـ عیوبــي کــه به طــور متنــاوب ظاهــر می شــوند. 4 ـ عیوبــي 
ــي کــه در محــدوده ی  ــان آشــکار می شــوند. 5 ـ عیوب کــه باگذشــت زم

ــدف هســتند. ــراي ه ــري از حــد تعریف شــده ب باالت
بــراي مثــال در یــک چراغ قــوه کــه وظیفــه ی آن »فراهــم کــردن نــور در 
محــدوده 0/5    3 کنــدال تعریف شــده اســت، حــاالت خرابــي می تواننــد 
ــور 3 ـ قطــع  ــور 2 ـ کم ن ــدون ن ــف شــوند؛ 1 ـ ب ــن صــورت تعری ــه ای ب

ــور شــدن. 5 ـ بســیار روشــن  ــور. 4 ـ به تدریــج کم ن و وصــل شــدن ن
ــال؛  ــراي مث ــد. ب ــده باش ــتی تعریف نش ــف به درس ــت وظای ــن اس ممک
ــه ی  ــردن وظیف ــن ک ــود تأمی ــا وج ــود، ب ــوش نش ــه خام ــي ک چراغ
موردنظــر، داراي عیــب تولیــدي اســت. در این جــا نیــاز بــه بازنگــري در 
تعریــف وظیفــه ی چراغ قــوه کامــاًل محســوس اســت و وظیفــه ی اصلــي 
ــدال،  ــدوده ی 0/5  3 کن ــور در مح ــردن ن ــم ک ــورت »فراه ــاره به ص دوب
ــته های  ــن دس ــود. تعیی ــف می ش ــت« تعری ــن اس ــراغ روش ــی چ وقت
ــت و  ــد داش ــده خواه ــه ی تعریف ش ــه وظیف ــتگي ب ــي، بس ــاالت خراب ح
ــردن  ــن ک ــه روش ــد ب ــي، می توان ــاالت خراب ــته بندی ح ــتفاده از دس اس

ــد. ــف کمــک کن وظای

ــوع بپیونــدد و  ــي خــاص بــه وق ــه علت ــت ک رویــداد احتمالــي اس
ــود.  ــول ش ــتفاده از محص ــن اس ــي، حی ــت خراب ــاد حال ــب ایج موج
ــه  احتمــال وقــوع«  ــداد از جــدول »مقداردهــي ب به منظــور تعییــن روی
ــب  ــوع عی ــرخ وق ــه ن ــدول درصورتی ک ــن ج ــود. در ای ــتفاده می ش اس
ــدار 10 و درصورتی کــه از  ــداد مق ــورد باشــد، روی ــه، 1 م از هــر 2 نمون
1.500.000 نمونــه، 1 مــورد باشــد، مقــدار احتمــال رویــداد 1 منظــور 

می شــود.

تعریــف  رویــداد  و  اثــر  شــدت  حاصل ضــرب  به صــورت  بحــران 
می شــود. به عبارت دیگــر، محصولــي کــه احتمــال وقــوع خرابــي و 
شــدت اثــرات زیــان آور آن بــاال باشــد، بحرانــي اســت و بایــد هــر چــه 

ــرد. ــدام ک ــکل اق ــع مش ــه رف ــبت ب ــریع تر نس س
شدت اثر* رویداد = بحران

 ) Haviland( کــه به وســیله ی گــروه مشــاوره هویلنــد FMEA در مــدل
ارائه شــده اســت، این طــور فــرض می شــود کــه اثــرات حــاالت خرابــي 
ــد.  ــاق بیفت ــي اتف ــت خراب ــه حال ــد ک ــاق می افت ــي اتف ــه هنگام همیش
ــود.  ــه نش ــر نتیج ــک اث ــا در ی ــي تنه ــت خراب ــت حال ــن اس ــا ممک ام
روشــي کــه بــراي یافتــن نتایــج بالقــوه ی خرابــي بــه کار مــی رود، حتــي 
نتایــج غیرمحتمــل و جزئــي را نیــز در نظــر می گیــرد و به وضــوح 
ــد،  ــاق می افت ــي اتف ــت خراب ــه تحــت حال ــی ک ــه خرابی های ــرات را ب اث
ــروه  ــط گ ــري توس ــان فک ــیله ی طوف ــن کار به وس ــد. ای ــاط می ده ارتب

ــود. ــام می ش انج

ــج  ــام نتای ــد و تم ــر بگیری ــي )1 ـFM  ( را در نظ ــت خراب ــک حال - ی
ــد. ــت کنی ــوه ی آن را لیس بالق

- نتایجــي را کــه در صــورت وقــوع حالــت خرابــي مشــاهده می شــوند، 
جــدا کنیــد و آن هــا را به عنــوان اثــر حالــت خرابــي )1 ـFM  ( در نظــر 

. ید بگیر
 ) FMبــراي نتایــج باقیمانــده )نتایجــي کــه تحــت شــرایط خــاص وقــوع )1 ـ -

ــاالت  ــرات ح ــدت تأثی ــي ش ــک، مقدارده ــن ریس ــدم اول در تعیی  ق
ــوند.  ــدی می ش ــا 10 درجه بن ــاس 1 ت ــرات در مقی ــت. تأثی ــي اس خراب
10 بیشــترین شــدت اثــر را دارد. گــروه بایــد در مــورد معیــار مشــخص 
ــد.  ــق برس ــه تواف ــول ب ــب و معق ــدی مناس ــک طبقه بن ــیابي و ی ارزش
ــي ریســک تقــدم خواهنــد داشــت. شــدیدترین تأثیــرات هنــگام ارزیاب

ــه  ــود ک ــاز ش ــی آغ ــت خراب ــا حال ــد ب ــي بای ــل خراب ــایی دالی شناس
 DFMEA )FMEA داراي بیشــترین شــدت اثــر اســت. در یــک
بــراي طراحــي(، نقص هایــی در طراحــي کــه منجــر بــه حــاالت 
ــي هســتند. ایــن روش فــرض می کنــد  ــي می شــوند، دالیــل خراب خراب
مشــخصات تولیــدي و مونتــاژ دیــده  شــده اند و فقــط بــه دنبــال 
شناســایی خطاهایــي اســت کــه از طراحــي محصــول حاصــل می شــود. 
PFMEA )FMEA بــراي تولیــد( نیــز فــرض می کنــد محصــول 
به طــور قابــل قبولــي طرح ریــزی و شــده و بــه علــت خطــاي طراحــي، 
خــراب نخواهــد شــد. تغییــرات در خریــد قطعــات، مــواد بــه کار گرفتــه 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــک PFMEA م ــد در ی ــان تولی ــده و ... در جری  ش

می گیــرد.

FMEA گام های اجراي

:)Occurrence( تعیین رویداد

:)Criticality( محاسبه بحران

:)Effects( شناسایی اثرات خرابي

روشي براي شناسایی نتایج بالقوه:

:)Severity ( تعیین شدت اثر

:)Causes ( شناسایی دالیل خرابي

ــه ای بنویســید. ــي اضاف مشــاهده می شــود(، حــاالت خراب
ــی  ــه حت ــت ک ــده ی آن اس ــان  دهن ــد نش ــي جدی ــاالت خراب ــن ح ای
ــا در برگرفتــن شــرایط محیطــي کــه تحــت  ــر ب ــج غیرمحتمــل ت نتای

ــد. ــده ان ــه ش ــر گرفت ــز در نظ ــد،  نی ــکل می گیرن آن ش
- نتایجـي را کـه در زمـان وقـوع حـاالت خرابـي اضافـي و شـرایط خاص 
آن رخ می دهنـد، جـدا کنیـد. این نتایـج را به عنوان اثرات حـاالت خرابي 

اضافي در نظـر بگیرید.

42
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طبقه بنـدی  اهدافشـان  اسـاس  بـر  تولیـدي  و  طراحـي  کنترل هـای 
: ند می شـو

نـوع1 : ایـن کنترل هـا از وقـوع علـت یا حالـت خرابي جلوگیـري کرده و 
نـرخ وقـوع را کاهـش می دهند.

نـوع2: ایـن کنترل هـا علـت یـا حالـت خرابـي را کشـف کـرده و فعالیت 
تصحیـح کننـده ای را پیشـنهاد می دهنـد.

نـوع3: ایـن کنترل هـا حالـت خرابـي را قبـل از آن که محصول به دسـت 
مشـتري برسـد کشـف می کنند.

کنترل هـای نـوع 1 احتمـال این کـه علـت یـا حالـت خرابـي بـه وقـوع 
بپیونـدد را کاهـش می دهـد. بنابرایـن؛ در میـزان وقوع تأثیـر می گذارند.

کنترل هـای نـوع 2 و نـوع 3 بـه ترتیـب علـت و حالـت خرابـي را کشـف 
کـرده و بنابرایـن؛ در میـزان کشـف خرابـي تأثیـر می گذارند.

میـزان کشـف خرابـي بـر اسـاس کنترل هـا مشـخص می شـوند. کشـف 
خرابـي معیـاري بـراي توانایـي کنترل هـا در کشـف علت خرابـي، حالت 
خرابـي و یـا پیامد حالت هـای خرابي اسـت. درصورتی که احتمال کشـف 
به واسـطه ی کنترل هـا وجـود نداشـته باشـد، عـدد کشـف خرابـي مقدار 
10 و درصورتی کـه بـا قابلیـت اطمینـان باالئـي احتمـال کشـف خرابـي 
وجـود داشـته باشـد، عـدد کشـف خرابـي مقـدار 1 را به خـود اختصاص 

می دهـد.

نـرخ اولویـت ریسـک )Risk Priority Number( یک شـاخص بحراني اسـت که 
نمایانگـر لـزوم اجراي اقدامات مناسـب اصالحي، بـرای برطرف کـردن وقوع حالت 

خرابـي اسـت. RPN بدین  صورت محاسـبه می شـود:
RPN= S*O*D

کـه در آن S  نمایانگـر شـدت اثـر خرابـي)Severity( .      نمایانگـر رویـداد یـا 
 )Detection( نمایانگر کشـف خرابـي D و  )Occurrence( احتمـال وقـوع خرابي
یعنـي توانائـي کشـف خرابي قبل از رسـیدن محصول به دسـت مشـتري اسـت. با 
توجـه بـه مطالـب گفته شـده مبني بر این که اعـداد S، O و D در بـازه ی 1 الي 10 
تغییـر می کننـد، نـرخ اولویت ریسـک عددي بین 1 تـا 1.000 خواهد بـود. هر چه 
عـدد مذکـور بـه 1.000 نزدیک تر باشـد، نشـانه بحرانی تـر بودن محصـول معیوب 
یـا خدمـت ناقص اسـت. در تعییـن محصول یـا خدمـات بحراني، مشـخص کردن 
بحـران کـه در قسـمت های قبل تشـریح شـد، از اهمیت  ویـژه ای برخوردار اسـت. 
در انتهـا، مطابـق اصـل پارتـو، مقادیـري کـه داراي بیشـترین نرخ اولویت ریسـک 
هسـتند، می تواننـد به عنـوان توجیهـي بـراي انجـام اقدامـات اصالحـي و برطـرف 

سـاختن حالت خرابي محسـوب شـوند. )تصویر شـماره ی 2(

بالقوه در  با خرابی های  به نحوي  این مرحله، بخش های مختلف سازمان که  در 
مدارک  و  خرابي  تحلیل  فرم های  اساس  بر  را  اصالحي  اقدامات  ارتباط هستند، 

تهیه شده تعیین و برنامه ریزی می کنند.
الزم به یادآوري است، ازآنجاکه فرایند اجرایي FMEA، فرایندي پیوسته و مکرر 
است، باید مدارک و فرم های کار، به منظور تعیین اولویت دارترین حالت خرابي 

به طور پیوسته مورد بازنگری گروهي قرار گیرند.
در فلوچارت زیر جریان FMEA نشان داده شده است.

:)Current Controls( شناسایی کنترل های جاري

:)Detection( تعیین احتمال کشف خرابي

:)RPNs ( تعیین و ارزیابي نرخ اولویت ریسک

:)Corrective actions( اقدامات اصالحي

2

O
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به منظور ایجاد درک بهتر از مطالب عنوان شده، قسمت کوچکي از سیستم بازرسي قبل از حرکت توربوشارژر لکوموتیوهاي GE را با استفاده از روش FMEA تحلیل 
می کنیم. بازرسي قبل از حرکت این توربوشارژرها شامل مواردي چون کنترل فشار هواي تولیدشده ) خواندن گیج(، کنترل دود خارج شده از دودکش لکوموتیو، کنترل 
لرزش غیرعادی توربوشارژر، کنترل نشتي آب وهوا و روغن و کنترل صداي توربوشارژر است. از میان این موارد فعالیت کنترل دود خارج  شده از دودکش لکوموتیو را 

در نظر گرفته و از میان حاالت خرابي این فعالیت، به بررسي 2 حالت خرابي اکتفا می کنیم.

ازآنجاکه فعالیت بازرسي یک فعالیت خدماتي است، اعداد مندرج در جدول باال با شبیه سازی جداول PFMEA و با استفاده از نظرات  کارشناس خبره در این زمینه 
استخراج شده است. مسلماً برگزاري جلسات طوفان فکري در تیم اجرایي FMEA می تواند بابت هر چه واقعی تر و عملی تر بودن روش مفید واقع شود.

همان طور که گفته شد، هدف نهائي روش FMEA، ایجاد یک سیستم مطمئن با ریسک پائین است، ازاین رو برای رسیدن به یک روش بازرسي مطمئن که به موقع 
مشکالت را شناسایی و برطرف کند، براي حاالت خرابي با ریسک باال مطابق اصل پارتو، اقداماتي پیشنهاد می شود. در مثال ارائه  شده باید نرخ های ریسک به دست آمده 
)RPNs( با نرخ های ریسک سایر فرم هاي FMEA در سیستم موردنظر، مقایسه شود. نرخ های ریسک باال از اولویت بیشتري به منظور ارائه ی اقدامات اصالحي برخوردار 
خواهند بود. الزم به یادآوري است که اجراي موفقیت آمیز FMEA نیاز به پیگیري مداوم و به روز کردن اطالعات دارد. به این ترتیب که مسؤول اجراي FMEA در 
سیستم، با همکاري تیم تخصصي، باید در تمام مراحل، ناظر به روش اجرا بوده و با برداشت آمار و اطالعات واقعي، اعداد و مندرجات جداول FMEA را کنترل کند و 
آن ها را به روز درآورد. همچنین؛ تیم اجرائي FMEA موظف است میزان تأثیر کنترل ها و اقدامات ارائه  شده را در کاهش ریسک ارزیابي کرده و در صورت لزوم اقدام 

به تغییر دستورالعمل ها و یا ارائه پیشنهادهای جدید کند.
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فصلنامه انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته
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فصلنامه انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته
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