
کالناجراییو اقدامات و پیشنهاد راهکارهاتحلیل وضعیت 
جهت توسعه و ارتقاي حمل و نقل ریلی ایران

نور الدین حسین عاشوري، علی اصغر شفیع نادري، سید مرتضی ناصریان، محمد رضا کامیاب، : نویسندگان
آبادي، ابوالقاسم سعیدي، هرمز قطبیعلی

کارگروه تخصصی سرمایه گذاري و امور بازرگانی انجمن صنفی شرکت هاي حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته
:چکیده

لیستی مدون و به روز شده از نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها و مشکالت در حوزه حمل و نقل ریلی ارایه شده است و 
راهکارهاي کالن به صورت مجموعه اقدامات اجرایی در سطوح مختلف ملی، وزارت راه و شهرسازي، شرکت ساخت همزمان با آن

.و نقل و شرکت راه آهن پیشنهاد شده استو توسعه زیربناهاي حمل 
د توجه سعی شده مجموعه اقدامات اجرایی مورد انتظار از مسئولین اجرایی ملموس و مشخص تدوین گردد که امید است مور

جدي مسئولین تصمیم گیر در دولت یازدهم قرار گیرد تا بسترهاي مورد نیاز براي رشد و ارتقاي اساسی در وضعیت حمل و نقل 
.ریلی برون شهري ایران فراهم گردد

مقدمه-1
گام اول ایرانبرون شهري حمل و نقل ریلی در نقاط فرصت، تهدید، قوت و ضعف تحلیلی وضعیت موجود یا تدوین شناسایی 

می باشد که در این و یافتن راهبردهایی براي رفع یا تخفیف مشکالت براي عارضه یابی مشکالت موجود حمل و نقل ریلی ایران 
.شده و یادآوري گرددمدون ملموس این بخش لیستی از مشکالت مقاله سعی شده ضمن مرور موجز این موضوع، 

، وزارت راه و شهرسازيدولت و مجلس، در حمل و نقل ریلی ایران شامل دولتی اصلی عوامل بر حسب مسئولیت هر یک از 
راهکارهاي اجرایی جهت برون رفت از مشکالت جاري و تعدادي شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي حمل و نقل و شرکت راه آهن 

.شده استپیشنهاد توسعه و جهش حمل و نقل ریلی ایران 
تهدید، قوت و ضعف در حمل و نقل ریلی ایران و یافتن راهبردهاي پیشنهادي از در این مقاله براي شناسایی نقاط فرصت،

.فکري گروهی مولفان استفاده شده استهم

ایراننقاط فرصت، تهدید، قدرت و ضعف حمل و نقل ریلی-2
هافرصت-2-1

:لیست عناوین فرصت ها بدون اولویت بندي به شرح زیر ارایه می گردد
1379و نقل ابالغی توسط مقام معظم رهبري در سال سند سیاست هاي کلی بخش حمل ولویت حمل و نقل ریلی در ا
اسالمی بر توسعه حمل و نقل ریلی در مقایسه با بقیه شقوق حمل و نقلانقالبتاکید رهبر معظم
ونقل ریلی کشور شاملمتعدد به نفع توسعه حملوجود قوانین:
سوختمدیریتوونقل عمومیحملانونتمدیدق(پنجم توسعهقانون برنامه162ماده(
قانون برنامه پنجم توسعه164و 163مواد
هایارانههدفمندکردنقانون4ماده
قانون اجراي سیاست هاي اصل 3بند ب ماده 2تبصره (آهنبخش دولتی و غیر دولتی در راه و راهبهینهسهمنامهآئین

)قانون اساسی44



ریلیشبکهبهآزاددسترسیقانون
چهارم توسعهبرنامهقانون28ماده
 13941درصد در حمل بار و مسافر تا پایان برنامه پنجم 18و 30تکالیف قانونی در جهت افزایش سهم ریلی به

 هزار کیلومتر معادل با خطوط موجود فعلی10حدود (حجم باالي خطوط ریلی در دست ساخت(
 1404بار و مسافر ریلی در افق سال هاي پیش رو تا چشم انداز وجود تقاضاي مطمئن و افزایشی براي حمل
 درصدي حمل 50میلیون تنی در افق چشم انداز و امکان سهم حداقل 30میلیون تنی و بالقوه 12وجود ترانزیت بالفعل

و نقل ریلی از ترانزیت بار در کشور
ی از حمل کانتینرهاگسترش حمل و نقل کانتینري و امکان کسب سهم قابل مالحظه بخش ریل
 میلیون نفر900میلیون تن و حمل مسافر در حد 600وجود بازار حمل کاال در حد
وجود صندوق توسعه ملی براي اختصاص وام به بخش خصوصی براي فعالیت هاي حمل بار و مسافر ریلی
 قطارهاي مسافريمصوبات دولت و درخواست مردم و مسئولین محلی در اتصال به شبکه ریلی و راه اندازي
ایران و توسعه این کریدورهادرریلیکریدورهايازاستفادهالمللی برايو نهادهاي بینهمسایهکشورهايتمایل
عراق، پاکستان، آذربایجان و افغانستان(المللی جدید با کشورهاي همسایه درخواست راه اندازي قطارهاي مسافري بین(
قطارهاي باري و مسافري از منظر مردم و مسئولین کشور و ذینفعانضرورت ارتقاء سرعت و کیفیت خدمات
وجود ظرفیت باالي تولید ناوگان ریلی توسط شرکت هاي سازنده داخلی
و نقل کشور در مقایسه با دیگر کشورها، اهمیت باالي آن در ترازهاي مالی ناهنجاري شدت مصرف انرژي در بخش حمل

جویی انرژي در سطح ملیصرفهکشور و توجه روزافزون به اهمیت
اهمیت بسترسازي ترویج گردشگري و ایرانگردي در جهت توسعه منابع درآمدزایی براي کشور
وجود ذینفعان متعدد بزرگ تجاري، معدنی و صنعتی با توانمندي مالی باال
فاجعه آمیز بودن شرایط ایمنی در زیربخش جاده اي و توجه مردم و مسئولین به موضوع
اقتصاد (زاي پایداري مالی دیت هاي شدید تامین منابع ارزي و ریالی کشور، رویکرد اساسی به روش هاي درونمحدو

و درآمدزا یا مستقل کردن بخش ها و کاهش اتکاء به درآمدهاي نفتی) مقاومتی
زیست در سطح بین المللی و داخلیکمتر محیطاهمیت روزافزون آلودگی
فناوريودانش، فنیصدورخدماتقابل توجه براي (ترکیهوهمسایهعربیيهاکشوردرو نقل ریلیحمل توسعه(
تاکید قانون برنامه پنجم بر اصالح ساختاري بخش ریلی کشور
 در توسعه و تجهیز راه آهن کشور2خصوصی–تاکید قانون برنامه پنجم بر به کارگیري مدل هاي مشارکت هاي عمومی

اتتهدید-2-2
:تهدیدات بدون اولویت بندي به شرح زیر ارایه می گرددلیست عناوین 

 ايپنهان و آشکار و قدرت چانه زنی بیشتر بخش جادهتزریق مالی و یارانه پائین بودن نرخ حمل جاده اي ناشی از
 توسط شرکت راه آهن به عنوان حق دسترسی به خط در مقایسه با ) درصد57حدود (اخذ سهم باالي درآمد حمل بار

بابت حق استفاده از جاده و پایانه ها) درصد3حدود (صاص سهم خیلی ناچیز بخش جاده اي اخت
آهن در جهت همکاري با بخش خصوصی به عنوان شریکعدم شناخت و انگیزه بدنه پرسنلی شرکت راه
آهن در موارد قصور شرکت راه آهنعدم جبران خسارت شرکت ها از سوي شرکت راه
 ریلی و در نتیجه کاهش سرعت سیر قطارهافرسوده بودن خطوط
شبکه زیربنایی، مدیریت و برنامه ریزي (آهن در ارایه خدمات، وضع مقررات و رسیدگی به تخلفات انحصار شرکت راه

)رگالتوري(در غیاب نهاد تنظیم کننده مقررات ) ترافیک، کنترل نرخ و تعرفه

درصد در حمل بار خالص 15نیاز به رشد عملکرد متوسط سالیانه 1404درصد حمل بار ریلی در افق 30محاسبه نشان می دهد براي دستیابی به سهم 1
.وجود دارد1404ریلی در هر یک از سال هاي پیش رو تا سال 

2Public Private Partnership (PPP)



و نقل ریلی به مقتضاي منافع ملیردهاي گسترش حملضعف ستاد وزارت راه و ترابري در پیاده سازي راهب
آهن در امور قطارهاي مسافريمداخالت قابل توجه و غیرموجه راه
ايونقل جادهبه حملتصمیم گیران بیشتر در توجه ونقل فقدان طرح جامع حملدرمدتوجود نگرشهاي کوتاه
و نقل ریلیلویت براي حملمصرف بخشی از منابع مالی ملی در طرح هاي عمرانی فاقد او
 شهري و درون شهريو نقل برونناهماهنگی امور حمل
جوئی ترکیهارمنستان و منفعت، آذربایجانکشورهاي سیاسی هايمسدود بودن برخی خطوط ترانزیتی بعلت اختالف
 ز خودروسازيساخت واگن و لکوموتیو در مقایسه با سیاست هاي حمایتی موجود ااز صنایع ریلیاندك حمایت
اعطاي وام نوسازي ناوگان به خودروهاي شخصی و عمومی جاده اي
مقاومت نهادهاي دولتی در برابر افزایش قیمت حمل مسافر ریلی
 کنند و ادارات استانی که مستقیم با وزیر کار می(راه و شهرسازي وزارتستاد اي در ونقل جادهحملگسترش ساختار

در مقایسه با حمل و نقل ریلی) که متولی ترانزیت هم هست و معاونت راه روستاییايو نقل جادهسازمان حمل 
 پاکستان، آذربایجان+ عراق، افغانستان + ترکیه (ایجاد یا تقویت کریدورهاي ترابري ترانزیتی در مسیرهاي رقیب +

)ترکمنستان
ه شبکه ریلی کشورعدم اتصال تعداد قابل توجهی از مراکز عمده تولید و جذب بار و مسافر ب
عدم تولید ریل و ماشین آالت خاص در کشور و باال بودن قیمت خرید ماشین آالت ساخت و نگهداري خطوط ریلی
 حمل و نقل و مزیت حمل و نقل ریلی ) خارجی(فقدان مقررات و ضوابط براي رسمیت دهی به محاسبه هزینه هاي ناپیدا

نسبت به جادهدر چند برابر کمتر بودن هزینه هاي خارجی 
منظور نشدن شرایط هدفمندي مقررات بر مبناي ترویج (اي جادهوریلیتبعیض غیراصولی در مقررات حاکم بر بخش

ازجمله تحمیل هزینه هاي نگهداري خطوط همسانشرایطالگوي مصرف و حمل و نقل عمومی و حتی درنظر نگرفتن
)ریلی به بهره برداران آن

 هاي عمرانی در طرح پروژه) و شرکت هاي حمل و نقل ریلیشرکت راه آهن(بردار عوامل بهرهکم توجهی به نیازهاي
)عامل محدود کننده در استفاده از ظرفیت هاي بالقوه طرحهاي جدید(ساخت خطوط جدید ریلی 

نقاط قوت-2-3
:لیست عناوین نقاط قوت بدون اولویت بندي به شرح زیر ارایه می گردد

با لحاظ هزینه هاي اجتماعی یا هزینه هاي (حمل ریلی بار و مسافر در مقایسه با جاده از منظر ملّی پائین تر بودن هزینه
)خارجی ناشی از حمل در شیوه هاي مختلف حمل و نقل

 برابر بهتر در مقیاس نرم بین المللی5حداقل (ایمنی باالتر در مقایسه با جاده(
 برابر کمتر5الی 2بین (برابر با جاده مصرف انرژي کمتر در بخش بار به ازاي حمل(
امکان افزایش سرعت قطارهاي مسافري در مقایسه با ناوگان جاده اي در صورت سرمایه گذاري
اتصال شبکه ریلی به بخش عمده اي از مراکز اصلی تولید وجذب بار و مسافرداخلی، مرزي وترانزیتی
وجود قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی
یه قابل توجه موجود در ناوگان ریلی در بخش غیردولتیسهم و سرما
وجود دانش باالي مهندسی و مدیریتی در بخش ریلی کشور
انگیزه باالي خدمتگزاري در اغلب کارکنان و مدیران بخش ریلی
براي مسافرانباالتررفاهوراحتیتامین
همسویی مسیرهاي ریلی با کریدورهاي ترانزیتی
هاي توریستی و گردشگري کشورپوشش ریلی اغلب قطب
یکپارچهمدیریتوسیستم،اتوماسیونبودنپذیرترنظم
 ساخت خطوط ریلی توسط نیروي داخلیطراحی و توانایی



فراهم شدن شرایط اشتغال قابل توجه بطور مستقیم و غیر مستقیم
امکان جابجائی انبوه مسافر و بار
ریلیخودکفایی نسبی در مصالح و تجهیزات و ناوگان

نقاط ضعف-2-4
:لیست عناوین نقاط ضعف بدون اولویت بندي به شرح زیر ارایه می گردد

 پایین بودن سرعت سیر بازرگانی در حمل بار(باال بودن بیش از اندازه زمان حمل بار در مقایسه با جاده(
 سال آینده در بخش بار و مسافر10یا 5عدم وجود برنامه مصوب عملیاتی براي
مر متوسط باالي لکوموتیوهاو واگن هاي باري و مسافريکمبود و ع
مقصد و طول مسیر- ها مبدامعطلی قابل توجه و ناموجه قطارهاي باري در ایستگاه
باال بودن نرخ کرایه حمل بار ارایه شده به صاحب کاال در مقایسه با جاده
تعیین تکلیفی نرخ بلیت قطارهاي مسافري از سوي دولت
از خطوط ریلی، لکوموتیو و واگن باريبهره وري پایین
تبعیض در پرداخت هزینه هاي تعمیر و نگهداري زیر ساخت در جاده و ریل توسط دولت
عدم سودآوري مناسب براي جذب سرمایه هاي جدید و گسترش آن توسط بخش خصوصی
ریزي استراتژیک مصوب در بخش حمل و نقل و در زیربخش ریلیفقدان برنامه
 بودن سیاستهاي دولت در تضمین برگشت اصل و سود سرمایه بخش خصوصی به منظور سرمایه گذاري در نا مشخص

توسعه شبکه ریلی و ناوگان
دشواري ورود و خروج سرمایه به بخش ریلی در مقایسه با دیگر بازارها
 اي، کمبود شرکتهاي ایانهاي در نقاط پهاي ترابري ریلی و جادهناپیوستگی شبکه(ضعف در ارائه خدمات درب به درب

ها به بارگیري و عدم تجهیز مناسب اغلب پایانهوتخلیهسیستمهايتناسبویکپارچگیونقل چندوجهی و عدمقوي حمل
)امکانات حمل ونقل ترکیبی

ها و جریان کلی اموراهداف، برنامهبخش ریلی ازبی اطالعی اغلب کارکنان
مکاران بخش ریلیهاي سازمانی در هکاهش تدریجی علقه
محدود شدن مشتریان به صاحبان کاالهاي وزین، حجیم، نسبتاً آهن و کاهش تدریجی تنوع بارهاي جذب شده به راه

ارزان و ساده
 بارهاي کانتینري، مخزنی، یخچالی،مایعات خطرناك و غیره(کم توجهی به بازار و ناوگان حمل کاالهاي خاص(
 ریلی، کمبود ظرفیت برخی خطوط اصلی و عدم پوشش شبکه ریلی در بعضی از نقاطفقدان خطوط میانبر در شبکه
وجود خطوط کم تقاضا ایجاد کننده هزینه سربار براي شرکت راه آهن
کم توجهی به ضرورت ایجاد خطوط فرعی و دسترسیبه کارخانجات و معادن و شهرك هاي صنعتی
و ستاد وزارت براي رفع مشکالت و اصالح قوانین و مقررات مرتبطآهن گذاري در راهضعف مفرط واحدهاي جذب سرمایه
خصوصیبخشبرايگذاريسرمایهمبهمفضاي
کمبود اعتبارات تحقیق و توسعه براي کسب و رسوب دانش در بخش ریلی
فراموش شدن اهمیت مدیریت منابع انسانی و پرورش نیروي انسانی کیفی با بهرهگیري از آموزشهاي مفید کاري
مندرج درقانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی(هاي مورد نیازنامهفقدان قوانین و یا عدم شفافیت در برخی مقررات و آیین(
 دست احداث نسبت به اعتباراتمصوب و در طوالنی شدن طرح هاي توسعه به علت حجم زیاد طرح هاي عمرانی

تخصیصی
افزارياي ، ریلی و دریائی و عدم یکپارچگی نرمههاي اطالعاتی در زیر بخش هاي جادناهماهنگی سیستم
 براي ایجاد زیربناهاي ریلی"مشارکت در احداث طرحهاي راه و ترابري"نا کارآئی قانون و آیین نامه
مثال حقوق لکوموتیوران مشابه کارمندان است نه خلبانان(ریلی غیروریلیعدم تناسب دستمزدهادر بخش(



مل و نقل ریلی برون شهري ایراناهم چالش ها و مشکالت ح-3
چالش ها و مشکالت کلی مشترك-3-1

زیربناها و تامین ناوگانگذاري در بخش پایین بودن نرخ بازگشت سرمایه و سنگین بودن سرمایه
 نامشخص بودن و ابهام در سیاستهاي دولت در تضمین برگشت اصل و سود سرمایه بخش خصوصی
ریلی و ناوگان ریلیوري از شبکه خطوط پائین بودن بهره
دشواري ورود و خروج سرمایه به بخش ریلی و در داخل بخش ریلی در مقایسه با دیگر بازارها
نداشتن طرح جامع مصوب در بخش حمل و نقل و بخش ریلی و هرز رفتن زمان و سرمایه ها
نقلوذاري هاي حمل گمشارکت صنف حمل و نقل ریلی در سیاستنداشتن جایگاه قانونی براي
ها و اعتبارات دولتیعدم اجراي بسته حمایتی از حمل و نقل عمومی در طرح هدفمند کردن یارانه
 بر بخش غیر دولتی) شرکت راه آهن(نفوذ و تحکم یک جانبه بخش دولتی
مایه از زمان سفارش تا تحویل واگن و لکوموتیومدت زمان طوالنی انتظار و خواب سر
ن ریلیباال بودن عمر متوسط ناوگا
به بخش ریلیعدم اختصاص وام هاي کم بهره با اقساط طوالنی از سوي صندوق توسعه ملی

چالش ها و مشکالت خاص در بخش حمل بار-3-2
 قطار باري به شبکه ریلی) درصد از تعرفه حمل بار57حدود (باال بودن حق دسترسی
با جادهباال بودن نرخ کرایه حمل بار ارایه شده به صاحب کاال در مقایسه
پائین بودن سرعت بازرگانی سیر قطارهاي باري
بارگیريوتخلیهسیستمهايتناسبوگسترش، یکپارچگیعدم
 شرکت راه آهنتوسط)نیروي کشش(لکوموتیو تامین وابستگی شرکت هاي حمل و نقل ریلی به
1اتکاء حمل و نقل ریلی به چند کاالي عمده کانی و معدنی

 کانتینري به دلیل ضعف تجهیزاتی در بیشتر مراکز تخلیه و بارگیري در سطح پایین بودن سهم ریلی در جذب بارهاي
کشور

مسافرچالش ها و مشکالت خاص در بخش حمل -3-3
پایین بودن نرخ بلیت قطارهاي مسافري و کنترل دولت بر نرخ تعرفه حمل مسافر ریلی
تعیین رنگ لباس (ل اجرایی شرکت هاي خصوصی مالک واگن مسافري دخالت شرکت راه آهن در کوچکترین مسائ

...)مهمانداران، تعیین نام روزنامه ارایه شده به مسافر، تعیین رئیس قطار و 

پیشنهاد اقدامات اجرایی در جهت توسعه و رفع چالش هاي حمل و نقل ریلی-4
اقدامات اجرایی در سطح ملی-4-1

 گماردن روساي سازمانهاي مسئول از میان مدیران متخصص، توانا و و استفاده از تیم مدیریتی کاربلد، فعال و با شهامت
ی و متخصصین داخل و بیرون سازمان دلسوز و ارزیابی مستمر مدیران وفق برنامه و با استفاده از نهادهاي علمی و صنف

براي حمل و نقل ریلی
با مشارکت و به منظور هماهنگی نهادهاي دولتی (و نقل ریلی راهبردي در خصوص حملتهیه و تصویب یک برنامه

و نقل کشور، شرکت ریزي کشور، وزارت راه، شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي حمل ذیربط نظیر سازمان مدیریت و برنامه
)احدهاي تابعهافزایی فعالیت تمام وآهن جمهوري اسالمی و وزارت صنایع براي همسویی و همراه
 درصد از منابع صندوق توسعه ملی به گسترش زیربنا و ناوگان حمل و نقل ریلی5اختصاص

.درصد حمل بارهاي ریلی رسیده است60هم اکنون تقریبا سهم حمل مواد معدنی به حدود 1



قانون هدفمند کردن یارانه ها و یا پرداخت مابه التفاوت 4آزاد سازي کامل نرخ بلیت قطار مسافري طبق ماده اجازه
قیمت هاي تمام شده با نرخ سود معقول و قیمت هاي تکلیفی به همه شرکت هاي مالک قطار مسافري

 خسارت مالی )قیمت هاي بین المللیبا (رسمیت دادن به ضوابط محاسبات ارزش جان افراد، ارزش وقت، ارزش انرژي ،
در محاسبات امکان پذیري اقتصادي و ) به طور خالصه هزینه هاي ناپیدا یا خارجی حمل و نقل... (وارده بر محیط زیست و

بازگشت اصل و نرخ سود سرمایه براي توجیه پذیري و اولویت بندي اجراي پروژه ها و تخصیص منابع مالی
ناشی از حمل ریلی) پنهانارزش افزوده(ران و فعاالن بخش ریلی به تناسب ایجاد منافع ملی کذاذینفع نمودن سرمایه .

جوئی انرژيصرفهمنجمله پرداخت 
 هااجراي قانون هدفمندي یارانه(تدریجی قیمت فعلی گازوئیل به سطح قیمت هاي بین المللی در سطح کشور افزایش(
 آهن و همزمان شرکت هاي خصوصی حمل و نقل بار و مسافر به به شرکت راهارایه مشوق ها و بسته هاي مالی پاداشی

ازاي هر یک درصد افزایش سهم در حمل و نقل بار و مسافر نسبت به سال پایه و رکورد قبلی
هاز مدیران ارشد مسئول براي امکان پاسخ رد به درخواستهاي ناموجپشتیانی

اقدامات اجرایی توسط وزارت راه و شهرسازي-4-2
 درصد از بودجه هاي عمرانی به حمل و نقل ریلی50اختصاص حداقل
 اجرایی کردن قانون برنامه پنجم مبنی بر اخذ و افزایش عوارض استفاده از شبکه جاده اي براي حمل بار از میزان ناچیز

جاده ايفعلی به تناسب هزینه هاي تعمیر و نگهداري شبکه 
 و رفع مشکالتی که نیازمند ریزي ساختاري پیشرفته و کارآ در حمل و نقل ریلی تهیه الیحه قانون جامع ریلی براي پی

.قانون جدید هستند
پیگیري و حمایت از ایجاد کمیته ناظر و پایش قوانین و مقررات ریلی در شوراي رقابت
آهن و حذف فعالیتهاي ریلی، اصالح ساختار شرکت راهسازي خصوصیپیگیري تکمیل مقررات و ضوابط الزم براي

.خصوصیبخشمشارکتبرايدر راستاي تعمیم عدالت و ایجاد جذابیتهاي تحمیل غیراقتصادي به بخش غیردولتیرویه
 تکمیل و به روز رسانی طرح جامع حمل و نقل کشور با تکیه بر پاسخگویی به پرسش ها و دغدغه هاي اصلی

بخش ریلیاندرکاراندست
 ارایه مکانیزم هاي تشویقی براي جذب مشارکت بخش خصوصی در ساخت و برقی کردن زیر بناهاي حمل و نقل ریلی با

(BOT)انتقال –بهره برداري –خصوصی یا ساخت –استفاده از مشارکت هاي عمومی 

اوگان ریلی از طریق تولیدات داخلیپیگیري در دولت براي اختصاص یارانه و تسهیالت به بخش غیردولتی براي نوسازي ن.
اهتمام به بومی نمودن تولید ریل در داخل براي تکمیل منظومه صنعت ریلی در کشور.
هاي حمل ونقل ریلی شهرهااي ریلی و نحوه هماهنگی با برنامهونقل حومهتعیین متولی حمل.

اقدامات اجرایی توسط شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي حمل ونقل کشور-4-3
د و کم فایده که در مراحل اولیه طراحی و اجرا یهاي زاهاي جدید و درخواست حذف پروژهبازنگري در لیست پروژه

.هستند
هار یک از پروژهاولویت بندي منطقی در شروع به اجراي پروژه هاي جدید و تخصیص منابع مالی ساالنه ه
کهاي مدیریتی، تکنولوژیهاي نوین و ابزار وري منابع مالی عمرانی با استفاده از تکنیارتقاء بهرهIT

 التزام به مقررات مبنی بر استفاده از مکانیزم مهندسی ارزش براي بهبود طرحهاي مطالعاتی قبل از واگذاري به پیمانکار و
سازي و رفع موانع احتمالیفرهنگتسهیل استفاده از مهندسی ارزش براي پیمانکاران با

اهداف بخش ریلیبهرسیدنجهتمالیمنابعتامینمختلفهايشیوهازگیريهشناخت و اجرایی کردن بهر
تر براي حضور بیش از پیش سرمایه و مدیریت بخش خصوصی در احداث زیربناهاي ریلی فضا سازي پایدارتر و مناسب

1392قانون بودجه سال 126در ماده مکانیزمهاي پیش بینی شدهمانند 
 نقل ریلیودرصد از بودجه هاي عمرانی به حمل50پیگیري براي اخذ و اختصاص حداقل



 جاده اي براي پیگیري براي استفاده از مکانیزم منظور شده در قانون برنامه پنجم مبنی بر اخذ عوارض استفاده از شبکه
ايتوسعه شبکه جاده

افزایی در توسعه شبکه حمل و نقل ریلیگذاري و همیهتشویق ذینفعان عمده نظیر معادن و صنایع بزرگ به سرما
توجه بیش از پیش به هماهنگی زیرساختهاي ریلی براي امکان حمل ونقل چند وجهی و احداث پایانه هاي چند منظوره
 اي احداث براي ارتقاء کیفیت ساختساله تعمیر و نگهداري شبکه زیربنایی در پیمانه10منظور نمودن مسئولیت
 بیش از پیش به نظام فنی و اجرایی طرحهاي عمرانی هنگام مطالعه و اجراي طرحهاي ریلیتوجه

قدامات اجرایی توسط شرکت راه آهنا-4-4
همه حوزه ها-4-4-1

 ی توسعه ریلی شامل دستیابی به سهم و افزایش بهره وريحصول به اهداف عملیاتی و گام به گام اجرایی تهیه برنامهکم
یط"مالک قطار"به تعامل واحد با "ویمالک لکوموت"و "مالک واگن"شرکت راه آهن از تعامل جداگانه با هیرورییتغ

1395یو تکمیل تا پایان سال جیحرکت تدر
 تسریع در واگذاري لکوموتیوها با مالکیت راه آهن به بخش خصوصی با اولویت لکوموتیوها با حاضر بکاري باالتر و

لکوموتیوهاي متوقفهمچنین تعیین تکلیف 
یبه بخش خصوصیلیشبکه رکیو نظارت بر ترافتیریمداختیار برنامه ریزي، يواگذار
تسریع در صدور اسناد مالکیت واگن هاي باري و مسافري و لکوموتیو و تسهیل مسائل ترهین واگن ها
دموجووري ازخطوط ریلیظرفیت و بهرهتدوین و اجراي راهکارهاي کم هزینه ارتقاي
 از منابع عمومی دولتیجوئی انرژيالتفاوت یارانه صرفهاخذ مابهپیگیري
پیگیري اجرایی کردن افزایش عوارض استفاده از جاده ها براي کامیون هاي حامل بار
 نگهداري تعمیرات و هاي هزینهقانون برنامه پنجم براي رفع تبعیض دولت در پرداخت 163پیگیري اجرایی کردن ماده

آهنو راهجاده در یربنایی زشبکه 
 قانون مدیریت مصرف سوخت و حمل و نقل عمومی براي تشویق بخش خصوصی به ایجاد 8پیگیري استفاده از ماده

خطوط فرعی باري
از همه ییبا اعضایلیحمل و نقل ريارتقاو اجرایی يراهبرديهااستیسشوراي دایمی هماهنگی و تعیین لیتشک

،يمالک قطار باریخصوصيشرکت هاندهیحمل و نقل، نمايربناهاین، شرکت ساخت و توسعه زشرکت راه آه(بخش ها 
انجمن ندهینماران،یایلیرنقلحمل و یمهندسیانجمن علمندهینما،يمالک قطار مسافریخصوصيشرکت هاندهینما

مشخصییاجرامسئولیت مشاوره اي و با اهداف و ...) و یلیرعیانجمن صناندهینما،یلیحمل و نقل ريشرکت هایصنف
درصد4حداکثر (یبا نرخ نرم جهانداخلی ناوگان ریلیکنندگاندیتوليبرایمالنقدینگی نیتام(
به ریال براي تولید کنندگان داخلی ناوگان ریلیارزمتیقنرخ تبدیل نمودن مهبی
هاي ساخت ناوگان ریلیمناقصهتولید کنندگان داخلی ناوگان ریلی در متینمودن قمهیب
در جهت ارایه مناسب و به روزيبر فنآوریمبتنیلیدر شبکه ریلیرهینقللیوسامیدايریرهگستمیسجادیا

هاي دقیق براي مدیریت بهینه و بهره ور از وسایل نقلیه ریلی و خطوط ریلیگزارش
اتاقان،یجعبه يحرکت، سنجش دمانیدر حيباريقطارهايبار محوريریبه روز اندازه گزهیمکانيهاستمیسجادیا

از بیبه ترتیلیرخطوط در سطح شبکه ... و چرخ یدگیبرصیخودکار ضخامت لنت ترمز و کفشک ترمز، تشخصیتشخ
اولویت داريمحورها

يثبت و گردآوريبرایو سازماندهازیمورد نياطالعات آمارنیعناونیبا تدویلیبانک جامع آمار حمل و نقل رجادیا
1يآماريکمبودها

تخراج بوده و بانک جامع آمار ریلی باید به نحوي باشد که هر گونه گزارش منطقی مورد نیاز کارشناسان از مجموعه داده هاي این بانک به راحتی قابل اس1
.ازي ها و تصمیم گیري ها صحیح و کارشناسی این بخش گرددپایه اي براي تصمیم س



 جذب و آموزش مذاکره کنندگان تجاري و پروتکلی براي رفع موانع تجاري و پروتکلی با مشاورت و مشارکت بخش حمل
ECOو نقل 

اهداف بخش ریلیبهرسیدنجهتمالیمنابعتامینمختلفهايشیوهازشناخت و اجرایی کردن بهرهگیري
تعیین قیمت تمام شده حمل و نقل ریلی و تعیین سهم هریک از عوامل
 درصد درآمد حق دسترسی به انجام مطالعات پژوهشی مورد تائید شوراي دایمی هماهنگییک اختصاص
کاهش زمان پاسخگویی به استعالم هاي حمل و نقل بین المللی توسط راه آهن
 هاي مختلف مدیریت در راه آهن و بکارگیري افراد با قابلیت و توانایی بر اساس جایگاه و اهداف بازنگري و توجه به بخش

سازمانی نوین و کالن
حوزه حمل بار-4-4-2

 حمل بار در شبکه ریلیمسیر مهم و مناسب10در برنامه ریزي براي راه اندازي قطارهاي باري برنامه اي
 درصد درآمد حمل بار براي حمل بارهاي عادي20حداکثر درصد فعلی به 55کاهش حق دسترسی از میزان
 بررسی و اجراي طرح حق دسترسی اقتضایی براي واگن و لکوموتیو به منظور بخش خصوصی در مشارکت و تالش بیشتر

جهت افزایش تناژ حمل بار راه آهن
 هاي کانتینري و ترانزیتحمل کننده باريباريقطارهايبرایحق دسترسصفر شدن
اد مکانیزم هاي تشویقی مالی در جهت کاهش حق دسترسی به شبکه براي شرکت هاي باري با عملکرد مناسبایج
بار به یلیحمل و نقل رياز شرکت هاکیهر يدرصد عملکرد در حمل بار خالص برا10ساالنه يارتقايگذارهدف
شیمابه التفاوت افزايبرابه خطوط یو صفر شدن حق دسترسي موجود در ناوگان آن شرکتواگن باردستگاه هر يازا

عملکرد نسبت به عملکرد مرجع
 تدوین آئین نامه براي انطباق نرخ حمل بار براي شرایط و مسیرهاي متفاوت با توجه به رقابت با جاده و کسب سهم

حداکثر در هر مسیر
ت دارحل مشکالت مرتبط با تخلیه و بارگیري کاال در مناطق اولوی
اجرایی کردن امکان فعالیت ناوگان ریلی ایران در کشورهاي منطقه آسیاي میانه و قفقاز و در آینده ترکیه و عراق
مذاکره با سازمان تامین اجتماعی براي کاهش هزینه هاي بیمه قراردادهاي حمل ریلی تا سقف حق بیمه پرسنل
افزایی در حمل و نقل ریلیگذاري و همایهتشویق ذینفعان عمده نظیر معادن و صنایع بزرگ به سرم
 راه اندازي و گسترش استفاده از پایانه هاي چند منظوره و ایجاد بنادر خشک در تهران، سرخس و بافق به منظور افزایش

اقدامات لجستیک و پشتیبانی جهت افزایش حمل بار و توسعه حمل و نقل ترکیبی
اي کل مناطق راه آهن و ایجاد دسترسی اقتضایی براي تسریع در حمل بارتعیین اهداف شفاف منطقه اي براي اداره ه
بازنگري در نرخ ها و تعرفه هاي توقف و حرکت واگن ها به منظور اثربخشی اهداف حمل و نقل راه آهن

حوزه حمل مسافر-4-4-3
دگاه باالنس یاساس دها بر ارانهیقانون هدفمند کردن 4طبق ماده يقطار مسافرتیکامل نرخ بليساززادپیگیري آ

مالی و سرمایه گذاري و یا ایجاد مکانیزمی مالی در جهت بنگاه کیدگاهیاز دو سودآوري معقول دهیفانهیشدن نسبت هز
پرداخت کمک زیان قیمت هاي تکلیفی حمل مسافر ریلی با قیمت هاي استخراج شده حاصل از محاسبات سرمایه گذاري 

واگن و کیفیت خدمات ارایه شدهبر حسب مسیر و سرویس و نوع 
مذاکره با سازمان امور مالیاتی براي جستجوي راهکارهاي کاهش مالیات شرکت هاي حمل و نقل ریلی مسافري
 ساله براي تضمین صفر بودن حق دسترسی به شبکه ریلی براي قطارهاي مسافري15ارایه برنامه دراز مدت
 براي قطارهاي 1به طوري که متوسط سقف سرعت مجاز کنونی شبکه ریلیارتقاي کیفیت تعمیر و نگهداري شبکه ریلی

بر طبق نظر اداره . بالك دارد500متوسط سقف سرعت مجاز کنونی شبکه به این صورت محاسبه می شود که مثال فرض شود در حال حاضر شبکه ریلی 1
75، بالك سوم 120، بالك دوم 90مثال بالك اول . ي می باشدکل خط و سازه هاي فنی راه آهن هر بالك داراي سقف سرعت مجاز حرکت قطارهاي مسافر

عددي بدست "مجموع طول کل بالك ها"بر "حاصلضرب طول هر بالك در سرعت مجاز مسافري آن بالك"از تقسیم . کیلومتر بر ساعت و همینطور تا آخر



.کیلومتر بر ساعت افزایش یابد5مسافري ساالنه به میزان 
یناشراتیمقصر تاخیبا امکان و معرف(يمسافريبه مقصد قطارهادنیرسراتیتاخلیاستاندارد ثبت علل و تحلنیتدو

قهیدقکیهر يو پاداش به ازامیو وضع جرا) يمالک قطار مسافریکت خصوصشرایو ییربنایشبکه زریمدیاز کوتاه
ریکاهش تاخایریتاخشیافزا
تاکید در اجراي طرح تراك بندي تهران مشهد به منظور افزایش ظرفیت مسافري راه آهن و تسریع یا کاهش زمان سیر
 راه آهن جهت برنامه ریزي بهتر بهره برداري و تدوین برنامه هاي استراتژیک بهره برداري از محورهاي مختلف خطوط

افزایش حمل بار و مسافر

جمع بندي و نتیجه گیري-5
و به روز شده از نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها و مشکالت در حوزه حمل و نقل ریلی ارایه شد و لیست مدون 

:سطوح مختلف شاملهمزمان با آن راهکارهاي پیشنهادي به صورت مجموعه اقدامات اجرایی در 
در سطح ملّی–الف 

در سطح وزارت راه و شهرسازي-ب
و نقلدر سطح شرکت ساخت و توسعه زیربناهاي حمل -ج
در سطح شرکت راه آهن- د

سعی شده مجموعه اقدامات اجرایی مورد انتظار از مسئولین اجرایی ملموس و مشخص تدوین گردد که امید . پیشنهاد گردید
ه جدي مسئولین تصمیم گیر در دولت یازدهم قرار گیرد تا بسترهاي مورد نیاز براي رشد و ارتقاي اساسی در است مورد توج

بدیهی است به موازات اقدامات پیشنهادي از سوي نهادهاي حاکمیتی و . ایران فراهم گرددبرون شهريوضعیت حمل و نقل ریلی
انجام دهد با اینحال نقش غالب و هدایت کننده اصلی امور در نهادهاي مسئولین اجرایی، بایستی بخش خصوصی نیز اقداماتی را

.حاکمیتی قرار دارد که به آن پرداخته شد

منابع و مراجع-6
-استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظامزیربنایی مرکزتحقیقاتامورپژوهشیگروه- آینده بهو نقلریلی؛بررسی عملکردونگاهیحمل ]1[

1392آذر 
تعیین الزامات کمی حمل و نقل ریلی برون شهري اول در سطح منطقه "پژوهشکده حمل و نقل، انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران، ]2[

.جلدي گزارشات فصول مختلف12، مجموعه 1391آذر "1404بر طبق اهداف سند چشم انداز 
-و نقل ریلی نشریه نداي حمل "و نقل ریلی،سودآور شدن حملو نقل برايضرورت تحول در اقتصاد حمل "مرتضی ناصریان، سید ]3[

.1391- 1شماره 
، ونقل ریلیحملالمللی بینهمایش یازدهمین "رفتآهن در ایران و راهکارهاي برونو ترویج راهمشکالت توسعه "سید مرتضی ناصریان، ]4[

1388.
نداي 3نشریه شماره "،1380–1390در دوره رانیايو مسافريباریلیعملکرد کالن حمل و نقل ریبررس"علی اصغر شفیع نادري، ]5[

.1391صفحه، اسفند 4حمل و نقل ریلی، 
نداي 5نشریه شماره "ي،مسافريو گسترش حمل مسافر توسط قطارهايگذارهیدر رونق سرمایالزام اصل"نادري، علی اصغر شفیع]6[

.1392حمل و نقل ریلی، تیر 

.می آید که به آن متوسط سقف سرعت مجاز کنونی شبکه می گوئیم


