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 مقدمه
برداری؛ کاهش مصرف سوخت؛ ایمنی باال و کاهش سوانح؛ آلودگی کمتر ساخت و بهرهمانند منافع زیاد ملی ) اترابری ریلی ب

و انبوه باری سریع و ریزی باال در حمل و برنامه مدیریتهای استهالک و تعمیر شبکه و ناوگان حمل؛ قابلیت کاهش هزینه

سال  30اغلب قوانین و مقررات باالدستی در  .برای توسعه اقتصادی و صنعتی کشور اهمیت و اولویت زیادی دارد( ، ...مسافری

 .وقوع پیوسته استدر این حوزه بهگذشته تحوالت مثبت زیادی  دهه چهاردر و توسعه و ارتقای این بخش تأکید شده  براخیر 
 

 ساله40 رشد عنوان ساله40 رشد عنوان

 برابر 5/2 آهن سراسریطول خطوط 

 ناوگان ریلی تعداد

 برابر 6 کشنده

 انهیحمل سال
 برابر 2 سالن مسافری برابر 1/5 تناژ باری

 برابر 7/1 واگن باری برابر 8/3 تعداد مسافری

 جاییهجاب
 برابر 6 تن کیلومتر

 انه خطوط ریلییتوسعه سال
 Km 308 حداکثر

 Km 138 میانگین برابر 6/3 نفر کیلومتر

 
سازی زدایی، خصوصیبرای توسعه خطوط، افزایش ناوگان ریلی، رقابتی نمودن حمل بار و مسافر ریلی، مقرراتدر این دوره 

، گانای ترانزیت باری همسایلحاظ منافع مالی زیاد و اثرات منطقههو توسعه مشارکت خصوصی ترابری ریلی تالش زیادی شده و ب

های تجاری مالی دولت و تحریممشکالت تحوالت اقتصادی و اداری و با وجود . در توسعه ترانزیت ریلی انجام شد خوبیهای تالش

ارتقای ساخت  ،ارتقای بازدهی شبکه و ناوگان ریلی ،تالش زیادی برای ارتقای کیفیت حمل بار و مسافر ریلی ساله،چندینو ارزی 

سازی افزایش سهم ریلی بار و مسافر، خصوصی ،همه مناطق کشور به ترابری ریلیه بتوسعه دسترسی  ،داخل شبکه و ناوگان ریلی

های نوین ریلی و افزایش سودآوری ترابری ریلی وریاارتقای فن ،توسعه ترانزیت ریلی ،خصوصی ـ میهای عموو توسعه مشارکت

 .استقابل تقدیر توفیقات حاصله  وانجام شده 

 

 نامطمئنپیشرفت ناکافی، دورنمای 

ویژه در دوخطه و برقی شدن، هب منطقه با سرعت و تحوالت بیشترینیز کشورهای یافته و اغلب کشورهای توسعهدر ترابری ریلی 

کشورها دیگر مسافری و باری و انبوه آهن در حمل سریع وری ترابری ریلی مواجه بوده و سهم راههای سریع و ارتقای بهرهآهنراه

توسعه قابل های سوخت، ولین و انواع یارانهئکشور با حمایت مستمر مسای دهترابری جااست. ازسوی دیگر ه زیادی یافتافزایش 

 5/18سال اخیر از  20طی  شهریبرونسهم ترابری ریلی از کل ترابری زمینی  در حالی کهداشته برابر(  17تا  6توجهی )حدود 

 یافته است.کاهش  درصد 10به  درصد

دو )با تورم  دولت تأمین منابع مالی و تعویق مستمر تعهدات مالی افت .1 شامل: دهه اخیر ترابری ریلی 3تحوالت اساسی 

قوانین و مقررات به  توجهیکم .3بدنه دولت؛ سازی زدایی و خصوصیوری، مقرراتاصالح و ارتقای بهره .2(؛ ای اخیرهسال رقمی

های تجاری و ارزی ناپایداری و تحریم .4های ریلی، ایمنی و ترانزیت ریلی(؛ دهی حمل ریلی، تعرفه و یارانهاولویتمانند مرتبط )

 زامات وتوجهی به المو کی )لتخصوکوچک شبههای شرکتا کجانبه بیسازی ناقص و خصوصی .5و مقررات مالی کشور؛ 
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 .7های کاری(؛ ها و اولویت)در تغییر برنامه محلی مسئولیننمایندگان و  محلی فشارها و توقعات روزافزون .6(؛ نوپاهای شرکتالزمه  اختیارات

)و بودجه اندک توجهی به تحقیق و توسعه کم .8توجهی به منافع و الزامات مشارکت صاحبان بارهای عمده )در توسعه شبکه و ناوگان ریلی(؛ کم

ای و صنایع خودروسازی باشد و حمایت دولت در ترابری جادهنو مطمئن  مطلوب ،موجب شده دورنمای ترابری ریلی کشور ،های ریلی(پژوهش

 ، صنایع و پیمانکاران ریلی باشد.ونقلحملتر و مؤثرتر از قوی
 

 (UIC 2017کشور مورد بررسی  60)به نسبت  رتبه جهانی ترابری ریلی ایران

 رتبه مقدار واحد عنوان رتبه مقدار واحد عنوان

 (هخطیکطول خطوط )معادل 

Km1000 

 km/km2 4/8 17 طول خطوط به مساحت کشور 24 1/14

 m/person 170 22 طول خطوط به جمعیت کشور 60 5/0 طول خطوط برقی

 بازدهی هر واحد خط 49 1/2 خطهدوطول خطوط 

میلیون نفر تن 

 در سال

4/3 34 

 37 3/1 بازدهی هر واگن باری 21 44 میلیارد نفر تن کیلومتر شهریحمل ریلی برون

 تعداد ناوگان در سرویس
 هزار دستگاه

 16 11 بازدهی هر سالن مسافری 33 8/24

 16 92 بازدهی هر کشنده سنگین 36 2/23 تعداد واگن باری
 

 رنگ صنایعها و نقش کمسهم ناکافی از یارانه

های اجرایی ندارند حمایت ریلی ضمانت ساله20قوانین اغلب و  سهم اندکی داردهای انرژی و توزیع منابع مالی اغلب یارانه ریلی کشور درترابری 

های انتظارات و برنامه جوابگویبار مسافر و افت سهم ریلی حمل سهم حمل ریلی رشد اندک  همچنین، اند.طور کامل و هدفمند اجرا نشدههب و

. در این زمینه صنایع معدنی دباشتولیدات معدنی، صنعتی و کشاورزی کشور نمیصرفه و ایمن حجم روزافزون ترابری همقرر در انتقال سریع و ب

 های احداث و توسعه ریلی ندارند.مندی باال از ترابری ریلی سهمی در هزینهو فوالدی با وجود بهره
 

 وری بخش ریلیبهره

سیصد هزار میلیارد ( حدود 1397های زمستان های این بخش )با قیمتهزار نفر اشتغال مستقیم دارند و ارزش دارایی 80ریلی حدود در ترابری 

 ،ارزش تجاری قابل جایگزینو میلیارد دالر  10حدود  (،بدون ارزش اراضی)شبکه و تأسیسات و ناوگان ریلی کشور فعلی باشد. ارزش تومان می

 ارزش تجاری (.مهوری اسالمی ایرانآهن جشرکت راهریلی کشور در کارکنان درصد  12 و دارایی درصد 58باشد )میلیارد دالر می 40باالی 

سود  درصد 20 با رسنت دال 4 هر نفر تن کیلومتر المللیتعرفه بینکیلومتر با  تنمیلیارد  60میلیارد دالر ) 5/2 حدود 1397 ریلی سال عملکرد

میلیارد دالر( به نسبت  5/0آهن ایران )حداکثر راه عملیاتیمیلیارد دالر است. لذا سود  5دیک زن این عملکرد لیاتی( و منافع غیرمستقیمعم

نرخ  ،(حمل بار و مسافر المللیبینتعرفه  درصد 25های داخلی )تعرفهتوجه به با  و استبسیار اندک  ،کارکنان فعلی این بخشتراکم سرمایه و 

 ده است.زیان بخش ریلی کشور کامالً ،درآمد دستوریفعلی تسعیر ارز و نیز 

 

 به جلو ولی کُند روروند 

طرح عمرانی ریلی را در دست ساخت دارد که هزینه تکمیل این  32پروژه اجرایی در قالب  42 ونقلحملی شرکت ساخت و توسعه زیربناها

 7/12هزار میلیارد ریال )حدود  5/76سال اخیر  هفتطی  .باشدهزار میلیارد ریال می 602حدود  1396زمستان  هایقیمت ها با برآوردطرح

مبلغ  درصد 3/2هزار میلیارد ریال ) 6/13( حدود 1397تا  1395های ها )در سالانه این طرحیجمع هزینه( اختصاص یافته و بودجه سال درصد

هزار میلیارد ریال تخصیص داشتند  5/15( معادل km8،630طول جمعاً  هب)شرکت این  1396های ریلی سال ها( بوده است. طرحکل این طرح

سال  60 بیشتر ازتکمیل این تعداد طرح بزرگ ملی  ،با روند فعلی که بود درصد 6/2با پیشرفت مالی  درصد 3/3ها و پیشرفت فیزیکی این طرح

 !!خواهد کشیدطول 
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های عمرانی و ترابری ها با طرحروزآوری و تدقیق نشده و اغلب این طرحسال اخیر به 12ها در طرحمطالعات ترافیک و طرح فنی اغلب این 

ها پیشرفت است و در برخی سال درصد15 سال اخیر جمعاً حدود 11ها در متوسط این طرحپیشرفت فیزیکی  .مناطق عبوری منطبق نیست

محدودیت مالی( و در نظرگیری بندی منافع و زمان )بدون اولویتهای همیاد طرحهم نبوده است. تعدد ز درصد 1ها حتی فیزیکی این طرح

، پیشرفت محترم مجلس نمایندگان یاو  ریزیمورد نظر سازمان مدیریت و برنامههای برخی طرح فقطهای گذشته موجب شده شرایط تورمی سال

 کافی نباشد. هاپروژهاین های ساخت نگهداری کارگاهحتی برای هزینه ها مابقی طرحواقعی داشته و بودجه اختصاصی 
 

 های ضروریحلقه :سازی، برقی کردنخطوط فرعی، دوخطه

خطوط فرعی )مانند شبکه مویرگی بدن( در جذب بارهای مراکز صنعتی و معدنی و تشویق صاحبان بارهای عمده، اهمیت زیادی دارند و حدود 

خطوط  درصد 21در ایران ولی باشد. میفرعی تجاری و مانوری خطوط اصلی(  درصد 35)حداقل خطوط اصلی دیگر کشورها  درصد 70تا  50

مسافرین  اغلب. ها هستندبقی خطوط مانوری ایستگاهخطوط تجاری و مااین مقدار  درصد 35باشد که ( خطوط فرعی میkm3017آهن کشور )

، دسترسی مناسبی به شبکه ریلی ندارند و برای افزایش بازدهی شبکه و ناوگان ریلی و افزایش سهم بیشتر کشور و بارهای انبوه معدنی و بندری

 برابر شوند تا عملیات جذب بار و دسترسی صاحبان بارهای عمده به شبکه ریلی سراسری فراهم شود. 5/3تا  3بازار، خطوط فرعی تجاری باید 

 های ترانزیتآهنتوسعه راه و ارتقای دسترسی مراکز عمده باری ( و نیزkm6000)نزدیک شبکه ریلی کشور بخش شریانی  برقی کردن و دوخطه

(km800) در توسعه ترانزیت ریلی هم اصالح الگوی پذیرش و تعیین  .است قابل حصولو این موارد با اتکا به توان و منابع داخلی  ضرورت باالیی دارد

توسعه امکانات تخلیه و بارگیری مرتبط در بنادر  ،برداری و سیر قطارهای ترانزیتهای بهرههای مرتبط، اصالح روشهنآتعرفه، جلب مشارکت فعال راه

 باشند.از راهبردهای اصلی میتوسعه خطوط ریلی  درسازی مشارکت خصوصی های مرزی و فعالو پایانه
 

 دیدهپیمانکاران زیان

 ،عمرانی و سازندگان تجهیزات شبکه و ناوگان ریلی و صنایع پشتیبانی مرتبطهای اجرایی طرحهای فعلی حمایت و ارتقای توان پیمانکاران رویه

برداری ریلی نزدیک های بهرههزار میلیارد تومان و شرکت 15ریلی نزدیک های طرح پیمانکاران 1398در سال  .باشدفراگیر، کارآمد و مناسب نمی

اند. این داشتهتجهیزات شبکه و ناوگان ریلی هم نزدیک سه هزار میلیارد تومان بدهی و زیان انباشته پشتیبانی هزار میلیارد تومان و صنایع  5

کت ریلی و جبران مشاربرای حمایت صندوق بیمه  ازو های دولت دسترسی ندارند ها و حمایتتسهیالت ارزان دولتی و یارانه به هامجموعه

 .برخوردار نیستندهای سنواتی زیان
 

 سازی واقعیلزوم خصوصی

های کوچک شرکترقابت با  در حالبا رویکرد کارفرمایی ، هنوز هم جلب مشارکت خصوصیواگذاری امور و جای هریلی ب ترابری ساختار کنونی

ساختار  .هستندکافی اجرایی بدون اختیارات  بدون پشتوانه حمایتی و ،در حد پیمانکار اجرایی ،دهزیانها اغلب این شرکتی هستند و لتخصوشبه

 خطوط ریلی، به ساخت خطوط فاقد توجیه اقتصادی و ملی،و عملکرد  افزایش ترافیکجای توسعه مشارکت خصوصی و هب ترابری ریلی حاکم بر

 عمرانی گرایش یافته است. های سنگینتوسعه ساختارهای سازمانی و دریافت بودجه

ساخت  بازرسی و نظارت کیفیزدایی، واگذاری امور غیرحاکمیتی، توسعه مشارکت خصوصی و...، هنوز هم های مؤکد مقرراترغم سیاستهب

برداری مدیریت بهره، رسیدگی اختالفات عوامل دولتی و خصوصی ،های ریلیتعیین تعرفه م ریلی،ئجرا رسیدگی سوانح و ،برداری ریلی کشورو بهره

شرکت ساخت و توسعه  مانده وباقی دولتی  هایدستگاههای ریلی و تجهیزات بزرگ نصب روسازی همگی در انحصار مالکیت اغلب کشنده ،ریلی

کشور و نیز  قطار شهری هایهای توسعه و عمران شهرهای جدید، شرکتبا شرکتآهن هماهنگی مستمر رکت راهو ش ونقلحملی زیربناها

یاب نهاد مستقل رگوالتوری ریلی و نهاد مستقل غدر  .های صنفی و تخصصی عمرانی ریلی و حمل ریلی و صنایع ریلی مرتبط ندارندانجمن

 .باشیم HSEوسعه ریلی و ارتقای ایمنی و توسعه مشارکت خصوصی و ت منتظرنظارت کیفی و بازرسی سوانح ریلی نباید 

 درصد 30حداقل سازی و رسیدن ترابری ریلی کشور به در توسعه کارآمدی ریلی، خصوصی هاساله دولت30ها و شعارهای با آنکه اغلب برنامه

ها در اغلب بخشعمالً ، لکن ترابری ریلی اندهای دولتی تالش مضاعفی داشتهربط ترابری ریلی به نسبت سایر سازمانو مسئولین ذی بوده حمل زمینی

و  (، بازدهی ناوگانهافنآوریبرداری، ویژه از نظر توسعه امکانات، الگوهای بهرههترابری ریلی کشورهای منطقه )ب در مقایسه با ؛های مقرربه نسبت برنامه
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اجرایی سهم نامه آیین در های مقرر)به نسبت سازی ترابری ریلیخصوصینتایج  .وضع مطلوبی ندارد ،مشارکت خصوصیو گذاری از نظر توسعه سرمایه

سازی ریلی محقق مصوبات خصوصی درصد 35دهد هنوز نزدیک می نشان هیئت دولت( 1384بهینه واگذاری ترابری ریلی به بخش خصوصی مصوب 

 .نشده است

 

 هاخالصه چالش

عملکرد تدریجی انگیزه و افت با و باشد اصلی زیر مواجه می با مشکالتربط، با وجود تالش زیاد مسئولین ذیاینک ترابری ریلی کشور هم

 :دارد ینگرانی روزافزون ،تأمین اقالم خارجیهای خصوصی و شرکت

 ها و قوانین و عملکرد مدیران ریلی دولتیآشفتگی و تعدد برنامه .1

 و تأمین ناوگان ریلی( آهنویژه دوخطه و برقی نمودن خطوط هکمبود و پراکندگی منابع مالی دولت )ب .2

 ا کسری زیاد منابع مالی(ناتمام ساخت و توسعه ریلی )بهای تعدد پروژه .3

 (هاو بیمه )بدون حمایت جبرانی دولت صنایع ریلی وعمرانی ها هزار میلیارد ریالی پیمانکاران آشفتگی، زیان و بدهی ده .4

 ردار و مالک(بهای بهرهشرکتاغلب های مرتبط )با زیان انباشته کمبود، قدمت و فرسودگی ناوگان ریلی و فناوری .5

 آهنبرداری و انحصاری شرکت راهدهی نظام بهرهناکارآمدی، قدمت، تمرکز و زیان .6

 ها(ویژه در بنادر، معادن و پاالیشگاههناکارآمدی تجهیزات، قراردادها و ضوابط باربری ریلی )ب .7

 ربط(های ذیدهی شرکت)و زیان تولید داخل مصالح ریلیخرید  کم خدمات مسافری ریلی و قیمتاندک و یارانه کم تعرفه  .8

 بزرگ( ها، معادن و صنایعمرزی، بنادر، نیروگاه هایدر اغلب پایانه) مانوری و تجاریمبود خطوط فرعی ک .9

قدمت و نواقص زیاد خطوط آهن ترانزیتی  و نیز های جذب، پذیرش و حمل بارهای ترانزیتها و تعرفهناکارآمدی قراردادها، رویه .10

 رهای همسایه.ایران و کشو

 

 اهم راهکارها و راهبردها

ماهه پیشرفت 6گزارش ( رگوالتوری)ملزم شوند و نهاد تنظیم مقررات ریلی راهبردهای اصلی زیر  همه مراجع ریلی به شودمیپیشنهاد  در پایان

 د:نمایربط ارائه این راهکارها را به مراجع ذی

 تکمیل و تصویب الیحه توسعه ترابری ریلی .1

 زداییسازی و مقرراتها و الگوهای خصوصیسازی و هماهنگی اهداف، رویهکامل قوانین و مقررات خصوصیعایت ر .2

 خصوصی ـ های عمومیواگذاری همه امور غیرحاکمیتی ترابری ریلی به مشارکت .3

نهاد صدور و تضمین  ،ت ریلینهاد توسعه ترانزی ،نهاد مستقل بازرسی و رسیدگی سوانح(، رگوالتوری)نهاد تنظیم مقررات ریلی  ایجاد .4

 صنایع ریلی و ارتقای ساخت داخلاز نهاد حمایت  و خدمات مهندسی

 خصوصی(بخش سهم بیشتر نمایندگان  و با نماینده مجلس دو ربط،مدیران ذیتشکیل شورای عالی توسعه ترابری ریلی )با حضور  .5

 ده ریلیصنایع زیان سازی صندوق توسعه ریلی و بیمه خدمات ریلی و نهاد حمایت ازفعال .6

 های ریلی و تأمین ناوگان و تجهیزات روسازی ریلی(تأمین تسهیالت ارزان مشارکت خصوصی )در طرح .7

 وری در قراردادهای آتی تأمین ناوگان ریلیاالزام مشارکت سازندگان داخلی و انتقال فن .8

 ریلی های توسعهالزام صاحبان بارهای عمده فوالدی و معدنی به مشارکت در طرح .9

 محیطیهای فاقد توجیه اقتصادی و زیستممنوعیت شروع و تداوم پروژه .10

 ری(اوتحقیق و توسعه )پژوهش و انتقال فنامور ربط ریلی به ها و مراجع ذیبودجه همه شرکت درصد 5/2تا  2حداقل تخصیص الزام  .11

ی هاآهنهای خصوصی ریلی ایران و راه)بین شرکتانعقاد قراردادهای دوجانبه توسعه خطوط و تبادل بارهای ترانزیت فراهم نمودن زمینه  .12

 آهن(تضمین شرکت راه با همسایه

 


