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 بررسی نهادهای متولی شبکه ریلی در کشور و اقدامات آنها

 زیرساخت راه آهن
، (...و تونل و پل)نیف ایه سازه، ها تقاطع و ها سوزن، آن بستر و مسیر خط شامل آهن راه زیرساخت تعریف زیرساخت:

 .باشد می رساختزی برای نیاز مورد های ساختمان و برق انتقال و تامین، ایمنی تاسیسات، ایستگاه سکوهای

 در که آنچه و اختس حال در، موجود خـطوط شامل آهنراه اصلی خطوط مالـکیت صـد در صـد مالکیت زیرساخت:

 و احداث، فعالیت امکان حال ینع در .نیست غیردولتی بخش به انتقال لقاب و بوده دولت اختیار در شودمی ساخته آینده

 این از مربوط ضوابط رعایت با تواندمی بخش این و دارد وجود آهنراه اصلی خطوط در غیردولتی بخش گذاریسرمایه

 .نماید برداریبهره خطوط

 اولویت با، شـودمی ساخته آینـده در که آنـچه و سـاخت حال در، موجـود( تجاری ـ صنعتی) فرعی خطوط الکیتم

 .غیردولتی بخش به انتقال قابل خط ایجادکننده

 حوزه ریلی های پروژه طوالنی سرمایه بازگشت مدت و پایین سرمایه بازگشت نرخ به باتوجه سرمایه گذاری در زیرساخت:

 کنار در اجتماعی ئلمسا به توجه با ها پروژه عمدتا و ندارد آن در گذاری سرمایه به تمایلی خصوصی بخش، زیرساخت

 های حمایت با یا و دولتی بخش گذاری سرمایه با ها پروژه که معناست این به این .شوند می توجیه اقتصادی مسائل

 .شوند می انجام دولتی بخش ویژه
 .است آن نگهداری و تعمیرات و زیرساخت احداث هزینه، آهن راه های هزینه اصلی خشب

ت ساخت پروژه های ها مسئولیمعاونت ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاهپروژه های جدید:  احداث زیرساخت:

اقصات، طراحی و احداث شرکت راه آهن با برگزاری منپروژه های توسعه ای و بعضا خطوط فرعی:  .جدید را برعهده دارد

ر آن ها نظارت استانداردها راه آهن بزیرساخت را به شرکت های خصوصی می سپارد و به منظور حفظ مالحظات و 

 .مستقیم دارد

 توسط ریلی زیرساخت سازیباز و نگهداری امور در واگذاری مورد هایفعالیت زینهه تعمیرات و نگهداری زیرساخت:

 .پردازد می دولتی یرغ بخش از خدمت خرید به زیرساخت نگهداری و تعمیرات در آهن راه و شودمی تأمین دولت

 می پیشنهاد آهن هرا شرکت به را خود برای مطلوب برنامه واگن مالک خصوصی های رکتش ری زیرساخت:بهره بردا

 شبکه از برداریبهره و افیکتر مدیریت عمال .کند می ابالغ را بهینه برنامه ها برنامه بندی جمع با آهن راه و دهند

 .پذیرد می انجام آهن راه شرکت در و دولتی مدیریت تحت ریلی خطوط



 مدیریت(، سیر یبرا قطار سازی آماده)مانور عملیات مدیریت، ها قطار به خطوط تخصیص شامل ها ایستگاه مدیریت

 با مستقیم اجههمو که اموری در صرفا ها شرکت و پذیرد می انجام آهن راه مدیریت تحت گیری باری و مسافرگیری

 .کنند می ورود دارد وجود بار صاحب یا مسافر

 آهن ای راهواگن ه
 و .کشید طول 90 دهه لاوای تا و شد آغاز 80 دهه ابتدایی های سال از آهن راه در سازی صوصیخ مالکیت واگن ها:

 تقریبا) هایی واگن معدود تنها و شد واگذار خصوصی بخش به ریلی شبکه های واگن عمده بخش تقریبا مدت این در

 .نشد واگذار یردولتیغ بخش به بارها سایر و مصالح، آب حمل از اعم هنآ راه شرکت سازمانی مصارف منظور به( 5%

 صدور حق ها رکتش صرفا و باشند داشته واگن 600 حداقل باید فعالیت برای باری های شرکت شرکت های مالک واگن:

 و کرده صادر رنامهبا اهدلخو مسیر هر برای توانند می ها شرکت و ندارد وجود فعالیت جهت محدودیت .دارند را بارنامه

 .کنند سیر

 .هستند واگن مالک مسافر حمل حوزه در نیز شرکت 11 و بار حمل حوزه در شرکت 27 حاضر حال رد

 .ور وجود دارده لحاظ تکنولوژی امکان مونتاژ لکوموتیو و تولیو برخی قطعات در داخل کشب تولید واگن:

 در را آهن راه داردهایاستان باید متقاضی شرکتهای صرفا و اردند وجود واگن خریداری برای محدودیتی هیچ خرید واگن:

 سازگاری به واگن یدخر در های شرکت که است نیاز آهن راه های استاندارد بر عالوه ضمن در .کنند لحاظ واگن خرید

 .نمایند توجه مرتبط تجهیزات سایر و بارگیری و تخلیه تجهیزات با

 ضوابطی نیز آهن راه لبتها .شود کسب آهن راه از مربوطه های مجوز باید نیز واگن کردن خارج رده از برای اسقاط واگن:

 بعضا ها شرکت اباعتص و البی، نفوذ با که کند می صادر سال 30 باالی های واگن تردد برای مجوز صدور عدم چون

 .شود می مواجه شکست با

 صرفا دولت و یشهم انجام خصوصی بخش دست به کل بطور ها واگن نگهداری و عمیراتت تعمیرات و نگهداری واگن:

 :تعریف شده می باشد ها واگن برای تعمیرات دسته 3. کند می نظارت

 تعمیرات که هستند جاهایی ...و آباد سنح - اصفهان - اهواز - تبریز .شود می انجام یکبار سال3: اساسی تعمیرات (1

 توسط تایید درصورت و رددا ارزیابی و نظارت برای هایی رمف صرفا و ندارد ورودی گونه هیچ آهن راه .شود می انجام

 .بود خواهد آهن راه برعهده مسئولیت سانحه صورت در آهن راه
 هستند ناحیه هر مختص ییپیمانکارها راه بین فنر شکستن مثال افتد می اتفاق راه بین که تعمیراتی: ویژه تعمیرات  (2

 .بود خواهد واگن مالک شرکت برعهده قطعات تامین های هزینه .تعمیرند به مکلف که



 موظف آهن راه رابیخ صورت در و ندارد را شبکه در سیر حق معیوب ناوگان ایستگاه داخل تعمیرات: جاری تعمیرات (3

 پیمانکار به را کار و دهدن انجام آهن راه صورتیکه در) .شد خواهد گرفته مالک از بعدا هزینه و است قطعات تعویض به

عیوب بودن ناوگان و در صورت م شود صادر حرکت جواز باید حرکت از قبل (کند نظارت باید هم دباش کرده محول

 .این جواز صادر نخواهد شد

 می پیشنهاد را ها گنوا تعداد و قطار حرکت برای مناسب زمان واگن مالک های شرکت رفاص بهره برداری از واگن:

 .کند حرکت زمانی چه قطاری چه که گیرد می تصمیم آهن راه شرکت و دهند

 لکوموتیوهای راه آهن
 نیروی و شوندمی متصل آن به هاواگن که است ای کشنده  ریلی نقلیه وسیله یا ماشین لوکوموتیو تعریف لکوموتیو:

 در .است ریل روی بر قطار کشیدن آن وظیفه و ندارد دوش بر باری خودش لوکوموتیو .کندمی ایجاد هاآن برای محرکه

 روی بر که باری یزانم و واگن تعداد از اعم قطار وزن برای هایی محدودیت لکوموتیو قدرت تناسب به فراز و شیب هر

 .یابد می یشافزا لکوموتیوها تعداد، استاندارد وزن از تجاوز صورت در .دارد وجود است شده بارگیری آنها
 اما .کشید طول 90 دهه یلاوا تا و شد آغاز 80 هده ابتدایی های سال از آهن راه در سازی صوصیخ مالکیت لکوموتیو:

 60 آنکه از پس آهن هرا شرکت .است شده متوقف مدتی از بعد عمال و بوده کندتر بسیار حرکت لکوموتیوها بخش در

 .است اچیزین عدد سیر تحت واگن 500 مقابل در این که کرد بسنده مقدار همین به شد واگذار لکوموتیو

 پرس مالک و ششک آهن راه و نمادگستر و نیرو الوند و البرز شرکت های بر شرکت راه آهن شبکه ریلی عالوه در

 .هستند لکوموتیو

وق بازنشستگان مثال صند .الزم به ذکر است که تعدادی از شرکت های مذکور با واسطه ذیل شرکت راه آهن هستند

 .شرکت راه آهن مالک یا عمده سهام دار شرکت است

اعم از باری و  آهن بر این است که شرکت های مالک لکوموتیو متمایز از شرکت های مالک واگنسیاست شرکت راه 

  .مسافری باشد تا در تخصیص لکوموتیوها تبعیضی صورت نگیرد و شرایط برای همگان یکسان باشد

کوموتیوها را بر ی لشرکت راه آهن با طرح این ادعا که لکوموتیو نقش حساستری در سیر قطار ایفا می کند تصدی گر

ز سایر ناوگان است و عهده گرفته است و همچنین نظارت بر روی معدود لکوموتیوهای واگذار شده نیز سختگیرانه تر ا

توسط لکوموتیورانان راه  وشرکت ها صرفا مالک لکوموتیو هستند و بهره برداری از آنها توسط راه آهن برنامه ریزی شده 

 .آهن انجام می شود

 از کوموتیوهال ما کشور در .دارد نیاز ها واگن به نسبت بیشتری هزینه و تکنولوژی لکوموتیوها اختس وتیو:ساخت لکوم

   .شود می تامین تولید نه کنند می مونتاژ عمال که داخلی شرکتهای از خرید یا واردات طریق



 لکوموتیوهای خود که شود می تقسیم ترکیبی و مانوری و عملیاتی دسته سه به لکوموتیوها کلی طورب انواع لکوموتیو:

 .هستند مسافری و باری نوع دو عملیاتی
 راه شرکت استانداردهای ایدب حتما لکوموتیو سیر جهت اما ندارد وجود لکوموتیو خرید برای حدودیتیم خرید لکوموتیو:

 .شود رعایت آهن

 بودن داخلی صورتی در وندش می تولید و طراحی ایران ریلی شبکه در سیر با متناسب داخلی لکوموتیوهای اینکه به باتوجه

، تائید صورت در دشو می استخراج محصول کاتالوگ از اولیه اطالعات، واردات صورت در اما ندارد وجود خاصی مشکل

 و شوند می اعزام ندهکن تولید کشور به مالک با همراه آهن راه شرکت سوی از ناظرانی ها استاندارد این کنترل جهت

 .شود می گرفته مربوطه یها تست

یو هستند و امکان دارد لکوموتیوی شرایط جغرافیایی و اقلیم از پارامتر های بسیار تاثیر گذار بر بهره وری و استهالک لکوموت

امال ضعیفی از با مشخصات فنی مناسب در یک کشور گرمسیر عملکرد مناسبی داشته در یک کشور سردسیر عملکرد ک

  .خود نشان دهد

 دولت و میشه انجام خصوصی بخش دست به کل بطور لکوموتیوها نگهداری و عمیراتت رات و نگهداری لکوموتیو:تعمی

 .کند می نظارت صرفا

 :تعمیرات لکوموتیو به سه دسته تقسیم می شود

 یراتتعم که هستند جاهایی ...و آباد سنح - اصفهان - اهواز - تبریز .شود می انجام یکبار سال3: اساسی تعمیرات  (1

 آهن راه شرکت رعهدهب کامال نظارت و عملیات از اعم لکوموتیوها نگهداری و تعمیرات واگن برخالف. شود می انجام

 .بود خواهد آهن راه برعهده مسئولیت سانحه گونه هر وقوع صورت در است و

 غیر در و شود می عمیرت لکوموتیوران توسط جزئی های خرابی.افتد می اتفاق راه بین که تعمیراتی: ویژه تعمیرات (2

 معیوب وموتیولک کشش نیروی از حرکت هین در و ماند می متوقف قطار کمکی لکوموتیو آمدن تا صورت این

  .شود نمی استفاده
 آهن راه خرابی ورتص در و ندارد را شبکه در سیر حق معیوب ناوگان ایستگاه داخل تعمیرات: جاری تعمیرات  (3

 .شد خواهد گرفته مالک از بعدا ینههز و است قطعات تعویض به موظف
 :عبارتنداز قطار به لوکوموتیوها یا لوکوموتیو تخصیص رآیندف تخصیص لکوموتیو به واگن:

 حرکت عمومی مقررات اساس بر تشکیالتی ایستگاه در نظر مورد قطار آرایش 

  اند متصل قطار به که ناقله آالت تناژ تک تک مجموع)قطار به مربوط تناژ محاسبه( 



 انتخاب (سیرم در موجود فراز بیشترین) البق فراز آوردن دست به برای( قطار مقصد و مبدا)مسیر بررسی  
 سرد لوکوموتیو صورت به یا) ایستگاهها سایر از قطار به تخصیص برای لوکوموتیوها ترکیب یا لوکوموتیو تامین 

 نیاز مورد لوکوموتیوهای یا لوکوموتیو که تیصور در( یابد می انتقال نظر مورد ایستگاه به تنها لوکوموتیو یا و

 .نباشد موجود

  فیزیکی صورت به قطار تشکیل 

  قطاری به را تیوهاییلوکومو یا لوکوموتیو بخواهیم صورتیکه در نظر مورد لوکوموتیوهای یا لوکوموتیو تخصیص 

 حرکت حال در تگاهایس آن به که قطاری توسط میتوان، نباشد ایستگاه آن در مذکور لوکوموتیو و دهیم تخصیص

 سرد صورت به میتواند طیشرای به بنا مذکور لوکوموتیو .کرد تامین را نظر مورد لوکوموتیوهای یا لوکوموتیو است

 نمیتواند زمان آن رد قطاری هیچ و دارد لوکوموتیوی به نیاز قطاری بگیرید نظر در حال .شود جابجا گرم یا و

 داراست را قطار آن ششک شرایط و قابلیت که لوکوموتیوی شده ذکر حالت در .ندک تامین را نیاز مورد لوکوموتیو

( میشوند جابجا وتیوهالوکوم فقط)سبک ونقل حمل یا و تنها لوکوموتیو صورت به هزینه کمترین اعمال به توجه با

 قطارها حرکت مانبندیز رد که این به توجه با تنهایی به لوکوموتیو جابجایی در .میگردد منتقل مذکور ایستگاه به

 .است کم خیلی انتقال سرعت، ندارد وجود آن برای پیشبینی

 محدودیت های موجود در تخصیص لکوموتیو:
 ندارند را( فعال نوع ود هر)کشش توان افزایش برای دیگر انواع به شدن متصل امکان لوکوموتیوها انواع از برخی. 

 .ندارند را آلستوم یوهایلوکوموت به اتصال امکان GM لوکوموتیوهای مثال
 باری قطارهای یبرا دیگر برخی، مسافری قطارهای کشش برای فقط، خاص شرایط به بنا لوکوموتیوها از برخی 

 .میروند بکار دو هر یا و

 ستندنی برخوردار قدرت یک از متاسفانه هستند نوع یک از که آهن راه در موجود لوکوموتیوهای. 
 در بار رسوب و کنیم می نرم پنجه و دست لکوموتیو تعداد کمبود مسئله با ما نکنیم چه مکنی قبول هچ کمبود لکوموتیو:

 :است موجود حل راه دو مسئله این حل برای طبیعتا .است آن اثبات برای مثالی شاهد مبادی

 )افزایش تعداد لکوموتیوهای در حال سیر در شبکه )واردات یا تامین از داخل 
 وها در حال سیر در شبکه افزایش بهره وری لکوموتی 

 از قطار اعزام زمان از که دیح به است زیاد بسیار ریلی شبکه در لکوموتیو های خرابی میزان تاسفانهم خرابی لکوموتیو:

 و تعمیرات برای انتظار و توقف صرف که زمانی .دارد وجود لکوموتیو خرابی تهدید لحظه هر مقصد به رسیدن تا مبدا

  .شود می لکوموتیوها وری بهره کاهش به منجر شود می وتیولکوم تعمیرات انجام
 سنجش در ارادی غیر و ارادی خطاهای و قطعات تعویض نامناسب های شیوه، استاندارد غیر قطعات از استفاده کلی بطور

 قطار انتقال با دهد رخ ها ایستگاه در ها خرابی این که صورتی در .باشد می لکوموتیو های خرابی عمده دالیل قطار وزن



 در ها خرابی که صورتی در اما شود می جلوگیری ایستگاه اصلی خطوط شدن مسدود از تعمیرات و نگهداری خطوط به

 پرترافیک های مسیر در ها خرابی این .شود می ترافیک شدن سنگین و خط شدن مسدود به منجر افتد بی اتفاق بالک

    .بود خواهد تر محسوس خطه یک و

 اثر بی ها کوموتیول وری بهره کاهش در نیز ضروری غیر های توقف ها خرابی بر الوهع د لکوموتیو:توقف بی مور

 و مورد بی توقف از نعما که داشت ای زمانی های محدودیت و ضوابط ها ایستگاه در لکوموتیو توقف پیشتر، نیستند

 .ی می شودبه کاهش بهره ورطوالنی شدن زمان سفر منجر  .شد می قطار یک برای مدت طوالنی تاخیرهای

 بهره برداری از ناوگان
 می انجام ریلی نقل و حمل حوزه بهره برداری از ناوگان در پیوسته طور به که را فعالیت هایی کلی دسته بندی یک رد

 از فادهاست با و شوند می اجرا ها برنامه .کرد تقسیم "کنترل" و "عملیات"، "ریزی برنامه" دسته سه به توان می، گیرند

 .شود می پرداخته هبرنام اهداف به یابی دست میزان همچنین و اجرا روند ارزیابی به، نظارتی و کنترلی های شاخص

 ایستگاه، ارکنانک، لکومتیوها ،واگنها، قطارها شامل منابع این که گیرد می انجام آهن راه توسط منابع روی بر ریزی برنامه

 .شود می داده شرح زیر در ها ریزی برنامه این در ها بخش سایر و آهن راه ورود میزان .باشند می خطوط و ها

 .باشند می آهن راه شرکت امر تحت خطوط مامورین طول و ایستگاه فنی مامورین :کارکنان بخش در

 ریزی هبرنام .باشد می نیف مامورین، رستوران تیم، مهمانداران تیم، قطار رئیس، لکوموتیوران شامل قطار موظف مامورین

 مالک های شرکت لپرسن مامورین سایر و شود می انجام آهن راه شرکت توسط مستقیم بطور لکوموتیورانان مدیریت و

 آنها ریزی برنامه و ستا کرده تنظیم نیاز مورد موظف مامور تعداد حداقل برای ضوابطی صرفا آهن راه .باشند می واگن

 .شود می انجام شرکتها توسط

 حین امور،  قطار تحرک از قبل امور کلی دسته سه شامل، مقصد به مبدأ از قطار حرکت برای نیاز مورد های فعالیت

 :از عبارتند که، باشد می مقصد به قطار رسیدن از پس امور و قطار حرکت

 مبداء از حرکت از قبل امور (1

 از عبارتند شود می انجام قطار برای حرکت از پیش که هایی فعالیت: 

 که یکدیگر از ها آن انفصال یا خاص نظم با واگن و لکوموتیو تعدادی چینش شامل( مانور)طارق تشکیل عملیات 

 .شود می انجام، است آهن راه کارکنان از که مانور مامور توسط
 ودش می انجام آهن راه شرکت ناظرین توسط که قطار سالمت از اطمینان جهت به قطار بازرسی. 
 های شرکت توسط که مسافری و باری های قطار برای الزم تجهیزات و لوسای به قطار تجهیز و آماده سازی 

 .شود می انجام واگن مالک



 شود می انجام آهن راه شرکت توسط که سیر مجوز صدور. 

 باری واگن مالک های شرکت توسط بازرگانی امور انجام و بارنامه صدور 

 سایت در واگن الکم های شرکت خود یا و نپیمانکارا بعضا یا آهن راه شرکت توسط باری های واگن بارگیری 

 .است داده اجاره آنها به آهن راه شرکت که هایی
 شود می انجام واگن مالک های شرکت کارکنان توسط مسافرگیری. 

 مسیر در های فعالیت (2

 شود می انجام آهن راه شرکت کارکنان توسط که هایی فعالیت: 

 سیگنالینگ و کنترل 

 در را قطار حرکت یتوضع، سیگنال .است شبکه در قطار محل تعیین ریلی شبکه کنترل و قطار هدایت برای اول گام

 کنترل مرکز با ایستگاه مأمور تلفنی تماس طریق از تواند می شبکه در قطار محل  .دهد¬می نشان خط از معینی قطعه

 کنترل مرکز به خط بر و اوممد تصور به و الکترونیکی تجهیزات از استفاده با، کوتاه فواصل در اینکه یا، شود منتقل

 .شود منتقل

 محل شدن مشخص .دارد لیری شبکه از برداری بهره کیفیت بر مستقیمی تاثیر ها داده این انتقال چگونگی است بدیهی

 به قطارها دیگر جایگاه فتنگر نظر در با را قطار هر که دهد می را امکان این شبکه تنظیم مسئولین به شبکه در قطار

 در بسیارمهمی نقش طارق وضعیت از خط بر و دقیق اطالعات داشتن اختیار در دلیل همین به .کنند هدایت هینهب شکل

 .کند می ایفا شبکه از بهینه استفاده

 تالقی عملیات 

 یکدیگر کنار از عبورقطاها امکان است ضروری یکدیگر مخالف جهت در قطارها حرکت برای خطه یک های مسیر در

 آن بودن طهخ چند یا دو ی واسطه به که داشته وجود خط در محلی است ضروری دیگر عبارت به، شود فراهم

 عملیات نقاط این در هم کنار زا قطارها عبور عملیات به .باشد داشته وجود یکدیگر کنار از قطار دو عبور امکان، محدوده

 هستند آهن راه مامورین از که ها ایستگاه انمأمور هدایت و لکوموتیوران مدیریت با عملیات این، شود می گفته تالقی

 .شود می انجام

 شود می انجام واگن مالک کارکنان توسط که هایی فعالیت: 

 یا پیمانکاران به هنآ راه شرکت که هایی سایت بعضا یا آهن راه شرکت توسط باری های واگن بارگیری و تخلیه 

 .است داده اجاره واگن مالک های شرکت خود بعضا
 شود می انجام واگن مالک های شرکت کارکنان توسط گیریمسافر 

 مسافرین به خدمت ارائه 

 بار محل از گذارش ارائه و بار صاحب با ارتباط  
 مقصد به رسیدن از پس امور (3



 از عبارتند شود می انجام قطار برای مقصد به رسیدن از پس که هایی فعالیت: 

 ودش می انجام آهن راه شرکت ناظرین توسط که قطار سالمت از اطمینان جهت به قطار بازرسی. 
 های شرکت توسط که مسافری و باری های قطار برای الزم تجهیزات و وسایل به قطار تجهیز و آماده سازی 

 .شود می انجام واگن مالک

 باری واگن مالک های شرکت توسط بازرگانی امور انجام 

 آهن راه شرکت توسط ها انبار سمت به قطار هدایت 
 هایی سایت در واگن کمال های شرکت خود یا و پیمانکاران بعضا یا آهن راه شرکت توسط باری های واگن تخلیه 

 است داده اجاره آنها به آهن راه شرکت که

 واگن مالک های شرکت کارکنان توسط مسافر تخلیه  

 واگن مالکین توسط واگنها تعمیرات  
 کارکنان از که مانور امورم توسط که یکدیگر از واگن و وموتیولک تعدادی انفصال شامل( مانور)قطار تفکیک عملیات 

 .شود می انجام، است آهن راه

 مالک های رکتش توسط خرد سطح در و آهن راه شرکت توسط کالن سطح در ها واگن ریزی برنامه بخش کلی بطور

 از برخی در و واگن لکما ایه شرکت توسط عمدتا آهن راه ابالغی برنامه محدوده در عملیات .پذیرد می صورت واگن

 می انجام آهن راه شرکت توسط امور کلیه بر نظارت، کنترل بخش در .شود می انجام آهن راه شرکت توسط ها بخش

 با تصدی که اموری در و باشد می دارا نیز را مشکالت اصالح تا فعالیت کردن متوقف امکان نظارت این حتی و شود

 .پذیرد می انجام ها شرکت توسط نیز ردعملک بر داخلی نظارت هاست شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 



 های منتخب و اقدامات آنهاشبکه ریلی در کشوربررسی نهادهای متولی 

 نحصر به فردیمسبک  یلایاالت متحده یکی از کشورهای پیشگام در صنعت حمل و نقل ریلی است و به دل :آمریکا

 .که در مدیریت و بهره برداری صنعت راه آهن این کشور وجود دارد، به مطالعه آن می پردازیم

 

 

 آمریکا ریلی نقل و حمل شبکه
 

 در حتی، شده است یبردار بهره و ساخته خصوصی بخش توسط ابتدا از، که است ذکر به الزم آمریکاراه آهن  مورد رد

 داده می رارق خصوصی بخش اختیار در آهن راه گسترش برای هم مالی های کمک، محلی یا مرکزی دولت که مواردی

 .کرد می بولق را خطوط مالکیت ندرت بهاین کمک ها بصورت وام بوده و  است

 :دش خصوصی بخش مدیریت با باری بخش در تفکیک به منجر متحده ایاالت در آهن راه ساختاری اصالح

   بزرگ ای منطقه درون بارهای حمل -1  

 محلی بارهای حمل -2

 اصالح که مقرراتی چارچوب درون در خصوصی بخش توسط اصولی صورت به صنعت در ساختاری اصالح تغییرات

 فرعی خطوط واگذاری مسئله، 1980 سال در اقتصادی آزادی قانون تصویب با .شد شروع، کند می حمایت ار ساختاری

 توسط آمریکا متحده ایاالت در آهن راه صنعت فعالیت از ای گسترده بخش امروزه و شد عملی خصوصی بخش به آمریکا

 .دارند اختیار در را باال کارایی با حال نعی در اما، کوتاه خطوط مالکیت که شود می انجام کوچک خصوصی شرکتهای



 خطوط این اندازی راه با اند توانسته عالقه و کوشش و کار با و کوچک نسبتا مالی سرمایه گردآوری با شرکتها این مالکان

 .برآیند آن پس از بودند نتوانسته آمریکا آهن راه غولهای که دهند انجام کاری، سودآوری مرحله به آنها رساندن و

 قوانین ضد انحصاری 
نعت راه آهن ثروت صصنعتگران بسیاری از صنایع وابسته به راه آهن به واسطه مالکیت و سرمایه گذاری همزمان در 

  .بسیاری کسب کرده و فعالیت های خود را به ایاالت مجاور گسترش دادند

میسیون تجارت بین کگره دست به تاسیس و در واکنش به اقدامات انحصارگرایانه در صنعت راه آهن، کن 1887در سال 

 مقررات صدور طریق از را ها آهن راه بازرگانی های فعالیت مستقیم ماموریت این کمیسیون کنترل غیر .زد (ICC)ایالتی

 قانون با قوانین این که، کند جلوگیری آهن راه انحصار از تا، کرد تصویب انحصار ضد قوانین همچنین کنگره .گسترده بود

 .شد شروع 1890 سال در شرمن نحصارا ضد

 مسافری و باری های مسیر تفکیک
 .داد قرار معدود گبزر شرکت چند اختیار در را ریلی سیستم ها ادغام و ها ورشکستگی از یکسری 1971 دهه در تنها

 لکیتما و دش تأسیس سال این در که( Amtrak) آمتراک شرکت به، طوالنی مسیرهای برای متقاضی مسافران اغلب

 توسط، آمریکا رد شهری بین ریلی های مسافرت، 1970 در آمتراک تأسیس از پیش تا .کردند پیدا سوق داشت دولتی

 شدن خالص به دولت اجازه ازای در، گرفت شکل آمتراک که زمانی .شد می انجام بار نقل و حمل های شرکت همان

 تزریق با و، خشیدندب آمتراک به را مسافری تجهیزات، ریبا های آهن راه، مسافری ده زیان خدمات از ریلی های شرکت

 هزار 40 دودح طول از اعظمی بخش .کند شروع را خود کار کردند کمک، دالری میلیون 200 ی اولیه سرمایه چند

 آهن اهر، قانون طبق .دارد قرار باری های آهن راه مالکیت تحت واقع در، دکر می برداری بهره آمتراک که کیلومتری

 آمتراک، عوض در .باشد داشته دسترسی ها آن آهن خط به، درخواست صورت در آمتراک که دهند اجازه باید باری ایه

 .دکن پرداخت، باری های آهن راه ریلی مسیر از استفاده اضافی های هزینه پوشش برای مبلغی باید

 مسافری آهن راه سازی خصوصی برای ناموفق تالش
 را( مسافری آهن راه ملی شرکت)"آمتراک" مثل هایی شرکت تا کرد زیادی های تالش، یکاآمر وقت دولت دهه این در

 ولی داشت پی در را زودگذری های موفقیت بودجه کاهش، کدام هر در که هایی تالش، کند واگذار خصوصی بخش به

 این در راینبناب .شود می محسوب متضرر کامالً شرکت این اکنون که ای گونه به، شد نمی محسوب جدی موفقیت

 که رسیدند نتیجه ینا به مدیران که آن از پس کشور این در .است شده انجام 1980 دهه در جدی زدایی مقررات، کشور

 مقررات به اقدام، دکن پیدا بیشتری کاهش بار حمل در آهن راه سهم شود می باعث ها انتظار خالف بر مقررات تنظیم

 .کند پیدا جاده را نقل و حمل صنعت با رقابت توانایی ریلی نقل و حمل تا کردند زدایی

 



 زیرساخت در خصوصی بخش مطلق مالکیت
 عمده .دارند رعهدهب را آهن راه برداری بهره و مالکیت، خصوصی کامال صورت به باری ریلی های شرکت تمامی امروزه

 انجام و تولید، فروش، سازماندهی، حیطرا که هستند هایی شرکت، شمالی آمریکای باری ریلی نقل و حمل های شرکت

 ایستگاه، ریلی شبکه از عبارتند دارند اختیار در ها شرکت این که ای اصلی منابع .دهند می انجام را وجهی چند خدمات

 .واگن و لکوموتیو، ها

 طرح اجرای از حاصل نتایج
 باری بخش در سوددهی به سیدنر (1

 کل باری از ریلی باری باال بسیار سهم (2

 کوچکتر های سرمایه با خصوصی های بخش مشارکت با ای حومه آهن راه هتوسع (3

 ای حومه خطوط به راحت دسترسی (4

 شبکه در ایمنی باالرفتن (5

 سودآور بسیار قرن نیم مدت به و بود داخلی نقل و حمل فقرات ستون کشورها از دیگر برخی و آلمان در آهن راه: آلمان

 ربط ذی مسئولین ور این از .شد بودجه کسری به منجر و یافت کاهش آنها بازار سهم میالدی 1950 دهه انتهای .بود

 شوند کشور این در آهن راه ساختار در اصالحاتی فکر به تا شدند برآن

. 



 اصالحات
وش بودجه دولت آغاز دتم و کم کردن بار مالی از اصالحات راه آهن آلمان با دو رویکرد اصلی افزایش بهره وری سیس

 .شد

 130 از بیش تغییر و جدید قانون پنج و آلمان اساسی قانون در تغییرات حاوی آهن راه اصالح الیحه 1993 دسامبر در

 زیر حشر به تواند می و داده شده نشان زیر شکل در شده ریزی برنامه اصالح روند .بود پارلمان موجود مقررات و قانون

 :باشد

 دهد می نشان شکل که همانطور .شد تشکیل DR و DB شرکت دو ادغام از DBAG شرکت 1994 سال در

DBAG بر عالوه .بار نقل و حمل و مسافر نقل و حمل، زیرساخت: شود می تقسیم بخش سه به DBAG، نهاد دو 

 های گذاری یهسرما تهیه، مجوز دورص، نظارت نظیر را دولت های مسوولیت فدرال رئیسه هیات .شد منعقد عمومی

 پرسنل تمام .شد رواگذا جدید شرکت به DR و DB شرکت دو های بدهی و ها دارایی .کرد خواهد مدیریت را زیربنایی

 .رسیدند فروش به مازاد مستقالت و امالک و شدند جدید شرکت جذب

 :شد ایجاد زیر ساختار و شد انجام نقل و حمل و ها زیرساخت بین عمودی جداسازی

 

 از آنها اشاره می شود: در آن زمان راه آهن آلمان با چالش های بسیاری دست به گریبان بود که در ذیل به شماری

o  تامین مالی منابع سرمایه گذاری در زیر ساخت ها 
o حفاظت از محیط زیست و نظارت بر آلودگی های آب و هوایی و صوتی 
o تریان و تقاضای افزایش کیفیتبروز شدن همزمان با نیازهای پویای مش 



o قابلیت اطمینان و در دسترس بودن وسایل نقلیه 
o زیربخش باری ریلی هزینه های عوامل و اثربخشی هزینه ای در 
o رقابت شدید برای جذب کارکنان متخصص در جامعه ی در حال پیرشدن 
o الزامات شرکت ها برای انجام مسئولیت های اجتماعی 
o مسافری ریلی قل منطقه ایجذابیت مناقصه در حمل و ن 
o رشد بازارهای حمل و نقل 

البته  .لت تسویه شددر این راستا دو شرکت غربی و شرقی در شرکت دوچه بان)شرکت غربی( ادغام و بدهی ها توسط دو

  .الزم به ذکر است که این دو شرکت دولتی بوده و عمال دولت بدهی های خود را تسویه کرده است

ه همان منطقه واگذار زیرساخت برعهده دولت باقی ماند و مدیریت خدمات مسافری در هر منطقه بمسئولیت تامین مالی 

 .باز شدن بازارهای حمل و نقلی از دیگر اقدامات کالنی بود که انجام شد .شد

 .قانون بود 130قانون جدید و تغییر در بیش از  7اصالحات در راه آهن آلمان نیازمند تصویب 

 که در راستای تجدید ساختار انجام شد: کارهای کلیدی ای

o داریمدیریت سیستماتیک کل پروژه با رویکرد سازماندهی مجدد و ایجاد سیستمهای حساب 
o مرحله بندی فرآیند سازماندهی مجدد 
o  آموزش کارکنان متناسب با ساختار جدید تحت عنوان طرح"Brücke" 
o شناسای مدیران و کارکنان توانمند در هر مرحله 
o  سازی اتحادیه ها و انجمن ها نسبت به فرآیند سازماندهی مجددتوجیه 
o ند سال پیش از ضمینه سازی تجدید سازماندهی با انتخاب یک رئیس هیئت مدیر برای هر دو شرکت چ

 اجرای طرح
o به کار گیری از نیروهای زبده با توجه به تجربیات و برمبنای شایسته ساالری 

 بررسی نتایج اصالحات 

حمل و نقل  در بخش 58هم ریل از حمل و نقل آلمان در پی اصالحات ریلی، حدود  %س: شاخص های اصلی رشد در

 .در بخش حمل و نقل مسافری افزایش یافته است 36باری و  %



 
 درصد( کاهش پیدا کرد 19) یورو میلیارد4 تا آهن راه ساالنه مورد نیاز بودجه

 

 
 



ر راه آهن بر روی فزایش سهم راه آهن از کل بار های عبوری شبکه و کاهش باالوه بر اع: رشد در شاخص های فرعی

 یر می باشند:زدوش بودجه ملی شاخص های دیگر هستند که در آن ها رشد چشمگیری اتفاق افتاده است و به شرح 

  :مشتری مداری 

 کاهش زمان سفر -

 تنوع در ارائه خدمات  -

 مدرن سازی ناوگان  -

 از میزان تورمافزایش قیمت بلیط کمتر  -

  :حفاظت محیط زیست 

 درصد 40تا  CO2کاهش انتشار گاز   -

 کاهش آلودگی های صوتی  -

  :کاهش هزینه پرسنل 

 درصدی تعداد نیروی کار 10کاهش  -

  :رشد در دوچه بان 

 افزایش درآمد و نرخ بازگشت سرمایه شرکت   -

 افزایش مشهود بهره وری در تمامی حوزه ها  -

  :زیرساخت 

 یت تجهیزات و امکانات، کاهش حجم خرابی آنها بهبود سطح کیف -

شورها، کمبود کمتر شدن سرمایه گذاری عمومی در حوزه زیرساخت های راه آهن از سایر ک -

 عرضه ی قابل پیش بینی

  :رقابتی بودن بازار 

 توسعه ی مستمر الزامات تنظیم مقررات  -
 بین شهری  ضعف رقابت های میان وجهی در حمل و نقل -
صد باری در25مسافری  2012تا  2000بازار رقبا بطور پیوسته از سال افزایش سهم  -

 درصد29
 :نواحی 

 نقل معایب ناشی از رفتارهای متفاوت دستوری از طرف مقامات منطقه ای حمل و -
 1994از سال  69افزایش حجم حمل و نقل مسافری منطقه ای تا باالی  % -
 21تعرفه ی خدمات حمل و نقلی تا % کاهش -

 تجربه و گذاری سیاست در سزایی به نقش همواره، ریلی حمل و نقل کننده ابداع عنوان به انگلستان کشور: بریتانیا

 پیچیده و ترین جالب از یکی نیز انگلستان کشور در سازی خصوصی فرآیند همچنین .است داشته ریلی زمینه در اندوزی

 مشغول سنتی صورت به که انگلستان کشور در سازی خصوصی حقیقت در .است بوده سازی خصوصی فرآیندهای ترین



 سازماندهی در جدی تغییر دربرگیرنده فرآیند این .شد تبدیل متفاوت عملکرد تنوع با خصوصی شرکتهای به، بود فعالیت به

 باید البته که است( business lines)"تجاری خطوط" و جغرافیایی های محدوده، عملکردی توابع پیرامون آهن راه

 .افزود نیز را ریلی صنعت زمینه در گذاری قانون بخش ساختار و نقش در تغییر آن به

 فرآیندتشریح 

 .واقص آن رفع شدنآغاز شد و طی سالهای بعد به تدریج  1990هن انگلستان از دهه سازمان دهی و خصوصی در راه آ

 :از عبارتند خالصه طور به تحوالت این نتایج

 بازار در بعدها شرکت نای .شد منتقل تراک ریل شرکت به و شده جدا برداری بهره امور از آهن راه بنایی زیر ورام .1

 .یافت تغییر ((NR شرکت نتورک ریل به شرکت این دیگر تحولی در .شد فروخته بورس

 شرکت 25 به را خطوط از برداری در معماری جدید صنعت حمل و نقل ریلی شرکت ریل تراک خدمات بهره

 یازده به( OPRAF) آهن راه مسافری امور امتیاز واگذاری دفتر توسط واحدها این .شد تفکیکTOC  مسافری

 .شد فروخته مختلف خصوصی شرکت

، شد قرار HSE هادپیشن اساس بر، آن به BR استاندارد و ایمنی مدیریت انتقال و BR از Rail track تفکیک با .2

 اپراتورها چنینهم و شبکه در ایمنی استانداردهای و موضوعات مسئولیت Rail track جدید شرکت در واحد این

 بر عالوه Railway Safety مستقل شورای، آمده بوجود مشکالت برخی به توجه با .باشد داشته عهده به را

 اختیارات با راشو این 2003 سال در و پرداخت زمینه این در مدت بلند و مدت میان ریزی برنامه به، ایمنی بر نظارت

 .پرداخت ایمنی با مرتبط انسانی نیز و فنی موضوعات به  PSSB سازمان عنوان تحت تر وسیع

 .دحق دسترسی بهره برداران خصوصی بخش باری به شبکه ریلی تدوین ش .3

 .حوزه کسب و کار پشتیبانی ایجاد و خصوصی شد 50بیش از  .4

 TOC یمسافر بردار بهره های شرکت .دصی شایجاد و خصو (ROSCO) سه شرکت اجاره دهنده ناوگان .5

 .اجاره می کردند ROSCO شرکتهای از را خود نقلیه وسایط

 .شرکت( واگذار شد 100عملیات باری و توشه به صورت فروش مستقیم به بخش خصوصی)در حدود  .6

 .تشکیل شد 2000در سال  (ORR) 1نهاد تنظیم کننده حمل و نقل ریلی .7

یر نظر وزارت زرنامه های اســتراتژیک برای توســعه همه جانبه حمل و نقل ریلی، مســئولیت تدوین ب SRA نهاد .8

  .دتشکیل ش 2001حمل و نقل در سال 

 راه سازی آزاد دیبن طبقه جدول صدر در را کشور این انگلستان آهن راه سازی خصوصی های برنامه و ساختار تجدید

 حایز کشور این هنآ راه در را تغییرات بررسی امر این که، داد ارتقا، است شده انجامIBM  شرکت توسط که ها آهن

 .کند می اهمیت

                                                           
 



 سازی خصوصی در شده ایجاد حاکمیتی نهادهای

 مسافری نقل و لحم پیشرفته خدمات تامین دفتر این: آهن راه مسافری امور امتیاز واگذاری فترد (1

 وصیخص بخش که دولتی است نهادی دفتر این .است خصوصی بخش با قرارداد عقد طریق از

 .است ساله هفت عموماً قراردادها مدت .کند می دعوت مناقصه در شرکت برای را

 توسعه.دارد هعهد به را اصلی وظیفه سه نهاد این: (OPRAF)ریلی  نقل و حمل کننده تنظیم دفتر (2

  شکایات به و پاسخ تخلفات پیرامون تحقیق و بازرسی رقابت،
 بینما همکاری تسهیل انجمن این اصلی وظیفه:  (ATOC)بردار بهره های شرکت اتحادیه (3

 انجمن این .دارند عهده به مسیر 25 در را مسافری عملیات انجام که است خصوصی شرکت یازده

 .دارد عهده به اپراتور مابین را قطارها بلیت فروش امکان ایجاد مسئولیت

 سازی خصوصی از پس ریلی نقل و حمل عملکرد

 جای به(  NR)ریل نتورک شرکت جایگزینی است افتاده اتفاق میالدی 2002 سال در که دیگر ساختاری مهم تغییر

 انگلستان شورک در سازمان از ای ویژه و معمول غیر نوع، ریل نتورک شرکت .است( Rail track) تراک ریل شرکت

 پرداخت خود عضایا به نیز سودی شرکت این که آنکه ضمن .است دار سهام فاقد و شده مدیریت، اعضا بوسیله که است

 خصوصی( NR) شرکت .شود می آهن راه زیربنایی درامور مجدد گذاری سرمایه صرف، شرکت درآمدهای و کند نمی

 رفتارهای به نتوا می را جایگزینی این دالیل مهمترین از .است نشده ملی رسمی صورت به تاکنون و شده محسوب

 از .برد نام( آهن راه ییعن) انگستان کشور زیربنایی کلیدی بخش مدیریت در تراک ریل شرکت ناتوانی و گرایانه انحصار

 بر که، کرد ارهاش، خط جاری امور نگهداری و تعمیر مجدد گیری عهده به توان می، ریل نتورک شرکت مهم تحوالت

 پیمانکاران توسط نماکاک خط بازسازی و اساسی تعمیرات امور اما .کرد استخدام مجدداً را پرسنل نفر 18500 اساس این

 کرده اعالم طخ جاری نگهداری و تعمیرات های هزینه کاهش را امر این دلیل( NR) ریل ورک نت .پذیرد می صورت

 .شد منتقل ORR به SRA به مربوط وظایف اخیراً ضمنا در .است

 باری بخش در سازی خصوصی تجربه
 به رقابت توسعه کننده تضمین شبکه به دسترسی آزادسازی هک داشت وجود ای کننده قانع دالیل انگلستان آهن راه در

 فرد به منحصر اپراتور تسلط با که بود ممکن آوردند می روی آهن راه به که جدیدی های شرکت .نبود موثر صورت

 ،اند مهم و گسترده بسیار ریلی نقل و حمل به ورود در طبیعی موانع چراکه، کنند پیدا مشکالتی کشور بزرگ برشبکه

 در مداوم تغییرات و ها دارایی بلند عمر، باال بسیار گذاری سرمایه های ضرورت قبیل از مواردی به توان می رابطه دراین

 جهت الزم فنی دانش .بود آهن راه نیاز مورد تخصصی های آموزش داشت وجود که دیگری مشکل .کرد اشاره بار بازار

 مدت به که فنی دانش و آموزش و نیست قطار اتوماتیک کنترل یستمس دارای که ای شبکه روی بر خدمات ایمن اداره



 خصوصی، آزادسازی از ترکیبی شد اتخاذ سرانجام که سیاستی و مشی خط.است بوده بریتانیا آهن راه انحصار در سال 40

 که بود این اقدامات و ها بررسی اصلی جنبه .بود مستقل و رقیب های شرکت درقالب باری بخش ساختار تغییر و سازی

 .شد می انجام خوبی به، کوچک های شرکت به ریلی های بخش تفکیک حد چه تا کنند معین

 خدمه و محلی وهایدپ، کشش نیروی از بود شده تشکیل که شد تفکیک جغرافیایی صورت به جدید ساختار، اول وهله در

، کار و کسب یها حوزه بودن قتصادیا و رقابت افزایش مابین توازن حفظ جهت در تالش .کشور سراسر در قطارها

 به ها شرکت نای حالیکه در.شد ترافیک جریان های گروه و اصلی مشتریان محور بر مختلف شرکت سه ایجاد موجب

 منطقه از بیرون در تلفمخ مشتریان نیازهای به که کردند می اعزام را قطارهایی شدند ایجاد و تاسیس جغرافیایی صورت

 انحصاری موقعیت تازفرص باری جدید های شرکت بود الزم، رقابت از حمایت و تسهیل جهت .داد می پاسخ نیز خودشان

 هم.شود توجه آن به یتانیابر در که نبود ای گزینه نیز باری بخش کامل عمودی یکپارچگی .نباشند برخوردار خود منطقه در

 توافقنامه یا راردادق شبکه به دسترسی برای هک، اند فعالیت حال در باری نقل و حمل شرکت هفت کشور این در اکنون

 .اند کرده امضا ای

 از باری ترافیک. اشدب می %50 از بیش به مسیرها برخی در عملکرد رشد از حاکی 1994 سال از کیلومتر -مسافر مارآ

 این .است داشته کاهش تناژ لحاظ از اما، داشته شافزای %45 حدود5/1994-4/2003 سالهای بین کیلومتر -تن لحاظ

 همچنین .دارند را رت طوالنی مسیرهای در، بار حمل به گرایش عمدتاً  باری بخش اپراتورهای که است معنی بدین امر

 مرگ به منتج سوانح مارآ .است کرده پیدا افزایش برابر 3 از بیش به 2001 سال تا 1995 سال از ها گذاری سرمایه حجم

 .است کرده پیدا تقلیل چهارم یک به نیز ها قطار خط زا خروج آمار و داشته کاهش مدت این در

 صورتی به، تاس کرده معرفی شبکه به دسترسی قراردادهای توسعه را خود هدف( ORR)آهن راه بخشی تنظیم دفتر

 شرکت سایر برای کهشب به دسترسی امکان و یافته افزایش موجود بردار بهره های شرکت مابین رقابت اساس براین که

 می بسته باری بخش های شرکت با که هایی قرارداد در ضمن در .باشد فراهم دارند را شبکه به دسترسی قصد هک هایی

 الکتریکی نیروی، نیاز مورد رمسی -قطار تعداد، برداری بهره عملیات انجام روزهای، بار حمل مقصد و مبدا به عموماً شود

 مشخصات موارد رخیب در و برگشت سفرهای، ها ترمینال در فتهیا تخصیص زمان حداکثر و حداقل، کشش برای نیاز مورد

 .شود می اشاره دقیق صورت به کشنده و لکوموتیو

 این در: نخست سطح :است شده تعریف دسترسی حق سطح سه، باری بخش در، شبکه به دسترسی برای کشور این در

، سطح این در: دوم سطح .شود می اشاره بکهش به زمان دسترسی و دفعات تعداد، مقصد، مبدا به دسترسی حق از سطح

 و زمان تخصیص در( NR)ریل ورک نت شرکت و شده اشاره شبکه به دسترسی دفعات تعداد و مقصد، مبدا به صرفا

 ظرفیت از بخشی که کند می اشاره شرایطی به دسترسی حق از سطح این: سوم سطح .دارد عمل آزادی حرکت مسیر

 در، بیشتر تحرک امکان برای کشور این در .شود می رزرو یا و ذخیره باری بردار بهره های شرکت دسترسی برای شبکه

 .شود بسته نیز ماه 6 الی روز28 زمانی دوره برای قراردادهایی که است شده داده امکان این، باری بردار بهره های شرکت

 .گردد می اطالق (Spot bid) اصطالحاً  قراردادها از نوع این به



 کشور ریلی شبکه نهادهای متولی رگوالتوری

 خصوصی و تعاونی،  دولتی بخش سه پایه بر ایران اسالمی جمهوری اقتصادی نظام "،  اساسی قانون( 44) اصل براساس

،  یمهب،  بانکداری ، بزرگ معادن،  خارجی بازرگانی،  مادر صنایع،  بزرگ صنایع کلیه شامل دولتی بخش است استوار

 راه و کشتیرانی،  واپیماییه،  تلفن و تلگراف و پست و تلویزیون و رادیو، آبرسانی بزرگ های شبکه و سدها،  نیرو تامین

 بر روستا و شهر در هک است توزیع و تولید تعاونی موسسات و ها شرکت شامل تعاونی بخش .اینهاست مانند و آهن راه و

 خدمات و تتجار، صنعت، دامداری، کشاورزی از قسمت آن شامل خصوصی بخش .شود می تشکیل اسالمی ضوابط طبق

 ".است تعاونی و دولتی اقتصادی های فعالیت مکمل که شود می

 فصل این گردی اصول با که جایی تا بخش سه این در مالکیت " است شده حتصری( 44) اصل ذیل در حال عین در

 نشود جامعه زیان ایهم و گردد کشور اقتصادی توسعه و رشد موجب و نشود خارج اسالم قوانین محدوده از و باشد مطابق

 ".کند می معین نونقا را بخش سه هر شرایط و قلمرو و ضوابط تفصیل .است ایران اسالمی جمهوری قانون حمایت مورد

 بنگاه سهام اگذاریو زمینه نمودن فراهم یا و تسهیل برای مهمی مواد همواره دولت 1384 الی 1368 های سال طی در

 این گذاری مایهسر امکان و اقتصاد در دولتی غیر های بخش حضور، دولت اندازه سازی متناسب و کوچک دولتی های

 در دولتی غیر شبخ این واسطه به لیکن گرفت می قرار تصویب و تسریح ردمو اقتصادی مختلف های حوزه در ها بخش

 دولت حضور یا و نفوذ بضری و میزان کاهش در توجهی قابل تاثیر گونه هیچ، بود شده منع اقتصاد از ای عمده های حوزه

، (44) اصل ذیل موارد ققحت منظور به و اساسی قانون( 44) اصل از جدیدی تفسیر ارائه لذا، آمد نمی چشم به اقتصاد در

 کلی های یاستس باالخره و گرفت قرار نظام مصلحت تشخیص مجمع کار دستور در رهبری معظم مقام دستور به بنا

 سوی از 1385 و 1384 سال ماه تیر و خرداد مرحله دو در مذکور اصل از تعریف یک عنوان به اساسی قانون( 44) اصل

 بخش در خصوصاً کشور اقتاصدی نظام در دولتی غیر بخش تر فعاالنه و گسترده حضور امکان استراتژی با مجمع آن

 تحقق برای و رهبری معظم مقام توسط بند( 5) قالب در و پیشنهاد مذکور اصل صدر در مندرج اقتصادی مهم های

 :شد ابالغ زیر شرح به اهدافی

 ملی اقتصادی رشد به بخشیدن تابش -
  اجتماعی عدالت تامین منظور به مردم عموم سطح در مالکیت گسترش -
 پذیری رقابت ایشافز فناوری و انسانی و مادی منابع وری بهره و اقتصادی های بنگاه کارآیی ارتقاء -

  ملی اقتاصد در تعاونی و خصوصی بخش سهم و
  اشتغال عمومی سطح افزایش -
 اقتصادی های فعالیت تصدی در دولت مدیریتی و مالی بار از کاستن -



 :است زیر شرح به ابالغی بندهای خالصه کلی طور به

 حداقل سالیانه کاهش: دولتی بخش شدن بزرگ از جلوگیری و دولتی غیر های بخش توسعه ملی های سیاست: (الف ندب

 ها بخش دیگر به مزبور اصل صدر از خارج مصادیق واگذاری و( 44) اصل صدر عناوین مشمول های فعالیت درصد( 20)

 .توسعه چهارم ساله 5 هبرنام پایان تا، 

 ساله 5 برنامه ایانپ تا اقتصادکشور در درصد 25 به تعاونی بخش سهم افزایش: تعاونی بخش کلی های سیاست: (ب بند

 .توسعه پنجم

 صدر مشمول لتیدو های بنگاه و ها فعالیت درصد( 80) واگذاری: دولتی غیر بخش توسعه کلی های سیاست: (ج بند

 الزامات بیینت و دولتی غیر عمومی های بنگاه و عام سهامی تعاونی های شرکت،  خصوصی های بخش به( 44) اصل

 .واگذاری

( 30) اختصاص و واگذاری از حاصل درآمدهای مصارف و واگذاری الزامات تبیین: واگذاری کلی های سیاست: (د بند

 محروم مناطق وسعهت برای درصد( 49) سقف تا دولتی غیر های بخش با مشارکت و ملی فراگیر های تعاونی به آن درصد

 .ها سیاست این( الف) بند رعایت با دولتی های شرکت تمام نیمه های طرح تکمیل و

 طریق از دولت ارتنظ مربوطه قوانین تصویب و تنظیم: انحصار از پرهیز و حاکمیت اعمال کلی های سیاست: (هـ بند

 .دولتی غیر های بانک در ویژه به قوانین اجرای و گذاری سیاست

 اقتصادی انقالب انعنو به آن از که فوق های سیاست اجرای با، بود شده تصریح نیز ها سیاست متن در که همانگونه

 ساله بیست ندازا چشم سند اهداف تحقق و اجتماعی عدالت بسط، اقتصادی رونق برای الزم های بستر، شود می یاد

 رفع، سرمایه بازار گسترش قانونی های الزام ایجاد طریق از و گشته فراهم ...و ادیاقتص توسعه های برنامه سایر و کشور

 تبعاً، ولتد اقتصادی های گری تصدی حجم کاهش و تعاونی بخش توسعه قانونی بستر ایجاد، سازی خصوصی موانع

 .یابد می افزایش( تعاونی و خصوصی دولتی، غیر های بخش های فعالیت)

 برنامه پنج ساله سوم
 و حقیقی اشخاص اشتغال اجرائی آییننامه ابریتر و راه وزارت پیشنهاد براساس میشود داده اجازه به دولت -30 ماده

 ایجاد، قبیل از ربوطم امور و راهآهن توسط مسافر و بار نقل و حمل امور زمینه در داخلی وخصوصی تعاونی بخش حقوقی

 انسانی نیروی آموزش و تحقیقات و مطالعات آنان، از برداریبهره و نآهراه تأسیسات و خطوط نگهداری توسعه، تجهیز،

 .کند اجراء و تصویب قانون ( این128) ماده مفاد رعایت با را

 و جامع سیاست اعمال و ریلی خطوط بر دولت مالکیت حفظ با میشود داده اجازه ترابری و راه وزارت به -128 ماده

 بخشی خدمات، ارائه استمرار تضمین و غیردولتی بخش در انحصار ایجاد از یریجلوگ و کشور ریلی نقل و حمل هماهنگ

 به را ریلی نقل و حمل ناوگان و شبکه بازسازی و نگهداری تعمیر، مسافر، و بار نقل و حمل به مربوط فعالیتهای از



 بخش بین مشترک شرکتهای ایجاد با لزوم صورت در و کند واگذار داخلی غیردولتی بخش حقوقی و حقیقی اشخاص

 .سازد فراهم را زمینه این در الزم تسهیالت و حمایت آنها از ایران اسالمی جمهوری آهنراه و داخلی غیردولتی

 قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی
در بخش های  این قانون به منظور فراهم نمودن مشارکت حداکثری بخش غیردولتی جهت سرمایه گذاری و راهبری

ی توسط شرکت راه آهن در این راستا آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرای .تنظیم شده استنقل ریلی  مختلف حمل و

 .تهیه و تدوین شده است

 قانون برنامه پنج ساله پنجم
 رویکرد ایجاد منظور به شودمی داده اجازه دولت اسالمی به جمهوری توسعه پنجم ساله پنج برنامه قانون 164 ماده مطابق

 تفکیک هدف با و تعاونی و خصوصی بخشهای توسط مسافر و بار سهم افزایش و ریلی نقل و حمل شبکه در ایعهتوس

 ایران اسالمی جمهوری آهنراه اساسنامه تغییر و ساختار اصالح به نسبت نقل و حمل در گریتصدی و حاکمیتی وظایف

 خصوصی شهایبخ توسط جدید ظرفیتهای ایجاد و تعاونی و خصوصی بخشهای به آن غیرحاکمیتی بخشهای واگذاری و

 .نماید فراهم ریلی فعالیتهای عهتوس و رشد برای را خارجی و داخلی منابع از استفاده زمینه و معمول قانونی  اقدام تعاونی و

 یتظرف افزایش و بهبود، تجهیز هایپروژه از بخشی، ریلی مسافر و بار نقل و حمل تقویت منظور به تواندمی دولت

، مشارکت نظیر وشهاییر قالب در را ایستگاهها تطویل و بندیتراک، نمودن برقی، کردن خطه دو جمله از زیرساخت

 زیربناهای از استفاده نظیر زاتیامتیا واگذاری با( EPCF) تأمین و تدارک، طراحی و( BOT) انتقال و برداریبهره، ساخت

 تعاونی و صوصیخ بخش به توافق مورد سود و سرمایه کامل تهالکاس تا آن دسترسی حق انتقال و ریلی نقل و حمل

 .نماید واگذار

 تجدید ساختار
 ارزش توسعه رمنظو به سازمان دهنده تشکیل قطعات و بخشها مجدد بندی ترکیب کلی بطور تعریف تجدید ساختار:

 عملکرد بر مستقیم طور به هک مهم استراتژیک تغییرات تمامی ساختار تجدید بنابراین .گویند ساختار تجدید را آن اقتصادی

 و مدیریت، انسانی یروین، ها قابلیت، ها دارایی در سازماندهی تجدید شامل و گیرد می بر در را گذارد می اثر سازمان

 بازار هآیند و حال هاینیازمندی اساس بر منابع تخصیص در بازنگری، ساختار تجدید از هدف .گردد می استراتژیک تمرکز

 به شرح زیر است: روشهای تجدید ساختار .است
 :عمودی جدایش (1

 شرکت یک به منطقه هر و شده تقسیم مختلف منطقه چندین به جغرافیائی شرایط به بسته آهن راه شبکه روش دراین

 مالکیت تحت شبکه از ونگهداری حفظ مسئولیت طورکامل به بردار بهره های شرکت  و شود می داده اجاره یا و واگذار



 در .باشد می دارا را دولتی غیر های بخش به خطوط ی توسعه و کنترل واگذاری قابلیت روش این .دارند عهده به را خود

 .گردد می اشاره  عمودی تفکیک الگوی معایب و مزایا برخی ادامه

 زایا:م
o ریزی مهبرنا و مدیریتی های پیچیدگی کاهش 

o شبکه کنترل شدن یکپارچه   

o زیربنایی امور  با همگام وری بهره توسعه 

 معایب:

o پیاده که است زیربنایی امور به دسترسی گذاری قیمت روشهای بینی پیش مستلزم عمودی جدایش ساختار 

 شواریهایید با نددار قرار قضایی و حقوقی امور یافتگی توسعه از پایینی سطح در که کشورهایی در آن سازی

 .گردید خواهد مواجه
 های شرکت هب روش این در  که این دلیل به .باشد می انحصار سمت به ها شرکت حرکت، روش این مشکل مهمترین

 است ضروری هک کنند می پیدا انحصار سمت به بیشتری تمایل ها شرکت است شده داده بیشتری عمل آزادی ربط ذی

 .نسازد وارد خللی کار انجام روند در حال عین در و باشد دقیق ها کنترل و مقررات

 جدایش افقی (2
 شده ایجاد دولت توسط هک زیربناهایی مالکیت روش این در .است شده گرفته بکار دنیا های آهن راه بیشتر در الگو این

 از ریلی وطخط از ریبردا بهره فعالیتهای همچنین و نگهداری و تعمیر، زیربنا ساخت و ماند می باقی دولتی همچنان

 .پذیرد می صورت خصوصی شرکتهای توسط دسترسی هزینه پرداخت با آزاد دسترسی الگوی طریق
 و بوده خطوط وسعهت و بنایی زیر امور متولی دولتی شرکت مثال ؛اجراست قابل طریق چندین به خود دسترسی حق روش

 است این دیگر روش، باشد داشته دولتی غیر یها شرکت سایر با رقابت برای ای نماینده برداری بهره بخش در همچنین

 .اردند ای نماینده برداری بهره امور در دولت و بوده بنایی زیر امور متولی تنها دولتی شرکت که

 راه آن تبع به و خود دعای را بیشتری منافع، نزدیک رقابتی فضای یک در تا بود خواهد تالش در شرکتی هر روش این در

 مجاز ریلی جدید طوطخ احداث در غیردولتی بخش مدیریت و مالکیت، گذاری سرمایه روش این در ضاًبع البته .سازد آهن

 خطوط تمالکی غیردولتی های بخش توسط فرعی و اصلی از اعم جدید خطوط احداث صورت در که نحوی به است

 اساس بر شبکه کل رد مسافر و بار جذب به قادر نقلی و حمل شرکتهای تمامی ضمن در .گیرد تعلق آنها به شده احداث

 دولت کنترلی ایه ابزار دسترسی هزینه و مقررات ،رقابت شرایط تامین برای .باشند می هرمنطقه دسترسی مقررات

 الگوی معایب و مزایا خیبر ادامه در .دهد سوق مؤثر رقابت سمت به را فضا باید سیر های تعرفه تعیین با دولت، هستند

 :گردند یم اشاره افقی یکپارچگی



 :زایام

o شود می ایجاد ریکدیگ با رقابت منظور به متفاوت پیشنهادی های تعرفه با نقلی و حمل خدمات شرکتهای. 

o د.شو می شتربی مناسب ریلی نقل و حمل های شرکت انتخاب در مسافران و کاال صاحبان انتخابی قدرت 

o شود می ایجاد کوچک های سرمایه با نقل و حمل های شرکت گذاری سرمایه و ورود امکان. 
 معایب:

o آهن راه وسطت مسافر یا بار حمل عملیات انجام برای؛ یابد می افزایش ها شرکت هماهنگی های هزینه 

 شوند هماهنگ دیگریک با نمایند می دنبال را ای جداگانه اهداف احتماالً که شرکت چند یا دو بایست می

 کنار در ها تشرک این کنترل شدن   دشوار و چیدگیپی همچنین و ها هزینه افزایش باعث موضوع این که

 .شد خواهد هم

o که ددگر می تقسیم شرکت چندین بین ایمنی مسؤلیت چون؛ داشت خواهد محسوسی کاهش ایمنی سطح 

 مسئله ایمنی که شود توجه نکته این به است ضروری .یابد کاهش ایمنی تا شد خواهد باعث موضوع این

 در ها شرکت یفکن فرا امکان صورت این در زیرا نمود تقسیم شرکت چند نبی را آن بتوان که نیست ای

 تفویض احدیو شرکت به را مسؤلیت این بتوانیم اگر لذا .شود می ایجاد راحتی به شان مسؤلیت قبال

 .شد خواهد رفع احتمالی مشکالت از بسیاری نماییم
 از اعم زیربنایی ورام زمینه در خوبی و امکاناتبرخوردار هستند  باالیی خط ظرفیت از که کشورهایی در عمدتاً 

 .اختیار دارند از این روش استفاده می کنند در عالئم و ارتباطات

 خصوصی سازی
 کـه اسـت فرآینـدی سازی خصوصی .دارد وجود سازی خصوصی واژه برای گوناگونی تعاریف تعریف خصوصی سازی:

 .میکند فراهم خصوصی بخش به را خود یدارائیها و وظایف انتقال امکان دولـت آن طـی

 امـور در سـطوح ـهکلی در مـردم مـشارکت افـزایش زمینه کردن فراهم معنای به آن رایج مفهـوم در سـازی خـصوصی

 بـه میتـوان مه را خصوصی بخش به دولت از اقتصادی بنگاههای کنترل یا مالکیت انتقال .است جامعـه اقتـصادی

 .پذیرفت سازی صیخـصو تعریـف عنـوان

 هدف شوند نمی یبردار بهره یا رفته بین از دولتی بخش در که هایی دارایی کارایی افزایش اهداف خصوصی سازی:

 سازی پیاده ایمحدودیته ای سیاسی های محدودیت با سازی خصوصی امر اینکه به توجه با .است سازی خصوصی اصلی

 درآمدهای ایجاد، تولیدی یکارآی افزایش، دولت جاری بودجه کسر کاهش: گفت باید امر این بالقوه منافع درباره، روبروست

 فنون به دستیابی، ارجیخ و داخلی های سرمایه جذب، المللی بین و داخلی بازرگانی برای اطمینان ایجاد، مالیاتی جدید

 جای به گرا رشد شتغالا ایجاد، گذاری سرمایه برای جدید مالی منابع ایجاد، داخلی سرمایه بازار رشد تشویق، مدیریت

  باشند: می منابع این جمله از مالی و انسانی منابع در بهبود و صادرات افزایش، کاذب مشاغل



 بهره افزایش بارتیع به یا و اقتصادی منابع از بهتر استفاده برای مناسب شرایط ایجاد سازی خصوصی از هدف اصوال

 اقتصادی تعدیل رنامهب مجموعه در تکمیلی فعالیت نوعی معنای به سازی وصیخص است موجود امکانات از استفاده با وری

 تحرکه ایجاد برای ییزدا مقررات نوعی اقدام این از هدف .آید بدست کافی نتایج اقتصادی گیریهای تصمیم از تا است

 .است منابع از موثرتر استفاده جهت اقتصادی فعالیتهای در الزم

 شرح به توان یم را خصوصی بخش به دولت به وابسته و دولتی شرکتهای واگذاری جهت در دولتها اهداف کلی طورب

 :کرد بندی تقسیم زیر

 غیره( و مهاوا و کارمزدها، سوبسیدها) یتدول شرکتهای از ناشی ای بودجه فشارهای از ( رهایی1

 دولتی شرکتهای کارآیی افزایش (2

  دولتی شرکتهای وجود از ناشی بوروکراسی از رهایی (3
 شرکت شده عیینت اهداف به دستیابی با و شرکت ایجاد هنگام در شده بینی پیش سیاستهای اجرای  (4

 شرکت ماندن باقی یدولت استمرار به نیاز عدم و دولتی

 دولت های دارایی از بیشتر درآمد به دستیابی (5

 خصوصی بخش کارگیری به طریق از اقتصادی فعالیتهای موفقیت ( توسعه6

 اقتصادی بخشهای در رقابت افزایش (7

 .گیرد( می صورت بورس بازار در سهام عرضه طریق از غالبا که) مالکیت گسترش( 8

 ریسک هایی که در راه خصوصی سازی وجود دارد به شرح زیر است:

 جمعی نفع افتادن مخاطره به  (1

 .دهند می ئهارا را عمومی ونقل لحم و آموزش، سالمت بیمه مانند مهمی عمومی خدمات که هستند زیادی صنایع

 مثال بزرگ گروه این .اشدب صنعت و ها بنگاه اصلی هدف نبایستی سود انگیزه، صنایع از دسته این در که معتقدند بسیاری

 اصلی اولویت، یساز خصوصی واسطه به که این از و طرح خود مدعای اثبات در را سالمت بیمه ازجمله متعددی های

 .کنند می نگرانی ابراز،  یابد اختصاص سود کسب به صنایع این

 دولت جانب از بالقوه سودهای دادن دست از  (2

 نسبتاً  یافته توسعه یکشورها در ویژه به شده خصوصی های بنگاه از زیادی تعداد که است این دهنده نشان مالی اسناد

 نفع به نیز را اه آن توزیع قابل یسودها صنایع این سازی خصوصی با ها دولت که معنی این به .اند بوده سودآور

 .دهند می دست از ثروتمند سهامداران

  خصوصی انحصارهای تنظیم مدیریت بودن مشکل و طبیعی انحصار ایجاد (3
 .است شده خصوصی انحصارهای ایجاد باعث صنایع برخی در سازی خصوصی که دهد می نشان جهانی تجارب و شواهد

 های بنگاه ورود برای را عرصه که دارد توجهی قابل ثابت هزینه آهن راه خط حداثا یا و کشی لوله شرب آب مثال برای



 که کند می ایجاد را خصوصی انحصار یک تنها صنعتی چنین سازی خصوصی بنابراین .نماید می تنگ رقابت و جدید

 قدرت از ستفادها سوء از جلوگیری .باشد کنندگان مصرف استثمار برای باالتر های قیمت تعیین مشوق است ممکن

 .باشد ناکارآمد یا یا  و باشد پیچیده بسیار تواند می که داشت خواهد دولت توسط مستمر نظارت و تنظیم به نیاز، انحصاری

 ممکن که است خصوصی انحصار یک از بهتر مراتب به دولتی انحصار یک که کنند می طرح چنین بسیاری رو ازهمین

 !نماید فراهم را کنندگان مصرف استثمار زمینه است

 صنایع شدن تکه تکه (4

 بازده کاهش نآ منفی آثار کمترین که بیانجامد ها آن شدن تکه تکه به است ممکن صنایع برخی در سازی خصوصی

 باعث لستاندرانگ آهن راه سازی خصوصی مثال برای .باشد می صنعت مدیریت پچیدگی افزایش و مقیاس به نسبت

 و گسترده اهماهنگین مسئله این و شد متعدد آهن راه عملیات و زیرساخت های شرکت هب آهن راه یکپارچه شبکه تجزیه

 .گرفت نمی برعهده را ها آن مسولیت شخصی هیچ که شد موجب را مناطقی ایجاد

  گرائی مدت کوتاه دام در افتادن (5
 به مربوط تلزاماا همچون مدت کوتاه اهداف و موردی فشارهای براساس دولتی مدیران است ممکن که طور همان

 کوتاه دام در است مکنم نیز خصوصی های شرکت مدیران؛ بگیرند نادیده را بنگاه تر اساسی و مدت بلند منافع انتخابات

 تر سریع جلب برای صادیاقت های بنگاه مدیران تا دارد وجود نیز احتمال این دیگر عبارت به .شوند گرفتار گرایی مدت

 می که باشند راهبردهایی الدنب به، نگرانه آینده های پروژه در گذاری سرمایه و تمرکز از نشد غافل با سهامداران رضایت

 .باشد داشته دنبال به را آنی و مدت کوتاه سودهای تواند
 انواع روشهای خصوصی سازی

 : (خدمات خرید قراردادهای) سپاری برون  (1
 دولتی های آژانس هک خدماتی تدارک منظور به محلی یا مرکزی های دولت یافته توسعه و توسعه درحال کشورهای اغلب

 مؤسسه کی روش این طبق .پردازند می خصوصی های سازمان با قرارداد بستن به نیستند آنها مؤثر و کارا ارائه به قادر

 .بندد می قرارداد مشخص ای دوره برای خصوصی شرکت یک با خاص خدمات ارائه منظور به دولتی

 نگهداری و تعمیرات، انیپشتیب و خدمات های زمینه در سپاری پیمان قرارداد 400از بیش ساالنه ا.ا.ج آهن راه شرکت در

 د.شو می منعقد نناوگا از برداری بهره و بنایی زیر، تاسیسات و ها ساختمان امور، ارتباطات و عالئم، ناوگان

 :تملیک شرط به اجاره و اجاره، برداری بهره امتیاز واگذاری (2

 شرایط .گیرد اختیار در معینی مدت تا را شرکت تأسیسات و اموال، اجاره جریان در تواند می خصوصی بخش شرو در این

 خطرهای تمام گیرنده اجاره، چارچوب این در .شوند می متقبل را تعهداتی طرفین از یک هر و تعیین دولت توسط اجاره

 پرداخت به موظف( قرارداد در مندرج استثناء موارد در بجز) شرایطی هر در و پذیرد می اجاره مدت طول در را واحد تجاری

 روز همانند بایست می مذکور شرکت آن قرارداد تمدید عدم صورت در و اجاره دوره پایان در .است اجاره شده توافق مبلغ



 .گیرد می انجام نیز آالت ماشین نگهداری و تعمیرات، اجاره مدت طی که است طبیعی .شود داده برگشت دولت به اول

 زمانی .شوند می شرکت وارد خصوصی بخش های مهارت و تکنولوژی، مدیریت معمول طور به اجاره قرارداد طریق از

 نظر به مناسب  کارایی افزایش برای روش این از استفاده، است اهمیت حائز دولت برای بلندمدت در مالکیت حفظ که

 .میرسد

 اقدامی تاکنون و بوده واگن ینتام قرارداد به محدود، گیرد می قرار گروه این در هک ای شده منعقد قراردادهای، آهن راه در

 .است نشده انجام شبکه از برداری بهره امتیاز واگذاری زمینه در

 :مدیریت پیمان (3

 باال برای و است وصیخص بخش های مهارت و مدیریت به دستیابی پی در قراردادها نوع این، اجاره قراردادهای همانند

 نمی عهده بر را یمال خطر گونه هیچ مدیران پیش روش برخالف حال عین در اما .گردد می منعقد شرکت کارایی بردن

 که گردد می ایجاد نیز جدیدی هزینه همزمان و باشند می دولت استخدام در شده بینی پیش مدت طی واقع در و گیرند

 قرار مدیران اختیار در کتشر اداره، قرارداد نوع این در .شود نجبرا واحد سودآوری افزایش طریق از باید طبیعی طور به

 مشخصی دوره قرارداد .ندباش داشته را( رشته همان در ترجیحاً)کافی تکنولوژی و فنی مدیریتی دولتی تجربه که گیرد می

 همچنان شرکت ساختار ستا ممکن که آنجا از .برخوردارند تام اختیار از معمول طور به قرارداد مدت طی مدیران و دارد

 طرف از اوقات برخی، گردد ساختار این جذب محیط تأثیر تحت تدریج به جدید مدیر و بماند باقی دولتی و بوروکراتیک

 دولتی واحد روش این در .دبخر را شرکت سهام از تعدادی بیشتر پذیری مسئولیت منظور به که شودمی خواست در قرارداد

 .باشد می خود ایه بدهی پرداخت و نیاز مورد گردش در سرمایه تأمین مسئول و بوده یتجار خطرات معرض در همچنان

 و تعمیر واگذاری زمینه در را هایی قرارداد اکنون هم اما است نکرده پیدا زیادی توسعه ا.ا.ج آهن راه شرکت در روش این

  .دارد انعقاد دست در لکوموتیو نگهداری
 :خصوصی بخش جدید گذاری سرمایه (4

 زمینه این در خود و داشته جدید های گذاری سرمایه به نیاز خود های واحد توسعه جهت دولت که آید می پیش مواردی

 این .گردد می اهدهمش نیاز مورد جدید های گذاری سرمایه در خصوصی بخش مشارکت لزوم و ندارد را الزم مالی توان

 صورت هب آمده دست به شرکت و آید می بدست کتشر سرمایه افزایش با دولتی های شرکت کردن خصوصی نوع

 عرضه یا و ورسب در سهام عرضه طریق از توان می را جدید سرمایه و بود خواهد( دولتی و خصوصی از اعم)مختلط

 روش .گرددمی عرضه شده بینی پیش اهداف چارچوب در متفاوتی سهام موارد این در و آورد بدست سهام خصوصی

 .دارد وجود کشور در جدید سهام عرضه و انتشار برای که گیرد می صورت یضوابط اساس بر فروش

 لکوموتیوهای و واگنها از تعدادی، دولتی غیر بخش با مشترک ریلی نقل و حمل های شرکت ایجاد در ا.ا.ج آهن راه شرکت

 و معتبر های شرکت یرخب مشارکت تاکنون، گذارد می مشارکت به آهنراه شرکت سهم و اولیه سرمایه عنوان به را خود

 و پارس واگن و آهن هرا با قرارداد مبادله جهت نفتی های فرآورده پخش و مبارکه فوالد، آهن ذوب نظیر دولتی بزرگ

 .است شده جلب خودشان مالی منابع محل از و آهن راه نام به ناوگان خرید



 :اقماری های شرکت فروش و ایجاد (5

 های ورتص به را خود اقماری های شرکت،  سازی خصوصی سمت به روی شپی برای دولتی های شرکت مواردی در

 های شرکت ضرورت به بنا و مواقع برخی در و نماید می واگذار دولتی غیر بخش به( ...و مزایده، سهام عرضه) مختلف

 .نماید می ایجاد ها شرکت این کنار در خصوصی

 خدمات شرکت لمثا عنوان به .است داشته برنامه در را زیرمجموعه شرکت چهارده تعداد واگذاری آهن راه شرکت

 کشتیرانی رکیبیت نقل و حمل شرکت، آهنراه ابنیه و خط خدمات شرکت(، باالست) تأسیسات و ساختمان مهندسی

 از واگن پارس شرکت و مپنا ریلی صنایع و نقل و حمل شرکت، رجا مسافری قطارهای شرکت، ایران اسالمی جمهوری

 .هستند شده واگذار ایه شرکت جمله

 بخش که تکنولوژی و مدیریت با بلکه شود تسهیل ها آن عملکرد به نظارت تنها نه شود می باعث، ها شرکت واگذاری

 رقابتی بازار و گرفته صورت بهتری شیوه به دهی خدمات، کند می شرکت وارد بیشتر هرچه وری بهره جهت به خصوصی

 .بگیرد شکل مرور به

 های جهان راه آهن خصوصی سازی در

 تجاری یا و سازی خصوصی تغییر این به اساسا که کنند می سپری را یریتغ از ای دوره جهان سراسر در دولتی آهنهای راه

 تجدید کار کشوری ره در .باشد مناسب اندازه یک به همه برای که نیست چیزی فرآیند این گویند می آهنها راه سازی

 .دیرگ می صورت کشور آن یژهو شرایط به توجه با ساختار

 کمتر اجتماعی ههزین، زیست محیط کمتر آلودگی، کمتر فضای اشغال، انرژی در جویی صرفه بدلیل ریلی نقل و حمل

 در آن سهم کاهش هب مایل است و به هیچ وجه شده واقع دولتها اکثر توجه مورد ...نقل و و حمل طرق دیگر به نسبت

 آنها سازی خصوصی به لذا دارندن را ...و وامها، کارمزدها سوبسیدها ادامه توان آنجائیکه از و باشند نمی نقل و حمل بازار

 .آورند می روی

 مدیریت، آهن( راه شبکه جز )به ها دارایی مالکیت واگذاری فرایند معنای به آهن راه صنعت در سازی خصوصیعمدتا 

 .است ریلی نقل و حمل تخدما تولید در دولتی غیر بخش تولیدی منابع جذب یا آنها

 خچه خصوصی سازی در راه آهن ایرانتاری
 یقینا .نامید آهن اهر صنعت در سازی خصوصی آغازین گام بعنوان توان می را ریلی شبکه به آزاد دسترسی قانون تصویب

 و اختاریس اصالحات برخی امر این .بود نخواهد پذیر امکان خصوصی بخش و دولت همکاری بدون سازی خصوصی

 در کشورها سایر موفق تجربه و دولتی بخش مناسب نچندان عملکرد .طلبد می را دو این بین کار تقسیم در رفتاری

 نتقلم خصوصی بخش به دولت از گری تصدی مسئولیت تا بودند هایی محرک همه خصوصی بخش مشارکت توسعه

 .است امور متصدی لتدو هنوز آن از دهه یک از بیش گذشت با که شود می مشاهده اما .گردد



 جدید دوران شرایط با ار خود اینکه بدون که هستیم سازیخصوصی شروع از پیش دولتی آهنراه همان شاهد درعمل

 با، بپذیرد خود تجاری شریک عنوانبه بلکه پیمانکار یک عنوانبه نه را خصوصی بخش حضور آنکه بدون و کند منطبق

 هایمسئولیت تقبل با همزمان و کندمی فعالیت سنتی فرآیندهای و ساختار همان و دولتی صلب مقررات و قوانین همان

 نیز را خصوصی بردارانبهره به شبکه ظرفیت دهندهتخصیص نقش و زیربنایی شبکه بر مدیریت، ریلی بخش حاکمیتی

 .دارد

 رگوالتوری
 مطلوب حد به رسیدن و اصالح قصد به رفتاری یا و چیزی تنطیم یعنی کاربرد و معنا در رگوالتوری تعریف رگوالتوری:

 .کندمی حاصال قصد به امور هدایت و کنترل برای تالشش که است کسی گذارمقررات یا رگوالتور و است

 این د.آی عمل به لوگیریج آن در اغتشاش ایجاد از تا دارند رگوالتور یا بخش تنظیم به نیاز اقتصادی هایبخش همه

 مشتریان به مستمر و تبعیض نبدو و بهینه خدمات ارائه به منظور مقررات و هاتعرفه ینعیت برای قلمست بصورت باید نهاد

 .شود تشکیل دولتی های سازمان کنار در قانون اساس بر

 وظایف رگوالتور

 دارد: عهده بر را زیر اصلی وظیفه 5 ها رگوالتور

 کننده دوینت:  
 و ضــوابط ا،دســتورالعمل هها،  نامه آئین) مقررات ضــعف از ناشــی مشــکالت بررســی موجود، وضــع از اطالعات اخذ

  .تنبیهات و ائمجر وضع گذاری، قیمت ریزی، برنامه و مربوطه، سیاستگذاری موارد تصویب و اصالح( استانداردها
 داوری : 

 رای صدور ت،تالفااخ و رفع ،(ذیربط بخش تنظیم با یا و) یکدیگر با حقوقی و حقیقی اشخاص بین دعاوی به رسیدگی
 فعالیت مجوز صدور و ارزیابی : 

 سیستماتیک و ادواری ارزیابی بازار، فعاالن عملکرد بر نظارت و مربوطه مقررات پوشش تحت واحدهای عملکرد ارزیابی

 (غیرحضوری)
 بازرسی و رسیدگی:  

 مقطعی بازرسی ،(طذیرب بخش و تنظیم از یا و) یکدیگر از حقوقی یا و حقیقی اشخاص و مشتریان شکایات به رسیدگی

 مسئولین رایب مربوطه گزارشهای تهیه و( غیرسیستماتیک موارد) عملکرد بر مستقیم نظارت اعمال جهت حضوری و

 ذیصالح
 مقررات اعمال:  

 بازار هب ورود مجوز صدور، رقابتی شرایط و کیفیت تضمین مقررات، کلیه گذاردن اجرا به و سازی پیاده



با وضوح بیشتری  ح می توان رگوالتور را به سه بخش تفکیک کرد تا وظایفیشرتدر  هولتسبرای  سطوح رگوالتوری:

 .بررسی شود

 شورای رقابت مذکور قانون 59 ماده استناد به و اساس قانون 44 اصل قانون الیحه اساس بر: فرابخشی گوالتوریر 

 که آورد وجود به بخشی گوالتوریر انحصار، دارای های بخش برای تواند می و گردیده ایجاد مشخص وظایف با

 این با مغایر تواند ینم بخشی کننده تنظیم نهاد هیچ و نمایند می اخذ شورا این از را خویش گذاری مقررات قدرت

 شورای) رقابت ملی رکزم بنابراین .بگیرد تصمیم رقابت تسهیل زمینه در رقابت شورای مصوبات با(  59 ماده) قانون

 .شود می گرفته نظر در فرابخشی یرگوالتور تحت( رقابت
 مطالعات شکایات، هب پاسخگویی و رسیدگی بازار، تنظیم مالی، سازی شفاف از امور ای مجموعه: بخشی رگوالتوری 

 ایمنی، و فنی اتمشخص تصویب و سازی استاندارد مجوزها، و فعالیت پروانه صدور و گذاری مقررات استراتژیک،

 .توری قرار می گیرنددر یک سطح رگوال رقابت بر نظارت مطلوب، خدمات ارایه بر تنظار مقررات، و حقوقی مشاوره

 قبیل از ریلی ساخت زیر شرکت در فنی امور و و حرکت سیر ایمنی، اقتصادی، - مالی امور: بخش زیر رگوالتوری 

 و ضوابط نظیمت شبکه، از آسان دسترسی امکان طرفین، منافع حفظ رعایت با کار و کسب دسترسی تعرفه تعیین

 مدیریت شبکه، لنق و حمل حرکت ریزی برنامه امور و استانداردها فنی، مشخصات حرکت، و سیر ایمنی، مقررات

  .گوالتوری قرار دادرا می توان در یک سطح ر ریلی وابسته خدمات ارائه و بازرگانی قرارداد انعقاد و ترافیک
  موج رگوالتوری در شورای رقابت 

 به لیک صورت به و شود ایجاد دولت توسط خصوصی بخش کنترل جهت نهادی شد نیاز سازی خصوصی گسترش اب

 شورای“ وانعن تحت نهادی که شد گرفته تصمیم منظور همین به .بپردازد اقتصادی مختلف های بخش گری تنظیم

 مرکز“ .گیرد برعهده را ارتنظیم باز اقتصادی و مختلف های بخش در رقابتی فضای از صیانت وظیفه و گردد ایجاد ”رقابت

 سازی اجرایی“ قانون در .نمود آغاز را خود فعالیت زمینه این در رقابت شورای اجرایی بازوی عنوان به نیز ”رقابت ملی

 بخشی گران ظیمتن تأسیس ارائه پیشنهاد همچون ای مالحظه قابل اختیارات ”اساسی قانون 44اصل کلی های سیاست

، بخشی گران نظیمت بر بودن بخشی از اختیارات تنظیمی خود به تنظیم گران بخشی، حاکم واگذاری، به هیئت وزیران

 .شد گرفته نظر در شورا این برای … و دولت از نسبی استقالل، جریمه وضع اختیار

ها هرسد این مجموعه نتوانسته است در برخی از حوزسال از ایجاد این شورا به نظر می 9وجود پس از گذشت حدود این با

  .گذار را اجرایی نمایداقدامات الزم برای دستیابی به اهداف رقابتی موردنظر قانون

 و دولتی اعضای ترکیب با هم آن بخشی کنندهتنظیم نهاد تنها عنوانبه مخابرات رگوالتوری فقط گذشته سال چند در

 .است مانده مسکوت وزیران هیأت در قابتر شورای مصوبه رغمبه برق رگوالتوری ایجاد و گرفته شکل بندنیم صورتبه

، وابسته صنایع و نفت، گاز، آب، برق هایبخش در هارگوالتوری بر اساس اظهارات مسئولین شورای رقابت، تشکیل

 شورای مثال؛ است شده تشکیل بخشی کنندهتنظیم هاینهاد هاوزارتخانه برخی در البته ست.ا مدنظر آهنراه و پتروشیمی



 وظایف اما کند بازی را رگوالتوری نقش تواندمی که است بانکی و پولی مسائل رگوالتوری عنوانبه باراعت و پول

 انجام اعتبار و پول شورای در اکنون که است آن از بیشتر مراتببه بانکی و پولی هایسیاست بخش در رگوالتوری

 .شودمی

 ه آهن انجام می دهد:ایف ذیل را جهت رگوالتوری صنعت راشرکت راه آهن وظ ر شرایط کنونید رگوالتوری در راه آهن:

o  تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها و ضوابط و استانداردها 
o  داوری جهت رسیدگی به دعاوی و اختالفات 
o  ارزیابی و صدور و لغو مجوز فعالیت 
o  بازرسی های مقطعی و حضور جهت اعمال نظارت مستقیم 
o ،تضمین کیفیت و شرایط رقابتی  پیاده سازی و اجرای قوانین 

 وضعیت بررسی بخش در که باشد می آهن راه شرکت برعهده به طور کلی می توان اذعان داشت که عمال رگوالتوری

 .شد خواهد به تفصیل اشاره آن مصادیق فعلی

 وضعیت فعلی صنعت حمل و نقل ریلی
 هن می پردازیم:در این قسمت به بررسی نقش آفرینان بخش های مختلف صنعت راه آ

ی کفاف پروژه های بررسی پروژه های عمرانی نیمه کاره کشور حاکی از این است که بودجه عمران :عریف پروژه هات

اعتبار مورد نیاز  درصد 10بودجه ای که هر سال صرف پروژه های عمرانی می شود کمتر از  .تصویب شده را نمی دهد

  .برای تکمیل پروژه های نیمه تمام می باشد

و هزینه ای  ودفزوده نشابه عبارت دیگر در صورتیکه تا ده سال آینده پروژه ی جدیدی به سیاهه پروژه های نیمه تمام 

ای نیمه تمام تکمیل و ارزش زمانی بودجه عمرانی کاهش نیابد، پروژه هود هم صرف تعمیرات و نگهداری پروژه ها نش

 .خواهند شد

نبود قواعد  .ها طی ادوار گذشته داردریشه در تصویب غیرکارشناسانه ی پروژه یقینا بخش قابل توجهی از این مشکل

ن های عمرانی و نظارت مستمر بر اجرا و ایجاد شفافیت در فرآیندهای آن به همراه تامیمشخص برای تصویب پروژه

 .د نظر قرار گیردهای عمومی، از اقداماتی است که باید توسط نهاد مذکور ممنابع مالی الزم از طریق سرمایه

بنابراین باید در  .واهد بوداز طرفی افزودن نهادی جدید به نهاد های موجود خارج شدن از چاله و افتادن به چاهی دیگر خ

 .بین نهاد های موجود در جستجوی متولی مناسب بود

و در  ت تشکیل شده استبا همین رسال و بودجه کنکاش در بین سازمان های موجود بیانگر این است که سازمان برنامه

شرح وظایف آن مطالعه پروژه ها برای تخصیص بودجه و تهیه و تنظیم برنامه بودجه)سالیانه( و برنامه های توسعه)پنج 



ساله( و مدیریت، هدایت و راهبری نظام فنی و اجرائی کشور و ارزیابی مهندسی عملکرد مشاورین و پیمانکاران با صراحت 

به دالیلی چون عدم مطالعه دقیق و تخصیص قطره چکانی  های نیمه تمامال شاهد انباشت طرحاما با این ح ذکر شده 

 .هستیم ...بودجه و

ر دستگاه های اجرایی بر اساس اذعان کارشناسان، عدم تعریف وجهه قانونی برای مهندسان و مدیران شرکتهای مشاور د

  .ستاری آنها در قبال صحت مستندات شده شده به دلیل عدم پیگرد قانونی منجر به عدم مسئولیت پذی

یب کنندگان طرح های همانگونه که سازندگان یک بنا در مقابل امنیت ساکنین آن مسئولیت دارند باید مولفین و تصو

عی برای تعریف و تصویب این امر مان .اجتماعی آن مسئول )پاسخگو( باشند –توجیهی پروژه ها نیز نسبت تبعات اقتصادی 

 .ی سفارشی خواهد بودپروژه ها

اولویت بندی و  .شود مجددی بر روی پروژه های رو به اتمام بررسیاز طرفی دیگر باید میان خیل پروژه های موجود، 

   .تکمیل آنها موجب می شود تا منافع حاصل از آنها شامل پروژه های در اولویت بعدی شود

 و رسیدگی برای و تهیه دولت طرف از شودمی مقرر قانون در که ترتیبی به کشور کل ساالنه بودجه تصویب پروژه ها:

 خواهد قانون در مقرر راتبم تابع نیز بودجه ارقام در تغییر گونه هر .گرددمی تسلیم اسالمی شورای مجلس به تصویب

  .بود

تار در دوراهی ساخ این .متشکل از نمایندگان مستقیم مردم در هر منطقه می باشد ساختار فعلی مجلس شورای اسالمی

رای انتخابات دوره چرا که ب .پروژه های ملی و منطقه ای، نمایندگان را به سمت پروژه های منطقه ای سوق می دهد

در نافع ملی مفداشدن  حاصل چیزی جز ی نتیجه هستند وحوزه های انتخابی خود های آینده نیازمند کسب رضایت 

 .راستای منافع شخصی نمایندگان نیست

رکت ساخت و توسعه شبسته به نوع پروژه احداثی یا توسعه ای بودن آن به ترتیب به معاونت ریلی  اجراء زیرساخت:

شرکت راه آهن  البته پروژه های کوچک مثل احداث خطوط فرعی برعهده .زیرساخت و شرکت راه آهن سپرده می شود

 .می باشد

ه شرکت های متخصص ی مناقصه اجراء عالئم و سیگنالینگ را بشرکت راه آهن با برگزار اجراء عالئم و سیگنالینگ:

 .واگذار می کند
 :کرد بررسی توان می مختلفی زوایای از را ایستگاه مدیریت ایستگاه:

 قطارها بقتس و تالقی، تشکیل و مانور عملیات امکان آن در که است محلی ایستگاه ترافیکی لحاظ هب ،

  .شود می فراهم قطارها برسیر کنترل و اعزام و قبول و تفکیک، قطارها حرکت هدایت و ریزیبرنامه
 توان می خدمات این جمله از .است ناوگان به نیاز مورد فنی خدمات ارائه برای محلی ایستگاه فنی لحاظ به 

 یا و لکوموتیوها تعویض، ایستگاه در شده تشکیل قطارهای بازدید، عبوری قطارهای بازدید چون مواردی به



، گیریآب، گیریسوخت، لکوموتیوها به دهیسرویس و بازدید، خراب هایواگن تعمیر بازدید، لکوموتیورانان

 .کرد اشاره قطارها وزن کنترل، قطارها هواگیری و گیریشن
 بار به نیاز مورد های خدمات انواع ارائه برای است محلی ایستگاه که گفت توان می برداری بهره لحاظ به 

، مسافرین وشهت تخلیه و نگهداری و قبول، مسافرین شدن پیاده و سوار شامل خدمات این .است سافرم و

 شده خارج بارهای اصالح و بارها گاباری و بازرگانی نظر از قطارها محموله کنترل، هاواگن بارگیری و تخلیه

 .شود می ...و فونیضدع، فهملح تعویض، نظافت قبیل از مسافری هایواگن داخلی امور انجام، گاباری از

 خطوط از ای مجموعه هک ایست محوطه ایستگاه: گفت توان می کنیم ارائه ایستگاه از جامع تعریفی بخواهیم صورتیکه در

 سرویس و بارگیری و تخلیه تجهیزات و مسافر و بار سکوهای و مسکونی و اداری ساختماهای و پیوسته بهم سوزنهای و

 .باشد می ئهارا قابل آن در، ناوگان و مسافر و بار به مربوط های سرویس کلیه و دارد قرار آن در ناوگان

و باری شامل کلیه  در شرایط کنونی خدمات مسافری .دیریت ایستگاه ها شامل مدیریت در ارائه خدمات فوق می شودم

ود و راه آهن صرفا ه می شارتباط صنعت حمل و نقل ریلی پیش از حرکت قطار در ایستگاه توسط شرکت مالک واگن ارائ

ه تعمیرات واگن بعنوان البت .خدمات فنی ایستگاه بجز تعمیرات واگن توسط شرکت راه آهن انجام می شود .نظارت می کند

عمیرات و نگهداری خدمات ایستگاه نیست و در صورت خرابی عملیات تفکیک انجام می شود و تعمیرات در سایت های ت

م از قبول و اعزام قطار خدمات ترافیکی )بهره برداری از خطوط( ایستگاه اع .نجام می گیردو توسط شرکت های مربوطه ا

 .تحت برنامه مدیریت ترافیک و تنظیم و تفکیک قطارها توسط پرسنل شرکت راه آهن انجام می شود

مواجهه مستقیم با ر دبه لحاظ ساختار سازمانی رئیس ایستگاه در ذیل مامورین شرکت راه آهن است و صرفا اموری که 

 .مسافر یا صاحب بار هستند توسط شرکت های غیر دولتی و مالک واگن انجام می شوند

مقصد به دلیل عدم  متاسفانه در واقعیت مشاهده می شود که در قطارهای باری بخش زیادی از فاصله زمانی مبدا تا

  .مدیریت مناسب در ارائه خدمات فوق صرف توقف در ایستگاه ها می شود

آن  ابطال تا ارنامهب صدور زمان مدت بر شده طی مسافت: بازرگانی سرعت تعریف سرعت در راه آهن:تخلیه و بارگیری: 

 بر شده طی سافتم: سفر سرعت .است km/h 5 تقریبا معادل سرعت بازرگانی در طول شبکه .را سرعت بزرگانی گویند

فر در طول شبکه سسرعت  .ها را سرعت سفر گویند توقف تساباح با نهایی مقصد به رسیدن تا قطار اعزام زمان مدت

سرعت سیر  .دسیر را سرعت سیر گوین زمان مدت بر شده طی مسافت: متوسط سرعت .است  km/h 13تقریبا معادل 

 .است km/h 28  در طول شبکه تقریبا معادل

 .بارگیری می شود و هتخلی عملیات رفص بازرگانی زمان درصد 65 الی 60عموال م همیت عملیات تخلیه و بارگیری:ا
تگاه های بین راه تخلیه و شود و به هیچ وجه در ایس می انجام مقصد قطار و مبدا در صرفا بارگیری و عملیات تخلیه

 .بارگیری انجام نمی شود



 می سیمتق قسمت دو هب بارگیری و تخلیه عملیات آفرینان نقش کلی بطور نقش آفرینان عملیات تخلیه و بارگیری:

 :شوند

 و تخلیه طوطخ به قطار انتقال تا مقصد ایستگاه اصلی خطوط در قطار توقف زمان آهن: از راه رکتش 

 .باشد می آهن راه شرکت برعهده عملیات، ایستگاه بارگیری

 صاحب شرکت دهبرعه عملیات، ایستگاه بارگیری و تخلیه خطوط به قطار ورود زمان بار: از صاحب شرکت 

 از کمتر بارگیری و تخلیه خطوط ظرفیت صورتیکه در .ندارد عملیات انجام در نقشی هیچ آهن راه .باراست

 بارگیری و تخلیه یاتعمل مرحله چند در و شود تفکیک قطار و انجام شود مانور عملیات باید باشد قطار طول

 و شوند می خارج یبارگیر و تخلیه خطوط از اند شده تخلیه که هایی واگن مانور عملیات طی .شود انجام

 .ان می بردزم ساعت 2 تقریبا میشه انجام عملیات این که بار هر، شوند می جایگزین پر های واگن

 تحویل آنجا به بار اردد پشتیبانی برای تشکیالتی، بار صاحب شرکت ایستگاه حوالی آهن ذوب و فوالد مشابه که جاهایی

به تحویل در  مکلف آهن اهر ندارد پشتیبانی که جاهایی و  شود انجام اآنج در بارگیری و تخلیه عملیات تا شود می داده

 .بارگیری است و تخلیه خطوط

بارگیری،  و تخلیه خط ولط بودن کوتاه و مانور های عملیات به نیاز دالیل زمان بر بودن عملیات تخلیه و بارگیری:

 آن و عدم صفوف و انبارها یتظرف محدودیت ،(...و انبرگرد واگن مثال) بارگیری و تخلیه بروز تجهیزات از استفاده عدم

 .هستند بارگیری و تخلیه بر بودن عملیات زمان بار از صاحب شرکت سایت داخل به فرعی خطوط اتصال

 قیمت گذاری در راه آهن
 .قیمتت گذاری هایی است که در راه آهن انجام می شود ...رخ دسترسی، تعرفه باری و مسافری ون

اسان اداره بازرگانی یا قیمت گذاری ها در راه آهن به این نحو است که ابتدا بدنه کارشناسی )مثال کارشنمدل معمول 

می شود و در  سپس طرح در معاونت مربوطه بررسی .مسافری( طرح پیشنویسی جهت افزایش قیمت ها تدوین می کند

ر هیئت مدیره پس از تصویب د .می شود صورت موافقت جهت بررسی و تصویب به هیئت مدیره شرکت راه آهن ارسال

 .ی شودعمدتا افزایش قیمت ها با هماهنگی وزیر راه و شهرسازی انجام م .به شرکت ها ابالغ می گردد

ریافتی از مصرف کننده ارغ از سهم شرکت راه آهن که مالک واگن موظف به پرداخت آن است، بازار تعیین کننده نرخ دف

بالغ نامتعارف مدر صورت دریافت  .جاده تضمینی برای جلوگیری از گزان فروشی استرقابت بین شرکت ها و  .است

  .شرکت راه آهن به بررسی شکایات می پردازد

 .است ها قیمت افزایش در پارامتر ترین اصلی ها هزینه تورم

ان گفت که تعمیرات عمیر و نگهداری در فصل اول بطور مفصل شرح داده شد و بصورت اجمالی می توت تعمیر و نگهداری:

 .دو نگهداری زیرساخت و سیگنالینگ با هزینه شرکت راه آهن و توسط پیمانکار انجام می شو



الک می تواند توسط نیز بسته به خواست مهزینه تعمیرات و نگهداری واگن ها توسط مالک واگن پرداخت و انجام آن 

 .های ایمنی رعایت شود خود یا شرکت های تخصصی انجام گیرد و صرفا باید استاندارد

  .تعمیرات لکوموتیو با هزینه مالک و توسط شرکت راه آهن انجام می شود

 راه آهنشرکت درآمد های 

 :که است قرار این از آهن راه دسترسی قح

 (%20(واگن( + %30) لکوموتیو( + %50) زیرساخت=  دسترسی حق

 (%45) زیربنا حق( + %5) برداری بهره حق( = %50) زیرساخت

 لیل در به در بودندبه با وجود مزایای ریل به لحاظ اقتصادی همواره ریل رقیب سرسختی به نام جاده داشته است و 

ل و نقل خاکی می به لحاظ محیط زیست راه آهن پاک ترین نوع حم .تمایالت به سمت جاده بیشتر از ریل استجاده 

یشتری به حمل و نقل ریلی ا اعطای سوبسیدهایی به راه آهن توجه باز این رو همواره دولت ها سعی کرده اند تا ب .باشد

  .داشته باشند

رف نظر از عواید حاصل صا بعنوان بخشی از بدنه دولت بر این بوده تا با .ا.در سال های اخیر سیاست شرکت راه آهن ج

 .ساندده یاری راز استفاده از زیرساخت موجب کاهش هزینه سفر با ریل شود و ریل را در رقابت با جا

 .این تنها عایدی شرکت راه آهن از حق دسترسی حاصل از تملک لکوموتیوها می باشدبنابر

بخش  در زیسا که باوجود خصوصیاین تعارض منافع شرکت راه آهن با منافع صنعت حمل و نقل ریلی موجب شده 

 آن سازی خصوصی صدق آهن راه که کوتاهی ی بازه در لکوموتیوها بخش در در بیش از ده سال اخیر، آهن هایی از راه

 مقدار این که دوش ذارواگآن هم به شرکت های وابسته به صندوق بازنشستگان راه آهن  ،لکوموتیو 60 صرفا داشت را ها

 .است ناچیزی عدد سیر تحت واگن 500 مقابل در

 .هاست یولکوموت سازی یخصوص موانعاصلی ترین  از این و کند می مقاومت واگذاری این مقابل در آهن راه

 این به مقیاس به جویی صرفه یا مقیاس مزیت بعنوان دارد وجود یمفهوم خرد اقتصاد در: ناوگان اقتصاد در مقیاس مزیت

 .یابد می کاهش کاال واحد هر تولید متوسط هزینه، تولید حجم افزایش با که شرح

 تولید تعداد فزایشا با متغیر های هزینه .است متغییر بخشی و ثابت بخشی شامل بنگاه هر های هزینه دیگر بیان به

 مقدار تولید از خاصی همحدود برای ثابت های هزینه .باشد می دارا را ثابتی مقدار محصول هر برای و یابد می افزایش

 می کاهش آن سرآنه قدارم و شده سرشکن هزینه این تولیدات تعداد افزایش با محدوده این در و باشد می دارا را ثابتی

 .شود می سرانه هزینه شدن سرشکن به منجر باال مقیاس در تولید بنابراین .یابد



 لکوموتیو و افریمس و باری واگن مالک های شرکت به فعالیت مجوز اعطای در و سازی خصوصی امر بدو در متاسفانه

 15 و 6 و 2 رایدا های شرکت به که شود می مشاهده و است نشده توجهی بدیهی و ساده مفهوم این به وجه هیچ به

 های شرکت لکتم تحت ناوگان حداقل برای های محدودیت بعدها البته .شد داده فعالیت مجوز لکوموتیو دستگاه

 30 تقریبا برای کنونا  .نشد اند گرفته مجوز قبل از که هایی شرکت برای ای ریزی برنامه اما شد داده قرار خصوصی

 ها شرکت از کدام چهی تا شود می موجب این و دارد وجود باری واگن مالک شرکت 25 از بیش بار کیلومتر تن میلیون

 .باشند نداشته را اقتصادی مقیاس مزیت از مندی بهره امکان

 کنسرسیوم رتصو به کوچک های شرکت و شود اعمال شده وضع ها محدودیت که است این شود می داده که پیشنهادی

 .دهند فعالیت ادامه

 شرکت یک تملک رد آن های واگن تمام و لکوموتیو که شود می اطالق قطاری به اصطالح به کامل قطار قطار کامل:

 .باشد

ر می شود بار موجود آنها منج روزعدم مدیریت ب شرکت راه آهن یاتعداد محدود لکوموتیوهای  از نگاه موافقین طرح:

ه در صورت تملک ت های مالک واگن مدعی هستند کشرکت ها به دلیل عدم وجود لکوموتیو بر روی زمین بماند، شرک

 .با مدیریت مناسب تر مانع رخدادن چنین مشکلی خواهند شد ،لکوموتیو

 از نگاه مخالفین طرح:

ر لکوموتیو را دارا می دواگن است و کمتر شرکتی توان سرمایه گذاری  40زینه هر دستگاه لکوموتیو تقریبا معادل ه (1

 .ح می دهند که در بخش واگن سرمایه گذاری کنندباشد و آنها هم عمدتا ترجی
 .خواهند داشت در صورت تملک لکوموتیو توسط برخی شرکت ها تبعیض هایی میان واگنهای خود و سایر شرکتها (2

رض با سیاست های این تبعیض ها در تعا .سیاست شرکت راه آهن بر حق سیر برابر برای تمام واگن ها می باشد

 .شرکت راه آهن است
اه آهن از این محل رکت راه آهن بواسطه مالکیت لکوموتیو ها درآمد کسب می کند و تقریبا تنها درآمد شرکت شر (3

 .رکت و این را برنمی تابدحذف آن مساوی است با حذف درآمدهای ش .اخذ می شود
نخواهند  ها بر شرکت های مالک واگن از پس هزینه های سنگین تعمیرات و نگهداری و تامین قطعات لکوموتیو (4

 .آمد
با اختیار بهره  ی راه آهنها است و برخی دیگر در تالش برای اجاره لکوموتیوهالکوموتیوها پیشنهاد برخی از شرکتخرید 

از لکوموتیو ها به  سپرد اختیار بهره برداریخرید لکوموتیو شرکت ها مدعی هستند که در صورت  .هستند برداری آن

  .واهند آمدخ مالکان آن از پس هزینه ها بر



 ارائه راهکار پیشنهادی

 شرکت اساسنامه و لیری نقل و حمل ساختار تغییر الیحه نویس پیش اکنون هم: رولندبرگر طرح اصالح ساختار راه آهن

 شرکت یک قالب رد آهن راه شرکت های الیتفع مجموعه است قرار الیحه این در .است شده ارائه دولت به آهن راه

 جابجایی عرصه هب مستقیما هم آهن راه شرکت دولتی، های شرکت تعدادی ایجاد با آن از پس و شود تجمیع هلدینگ

 .باشد داشته ورود ای حومه قطارهای و شهری بین مسافر و بار

 شرکت از این " رولندبرگر" ای همشاور شرکت با قرارداد دانعقا با نهایت در و المللی بین مشاوران از گیری با بهره آهن راه

 شدن پررنگ از حاکی عاتمطال این نتایج .نماید ارائه و تنظیم تهیه، را ریلی نقل و حمل ساختاری تحول طرح تا خواست

 به خود اب را خصوصی بخش جدی اعتراضات امر این و است گری تصدی عرصه در گسترده حضور و دولت اختیارات

 برطبل مرتبا شورک باالی رده مقامات بیان در و باالدستی دراسناد سو یک از بخش خصوصی مدعی است، .دارد مراهه

 درطرح یگرد سوی از اما نیست، خصوصی بخش رقیب دولت اینکه و شود می کوبیده خصوصی بخش به دادن پروبال

 بال و پر گری یتصد و اجرایی مدیریت در ولتد حضور به آهن راه شرکت و ریلی نقل و حمل ساختار تغییر و ریزی

 نقش و دشو می سردرگمی دچار خصوصی بخش ،متناقضی شرایط چنین در که است بدیهی .است شده داده بیشتری

 دستگاه هرم راس قبالاست و موافقت رغم به که است این موضوع .کند می فراموش کشور توسعه و رشد در را خود بایسته

 گسترده حضور دعالقمن شدت به هرم این بدنه کشور، اقتصادی رشد در خصوصی بخش توان از ریگی بهره برای دولت

 .سیاستگذار و حکمران فقط نه و است مجری بعنوان دولت

تر شده نه  سالی که نقش بخش خصوصی پررنگ 12از سوی دیگر بخش دولتی مدعی است که، در این مدت قریب به 

 .نداشته بلکه موجب پسرفت این صنعت در معیارها نیز شده استتنها تاثیر مثبتی بر این صنعت 

 .ارشناسانه می شودکدر مقام قضاوت بخشی از ادعای طرفین قابل تصدیق است اما منافع سازمان مانع از اظهار نظر 

 .ندبرگر طرح خوبی است اما در جزئیات انتقاداتی به آن وارد استکلیات طرح رول

 .رگوالتوری و اپراتوری سیاست گذاری، الیه مستقل 3عت راه آهن به صنتقسیم بندی  تشریح طرح:

یه متشکل از مجلس این ال .میکند مرتبط ملی های استراتژی و بودجه کالن اقتصاد به را آهن راه صنعت: اول الیه

به تنظیم قوانین وظف ممجلس  .شورای اسالمی و وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه یا شورای اقتصاد است

ه سیاست گذاری و بوزارت راه و شهرسازی موظف  .جدید در حوزه راه آهن با رویکرد پر کردن خال های قانونی است

بومی کردن سیاست  البته باید بخشی تخصصی ریلی در بدنه وزارت راه به منظور .تدوین طرح جامع حمل و نقلی است

ه تدوین الیحه بودجه بسازمان برنامه یا شورای اقتصاد موظف  .ن، تشکیل شودهای تدوین شده با چارچوب صنعت راه آه

 .و تخصیص منابع به صنعت راه آهن می باشد



 آن به مربوط ضوعاتمو وحاکمیت  سوی از که است اختیاراتی شامل و است حاکمیتی مقرراتی با رگوالتوری: دوم الیه

 متفاوتی کار سازو ماا هستند دولتی بخش دو هر واقع در .جداست گذاری سیاست بخش یعنی اول الیه از و شود می مطرح

 استانداردهای تعیین، آهن هرا صنعت در گذاری تعرفه نظام و ها قیمت آزادسازی مثال عنوان به. میکند عمل مستقل و دارند

 وضعیت درواقع و ودش می انجام رگوالتوری بخش در آنها مانند و مجوزها صدور، ریلی نقل و حمل بخش به مربوط

 والتور راه آهن در ذیلمتشکل از رگ این الیه. میدهد نشان زیرساخت و ناوگان شامل ها بخش تمام در را آهن راه صنعت

رگوالتور فرابخشی  شورای رقابت هم که بعنوان .که موظف به تنظیم صنعت در موارد زیر است وزارت راه و شهرسازی

 .ی کندمی باشد در رقابتی شدن نظارت م

 :فی که برای رگوالتور تصور می شودوظای

  اری خدمات، تنظیم تنظیم ورود و خروج از بازار، کنترل فضای رقابتی، قیمت گذاقتصادی به معنای تنظیم

 .رساختحق دسترسی به زینرخ تنظیم بودجه و یارانه های دولتی با هماهنگی سازمان برنامه و 

 سی و رسیدگی به عمل و نظارت، صدور گواهی نامه های ایمنی، بررتدوین دستورالبه معنای  تنظیم ایمنی

 .حادثه

  ردهای فنیتنظیم استانداردهای فنی، صدور مجوزهای فنی به شرکت ها، تنظیم استاندانی، فتنظیم. 

  ،تاثیر حمل و نقل بر محیط، تنظیم استانداردهای زیست محیطیتنظیم محیطی 

  ،های شبکه با سایر  ، اطمینان از ارتباط برنامهه های گسترش شبکهی برنامارزیابتنظیم شبکه حمل و نقل

 .مقررات

اپراتور  این الیه .ندده می حرکت را آهن راه صنعت های چرخ الیه 3 این و میشود مربوط اپراتوری بخش به: سوم الیه

بین بخش  ابتراه آهن به دو بخش دولتی )که همان شرکت راه آهن خواهد بود( و خصوصی تقسیم می شود و رق

ولت ارائه شود و که خدمات عمومی که به لحاظ اقتصادی قابل توجیه نیست توسط د .خصوصی و دولتی ایجاد می شود

 .در خدمات جذاب اقتصادی بخش خصوصی و دولتی رقابت کنند

والتور ذیل وزارت این رگ زمانی که .مسئله اصلی که در طرح فوق وجود دارد تعارض منافع رگوالتور راه آهن است :راهکار

وزارت راه است  ازی تعریف شود از این جهت که در این صنعت بخش خصوصی با راه آهن دولتی که ذیلراه و شهر س

اوری را نخواهد درقابت خواهد کرد در صورت بروز اختالف بین طرفین رگوالتور ذیل وزارت راه صالحیت حکمیت و 

 .هد داشتداشت و در عمل به سمت بخش دولتی گرایش خوا

سیر تعریف این نهاد میشنهاد این است که این رگوالتور ذیل شورای رقابت تعریف شود، در ضمن هیچ منع قانونی در پ

در این صورت  .اشدنیست و شورای رقابت دارای اختیار تشکیل نهاد های تنظیم بخش تخصصی در صنایع انحصاری می ب

 .بردار می شود مانع از البی شرکت های بهرهورود بخش دولتی  هم از تصدی گری رگوالتور اجتناب می شود و هم
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 وابسته خدمات و ریلی

 آهن وراه راه های در فعالیت وغیردولتی دولتی بخشهای بهینه سهم اجرایی نامه آیین .14

 96آبان  31ه گزارش میز گزد اصالح ساختار سازمانی راه آهن، نشریه ندای حمل و نقل ریلی، شمار .15

 گزارش خصوصی سازی راه آهن ایتان  .16

 

 

 

 

 

 


