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 مدیریتیخالصه 

ونقل  های حملونقل در رونق اقتصادی، توسعه و گسترش زیرساختبا توجه به اهمیت بخش حمل

ویژه  ونقل ریلی از نظر اقتصادی به های مختلف بوده است. در این میان شیوه حملهمواره مورد توجه دولت 

اهی به آمار منتشره از  ونقل برتری محسوسی را دارا است. با نگ های حملبرای حمل کاال بر سایر روش 

  بخش   یابیم که در در می  1398فارس در سال    استان  شهرسازی  و  راه  ونقل  حمل  هماهنگی  سوی مدیریت 

  حدود   جاده  طریق  از  فارس   استان  در  مسافر  ماهیانه  جابجایی  تعداد  متوسط   طور  به  مسافر  نقل   و  حمل

استان فارس در    سهم  اساس   این   بر   که   می باشد   نفر   ۲۲۰۰۰۰  و هوایی   نفر   ۵۲۲۶9  نفر، ریلی   8۵۰۰۰۰

 .می باشد  درصد  ۴٫۶8 ریلی  و  درصد  19٫3 درصد، هوایی  ۷۶ ای جاده نقل و حمل

  که   می باشد   تن  1۵1۵۰۰۰  مجموع  در  فارس   استان  در   ماهیانه  جابجایی  میزان  کاال  ونقل  حمل  بخش  در

  در   تن است که  ۲3۰۰  هوایی  و  تن  11833ریلی  تن،  1۵۰۰۰۰۰مقدار  این  از   ای   جاده  و نقل  حمل  سهم

  و   ریلی   بخش  سهم  مجموع   و   می شود   انجام   جاده   طریق   از   فارس   در استان   کاال  حمل   درصد   99  نتیجه 

 می باشد. (ریلی صد  در   ۰٫8هوایی، درصد  ۰٫۲)  درصد  یک  حد  در  و  ناچیز بسیار کاال  حمل در  هوایی

های کلی نظام در  دهد که در سیاست می ونقل ریلی نشان  بررسی قوانین و مصوبات مرتبط با صنعت حمل 

تحقیقات صورت گرفته در   ونقل ریلی تأکید زیادی شده است.ونقل، همواره بر گسترش حملبخش حمل

جابه  میزان  سالخصوص  در  مسافر  و  بار  می جایی  نشان  را  صنعت  این  در  رشد  نیز،  اخیر  دهد. های 

این صنعت، گسترش توسعه  ناوگانی در  و  بنائی  زیر  توجه ویژه    های  به سفرهای ریلی،  تمایل  روزافزون 

های حمایتی دولتی  ونقل و ارائه بسته های دولتی، مصرف پایین سوخت نسبت به سایر شقوق حمل ارگان

شرکت  ورود  برای  را  زمینه  و  است  کرده  دوچندان  را  این بخش  در  بازار  این صنعت، جذابیت  های  در 

 رده است.گذار خصوصی به این صنعت فراهم کسرمایه

های ریلی  دهد استفاده از مشارکت بخش غیردولتی برای اجرای پروژه بررسی تجربیات جهانی نشان می 

در  .  شودانجام می  دولتی و خصوصی های مشارکت بخش متداول است که در قالب انواع روش   کاملا امری 

گذاری برای اجرای هزاران کیلومتر خط ریلی مسافری تا زمان تکمیل  ایران علوه بر اینکه فرصت سرمایه 

توجهی آهن وجود دارد، تکمیل خطوط ریلی باری و ترانزیتی نیز با توجه به برآورد سودآوری قابل شبکه راه 

خطوط ریلی باری و ترانزیتی    است.  خصوصی   بخشگذاری  که دارد، یک فرصت ممتاز و جذاب برای سرمایه 

(  خسروی  –  کرمانشاه)   کشور  غرب  آهنراه   و   سرخس  -چابهار    آستارا،   -رشت  بصره،   - کشور همچون شلمچه

  با   که  است  حالی  در  این.  است  دولت  سوی  از  توجهقابل   مالی   تأمین  نیازمند   هاآن   اتمام  و  نشده تکمیل



 
  راز ی ش یمعادن و کشاورز،  عیصنا ، ی اتاق بازرگان

 گزارش کارشناسی 
  :SCCIM-FR-009-00 کد مدرک

 

2  
 

. در ایران  میسر شود  سرعتبه مالی    تأمینر داشت  انتظا  تواننمی   کشور،   اقتصاد  عمومی   شرایط   به   توجه 

متیازهای ویژه همچون  و ا،  کاهش یافتهگذاری در حوزه ساخت خطوط ریلی  انع قانونی برای سرمایه وم

گذاری  شود که سرمایه . این امر سبب می است  شدهبینی پیش های مالیاتی برای این منظور  برخی معافیت 

 ر نزد بخش خصوصی از جذابیت خاصی برخوردار باشد.در صنعت ریلی کشو

ناوگان    توسط   کشور  ایجاده   نقل   و   حمل  از  درصد   ۶  حال حاضر  در خصوص وضعیت استان فارس، در

شود. از  می   انجام   استان   ریلی   ناوگان   بوسیله   نیز  کشور   ریلی   نقل   و  حمل  از   درصد   دهم   3  و  فارس   استان

ریلی استان فارس در حال انجام است طرح اتصال پتروشیمی شیراز به  مهم ترین طرح هایی که در زمینه  

شبکه راه آهن کشور است که علوه بر اهمیت استانی یکی از طرح های مهم ملی کشور محسوب می  

کیلومتر    ۶۴۰عسلویه است به طول  -بوشهر -شود. از دیگر طرح های مطرح در استان طرح راه آهن شیراز

  عملیات اکنون  هم. ایمبوده  آن   اجرایی فعالیت  آغاز شاهد  دیگر  بار  9۷ سال ود، رک  سال چندین از  پس که 

است. همچنین    اجرا  دست  در   کیلومتر   1۰۰  طول  به  محور  1۰  قطعه   در  طرح  این  اجرایی 1398در سال  

  دست   در  آن  کیلومتر  19۰  که  کیلومتر   3۴۶  طول  به   کرمان   –گلگهر  –شیراز  ریلی  طرح  سه  ریلی   بخش   در

کیلومتر با    ۲۷1  بطول  یزد  به  اقلید   آهن  راه   و  دهد می   اتصال   جنوب  در  را  غرب  به   شرق  مسیر   که  اجراست

بنابراین با توجه به طرح های در حال احداث مشخص است    .اجراست  دست در  نیز  درصدی   8۵پیشرفت  

است توجه  که پیشرفت صنعت ریلی در استان به دغدغه مسئولین تبدیل شده است. در این میان واضح  

نقلی ریلی   از ظرفیت های حمل و  بخش خصوصی، هم در زمینه اجرای طرح های ریلی، هم استفاده 

 تواند در توسعه اقتصادی استان نقش اساسی ایفا نماید.می 

های موجود،  رو در گزارش مطروحه، با توجه به محدودیت های تهیه گزارش کارشناسی مبتنی بر داده ازاین

گذاری در این  استفاده از آمار و اسناد منتشرشده و بررسی محیط کلن اثرگذار بر سرمایه  تلش شده با

ها بخش هم در بخش کلی و هم در سطح استانی، و همچنین شناسایی و ارزیابی نقاط ضعف و قوت/ فرصت 

سرمایه  ورود  برای  را  شرایط  این صنعت،  در  تهدیدات  تحلیو  تهیه  با  و  کرده  بررسی  ل  گذار خصوصی 

SWOT های راهبردی در این حوزه یاری کنیم. گیری ، صاحبان سرمایه را در تصمیم 

 در این گزارش سعی شده به سواالت زیر پاسخ داده شود:  

پیرامون حوزه حمل و نقل چیست و پیرامون حمل و نقل ریلی کشور چه  نظام    یکل  یهااستیس   -1

 ملحظاتی در آن در نظر گرفته شده است؟
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اهداف تدوین شده در برنامه ششم توسعه کشور در زمینه حمل و نقل ریلی و توسعه راه آهن کشور    -۲

 چه تمهیداتی را در نظر گرفته است؟ 1۴۰۰انداز سالدر چشم 

برداری  های حمل و نقل ریلی کشور به لحاظ توسعه ریلی و حمل مسافر و بار چگونه است و بهره ظرفیت   -3

 ت در چه وضعیتی قرار دارد؟ استان فارس از این ظرفی

  ها و تهدیدهای کشور در صنعت حمل و نقل ریلی کشور کدام است؟ بنگاه فرصت  - نقاط قوت و ضعف    -۴

مطرح    SWOTهای راهبردی ای با توجه به تحلیل  اقتصادی جهت فعالیت در این صنعت چه استراتژی 

 شده می تواند داشته باشد؟

کشور چگونه است و    یلیمختلف فعال در صنعت حمل و نقل ر  گرانیشدت رقابت و نقش باز تیوضع  -۵

 توان داشت؟ ی صنعت م نیدر ا یگذاره یحضور و سرما تیاز جذاب ی ابیچه ارز ی فیبه لحاظ ک

 مقدمه 

ای و ریلی،  ونقل جاده کننده خدمات حمل ها، ارائه ای از فعالیت عنوان مجموعهونقل به بخش حمل 

افزوده، سهم به سزایی را  های اقتصادی، به دلیل ایجاد ارزش ی و دریایی بوده و همانند سایر فعالیتهوای

ونقل دو نقش اساسی در اقتصاد  در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال به خود اختصاص داده است. بخش حمل 

لیت بر رشد اقتصادی  عنوان یک فعاونقل، اثر مستقیمی است که به دارد. اولین نقش و کارکرد بخش حمل

عنوان زیرساخت توسعه اقتصادی  ونقل در کارکرد آن به و ایجاد اشتغال دارد و دومین نقش بخش حمل 

 ها است. سایر بخش

کند. در  ونقل هر کشوری ایفا می بدیل در توسعه شبکه حمل ونقل ریلی دارای نقش بی در این میان حمل 

آهن ونقل ریلی صورت گرفته است. ساخت راه ای در خصوص حملها توجه ویژه ایران تقریباا در همه دولت 

بین  -مشهد  برای خلق مسیر  اروپا متصل می قاره سرخس  به  را  آسیا  راهای جدید که  آهن کند، ساخت 

آهن سراسری آسیا از  زاهدان که راه -)بندری در نزدیکی دریای خزر(، ساخت خط آهن کرمان   امیرآباد

)پاکستان( به اروپا و خاورمیانه متصل خواهد    جاوه و کویته   -طریق خط آهن زاهدانطریق آن و نیز از  

 ونقل ریلی کشور است. هایی در جهت نگاه استراتژیک و اهتمام دولتمردان به توسعه حمل کرد مثال 

تا بندر امام    ترکمن  بندردر ایران افتتاح شد. نخستین خط ریلی ایران از    13۰۵از سال    آهنراه خطوط  

به تعداد مسیرهای قطار ایران اضافه شد تا جایی که    مرورزمان به خمینی امتداد یافت. با تلش مسئوالن  

  جز به تمامی کشور    .اند شده  مند بهره استان از نعمت خطوط ریلی   8 تمامی نقاط ایران، به جز  اکنون هم
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و گیلن    احمد   ایلم، کرمانشاه، اردبیل، خراسان شمالی و جنوبی، کردستان، کهکیلویه و بویر  هایاستان

، طبس، اراک، اهواز،  خاف تهران به شهرهای سمنان، شاهرود، نیشابور،    .اند پیوسته به خطوط ریلی کشور  

د خط ریلی دارد. اما  خرمشهر، مراغه، زنجان، شیراز، میانه، تبریز، یزد، زاهدان، بندرعباس، گرگان و مشه

تهران به شمار می   پرترددترینمشهد    -خط  ریلی در سراسر کشور    ترینپیشرفته   معموالارود که  مسیر 

 .قطارها نیز در این مسیر تردد دارند 

 و ساخت  معاونت و است راه وزارت هایزیرمجموعه  از کشور ونقلحمل زیربناهای توسعه و ساخت  شرکت

 جدید  ریلی خطوط ساخت کار به که است شرکت این هایمعاونت از هافرودگاه  و بندرهاآهن،  راه   توسعه 

آهن جمهوری اسلمی ایران، جمع خطوط ریلی کشور با  . بر طبق آمار منتشره از سوی راه دارد اشتغال

رسد . می   1398کیلومتر در سال    1۲998ها و مانوری در حال حاضر به  احتساب خطوط فرعی، ایستگاه

 شده است. نشان داده  1ول خطوط آهن کشور به تفکیک نواحی مختلف در جدول ط

 (1398 زیی: پا یبروزرسان نیجوپار)آخر یو بار یمسافربر یمنبع: شرکت قطارها
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  این   از  استفاده  گذشته  هایسال   به  نسبت  و  نمانده  نصیببی   ونقلیحمل  اولویت  این  از  نیز  فارس   استان

  ۲  در  تنها  فارس   استان  آهن  اعلم راه  براساس   که  ایگونه   به  است،  شده  فراگیرتر  مردم  میان  در  صنعت

  همچنین .  کردند   استفاده  قطار  از  خود  سفر  برای  مسافر  نفر  هزار  (89۰۰۰) هشتاد و نه  ، 1398 نخست  ماه

  گذشته   سال  در  فارس   استان  آهن  راه  با  شده  بارگیری  تناژ  ایران  آهن  راه   سوی  از  شده  منتشر  آمار  براساس 

  – یزد  آهنراه .  شدند   جاجابه   فارس   آهنراه   طریق  از   نفر   ۶۲۶  و   هزار   ۲۲3  زمان  همین  در   و   بوده   ۷۴۲1۶

  کار دستور   در  کشور غرب  جنوب   و شرق  شمال کریدور  تکمیل   هدف   با کیلومتری  ۲۷۴  مسافتی  در  اقلید 

  و   کهگیلویه   فارس،  بوشهر،  هایاستان   بین  فاصله  کیلومتری   3۰۰  کاهش  آن  ابتدایی  هدف.  دارد  قرار

  مهریز،   یزد،   شهرهای  از  بناست  که  آهن  خط   این.  است  رضوی  خراسان  و  جنوبی  خراسان  یزد،   بویراحمد،

  قطارهای   برای   و   ساعت  بر   کیلومتر   1۶۰  سرعت  با  فضایی   مسافرتی   قطارهای  برای   کند   عبور   اقلید   و   ابرکوه 

  فارس   استان   در   که   ریلی   مسیر   تنها  حاضر  حال در  .کند می  فراهم   را   ساعت  بر   کیلومتر   1۲۰  سرعت   باری

  و   اصلی   خط   کیلومتر  ۴۶8  ایستگاه   ۲3  مجموع  با  که   است  اصفهان  -شیراز  مسیر   رسیده  برداری  بهره   به

  کشور   ریلی  شبکه  در   کیلومتر  ۵۷۲  مجموع  با  تجاری  و   صنعتی  کیلومتر   ۵و حدود    مانوری   کیلومتر   81

 کند. می  آفرینی  نقش

 یصنعتی و تجار ،شامل مانوری یطول خطوط اصلی و فرع. 1جدول

 نواحی 
 خطوط فرعی)کیلومتر(  خطوط اصلی)کیلومتر( 

 جمع کل خطوط 
 جمع مانوری صنعتی و تجاری  جمع خط دوم  خط اصلی 

 ۶۰8.8 181.8 1۰۰.3 81.۵ ۴۲۷ 3۲ 39۵ جنوب 

 191.۴ 3۵.۴ ۲8.۴ ۷ 1۵۶ ۰ 1۵۶ لرستان 

 ۴1۷ 1۲9 ۶۲.۶ ۶۶.۴ ۲88 ۰ ۲88 اراک 

 1۰۴۲ ۲۵۲ 191 ۶1 ۷9۰ 313 ۴۷۷ تهران 

 ۴۷۰.۵ ۷۰.۵ ۴۲ ۲8.۵ ۴۰۰ ۰ ۴۰۰ شمال 

 3۶۰.۲ ۷1.۲ ۲۲.۲ ۴9 ۲89 19 ۲۷۰ قم

 1۲۰۵.۰۲ 13۴.۰۲ ۶۶.۴ ۶۷.۶۲ 1۰۷1 ۵3۵.۵ ۵3۵.۵ شرق   شمال

 99۲.19 ۲۶1.19 19۴.۵۶ ۶۶.۶3 ۷31 ۲۷۴ ۴۵۷ خراسان 

 ۶۶8.۷ 13۴.۷ 9۲.۷ ۴۲ ۵3۴ ۰ ۵3۴ غرب  شمال

 ۷۴۲ ۲۷۴ 183 91 ۴۶8 ۰ ۴۶8 آذربایجان 

 9۵۶.۷۵ 33۶.۷۵ ۲۲۴.۶ 11۲.1۵ ۶۲۰ ۲۲ ۵98 اصفهان 

 ۲۶۷.۶ 1۰۰.۶ ۲3 ۷۷.۶ 1۶۷ ۰ 1۶۷ زاگرس 

 1۰8۷ 1۴۰ 13۷ 3 9۴۷ ۰ 9۴۷ شرق 
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 ۴۶۲ ۵۵ ۴۴ 11 ۴۰۷ ۰ ۴۰۷ شرق  جنوب

 ۵۶۴ 9۲ ۵۴ 38 ۴۷۲ ۰ ۴۷۲ کرمان 

 ۵۷۲ 8۵.۴۵ 81 ۵.۵۵ ۴۶8 ۰ ۴۶8 فارس 

 8۶۴.1۶ 1۷۵.1۶ 1۲۷.1۶ ۴8 ۶89 ۰ ۶89 یزد 

 1۵۲9.3۷ 3۰9.3۷ 1۶۲.8 1۴۶.۵۷ 1۲۲۰ ۵9۷ ۶۲3 هرمزگان 

 ۱۲۹۹۸ ۲۸۳۸ ۱۸۳۵.۶۲ ۱۰۰۲.۵۲ ۱۰۱۶۰ ۱۷۹۲.۵ ۸۳۶۷.۵ جمع

 منبع: سالنانه آماری راه آهن ج.ا.ا 

   تحلیل صنعت ریلی  

وارد به هر صنعت  موجود و تازه   یهامؤسسات و سازمانها،  تواند شرکت در اختیار داشتن اطلعات می

مدت یاری نماید. صنعت ریلی نیز مانند سایر صنایع تحت تأثیر    ریزی و تعیین اهداف بلند را در زمینه برنامه 

های متنوع در زمینه ارزیابی صنعت، مشخص نمودن عوامل مؤثر بر  عوامل مختلفی است. با توجه به ارائه مدل 

آن و تعیین کارآترین مدل که بتوان در تمامی شرایط در جهت ارزیابی صنعت و تعیین عوامل تأثیرگذار از آن  

 گذاران برخوردار است. ای نزد صاحبان صنایع و سرمایهاده کرد از اهمیت ویژه استف

به این دلیل که صنعت ریلی یکی از صنایع کلن کشور محسوب می شود و سطح تجزیه و تحلیل در صنعت  

دید   افق  همچنین  و  کند  می  طلب  را  سنگینی  های  گذاری  سرمایه  معموال  و  است  ملی  سطح  مذکور 

 رسد می   گذاری در این صنعت که باید بلندمدت در نظر گرفته شود، تقلیل سطح تحلیل به استان به نظرسرمایه

بنابراین سطح بررسی توسط تحلیل گران با نگاه ویژه به استان فارس، سطح    .تواند چندان راهگشا باشد نمی

از ابعاد مختلف است و  ملی انتخاب شده است. از این روی هدف از گزارش آتی بررسی صنعت ریلی کشور  

برداری و حیطه  های بهره دهنده، زمینه های مختلف، عناصر تشکیلهای مدل دقت و توجه در خصوص توانمندی

عنوان مدل کارآ جهت  به  1PEST وتحلیلهای مختلف، مدل تجزیه ها موجب گردید که از میان مدل کاربرد آن 

چارچوبی مرتبط با استراتژی است که فعاالن    PESTلیل  وتحارزیابی جامع صنعت ریلی تعیین گردد. تجزیه 

کنند. بدیهی است که این گزارش  در زمینه استراتژی از آن، در جهت بررسی کلن صنایع مختلف استفاده می 

در خصوص وضعیت سرمایه گذاری در خود صنعت ریلی و صنایع وابسته به آن است و بخش های مرتبط یا  

مانن راه آهن مانند  و  این گزارش خارج است و مستلزم  ریل  از حوصله   ... و  ریلی  ترانزیت  نقل و  و  د حمل 

 جداگانه می باشد.های بررسی

 
1 Political, Economical, Social & Technological 
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شود. این عوامل  بررسی در این تحلیل شامل عوامل: سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی می   مورد  موارد

عنوان  کنند. این عوامل در شرایط عادی به می های ایجاد ارزش مرتبط با استراتژی ایفا  نقش کلیدی در فرصت 

 1SWOTگیرند. در سیر گزارش پس از بررسی عوامل یادشده به  بررسی قرار می   ها مورد تهدیدها و فرصت 

ها و تهدیدات موجود در صنعت ریلی پرداخته خواهد شد و در انتهای گزارش بر اساس جهت تعیین فرصت 

 ر جذابیت صنعت ریلی ایران موردبررسی قرار خواهد گرفت.  شده توسط مایکل پورتچارچوب معرفی 

 PESTتحلیل

 و  گذاریسیاست نیازمند  دولتی اقتصاد از  گذر با مردمی  اقتصاد گیریدر قالب بخش سیاسی تحلیل شکل 

 غیردولتی اقتصادی فعاالن عنوانبه   تعاونی و خصوصی بخش حضور آن، واسطهبه  که است اموری بسترسازی

های کلن اقتصادی و زیربنایی کشور صورت پذیرد و این مهم  زمینه   تمامی در ای ویژه  انگیزه  با و سهولت به

های مختلف  منظور فعالیت در عرصه ها به یابد که سازوکار و بسترهای قانونی حضور این بخشزمانی تحقق می 

قانون از سوی سیاست اقتصادی و  اندک و تسهیل بیشتری  گذاران فراهم شود و این حضور  گذاران  با موانع 

 نسبت به گذشته صورت پذیرد.

های اقتصادی و همچنین  رو تصویب قوانین و مقررات الزم مبنی بر اصلح فرآیندهای صدور مجوز فعالیت ازاین

حال تدوین قوانین  های انجام کار و درعینوپا گیر و کاهش زمان و هزینه حذف قوانین و مقررات زائد و دست 

های  سیاستناپذیر است.  ها ضروری و اجتنابهای اقتصادی توسط این بخشبرای شروع و توسعه فعالیتجدید  

 ونقل به شرح زیر است:کلی نظام در خصوص حمل

ونقل ریلی  های آن با اولویت دادن به حمل بخش   ونقل و تنظیم سهم هر یک از زیرایجاد نظام جامع حمل  .1

 و با توجه به جهات زیر: 

 ات اقتصادی و دفاعی و امنیتیملحظ •

 کاهش شدت مصرف انرژی •

 کاهش آلودگی محیط زیستی •

 افزایش ایمنی •

 ها و ناوگان و تجهیزات ناوبری و تقاضا. برقراری تعادل و تناسب بین زیرساخت •

منابع  ونقل و مدیریت و  های حملوری تا رسیدن به سطح عالی از طریق پیشرفت و بهبود روش افزایش بهره   .۲

 انسانی و اطلعات. 

 
1 Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats 
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 ونقل با توجه به نکات زیر: توسعه و اصلح شبکه حمل .3

 ای به توسعه محورهانگرش شبکه  •

 آمایش سرزمین •

 ملحظات دفاعی و امنیتی •

 سودآوری ملی •

 موقعیت ترانزیتی کشور  •

 تقاضا.  •

گسترش پوشش بیمه در  های داخلی و خارجی و جلب مشارکت مردم و  فراهم کردن زمینه جذب سرمایه  .۴

 های این بخش. همه فعالیت 

 (. 139۴ونقل،گذاری و اقتصاد حملدفتر سرمایه )  المللیونقل بین دستیابی به سهم بیشتری از بازار حمل  .۵

ایران   .در برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور است  توجه  مورد نقل ریلی و ترانزیت یکی از این محورهای  وحمل

ماندگی زیادی در حوزه صنعت ریلی شده  توجهی به این بخش دچار عقبهای گذشته به دلیل بیدر سال

 .دهد ماندگی که قدرت اقتصادی کشور را در منطقه و جهان کاهش می است، عقب

حوزه راه و شهرسازی، نیز بر اولویت بخش ریلی    در  های ابلغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم در سیاست

های کلی برنامه ششم توسعه در ابلغیه  سیاست .شده است  تأکید ونقل  های راهبردی حمل و توجه به حوزه 

رئیس  به  انقلب اسلمی  و مجمع تشخیص    زمانهم جمهوری که  رهبر معظم  برای مجلس شورای اسلمی 

 .است شدهاشاره در چندین بند آن  شهرسازی و است که به حوزه راه  بند  8۰دارای  شدهارسال مصلحت نظام 

اولویت    بر اساس،  توسعه حملاین  در  ریلی  بند  و بخش  در  آن  برای  رقابتی  مزیت  ایجاد  و  ابلغیه    ۲۴نقل 

نقل ریلی باری با اولویت تجهیز  وبر توسعه حمل  ۲۵و در بند   است  آمده های کلی برنامه ششم توسعه سیاست

های باری و اتصال شبکه به مراکز بزرگ اقتصادی، تجاری و صنعتی و مبادی ورودی و خروجی  ه و پایانه شبک

شبکه  و  منطقه مهم کشور  ریلی  به های  و جهانی  شمالای  کریدور    و   صادرات   توسعه   با هدف  جنوب   - ویژه 

این امر در صورت باز شدن فضای مراودات بین المللی کشور که هم اکنون بخاطر    است.  شده  تأکید   بار  ترانزیت

تاثیر تحریم های موجود به مقدار قابل توجهی کاهش یافته است، می تواند به عنوان یکی از فرصت های جدی  

 تلقی شود. 

از اولویت برخوردار  ، نگهداری، بهسازی و بازسازی خطوط آهن موجود کشور ایجادهنقل ریلی نظیر و در حمل

خطوط و محورهای با طول    داشتننگه است. زیرا طول عمر خطوط آهن کشور در اکثر محورها باالست و سرپا  
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که بر نگهداری، بهسازی    تأکیدی   وجود   باپذیر است.  عمر باال، تنها از طریق نگهداری، بهسازی و نوسازی امکان 

تعهدات وزارت راه و شهرسازی در زمینه احداث خطوط    و بازسازی خطوط آهن موجود کشور وجود دارد حجم 

عملکرد این وزارتخانه در تحویل خطوط    کهدرصورتی هزار کیلومتر رسیده    1۰به بیش از    139۲جدید در سال  

های  سهم باالی بخش خصوصی در مالکیت واگن   .کیلومتر در سال تجاوز نکرده است  ۲۵۰جدید از متوسط  

نقل ریلی توسط  ودر حمل  جاشدهجابه درصد از بار    88معادل    139۲تا در سال    باری برای سرویس موجب شده

  براساس   139۷  سال  در  آهنراه   بار  حمل  ظرفیت  به  با نگاهی  شوند.  جای باری بخش خصوصی جابههاواگن 

  حوزه   جذب  بار  تن  میلیون  ۴۷  ونقل کشور، حدودحمل  زیربناهای  توسعه  و  ساخت  شرکت  منتشره از سوی  آمار

 . بوده است تن میلیون  9۰ به  نزدیک حوزه این  در بار جذب  امکان  که حالی  در  شد، ریلی

باید با توسعه شبکه ریلی باری و مسافری و اتصال ریلی به کشورهای همسایه،    ششم توسعه   بر مبنای برنامه 

 شده گرفته این سند هفت هدف کلی در نظر    در  .بسترهای الزم برای توسعه صادرات و ترانزیت کاال فراهم شود

نقل ریلی و تدوین  وآهن برای تحقق توسعه حملراه گانههفت اهداف  .باید محقق شود 1۴۰۰است که تا سال 

 : برنامه ششم

 های ریلی اقتصادی کردن فعالیت ل: هدف او

های ر کردن فعالیت تهای عملیاتی برای جذابدر این بخش تلش شده است به برنامه   برای بخش خصوصی 

منظور ترغیب  از برنامه ششم به   ۵۲در ماده   .نقل ریلی پرداخته شودو گذاری در بخش حملاقتصادی و سرمایه 

 شده است:گذاری بخش غیردولتی دو بسته تشویقی در نظر گرفته سرمایه

شهری  شهری و بروندرونونقل ریلی  برداری از حملگذاری در بخش غیردولتی در احداث و بهرهالف: سرمایه

سرمایه توسعهمانند  کمتر  مناطق  در  با  گذاری  مرتبط  مقررات  و  قوانین  کلیه  مشمول  و  شده  تلقی  یافته 

 یافته خواهد بود. در مناطق کمتر توسعه گذاری سرمایه

 شود. ونقل ریلی با نرخ صفر محاسبه میافزوده خدمات حملب: مالیات بر ارزش

با رعایت سیاستپ: وزارت راه و شهرساز قانون اجرای   قانون اساسی و  ۴۴های کلی اصل  ی موظف است 

های  و الحاقیات بعدی آن و قانون حمایت از سامانه  138۷قانون اساسی مصوب    ۴۴  های کلی اصل سیاست

هدف    ای را باونقل ریلی مسافری حومهشرکت حمل  ۲۲/۵/138۵ای مصوب  ونقل ریلی شهری و حومهحمل

امور حملدهی  سازمان توسعه  و  ریلی حومهحاشیه شهرها  و ساخت خطوط مستقل حومهونقل  در  ای  ای 

های مربوطه آهن جمهوری اسلمی ایران تشکیل دهد. این شرکت با همکاری شهرداریزیرمجموعه شرکت راه



 
  راز ی ش یمعادن و کشاورز،  عیصنا ، ی اتاق بازرگان

 گزارش کارشناسی 
  :SCCIM-FR-009-00 کد مدرک

 

10  
 

ی شهری  های قطارهاهای شرکتباشد. فعالیتای در کشور میونقل ریلی مسافری حومهمتولی کلیه امور حمل

 ونقل ریلی حومه بلمانع است.طور مستقل در امور توسعه حملبه

 آهن های موجود در راه برداری کامل از پتانسیل هدف دوم: بهره 

های زیادی برای استفاده  آهن ظرفیتبا توجه به اینکه همه کارشناسان این حوزه معتقدند شبکه موجود راه  

های  یکی از ضرورت .  تمامی این قابلیت شناسایی و معرفی شود  است تابیشتر دارد در این بخش تلش شده  

  البته .  دارد  قرار  توجه  مورد  کشور  در  اکنونهم   که   است  ریلی  به ایونقلی از جاده ونقل تغییر رویکرد حملحمل

ایجاد   .شودریل انجام می  وسیله به ن نیز آ درصد   1۰و حدود   ونقل کشور از طریق جاده درصد حمل   9۰ حدود

های محیط زیستی،  کننده آسیای میانه به اروپا، توسعه صنعت گردشگری، کاهش آالیندهمسیر ترانزیتی متصل 

های موجود در  از دیگر ظرفیت  ایجاده   تصادفاتکاهش خسارات جانی و مالی  ونقل و  اقتصادی کردن حمل 

ابی به این اهداف توسعه شبکه ریلی کنونی کشور است که این  آیند. اما الزمه دستیمی  حسابکشور به آهن  راه

امر در برنامه ششم توسعه مورد توجه ویژه قرارگرفته است. با توجه به برنامه ششم توسعه، تا پایان برنامه،  

هزار کیلومتر خط ریلی در کشور موجود باشد.  ۶، تا 1۴۰۴درصد افزایش یابد و در افق   3۰خطوط ریلی باید 

کیلومتر خط ریلی    1۵۰۰جای ساخت ساالنه  ر اساس آمار منتشره از سوی وزارت راه و شهرسازی کشور به اما ب

 شده است. کیلومتر بر خطوط ریلی کشور اضافه  ۲۰۰تا  1۵۰شده است، فقط ساالنه بینیکه در برنامه پیش 

 آهنهدف سوم: تغییر چهره راه 

همچون ورود قطارهای پرسرعت، برقی کردن برخی مسیرها    در این بخش تلش شده است با اقدامات متعددی  

های تردد عابر پیاده، چهره  کشی، ایجاد فضای سبز و پلآهن همچون حریم های راه و ساماندهی اطراف ایستگاه 

 تغییر یابد. آهن راه

  آهنسازی بیشتر راه هدف چهارم: ایمن 

آهن در تلش است تا با تجهیز قطارها  ای است اما راهسوانح جاده با توجه به اینکه سوانح ریلی بسیار کمتر از   

به سامانهو سیستم  ریلی  و خطا   ATC های  برای کنترل سرعت  مناسبی  بسیار  ایمنی    صورتبه که سامانه 

 .خودکار است، سوانح بخش ریلی را به صفر نزدیک کند 

 هدف پنجم: توسعه خطوط جدید 
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است اما همه این موارد    ذکرشده ری از موارد مربوط به توسعه خطوط جدید  با توجه به اینکه در قانون بسیا 

به این منظور در هدف پنجم تلش    .واجد اولویت نیست و توسعه خطوط باید بر مبنای اولویت و ارزش باشد 

افزایش ظرفیت را در پی داشته باشد، در    که طوریبه هدفمند و هوشمند    صورتبه شده است تا توسعه خطوط  

اساس گزارش ر گرفته شو نظ بر  و شهرسازی  د.  راه  از سوی دولت و وزارت  اولویت توسعه  های منتشر شده 

های ریلی کشور  یکی از اولویت . در این راستا  المللی ترانزیت استهای ریلی اتصال به کریدورهای بین زیرساخت

طبق    و  درصد پیشرفت دارد   ۴۰  حدود1398سالتا  شروع شده و    9۲ اتصال چابهار به زاهدان است که سال  

پایان سال   تا  و شهرسازی  راه  وزارت  بهره  1۴۰۰اعلم  از  به    ترینمهم برداری خواهد رسید. همچنین یکی 

  ونقل حمل این طرح علوه بر آنکه از لحاظ  .  جنوب است-اتصال رشت به آستارا در کریدور شمال  هااولویت 

اهمیت دارد، از نظر ایجاد یک کریدور ریلی جدید برای صادرات و واردات  داخلی بار و مسافر استان گیلن  

به  در  کشور و همچنین   از مناطق شمالی کشور  المللی و دیگر  آزاد بین   هایآب و    فارس خلیج ترانزیت کاال 

است که این امر با صورت گرفتن تحوالت سیاسی و گشایش های احتمالی  کشورهای همسایه ایران بسیار مهم  

 برنامه توسعه ششم: ۵۷بر اساس ماده  مراودات اقتصادی می تواند سرعت گیرد.  در

خطه کردن مسیرها و احداث   ونقل ریلی، دوهای حملمنظور تکمیل و اجرای طرحالف: دولت مکلف است به

خصوصی و افزایش اعتبارات این حوزه در بودجه    -های دولتی السیر، علوه بر مشارکتخطوط برقی و سریع

( منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت را در قالب بودجه ساالنه به وزارت راه  %1)  ساالنه، یک درصد 

 یافته اجرا گردد. ونقل ریلی با اولویت مناطق کمتر توسعههای حملو شهرسازی اختصاص دهد تا طرح

ریزی  ای برنامهگونهبه  18/9/138۶ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت  ب: با توجه به قانون توسعه حمل

ونقل ریلی  درصد و سهم حمل  3۰ونقل ریلی باری حداقل به  شود که در طول اجرای قانون برنامه سهم حمل

 درصد برسد. ۲۰مسافری به حداقل 

  شدهگرفته ونقل ریلی اعتبار در نظر  هزار میلیارد ریال برای حوزه حمل   8۲کل کشور،    98در الیحه بودجه سال  

ونقل ریلی و  نگهداری و توسعه خطوط ریلی، ناوگان حمل   ازجمله مختلف    هایحوزهاست که این اعتبار برای  

 .است آهنراه  هایایستگاه نگهداری و توسعه 

 نقل ریلی وهدف ششم: ایجاد منابع مالی پایدار برای توسعه حمل 

مالی و اعتبارات است که در    تأمیننقل ریلی نیازمند  ودر سند توسعه حمل   توجه  موردتحقق تمامی اهداف   

قانون بودجه    ۲از ظرفیت بند »ق« تبصره    ویژه به های موجود کشور  این بخش تلش شده است تا از ظرفیت 
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  که در قانون رفع موانع تولید نیز مصوب شده است، استفاده شود. همچنین در این هدف تلش شده   193سال  

  منابع   مانند صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی  های قانونی موجود در کشوراست تا از دیگر ظرفیت

 شود. قانونی تدوین و طراحی  صورتبه نقل ریلی ومالی پایداری را برای توسعه حمل

 هدف هفتم: رفع موانع مالی

یک شرکت    عنوانبه آهن  وده است این بار نیز راه آهن ببا توجه به اینکه همواره رفع موانع مالی در دستور کار راه 

گرفت در طول سالیان گذشته اعتباراتی  دولتی که برای انجام امور از اعتبارات و منابع بودجه عمومی بهره می 

آهن با توجه به بدهکاری شرکت راه   نهایت  در های زیادی شده و  ها دریافت کرد که منجر به بدهی را از بانک 

و  فعالیت مالی  موانع  این  با حل  تا  بنابراین تلش شده است  این شرکت در حوزه عمرانی مختل شد،  های 

آهن فراهم  های عمرانی در راه آهن از سوی دولت زمینه سرعت گرفتن فعالیت های شرکت راهپرداخت بدهی

ها از  آهن به بانکپرداخت بدهی شش هزار میلیارد تومانی راه شود به همین منظور در نخستین گام شرایط  

 .است شدهفراهم سوی دولت 

برای بخش خصوصی، صنعت    گذاریسرمایه   هایحوزه یکی از سودآورترین  بر اساس عامل اقتصادی در تحلیل  

شود،  برشمرده می اساسی در زندگی انسان    فاکتورهای عنوان  نقل در دنیای امروز به و حمل  .ونقل ریلی استحمل

مسافرت  جابه انواع  همچنین  و  تفریحی  و  کاری  محموله های  و  بار  و  جایی  ابزارها  طریق  از  همگی  ها 

جایی انسان و بار در دست انسان امروز  وناگونی برای جابه ی گپذیر است. ابزارهانقل امکانوهای حملزیرساخت

ترین  عمومی مانند اتوبوس، قطار و هواپیما از مهمنقل  و ابزارهای حمل  ازآنپسهای شخصی و  است، خودرو 

 د.شوناین ابزارها برشمرده می 

  قرارگرفته اقشار متوسط و پایین جامعه   توجه  موردهای باال کمتر نقل هوایی به دلیل هزینه و استفاده از حمل  

جایی کاال در  نقل بار و جابه و بیشتر است. همچنین بحث حمل  مراتببه و رقابت بین خطوط زمینی و ریلی  

از طریق خطوط    بار  حملپذیر است، از طرفی سهولت سفر و  های زیادی تنها با قطارهای باری امکان بخش

های بصری سفر با قطار، همگی در  های استفاده از این خطوط و جذابیتریلی، همچنین پایین بودن هزینه 

نقل ریلی بر  وسوی دیگر میزان اثرگذاری خطوط حمل   از   .است  تأثیرگذارقطار و سفرهای ریلی  توجه افراد به  

گذاری  های تولید و اشتغال و سرمایه ساختار اقتصادی جوامع بر کسی پوشیده نیست، این اثرگذاری در بخش 

 
انرژی در  سازی، کاهش گازهای گلخانهبهینه  هایطرحاجرای    منظوربر اساس این بند: به 1 صنعت )با اولویت صنایع   ازجملهمختلف    هایبخشای و کاهش مصرف 

با اولویت شهرهای بزرگ و ) CNG ، گسترش استفاده ازپذیر  تجدیدهای  ، ساختمان، توسعه استفاده از انرژیشهریبرون عمومی و ریلی درون و    ونقلحملبر( و  انرژی
قانون   (44)  چهارمهای کلی اصل چهل و  شود با رعایت قانون اجرای سیاستمصرف، به وزارت نفت اجازه داده می( و تولید خودروهای کمشهری بیناصلی    هایراهمسیر  

 .گذاران بخش خصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل، قرارداد منعقد نمایداساسی با متقاضیان و سرمایه
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زیربنای اقتصادی کشور  عنوان  نقل ریلی از آن به وای است که کارشناسان حملگونه است. اهمیت این بخش به

 .دانند نقل ریلی میوهای قوی برای رسیدن به توسعه را بحث حمل کنند و یکی از اهرم یاد می 

میلیون  ۴۵به    ۲۵ظرفیت حمل مسافر توسط ناوگان ریلی از    1۴۰۰تا سال    شدهانجام   هایریزیبرنامه طبق  

ن اضافه شود. ظرفیت حمل بار توسط ناوگان ریلی  ای نیز باید به آ نقل حومه ویابد و حملمسافر افزایش می 

 .میلیارد تن کیلومتر برسد  88میلیارد تن کیلومتر باید به  ۲۲کشور نیز از  

تومان آن از طریق بودجه عمومی کشور،    میلیارد  هزار  ۲۴  نیاز موردگذاری  تومان سرمایه   میلیارد  هزار  ۷۰از  

نفت و    میلیارد   هزار   ۲۲ قانونی توسط وزارت  با    میلیارد  هزار   ۲۴تومان آن طبق مصوبات  باید  تومان دیگر 

باید سهم    1۴۰۴ساله و تا افق    ۲۰انداز  سند چشم   اساس   بر  .شود  تأمین های بخش خصوصی  استفاده از سرمایه 

درصد از  3۰به   1۰از  جایی بار  درصد و سهم جابه 18به   ۴جایی مسافر از  شهری در جابه نقل ریلی برون وحمل

 .نقل کشور برسد وکل حمل 

آهن جمهوری اسلمی ایران با توجه به گستردگی این صنعت متعدد و  گذاری در شرکت راه های سرمایه زمینه 

اصلی  ناوگان  و  زیربنا  بخش  دو  اما  است.  بخشمتنوع  سرمایه ترین  برای  هستند ها  مهم  طرح   .گذاری  های 

گذاری  های سرمایه امل دوخطه کردن مسیرهای گلوگاهی و همچنین نمونه بسته گذاری در دو بخش، ش سرمایه

باری، مسافری و لکوموتیو جهت توسعه ناوگان بار و مسافر از اولویت باالی مشارکت برخوردار    در خرید واگن 

 . کنند است که با توجه به موقعیت جغرافیایی و حجم کار مبالغ مختلفی از سرمایه را طلب می

  در درصد بوده است. این رقم   8/ ۷سال گذشته حدود    1۶های فسیلی در ایران، طی  روند رشد مصرف سوخت 

  ذکرشدهدرصد    ۲/1متوسط رشد تولید ناخالص سرانه کشور    که درحالی درصد بود.    ۷/۴حدود    ۶3-۷3  هایسال

  بود، که در این میان   میلیون مترمکعب   3/۵8در ایران،    ۷۷فرآورده نفتی در سال    ۵است. کل مصرف نهایی  

  درصد،  ۶/۶1با    مجموع در  (ویژه زمینیبه )ونقل  ترین سوخت بخش حملعنوان اصلیمصرف گازوئیل و بنزین به 

  درصد از کل انرژی   ۲۵باالترین سهم مصرف سوخت را به خود اختصاص داده است. آمار حاکی از آن است که  

  میلیارد ریال یارانه برای مصرف روزانه بنزین در   1۰۰  اتنه  .شودونقل مصرف می تولیدی کشور، در بخش حمل

شود )این رقم بیش از  میلیارد دالر یارانه بنزین می  3شود، که ساالنه بالغ بر  کشور از سوی دولت پرداخت می 

  1۵رغم سهم  ونقل، علی اکنون بخش ریلی حمل هم  (.ونقل ریلی کشور استکل بودجه بخش حمل  برابر   1۰

دهد. آمار  درصد مصرف گازوئیل را به خود اختصاص می   ۲ونقل بار و مسافر در کشور، تنها  درصدی از حمل 

لیتر و در    ۷/۶آهن برای حمل هزار تن بار،  بانک جهانی حاکی از آن است که میزان مصرف سوخت در راه 

آهن، کیلومتر بار، توسط راه   - تن  هزار  یکجایی هر  همین اساس برای جابه   بر   .لیتر است  33ای،  جاده   ونقل حمل
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کیلومتر در بخش    -میلیارد تن  1۶شود که با توجه به حمل متوسط ساالنه  جویی می سوخت صرفه   لیتر  3۰

خت  ، مقدار مصرف سوشده  منتشربا توجه به آمار    .شودجویی می میلیون لیتر سوخت، صرفه   ۴8۰  ساالنه  ریلی،

  درصد کمتر از   ۷۵بوس،  درصد کمتر از مینی   3۰درصد کمتر از اتوبوس،    1۰بخش ریلی در شرایط برابر،    در

  ۵/۰جایی هر نفر کیلومتر،  ، بخش ریلی، در جابه روازاین   .درصد کمتر از هواپیما است  8۵و    سواریاتومبیل 

  لیتر میلی   ۷/۴1لیتر نسبت به سواری و  میلی   ۷/۲1بوس،  لیتر نسبت به مینی میلی   3متر نسبت به اتوبوس،  میلی 

شود که بدانیم  تر می این موضوع زمانی روشن  اهمیت  .کند جویی می نسبت به هواپیما در مصرف سوخت صرفه 

نفر کیلومتر سیستم تنها، میزان جابه   بربالغ   138۵  ای و ریلی( در سال ونقل عمومی )جاده های حملجایی 

گرفتن میزان نفر کیلومتر طی شده توسط وسایل نقلیه خصوصی،    نظر   در ر بود، که با  میلیون نفر کیلومت  ۶8۵۵۰

 .یابد افزایش می  شدتبه مقدار آن 

هایی است که علوه بر ایجاد اشتغال در واحدهای صنعتی، در یک دوره بلندمدت  بخش  ازجملهسیستم ریلی  

برداری هر دستگاه واگن مسافری برای  طور متوسط ساخت و بهره کند. به مشاغل خدماتی متنوعی را ایجاد می 

دستگاه    1۷ادل با  جایی مسافر با یک قطار معجابه   میزان  .نماید ساله ایجاد اشتغال می   3۰نفر در یک دوره    1۵

مشهد در صورت توقف قطارها، نیاز به    -تنها در مسیر تهران   دیگرعبارتبه فروند هواپیماست.    3اتوبوس و یا  

 . اتوبوس است که ترافیک و تصادفات ناشی از آن قابل برآورد است 3۵۰پرواز هوایی در روز و یا بیش از  ۶۰

راه  مورد  بهره های سریع آهندر  انالسیر،  ازای کیلومتر مسافر  وری  به  ونقل  برابر حمل  8/  ۵  جاشدهجابه رژی 

در مصرف انرژی   توجهقابل جویی  دهنده صرفه که نشان ای با اتوبوس استونقل جاده حمل   برابر  3/  ۲هوایی و  

توسط اتحادیه    شدهانجامتحقیقات    اساس   براست که    روازاین ای است،  آن کاهش تولید گازهای گلخانه   تبع به و  

کیلومتر بهترین گزینه سفر محسوب    8۰۰تا    ۴۰۰های بین  آهن تندرو برای مسافت ، راه 1ها آهنالمللی راه بین

آهن کشور صاحب خطوط راه   ۲۴نزدیک به    ۲۰1۴، تا سال  ۲وورد واچ  شود. همچنین طبق تحقیقات موسسهمی 

 . اند پرسرعت شده

برای این قطار در دنیا در حال به   تقاضا  طول کل مسیر    ۲۰11تا    ۲۰۰9که بین سال  طوری افزایش است، 

از   حدود    1۰۷۰۰عملیاتی  به  حال    8۰۰۰است،    یافته افزایشکیلومتر    1۷۰۰۰کیلومتر  در  دیگر  کیلومتر 

  ۴3۰۰۰توان  طول این خطوط را می   درمجموعاست.    شدهریزی برنامه کیلومتر    1۷۷۰۰وساز است و  ساخت

های بلندمدتی  آهن دنیا است. برای نمونه ترکیه طرح درصد کل خطوط راه   ۴ه معادل  کیلومتر برآورد کرد ک 

 
1 UIC 

2 worldwatch 
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  یافته توسعه کیلومتر دارد. کشور آمریکا که جزو کشورهای کمتر   ۲۴۲۴برای افزایش خطوط پرسرعت خود تا 

برنامه  تا سال  از این نظر است،  از حمل   ۲۰3۰ای در دست دارد که  بابخش بزرگی  قطار    ونقل مسافری را 

 .پرسرعت انجام دهد 

  1۰1۶۰مجموع طول خطوط اصلی ریلی کشور    139۷تا پایان سال  بر اساس ساالنامه آماری راه آهن ج.ا.ا  

کیلومتر خط فرعی    ۲838کیلومتر آن دوخطه است. همچنین    18۰۰است که حدود    شدهگزارش کیلومتر  

رسد. کیلومتر می   1۲998)صنعتی، تجاری و مانوری( وجود دارد که با احتساب آن، کل خطوط ریلی کشور به  

های باری نیز در این سال به ترتیب  های خدماتی مسافری و واگن های مسافری، واگن تعداد لکوموتیوها، واگن 

  شده است.ثبت   ۲۲۷1۵و  33۲،  ۲۲۰۵،  8۶9برابر 

 SWOTل تحلی

تواند  ها و تهدیداتی که صنعت ریلی کشور را می ، و از طرف دیگر فرصتصنعتبررسی نقاط قوت و ضعف  

های  شرکت و همچنین کشف مزیت SWOT وتحلیلتجزیه تواند تحلیل ما را در  قرار بدهد، می   تأثیرتحت  

های رقابتی احتمالی شرکت یاری رساند. در این راستا به بررسی این عوامل در  رقابتی ذاتی صنعت و مزیت 

 .پردازیممی انداز صنعت ریلی کشور سند چشم

فر مسا جاییجابه در شهریبرون ریلی ونقلحمل سهم باید 1۴۰۴ افق تا و ساله ۲۰ انداز چشم سند اساس   بر

 به دستیابی جهت که برسد  کشور ونقلحمل کل درصد از 3۰ به 1۰ از  بار جاییجابه سهم و درصد  18 به ۴ از

 زیر  توسعه  هایطرح  در  شرکت گذاریسرمایه  و مشارکت توسعه به بیشتری  توجه است الزم سند، این اهداف

زمینه  آهن صورتراه  ناوگان و بنائی  صنعت این گستردگی به توجه با آهنراه  در گذاریسرمایه هایگیرد. 

 زیربنایی هایپروژه  در خصوصاا   ریلی، هایطرح  گذاریسرمایه  حجم بودن  باال به توجه با و   .است متنوع و متعدد

پذیری  توجیه  راستای در صنعت، این در مطرح گذاریسرمایه  هایفرصت شرکت با تشخیص است الزم ناوگان و

وتحلیل داخلی و خارجی در این صنعت بپردازد. با توجه به آمار و مستندات  به تجزیه   هاطرح  این  و مشارکت در 

،  آهن جمهوری اسلمی ایران که در سالنامه آوری این شرکت نمایه شده استشده از سوی شرکت راه ارائه

 رده شده است.آو  ۲آهن در جدول ناوگانی موجود راه  و وضعیت زیربنایی

در صنعت ریل که هدف آن رسیدن طول خطوط ریلی    1۴۰۴شده در سال  بینیجدول فوق با وضعیت پیش 

)تعداد    هاهزار کیلومتر محقق شده است(، افزایش سایر ظرفیت   13)که در حال حاضر  هزار کیلومتر ۲۵کشور به  
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  در   درصد   3۰بیش از    همچنین رسیدن به هدفواگن، لوکوموتیو و ...( متناسب با افزایش طول خطوط ریلی و  

 ، تفاوت چشمگیری دارد. ریلی ونقل حملکشور با شبکه   در حمل مسافر  درصد  ۲۰بار و  حمل
 

 : وضعیت زیربنایی و ناوگان موجود ریلی کشور ۲ جدول

 سال 
تعداد مسافر  

نفر( )  

بهسازی خطوط  

کیلومتر( )  

بازسازی خطوط  

( لومتری)ک  

طول خطوط  

کیلومتر( اصلی )  

تعداد کل واگن  

 باری 

تعداد کل  

واگن  

 مسافری 

تعداد  

لکوموتیو در  

س ی سرو  

تعداد کل  

 لکوموتیو

پرسنل 

نفر( )  

139۰ ۲8۵۵99۰۰ 13۴ ۲۰۷ 999۲ ۲۲۰8۲ ۲۰۵۵ ۴39 ۷۵۰ 1۰۷۴۶ 

1391 ۲۷۰1۵۲۵۰ 131 ۷۷ 1۰۲۲3 ۲۲۲3۰ ۲1۰۵ ۴33 ۷۷8 1۰۵3۴ 

139۲ ۲۵۵331۲۰ 1۲۲ 113 1۰۴۰۷ ۲۲۵۶۲ ۲1۶۰ ۴۵9 8۲1 9991 

1393 ۲۴8۰۲38۴ ۲31 1۵۰ 1۰3۷۶ ۲۲۷1۵ ۲۲۰۵ ۵۰9 8۶9 9۵۰۲ 

139۴ ۲۴۴۵۲۶۰3 ۲۲۵ 1۷۵ 1۰۴۵9 ۲۲8۰3 ۲۲1۰ ۵۴۵ 9۰1 9۲1۶ 

139۵ ۲3۰۴1۵3۲ ۲۲۰ 1۴۷ 1۰۴۷۵ ۲۴۰89 19۷۷ ۵۵۶ 91۵ 9۰۲۲ 

139۶ ۲۴۴8۰۴9۲ 13۲ 1۰۷ 11۰۶1 ۲۴۵۴۶ ۲۰3۴ ۵81 91۷ 881۲ 

139۷ ۲8۰93۵۲۶ ۷۴ 81 11۴۶1 ۲۵398 ۲۰93 ۵83 9۲8 8۴۰3 
 

 راه آهن ج.ا.ا  یمنبع: سالنامه آمار

درصد است که با    11/  8ونقل بار کشور،  جایی بار از کل بازار حملآهن در جابه حاضر سهم شبکه راه درحال

  این امر با  .سال آینده غیرممکن است  ۶درصد در    3۰تکیه بر منابع دولتی، تحقق هدف افزایش این سهم به 

در این صنعت، الزم است    1۴۰۴شده در سال  انداز مطرح های دولت مبنی بر دستیابی به چشم سیاست  توجه به

آهن منتشرشده، میزان ناوگان موردنیاز  آماری که توسط شرکت راه بررسی ویژه قرار گیرد. حال با توجه به    مورد 

 شده است.نشان داده  3آورده شده است که در جدول   1۴۰۰ انداز سالبرای دستیابی به این چشم 

 1۴۰۰نیاز برای تحقق اهداف  : ناوگان مورد3 جدول

میلیارد ریال() ازیموردنمنبع  جمع سهم گذار ه یسرما نوع ناوگان  تعداد    

۵۶%  ۲۰۰۲۲۰ 

 لوکوموتیو باری  ۶18 ۶۷98۰

 واگن باری  ۲8۵۰۰ 8۵۵۰۰ بخش خصوصی 

 واگن مسافری  1۵۵8 ۴۶۷۴۰

44%  1۵۶۴۷8 

 لوکوموتیو مانوری  ۲3۰ 1۴9۵۰

آهن راه  

 لوکوموتیو مسافری  18۶ ۲۰۴۶۰

ر یالسعیسر قطار   ۶۲1 ۵۷۷۶8  

ی احومهقطار   ۶۵۰ ۶۰۴۵۰  

 امداد و نجات سنگین  1۵ 1۶۵۰

 امداد و نجات سبک  ۲۰ 1۲۰۰

۱۰۰ %  جمع ۳۲۲۹۸ ۳۵۶۶۹۸ ۳۵۶۶۹۸ 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت ران،یا  یلیصنعت ر یمنبع: سند راهبرد
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  حدود  و  است  سال  ۲۷  تقریبا   ایران  باری  ناوگان  دستگاه  ۲۲۰۰۰  از  بیش   عمر  میانگین  دهد می   نشان  هابررسی

  3۰  عمر  برای  ناوگان  طراحی   به   توجه   با  که  دارند   عمر   سال  ۴۰  از  بیش  موجود،  لکوموتیوهای  از  درصد   ۴۵

  شوند می   محسوب  فرسوده  موجود  ناوگان   از  بخشی  است  نیز  سال  ۴۰  تا  افزایش  قابل  مناسب  تعمیرات  با  که  سال

  سیر( بار بدون  و   بار با) سال  در  کیلومتر   هزار 8۰ از کمتر   سالیانه  کشور باری  ناوگان .ند دار  جایگزینی به  نیاز  و

  باری   ناوگان   پایین   وریبهره   نشانگر  که   است  کیلومتر   ۲۲۰  از   کمتر   روزانه   معادل  کیلومتراژ   این  که   کند می 

  رسید   اهداف  به  موجود  ریلی  حمل  قابل  بار  و   ناوگان  با  توانمی   وری بهره   افزایش  با  که  است  حالی  در  این  .است

 ولی   بوده،   مناسب  مسافری  ناوگان  از   وریبهره   چه  اگر  است؛  نو  ناوگان  به  نیاز  باری  ناوگان   نوسازی   برای  صرفا  و

  دستگاه   ۶۵۰  نیاز  بینیپیش   و  نبوده  سودآور   خصوصی  هایشرکت   برای  شهری  بین  ریلی   مسافر  ونقلحمل

 .رسد نمی  نظر به بینانهواقع   1۴۰۰ سال تا  مسافری واگن

  هایواگن  ،( مانوری مسافری، باری،)  لکوموتیوها   بر   مشتمل   آهنراه   حوزه   دو  در  کشور  ریلی   ناوگان  کمبودهای 

  در  شهری  سبک  قطار  و  تراموا  مترو،  هایواگن   و  السیرسریع  قطار  و   خودکشش قطار مسافری،  هایواگن   باری،

  سال  در  شرکت  این  خود  توسط   که  1۴۰۰  سال  تا  آهنراه   نیاز  بینیپیش  .است  بندیتقسیم   قابل  شهرهاکلن 

  ۶18  باری   لکوموتیو   خصوص   در   آهنراه   ناوگان   ریلی  بخش   کمبودهای   دهد می   نشان  است   شده   اعلم   139۴

  ۲8۵۰۰  باری   واگن   مختلف  انواع  دستگاه،  ۲3۰  مانوری  لکوموتیو  ،دستگاه   18۶  مسافری  لکوموتیو   دستگاه،

  است   دستگاه  ۶۲1  السیرسریع   قطار   و   دستگاه   ۶۵۰  ایحومه   قطار   و   کششخود   قطار   مسافری   واگن   دستگاه،

  طبق   .دارد  وجود   کمبود  برآورد  آهنراه   حوزه  در   ریلی   نقلیه   مختلف   وسایل  دستگاه  3۲3۶۰  مجموع   در   که 

  که  باشد   تن   میلیون   9۵  از  بیشتر   باید   139۷  سال  در   آهنراه   با  حمل   قابل  بار  حجم   حداقلی،   هایبینیپیش

 .است کرده  حمل را  تن میلیون  ۴۷ آهنراه

توان  شده، در حوزه ناوگان ریلی و هم زیربنا می بینیمی توان به اختلف در وضعیت موجود با وضعیت پیش 

گذاری در این حوزه به زمان و سرمایه زیادی نیاز دارد، دولت  عنوان یک فرصت نگریست. ازآنجاکه سرمایه به 

ها در جهت تأمین ناوگان ریلی و زیربناها قرار داده است. این  شرکت ای برای ترغیب  های حمایتی ویژه بسته

سرفصل  از  هریک  توضیح  به  گزارش  ضمایم  بخش  در  که  است  زیر  موارد  دربردارنده  حمایتی  ها بسته 

 شده است:پرداخته 

 ، های باری نوتثبیت حق دسترسی واگن  .1

 ،جویی مصرف سوختپرداخت سهم درآمد صرفه . ۲

 ، های مسافریحمایتی خرید سالن بسته . 3
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 ، گذاریسوم مبلغ کل سرمایه امکان مشارکت تا سقف یک. ۴

 ، های دوخطهپرداخت حق دسترسی خطوط موجود در پروژه . ۵

 ، پرداخت تسهیلت از محل وجوه اداره شده. ۶

 ،تضمین خرید خدمات کشش. ۷

 ، آالت ریلی مکانیزهخرید خدمات ماشین . 8

 ، تسهیلت از محل منابع صندوق توسعه ملی پرداخت  . 9

 ، مشارکت در احداث خطوط فرعی. 1۰

 ، تضمین شرکتی. 11

 و   های مالیاتیمعافیت. 1۲

 . 1۴۰۰بخش ریلی و سایر شقوق تا افق  با بارنامه( و مسافر زیر )جایی بار  بینی جابه پیش  .13

 تولید در بخش ریلی 

  پارس   واگن  شرکت   در  داخل  ساخت  توانمندی   دهد می   نشان  ریلی ایران محاسبات در انجمن    و   هابررسی  نتایج

  درصد   18  مترو   واگن  و   درصد   ۵۰  مسافری  و   باری  بوژی   ،درصد   ۶۵  مسافری   واگن  درصد،   ۷۰  باری   واگن   در

  برای   لکوموتیو  مپنا  شرکت  در   و   درصد   3۲  حدود  تهران  سازیواگن   شرکت   در   داخل  ساخت  توانمندی   ؛است

  این   تولیدی  جدید   لکوموتیو  در   که  درحالی  شودمی  برآورد   درصد  ۲3 حدود  زیمنس  تولیدی  لکوموتیو   ساخت

  ارزیابی   درصد   ۵۵  شرکت  این  سازیداخلی   درصد   کل   در  است،  شده  طراحی  داخلی  فنی   دانش  با  که  شرکت

  شود، می   برآورد   درصد   3۲  سبز  پلور  شرکت  تولیدی  مسافری  واگن  داخل  ساخت  درصد   همچنین،  شود.می 

  در   آن تولیدی باری هایواگن  و درصد   ۴1 حدود ایریکو شرکت ریلی اتوبوس  داخل سهم و سازیبومی  درصد 

  حدود   درخشان  فوالد   و   کوثر   سازیواگن   شرکت  در  باری  واگن  تولید   داخل  ساخت  سهم  است؛   درصد   ۶9  حدود

 .شودمی  برآورد  درصد   ۶3

  مواد   و   معدنی   مواد   ونقلحمل  در   که  است  بلند لبه   نوع   از  هایواگن   به   مربوط   باری  هایواگن   تعداد   بیشترین

  از   خارج   از   کشور  باری  هایواگن   درصد   ۵9  حدود  دارد؛   کاربرد   مشابه   صنایع   و   آهنذوب   هایکارخانه   اولیه 

  ایریکو،   پارس،   واگن  باری  هایواگن   سازنده  چهار  توسط   هاواگن   درصد   ۴1  شامل  مابقی  و   اند شده  تأمین   کشور

 .اند شده  تولید  درخشان فوالد  و  کوثر  سازیواگن 

  داخل   تولید   سهم  درصد   9۲  از  بیش   واگن   8111  تولید   با  پارس   سازیواگن   شرکت  سازان،واگن   این   میان  در

 .دارند  داخل  تولید  در اندکی سهم سازانواگن   مابقی  و  داده اختصاص  خود  به  را
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  ۲۲۰۰۰  از  بیش  عمر  میانگین  و  داشته   عمر  سال  3  واگن   ترینجوان   و   سال  ۵9  واگن  ترینمسن   باری  بخش  در

 هاواگن   نوسازی   و   است  باال  کشور  باری   هایواگن   سن  اساس   این   بر  است،  سال  ۲۷  تقریبا   ایران   باری   ناوگان

  اطمینان  قابلیت  بودن  کم   و   فرسودگی  نیز  ناوگان  متوسط   سرعت  بودن  کم  دالیل  از  یکی  است،  اولویت  در

  یا  و (  تخته   ۴  یا  تخته   ۶)   خواب  هایواگن   انواع   به  معموالا  مسافری  ونقلحمل  هایاست. واگن   ریلی   ناوگان

 .شوند می  بندیتقسیم السیرسریع  قطار و  ریلی  اتوبوس  خودکشش،  هایواگن   دار،صندلی  سالنی هایواگن 

  کشورهایی  از  ، CKD  صورت   به  فناوری   انتقال   فرایندهای  انجام   با  کشور  مسافری ناوگان  از   درصد  ۲۲.3  تقریباا 

  شده   تأمین   پلورسبز  و  ایریکو   پارس،   واگن   مانند   داخلی  سازانواگن   توسط   رومانی  و  جنوبی   کره   آلمان،   مانند 

  این   دارد،  قرار  سازانواگن  اول   مقام   در   درصد   1۴.۴  با  قدمت  دلیل  به  پارس   واگن  شرکت  میان  این  در  .است

  شرکت   از  اتوبوسی  ستترن   همچنین  و  اتریش SGP شرکت  از  معمولی   خواب  هایواگن   تولید   زمینه   در  شرکت

 .است کرده  مبادرت  زیمنس

  شرکت   از  باس   ریل   نام  به   اتوبوسی  مسافری   هایواگن  از   نوعی   تولید   سهم  از   درصد   ۲.3  کسب   با   ایریکو   شرکت

  از   فناوری   انتقال  طریق  از   درصد   ۵.۶  سهم  با   نیز   سبز  پلور   شرکت   .است  کرده   فناوری   انتقال   روتم   هیواندی

 .است کرده  اقدام  چهارتخته مسافری  هایواگن   تولید  به نسبت  رومانی آسترا شرکت

ها، تهدیدات، نقاط ضعف و قوت در صنعت ریلی ایران  به بررسی فرصت   ۵و    ۴در ادامه گزارش در قالب جدول  

 گیرد. بررسی قرار می  مورد SWOT عوامل چهارگانه تحلیلشود و سناریوهای مختلف تلقی پرداخته می 

 ها و تهدیدات در صنعت ریلی . بررسی فرصت۴جدول

 هافرصت تهدیدها 

انحراف   • نرخ  افزایش  احتمال    نشده ینیبشیپ خطر 

با زمان    شدهیزیربرنامهی نداشتن زمان و هزینه  خوانهم)

 ی زیرساختی. هاپروژهو هزینه واقعی( در  

 سرمایه ثابت زیاد. نیاز به  •

سرمایه   • بازگشت  دوره   .بلندمدتو    مدتانیمداشتن 

برای    1۰تا    8بین  )  مدتانیم مانند  هاپروژهسال(  یی 

  3۰تا    ۲۰)بین    بلندمدت کردن و برقی سازی، و    دوخطه

 یی مانند احداث خط جدید. ها پروژهسال( برای 

 نوسانات نرخ ارز. •

ونقل ی آن گسترش حملها و درنتیجهتوسعه زیرساخت  •

 .1۴۰۴انداز باری و مسافری در چشم

با افزایش بهای    وجود تقاضای کافی در حمل مسافر و بار •

ای، نقل جاده  و  بودن حمل  و کاهش سودده    سوخت 

حمل  توسعه  سهم  جهت  حصول  امکان  و  ریلی  ونقل 

 .آهنمطلوب بار و مسافر در راه

به    • کمک  جهت  دولت  حمایتی  بسته  تخصیص 

بخشسرمایه در  خصوصی  بخش  مانند:  گذاری  هایی 

 بهسازی  کردن، برقی  بندی، تراک  نمودن، دوخطه

 اصلح  و احداث خطوط، بازسازی و نوسازی  خطوط،



 
  راز ی ش یمعادن و کشاورز،  عیصنا ، ی اتاق بازرگان

 گزارش کارشناسی 
  :SCCIM-FR-009-00 کد مدرک

 

20  
 

مراکز   • از  برخی  پوشش  بنادر  استانعدم  از  برخی  و  ها 

منجر به از دست دادن برخی  )از خطوط ریلی    مهم کشور

 (.شودیممشتریان بالقوه و بالفعل شرکت در این مناطق  

تخصیص   • تسهیلت  بودجه    موقعبهعدم   مقررشده و 

 . شرکاتوسط دولت یا 

نداشتن   • تکنولوژی  هارساخت یزهمخوانی  با  موجود  ی 

نبود شبکه ریلی برقی گسترده برای ورود  )  د یجدهای  

 لکوموتیوهای برقی(. 

مصالح   • قیمت  در  احداث    از یموردنتغییر  و    ربنای زدر 

 ی ریلی. شبکه 

وجود   • در  جهت   مناسب  و  جانبههمه  یابرنامهضعف 

کشور در  ریلی  مدرن  شبکه  گسترده  به )  توسعه  ورود 

 (. دهد یمقرار   ریتأثحت بخش توسعه ناوگان را ت

آهن جهت پرداخت طلب ضعف توان مالی راه •

 . گذارهیسرما یهاشرکت

و    راتیتأث • کارشناسی  موضوعات  بر  سیاسی  عوامل 

 .خسارات سنگین ناشی از آن

و  ثباتیبوجود   • ایران  اقتصاد  در  سیاسی  آن    ریتأثی 

 ی.گذارهیسرماخطر  شیبرافزا

قوانین و مقررات پیچیده، مجوزها و سایر اختلالت   ریتأث •

 ی شرکت.گذارهیسرمانهادی بر عملکرد 

 وجود نرخ باالی استهلک.  •

شدید   • سرمایه نوسانات  افزایشی  بازده  میزان   نسبت  و 

میزان باالی شاخص )  ی اخیر.هاسالباالی آن در طی  

فوق، یا به مفهوم تخصیص نامناسب اعتبارات دولتی و  

ی مبادالتی بخش خصوصی  هانهیهزعنای وجود  یا به م

 (.است

 بار افزایش بتنی، تراورس با سوزن  نصب  و خرید مسیر،

 تن و ....که شامل:  ۲۵ به ۲۰ از  محوری 

 در %3۰ سقف تا آهنراه  مشارکت امکان ✓

 بلعوض. صورت به  گذاریسرمایه

 ملی. توسعه صندوق  به معرفی ✓

 )بند.ق(.  سوخت جوییصرفه  درآمد از سهم پرداخت ✓

 درآمدی. کف پرداخت تضمین ✓

 جدید.  خط و موجود خط  دسترسی حق پرداخت ✓

 عامل.  بانک برای تضامین صدور امکان ✓

 اوراق  و بورس  سازمان  برای تضامین صدور امکان ✓

 بهادار.

 سالیانه. %1۰ از  بیشتر  ارز نرخ نوسانات تضمین ✓

با تعداد  تفاوت در تعداد واگن • ها و لکوموتیوهای فعلی 

استقبال 1۴۰۴انداز  موردنظر در چشم برای  را  ، زمینه 

 گذاری در این بخش فراهم کرده است.سرمایهدولت از 

ظهور تکنولوژی ها و امکانات رفاهی جدید جهت ارائه  •

ها  تولید یا واردات واگن)ونقل مسافریبه مشتریان حمل

 و لکوموتیوهای با تکنولوژی جدید(.

بخش • واگذاری  به  دولت  اصلح  تمایل  مختلف  های 

 گذاران خصوصی. آهن به سرمایهساختار راه

شرکتفرا • با  مشارکت  امکان  آمدن  خارجی  هم  های 

از قبیل: برخی  )جهت تولید ناوگان ریلی در داخل کشور  

 های روسی(. شرکت

 

 ی تحقیقمنبع:یافته ها
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 . بررسی نقاط قوت و ضعف در صنعت ریلی۵جدول

 نقاط قوت نقاط ضعف 

در حال حاضر وجود وابستگی باال به خریدهای خارجی   •

خرید ریل، ناوگان، علئم و تجهیزات و  و ارزبری باالی  

 امکانات وابسته. 

 ی و تعمیر و نگهداری. برداربهرههزینه باالی احداث،  •

 پایین بودن سرعت سیر فعلی در حمل بار. •

 عدم دسترسی آسان به خطوط مسافری.  •

 عدم ارائه خدمات چندوجهی و درب به درب. •

 در شبکه ریلی.  ها رساخت یزوجود موانع مربوط به  •

 ی برقی. هاستم یسهز نبودن کل شبکه ریلی به مج •

 فرسودگی ناوگان و خطوط ریلی فعلی.  •

 و خرید تجهیزات و عقد قرارداد.  نیتأمسیکل طوالنی  •

 .کنندگاننیتأموجود موانع مربوط به  •

 ی نیروی انسانی. وربهرهپایین بودن  •

و   • توسعه  برای  اجرایی  و  عملیاتی  برنامه  یک  فقدان 

و   دولت  توسط  ریلی  ناوگان  بر   ریتأثنوسازی    آن 

 ی و عملکرد شرکت. زیربرنامه

ی تخلیه و  هاستمیسعدم یکپارچگی و تناسب  •

 بارگیری.

وجود   • در  هاستگاهیاعدم  بارگیری  و  تخلیه  مناسب  ی 

 طول مسیر ریلی.

تکنولوژی در خریدهای  عدم توجه کافی به انتقال  •

 خارجی.

برگزاری   • نامناسب  در  اگونهبه)  ها مناقصهاجرای  که  ی 

کمترین زمان تعداد زیادی لکوموتیو و واگن درخواست 

 .(. شودیم

نامتعادل بودن تعرفه ورودی برای: واگن مسافری، واگن   •

 باری، لکوموتیو و قطعات منفصله.

 وجود مشکلت در اجرای قراردادها از قبیل:  •

ی برگزارماه از زمان   ۲۰تا  1۵بازگشایی اعتبار پس از  ✓

 مناقصه. 

 نامناسب با توجه به حجم قرارداد. پرداختشیپ  ✓

 مواد اولیه و ساخت.  نیتأمکندی  ✓

 شقوق  سایر با مقایسه در کمتر  سوخت مصرف •

 پنجمیک حدود)  مسافر و بار جاییجابه  در ونقلحمل 

بهره به  نسبت و  درآمدجاده(  از  از  مندی   ناشی 

 مصرف سوخت.  جوییصرفه 

طوالنی   • )عمر  ریلی  ناوگان  و  شبکه  کمتر  استهلک 

 خطوط و ناوگان ریلی(. 

امکان بهبود رفاه و امنیت باالتر برای مسافرین در جهت  •

وسیله ارتقاء ها برای استفاده از سفر ریلی، بهترغیب آن 

 ها. سرعت و بهبود کیفیت واگن

و   • اتوماسیون  کنترل،  یکپارچه،  قابلیت  مدیریت 

 ریزی و استمرار خدمات در شرایط مختلف. برنامه

امکان ایجاد توان مهندسی کافی جهت ساخت زیربنا و  •

 ناوگان ریلی. 

های الزم در داخل کشور جهت امکان ایجاد زیرساخت •

تولید  برای  الزم  ظرفیت  وجود  همچنین  و  ریل  تولید 

 .. تجهیزات و ادوات نظیر تراورس بتنی، پابند و ..

های باری و مسافری  وجود ظرفیت الزم برای تولید واگن •

 و تجهیزات و متعلقات آن در کشور.

ویژه در بخش ساخت  امکان استفاده از بودجه دولتی به •

 ها و خطوط ریلی. و توسعه زیرساخت 

امکان استفاده از تسهیلت دولتی جهت توسعه خطوط   •

 . ریلی و نیز تجهیز و نوسازی ناوگان باری و ریلی 

 و اجرایی بخش باتجربه در و متخصص نیروهای وجود •

 عملیاتی. 

مانند: بندرعباس،  )اتصال مراکز باری مهم به شبکه ریلی   •

 . (بندر شهید رجایی، بندر خرمشهر، بندر ترکمن و ... 

ریلی  • شبکه  به  مهم  زیارتی  و  توریستی  مراکز  اتصال 

 . ()مانند: مشهد، قم، اصفهان و ...

ب • خطوط  استفاده  جایگزین    عنوانبهرقی  امکان 

 . فسیلی هایسوخت 
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غیراقتصادی شدن قراردادها با توجه به طوالنی بودن   ✓

 ی قرارداد.سازفعالمدت 

از   • برخی  ساخت  دانش  نداشتن  اختیار  و    هاواگندر 

 .وهایلکوموت

بودن   • در   کنندهنیتأمی  هاشرکت متنوع  اولیه  مواد 

 زنجیره ارزش شرکت. 

 ی تحقیقمنبع:یافته ها

 

ها و تهدیدات محیطی پیش روی  با توجه به نقاط قوت و ضعف داخلی صنعت و همچنین شناسایی فرصت 

تلش کرده  به روش  شرکت،  فعلی  از شرایط  کارا  و  مناسب  تحلیل  تهیه یک  با  در  SWOTایم  را  ، شرکت 

نشان    3  نمودار را در    SWOTهای استراتژی آتی یاری دهیم. در ادامه ابتدا چارچوبی از تحلیل  گیری تصمیم 

 کنیم. آمده است را ارائه می دستوتحلیل شرایط داخلی و خارجی به های مناسبی که با تجزیه داده و استراتژی 

 

 SWOTهای تحلیل شاخص  :1نمودار
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 (شود گرفته نظر در یکدیگر با ها بایدفرصت و قوت )نقاطSO راهبرد

نقاط   از  استفاده  با  شرکت  استراتژی  این  قالب  می در  داخلی  فرصتقوت  از  حداکثر  بایست  خارجی  های 

 ها را به حداکثر برساند.فرصت گیری از نقاط قوت، برداری را داشته باشد و با بهره بهره

1SO: جایی بار و مسافر در کشور.گذاری دقیق سهم شرکت در جابهتعیین، تنظیم و هدف 

2SO:  های قانونی در جهت توسعه شبکه ریلی، زیربنا و ناوگان شرکت برای دسترسی  گیری از ظرفیتبهره

نده  و همچنین ارتقاء ظرفیت خطوط موجود جهت پاسخگویی به تقاضای فزای  حداکثری به منابع بار و مسافر،

شده از حمل  بینیمنظور رسیدن به سهم پیشمشتریان و توسعه ناوگان ریلی شرکت متناسب با شبکه ریلی به

 بار و مسافر. 

3SO: وری زیربنا و ناوگان تحت مدیریت شرکت. ارتقاء بهره 

4SO: های حمایتی دولتی جهت بهبود و توسعه زیربنا و ناوگان شرکت.استفاده حداکثری از بسته 

5SO:  راه و  تکمیل  فیزیکی  تسریع در  احداث شرکت که میزان پیشرفت  ناوگان در دست  و  زیربنا  اندازی 

 باالیی دارند. 

 ( شود گرفته نظر در یکدیگربا  تهدیدها و قوت نقاط)ST راهبرد

بایست با استفاده از نقاط قوت خود، اثرات ناشی از تهدیدهای موجود را  شرکت با اجرای این استراتژی می 

 ها را از بین ببرد. کاهش دهد یا آن 

1ST:  ها در  سازی این فناوریهای تکنولوژیکی تولید واگن و بومیتقویت توان داخلی در تأمین نیازمندی

 های واردات.جهت کاهش هزینه

2ST: و نیز  به سمت تولید ریل، تراورس، علئم و ارتباطات راه  حرکت دادن توان داخلی شرکت ... آهن و 

 های باری و مسافری جدید متناسب با نیاز مشتریان. ریزی برای ساخت و تولید واگنبرنامه 

 (شود گرفته نظر در ها با یکدیگر)نقاط ضعف و فرصت WO راهبرد

های موجود در محیط داخل بکوشد نقاط  برداری از فرصت هدف از این استراتژی این است که شرکت با بهره 

های تواند از فرصت بهبود بخشد. در این حالت شرکت به دلیل داشتن ضعف داخلی نمیضعف داخلی خود را  

هایی نظیر استفاده از تکنولوژی جدید و ... بکار گرفته  برداری کند. لذا الزم است استراتژی آمده بهره دستبه 

 ها استفاده مناسب را ببرد. شود تا با از بین بردن نقاط ضعف از این فرصت 
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1WO: سازی ساختار و فرآیندهای سازمانی شرکت.های قانونی برای بهینهگیری از ظرفیتبهره 

2WO: بهره از روشتوسعه  )بهگیری  اهداف شرکت  به  مالی جهت رسیدن  تأمین منابع  ویژه های مختلف 

 های حمایتی(. استفاده از بسته

3WO: المللی. استانداردهای معتبر بینونقل ریلی و فنی بر اساس ارائه خدمات حمل 

4WO:  ها و تأمین ناوگان ریلی موردنیاز.ونقل ترکیبی و درب به درب از طریق بهبود زیرساختتوسعه حمل 

5WO:  های خارجی جهت تولید ناوگان موردنیاز در داخل کشور به دلیل مشارکت و عقد قرارداد با شرکت  

 ها و لکوموتیوها.واگندر اختیار نداشتن دانش ساخت برخی از 

6WO: سازی زنجیره تأمین شرکت از طریق عقد قرارداد با یک شرکت تخصصی مادر.یکپارچه 

 (شود گرفته نظر  در یکدیگر تهدیدها با و ضعف )نقاط WTراهبرد

کند که بخواهد حالت تدافعی به خود بگیرد. در کل هدف از این  شرکت زمانی از این استراتژی استفاده می 

 استراتژی کم کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدهای ناشی از محیط خارجی است.

1WT: ها و نیز نوسازی ناوگان ریلی جلوگیری از تأثیر رکود اقتصادی برساخت و توسعه زیرساخت 

2WT:   مشارکت  ایجاد جذابیت برای مشتریان بالقوه و بالفعل شرکت و همچنین ایجاد بستر الزم برای جذب

 های دیگر شرکت

3WT: های الزم برای جذب متخصصین و شرکای کلیدی ایجاد زمینه 

4WT: آالت و ... موردنیاز شرکت. جلوگیری از تأثیر نوسانات نرخ ارز بر تأمین تجهیزات، ادوات و ماشین 

 

 ارزیابی جذابیت صنعت ریلی 

  دسترس   در   بالقوهطور  به   که   هاییاستراتژی   و   رقابت  قواعد   تعیین  در   ایعمده   نقش  صنعت  ساختار

  عملکرد   از  فراتر   و   دارد  آن  اقتصاد  ایپایه   ساختار  در  ریشه   صنعت   یک  در  رقابت.  کند می   ایفا  دارند،   قرار   شرکت

رقابتی    اساسی  عامل  پنج  به   بر طبق نظر مایکل پورتر بستگی   صنعت  یک   در   رقابت  ماهیت  است.  موجود  رقبای

 .کند می  تعیین  صنعت  یک در   را سودآوری  توان  عامل چند  این جمعی  توان  و  دارد زیر
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 قدرت جایگزینی کاالهای جایگزین 

سهمی از    هرکدام و    استی  اجاده ونقل آبی، هوایی و  ی از قبیل حملمیرمستقیغونقل ریلی دارای رقبای  حمل

ونقل ریلی بار و مسافر،  در حمل   (جانشینکاالی  )  م یرمستقیغرقیب    نیترمهم  یی بار و مسافر دارند.جاجابه

جانشینی    نی ا  .استی  اجاده ونقل  حمل دارد.    شدتبه اثر  بستگی  سوخت  قیمت  قیمت  به  بودن  غیرواقعی 

 سبب سوخت  قیمت افزایش   کند.گیری مسافران و صاحبان بار ایفا می ترین نقش را در تصمیم گازوئیل، اساسی

  ریلی سهم سبب افزایش و شوند  نشان داده تریواقع  بار و مسافر یاجاده ونقل  حمل یهانه یهز که شودی م

 آهنراه   در بار و مسافر ظرفیت حمل افزایش به  منجر واگن( تعداد )افزایش عرضه بخش  امکانات افزایش شود.

 به نسبت ریلی  ونقلحمل نسبی مزیت وجود به  توجه با  .دهد ی م افزایش را ریلی سهم بنابراین شد، خواهد 

افزایش  رسد ی م  نظر به انبوه بار  جابجایی و امکان ها نده یآال کمتر و انتشار سوخت مصرف  زمینه  در   ی اجاده

 قدرت درنتیجه  و شود ترنزدیک  آن واقعی مقادیر به  ایجاده  ونقلحمل هزینه شودمی سبب  سوخت قیمت

 .شد  خواهد  بیشتر ایجاده ونقل ریلی با حمل بخش پذیریرقابت
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ای، امکان درمان  ای ایران به گازوئیل یارانهنقل جاده وطبیعی است که به خاطر اتکای سنتی بخش حمل حال 

به  اما  نیست  فراهم  این عارضه  تدریجی آغازشدهناگهانی  باعث شده است که    هرحال، شروع درمان  است و 

 روشنی داشته باشد. اندازچشم ونقل دارای ی حمل حوزه خدمات در 

 

 موانع ورود 

ها و سود بشوند.  دهند و ممکن است باعث کاهش قیمتوارد، رقابت را در یک صنعت افزایش می   رقبای تازه 

های  ها و دیدگاه های جدید را اجرا کنند و ایده تر کنند، محصوالت و یا پروژه ها ممکن است ظرفیت را بیشآن

ها باعث پایین رفتن قیمت و افزایش هزینه و یا هردو گردد. نیروهایی که از  ای داشته باشند که تمام اینه تاز

شود.  گفته می   ها موانع ورودشوند، به آن کنند و باعث حفاظت رقبای قبلی می ورود رقبای تازه جلوگیری می

 د زیر را برشمرد: توان موار شده برای ورود به صنعت ریلی می از موانع تشخیص داده 

 گذاری تجهیزات باال بودن سطح سرمایه 

هزینه  کوچک افزایش  رقیبان  ورود  مانع  ریلی،  صنعت  در  ساخت  می های  صنعت  به  زیرا    شود.تر 

گذاری هنگفتی دارد  ونقل بار و مسافر نیاز به منابع و سرمایه های ریلی برای حمل اندازی سیستم راه

 رقبای جدید نباشد.که ممکن است در توان 

 توزیع  هایکانال به دسترسی فقدان

ها  های توزیع کافی و مناسبی در یک صنعت یا بازاری وجود نداشته باشند که شرکتکه کانالوقتی 

راحتی بتوانند از آن استفاده نمایند،  هایی که خود کانال توزیع مستقلی ندارند، به خصوص شرکت به 

در صنعت ریلی با توجه    های جدید به بازار جلوگیری کند.رساندن محصوالت شرکت تواند از  این می 

 های توزیع مستقل وجود ندارد. به وابستگی فروش بلیت و کشنده به شرکت رجا کانال 

 های دولتی سیاست 

ممکن است قوانین دولتی در راستای حمایت از یک صنعتی یا به هر دلیل دیگری، مقرراتی خاص را  

تواند محدود ساختن ورود  الیت در آن صنعت تعیین کند که یکی از این قوانین دولتی می برای فع

باشد.شرکت صنعت  یک  به  جدید  سیاست  های  به  توجه  با  ریلی  صنایع  در  اصل  که  در    ۴۴های 

ریلی در خصوص سیاست  سازی صنایع،خصوصی  به صنعت  ورود  و  موانع  دولتی ضعیف است  های 

 بخش خصوصی وجود دارد. هایی برای ورود تشویق



 
  راز ی ش یمعادن و کشاورز،  عیصنا ، ی اتاق بازرگان

 گزارش کارشناسی 
  :SCCIM-FR-009-00 کد مدرک

 

27  
 

 شده های غرق هزینه 

های ثابت خود پس از خروج از  ضرری است که شرکت برای نقد کردن سرمایه   شده،های غرقهزینه 

فروش    های فعال در این بخش،در صنایع ریلی با توجه به کم بودن شرکت   صنعت متحمل خواهد شد.

 های تازه ورود است. موانع ورود شرکت ها مشکل است و این به نوع خود یکی از دارایی 

 زنی مشتریان توان چانه 

ها در وادار کردن تولیدکنندگان به تولید کاالهای بهتر و ارائه  خریداران از طریق توانایی خود در کاهش قیمت

ذابیت  توانند بر یک صنعت اثر بگذارند. از عواملی که بر جدادن رقبا: می   خدمات بیشتر و همچنین با رودرو قرار

تأثیرگذار است، به تعداد کم خریداران مهم، وجود جایگزین زیاد  می   قدرت خریداران در صنایع ریلی  توان 

برای مشتریان، به قطار  پایین،   نسبت  با هزینه  انتخاب مشتری  پایین صنعت در هزینه کل    تغییر در  سهم 

موعه عوامل ذکرشده باعث شده است  مج  کنند را اشاره کرد. خریداران معمولی که معموالا کمتر مسافرت می 

 ها را کمتر نماید.زنی مشتریان در این صنعت زیاد باشد و جذابیت برای ورود شرکت که توان چانه 

 کنندگانزنی تأمین توان چانه 

کنندگان در  قدرت توزیع   از مواردی که  است.کـارخـانه واگـن سازی فعال    ۶در حـال حـاضــر ایران دارای  

می  تعیین  را  ایران  ریلی  می صنایع  تأمین کند  محدود  تعداد  به  به  تواند  توجه  با  که  نمود  اشاره  کنندگان 

مورد    تر شده است.ط سختهای مختلف ازجمله ساخت واگن این شرایهای حمایتی دولت در بخش سیاست

جایگزین عدم وجود  به  می بعدی  محدود  نمود. های  اشاره  شرکت   توان  بودن  واقف  دیگر  مهم  موارد  های از 

کنندگان را افزایش  های خدماتی است که قدرت تأمینکننده ملزومات صنایع ریلی به نیازمندی شرکت تأمین 

های خدمات ریلی کم کرده  است که جذابیت را برای شرکت   کنندگان نیز از مواردی عرضه   تعداد کم   داده است.

 است. 

 شدت رقابت میان رقبای موجود 

شرکت در این    1۲ونقل ریلی موجود است، حدود  های فعال در حمل هایی که از شرکتبا توجه به گزارش 

گزارشی    ۶در جدول    گیرند.قرار می   شرکت توسعه ترابر ریلی ایرانیانها زیر نظر  زمینه فعال هستند و همگی آن

 ها آورده شده است.ی فعالیت آن های موجود هر شرکت و زمینه از تعداد واگن 
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 های فعال در صنعت ریلی ایران. شرکت۶جدول

 تعداد واگن  نام شرکت
توسعه ترابر ریلی  درصد مالکیت 

 از شرکت ایرانیان 
 توضیحات 

توسعه صنایع ریلی ایرانیان  

 ( )ایریکو 

 دستگاه  ۵۴تولید واگن باری   •

 ست  ۴تولید اتوبوس ریلی  •

 دستگاه  39تعمیر لوکوموتیو  •

 دستگاه  1۰تعمیر واگن مسافری  •

  درصد  1۰۰

ونقل ریلی نورالرضا  حمل

 ( )ع
  درصد  1۰۰ مسافری مدرن و لوکس  دستگاه واگن  ۶۴دارای 

 مهتاب سیر جم 
ای و دستگاه واگن مسافری کوپه 1۲۶دارای 

 اتوبوسی 
  درصد  93

 ریل ترابر سبا 
رام قطار، چهار و شش تخته   ۴واگن در قالب   ۵۰

اهواز  –مشهد و تهران –تهران  مسیرهایدر 

 نماید. میفعالیت 

  

 یک درجهدستگاه واگن مسافری  1۲۰ آهن شرقی بنیادراه
درصدی  ۲۰درصدی بنیاد و  8۰مشارکت 

 وزارت راه و ترابری 
 

  واگن مسافری  1۵1 انواع جوپار 

  - در مسیرهای تهران

  - مشهد، تهران

  -بندرعباس، تهران

  - کرمان، تهران 

  – زاهدان و کرمان 

مشهد ظرفیت  

  ۵۰۰۰جابجایی روزانه 

  کشور درنفر مسافر را 

 باشد.میدارا 

  تخته  ۴دستگاه واگن مسافری  ۵3تعداد  ونقل آهن حملشرکت راه

در حال حاضر یک رام  

  -تهران آن در محور 

مشهد و بالعکس در  

 .برداری استحال بهره

   دستگاه واگن مسافری ساخت کشور آلمان  ۲۰۰ قطار فدک 

 ران یا ی لیحمل و نقل ر  یشرکت ها یمنبع: انجمن صنف

ونقل ریلی مسافر  شرکت فعال در حمل  1۲با تحت کنترل گرفتن تمامی این    شرکت توسعه ترابر ریلی ایرانیان

عنوان  ، به های مختلفگذاری، تملک و مشارکت در شرکت ترین هلدینگ ریلی با سرمایه جامع   عنوانو بار، به 

توجه این است که این شرکت  ی قابلشده است. نکته ونقل ریلی مسافر و بار تبدیل های حملیکی از قطب 

  ونقل ریلی، های مطرح در حمل دستی خود دارد. از دیگر شرکت های پایینوابستگی شدیدی به عملکرد شرکت
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تنها شرکت فعال ریلی کشور در بورس است که توانسته این صنعت    عنوانبه ین شرکت  ا  است.  توکاریل  شرکت

 ۶ بلند لبه  باری واگن دستگاه 1۴۴۶ از استفاده با شرکت این .خدمات ریلی معرفی کند  وکارکسب را در بازار 

 به معادن از را خام مواد  تن  میلیون  9 سالیانه تواند تن می  1۰۵ واگن هر بارگیری ظرفیت با ویژه محوره

 تن 1۰۵ ظرفیت با محوره ۶ هایواگن دارنده تنها  توکاریل شرکت نماید.  حمل مبارکه فوالد مجتمع مقصد 

 .ندارد وجود اصفهان مبارکه فوالد شرکت در تخلیه تجهیزات به توجه با  آن با رقابت امکان که است

های فعال در زمینه صنایع ریلی عوامل زیر که نشانگر شدت رقابت در این صنعت است تعیین  با تحلیل شرکت 

 شده است.نشان داده  8و   ۷شد و برآیند کلی وضعیت جذابیت بازار نیز در جداول 

طورمعمول باید  دلیل عدم وجود تنوع در ارائه خدمات ریلی مسافری رقابت به  به   . فقدان تنوع محصوالت:۱

 بر روی قیمت باشد.

هایی که مایل به ترک این صنعت هستند، ممکن است کل سرمایه  یعنی شرکت   . باال بودن موانع خروج:۲

آن برای همین  بدهند.  از دست  را  آن  از  زیادی  مقدار  یا  این صنعتو  در  که  مجبورند  اگر    ها  بمانند حتی 

های ثابت  هزینه  های تخصصی شرکت،توان به دارایی که از موانع خروج از صنعت ریلی می  . سودشان کم باشد 

 توان اشاره نمود. های دولتی می و محدودیت  خروج

 . برآیند کلی ساختار صنعت و جذابیت )سودآوری( صنعت۷جدول 

  کم تهدید رقبای بالقوه

  زیاد جایگزینتهدید محصوالت 

  کم شدت رقابت در بین رقبای موجود 

  زیاد زنی مشتریانتوان چانه 

  زیاد کنندگان زنی تأمینتوان چانه 

  متوسط رو به باال  شدت رقابت در صنعت

  متوسط  سودآوری صنعت 

 . ارزیابی کلی جذابیت صنعت8جدول

 جذابیت زیاد  جذابیت متوسط  جذابیت کم  ونقل ریلی صنعت حمل

  ارزیابی کلی 
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 ضمایم

 حقوقی و قانونی

 ها و قوانین و مقررات مجلس شورای اسالمی برگرفته از مرکز پژوهش)  قوانین مصوب مجلس شورای اسالمی  الف:

www.rc.majlis.ir) 

 139۴ سال بودجه قانون ۶ تبصره ل() بند

 اسلمی شورای  مجلس 1393:تصویب سال
 میلیارد  هزار پانزده میزان  به مشارکت اوراق  فروش  و انتشار  به نسبت  شودمی داده اجازه شهرسازی  و راه  وزارت  به

 مزبور اوراق  سود و   اصل بازپرداخت تضمین  با و ریلی  خطوط  و هاآزادراه هایطرح  اجرای جهت ریال  (1۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)

 قانون مفاد رعایت با (ریلی خطوط  و شدهاحداث هایآزادراه  عوارض  و دسترسی حق)  مذکور هایطرح  از حاصل عواید محل از

 .کند اقدام مشارکت اوراق  انتشار  نحوه

 دولت  مالی مقررات از بخشی تنظیم قانون به مواد  از  برخی الحاق  قانون ۷۰ ماده

 اسلمی شورای  مجلس 1393:تصویب سال
 و ظرفیت توسعه احداث،  به کمک  و ریلی شبکه  دسترسی  حق  تعرفه تثبیت  جهت  در و تلش کشور هایراه  نگهداری منظور به

 سوخت، مصرف در  جوییصرفه باهدف کشور  هایراه  نگهداری و  شهریبرون  ریلی ونقلحمل  شبکه  و ناوگان خطوط، بهسازی

 (گازوییل)  گاز نفت قیمت(  %۲۰)  درصد بیست ای،جاده تصادفات  از ناشی تلفات کاهش و زیستمحیط آالیندگی کاهش

 دریافت و محاسبه  ایران  نفتی هایفرآورده پخش و پاالیش ملی شرکت توسط عوارض   عنوانبه  کشاورزی  بخش مصارف استثنای به

 مشخص  سنواتی بودجه قوانین در که هاییقالب ردیف در  و واریز کشور لداری کخزانه  نزد خاصی حساببه  حاصله منابع .شودمی

 نامهموافقت مبادله از پس  هاراه  نگهداری و ریلی ونقلحمل  شبکه ناوگان و خطوط بهسازی توسعه، به مساوی نسبت به شودمی

 . یابدمی اختصاص راهبردی نظارت و ریزیبرنامه معاونت با ربطذی  اجرایی هایدستگاه بین

 

 ها ( قانون هدفمندی یارانه11) ماده (، 1۰) ماده  (،9) ماده (، 8) ماده 
 اسلمی شورای  مجلس 1388:تصویب سال

 یارانه یا بلعوض، هایکمک  پرداخت برای را  قانون این  اجرا  از  حاصل وجوه خالص(  %3۰)  درصد سی  است  مکلف  دولت  -۸ ماده

 :کند هزینه  زیر موارد اجرا  برای شده اداره وجوه یا و تسهیلت سود

 که مصرف الگوی  رعایت و  جویی صرفهبه  تشویق  و مسکونی و خدماتی تولیدی، واحدهای در انرژی مصرف  سازیبهینه  - الف

 شود. می معرفی ربطذی  اجرائی دستگاه توسط

 . پذیر  تجدید منابع از برق  تولید توسعه  و آب انرژی، وریبهره  افزایش جهت در تولیدی واحدهای فناوری ساختار اصلح - ب

 نفتی های فرآورده  و طبیعی گاز برق، فاضلب، و آب خدمات دهندهارائه  هایشرکت  زیان  از بخشی جبران - ج

 .قانون این  اجرا از ناشی هادهیاری و هاشهرداری  و

 و سوخت  مصرف مدیریت  و عمومی ونقلحمل  توسعه قانون چهارچوب  در  عمومی ونقلحمل  بهبود و  گسترش - د

 .مذکور قانون(  9) ماده  اعتبارات سقف  تا حداکثر  پرداخت

 .صنعتی و کشاورزی بخش تولیدکنندگان از حمایت - ه

 .صنعتی نان تولید از  حمایت - و

 .غیرنفتی صادرات توسعه از حمایت - ز
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 .غیرضروری وآمدهایرفت کاهش یا و حذف باهدف تعاملی الکترونیکی خدمات توسعه  - ح

 ماده این موضوع  هایپرداخت نحوه و خدمات و کشاورزی صنایع، از حمایت چگونگی شامل ماده این اجرائی نامهآیین - تبصره

 نفت، بازرگانی، کشاورزی،  جهاد  معادن، و صنایع دارایی، و اقتصادی امور وزرا  پیشنهاد با قانون این تصویب  از پس ماه سه حداکثر

 وزیرانهیئت  تصویب  به  کشور ریزیبرنامه و مدیریت  سازمان رئیس و تعاون اتاق  ایران، معادن و صنایع و بازرگانی اتاق  کشور،  نیرو،

 .رسدمی

 و مالی مؤسسات و هابانک  طریق از شده اداره  وجوه  و  تسهیلت ها،کمک  از  اعم قانون این( 8) ( و۷) مواد موضوع  منابع -۹ ماده

 .گرفت خواهد قرار  مذکور  اشخاص اختیار در  غیردولتی و دولتی اعتباری

 احراز  صورت   در .است  صحیح اطلعات ارائه  به  منوط  قانون این  (8)  و(  ۷) مواد موضوع  هاییارانه  و هاکمک  دریافت –۱۰ ماده

 اقدامات پرداختی وجوه استرداد خصوص در پرداخت، ادامه از  جلوگیری  ضمن است مکلف دولت شده،ارائه  اطلعات صحت عدم

 .آورد به عمل را الزم قانونی

 اعتراض توانندبدانند می محق قانون  این (8)  ( و۷) مواد موضوع هایکمک و هایارانه دریافت برای  را  خود کهدرصورتی  اشخاص

 ماه سه  حداکثر ماده این اجرائی  نامهآیین  .نمایند ارائه شودمی بینیپیش ماده این اجرائی نامهآئین  در  که کمیسیونی به  را خود

 و  مدیریت سازمان رئیس و اجتماعی رفاه و  کار تعاون، دارایی، و  اقتصادی امور دادگستری، وزرا  توسط  قانون این  ابلغ از پس

 .رسدمی وزیران هیئت  تصویب به و پیشنهاد کشور ریزیبرنامه

 جبران  منظور به  را قانون این اجرا از  حاصل وجوه خالص ( %۲۰) درصد بیست تا است مجاز دولت -۱۱ ماده

 .کند هزینه  ایسرمایه هایدارایی  تملک و ایهزینه  اعتبارات بر آن  آثار

 ریلی ونقلحمل شبکه به  آزاد دسترسی قانون

 اسلمی شورای  مجلس 138۴:تصویب سال

 ارائه و وریبهره  ارتقاء و  موردنیاز هایگذاریسرمایه  گسترش  و جذب  طریق  از  ریلی  ونقلحمل سهم  افزایش منظوربه- ۱ ماده

 هاشرکت و تعاونی و خصوصی ریلی  ونقلحمل هایشرکت  به  ریلی شبکه  بر  دولت مالکیت حفظ با مشتریان به مطلوب خدمات

 با مربوطه امکانات و تأسیسات و ریلی ونقلحمل   شبکه از تا  شودمی داده اجازه آن  به  وابسته خدمات ارائه  در معتبر  مؤسسات و

 .کنند برداریبهره  مربوطه  ضوابط و مقررات  و قانون این رعایت

 آهنراه  شرکت  از   مجوز اخذ  با حقوقی و  حقیقی اشخاص توسط  که  است  حقوقی شخصیت  ریلی ونقلحمل  شرکت  - 1 تبصره

  جابجایی  منظور به  موردنیاز (واگن  یا و لکوموتیو)  ناوگان تأمین با و شودمی نامیده آهنراه  قانون این  در که ایران  اسلمی جمهوری

 مجاز ناوگان فنی مشخصات همچنین و ریلی ونقلحمل  هایشرکت فعالیت و تأسیس نامهآئین  . گرددمی تأسیس (مسافر کاال،)

 .رسدمی ترابری و راه وزیر تصویب  به ماه دو مدت ظرف حداکثر  شبکه در سیر  به

 قوانین چارچوب  در ریلی ونقلحمل  به وابسته خدمات امر در معتبر مؤسسات و هاشرکت  برداریبهره نحوه و شرایط-۲ تبصره

 .رسدمی  ترابری و راه وزیر  تصویب به آن اجرایی نامهآئین و بود خواهد قانون این و موجود

 امور تعمیرات، هایپایانه  امور  شبکه،  و ناوگان امر با مرتبط های سرویس  شامل ریلی  ونقلحمل به وابسته خدمات -3 تبصره

 فنی هایسرویس و تجهیزات کلیه و  قطار   ناوبری و کنترل های سیستم و مهندسی و فنی هایپشتیبانی و ناوگان از برداریبهره

 .باشد علئم و( مخابراتی) ارتباطی هایسرویس و ریلی شبکه  و خطوط نگهداری  و تعمیر

 .نماید  فعالیت نیز ونقلحمل  شقوق  دیگر  در ربطذی مراجع از مجوز  اخذ با تواندمی ریلی ونقلحمل  شرکت  -۴ تبصره
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 نقلیه وسایل حرکت   و سیر  با مرتبط  ایمنی  و فنی هایدستورالعمل و شرایط  ، ریلی ناوگان تردد ایمنی  حفظ  منظور به- ۲ ماده

 آهنراه باشند.می هاآن  رعایت به  مکلف خطوط برداربهره های شرکت و گرددمی ابلغ و تهیه آهنراه مدیرههیئت  توسط ریلی

 .بود خواهد حرکت ایمنی و فنی هایدستورالعمل  و مقررات و ضوابط کامل اجرای  بر  نظارت به  موظف

 به رسیدگی نحوه و  ریلی ونقلحمل شبکه در ناوگان حرکت و سیر به مربوط جرایم و تخلفات انواع تعیین نامهآئین -1 تبصره

 میلیون  کی  از تخلفات  این به  مربوط جرائم میزان  .رسید خواهد وزیران هیئت  تصویب  به  و  تهیه  آهنراه مدیرههیئت  توسط هاآن 

 . گرددمی تعیین ریال (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون بیست تا ریال( 1.۰۰۰.۰۰۰)

 هایفعالیت از  ناشی ریلی سوانح  و قانون  این  اجرای  از  ناشی ریلی سوانح مدنی و  کیفری  هایمسؤولیت  میزان  تعیین - ۲ تبصره

 .پذیردمی صورت نواحی در مستقر آهنراه  سوانح از جلوگیری ن هایو کمیسی توسط آهنراه

 عضویت با آهنراه سوانح به رسیدگی عالی کمیسیون به موضوع فوق  ن های کمیسیو نظریه به دعوی اصحاب اعتراض صورت در

 قضایی آرای صدور در که است  اعتراضغیرقابل کمیسیون این  نظریه  و ارجاع ریلی ونقلحمل  هایشرکت صنفی انجمن نماینده

 .گیردمی  قرار عمل ملک کارشناسی نظر عنوان به

 جبران  مسئول  مدنی مسؤولیت قانون مطابق ریلی سوانح بروز  صورت  در  مورد حسب  قانون این موضوع  هایشرکت  و  آهنراه

 .باشندمی دیده سانحه افراد به  دیه پرداخت و  خسارت

 با آهنراه سوانح  از جلوگیری عالی کمیسیون  و آهنراه  نواحی سوانح از  جلوگیری هایکمیسیون  اجرایی نامهآئین -3 تبصره

 .رسدمی وزیران هیئت  تصویب به  ترابری و راه وزارت پیشنهاد

 کلیه به متعلق ناوگان  حرکت و سیر که کند کنترل  و هدایت ریزی،برنامه ایگونهبه  را ریلی تردد تا است  موظف آهنراه- ۳ ماده

 پذیرامکان  شبکه از استفاده و دسترسی  تعرفه ازنظر یکسان شرایط در (غیردولتی و دولتی از اعم) ریلی ونقلحمل هایشرکت

 .گردد

 خطوط، ظرفیت  و  حرکت ایمنی  مقررات در شدهتعیین  موارد  جزبه  آهنراه  توسط هاشرکت  از  یک  هر واگن  عبور  محدودیت ایجاد

 آن تأیید و  ریلی  ونقلحمل  هایشرکت  برای  محدودیت این از  ناشی خسارت  هرگونه بروز  صورت در  و  شودمی  محسوب  تخلف

 . است آن جبران به مکلف آهنراه  صلح،ذی  مراجع توسط

 و است   آهنراه عهده بر ریلی ناوگان نگهداری  و  تعمیر  و  واردات تولید، به مربوط استانداردهای و  مقررات  تعیین- 4 ماده

 .هستند آن  رعایت به  مکلف مربوطه واردکنندگان و تولیدکنندگان کلیه و کنندهنظارت هایدستگاه

 ارائه به نسبت خود اختصاصی ارتباطی شبکه از موجود ارتباطی مازاد ظرفیت از استفاده منظوربه  است  موظف آهنراه - ۵ ماده

 ماه دو ظرف حداکثر مربوطه، نامهآئین  .نماید اقدام خصوصی هایشرکت  به هاداده انتقال سیم،بی و باسیم ارتباطی هایسرویس

 .رسدمی ترابری  و راه وزیر تصویب  به

 صورت به (مسافری یا باری)  کامل  قطار یک یا و واگن چند یا یک عبور منظوربه  کشور ریلی شبکه از برداریبهره تعرفه-۶ ماده

 مسیر ویژه، هایواگن  در شده  بارگیری کاالی ابعاد و  طول  واگن، طول  و ظرفیت  وزن، برحسب  ریلی شبکه  روی از  خالی یا باردار

 که  بود خواهد اینامهآئین موجببه ارتباطی،  های سرویس همچنین  و  راستا این در مؤثر  عوامل دیگر و  مسیر شرایط حرکت،

 . است الزم االجراء ترابری و راه  وزیر  تصویب با و تهیه  آهنراه مدیرههیئت  توسط

 بخش در  شبکه از  برداریبهره هایهزینه  تأمین ضمن  که شود تعیین  ایگونه به بایستی ریلی شبکه  از برداریبهره  نرخ -1 تبصره

 .باشد مزیت دارای ونقلحمل شقوق  دیگر به  نسبت گذارانسرمایه و کاال صاحبان  برای  ریلی



 
  راز ی ش یمعادن و کشاورز،  عیصنا ، ی اتاق بازرگان

 گزارش کارشناسی 
  :SCCIM-FR-009-00 کد مدرک

 

33  
 

 نگهداری هایهزینه   تأمین برای برداریبهره  نرخ تکافوی عدم صورت  در و  ریلی ونقلحمل هایمزیت  به  توجه با -۲ تبصره

 زیربنایی تأسیسات نگهداری هایهزینه همانند را ونقلحمل از  شیوه این موردنیاز اعتبارات  138۵ سال از  تواندمی دولت شبکه،

 .نماید منظور  سوخت مصرف جوییصرفه  محل  از سنواتی هایبودجه  در ونقل،حمل  شقوق  سایر

 مناسب بندیزمان  با را  خود  مسافر و بار  ونقلحمل هایواگن مالی مقررات  رعایت و ریزی برنامه با است  مکلف آهنراه- ۷ ماده

 .نماید واگذار ریلی ونقلحمل  هایشرکت  به نشود ایجاد خللی مسافر و کاال ریلی ونقلحمل  امر در  که ایگونه به

 اخذ با ریلی ونقلحمل هایشرکت  به  یکسان شرایط و مقررات رعایت با آهنراه  وسیلهبه کشش نیروی  دادن اجاره -1 تبصره

 .است بلمانع عملیاتی هایهزینه

 صدور با مسافر ریلی  ونقلحمل هایشرکت  و بارنامه صدور و  حمل قرارداد انعقاد با بار ریلی  ونقل حمل  هایشرکت  - ۸ ماده

 .دارند مسؤولیت مسافران یا و کاال صاحبان مقابل در  آنان قرارداد طرف مجاز نمایندگی یا و  شرکت توسط  بلیط

 قوانین چارچوب  در آن ایفای نحوه و مسافران یا و کاال صاحبان مقابل در ونقلحمل هایشرکت  مسؤولیت حدود-1 تبصره

 .رسدمی ترابری  و  راه وزیر تصویب به آن  اجرایی نامهآئین  که  است قانون این و موجود

 .شودمی صادر جداگانه بلیط یک مسافر هر  برای و بارنامه یک واگن هر برای -۲ تبصره

 آنان سیر سلمت  تأمین و ناوگان نگهداری  و حفظ مسئول ریلی ونقلحمل  هایشرکت ناوگان پذیرش با آهنراه -3 تبصره

 .است

 صدور و تنظیم  چگونگی و  شودمی  تهیه آهنراه مدیره  هیئت توسط  متحدالشکل  صورت به  مسافرین  بلیط و  بارنامه-۴ تبصره

 .بود خواهد آهنراه مدیرههیئت  مصوب دستورالعمل موجب به بلیط و بارنامه

 ونقلحمل هایشرکت   و کاال صاحبان مابینفی  توافقی صورت به  ایجاده ونقلحمل  با متناسب بار  ریلی ونقلحمل  نرخ - ۹ ماده

 واگن، درجه و نوع  برحسب  و  مسیر هر  در ریلی ونقلحمل  هایشرکت  توسط  مسافرین بلیط بهای .شد خواهد اجرا و تعیین ریلی

 .آیددرمی اجرا  مرحله به آهنراه مدیرههیئت  تأیید از پس و تعیین شودمی  ارائه که خدماتی و قطار

 چارچوب در  که هستند هاییدستورالعمل  و ضوابط مقررات،  کلیه رعایت به مکلف ریلی  ونقلحمل  هایشرکت -- ۱۰ ماده

 .گرددمی ابلغ و تهیه آهنراه مدیرههیئت  توسط کشور قوانین

 مدیرههیئت  توسط   که بود خواهد مخصوص  شماره دارای و رسمی سند  یک  دارای (  1) ماده موضوع لکوموتیو  و  واگن هر-۱۱ ماده

 مدیرههیئت  توسط لکوموتیو و واگن  اسناد  ذینفع، اعلم با کهطوری است به انتقالقابل سند این . شد خواهد صادر مالک بنام آهنراه

 .یافت خواهد تغییر  کرد، خواهد تعیین او که فردی یا و  ذینفع بنام آهنراه

 کشور  پولی و مالی منابع سایر و هابانک مشارکت طریق  از  ترابری و راه بخش عمرانی هایپروژه  احداث قانون

 )الحاقیه همراه به (اسلمی شورای  مجلس 13۶۶:تصویب سال

 ترابری و راه بخش  عمرانی هایپروژه و هاطرح  اجرای و مالی منابع تأمین شودمی داده اجازه ترابری و راه وزارت به - واحدهماده

 که و حقیقی اشخاص و مؤسسات  و هاشرکت  و کشور هایبانک مشارکت با منظور همین به که هایییا شرکت و شرکت به را

 شوند،می تأسیس کشور  مالی  و پولی منابع  سایر و باشندمی مشارکت و گذاریسرمایه  به  مجاز مربوط قوانین و اساسنامه طبق

 .نماید واگذار

 تا را هاآن  از   برداریبهره منافع قانون این  موضوع هایطرح  و هاپروژه  گذاریسرمایه قبال در است مکلف ترابری  و راه  وزارت 

 مربوط شرکت به رسید،  خواهد وزیرانهیئت  تصویب به که معینی مدت برای دولت مالکیت حفظ  با طرح هایهزینه  استهلک

 .نماید واگذار
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 خواهد مشخصاتی  و ضوابط مطابق منحصراا قانون این  موضوع هایطرح و هاپروژه  از برداریبهره و نگهداری احداث، - ۱  تبصره

 نظارت یادشده مشخصات و  ضوابط  اجرای بر  مستمر طور به  مذکور وزارت  .گرددمی تعیین  ترابری  و راه  وزارت  توسط  که بود

 .نمود خواهد

 خدمات گذارینرخ   همچنین و  مستحدثات اجاره  نرخ  و  برداریبهره و هاطرح  و هاپروژه  اجرای نظارت چگونگی- ۲ تبصره

ترتیب و برداریبهره   تاریخ از ماه دو ظرف که بود  خواهد اینامهآیین  مقررات برابر  برداریبهره  نحوه بر نظارت و  وصول نیز 

 جمهوری مرکزی بانک و دارایی و اقتصادی امور   وبودجه،برنامه ترابری، و راه هایوزارتخانه  پیشنهاد به قانون این شدن االجرا الزم

 .رسید خواهد وزیرانهیئت  تصویب به ایران  اسلمی

 به قانون این  موضوع هایطرح  و هاپروژه نگهداری و اجرا (باالسری  و مستقیم هایهزینه  از اعم) شدهتمام هایهزینه-۳ تبصره

 برداریبهره منافع واگذاری مدت ظرف  حداکثر گیردمی قرار دارایی و اقتصادی امور وزارت منتخب حسابرس تأیید مورد که میزانی

 شد، خواهد محسوب مالیاتی نظرازنقطه  مربوط شرکت  مالیاتی قبولقابل هایهزینه  جزء مربوط استهلک هزینه و مستهلک

 جبران دولت  توسط شده هزینه مالی منابع گردد، متوقف واگذارشده هایطرح و هاپروژه  احداث عملیات قهریه  دالیل به  چنانچه

 . گرددمی

 مفاد و نبوده عامه نیاز مورد عمرانی هایپروژه و هاطرح  اجرای در دولت وظایف نافی فوق  هایپروژه و هاطرح  اجرای- 4 تبصره

 و استفاده برای کنندگاناستفاده که  شود ساخته یا داشته وجود موازاتبه  دیگری محور که است اجراقابل مواردی در قانون این

 .باشند داشته انتخاب حق عوارض پرداخت

 ساالنه درآمدهای  به برداریبهره خدمات از حاصل ساالنه درآمد نسبت چنانچه ها،آزادراه  از برداریبهره دوران در- ۵ تبصره

 هشتادوپنج رقم تا التفاوتمابه ،باشد(  %8۵)  درصد هشتادوپنج از کمتر قرارداد به منظم درآمد - هزینه گزارش در شدهبینیپیش

 گذارسرمایه  به هاآزادراه از  حاصله درآمد محل  از  انتظار مورد درآمد (%۲۵) وپنج درصدبیست  میزان به  حداکثر  ،(%8۵) درصد

 شود.می پرداخت

 توسعه  پنجم برنامه قانون(  1۶۴) ماده 

 اسلمی شورای  مجلس 138۴:تصویب سال

 توسط مسافر و  بار سهم افزایش و ریلی ونقلحمل  شبکه در ایتوسعه  رویکرد ایجاد منظوربه  شودمی  داده اجازه دولت به

 تغییر و ساختار  اصلح  به نسبت  ونقلحمل  در  گریتصدی و  حاکمیتی وظایف تفکیک باهدف و تعاونی و خصوصی  هایبخش

 ایجاد و تعاونی و خصوصی هایبخش  به آن حاکمیتی  غیر هایبخش  واگذاری و ایران اسلمی جمهوری آهنراه  اساسنامه

 برای  را خارجی و داخلی منابع از استفاده زمینه  و معمول قانونی  اقدام تعاونی و خصوصی هایبخش توسط جدید هایظرفیت

 . نماید  فراهم ریلی هایفعالیت توسعه و رشد

 زیرساخت ظرفیت  افزایش و بهبود تجهیز، هایپروژه  از بخشی ریلی، مسافر و بار ونقلحمل تقویت منظوربه تواندمی دولت 

 برداریبهره ساخت،  مشارکت،   نظیر هاییروش قالب در را هاایستگاه تطویل و تراک بندی نمودن، برقی کردن، دوخطه ازجمله

 و ریلی ونقلحمل  زیربناهای از  استفاده نظیر  امتیازاتی  واگذاری با(  EPCF)  تأمین و تدارک طراحی،  و (BOT)  انتقال و

 .نماید واگذار تعاونی و  خصوصی بخش به موردتوافق  سود و سرمایه کامل استهلک تا آن  دسترسی حق  انتقال

 توسعه  پنجم برنامه قانون 1۶3 ماده )ز( بند( ۲) جزء و( 1) جزء

 اسلمی شورای  مجلس 1389:تصویب سال

 خدمات و عرضه  زنجیره در نسبی هایمزیت  ه ب توجه  با ونقلحمل هایفعالیت کردن  پذیررقابت تجارت، تسهیل منظور به -ز

 :است مجاز دولت المللی،بین  و ایمنطقه  ترابری
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 گسترش باری و و  مسافری ترکیبی ونقلحمل  هایشهرک ها،پایانه احداث ،(لجستیک)  پشتیبانی هایپارک ایجاد از .1

 .نماید  حمایت تعاونی و خصوصی بخش توسط  خشک  بنادر

 (عبوری )ترانزیتی و اصلی شبکه در ترکیبی ونقلحمل  و (کانتینری) بارگُنج هایپایانه یابیمکان  طرح تهیه به نسبت .2

 بخش طریق  از آن  اجرای  و برنامه دوم  سال پایان تا آسیایی شبکه  نیز  و غربی شرقی جنوبی، شمالی از اعم کشور 

 .نماید اقدام تعاونی و خصوصی

 تجاری  و صنعتی آهنراه  خطوط  احداث قانون

 وقت مجلس :13۴3 تصویب سال

 یا هاایستگاه از  دولتی هایسازمان  یا تجاری  و  صنعتی مؤسسات تقاضای  به بنا که  شودمی داده اجازه راه وزارت  به  - واحدهماده

 خواهد مجلس راه کمیسیون تصویب به  که اینامهآیین  طبق متقاضی مؤسسه  محل به ایران دولتی آهنراه هایایستگاه نیم

 .نماید اقدام آهنراه  فرعی خطوط احداث  در رسید

 تجاری  و صنعتی آهنراه خطوط احداث  نامهآیین

 وقت مجلس :13۴3 تصویب سال

 خصوصی مؤسسات  تقاضای به بنا که  است  مربوط  هایساختمان و هادوراهی  و  خطوط تجاری  و صنعتی  خطوط  از  منظور - ۱  ماده

 .گرددمی ایجاد (شودمی نامیده متقاضی نامهآیین  این در که) دولتی یا و

 .است راه وزیر تأیید و ه آهن را مدیرههیئت  تصویب  به موکول  تجاری یا و صنعتی فرعی خط هر احداث- ۲ ماده

 ایجاد و  ساختمان  احداث همچنین  و جدید تجاری و صنعتی خطوط  کلیه فنی دستورات  و هانقشه  و هاطرح  تهیه  - ۳ ماده

 .است ایران  دولتی ه آهن را  عهده به نامهآیین  این  شرایط موجببه  خطوط

 به باید دارد ضرورت آهنراه  تشخیص به مربوط تأسیسات سایر و آن حریم و خط احداث برای زمین آنچه - 4 ماده

 .گردد واگذار ه آهن را به بلعوض و مجانا تهیه متقاضی توسط زیر طریق دو از یکی
 سند با و خریداری  را مزبور زمین باید متقاضی و تهیه کامل مشخصات و حدود ذکر با را موردنیاز اراضی نقشه آهنراه - الف

 .نماید واگذار آهنراه  به  بلعوض رسمی

 تصرف به  و خریداری  تنظیمی نقشه اساس بر و آهنراه  تشخیص طبق را مورداحتیاج اراضی نتواند متقاضی کهدرصورتی  - ب

 ناشی خسارات  و مستحدثات و زمین   بهای پرداخت مورد در متقاضی از بانکی کافی تضمین دریافت از پس آهنراه  دهد آهنراه

 نفر سه وسیلهبه  که روز  عادله نرخ به وارده خسارات و  مستحدثات و زمین بهای و تصرف را موردنیاز اراضی رأساا است مجاز آن از

 و تعیین  شود می انتخاب الطرفینمرضی  کارشناس  نفر  یک و  آهنراه  طرف از نفر  یک  و  مالک طرف از  نفر  یک  که  کارشناس

 بین از محل ثبت رئیس طرف از سوم کارشناس صورت این  در ننمایند توافق   طرفین مشترک کارشناس انتخاب در چنانچه

 قطعی طرفین درباره شودمی  تعیین ترتیباینبه که بهایی و شد خواهد معرفی و انتخاب قیدقرعهبه  دادگستری  رسمی کارشناسان

 پرداخت  مالک به  خود نوبهبه  آهنراه  و نمودهپرداخت  آهنراه  وجه در را شدهتعیین  بهای بلفاصله است  ملزم متقاضی و بوده

 را  سند ثبت  رئیس  و شد خواهد سپرده ثبت  صندوق  در  شدهتعیین  بهای  نشود واگذاری  به حاضر  مالک کهدرصورتی  و نماید

 تصرف تاریخ از ماه  شش ظرف منتهی شدهتعیین بهای باید صورت دو هر در و نمود خواهد آهنراه تسلیم و امضاء مالک جایبه

 .بود خواهد قانونی تأخیر خسارت مشمول  مدت این بر  زائد و  شود پرداخت مالک به

 هایقسمت  از  اعم مزبور  خط  انشعاب سوزن  اولین  از  تجاری  و  صنعتی خط  ساختمان  هایهزینه کلیه و برداری نقشه  هزینه- ۵ ماده

 پرداخت باید آهنراه  برآورد طبق که است  متقاضی عهده به ارتباطی وسایل و متعلقه هایساختمان کلیه  و روسازی  و  زیرسازی

 .نماید

 .دهد انجام رأساا مصوبه  نقشه  طبق آهنراه  نظارت با را  فرعی خط  زیرسازی عملیات که است مجاز متقاضی - تبصره
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 شدهاحداث هایساختمان   و ارتباطی تأسیسات و 4 ماده در مندرج  متصرفی ملکی اراضی و فرعی خطوط  زیرسازی کلیه - ۶ ماده

 به متعلق بلعوض صنعتی مؤسسه محدوده انتهای تا انشعاب محل از آن روسازی  همچنین و صنعتی مؤسسه محدوده ابتدای تا

 .پرداخت خواهد متقاضی به ذکرشده 7 ماده در کهنحویبه  را روسازی مصالح بهای فقط آهنراه و بود خواهد آهنراه

 متعلقات و آن هایمهره و پیچ و ها تراورس  – ریل اتصال آالت - دوراهه هایدستگاه - هاریل روسازی  قسمت  از منظور - تبصره

 .است شدهمصرف باالست و دیگر

 وجوه محل از را فرعی  خط در شدهمصرف  روسازی مصالح بهای دهمیک  سال  هر آخر در متوالی سال ده تا آهنراه  - ۷ ماده

 بالعکس و مزبور  خط مقصد به آهنراه   نقاط از یک  هر از حمل مبدأ از متقاضی محموالت حمل  عوارض و کرایه بابت وصولی

 حداقل مزبور خط  به مربوط محموالت  ساالنه درآمد و ونقلحمل  میزان  کهاین  به  مشروط  پرداخت خواهد متقاضی به  و  مستهلک

 به ساالنه استهلک بابت باشد روسازی هزینه کل از  کمتر ساالنه درآمد میزان  چنانچه و باشد برابر روسازی مصالح کل بهای با

 ولو داشت  نخواهد حق  فوق  در  منظور  دهمیک  مأخذ تا التفاوتمابه به  نسبت  متقاضی و شد  خواهد پرداخت  کمتر  نسبت  همان

 .باشد متجاوز روسازی مخارج  میزان از دیگر هایسال در محموالت ساالنه درآمد کهاین

 کسری بعد سال در کهدرصورتی استثنائا بشود 7 ماده در مذکور میزان از کمتر متقاضی محموالت اول سال در چنانچه-1 تبصره

 کهدرصورتی ضمناا و نماید پرداخت  متقاضی  به را  قبل سال دهمیک باقیمانده بایستی آهنراه  نماید جبران  را سال قبل محموالت

 درخواست  برحسب بشود روسازی مصالح کل بربالغ تجاری یا  صنعتی خط ساالنه محموالت کرایه مجموع هرسال پایان از قبل

 .نماید اقدام ساالنه استهلک قسط استرداد در باید ه آهن ر متقاضی

 انجام ونقلحمل  سال  سه مدت لغایت تجاری یا صنعتی خط مقصد یا مبدأ در بارنامه آخرین صدور تاریخ از چنانچه -۲ تبصره

 به  نسبت تعهدی گونههیچ آهنراه   صورت این در و نماید اقدام مزبور  تأسیسات  و خط آوریجمع  به  است مختار آهنراه نشود

 .داشت نخواهد روسازی مخارج بابت متقاضی پرداختی وجه باقیمانده استهلک

 خواهد اعلم متقاضی  به کتباا ه آهن را وسیلهبه  که است برداریبهره  برای خط شدن آماده تاریخ از عبارت سال مبدأ -3 تبصره

 .شد

 که فرعی ایستگاه  احداث هزینه بر علوه باشد فرعی ایستگاه احداث  مستلزم  تجاری یا صنعتی خط احداث  کهدرصورتی- ۸ ماده

 مواقع در و بود خواهد متقاضی عهده  به سال ده مدت برای ایستگاه آن مأمورین پرسنلی هزینه است فوق  در مواد مذکور مشمول

 پرسنلی هزینه  تعیین در است بدیهی نماید ذکر  پیمان  متن در و تعیین را فرعی ایستگاه پرسنلیه  هزین باید آهنراه پیمان انعقاد

 در چنانچه  و  شد خواهد بینیپیش  ه آهن را طرف از ساالنه  افزایش دستمزدهای و احتمالی تفاوت برای درصد مناسبی نسبت

 از آهنراه  تشخیص به بنا مأمورین پرسنلی هزینه گردد منشعب   مزبور خط از دیگری فرعی خط باال مقرره  مدت ظرف

 .شد خواهد دریافت کنندگاناستفاده

 وجهی اراضی این بهای بابت شود احداث آهنراه  خط حریم در یا آهنراه  به متعلق هایزمین در فرعی ایستگاه چنانچه  - تبصره

 .شد نخواهد دریافت متقاضی از

 محوطه در  زیرسازی   تعمیرات هزینه استثناءبه )  روسازی یا زیرسازی از اعم تجاری  و صنعتی  خطوط نگاهداری و تعمیرات - ۹ ماده

 نگهداری منظوربه  محوطه در را آهنراه  کارکنان مرور  و عبور تسهیل که است  موظف متقاضی است آهنراه عهده بر (صنعتی بنگاه

 .آورند فراهم خط

 الزم تجاری و  صنعتی  محوطه داخل  خطوط  در  تعمیری  تجاری یا و  صنعتی  بنگاه متصدیان مباالتی بی  براثر  چنانچه  - ۱۰ ماده

 با خسارات میزان تعیین و مباالتیبی  تشخیص بود خواهد متقاضی عهده به آن هزینه پرداخت شود وارد خساراتی یا باشد

 .است آهنراه مدیرههیئت
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 نظارت و موافقت با باید (غیره و گذرگاه ایجاد یا زیرخط  از لوله عبور  قبیل  از) مزبور خطوط در تصرفاتی و دخل هرگونه - تبصره

 .انجام گیرد آهنراه

 قرارداد مدت و شدهاحداث  تجاری و صنعتی خطوط هاآن برای سابق نامهآیین  طبق که مؤسساتی طرف از چنانچه- ۱۱ ماده

 تأثیر موردتقاضا امتداد یا انشعاب  احداث اگر گردد جدیدی امتداد یا انشعاب احداث بر مبنی تقاضایی نشده باشد منقضی مربوطه

 از هزینه استهلک تعهد بدون و متقاضی  هزینه به آن  احداث به اقدام باشد نداشته  مؤسسه آن  محموالت  حمل  میزان  در کلی

 منظوربه یا باشد داشته  ونقلحمل  میزان در کلی تأثیر  جدید  امتداد یا انشعاب کهدرصورتی  و آمد خواهد عمل به آهنراه  طرف

 شد خواهد انجام جدید قرارداد یا مبادله و نامهآیین  این مفاد طبق  بر آن  احداث باشد جدید تأسیسات و  کارخانه از ونقلحمل 

 .بود  خواهد آهنراه مدیره هیئت  تشخیص مرجع مورد دو هر  در البته 

امنای صندوق توسعه ملی و شورای عالی هماهنگی  هیئت  بر طبق مصوبات شورای اقتصاد،)  وزیرانهیئتمصوبات    ب:

 ترابری کشور(

 آهنو راه راه هایفعالیت در غیردولتی دولتی هایبخش  بهینه سهم اجرایی نامهآیین

 وزیران هیئت  1388:تصویب سال

 آهن راه  بخش :دوم فصل

 جدول مطابق فعالیت،  هر در بخش این سهم متضمن غیردولتی بخش به آهنراه واگذاریقابل هایفعالیت فهرست - ۸ ماده

 :شودمی تعیین  زیر
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 و شودمی ساخته  آینده در  آنچه و ساخت  حال در  موجود، خطوط شامل آهنراه  اصلی خطوط مالکیت صد در صد - ۹ ماده

 امکان حالدرعین  .نیست غیردولتی   بخش به انتقالقابل و بوده دولت اختیار  در ریلی امداد آالتماشین و ناوگان مالکیت همچنین

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

 تأمین دولت  توسط ریلی زیرساخت  بازسازی و نگهداری  امور در  واگذاری  مورد هایفعالیت هزینه .نماید برداری بهره خطوط این  از

 . شودمی

 آینده در آنچه و  ساخت حال در موجود، خطوط شامل آهنراه  (تجاری صنعتی)  فرعی خطوط مالکیت صد در صد - ۱۰ ماده

 . است انتقالقابل خط، ایجادکننده به   اولویت با موجود فرعی خطوط مالکیت . است غیردولتی بخش به انتقالقابل شود،می  ساخته

 هایزیرساخت  احداث مجوزهای اعطای حرکت، و  سیر ایمنی شبکه، ترافیک عالی مدیریت به مربوط امور و هافعالیت - ۱۱ ماده

 ریلی واگذارشده امور کاربری  تغییر و هاآن  ابطال و ریلی اسناد صدور و ریلی هایزیر بخش  در گذاریسرمایه و برداریبهره ریلی،

 صورت غیردولتی بخش از  خدمت خرید  طریق از تواندمی ماده  این  موضوع اقدامات .است دولت اختیار در غیردولتی، بخش به

 .گیرد
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 در هافعالیت  توسعه  و مقررات تنظیم چگونگی و ریلی ونقلحمل  امور  نظارت و هدایت ریزی،برنامه گذاری،سیاست - ۱۲ ماده

 و فنی مشخصات  و  مقررات   ضوابط، استانداردها، کلیه است  مکلف غیردولتی  بخش و  است  ترابری و راه  وزارت  عهده بربخش  این

 .نماید رعایت را هازمینه  این در ایمنی

 موارد  سایر :سوم فصل

 مؤثر حضور و  جلب برای مناسب ق های مشو ایجاد منظوربه الزم اقدامات هرگونه  است مکلف ترابری و راه وزارت - ۱۳ ماده

 از برداریبهره  نرخ تا نماید  اتخاذ ترتیبی است مکلف  مزبور وزارت  .آورد عمل به  آهنراه  و  راه هایفعالیت  در  را غیردولتی بخش

 این فعاالن برای مذکور نرخ  ریلی، بخش  در شبکه  از برداریبهره هایهزینه  تأمین ضمن که شود تعیین ایگونهبه  ریلی شبکه

 .باشد مزیت دارای  ونقلحمل هایشیوه  سایر به  نسبت بخش

 انگیزه یا شرایط  غیردولتی بخش آهن،راه  و  راه با مرتبط  واگذاری مشمول امور  و هافعالیت کلیه خصوص در  چنانچه - ۱4 ماده

(  13) ماده اولویت  با ترابری  و راه   وزارت وزیران،هیئت  تصویب با خاص موارد در  یا و باشد نداشته را هاآن  انجام برای الزم اقتصادی

 .نمایدمی اقدام هافعالیت این انجام به نسبت نامه،آیین  این

 .ا.ا.ج آهنراه  شرکت  توسط  مسافر و بار ونقلحمل  توسعه طرح اجرای مصوبه

 اقتصاد شورای  ۴/1۲/93 مورخ جلسه مصوبه  :تصویب سال
 اجرای  خصوص   در  نفت وزارت  93/ ۲/۷  مورخ 1۵ /1 – 3۰8۴31 شماره درخواست 1۲/93/ ۴  مورخ جلسه در اقتصاد شورای

 1393 سال  بودجه  قانون واحده ماده( ۲) تبصره « ق » بند (1) جزء  استناد به  را  آهنراه  توسط  مسافر  و بار ونقلحمل  توسعه  طرح

 .قرارداد موردبررسی کشور، کل

 برای گذاریسرمایه  انجام بازپرداخت و  اجرا بندیزمان دولت، تعهدات سقف  همچنین  و محیطیزیست  و اقتصادی – فنی توجیه 

 کی و سی و پانصد و میلیارد هفت  سقف در ایران  اسلمی جمهوری  آهنراه  توسط  مسافر و بار ونقلحمل  توسعه  طرح اجرای

 با را  است تأییدشده اقتصاد شورای  دبیرخانه مهر  با  که پیوست جدول شرح به  دالر  (۷.۵31.9۰۰.۰۰۰) هزار  صد نه  و  میلیون 

 : نمود تصویب  ذیل، موارد رعایت

 سه میزان تا مسافر  و  کاال جابجایی ساالنه رشد ایران، اسلمی جمهوری آهنراه شرکت گذشته هایسال  عملکرد به توجه با -1

 بر مازاد ساالنه رشد و شودمی گرفته  نظر در فعلی عمرانی هایطرح  اجرای  از ناشی آن از قبل سال به  نسبت هرسال در درصد

 .بود خواهد مصوبه  این مفاد مشمول  درصد سه

– نفر  هر حمل  ازای به و  (گاز نفت سیسی 3۵ یارانه معادل) سنت  1.3 کیلومتر– تن هر حمل ازای به حاصل جوییصرفه -۲

 (1) بند مفاد رعایت با  1393  سال مبنا سال عملکرد مازاد به  نسبت (گاز نفت سیسی  ۲۰ یارانه معادل)  سنت ۰.۷3 کیلومتر

 .گیردمی تعلق رسند،می برداریبهره به که غیردولتی بخش جدید گذاریسرمایه هایپروژه  برای

 شرکت توسط پروژه  هر جوییصرفه  سهم رسند،می برداریبهره به که غیردولتی بخش جدید گذاریسرمایه هایپروژه  برای -3

 .است پرداخت قابل (ق ) بند منابع شدهانجام  گذاریسرمایه اصل  سقف  تا حداکثر و محاسبه ایران  اسلمی جمهوری آهنراه

 : سوخت جوییصرفه  از حاصل منابع پرداخت  مکانیسم -۴

 اسلمی جمهوری آهنراه  شرکت  توسط ماههسه  زمانی  مقاطع در ریلی مسافر و کاال حمل  شبکه  کلی عملکرد افزایش ▪

 .شودمی اعلم ایران  نفت  ملی شرکت و  کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان به ایران 

 آهنراه  شرکت تأیید و  طرح  گذارسرمایه  اعلم با مسافر، و  بار حمل  افزایش با متناسب مصوبه این  موضوع  تعهدات ▪

 از سررسیدها  در  (طرح اجرای بر نظارت و پایش سامانه طریق از ) نفت وزارت نهایی تأیید و ایران اسلمی جمهوری

 طریق از دالر میلیارد  ۷.۵  سقف تا شده جوییصرفه  سوخت صادرات  از ناشی منابع محل از ایران  نفت ملی شرکت سوی

 ایران نفت ملی شرکت  .شد خواهد واریز قرارداد طرف گذارانسرمایه  وجه  در  ایران اسلمی جمهوری  آهنراه  شرکت
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 کشور  کل داریخزانه  با اساس این بر و منظور (کشور کل داریخزانه ) دولت بدهکار حساببه  را پرداختی مبالغ

 . نمایدمی حسابتسویه 

 را  بازپرداخت مبالغ و محاسبه  را  طرح  این گاز نفت جوییصرفه  از حاصل منابع است مکلف ایران  نفت ملی شرکت ▪

 .نماید اعلم کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان و کشور کل داری خزانه  به هرماهه

قیمت با و بوده دالر ۶۰ خام نفت قیمت اساس  بر جوییصرفه  میزان برای محاسبات ▪ در    ارزش  خام، نفت تغییر 

 نفت محاسبه وزارت توسط ماههسه زمانی مقاطع در  صادراتی خام نفت متوسط قیمت اساس  بر شدهانجام جوییصرفه 

 .شودمی پرداخت و

 میلیارد  ۷.۵ حداکثر  139۴ – 1۴۰۲ هایسال طی منابع این تجمعی میزان  و 1۴۰۲ سال )ق(، بند منابع پرداخت سال آخرین -۵

 .بود خواهد ایران  اسلمی جمهوری مرکزی بانک اعلمی رسمی نرخ به آن ریالی معادل یا و دولت  تعهدات سقف در دالر

 سازمان به ماههسه زمانی مقاطع در را طرح عملکرد گزارش  اندموظف  ایران  اسلمی جمهوری آهنراه شرکت و نفت  وزارت -۶

 .نمایند ارسال  کشور ریزیبرنامه و مدیریت

 باید نسخه کی  منعقده قرارداد هر  از و رسدمی  نفت وزارت تأیید به گذارسرمایه شرکت و آهنراه  شرکت مابین قرارداد متن -۷

 .گردد ارسال  کشور  ریزیبرنامه و  مدیریت سازمان و نفت  وزارت به

 1/۵/1391  مصوب کشور  نیازهای تأمین در خدماتی و تولیدی توان از  استفاده حداکثر  قانون رعایت مصوبه  این اجرای در  -8

 است. الزامی اسلمی شورای مجلس

 
 ریلی  نقلیه وسایط واردات بازرگانی سود و گمرکی حقوق  مجموع  واردات و صادرات مقررات کتاب 8۶ فصل

 وزیران هیئت :1393 تصویب سال
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 های حمایتی دولت* شرح بسته

 نو باری هایواگن دسترسی حق تثبیت- ۱

 شبکه به آزاد  دسترسی قانون(  ۶) ماده 1 تبصره استناد  به که .ا.ا.ج آهنراه  شرکت مدیرههیئت   93/ ۲۵/9 مورخ مصوبه اجرای در

 بازدهی نرخ  افزایش منظوربه  است، موظف  .ا.ا.ج آهنراه  شرکت .گردید تصویب اسلمی  شورای محترم  مجلس 1389 سال ریلی

 وارد  غیردولتی بخش توسط که نو  باری هایواگن  ریلی شبکه به دسترسی تعرفه نرخ گذاری،سرمایه  بازگشت دوره کاهش و

 و محوره  چهار هایواگن برای را است صادرشده  بعد به  ۰1/۰1/1393 تاریخ از هاآن  بارنامه اولین و شده  ریلی ونقلحمل  شبکه

 حداکثر دوره در یا و شده حمل خالص بار کیلومتر تن  میلیون (۶)  شش و (۴)  چهار سقف تا ترتیب به محوره شش  های واگن

 پایان  از پس و .نماید دریافت و محاسبه ریال(  1) یک معادل  برداریبهره  شروع زمان از (فرابرسد زودتر که هرکدام)  ماه  (۴۲)

 خواهد دریافت  و محاسبه آهن راه مدیرههیئت ابلغی نرخ اساس  بر و بوده  ها واگن سایر مشابه مزبور هایواگن تعرفه تثبیت، دوره

 .شد

 سوخت  مصرف جوییصرفه درآمد سهم پرداخت- ۲

 محترم  مجلس مصوب 93 سال بودجه قانون ۲ تبصره ق  بند(  1)  جزء استناد به که اقتصاد شورای  1۲/93/ ۴ مصوبه اجرای در

 برای  شده، جوییصرفه  سوخت صادرات از ناشی منابع محل از  است، مجاز .ا.ا.ج آهنراه  شرکت .گردید تصویب اسلمی، شورای

مسافری ناوگان  خرید حوزه در غیردولتی بخش جدید گذاریسرمایه هایپروژه  به 93 سال ابتدای  از که لکوموتیو  و باری، 

 سقف تا حداکثر  و  محاسبه (ق ) بند منابع محل  از  را  جدید احداث خطوط و زیربنایی هایپروژه همچنین و  رسندمی برداری بهره

  توسط  قبولقابل اقتصادی و مالی  فنی، توجیه  طرح  ارائه  با)  قرارداد طرف گذاران سرمایه وجه در شدهانجام  گذاریسرمایه  اصل

 و  گاز نفت سیسی  3۵ معادل بار کیلومتر – تن هر حمل ازای به .ا.ا.ج آهنراه  برای جوییصرفه سهم .نماید واریز (گذارسرمایه

 است. (گاز نفت سیسی ۲۰ معادل) مسافر کیلومتر - نفر هر  حمل ازای به

 مسافری  هایسالن خرید حمایتی بسته- ۳

  شورای   ۴/1۲/1393 مورخ  مصوبه  طبق  اسلمی جمهوری  توسعه  پنجم سالهپنج  برنامه قانون (۲1۴) ماده «ب»  بند اجرای در

 درآمد  آهنراه شد مقرر  (1)  درجه ایکوپه هایسالن خرید در گذاریسرمایه از حمایت جهت .ا .ا.ج آهنراه  شرکت  گذاریسرمایه

 سیر به  آماده به  مشروط  برداری بهره  و  ورود از  پس سال  1۰ مدت  به را  شدهخریداری  هایواگن  %9۰ روز  در  کیلومتر 1۲۰۰ سیر 

 مبلغ  با برابر  حداکثر  1۴۰۲ سال تا کیلومتر   نفر هر ازای   به (ق  بند)  سوخت جوییصرفه درآمد از  %۵۰  پرداخت و هاآن  بودن

  1۲۰۰  سیر درآمد آهنراه نیز نو ست ترن خرید در گذاریسرمایه  خصوص در .نماید تضمین گذارانسرمایه برای را گذاریسرمایه

 پرداخت  و بودن سیر آماده به مشروط  برداریبهره  و ورود از پس سال  1۰ مدت  به را شدههای خریداری واگن  %9۰ روز در کیلومتر

  برای  را  گذاریسرمایه مبلغ با برابر  حداکثر  1۴۰۲ سال  تا کیلومتر   نفر هر  ازای   به (ق  بند) سوخت  جویی صرفه  درآمد  1۰۰%

 محاسبه شدهداده  یارانه میزان نمایند استفاده آهنراه  اییارانه   تسهیلت از متقاضیان کهدرصورتی .نماید تضمین گذارانسرمایه

 شد. خواهد داده عودت  .ا.ا.ج آهنراه به و کسر یافتهاختصاص سوخت جوئیصرفه  درآمد مبلغ از و

 دریافت دسترسی حق سیر، افزایش  میزان  به گذارانسرمایه از  آهن،راه تضمین سیر   میزان از بیشتر سیر تحقق صورت در تبصره:

 خاص هایواگن  خرید صورت  در و داشته  عمومی جنبه مصوبه  این که  است ذکر به الزم .شد خواهد

 .بود خواهد تغییرقابل هاواگن سیر میزان تضمین باالسرعت با و

 گذاری سرمایه کل مبلغ  %۳۰ سقف تا مشارکت امکان- 4

 مجلس تصویب به 1389 سال در که  ایران اسلمی جمهوری توسعه پنجم سالهپنج  برنامه قانون (۲1۴) ماده «ب» بند اجرای در

 شروع در  مشارکت  جهت  بخش غیردولتی، هایظرفیت  از  استفاده منظور به  .ا.ا.ج آهنراه شرکت .رسید اسلمی شورای   محترم

 برقی جدید، احداث خطوط  مصوب بزرگ هایطرح  ازجمله ملی  ایسرمایه دارایی تملک هایطرح و هاپروژه  اجرایی عملیات
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 به اعتباری و فنی  هایکمک بودجه ردیف  در  که  الزم هایبینیپیش  از پس تواند،می  دوم خط احداث  و  موجود خطوط  سازی

 تشکیل قالب در  غیردولتی بخش گذاران سرمایه به اسنادی اعتبار  گشایش طریق  از رساندمی انجام به  موردنیاز سنوات تفکیک

 ساخت، برای  برآوردی مبلغ  (%3۰)  درصد سی سقف  تا PPP خصوصی  -عمومی بخش  مشارکت قراردادهای انعقاد و  پروژه شرکت

 .کند اعطاء مالی کمک شده توافق و قبولقابل مالی مدل چارچوب در

 دوخطه هایپروژه  در موجود  خطوط دسترسی حق پرداخت- ۵

  بخش  توسط گذاریسرمایه و  مشارکت جهت  ریلی جدید خطوط  احداث و زیربنایی هایپروژه  نمودن  پذیرتوجیه  منظور به

 پذیر  سرمایه و گذارسرمایه مابینفی که شده توافق و قبولقابل مالی  مدل  اساس  بر دارد، نظر در .ا.ا.ج آهنراه شرکت خصوصی،

 بخش  گذارانسرمایه  به جدید خط احداث پیشرفت و اجرا درازای   موجود خط  دسترسی حق پرداخت  به  نسبت .گرددمی تهیه

 بازگشت دوره  گذاری،سرمایه حجم به  بسته  گذارسرمایه  به  دسترسی  حق  پرداخت دوره و  میزان  است بدیهی .نماید اقدام زیربنایی

 .شد خواهد تضمین و محاسبه پروژه، داخلی بازده نرخ سرمایه،

 شده  اداره وجوه محل از تسهیالت پرداخت- ۶

 معادل  تواندمی عامل هایبانک نزد شده اداره وجوه تودیع و (  نامهتفاهم) عاملیت قراردادهای انعقاد محل  از ا .ا.ج آهنراه شرکت

 به را مرتبط ریلی هایکارگاه تجهیزات و آالتماشین ناوگان، خرید جهت انجام دست در هایگذاری سرمایه کل مبلغ درصد ۷۵

 و  ترجیهی سود نرخ با ریالی تسهیلت صورتبه(  قبولقابل اقتصادی  و مالی فنی، توجیه طرح  ارائه با) غیردولتی گذارانسرمایه

 تسهیلت  اعطای به  نسبت هستند موظف  عامل هایبانک نامهتفاهم مفاد چارچوب  در.  نماید پرداخت عامل هایبانک طریق از

 زمانهم و  متناسب صورت به  و شرکت  تودیعی وجوه  برابر  یک بعلوه  خود، داخلی منابع محل از  تودیعی وجوه  برابر دو  معادل 

 .نمایند پرداخت

 .شد خواهد درصد تعیین1۶ تا درصد 8 از باری و مسافری هایبخش در گذاریسرمایه نوع با متناسب ترجیهی سود  نرخ

 ملی  توسعه صندوق منابع  محل از تسهیالت پرداخت- ۷

 به 139۴ سال در ملی توسعه صندوق   هایبرنامه از ونقلحمل هایطرح سهم ملی،  توسعه صندوق  امنایهیئت  مصوبه اساس بر

 در هایگذاریسرمایه  کل مبلغ  درصد 8۵ معادل تواندمی عامل هایبانک.  است شدهاعلم دالر میلیون  ۶۰۰ و میلیارد  ۲ میزان

 طرح ارائه با)  غیردولتی  گذارانسرمایه به را  ریلی مرتبط های کارگاه  تجهیزات و آالتماشین ناوگان، خرید جهت  انجام دست

 تواندمی قانونی اختیارات   اساس  بر آهنراه شرکت  .نماید پرداخت ارزی   تسهیلت صورت به  (قبولقابل اقتصادی  و مالی  فنی، توجیه 

 نماید.  تضمین  گذارانسرمایه  این برای را ارز نرخ نوسانات حداکثر

 گذاران خصوصی آهن به سرمایههای مختلف اصلح ساختار راهتمایل دولت به واگذاری بخش *
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 محیطی زیست 

  تولید مصرفی انرژی برابر در را کارآیی بیشترین( ایجاده و دریایی  هوایی،) ونقلحمل هایبخش  ونقل ریلی در میان انواعحمل 

  است.  شده  معروف  سبز  صنعت  به  که  ایگونهبه  کند، می  وارد  زیستمحیط   به  را آسیب  کمترین  که  است  حالی  در  این  و  کند می

از   آلودگی کمتر    ونقل حملمهم    هایمزیتیکی  و    زیستمحیطریلی  پارامتر حساس  توسعه یک  مسائل  امروزه در  است که 

  های فعالیت. با شروع قرن بیستم به علل گوناگون، تعادل مطلوب و بسیار حساس و ظریفی که بین رودمیبه شمار  کنندهتعیین

انقلب صنعتی، شهرنشینی و توزیع نامعقول جمعیت و   درنتیجهوجود داشت شروع به تغییر نمود.    زیستمحیطانسانی و منابع  

شتابان و فزاینده    هایمهاجرت از منابع و کیفیت زندگی و    برداریبهرهتراکم جمعیت شهری تغییر در الگوی مصرف و    خصوصبه

 .نوین پا به عرصه وجود نهادند هاییپدیده عنوانبه ایمنطقهملی و 

ای و ریلی در بخش حمل بار، با توجه به نوع وسیله نقلیه )کامیون بر طبق آمار، نسبت مصرف سوخت در بین وسایط نقلیه جاده

آهن همچنان  تر است اما راهبخش مسافر نیز نسبت مصرف گرچه بسیار نزدیک  در  است.متفاوت    نهبهیکتا    شش بهیکو تریلی( از  

 . نمایدکمتر از جاده در بخش مسافر سوخت مصرف می

 باشند: آهن و جاده به شرح ذیل میترین دالیل تفاوت شدت مصرف سوخت راه شاخص

وری پایین حمل بار و مسافر در جاده که ناشی از پایین بودن ضریب حمل بار و خالی حرکت کردن وسایط نقلیه بهره .1

 .استای جاده

بین .2 استانداردهای  راهبر طبق  در  نسبت مصرف سوخت  باید  المللی  و جاده  باشد.    1به    3یا    1به    ۲  صورتبهآهن 

ایران باعث    ها ریلها و  مر باالی ناوگان و شرایط جغرافیایی جادهای و ریلی، ع فرسودگی و کهنگی ناوگان جاده در 

 باشد.  1به   ۷گردیده این نسبت در حدود 

ونقل  سهم حمل   بازهمونقل زمینی زیاد است که  های ناشی از مصرف سوخت در بخش حملخارجی آلودگی  هایهزینه .3

از  جاده بیش  این هزی  ونقلحمل ای در هزینه خارجی  است.  آالیندهریلی  میزان  و  تصادفات  میزان  از  ناشی  های  نه 

 . استسوختی 

 آلودگی به مربوط مسائل همچنین  و کشور جغرافیایی و  ترانزیتی مناسب شرایط و منطقه  سطح در ایران ما کشور خاص موقعیت

 و آهن  خطوط ازپیشبیش توسعه   کشور، ایتوسعه  هایسیاست به  توجه  با ونقلحمل  بخش توسعه  به نیاز و  بزرگ شهرهای در
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 فواید و ریلی ونقلحمل  توسعه ضرورت  اگرچه  نماید. می ضروری بزرگ شهرهای درون  در  و کشور  سطح در را  ریلی ونقلحمل 

 داشت. خواهد همراه به زیستمحیط  و زندگی کیفیت  بر نیز اثراتی توسعه این اما است کاملا انکارناپذیر آن

 جنبه کشور  در رساند تصویب به  را  آن  زیست محیط  حفاظت عالی شورای  که  13۷3 سال از محیطیزیست  اثرات  ارزیابی انجام

 مراحل از یکی  رسید. تصویب به  شورا  این توسط  محیطیزیست اثرات ارزیابی نامهآیین  13۷۶ سال در  است.  نموده پیدا اجرایی

 به  منتشره  هایآالینده میزان  و  انواع  تر دقیق  و صحیح  تخمین در  خصوصبه  که هاپروژه محیطیزیست  اثرات  ارزیابی در مهم

 سایر مانند طورکلیبه موردنظر است. پروژه  هایویژگی و مراحل شناخت بود خواهد موردنیاز مطالعات محدوده تعیین  و محیط

 و احداث مرحله دو به  ریلی  ونقلحمل هایطرح  محیطی،زیست  اثرات برآورد و طرح هایویژگی  بررسی دیدگاه از هاپروژه

 هستند.  تقسیمقابل برداریبهره

 مشخص و قرارگرفته موردبررسی باید که ریلی هایپروژه  در ساخت مرحله اصلی هایویژگی محیطیزیست  اثرات ایجاد دیدگاه از

 از:  اندعبارت داشت  خواهند زیستمحیط  بر که احتمالی اثرات توجه به با گردند

 آهن؛  خط احداث مسافت طول .1

 شود؛ گذاشته کار باید که جدید ریل تناژ .2

 زیرزمینی(؛ ارتفاع، در زمین، سطح  )در ساخت  عملیات نوع .3

 (؛ ... و دشتسیلب جنگلی، تاالب، )  کندمی عبور هاآن  از آهن خط  مسیر  که  اراضی و هازمین  نوع .4

 جابجایی؛  میزان و حرکت مسافت و  هاآن  ظرفیت ساختمانی، آالتماشین و سنگین آالتماشین تعداد .5

 مورداستفاده؛  وسایط نقلیه  و آالتماشین سایر و ساختمانی آالتماشین  سنگین، آالتماشین  وسیلهبه  مصرفی سوخت  .6

 نقلیه؛ وسایط سایر و باربری آالتماشین و ساختمانی آالتماشین در  سوخت راندمان میزان .7

 آالت؛ماشین کارگیریبه زمانمدت و زمانی تناوب .8

 احداث. فاز عملیات و فرآیند دوره طول .9

  و   هافعالیت   انواع  کلیه  و  مسافر  و  کاال  ونقلشامل حمل  برداریبهره   مرحله  در  ریلی  ونقلحمل  صنعت  به  مربوط  هایفعالیت

 فاز بررسی  در  که هاییویژگی رئوس  طورکلیبه است. مسافر  و کاال ونقلحمل  با مرتبط نگهداری و  جانبی، پشتیبانی فرآیندهای

 از:  اندعبارت گیرند قرار موردتوجه باید ریلی ونقلحمل هایطرح  برداریبهره

 تولیدی(  و زائدات پساب و مصرفی مواد نوع و  میزان)  هادستگاه و قطعات چربی زدایی .1

 تولیدی(  زائدات و پساب و مصرفی مواد نوع  و )میزان قطعات و هاواگن  تمیزکاری .2

 تولیدی( هایپساب و مصرفی قوی قلیاهای و )اسیدها فلزی  سطوح از  زداییزنگ .3

 تولیدی(  پساب و مصرفی مواد  نوع و میزان) رنگ سازیآماده .4

 تولیدی( بخارات و پساب و مصرفی مواد و تمیزها نوع  و )میزان آمیزی رنگ .5

 تولیدی(  پساب و مصرفی مواد نوع و میزان) زداییرنگ .6

 دورریختنی( و تعویضی هایلنت نوع و )تعداد هاواگن و لکوموتیو در ترمز  سیستم تعمیر .7

 تولیدی( پساب و مصرفی آب و مواد نوع و  میزان) لکوموتیوها تمیزکاری عملیات .8

 تعویضی( هیدرولیک سیاالت و هاروغن نوع و  )میزان لکوموتیوها هیدرولیک سیستم تعمیرات  .9

 تولیدی(  زائد فلزی اجزای و قطعات نوع و تعداد) فلزات کاریماشین .10

 شدهعوض روغن دفع و روغن فیلتر تعویض .11

 تولیدی(  گازهای و بخارات و ذرات  پساب، و مصرفی مواد نوع  و میزان ) لکوموتیو آمیزی رنگ .12

 مستعمل( هایباطری  دفع نحوه و نوع تعداد،) مستعمل موتور هایباطری  دفع و تعویض .13
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 احتمالی( حوادث سوخت، نشت و وپاشریخت جو، به منتشره هایهیدروکربن) گیریسوخت  و رسانیسوخت  عملیات .14

 احتمال اتصاالت، و شیر  از نشت احتمالی،  حوادث مواد، نوع و میزان)  شیمیایی مواد و خطرناک مواد ونقلحمل  .15

 انفجاری( و سوزی آتش

ونقل کامل، منظم، گسترده و کارآمد است. امروزه  ، ایجاد سیستم حمل توسعهدرحالو    یافتهتوسعه از نیازهای مهم برای کشورهای  

ونقل کارآمد برخوردار باشند. ولی  اقتصادی، سیاسی، فرهنگی در حال رشد هستند که از یک سیستم حمل  ازلحاظکشورهایی  

آن    ترینمهمونقل دارای یک سری تبعات منفی است که  مخصوصاا توسعه در صنعت حمل  ایتوسعههر    دانیم میکه    طورهمان

  وری بهرهآن، افزایش    هایزیرساخت در بخش انرژی و توسعه    گذاریسرمایهآلودگی هوا است. امروزه به همین دلیل بهبود فضای  

ضروریات    ازجملهناشی از بخش انرژی    محیطییستز  هایآسیبدر آن، تنوع منابع انرژی و همچنین توجه به    جوییصرفهانرژی و  

از    شودمیمحسوب    ۲1قرن   توسعه صنعتی، مسئله آلودگی هوا و    خصوص  درپیش روی جهان    هایچالش  ترینمهمو یکی 

 را از   ایگلخانهتوجه به میزان انتشار گازهای آالینده و    توانمیناشی از این توسعه است. در این زمینه    زیستمحیط تخریب  

  ناپذیر  تجدیدفسیلی    هایسوخت وابسته به    شدیدااونقل  مدیران شهرهای بزرگ قلمداد کرد. بخش حمل  هایدغدغه  ترینمهم

 المللی بینآژانس    وسیلهبه  شده انجامونقل متکی به نفت است. بر پایه مطالعات  درصد تمامی شقوق حمل  9۵است. در حقیقت  

انرژی بیشتر   دوسومانرژی خواهد بود که در آن زمان، جهان    کننده مصرف  ترینبزرگ  ۲۰۲۰ونقل تا سال  بخش حمل  1انرژی 

ونقل مسبب اصلی آلودگی  (. حملگیردمیصورت  یافتهتوسعه )بخش اعظم این مصرف در جهان   کند مینسبت به امروز مصرف 

  در  ،مستقیم  طوربهو...( چه    بخارآب، متان و  CO2)  ایگلخانههای  ونقل تولیدکننده گاز هوا و آلودگی صوتی است. بخش حمل 

انرژی فسیلی از  از طریق تولید    یا   ،اثر استفاده    هایپیشرفت  باوجودآنکهدیگر از سوخت فسیلی است.    هایانرژی غیرمستقیم 

از  شودمیونقل سبب سهولت جابجایی فیزیکی  موجود در حمل  ونقل حاصل از حمل   یمحیطزیست  هایهزینه ، لکن بسیاری 

بر کسی پوشیده نیست و    آوردمیوارد    زیستمحیطونقل بر  . خساراتی که گازهای ایجادشده توسط حملشودمینادیده گرفته  

  هایسوخت. بنابراین کسانی که با مصرف  کنندمی را تخریب    زیست محیط قاعدتاا این خسارات باید از طرف کسانی جبران شود که  

  ها اکوسیستمو تعادل    آورندمیرا فراهم    هاانسانآسیب بر سلمتی    آمدن  واردشده و موجبات    زیستمحیطب  فسیلی باعث تخری

بوده و باید پاسخگوی خسارات وارده باشند. لذا در این نوشتار میزان آالیندگی    زیستمحیط، مسئول اصلی تخریب  زنندمیرا برهم  

یعنی جابجایی بار و مسافر موردبررسی   هاآنو ریلی را نسبت به عملکرد    ایجادهونقل  ونقل یعنی حملمهم حمل  بخش  زیردو  

ونقل در آالینده برای اینکه بدانیم بخش حمل  تا سهم هر یک از میزان خسارت وارده مشخص شود. انتشار گازهای  دهیممیقرار  

قرار دهیم.    موردبررسیونقل را از کل مصرف انرژی کشور  میزان انتشار گازهای آالینده چقدر سهم دارد ابتدا باید سهم حمل

 ه قرارگرفت درصدی مصرف انرژی پس از بخش خانگی در مقام دوم    ۲۴ونقل با سهم  کارشناسی بخش حمل  هایبررسیمطابق  

ونقل را درصد سوخت بخش حمل   98تقریباا    8۷کلن برق و انرژی وزارت نیرو در سال    ریزیبرنامه است. طبق گزارش دفتر  

. از سوی دیگر  رسدمیونقل به مصرف  نفتی کشور در بخش حمل  هایفرآوردهدرصد    ۵۷و    دهندمینفتی تشکیل    های فرآورده

نفتی در کشور بوده است،    های فرآورده  کننده مصرفانرژی و همچنین اولین    کننده مصرفونقل دومین  بخش حمل  8۷در سال  

. آمارها  پردازیممیدر تولید و انتشار گازهای آالینده و ذرات معلق داشته باشد که در ادامه به آن    ایعمدهبنابراین باید سهم  

  8۰نسبت به سال  8۷در سال  xNO مثال طورهبمقدار انتشار گازهای آالینده در حال افزایش است.   هرسالکه   دهندمینشان 

مبلغی   138۷ونقل در سال درصد رشد داشته است. بخش حمل 2CO ۷۰درصد و CO۵۰ درصد، 2SO 3۶ درصد،   8۲حدود 

کشور آسیب رسانده است. حال باید    زیستمحیطمیلیارد ریال از طریق انتشار گازهای مخرب و ذرات معلق به    ۴3۵۵3حدود  

ونقل  حمل عمده سوخت مصرفی در    ازآنجاکه.  اندداشته و ریلی در این تخریب چه سهمی    ایجادهونقل  بررسی کنیم که حمل 

ریلی نیز نفت گاز بیشترین استفاده را به خود اختصاص داده است،    ونقلحمل بنزین و نفت گاز )گازوئیل( است و در    ایجاده

 
1 IEA 
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ونقل بار کشور چه در بخش سوخت مصرفی گازوئیل است نه بنزین، یعنی حمل  درصد  1۰۰همچنین در بخش ترانزیت حدود  

  ها آنمیزان مصرف نفت گاز  بخش  زیر عمده گازوئیل است، لذا برای مقایسه این دو  نده کنمصرف، ایجادهریلی و چه در بخش 

قرار داده تا بتوانیم میزان  موردبررسی)نفر کیلومتر+ تن کیلومتر= واحد حمل(  کنندمیرا به ازای واحد بار و مسافری که جابجا 

با یکدیگر مقایسه کنیم. بدین منظور ابتدا   ها بخش  زیراز این  هرکدامانتشار گازهای آالینده حاصل از مصرف نفت گاز را توسط  

ق داشته باشیم. طب  ایاشارهجابجا نمودند    8۷در سال    ایجادهونقل ریلی و  باید به میزان بار و مسافری )واحد حمل( که حمل

. از طرفی میزان مصرف نفت گاز بخش  کندمیبخش ریلی کاال و مسافر جابجا    برابر  ۶تقریباا    ایجادهعلمی بخش    هایبررسی

برای حمل یک واحد   ایجادهونقل  برابر بخش ریلی بوده است. از سوی دیگر حمل   ۵۶تقریباا    8۷در سال    ایجادهونقل  حمل 

سانتیمتر   ۷/8آهن تنها  در شرایط مشابه راه  کهدرحالی،  کندمیب سوخت مصرف  سانتیمتر مکع  ۷/89حمل در یک کیلومتر  

ونقل ریلی است.  برابر حمل   ۴/1۰  ایجاده  ونقلحمل نتیجه گرفت مصرف سوخت در    توانمی. پس  کندمیمکعب سوخت مصرف  

  های سیستم   وریبهرهو    کاراییلیل  هم صادق است. اما به د  یافتهتوسعه مختص ایران نیست و در کشورهای    هانسبت البته این  

نیست. این معضل زمانی    آمیزفاجعهفاصله نسبت مصرف جاده و ریل مانند کشور ما عمیق و    یافتهتوسعهدر کشورهای    ونقلحمل 

را با بخش ریلی مقایسه    ایجادهناشی از مصرف سوخت توسط بخش    منتشرشدهکه میزان گازها و ذرات معلق    شودمی  ترنمایان

برابر بخش ریلی است و این میزان آالیندگی    ۵۶تقریباا    ایجادهیم. مجموع گازهای آالینده حاصل از مصرف نفت گاز در بخش  کن

 زیست محیطاست. البته میزان تأثیر گازها بر    8۷  سالدر    ایجادهمیلیون تن آالیندگی ناشی از مصرف بنزین بخش    ۶۷غیر از  

  ppm38۰ است که در حال حاضر اتمسفر زمین حاوی  ایگلخانهگاز    ترینعمده  کربن  اکسیددیمثال    طوربهمتفاوت است.  

زمین    وهوایآبقسمت در میلیون( از این گاز بوده و این مقدار در حال افزایش است. این امر باعث ایجاد تغییرات خطرناکی در  )

در جو باعث گرم شدن کره زمین و افزایش دمای    ایگلخانهترکیبی است که با ایجاد اثر    ترینمهم  کربن  اکسیددی.  شودمی

. همچنین افزایش دما تأثیر  شودمیگرمسیری و تهدید سلمتی بشر    هایبیماریباعث ایجاد  . افزایش دما  شودمیمتوسط جهانی  

و باعث وارد شدن    اندازدمیشدید جان بسیاری را به خطر    های توفانبر سطح آب دریاها دارد. باال آمدن سطح دریاها و    ایعمده

و همچنین خطر   رسدمیطبیعی آسیب    هایزیستگاهو    . به محصوالت کشاورزیشودمیو ملی    ایمنطقه خساراتی به اقتصاد  

 توسعه درحالدر کشورهای    خصوصبهزیستی و افزایش جدی خطر قحطی و کمبود آب و ...    هایگونهبالقوه انقراض شمار زیادی از  

غییرات آب و هوایی  بر ت  توانیمنمیآینده باید عوارض این خطرات را تحمل کنند. اگرچه ما    هاینسلرا به دنبال خواهد داشت.  

درست و کاهش    هایسیاستاست که با اتخاذ   2co تأثیر بگذاریم اما خطرات فزاینده، هشداری برای کاهش و کنترل انتشار

در صنعت کاسته شده    تولیدشده 2co تا حدود زیادی از تأثیرات مخرب آن بکاهیم. در یک دهه گذشته از میزان 2co تولید

در    تولیدشده 2co در این مدت  کهدرحالیاست. علت این کاهش تبدیل صنایع سنگین قدیمی به صنایع سبک جدید است.  

  9۲و با علم به اینکه    کربن  اکسیددیافزایش چشمگیری داشته است. با توجه به تأثیرات بسیار مخرب گاز    ونقلحملبخش  

ونقل  درصد آن را حمل  99بوده که    کربن   اکسیددیزمینی، گاز    ونقلحملتوسط    تولیدشده  ایگلخانهدرصد از کل گازهای  

ونقل ریلی ایمان  ، به سبز بودن حمل شودمیریلی تولید    ونقلحملتوسط    ماندهباقیو فقط یک درصد    کندمیتولید    ایجاده

به ازای هر واحد حمل و همچنین   ایجادهریلی و    ونقلل حم: با مقایسه تولید گازهای آالینده در دو بخش  گیرینتیجه .  آوریممی

  ونقلحمل توسط    زیستمحیطو تخریب    کنندگی آلوده که اثرات    رسیممیبا در نظر گرفتن مصرف سوخت گازوئیل به این واقعیت  

از   ارقام موجود نشان    کهطوری بهاست.    ایجاده  ونقلحملریلی بسیار کمتر    ونقل حمل  کنندگی آلودهاثرات    دهند میاعداد و 

برابری   ۶برای جابجایی    8۷در سال    ایجاده  ونقلحملریلی است. به عبارتی    ونقلحمل برابر    8متوسط حدود    طوربه  ایجاده

  ونقلحمل برابر بیشتر از   8و  کندمیبرابر آن سوخت مصرف  1۰ریلی، بیشتر از  ونقلحمل بار و مسافر در هر کیلومتر نسبت به 

ریلی نسبت به سایر شقوق    ونقلحملنتیجه گرفت که    توانمیریلی در تولید و انتشار گازهای آالینده نقش داشته است. بنابراین  

دارد. با کاهش مصرف    زیستمحیط بسیار کارآمدتر بوده و سازگاری بیشتری با    ایجاده  ونقلحملخصوصاا بخش    ونقلحمل 
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تا حد بسیار زیادی    توانمی  ایجاده  ونقلحملریلی در بخش حمل بار و مسافر به جای    ونقلحملوخت از طریق جایگزینی  س

جلوگیری کرد. نتایج حاصله حاکی از اهمیت توسعه   شوندمی  زیستمحیطاز انتشار گازهای آالینده که باعث آلوده شدن هوا و  

با    ونقلحمل  حرک  زیستمحیطسازگارتر  همچون  و  عواملی  کاهش  جهت  در  بخش    های هزینهت  شامل    ونقل حملخارجی 

مذکور،    های هزینه، آلودگی صوتی و همچنین هزینه خسارات به منابع طبیعی است. علوه بر  زیستمحیطآلودگی    هایهزینه

د. با افزایش تعداد خودروها در  را بر افراد داشته باش  ناپذیریجبران اثرات روحی    تواندمیناشی از این عوامل هم    هایبیماری

اثرات مخرب   افزایش    زیستمحیطبر    ایجاده  ونقلحمل کشور  افزایش گازهای    یابدمیهم  پیامدهای    ایگلخانهو  خطرات و 

را    ونقلحملاجتماعی ناشی از ارائه خدمات    های هزینهو کره زمین دارد. همچنین با توجه به اینکه اگر   هاانسانزیادی بر حیات  

و   یافتهکاهش ایجادهریلی در مقابل  ونقلحمللحاظ کنیم، در آن صورت نرخ خدمات  شدهتمامدر محاسبات مربوط به قیمت 

ت  که با افزایش سهم خدما  رسیممیبه این نتیجه    درنهایتریلی از کل بخش افزایش خواهد یافت.    ونقلحمل سهم    درنتیجه

اقتصادی را به حداقل رساند، امکان بهبود استاندارد زندگی را در جامعه فراهم    هایفعالیتاثرات مخرب    توانمیریلی    ونقلحمل 

بر آیندگان جلوگیری کرد. با افزایش فرهنگ استفاده بیشتر از وسایل    جبرانغیرقابلاز وارد آمدن خسارات    حالدرعینآورده و  

و انتشار   زیستمحیطنقش را در تخریب    ترینمهماستفاده از خودروهای شخصی که    جایبه  زیستطمحیسازگار با    ونقلحمل 

 . پایدار را در کشور محقق کرد  ونقلحملخسارات ناشی از این عوامل را کم کرده و تا حدودی  توانمیدارند،  هاآالینده
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