
مت جایگاه حمل و نقل ریلی در قی
تمام شده کاال و اقدامات الزم

فتحعليدکتر مسعود 
يریلنقلوحملبخشرئیسوعلميهیئتعضو
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1401دی -سلسله نشست های تخصصي برنامه هفتم



فهرست مطالب

معرفی بخش حمل و نقل ریلی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی•
1401ماهه 8سهم بخش های مختلف حمل و نقل در •
(با تاکید بر حمل و نقل ریلی)کشور مشکالت لجستیک حمل و نقل •
متصوردالیل سهم پایین ریل و راهکارهای •
تعرفهمبانی نظری •
(ارزیابی وضعیت راه آهن ایران)آهن تعامل نظام تعرفه و ساختار حاکم بر راه •
ضروریاقدامات •



مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

رینمعتبرتازیکیتحقیقاتی،فعالیتسال50با•
منظوربهکهاستکشورپژوهشیوعلمیمراجع
توزارآموزشیوپژوهشیوظایفگسترشوتحقق

راه،نقل،وحملحوزه هایدرشهرسازیوراه
ایجادشهرسازیومعماریومسکنوساختمان
.شده است

عهتوسوآموزش»،«فناوریوتحقیقات»معاونتسه•
«منابعومدیریتتوسعه»،«فناوری

لحم»،«فنیابنیهوساختمان»پژوهشیحوزهچهار•
«مالیواقتصاد»و«شهرسازیومعماری»،«نقلو



حوزه پژوهشي حمل و نقل



1401ماهه سال 8کتابچه عملکرد، پایش و کنترل آماری : منبع





شور مشکالت لجستیک حمل و نقل ک
(با تاکید بر حمل و نقل ریلي)

نقلوحملباالیهایهزینهونبودنروان•
نبودنروان✓

ترکیبیحملفرآیندهاینبودنکارا▪
هاتکنولوژینبودنروزبه▪
فرآیندهاواسنادیکپارچگیعدم▪

حملباالیهزینه✓
اقتصادیصرفهدارایحملشیوهعنوانبهریلیحملسهمبودنپایین▪
ناوگانفرسودگیبخاطرایجادهنقلوحملدرپایینوریبهره▪
ناوگانخالیسیرشاخصبودنباال▪

اجتماعیباالیهایهزینهایجادموجبریلیسهمبودنپایین✓
(کیلومترتن1000ازایبهلیتر7.6بهلیتر44.5)ریلبرابر7تا6جادهسوختمصرف▪
برابر8حدودجادهآالیندگی▪
سند آمایش مراکز لجستیک کشور: منبعریلبرابر85حدودحوادثوسوانحازناشیهایهزینه▪



1420سند تامین انرژی بخش حمل و نقل کشور تا افق 



سهم هزینه های پیدا و پنهان خارجي

(1384-پژوهشکده حمل و نقل)کشور ای در قیمت تمام شده کاالها در بخش حمل و نقل جادهسهم : منبع





مقایسه بین ریل و راه



وردالیل سهم پایین ریل و راهکارهای متص

ریلپایینسهمدالیل•
درببهدربحملامکانعدم✓
پایینسیرسرعت✓
ریلیحملزمانیاطمینانقابلیت✓
کشورسراسردرریلیشبکهناکافیگستردگی✓

(هااستراتژیوهاسیاست)ریلیسهمافزایشراهکارهای•
کلیهایسیاست✓
لجستیکمراکزتوسعههایاستراتژی✓

سند آمایش مراکز لجستیک کشور: منبع



ورسند آمایش مراکز لجستیک کش







مباني نظری تعرفه

(پولواحدصورتبهکهخدمتیاکاالمبادلهارزش)کاالشدهتمامقیمت•
ارضایبرایتمایلو(تقاضا)نیازباتنگاتنگارتباطباآنمحاسبهومبادله ایارزشکردنکمینحوه:گذاریقیمت•

(عرضه)نیاز
(پردازیدمیکنندهتامینبه)کاالهزینه✓
(پردازیدمیباربرییکبه)نقلوحملهزینه✓
(پردازیدمیمالیاتیوگمرکیمقاماتبه)مالیاتوعوارضورودی،حقوق✓

:نقلوحملدرگذاریقیمت•
نهاییهزینهپایهبر✓
خارجیهایهزینهاساسبر✓
(ناقصرقابتوکاملرقابت)بازارساختارمبنایبر✓
(جاریهاینرخمشتری،برایفایدهخریدار،ذهنیتهدف،بازدهتامینبها،اضافهمانند)دیگرهایروش✓



(شدهتفکیکیایکپارچه)آهنراهساختارنوعباریلیحملگذاریقیمتنظاممستقیمرابطه•
1314سالمرداددردولتیآهنراهبنگاهتأسیس✓
هزینه-درآمدمبنایبر(1366سالمصوبقانون)شرکتبهبنگاهازآهنراهتغییر✓
اصلهفازناشیانباشتهتکالیفبهمنتجدولتیهایکمککاهشوآهنراهدرآمدهایتحققعدم)1374سالازپسویژهبه✓

(واقعیتعرفهباتکلیفیتعرفهزیاد
نگهداریانرژی،هایحوزهدرپنهانوپیداهاییارانهوایجادهبخشتوافقیتعرفهبرتاکیدباموضوعبودنغیررقابتی✓

ایمنیهزینهلحاظعدموزیربنا
10حداکثرالمث)ساالنهمبالغافزایشبرایسقفتعییننظیرمشکالتیباوقبلیفرماندستهمانباهاتعرفهاصالح✓

نبودسازگارساالنهتورمباحتیکه(درصد
،(128و30مواد)توسعهسومبرنامه)کشورکالنهایسیاستباهمگامخصوصیبخشبهریلینقلوحملامورواگذاری✓

سالدرتوسعهچهارمبرنامهقانون29مادهتنفیذی،1380سالدرتوسعهسومبرنامهقانون128و30مواداجرایینامهآیین
(1385سالدراساسیقانون44اصلهایسیاستابالغو(1384)ریلینقلوحملشبکهبهآزاددسترسیقانون،1383

تعرفهمیزانبهمربوطمسائلتداخلولکوموتیووواگنصاحبریلیونقلحملمتعددهایشرکتورود✓

آهنراهبرحاکمساختاروتعرفهنظامتعامل



:برشبکهازبرداریبهرهحقدراروپاییهایآهنراهشدهتفکیکساختارتمرکز•
ترددتراکممیزانلحاظبهحملمسیرنوع✓
(کوهستانیوماهورتپه،دشت)مسیرایمنطقهوضعیت✓
(تبادلینقاط)هاایستگاهوضعیت✓
قطارهاحرکتاثربرخطوطفرسایشمیزانوشبکهفروشیظرفیتبرتمرکز✓

:(هزینه-درآمدمتغیرهایبهتوجهبدون)سازیخصوصیازقبلوضعیتبرمروری•
محمولهطبقهونوعحسبحملتعرفهنرخضربدرمسیرطولضربدرحملخالصتناژمبنایبرکاالحملکرایه✓
مسیرطولضربدر(العادهفوقوعادی)قطارنوعومسافریسالننوعحسبحملتعرفهنرخمبنایبرمسافرحملکرایه✓
هامحمولهبندیطبقهوتعرفهنرخهایدرتغییرفقططوالنی،مدتهایطی✓
زابزرگیبخشتوامانفرسودگیوتعرفهنرخافزایشازآنازپسوجنگدورانازبزرگیبخشدرآهنراهبهرهعدم✓

ریلیناوگانوزیربناییتأسیسات

ریليشبکهازبرداریبهرهحقتعرفه



ریليشبکهازبرداریبهرهحقتعرفه
(يریلشبکهبهآزاددسترسيقانون6ماده)

یاباردارورتبص(مسافرییاباری)کاملقطاریکیاوواگنچندیایکعبورمنظوربهکشورریلیشبکهازبرداریبهرهتعرفه•
حرکت،رمسیویژه،هایواگندرشدهبارگیریکاالیابعادوطولواگن،طولوظرفیتوزن،حسببرریلیشبکهرویازخالی

آهناهرمدیرههیأتخواهدنامهآئینموجببهارتباطی،هایسرویسهمچنینوراستاایندرمؤثرعواملدیگرومسیرشرایط
وکاالانصاحببرایریلیبخشدرشبکهازبرداریبهرههایهزینهتأمینضمن...بایستیریلیشبکهازبرداریبهرهنرخ:1تبصره✓

.باشدمزیتدارایونقلحملشقوقدیگربهنسبتگذارانسرمایه
حملازهشیوایننیازمورداعتبارات...دولتشبکه،نگهداریهایهزینهتأمینبرایبرداریبهرهنرختکافویعدمصورتدر...:2تبصره✓

.ایدنممنظورسوختمصرفجوییصرفهمحلازسنواتیهایبودجهدرنقل،وحملشقوقسایر...نگهداریهایهزینههمانندراونقل
ایجادهنقلوحملرقابتیبازاراساسبرحملتعرفهسقف▪
ریلیترابریوزیرساختازمتشکلشدهتمامقیمتتعرفهکف▪
(شدهتمامقیمتازکمتربرداریبهرهتعرفهبهمنجر)آهنراهدرجانبیخدماتوزیرساختشدهتمامقیمتشفافیتعدم▪
(سوختمصرفجوییصرفهبرتاکیدبا)اییارانهبودجهاخذمبهممکانیزم▪
تعرفهدرمسیرشرایطوحرکتمسیرهایشاخصورود▪
ریلینقلوحملسمتبهآنکششوبازاراصالحبرایریزیبرنامه▪
(خارجیهایشاخص)محیطیزیستهایآلودگیوایمنیجملهازانرژیبجزپنهانهاییارانهورود▪



ضروریاقدامات 

(آهنراهسطحدر)موجودگذاریتعرفهمستقیمهایضعفرفع•
آندرحملشدهتمامقیمتلحاظعدموشفافغیروپویاغیرپیچیده،✓
جانبیخدماتولکوموتیوزیرساخت،هایهزینهسازیشفاف✓
گلوگاهینقاطبرتاکیدباحملمسیرلحاظ✓

آهنراهحاکمیتيومليموانعرفع•
قویگرتنظیمایجادوگریتصدیاموربرونسپاریضرورتوریلیزیرساختگریتصدیازحاکمیتیامورتفکیکعدم✓
(ترکیبینقلوحملنگاهبا)کشوردرترابریارتباطاتونقلوحملمختلفهایشیوهازیکهرهایشبکهاتصالضعف✓
المللیبینوداخلیریلیمسافروبارترابرینامهآییننبود✓
بارمقاصدومبادیدرتوزینوبارگیریوتخلیهتجهیزاتوبندیبستهمدرنهایسیستمضعف✓
ریلیدرببهدربونقلحملدرضعفوکشوردرعمدهبارمقاصدومبادیازبسیاریبهنبودنمتصل✓
باراندازهاوانبارهاکمبودوپارکینگوبارگیریوتخلیهسکوهایوخطوطکمبود✓
آهنراهالمللیبینوداخلیهایعرصهدربزرگفورواردهایپررنگحضورعدم✓
خصوصیبخشبهلکوموتیوهاراهبریومالکیتواگذاریعدم✓
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