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 بسمه تعالي
 

 06/04/1401تاريخ :
 

 رئيسه محترم مجلس شوراي اسالمي هيئت
 

 با سالم وتحيت؛
 ) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي 45ماده ( )1( مستند به تبصره

 - مسافري مشهدگزارش كميسيون عمران در خصوص سانحه قطار پيوست به
 شود.جهت قرائت در صحن علني ارائه مي يزد

 
 محمدرضا رضايي                                                    

 رئيس كميسيون عمران                                                                      
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 گزارش كميسيون عمران در خصوص 
 يزد -مسافري مشهد سانحه قطار 

 
  شرح كلي حادثه 

در فاصله  5:19قطار مسافري مشهد به يزد در ساعت  18/3/1401در تاريخ 
با يك دستگاه بيل مكانيكي پيمانكار  به سمت يزد كيلومتري  از طبس 96تقريبي 

واگن و خروج  3 كامل تعمير و نگهداري خط برخورد نموده و منجر به واژگوني
فوت و از هموطنان نفر  14گردد. متاسفانه در اين حادثه واگن ديگر مي 4از خط 

مي  عرض گردند كه بدينوسيله به بازماندگان حادثه تسليتنفر مجروح مي 86
 گردد.
 هاي كميته ريلي كميسيون عمرانبررسي 

مي، با دستور جناب آقاي دكتر قاليباف، رياست محترم مجلس شوراي اسال
رياست كميسيون عمران جناب آقاي دكتر رضايي، با وقوع حادثه به سرعت 

 كميته ريلي كميسيون عمران در محل جناب آقاي آذري، عضو حقوقيمجلس و 
هاي ، بررسيو حضور در مراسم تشييع ديدگانحاضر و ضمن عيادت از آسيب

را آغاز نمودند. در اين رابطه حسب دستور رياست  كميسيون در اين موضوع
كميسيون، ماموريت تهيه گزارش حادثه و شناسايي عوامل و ارائه راهكارها به 

واگذار گرديد. با تشكيل جلسات متعدد كميته حمل و  كميته حمل و نقل ريلي
با حضور نمايندگان محترم،  به رياست جناب آقاي دكتر دنيامالي نقل ريلي
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آهن جمهوري اسالمي و ان كميته، متخصصان حوزه ريلي و مديران راهمشاور
آهن و بررسي اسناد و مدارك و گزارشات تدوين شده كميسيون عالي سوانح راه

روز پس  12ها، گزارش فوق در زمان فشرده نيز مصاحبه با عوامل مطلع و بازديد
 ديد. تدوين و نهايي گر 31/3/1401شنبه از حادثه و در مورخ سه

 حادثه: علل و عوامل وقوع 

ـــامل:  هاتيالبامبيها و احتياطياي از بين حادثه مجموعهعوامل مرتبط با اي ش
 .باشد، عوامل محيطي و عامل انساني مينيفعوامل سازماني، عوامل 

در  ؛تكاليف قانونيتن فها و ناديده گرهظين رافعدم انجام وظيفه درســـت محا
شئ ظ كسيفمحا ،حقوق ايران سلطه و تصرف وي است و حق است كه  اي تحت 

روي آن و نظارت بر آن را نيز در اختيار دارد. با توجه به قوانين و  هرگونه اقدامي
به عنوان رســـازي و شـــركت راه آهن هتوان وزارت راه و شـــمي ،مقررات موجود

 آهنراهخط ظ فرا در اين پرونده به عنوان محاآهن زيرمجموعه و متولي خطوط راه
ــوي محا و تيمباالبياحتياطي، تلقي نمود. بي ظين فعدم رعايت نظامات دولتي از س

ت اين كه دارنده اصلي شئ هستند و شئ مزبور تحت تصرف و هج آهن بهراهخط 
ظ بايد كليه اقدامات فمحا نگهداري،در تعمير و  ، محرز مي باشد.بودها هنآي الاستي

تعمير و نگهداري خطوط رين مشـــكل در حوزه متهرد. ميزم را در نظر بگايمني ال
ـــت و ترافيك عبوري در حين عمليات مديريت تردد آهنراه به تعبيري وظيفه  .اس

شرايط آن در نظر گرفمراقب و محا ستفاده كنندهفظ راه بايد با تمام  شود تا ا ا به هته 
 .دنعبور كنبصورت ايمن ظ يا دارنده از آنجا فطور معقول و با اجازه محا
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و توجيه آن،  آهنراهخط ظين ففري و مدني محايايحال منابع مســئوليت كعلي 
سبيب و موا سنتي ت از قانون ايمني  9 و 10، 19د در حقوق ايران عبارتند از: قواعد 

ــها و راهراه ــ 142ماده  حات و الحاقات بعدي،الآهن با اص مي، القانون مجازات اس
نامه راهنمايي آيين 212فات رانندگي ماده قانون رسيدگي به تخل 14ي ماده 3تبصره 

زم به ذكر اســت كه در مباني . القانون مســئوليت مدني اســت 12و رانندگي و ماده 
حقوقي گوناگوني مطرح است و در اين خصوص با  ليت ناشي از شئ مباحثمسئو

شزايش مسئوليت دولتفا شئ في خاص مسئوليت محاروندان، امارههها در قبال  ظ 
 .شده استته فپذير

 عوامل انساني و محيطي حادثه:
كيلومتر برساعت در دو دقيقه قبل  144,5سرعت باالي قطار (بيش از  )1

كيلومتر برساعت در ورود به محدوده تقليل سرعت  138,5از حادثه و 
 بر ساعت در محل حادثه) كيلومتر  15

 ترمز سريع (اضطراري) در قوس و روي خط در حال تعمير  )2

و عدم  )مصالح سنگي روسازي((عدم تكميل باالستناپايداري خط  )3
 زيركوبي و نهايي نشدن خط در محدوده حادثه)

 3پايه  هدايت قطار توسط كمك لكوموتيوران )4
آالت در كنار خط توسط پيمانكار و نبود آوري كامل ماشينعدم جمع )5

دستگاه نظارت مقيم و عدم توجه مسئول ايستگاه موقت در محل حادثه به اين 
 عموضو
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 وجود بوم بيل مكانيكي در گاباري (محدوده عبور قطار) )6

كيلومتر بر ساعت در محل حادثه  15عدم يادآوري احتياط تقليل سرعت  )7
 آباددر ايستگاه عباس

كيلومتر بر ساعت در طبس براي  30عدم ارائه برگه احتياط تقليل سرعت  )8
و عدم توجه  ريزو با وجود ايستگاه موقت در بالك فوق -آبادطول بالك عباس

 به اينكه در ساعت عبور قطار از طبس هنوز ايستگاه موقت فوق برقرار بوده است.

 پيشگيري كند: و شدت آن توانست از بروز حادثهعواملي كه مي 

كنترل اتوماتيك سرعت قطار با استفاده از باليز پرتابل در قبل از محل  )1
 تقليل سرعت.

 لكوموتيوران. توجه رييس قطار به هدايت قطار توسط كمك )2
 وجود بيشتر تابلوهاي هشدار تقليل سرعت. )3

كزي رم هاي موقت در سامانهها و ايستگاهها، تقليل سرعتتعريف احتياط )4
 .)CTC( كنترل قطار

اي براي ايستگاه موقت در حضور ناظر مقيم در كارگاه و مسئول حرفه )5
 هاي اجرايي.محل عمليات

 نظارت و ضبط تصويري كابين لكوموتيو. )6

 :تحليل حادثه 
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ساعت  ستگاه  3:25قطار در  ست. در اين اي شته ا ستگاه طبس توقف دا در اي
رييس قطار، لكوموتيوران و كمك وي تعويض شـــده و رئيس قطار و لكوموتيوران 

 1300كيلومتر بر ساعت (به طول  15اي كه تقليل سرعت ي احتياط سه صفحهبرگه
ـــتگاه طبس دريا متر) را در محل حادثه ـــه فت ميدر ايس كنند. در برگه احتياط س

ــفحه ــرعت بوده و ص ها اطالعات و محدوديتاي، يكي از بندها مربوط به تقليل س
ــياري  ــتبس ريزو -آبادبا توجه به اينكه در محدوده (بالك) عباس .درج گرديده اس

جام بوده، در برگه  حال ان ـــاعت در  يات اجرايي تعمير و نگهداري در اين س عمل
كيلومتر بر ســـاعت درج  30احتياط بايد حداكثر ســـرعت قطار در بالك حادثه نيز 

ر آوري ايستگاه موقت، دتا در صورت رفع مسدودي و جمع (نقص اول)گرديد مي
كيلومتر برساعت در بالك و  30آباد، اعالم حذف محدوديت سرعت ايستگاه عباس

ـــرعت  ـــاعت در محل حادثه ارائه  15برگه احتياط يادآوري تقليل س كيلومتر بر س
 . گرديدمي

ـــتگاه طبس، كمك لكوموتيوران پايه   .برعهده ميگيردهدايت قطار را  3از ايس
ستورالعمل ساس د سا اجازه و 3ان پايه كمك لكوموتيورها، برا سا توانايي هدايت  ا
 .(نقص دوم)قطار را نداشته است 

كه در حال  ،عوامل اجرايي پيمانكار تعمير و نگهداري خط در ناحيه شرق
ها در محل حادثه بوده اند، بدليل خرابي بيل مكانيكي، كار را در تعويض تراورس

تگاه موقت را برچيده و متوقف و براي همكاري با ترافيك محلي، ايس 4:25ساعت 
كيلومتر برساعت، بدليل شرايط ناپايدار  15آزادي خط با محدوديت تقليل سرعت 

بيل مكانيكي برروي خط قرار داشته بوم نمايند. اين در حاليست كه ميرا اعالم خط، 
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. مشخص نيست كه چه (نقص سوم)بوده است  چرخ زنجير آن و در حال تعمير
آالت روي خط و خروج آنها از محدوده ت خط، ماشينكسي كنترل و تاييد وضعي

رسد كه پيمانكار راسا اين كنترل را صورت داده انجام داده است و به نظر مي راريلي 
است. اساسا ناظر مقيمي در محل مستقر نبوده و نظارت بر قرارداد به صورت اماني 

كه اين شرايط مغاير ، آهن ناحيه شرق بودهو بر عهده يك كارشناس از اداره كل راه
مسئول ترافيك ايستگاه موقت در محل  . همچنينباشدبا نظام فني و اجرايي كشور مي

 .(نقص چهارم)است  انجام نداده در اين رابطه  هيچ اقدام خاصي نيز
ساعت  ، مجددا صبح توقف نماز از و بعد 5:05قطار در ايستگاه عباس آباد در 

سمت يزد  ستگاه محلي حركت ميبه  ستگاه عباس آباد به عنوان يك اي نمايد. در اي
كيلومتر در محل حادثه، بدليل  15ي احتياط يادآوري تقليل ســرعت بايســتي برگه

گرديد كه رساني ميشد و يا با  بيسيم اطالعناپايداري خط، به لكوموتيوران داده مي
 . (نقص پنجم)وجود ندارد  اي در اين رابطهمكالمه يا برگه احتياط ثبت شده

، عليرغم برگه احتياط ارائه شده در طبس با سرعت  دقيقه، قطار 5:19در ساعت 
كيلومتر بر ساعت (سرعت مقرره بالك و نه بر اساس حكم تقليل سرعت  140حدود 

كيلومتر بر ساعت در اين محدوده) با وجود عاليم تقليل سرعت در كنار مسير  15
در قوس منتهي به محل حادثه و در فاصله حدودا  و سرعت شدهوارد محدوده تقليل 

 شود. متري رويت مي 500
نمايد. هنوز بوم بيل در اين شرايط قطار اقدام به ترمز سريع (اضطراري) مي

مكانيكي به اندازه كافي از محدوده خارج نشده و بوم به گوشه لكوموتيو كه با ترمز 
 نمايد. ست، برخورد ميكيلومتر رسيده ا 108سريع به سرعت 
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تراورس از خط بدون باالست است. خط بدون  80در محل حادثه، حدود 
. از سوي ديگر، محل نيستباالست داراي مقاومت مناسب در برابر نيروهاي جانبي 

هاي نهايي قوس قرار داشته و با انجام ترمز سريع (اضطراري) با حادثه در قسمت
، يك نيروي (نقص ششم)ك لوكوموتيوران كيلومتر توسط كم 140سرعت حدود 

ها بر خط اي واگنجانبي فوق العاده زياد حاصل از حركت اعوجاجي و گهواره
بصورت كامل واگن  3. گرددميناپايدار وارد شده و منجر به خروج قطار از خط 

 شود.واگن ديگر نيز از خط خارج مي 4واژگون و 
كيلومتر بر ساعت در محدوه  15اگر سرعت قطار در حد سرعت تعريف شده 

توانست بصورت ايمن از مسير عبور كرده و يا فوق قرارداشت، قطار براحتي مي
كمك لكوموتيوران پايه  تجربگيبيمهارت و عدم اين مسئله با توجه به  .توقف نمايد

 . (نقص هفتم) .فتاده استا، اتفاق ني 3
  حادثه:عمليات اجرايي پيمانكار در محل بررسي وضعيت 

 شودهرچند حضور بيل مكانيكي يكي از عوامل اصلي حادثه محسوب مي
ست كه چرا بيل مكانيكي متعلق به پيمانكار خط در ا وليكن سوال اصلي اين

 نمايد؟ گيرد و چرا كسي از اين امر جلوگيري نميريلي قرار ميخط حريم 

، با مجوز چه  اين سوال به جد مطرح است كه پيمانكار و سرپرست كارگاه
ايستگاه موقت را برچيده است؟ چه كسي وضعيت  كدام مسئوليكسي و با تاييد 
آالت را از آالت روي خط را كنترل و شرايط خط و خروج ماشينخط و ماشين

ريلي تاييد نموده است؟ در اين شرايط مسئول ترافيك ايستگاه خط محدوده 
آوري داده و چگونه اجازه جمع موقت در محل كارگاه اجرايي، چه اقدامي انجام
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ريلي داده است؟ اين خط ايستگاه موقت را با وجود فعاليت پيمانكار در محدوده 
در حاليست كه اساسا ناظر مقيمي در محل مستقر نبوده و براي قراردادي با رقم 

به مدت دو سال، دستگاه نظارتي تعيين نشده است. ريال ميليارد  1200بيش از 
آهن داد به صورت اماني و بر عهده يك كارشناس از اداره كل راهنظارت بر قرار

باشد نظام فني و اجرايي كشور مي ناحيه شرق بوده است كه اين شرايط مغاير با
توانند به صورت برابر معامالت متوسط نمي 8(قراردادهاي با رقم ريالي بيش از 

 اماني نظارت گردند).
  3يوران با پايه هدايت قطار توسط كمك لكوموتبررسي : 

آهن مشخص شده است، از هاي كميسيون عالي سوانح راهآنچه در بررسي
ـــتگاه طبس كمك لكوموتيوران پايه  بجاي لكوموتيوران اصـــلي، قطار را  3ايس

ستورالعمل ساس د ست. برا سا  3كمك لكوموتيوران پايه ها، هدايت كرده ا سا ا
ـــته اجازه و و صـــرفا جهت نظارت و فراگيري  توانايي هدايت قطار را نداش

اقدامات لكوموتيوران، در كابين لكوموتيو حضور دارد (وي در حال تكميل دوره 
آموزشــي خود بوده و همراهي با قطار مســافري بعنوان كمك لكوموتيوران يكي 
صورت اجازه هدايت  ست و در هر  شي و اخذ گواهينامه الزم ا از مراحل آموز

به ســبب و س قطار نيز متوجه اين موضــوع نشــده قطار را نداشــته اســت). ريي
مســئوليت خود و نيز امضــاي برگه احتياط و مبادله آن، در اين رابطه مســئول 

 است. 

  مسائل كنترلي در ايجاد حادثه: بررسي 
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هاي زياد و نيازمند نظم دقيق و كنترل هاي ريلي داراي پيچيدگيسامانه
انح در آنها جلوگيري گردد. اين امر با باشند تا از بروز سوچندگانه و بهنگام مي

هاي كنترلي ويژه و نيروي انساني آموزش ديده و استفاده از مقررات دقيق، سامانه
پذيرد. كاهش اندكي از اين نظم، موجب وقوع سوانح كوچك منضبط صورت مي

 گردد. مي منتهي به خسارت، فوت و جرح و بزرگ
  ريلي:در سوانح  مديريت بحران و امدادبررسي 

 حادثه وقوع از پس ساعت سه حدود هوايي آمبوالنس اولين حادثه، اين در
 مناسب حادثه، محل به رسيدن زمان مدت حيث از كه شودمي حاضر محل در

 . شودنمي ارزيابي
 است الزم حادثه، از پس نخست دقايق در امدادرساني اهميت به توجه با

هاي اجرايي و خصوصا شيوه براي تمامي كارگاه HSEتدوين و اجراي طرح 
 در دسترس باشد.در اسرع وقت انجام و العبور رساني در نقاط صعبامداد
 :تعارض منافع 

آهن هم به عنوان عامل مقنن و هم به عنوان عامل اجرايي عمل مجموعه راه
تصــويب  را برداري ريليبهره مصــوبات و دســتورالعمل هاي نمايد. همزمانمي
همان افتد و بررسي سانحه نيز در آهن اتفاق مي، سانحه در مجموعه راهنمايدمي

سيون عالي .پذيردصورت مي مجموعه  ضاي كمي سط مديرعامل  سوانح اع تو
صوب ميراه سازي من شهر شرايط منجر به گردندآهن و تاييد وزير راه و  . اين 

 . تعارض منافع جدي گرديده است
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  آهن:اداره كل خط و ابنيه راهبررسي وضعيت 
ترين ادارات كل بوده و آهن، اداره كل خط و ابنيه يكي از مهمدر ساختار راه

باشد (پروژه فوق در حوزه كاري اين اداره كل در اين موضوع داراي نقش مي
آهن ناحيه كل راهبوده و انتخاب پيمانكار و مديريت و نظارت آن با همكاري اداره

ماه از تصدي سرپرست اين ). جالب آنست كه بالغ بر ششتبوده اسشرق 
كل تلفيق شده ساختمان و تاسيسات و كل كه خود همزمان مديركل دو ادارهاداره

هاي با وجود قابليتگذرد. خدمات ايستگاهي (آنهم در معاونت ديگري) است، مي
ي بر دوش گانه سنگينهاي چندمديران مختلف و توانمند، گذاشتن چنين مسئوليت

هاي با نبود ساختار مناسب، با وجود توانايي (كارشناس زمين شناسي)يك مدير
آهن وي، مورد ايراد و ابهام است و تعلل در اين موضوع از سوي مديرعامل راه

 مورد سوال است.
  آهن و انتخاب ارتباط و تعامالت در سطح مديران راهبررسي وضعيت

 تخصصي مديران:
برداري گسترده و پيچيده و با نيازها و مسائل به بهره آهن يك مجموعهراه

هنگام و بسيار تخصصي است. ضرورت انتصاب مديران تخصصي و ارتباط 
نزديك مديران در سطوح مختلف به لحاظ نيازها و مسايل بهنگام و عاجل، همواره 

هاي مختلف بوده است. مورد توجه سازمان و مديريت عالي راه آهن در دوره
هاي اخير دچار خدشه رسد كه اين ارتباط ضروري و تنگاتنگ در ماهميبنظر 

 آهن گرديده است. انگيزگي در ميان مجموعه راهشده و موجب ايجاد بي
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 راهكارها:  و هاپيشنهاد جمع بندي 

تاكيد ضروري است در ساختار نظارتي راه آهن تجديد نظر جدي بعمل آيد و  .1
نگهداري در ابعاد پروژه فوق، با توجه به گردد كه قراردادهاي تعمير و مي

ها، براساس نظام فني و اجرايي كشور و با استفاده از دستگاه هاي آنحساسيت
 نظارت و ناظر مقيم، كنترل و مديريت گردد.

ــير و  .2 ــنل س نظارت فعال بر آموزش و نظارت جدي بر عملكرد مامورين و پرس
داشــته باشــد. نصــب دوربين  آهن بايد مورد توجه قرارحركت در مجموعه راه

ــويق و كنترلي در كابين، آموزش موثر، مداوم و به هنگام، فرهنگ ــازي و تش س
 جريمه موثر براي لكوموتيورانان، مورد تاكيد قرار دارد.

اي و هاي احتياط بسيار متعدد و چند صفحهمبادله دستي و همراه با خطاي برگه .3
مناسب براي ايجاد چنين  عدم دقت احتمالي راهبران قطار، عمال فضاي

ارتقاء سامانه كنترل اتوماتيك قطار سازد. هايي را در آينده نيز فراهم ميحادثه
)ATC به شكلي كه بتواند صدور احكام احتياط در آن درج گردد، مورد تاكيد (

كنترل اتوماتيك قطار  آهن و سامانهاست. در اين زمينه وجود بستر آماده در راه
)ATCيافته، تسهيل كننده شرايط فوق است.  ) استقرار 

شرايط ايجاد شده در اين حادثه نشان دهنده يك نقص جدي سيستمي در  .4
آهن است. اين مجموعه نيازمند اعمال هراشركت مجموعه پيچيده و پرمخاطره 

مديريت منضبط و تخصصي، بازتعريف قوانين، گسترش نظم دقيق و كنترلي 
سازي گسترده داخلي براي حصول مجدد نظام مورد جدي و آموزش و فرهنگ
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نياز است. در اين امر رويكردهاي خاص و تجارب ويژه مديريتي براي جلوگيري 
هايي مانند ه ضروري است. از اين رو مديريت مجموعهدر آيند از وقوع حادثه

هاي مديريتي، نيازمند اشراف ويژه تخصصي و آهن، عالوه بر تواناييراهشركت 
راه آهن نقض شركت باشد كه در شرايط فعلي تجارب موثر در اين حوزه مي

 گرديده است.

شركت راه آهن و با  يبرگزار  .5 شد  ضور مديران ار سات ارتقاء ايمني با ح جل
ستاد و مناطق و پيگيري مصوبات آن تا حصول نتيجه  سطح اختيار در  باالترين 

كه مســئوليت تنظيم و كنترل مقررات را  شــركتو نيز ايجاد نهادي مســتقل از 
 مورد تاكيد ويژه است. ،داشته باشد

شكيالتي مديريت اي و نبرگزاري مانورهاي منطقه .6 ساختار ت سب  يز تدوين منا
ـــند آمادگي و مقابله با بحران ( ـــركت راهEOPبحران، تدوين س آهن، ) در ش

ــروري و عاجل پيش ــتقرار هليكوپتر و قطار عملياتي زمان بحران، ض بيني و اس
 است. 

در اين حادثه متاسفانه حواشي و مسائل غيرمهم نتنها مديريت نشده، بلكه بعضا  .7
رفت تا مديريت از سوي مديريت ارشد دامن زده شده است و انتظار مي به آنها

ضمن عالي راه ضروري است تا  صورت دهد.  شتري  آهن در اين رابطه دقت بي
صابات تخصصي مورد نياز، مديريت عالي راه آهن در اين ارتباط و نزديكي  انت

رابطه داراي  به عمليات و مديران عملياتي اقدامات جدي بنمايد چرا كه در اين
  هاي جدي است.چالش
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شبكه خطوط حمل و نقل ريلي كشور با عنايت به وجود بخش .8 هاي بحراني در 
صورت الزام سي و مبرم به ايمنكه ب سا ست تا آور نياز ا ضروري ا سازي دارند 

بهسازي، نوسازي و «به  1401ضمن افزايش اعتبار تخصيص داده شده در سال 
به ترتيب » عالئم و ارتباطاتبهسازي، نوسازي و «و » نگهداري خطوط راه آهن

نيز طرحي جديد با عنوان  1402ميليارد تومان، از ســال  700و  2300به مقدار 
» سازي و حذف نقاط بحراني شبكه خطوط حمل و نقل ريلي كشورطرح ايمن«

سال به طرح شور از  با اعتبار هر  1407لغايت  1402هاي عمراني بودجه كل ك
ـــاله بمبل ـــافه گردد تا بتوان در يك برنامه  3000غ حداقل س ميليارد تومان اض

شبكه ريلي كشور را هاي بحراني و الزامپنجساله، بخش آور نگهداشت خطوط 
 ساماندهي نمود.

 
 

 محمدرضا رضايي                                                                    
 رئيس كميسيون عمران                                                                      
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