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اولویت حمل و نقل ریلی در نگاه رهبر معظم انقالب
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وگانههسقوايروسايبهکهمصرفالگوياصالحکلیسیاست هايهفتمبنددررهبريمعظممقام-
:اندفرمودهتاکیدذیلشرحبهریلینقلوحملبراستشدهابالغتشخیصمجمعرئیس

رونبوشهريدرونآهنراهبرتأکیدباعمومینقلوحملساختارتقویتواصالح
.ومیعمنقلوحملوسایلازارزانوسهلاستفادهامکانکردنفراهممنظوربهشهري

.ابالغ سیاستهاي برنامه سوم توسعه در زمینه حمل و نقل با اولویت حمل  ونقل ریلی-

.چنانچه بین هواپیما و راه آهن مقایسه اي داشتید اولویت را به حمل و نقل ریلی بدهید-



درصد 
*نسبی ایران جهان واحد 2009UICآمار 

76 7.6 1000 هزار کیلومتر طول خطوط ریلی 

68 1.3 190 هزار کیلومتر طول دوخطه
6 0.15 260 هزار کیلومتر طول برقی 
65 640 98000 دستگاه لکوموتیو
10 50 50000 دستگاه واگن خود کشش
67 1600 270000 دستگاه واگن مسافري 
75 21000 2843000 دستگاه واگن باري
22 20 8988 میلیارد تن کیلومتر باري
52 14 2712 میلیارد ري نفر کیلومتر مساف
0 0 203 میلیارد نفر کیلومتر سریع
40 5 12 میلیون واحد حمل بر شبکه

)سال72با عمر ( نگاهی به راه آهن جهان وایران 

�عداد سفر انجام شده هر نفر جمعيت در سال

)م�� بر كيلوم�� مر�ع مساحت(تراكم ز�ر ساخت هاي حمل و نقل ر��� 
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، منظور از درصد %)1(با توجه به نسبت جمعیت ایران به جهان * 
.نسبی سهم ایران از یک درصد می باشد

بر اساس شاخص UIC 2009سال طبق آمار 72راه اهن ایران بعد از 
ام را در کشورهاي جهان دارد20رتبه ) بار و مسافر( واحد حمل



)سال 13با عمر ( نگاهی به مترو جهان وایران 

ایران

1 تعداد شهرهاي داراي مترو  

9 تعداد شهرهاي در حال ساخت مترو

1.25 )میلیون (متوسط تعداد سفر با مترو

525+113 )یک طبقه و دوطبقه(تعداد واگن

90 )کیلومتر(طول شبکه مترو تهران 

جهان 

120 تعداد شهرهاي داراي مترو 

150 )میلیون(تعداد سفرهاي روزانه با حمل و نقل ریلی شهري

1.25 ) میلیون(متوسط سفر با مترو براي هر شهر

طول خطوط م��و در بر�� شهرهاي ارو�ا در مقا�سھ با ��ران

)م�� بر كيلوم�� مر�ع مساحت(تراكم ز�ر ساخت هاي حمل و نقل ر��� 
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نجم رسیده و تا پایان برنامه پنجم پیش بینی می گردد که به رتبه پ20به 120سال رتبه مترو ایران از 13طی : نکته
.جهان برسیم

2009رتبھ در سال 

17طول شبکھ 

22�عداد مسافر در سال

31مسافر بر كيلوم��



ضرورت توجه
وردمایران.ا.ججملهازجهانهايکشورازبسیاريدراخیرسالهايدرریلینقلوحملصنعت

.استگرفتهقرارویژهتوجه

ولحمهشتمیکمیزانبهانرژيمصرفجابجایی،انبوهحجممانندویژگیهايازبرخورداري

هاينبهجرعایت،مسافرکیلومترنفرهرسومیکیابارکیلومترتنهرازاءبهايجادهنقل

توجهدالیلعمدهازحرکتوسیرایمنیمهمترهمهازوسرزمیناندكتخریب،محیطیزیست

.استصنعتاینبه

اصاختصخودبهرامقدارباالترینانرژيبرايدولتپرداختیهايیارانهازنقلوحملسهم

)سالدردالرمیلیارد40حدود(استدرصد42برابرکهاستداده

استسالدردالرمیلیارد18ایراندرايجادهتصادفاتهزینه،آماراساسبر.
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)کیلومتر-میلی لیتر بر تن(مقایسه مصرف سوخت جاده اي و ریلی
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فرصتهاي توسعه حمل ونقل ریلی و صنایع مربوطه
رسیدخواهددالرمیلیاردهزار30حدودبهآیندهدههدرجهانیتجارت.
حوزهایندرتوانیممیخوبیسهم،ایرانجغرافیاییممتازموقعیتبهتوجهبا

.باشیمداشته
وتهرانشهردرویژهبهمصرفمحلبهوارداتیبارهايمبدامناسببسیارفاصلهوکشوروسعت...
جمعیتنفرمیلیونچندبااليبزرگشهرهايوشهرنشینیتمرکز
استافرمسالسیرسریعونقلحملبرايخوبیفرصتمعکوس،مهاجرتوزداییتمرکزسیاستهايوکشورتوسعه.
راسالدردالرمیلیارد50ارزشبهبزرگیهدفبازار،کشوردرداخلیناخالصتولیدازلجستیکدرصدي12سهم

.رددمیگبیشترآناهمیتبگیریمنظردررااشتغالایجادبانقلوحملارتباطچنانچهکهنمایدمیترسیم
ساسحبخشایندرهایارانهکاهشبرايخوبیبسیارزمینهسوختیارانهازکشوردرنقلوحملدرصدي42سهم

.استنمودهفراهماقتصادي
هايزمینهنایراشبکهبهاستانداردعرضباریلیخطاتصالواحداثهايبرنامهوافغانستان،درریلیشبکهفقدان

.استکردهفراهمآسیاسمتبهچینکشورازترانزیتبرايراخوبی
اکو،درایرانعضویتG20،D8استکردهفراهمکشوربرايصنعتایندرراايارزندهفرصتهاي...و.
مناسبفرصتیکتواندمیهاکشتیسیرزمانشدنطوالنیوسوئزکانالازعبوريکشورهايظرفیتمحدودیت

.کندفراهماروپابهآسیاشرقجنوبوآسیاشرقازبارحملبراي
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وضع موجود حمل و نقل ریلی در جهان
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طقهتوسعه یافتگی حمل و نقل ریلی در ایران و من
متوسط 
جهانی

رکورد 
عملیاتی مصر قزاقستان تانترکمنس ان پاکست ترکیه ایران توان 

10 UIC، 2009آمار قاره ها 

7 100 5.2 5.2 6.3 9.8 11.1 4.6 3 شبکه به وسعت 1

20 30 34 0 0 5.1 19.6 3 *درصد دو خطه  2

25 1.2 29 0 4 22 2 3 درصد برقی 3

51 21 5 0 0 9.3 0 3 درصد خودکشش 4

49 42 147 0 10.6 17.1 28.4 3 واگن مسافري به جمعیت  5

5 5.7 1.2 1.2 0.5 1 0.4 4 سفر به جمعیت  6

1694 750 2542 578 1004 10 متوسط وزن قطار ها 7

350 160 سرعت حداکثر قطار مسافري 8

سرعت متوسط قطار باري 9

60 13 80 36 42 سهم حمل مسافري 10

50 87 20 64 58 سهم حمل باري 11
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برابر نسبت به یک خطه 5با دوخطه کردن شبکه و با توجه به قابلیت تراك بندي موثر آن، ظرفیت شبکه تا حدود *
.افزایش می یابد



مقایسه شاخصهاي بهره وري در ایران و جهان

متوسط 
جهانی کره فرانسه آمریکا روسیه چین ژاپن هند ایران ردیف

186 134 57 175 247 277 175 82 حمل ناخالص بر 
لکوموتیو 1

10 20 5 6 5.7 18 10 19 8 اگن نفر کیلومتر بر و
مسافري 2

3 0.7 0.9 5 4.6 4.3 2.5 2.8 1 گن تن کیلومتر بر وا
باري 3

11 36 15.4 4 18.9 28 39 14 7 قطار کیلومتر بر 
شبکه 4

2 1.2 0.7 13 1.8 1.6 2 1 2.8 لواحد حمل بر پرسن 5

20.4 7 20 48.5 65 14 23 7 ص تن کیلومتر ناخال
)هزار(بر شبکه 6

12 12 3.4 10.8 23.7 50.6 13.8 22 4.7 واحد حمل بر شبکه 7
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وضع موجود صنایع ریلی در جهان
بودجهانصنعتیانقالبزماندرکشورهاصنعتیتوسعهاولیتهايازیکیبعنوانریلیصنایع.

هستنددارانیروگاهیبخشکناردرراریلیصنایعبخشجهانصنعتیبزرگشرکتهاي.

ب،.ب.آتسوبیشی،میهیتاچی،آنسالدو،کاترپیالر،الکتریک،جنرالبمباردیر،زیمنس،آلستوم،:پیشروشرکتهاي

دارندقراردولتهاحمایتموردجهانبزرگریلیصنایع.

شودمیمحسوبپیشرفتهصنایعجزءتوسعهوتحقیقسهمبهتوجهباریلیصنایع.
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وضع موجود صنایع ریلی در منطقه
حاضرحالدروگرفتشکلپارسواگنکارخانهاحداثبا1365سالازایراناسالمیجمهوريدرریلیصنایع

.داردتوانمنديشرکتهايساختزیروناوگانتولیدصنایعدر

برهعالواکنونونمودفعالیتبهآغازلکوموتیوانواعساختبرايتولومساژشرکت1955سالازترکیهدر

.باشدمیمشغولنیزدیزلهايموتورساختبهبرقیودیزلیلکوموتیوهايساخت

داردفعالیتخودکششقطارهايومسافريواگنانواعساختزمینهدرتوواساژشرکتهمچنینترکیهدر.

دیزللکوموتیوساختکارخانهپیشاورشهردرنیزپاکستاندرGEالهوروپنديراولشهرهايدروداردوجود

باو1993سالازریزالپورشهردرشرکتیدرهمچنین.باشدمیباريومسافريواگنتولیدکارخانههم

.استشدهساختهبخاراسب2000لکوموتیو23ژاپندولتهمکاري
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صنایع ناوگان ریلی در ایران

یف
نام شرکت رد

سازنده 
اسمیظرفیت 

طرح توسعه 88برنامه تولید سالیانه 

واگن پارس 1

درصورت نیاز در بخش مسافري امکان افزایش )کامالً خالی( لکوموتیو لکوموتیو40
.میسر است% 100ظرفیت تا 

مسافري150
دستگاه44مسافري کوبا 

ا به در بخش باري نیز با برون سپاري نیم مجموعه هواگنه6رام قطار 4ترنست 
.میسر است% 50بخش خصوصی امکان افزایش تا  )کامالً خالی( واگن باري باري 1500

احداث خط دوم واگن مسافري مسافري خواب و رستوران مسافري 100پلور سبز 2

ظرفیت تولید در سال % 100افزایش دستگاه مسافري 100مسافري 200ایریکو 3

واگن سازي 4
ظرفیت تولید در سال % 100افزایش دستگاه50واگن مترو مسافري150تهران

واگن سازي 5
کوثر 

ظرفیت براي واگن باري% 100افزایش دستگاه باري 288باري500

ظرفیت براي واگن مسافري % 100افزایش )کامال خالی(مسافري مسافري 30

صنایع 6
کالهدوز 

--باري300
--مسافري 50

ظرفیت براي لوکوموتیو% 100افزایش در حال تکمیل خطلکوموتیو50شرکت مپنا 7

انكارگروه صنایع ریلي سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایر 12

:جمع ظرفیت
دستگاه لکوموتیو90

دستگاه واگن مسافري680
دستگاه واگن باري2200



شروعراریلتولیدامکانخصوصدرالزمهايبررسیومطالعات1371سالازاصفهانآهنذوب
گردید1373سالدرU33ریلاولیهتولیدبهمنجرهابررسیومطالعاتایننتایجکهنموده

ریلتوسعه وتولیداولفازداردقصدبرنامهاساسبراصفهانآهنذوبشرکتهمچنینUIC60بارا
راهسالدرتنهزار600الی500ظرفیتباراUIC60نورددومفازوسالدرتنهزار200ظرفیت
.نمایداندازي

گردیدآغازالکترونیکعالئمسیستمهايساخت1375سالاز.

مانندبزرگعمومیپیمانکاريشرکتهايRTIکردکاربهآغاز82سالاز.

صنایع ریلی زیر ساخت در ایران 
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صنعت تعمیر و نگهداري
صادياقتوموثربرداريبهرهتداومبرايهموارهناوگانوساختزیرطوالنیعمرباریلینقلوحمل

.داردمنظمنگهداريوتعمیراتبهنیاز

5بینناوگانبخشدروساختهزینهدرصد1حدودزیرساختبخشدرنگهداريوتعمیرهزینهدرصد
ازبسیاريآنجاییکهاز)گذاريسرمایهکلارزش%4حدودمتوسططوربه(.باشدمیمتغیردرصد10تا

موردآالتینماشبردنکاربهباوصنعتیتجهیزاتوقطعاتازاستفادهبانگهداريوتعمیرفعالیتهاي
عنوانبهدارينگهوتعمیربخشدرصنعتیشرکتهايحضورگرددمیانجامتولیديصنایعدراستفاده

.شودتقویتبایستمیفرصتیک

25حدودارزشباشهريبرونوشهريدرونریلینقلوحملدرموجودسرمایهبهنگاهیکبا
.گرددمیبرآورددالرمیلیارد1معادلساالنهنگهداريوتعمیربازارحجمدالرمیلیارد

سطحدرولکوموتیوی ژهبهوناوگانتجهیزات،ازبسیاريکاريبهآمادهخصوصی،بخشحضوروجودبا
بهرهافزایشنهزمیمناسبنگهداريوتعمیرخدماتارائهلذاوداشتهقرارقبولیقابلغیروپایینبسیار
.نمایدمیفراهمراملیهايسرمایهازبیشتراستفادهووري



حجم کل بازار ریلی در جهانبازار ریلی در جهان
میانگین نرخ رشد حجم بازار

سهم بازار زیر مجموعه هاي صنعت 
ریلی در جهان
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بازار ریلی و سرمایه گذاري در منطقه
یسرمایه گذاري عربستان براي راه آهن سریع اسیر و پل خشک

فرسرمایه گذاري ترکیه براي راه آهن سریع السیر و تونل بس

سرمایه گذاري دبی براي احداث متروي دبی

بصره -دمام-ابوذبی-دبی-احداث خط مسقط)GCC(

كشورهاي خاورميانھGDPسهم بخشهاي مختلف در  كشورهاي منطقھ خاورميانھGDPم��ان 
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1404بازار ریلی در ایران تا 
بازار

حجم بازار تا 

1393

حجم �ل بازار تا 

1404
متوسط ارزش

)ميليون دالر(
1393ارزش بازار تا 

)ميليارد دالر(
1404ارزش بازار تا 

)ميليارد دالر(

2000190001.73.432.3)كيلوم��(شبكھ راه آهن 

راه آهن سريع 
)كيلوم��(الس��

500200010520

90020002.224.4)دست�اه(لكوموتيو

20004700124.7)دست�اه(واگن مسافري 

19000600000.071.34.2)دست�اه(واگن باري 

شبكھ قطار شهري 
)كيلوم��(

20080025520

2500400012.54)واگن(قطار م��و 

500100010.51)واگن(قطار سبك شهري 

25050020.51)واگن(مونور�ل 

19.296جمع
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ري هزینه تعمیرات، نگهدا* 
:و بهره برداري 

گذاريسرمایه%4حددر
میلیارد400حدود،موجود
راهبرايسالدرتومان
تومانمیلیارد120وآهن
متروبراي

محدودیتبهتوجهبا*
اهرتوسعهروندمالیمنابع
اساسبر93سالتاآهن

هبسوختمدیریتقانون
باشد،مینحوي



سطح فناوري صنایع ریلی
2025جهان 1404ایران 1393ایران 1389ایران جهان

60004000500060007000)اسب بخار(لکوموتیو توان

250160200250250)اعتکیلومتر بر س(سرعت واگن مسافري

350160250350450)تکیلومتر بر ساع(سرعت خود کشش 

1106575100120)تن(ظرفیت واگن باري 

32000500070001000035000)تن(وزن قطار باري 

20001400140020002000)نفر(ظرفیت قطار مترو 

408080-80)کیلومتر بر ساعت(مونوریل 

7246606080)کیلو بر متر(ریل 

100500600-430)کیلومتر بر ساعت(سرعت ماگلو 

350160250350450)کیلومتر بر ساعت(خط برقی 

350160250350450)کیلومتر بر ساعت(پل سازي 

350160250350450)کیلومتر بر ساعت(تونل سازي 

350160250350450)بر ساعتکیلومتر(سرعت سیستم عالئم 
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اسناد باال دستی
سند چشم انداز جمهوري اسالمی

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی

قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

قانون هدفمند کردن یارانه ها

اسناد موازي
سند توسعه صنعت فوالد

سند توسعه صنعت پتروشیمی

سند توسعه صنعت سیمان

برنامه توسعه کشاورزي

سند توسعه حمل و نقل دریایی

سند توسعه صنعت برق

 طرح جامع حمل ونقل

طرح جامع توسعه شهرهاي کالن

محصول ( نوع بار)
تناژ در افق برنامھ 

(1393)
(میلیون تن)

1404

140فوالد (ماده معدنی و محصول)
110سیمان 

103محصوالت استراتژیک کشاورزی 
18محصوالت پتروشیمی 

371جمع
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)بر اساس قانون مدیریت سوخت(تکالیف حمل و نقل ریلی

13861387138813891390شرح                                                      ان��اي سال

712172330)درصد(سهم حمل و نقل ر��� در حمل �اال 

4691318)درصد(سهم حمل و نقل ر��� در حمل مسافر 

5354555657)درصد(سهم جابھ جايي مسافر با حمل و نقل هم�ا�ي

4034272015نفر جمعيت در تصادفات100ر000�سبت كشتھ بھ 

2220171310وسيلھ نقليھ در تصادفات10ر000كشتھ بھ 

%12%13%14%15%16)لي�� بر تن(سهم سوخت �ازوئيل در حمل �اال 

ان��اي سال
شرح 

13861387138813891390

4147556475)درصد(سهم حمل و نقل هم�ا�ي از سفرهاي شهري 

متوسط سهم در كشور 

2427313540)درصد(سهم اتو�وس، مدي بوس، مي�ي بوس

1618202225)درصد(سهم تاك��ي و ون 

124710)درصد(سهم قطار شهري و حومھ اي 

%7%8%9%10%11)لي�� در روز بر نفر(مصرف سرانھ روزانھ بن�ين حاصل از نفت 
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1404افق تحقق قانون مدیریت سوخت و اهدافبراينیازرشد مورد 

13861389139413991404شرح                                                      ان��اي سال

70008000100002200027000طول شبکه راه آهن

1520404550درصد شبکه دوخطه راه آهن

23253040درصد شبکه برقی راه آهن

005001500200طول راه آهن سریع السیر

76303540)درصد(سهم بار

44182225بر اساس قانون مدیریت سوخت) درصد(سهم مسافر 

12101215)درصد(سهم شهري 

2027140180350)میلیون نفر(حمل مسافر 

3035180270450)میلیون تن(حمل بار

400400150020002500)دستگاه(لکوموتیو 

13001500350042004700)دستگاه(واگن مسافري

1900021000400004500050000)دستگاه(واگن باري 

80110300500800طول شبکه شهري

5007500حمل مسافر شهري

40500)ست پنج واگنه(قطار شهري 
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1393بهره وري مورد نیاز براي تحقق قانون مدیریت سوخت و اهداف افق 

 کیلومتر300کیلومتر به 100از (افزایش سیر واگنهاي باري به سه برابر(

 کیلومتر در روز1200کیلومتر به 700از (افزایش سیر واگنهاي مسافري(

 تن75تن به 40از ( افزایش ظرفیت واگنهاي باري(

 نفر در روز60نفر به 45از ( افزایش سیر واگنهاي مسافري(

 85به %  55افزایش آماده به کاري لکوموتیوها از%

افزایش درصد دوخطه، برقی و تراك بندي در شبکه

کیلومتر در ساعت40به 5از ( افزایش سرعت تجاري قطارهاي باري کانتینري(

کیلومتر بر ساعت135به 73از (افزایش سرعت متوسط قطارهاي مسافري  (

 تن7000به 4500از (افزایش وزن قطارهاي باري(

 تن40تن به 24از ( افزایش کشش لکوموتیو(



انكارگروه صنایع ریلي سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایر 23

روند مورد انتظار در توسعه شبکه، تولید و صادرات ناوگان ، حمل و نقل و تکنولوژي
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روند توسعه شبکه ریلی
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(

روند توسعه حمل بار و مسافر در سال

روند توسعھ حمل بار  روند توسعھ حمل مسافر

1393سالازبعدسالهايدرناوگانساختشرکتهايظرفیتمازاد
.شدخواهدصادراتوناوگاننوسازيصرف



الگوهاي توسعه موفق در جهان

آفریقاي جنوبی، چین، استرالیا، کانادا، برزیل، آمریکا: در خصوص حمل و نقل بار
ژاپن، آفریقاي جنوبی: در خصوص حمل و نقل کانتینري
ژاپن، کره جنوبی، فرانسه، اسپانیا: در خصوص حمل و نقل مسافري سریع السیر
در خصوص سرمایه گذاري راه آهن سریع السیر)BOT :(تایوان
 هنگ کنگ: در خصوص سرمایه گذاري مترو
ژاپن و آمریکا: در خصوص خصوصی سازي راه آهن
 دبی، مالزي: در خصوص توسعه متروي هوایی
چین: در خصوص پروژه هاي با تکنولوژي باال مثل ماگلو
 چین، اسپانیا، : در خصوص توسعه شبکه راه آهن سریع السیر
 چین، کره جنوبی، تایوان: در خصوص سرعت راه آهن سریع السیر
 فرانسه، آلمان: در خصوص توسعه راه آهن حومه اي
 کره جنوبی و ژاپن، آلمان، کانادا: در خصوص تحقیق و توسعه
 فرانسه، اسپانیا، ژاپن، کره جنوبی: در خصوص توسعه مرحله اي راه آهن سریع السیر
استرالیا، آلمان، آمریکا: در خصوص سیستمهاي مانیتورینگ ناوگان
اسپانیا، :در خصوص ترانزیت با شبکه هاي غیر مشابه از لحاظ عرض خط
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الگوي توسعه حمل و نقل ریلی در چین
26000کهآهنراهشبکهکیلومتر65000با2009سالدرمربعکیلومتر9561مساحتونفرمیلیارد1.339جمعیتباچینکشور

وبودهباريواگن585000ومسافريواگن43000لکوموتیو،17000دارايباشدمیبرقیکیلومتر30000ودوخطهآنکیلومتر

بارنقلوحملاولرتبهبارکیلومترتنمیلیارد2524وکیلومترنفرمیلیارد789جاییجابهپرسنل،نفرمیلیون2داشتنبااستتوانسته

.دهداختصاصخودبهرامسافرنقلوحملدومرتبهو

خش راه راه آهن چین  بصورت یک وزارت خانه مهم می باشد که به منظور ایجاد رقابت سازنده از چند دهه قبل اقدام به تشکیل دو ب

د نموده است که این دو شرکت اصلی راه آهن هر کدام با چندین شرکت تولی“ CNR“ و    “ CSR”آهن شمالی و جنوبی به نامهاي 

ت سازنده اي را از ناوگان و تجهیزات ریلی با شرکتهاي معتبر و برتر خارجی در جهت انتقال تکنولوژي همکاري می نمایند و  نه تنها رقاب

در دنیا را با ادغام حیث کارآیی ، کیفیت و قیمت در داخل و خارج کشور ایجاد نموده اند بلکه زمینه طراحی و تولید محصوالت برتر ریلی

یاست در توسعه تکنولوژیهاي دریافتی از شرکتهاي خارجی ایجاد کرده اند که به عنوان یک نمونه چشم گیر می توان به کار بردن این س

آنها ربوده ناوگان و راه آهن سریع السیر اشاره نمود که با وجود تاخیر در ورود به گروه کشورهاي داراي این تکنولوژي گام سبقت را از

با 380کیلومتر بر ساعت رسیده است بلکه به طراحی مشترك قطارهاي خود کشش با سرعت 350است و نه تنها به سرعت عملیاتی 

.به طور مستقل اقدام نموده است400شرکت بمباردیر و سرعت عملیاتی 



مشکالت حمل و نقل ریلی در ایران
 ساله در احداث و توسعه حمل و نقل ریلی باعث عدم رشد مناسب زیرساخت ها شده است100تاخیر.

درصد پایین شبکه راه آهن دو خطه، برقی و نداشتن تراك بندي ظرفیت خطوط را به شدت کاسته است.

وابستگی به لکوموتیوهاي دیزل آمریکایی و شرایط تحریم موجب آماده به کاري پایین موتورهاي دیزل شده است.

 درصد قیمت واقعی، موجب رشد بی رویه حمل و نقل جاده اي شده است2قیمت پایین سوخت دیزل در حد.

نبود تعرفه دسترسی به جاده، امکان رقابت عادالنه حمل ریلی و جاده اي را از بین برده است  .

 نسبت به واگنهاي سازگار)غالبا وارداتی(فقدان ضابطه براي افزایش حق دسترسی واگنهاي پر خسارت به خط

 فقدان مکانیزمLCریالی و الزام سازندگان ناوگان به استفاده از وامهاي با بهره باال 

 کیلومتر در روز، انگیزه بخش خصوصی در سرمایه گذاري را کاهش داده است100سیر پایین ناوگان باري در حد.

روشهاي سنتی بازدید و کنترل ناوگان سیر متوسط روزانه واگن باري را کاهش داده است.

بارگیري نا متناسب بهره وري واگنها را  کاهش داده است-استفاده از سیستمهاي تخلیه.

سیر طوالنی قطارهاي مسافري الگوي سفارش و خرید این واگنها را به سمت کوپه اي سوق داده است.

سال، امکان برنامه ریزي موثر را از بین برده است10خرید بعضا تا -سفارش-دوره طوالنی مذاکره.

استفاده از الگوي خصوصی سازي افقی مشابه اروپا، کارآیی پایینی را در سرمایه گذاري بخش خصوصی محقق ساخته است.

طوالنی بودن زمان احداث شبکه به دالیل مختلف از جمله محدودیت اعتبارات انگیزه تصمیم سازان را در این جهت کاسته است.

یر مشابهپاکستان وکشورهاي اسیاي میانه، عرض خط غ.(عرض خط مشابه فقط در یکی از کشورهاي همسایه که اتصال ریلی دارند وجود دارد(
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مشکالت صنایع ریلی در ایران
ساله در ورود به بازار صنایع ریلی160تاخیر •

احساس مالکیت ضعیف راه آهن نسبت به صنعت•

)خصوصی سازي یکپارچه(ضعف زنجیره تامین و عدم وجود یکپارچگی عمودي •

)تجربه موفق مپنا(عدم توجه به ضرورت یکپارچگی عمودي در سیاست خصوصی سازي صنایع ریلی •

غفلت از ارائه خدمات تعمیر و نگهداري ناوگان و تجهیزات•

ضعف تحقیق و توسعه و آماده نبودن محصول قابل عرضه بر حسب نیاز•

فقدان مرکز آزمون ریلی براي ارزیابی کیفیت محصوالت•

عدم وجود حمایت مناسب براي صادرات صنایع ریلی•

فقدان استراتژي رقابتی بین بخشهاي خصوصی محدود مانند سیستمهاي عالئم •

رقابت فرسایشی در حوزه ناوگان به دلیل ورود بی رویه به این صنعت•

در حمل و نقل ریلی ) GC(حضور کمرنگ شرکتهاي پیمانکاري عمومی•

تقاضاي بسیار کمتر از ظرفیت تولید•

...عدم حضور شرکتهاي طراحی مهندسی قوي در حوزه ناوگان و •

فقدان مرکزي جهت ارزیابی و رتبه بندي شرکتهاي فعال در صنایع ریلی•
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راه کارهاي پیشنهادي اولیه
پیمانکاريبزرگشرکتهايتشکیل)GC(قراردادهاکاملمسئولیتبراي
مالیتامینمدلازاستفادهBOTخطوطکردنبرقیوکردندوخطهمانندساختزیرتوسعههايپروژهدر.
مالیمدلازاستفادهوایجادLOTبردارانبهرهبهتملیکشرطبه...ولکوموتیوواگن،اجارهوساختبراي.
وبنیادشستا،(.ریلیصنایعدرگذاريسرمایهوحضوربهنقلوحملهلدینگبزرگشرکتهايترغیب...(
پذیررقابتسازيتوانمندوداخلیصنایعسهمافزایشبرايریلیصنایعتوسعهصندوقایجاد.
وبرقیايحومهبرقی،قطارلکوموتیوملی،واگنساختجملهازتوسعهوتحقیقفعالیتهايگسترش...
ولکوموتیو،واگن،زیمنهدرمهندسیوطراحیشرکتهايایجاد...
خصوصیبخشریسککاهشبرايدولتتوسطریلهمچوناستراتژیکمحصوالتخریدتضمین.
گشایشموانعرفعLCخارجیوداخلیصنایعرقابتکردنعادالنهبرايریالی
اندازيراهLCفوالدهمچونبزرگمشتریانتوسطریلینقلوحملخدماتخریدتضمینبرايارزي
مربوطهذینفعانحضورباصنایعوزارتدرریلیصنایعگذاريسیاستشورايایجاد.
پیشرفتهعالئمسیستمهايمترو،سبکهايواگنباال،سرعتقطارهايهمچونریلینوینصنایعدرگذاريسرمایه.
مانندخاصهايدورهایجادبامدیرانوکارکنانمدیریتیوعلمیبنیهتقویتRMBA

ریلیطرحهايازحمایتوهماهنگیریزي،برنامهبرايریلیصنایعايتوسعهساختارایجاد
ششمبرنامهپایانتا(سالدهمدتبهاجتماعیهايبیمهومالیاتیمعافیت(
هايپروژهبرايبازرگانیسودوگمرکیعوارضمعافیتBOT
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استراتژي توسعه صنایع ریلی

:قوتها
امکانات خوب و تجهیزات مناسب-1
روارتباط خوب با شرکتهاي پیش-2
صنعتی در حوزه زیر ساختتوان-3
4-
5-

:ضعفها
منابع مالی پر هزینه و محدود-1
رقابت فرسایشی-2
و زمان احداث شبکههزینه-3
ضعف کارشناسی و پیمانکاري-4
5-

:فرصتها
بازار خوب مترو-1
و نقل ریلیبازار خوب حمل-2
افزایش قیمت سوخت-3
تحریمهاي اقتصادي-4
برابر60ایمنی نسبی -5

لیایجاد مراکز تحقیق و توسعه ری-
السیرپیش بینی اتصال به سریع-
سرمایه گذاري زمینه سازي-

خصوصی با تامین لکوموتیو
-
-

ی از سرمایه گذاریهاي خارجاستفاده-
BOTبه صورت 

تامین مرحله اي لکوموتیو-
افزایش سرعت یا بار محوریخطوط-
با پایلوتپرورش پیمانکاران-
-

:تهدیدها
فضاي منفی صنایع ریلی-1
خصوصی سازي غیر همگن-2
تحریم هاي بین المللی-3
بی رویه محصوالت چینیواردات-4
واقعی نبودن نرخ ارز-5

ایجاد زنجیره تامین مناسب-
ارچه خصوصی سازي به صورت یکپ-

عمودي
-
-
-

یمشترك برقی و دیزلپالتفرم-
ان اصالح دیدگاه تصمیم گیرندگ-

یلینسبت به توانایی هاي صنایع ر
-
-
-
-
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فناوري هاي مورد نیاز براي تحقق چشم انداز
راه آهن

)باري، مسافري(لکوموتیو برقی •
)باري، مسافري(لکوموتیو دیزلی •
کیلومتر بر ساعت250خط برقی با سرعت •
GSMRسیستم کنترل اتوماتیک قطار •
قطار خود کشش مسافري برقی•
)کانتینر بر(قطار خود کشش باري •
)دو طبقه(واگن هاي کمر شکن کانتینري •
بوژي فرمان پذیر•
بوژي عرض متغیر•
)کج شونده(بوژي تیلتینگ•
لکوموتیو هایبرید و پیل سوختی•
طارهاي برون بدنه استینلس استیل و بدنه آلومینیوم براي ق•

شهري
سیستم مانیتورینگ ناوگان•
کیلو بر متر60تولید ریل •
کیلومتر بر ساعت350عالئم مناسب  براي سرعت •
سیستم تخلیه و بارگیري مواد معدنی •

مترو
بوژي مترو•
راي واگنهاي بدنه استینلس استیل و بدنه آلومینیوم ب•

مترو
تراکشن موتور مترو•
تراکشن موتور مغناطیس دائم   •
مترو بدنه عریض•
سیستم درب سکوي مترو•
سیستم هدایت مترو بدون راننده•
سیستم شبیه ساز راننده مترو•
سیستمهاي مترو هوایی•
مونوریل سنگین•
مونوریل سبک•
تراموا•
مترو مغناطیسی•



واگن مترو ملی
200واگن سرعت 

1389سال  1390سال  1391سال  1392سال  1393سال  1404سال 

کیلو60ریل 
250عالئم برقی 

ی لکوموتیو برق
باري

250قطار خود کشش 
250خط برقی 

350قطار خود کشش 

ز قطار سریع السیر رو
دنیا

لینقشه راه صنایع ری
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1404چشم انداز صنایع ریلی در سال 

رتبه ه، صنایع ریلی منطقجایگاه نخستدستیابی به 

در جهان  از طریق توسعه رتبه دهم آسیا و ششم

فناوري بومی و در تعامل با صنایع روز جهان
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مراجع

 UIC 2009, Railway Statistics – Synopsis

 THE RAILWAYS OF THE MIDDLE EAST “VISIONS 2025”

سند چشم انداز جمهوري اسالمی

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی

قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
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