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واکاوی تلخ کامی ها ی
ناوگان ریلی بار

نگاهی به ماده 29 قانون برنامه چهارم توس��عه و قانون دسترسی 
آزاد به ش��بکه حمل  ونقل ریلی کشور مصوب مورخ 1384/07/27 
مجلس ش��ورای اس��امی حاکی از آن است که به بخش خصوصی 
اجازه داده شد در زمینه حمل  ونقل ریلی سرمایه  گذاری و مشارکت 
کند. بر این اساس شرکت های خصوصی باری، مسافری و لکوموتیو 

شکل گرفت و نسبت به خرید ناوگان اقدام نمودند.
آن چ��ه که باعث ش��د بخش خصوص��ی وارد این صنعت ش��ود 
برنامه های حمایتی ارایه ش��ده دولت )راه  آهن جمهوري اس��امي 

ایران( و محتوای قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی بود.
اما مفاد بسته حمایتی ارایه شده چه بود؟

 پرداخت تسهیات از محل وجوه اداره شده به بخش خصوصی 
برای خرید ناوگان ریلی.

 پرداخ��ت تس��هیات بانکی ب��ا کارمزد کمت��ر از ده درصد با 
بازپرداخت پنج ساله و دوره تنفس دستکم یکساله.

 بازپرداخت تس��هیات با ضمانت راه  آهن و با س��فته مدیران 
شرکت ها و بعضاً ترهین واگن ها.

 فقط شرکت هایی که واگن نو خریداری کرده  اند می  توانستند 
در مزایده فروش واگن  های دست دوم راه  آهن شرکت کنند.

 فروش واگن های دست دوم راه  آهن با پرداخت 25درصد نقد 
و اقساط پنج ساله به صورت اجاره به شرط تملیک.

 تعهد س��یر 300 کیلومتر در ش��بانه  روز برای سیر واگن های 
باردار و خالی بخش خصوصی.

 تعیین نرخ بهره  برداری از ش��بکه ریلی برای بخش خصوصی 
به گونه  ای که بتواند ضمن تامین هزینه  های بهره  برداری از ش��بکه 
برای س��رمایه  گذاران این صنعت نسبت به دیگر شقوق حمل  ونقلی 

دارای مزیت باشد.
 ب��رای مزیت  دار نمودن حمل  ونقل ریل��ی چنان چه در تعیین 
تعرفه بهره  برداری از س��وی راه  آهن جمهوري اسامي ایران شرایط 
موجب عدم تکافوی هزینه  های نگهداری شبکه شود دولت می  تواند 
از سال 1385 اعتبارات مورد نیاز این شیوه حمل  ونقل را در بودجه 

سنواتی از محل صرفه  جوئی سوخت تامین کند.
 قیمت فروش واگن های باری در آسیای میانه به دلیل مسائل 
داخل��ی و اقتصادی آن ها نس��بت به واگن ه��ای اروپائی 50درصد 

ارزان تر بود.
با توجه به این بس��ته حمایتی بخش خصوصی با چش��م  اندازی 

روشن به سرمایه  گذاری در صنعت ریلی راغب شد و ورود نمود.
ولی بسته حمایتی چگونه اجرا شد؟

بندهای اول تا پنجم بس��ته حمایتی برای واگن های باری در سه 
س��ال اول برنامه تا حد امکان انجام ش��د ولی بر سر بندهای دیگر 

بسته حمایتی چه آمد؟
 سیر 300 کیلومتر در شبانه روز واگن های باردار و خالی تا به 
امروز هرگز اتفاق نیفتاده اس��ت و سیر واگن های بارنامه شده باردار 
و خال��ی 60 الی 70 کیلومتر در ش��بانه  روز و گاهي برای بعضی از 
واگن ها و در مسیرهای خاص تا 120 کیلومتر هم بوده است به هر 

حال موضوع با تعهد مزبور خیلی فاصله دارد.
پ��س درآمد حاص��ل از حمل ب��ار طبق طرح  ه��ای توجیه فنی 
 اقتص��ادی ارایه ش��ده به بان��ک در بس��یاری از واگن ه��ا کمتر از 

پیش بیني بود و این موضوع مشکات عدیده ای را پدید آورد.
 نرخ بهره  برداری از ش��بکه ریلی برای بخش خصوصی از سال 
دوم بسته حمایتی بدون رعایت مزیت، نسبت به دیگر شقوق حمل 

ونقل و مشورت با بخش خصوصی ساالنه افزایش داده شد.
 دولت برای مزیت دار نمودن نرخ بهره  برداری از شبکه ریلی از 

محل صرفه  جوئی سوخت یک ریال هم به راه  آهن تخصیص نداد.
از سال چهارم به بعد بر سر بسته حمایتی چه آمد؟

 پرداخت تس��هیات وجوه اداره شده با نرخ سود بانکی و دوره 
با پرداخت پنج ساله متوقف شد.

 فروش واگن های دس��ت دوم راه  آهن به صورت پنج س��اله و 
اجاره به ش��رط تملی��ک متوقف و به روش 25درص��د نقد بقیه به 
صورت وام بانکی به مزایده گذاش��ته ش��د و بانک حتی تا پنج سال 

بعد از مزایده حاضر به پرداخت تسهیات نشد.
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 قیم��ت واگن در آس��یای میانه افزایش چش��مگیری پیدا 
کرد و درنتیجه به علت گرانی هزینه خرید واگن، توسعه ناوگان 

ص��ورت    نگرف��ت.
 س��یر 300 کیلومتر به همان 60 الی 70 کیلومتر در شبانه

روز باقی ماند.
 از محل صرفه  جویی س��وخت هرگز دولت برای پایین آوردن 

نرخ بهره  برداری به راه  آهن ریالی پرداخت نکرد.
 بسیاری از آیین  نامه  های قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی 
با تاخیر بسیار زیاد اباغ شد و گاهي آیین  نامه اصلی برخی از مواد 

آن هنوز تهیه و تصویب نشده است.
 آیین  نامه  های��ی که تهیه آن ها ب��ه عهده راه  آهن بود، راه  آهن 
بدون درنظر گرفتن ش��رایط و اوضاع شریک تجاری خود )بخش 
خصوصی( و بدون مشورت این بخش مبادرت به تهیه آن ها نمود 

و وزارت راه و شهرسازی نیز آن را تصویب کرد.
 آیین  نامه  های��ی ک��ه باید توس��ط وزارت راه تهیه می  ش��د و 
نظرات راه  آهن جمهوري اس��امي ای��ران و بخش خصوصی اخذ 
می شد توس��ط راه  آهن تهیه و بدون مش��ورت با بخش خصوصی 

توسط وزارت راه و شهرسازی تصویب و اباغ شد.
 در ش��روع خصوصی  س��ازی، مدیران ارش��د خصوصی  سازی 
را قبول داش��تند ولی بدنه کارشناس��ی به هیچ  وجه توجیه نشده 
و نپذیرفتن��د که طبق قانون سیاس��ت های کل��ی اصل 44 قانون 
اساسی و دسترس��ی آزاد به شبکه حمل  ونقل ریلی، دیگر راه  آهن 
نمی  توان��د در ناوگان باری و مس��افری س��رمایه  گذاری و  فعالیت 
کند و این موضوع مش��کات اجرایی  فراوانی برای بخش خصوصی 
ایجاد نمود و حتی بعدا مدیران ارشد هم که منصوب شدند همان 

دیدگاه کارشناسان را داشتند.
 در ادام��ه ب��ا اعمال تحری��م جدید جهانی علی��ه جمهوری 
اس��امی ای��ران چه اتفاقی افت��اد؟ افزایش نرخ ارز تا س��ه برابر و 
عدم امکان گش��ایش اعتباري LC برای خرید واگن و پرداخت به 

صورت نقدی و افزایش قطعات تا سه برابر قبل.
 بخ��ش خصوص��ی به یقین رس��ید که ط��رح توجیه فنی و 
اقتصادی بس��ته حمایتی هرگز قابل اجرا نیس��ت و دوره بازگشت 

سرمایه از چهار الی پنج سال به 13 الی 15 سال رسیده است.
 درآم��د برای بخش خصوصی کاهش یافت و بدهی به راه آهن 
افزایش پیدا کرد و راه  آه��ن برای وصول مطالبات خود واگن های 
شرکت ها را در شبکه ریلی متوقف و برای بسیاری از شرکت ها در 

دادگاه طرح دعوا نمود.

 خس��ته ش��دن بخش خصوصی از برخورده��ای تحکمی و 
دس��توری و بها ندادن وزارت راه و شهرسازی و راه  آهن جمهوري 
اس��امي ایران به بخش خصوصی و انتقال ای��ن تجربیات تلخ به 

سرمایه  گذاران جدید.

چرا واقعیت تلخ
 در قان��ون، راه  آهن جمهوري اس��امي ایران از خرید ناوگان 

منع شده است.
 بخ��ش خصوصی با منتفی ش��دن بس��ته حمایتی که طرح 
توجیه اقتصادی با برگش��ت س��رمایه چهار الی پنج س��ال را القا  
می  کرد در حال حاضر به 12 الی 15 سال رسیده و سرمایه  گذاری 

را متوقف کرده است.
 ش��رکت هایی که وارد این صنعت ش��دند فقط سه الی چهار 
سال اول نس��بت به س��رمایه  گذاری در خرید واگن اقدام کردند. 
و  بعد از آن بس��یار اندک در خرید واگن اقدامی صورت پذیرفته 

است.
 عمر ناوگان نه تنها در حال کاهش نیس��ت بلکه هر سال به 

عمر ناوگان اضافه می  شود.
 وقتی ناوگان نوس��ازی نش��ود و ناوگان جدی��د به آن اضافه 
نش��ود هرچه زیرساخت توس��عه پیدا کند و بهره  وری باال رود که 
س��هم بار در بخش حمل  ونقل ریلی نه تنها افزایش نخواهد یافت 

بلکه کاهش هم خواهد داشت.
 نرخ بهره  برداری از ش��بکه ریلی )حق دسترس��ی( و سرعت 
افزای��ش آن چندین برابر حق مالکانه بوده و هزینه  های تعمیرات 
و نگه داری و س��رعت افزایش آن خیلی بیشتر از حق مالکانه و در 
نتیجه س��رمایه  گذاران این صنعت آمادگی کامل برای خارج شدن 
از این صنع��ت را دارند ولی نمی  توانند چون واگن فقط روی ریل 
حرک��ت می  کند و در هیچ زمین��ه دیگری کارائی ندارد. در نهایت 

مي توانند آن را به عنوان قراضه آهن بفروشند.
آن چه که اتفاق افتاده این اس��ت که دولت اجازه سرمایه  گذاری 
در بخش ن��اوگان ندارد و از آن جایی که کار اقتصادی دس��توری 
نیس��ت، بخش خصوصی هم سرمایه  گذاری نمی  کند. انشاءا... امید 
اس��ت دولت تدبیر و امی��د و راه  آهن جمهوری اس��امی ایران با 
هم فکری بخش خصوصی و کمک مجلس ش��ورای اسامی بتواند 

این صنعت را از میرایی نجات دهد.                  
غالمحسین عبدالهی سروی
دبیر انجمن
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ش��اهراه بین المللی ش��رق خزر 
ب��ه ط��ول 920 کیلومتر با س��فت 
ش��دن نمادی��ن س��ه پیچ توس��ط 
روسای جمهور ایران، ترکمنستان و 
قزاقستان رسما گشایش یافت. این 
خط آهن، نقش تاریخي کش��ورمان 
را ب��ه عن��وان مهم تری��ن کری��دور 
اقتص��ادی منطق��ه بی��ش از پیش 

نمایان ساخته است. 
طول راه آهن بی��ن المللی ایران 

 ترکمنس��تان  قزاقس��تان 926 
کیلومتر اس��ت که 80 کیلومتر آن 
در خاک کشورمان ، 700 کیلومتر 
در ترکمنس��تان و 146 کیلومتر در 

قزاقستان است.
هم زمان با س��فر هیات دولت به 
استان شمالی گلستان، در مراسمی 
که )چهارش��نبه( دوازدهم آذرماه با 
حضور روس��ای جمهور کش��ورهای 
ای��ران، ترکمنس��تان و قزاقس��تان 

برگزار شد راه بین المللی شرق خزر 
افتتاح و نخس��تین قط��ار از طریق 
مرز اینچه برون به خاک ایران وارد 

شد.
هم چنین با ورود نخس��تین قطار 
توس��ط راه آهن بین المللی ایران  
ترکمنس��تان از طریق م��رز اینچه 

ب��رون به ایران؛ این مس��یر رس��ما 
ب��ه بهره ب��رداری رس��ید. راه آهن 
ش��رق خزر ایران را به کش��ورهای 

ترکمنس��تان و قزاقس��تان متص��ل 
می کن��د و با تکمیل این مس��یر در 
کشور قزاقس��تان، ایران به کریدور 
اقتصادی منطقه و مس��یر ارتباطی 

آسیا به اروپا تبدیل خواهد شد.
دکتر حس��ن روحانی در مراسم 
افتتاح راه آهن ایران  ترکمنستان 
گفت: گرچه س��ه کش��ور )ایران  
ترکمنس��تان  قزاقس��تان( از نظر 
سیاسی اس��تقال دارند و بر اساس 

افتتاح کلیدی ترین خط آهن ایران در شمال با حضور سه رئیس جمهور 

پیچ های دوستی سفت تر شد
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قانون خود عمل می کنند اما از نظر 
فرهنگی و تاریخی نقاط مش��ترک 

فراوانی داریم.
ریی��س جمه��ور اف��زود: راه آهن 
اهمیت فراوانی دارد و باید ش��رایط 
را آن چنان مهیا کنیم که روابط سه 
کش��ور بیش از پیش به هم نزدیک 
ش��ود. وی بیان ک��رد: م��ردم از ما 
می خواهند مسیر دسترسی و ارتباط 
بیشتر با کشورهای همسایه را فراهم 
کنی��م و روابط خود را با آن ها بهبود 

بخشیم.

روز شادماني و خوشحالي 
كشورهاي منطقه

حس��ن روحاني گفت: ام��روز با 
بهره برداري از ای��ن راه آهن نه تنها 
روز شادماني و خوشحالي براي سه 
کشور ایران، ترکمنستان و قزاقستان 
بلکه براي کش��ورهاي منطقه و هر 

کشور ذینفع باواس��طه و بي واسطه 
از ای��ن راه آهن اس��ت، همچنین از 
طریق ای��ن راه آهن ام��روز نه تنها 
س��ه کش��ور به هم متصل شده اند 
بلکه این راه آهن وس��یله اي خواهد 
بود ک��ه راحت تر ب��ه خلیج فارس و 
دری��اي عمان و کش��ورهاي ش��رق 
منطقه چین، روسیه، ترکیه، اروپا و 

مدیترانه نزدیک و نزدیک تر شوند.
آق��ای روحان��ي ب��ا قدردان��ي از 
رییس��ان جمهوري ترکمنس��تان و 
قزاقس��تان و نمایندگان کشورهاي 
مختل��ف حاض��ر در مراس��م اظهار 
داش��ت: مراس��م امروز تاریخي و به 
یادماندني براي کش��ورهاي منطقه 
به ویژه این س��ه کشور است و باید 
مس��رت وصف ناش��دني را از سوي 
خود، مل��ت بزرگ ایران و ملت هاي 
منطق��ه ب��ه وی��ژه ترکمنس��تان و 

قزاقستان ابراز کنم.

محم��داف؛  ب��ردی  قربان قل��ی 
رییس جمه��ور ترکمنس��تان نیز در 
این باره گفت: این خط راه آهن یکی 
از طرح ه��ای بزرگ منطقه و آس��یا 
اس��ت که فقط با ه��دف تجارت و 
بازرگانی نیست بلکه از نظر سیاسی 
هم کم نظیر است و تاثیرات فراوان 

دارد.
بین المللی  هم��کاری  افزود:  وی 
مهمی توسط این راه آهن رقم خورد 
و جایگاه س��ه کشور را در جهان به 

اثبات می رساند.
رییس جمهور ترکمنس��تان بیان 
داش��ت: تنوع س��ازی در حمل ونقل 
کمک ش��ایانی به توس��عه روابط و 
پیوند ما به کشورهای مناطق دیگر 
خواه��د کرد که این موضوع ویژگی 

مهم این طرح است.
قربان  قلی بردی محمداف تصریح 
کرد: این راه آه��ن روابط بین المللی 

س��ازمان های مختل��ف را تنگاتنگ 
خواه��د کرد و تاثی��ر زیادی هم در 

اقتصاد ما خواهد داشت.
ریی��س  نظربای��ف؛  نورس��لطان 
جمهور قزاقس��تان نیز در اظهاراتی 
ب��ا تاکید بر این که اح��داث راه آهن 
برای قزاقستان اهمیت زیادی دارد 
گفت: احداث راه  آهن باعث توسعه 

خواهد شد.
وی اف��زود: راه آه��ن می توان��د 
تجارت بین سه کشور و کشورهای 
منطقه را رونق دهد. این مس��یر از 
نظر ترانزیت بین المللی برای هر سه 

کشور بسیار مهم است.
رییس جمهور قزاقس��تان با بیان 
این که س��ال گذش��ته بیش از یک 
میلیون تن گن��دم فروختیم افزود: 
کودش��یمیایی  فوالد،  می خواهی��م 
و اقام دیگر مورد نیاز کش��ور های 
خلیج  فارس را از آسیای میانه وارد 
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کنیم.
نظربایف تاکید کرد که کشورهای 
حاشیه خلیج فارس ساالنه به گندم، 
فوالد و کود ش��یمیایی زیادی نیاز 
دارن��د ک��ه از طریق ای��ن خط آهن 
می توانی��م محص��والت خ��ود را به 
این کش��ورها ص��ادر کنی��م. همه 
می دانند این راه آهن باعث توس��عه 
روابط اقتصادی، دوستانه و سیاسی 

کشور ها می شود.
او افزود: س��اخت این خط آهن و 
همچنین پل ها و راه ها مرتبط با آن 

کار بسیار بزرگی بود.
کش��ورها،  توس��عه  گف��ت:  وی 
توس��عه تج��ارت بی��ن کش��ورها و 
همچنین کمک ب��ه ترانزیت کاالها 
با دیگر کش��ورها از م��وارد مهم راه 
اندازی خط آهن ایران، ترکمنستان 

و قزاقستان است.
او گفت: از توافقات ما، تش��کیل 
گ��روه ه��ای کاری مش��ترک س��ه 
جانبه برای بررس��ی نقاط اقتصادی 

مشترک است. 
نظربای��ف، اس��تفاده از ل��وازم و 
تجهیزات لجس��تیکی سه کشور را 
از دیگر توافقات نشس��ت سه کشور 

اعام کرد.
در پای��ان از دکتر روحانی رییس 
جمهور ایران تش��کر ک��رد و افزود: 
تج��ارت و دوس��تی با ای��ران مایه 

افتخار است.
در ادام��ه ای��ن مراس��م حس��ن 
نظربای��ف  نورس��لطان  روحان��ي، 

و  اف  ب��ردي محم��د  قربانقل��ي  و 
مقام ه��اي ش��ماري از کش��ورهاي 
منطقه با استقرار در قطار از ایستگاه 
آک یای��ا عبور ک��رده و وارد خاک 

ایران در اینچه برون شدند.
همچنی��ن عباس آخون��دی نیز 
ب��ا مه��م خواندن راه آه��ن ایران  
ترکمنس��تان  قزاقس��تان گف��ت: 
ب��ا بهره ب��رداری از این خ��ط آهن، 
منافع ملی ایران با منافع مردم دنیا 
گره می خ��ورد و امنی��ت و تجارت 

درازمدت در کشور ایجاد می شود.
ای��ران موقعیت وی��ژه ای دارد و 
کریدور شرق دریای خزر کم اهمیت 
تر از کریدور شمال  جنوب نیست 
زیرا که می تواند هم برای جنوب  
شمال و ش��رق به غرب کشور عمل 

کن��د و هم از چین به قزاقس��تان و 
زدن  دور  از  پ��س  و  ترکمنس��تان 
دریای خزر به س��مت ترکیه و اروپا 

برود.
آخوندی با اشاره به این که ساالنه 
حمل و نقل گسترده ای بین آسیا و 
اروپا ص��ورت می گیرد افزود: میزان 
انتقال کاال از چین به اروپا در سال 
350 میلی��ون تن اس��ت ک��ه این 
مقدار عاوه بر بارهایی اس��ت که از 
قزاقستان و ترکمنستان، تولید و به 
س��مت غرب یا شرق کش��ور و دنیا 

منتقل می شود.
به گفته وی، در هر صورت هرچه 
ارتباطات اقتصادی و منافع مشترک 
ما ب��ا جه��ان افزایش یاب��د، امنیت 
اقتصادی بیش��تری پی��دا می کنیم و 

کریدور ش��رق و غرب کشور از جهت 
تج��ارت و امنیت ملی و جهانی حائز 

اهمیت زیادی است.
وزی��ر راه و شهرس��ازی گف��ت: 
نکته مهم در توس��عه خطوط ریلی، 
پایداری و قاب��ل رقابت بودن آن ها 
از نظر اقتصادی با دنیاست تا دچار 
فرس��ودگی و خروج از ب��ازار رقابت 

اقتصادی نشویم.
وزیر راه و شهرسازي توضیح داد: 
در مسیر ریلی گرگان به اینچه برون 
18 کیلومت��ر ری��ل را از گ��رگان تا 
قره تپه تعویض کردی��م و بنا داریم 
مابقی مس��یرهای ریلی در گلستان 
را که س��رعت قطار به 30 کیلومتر 

هم نمی رسد نوسازی کنیم.
وی تصری��ح ک��رد: هدفی که در 
این  ترس��یم کرده ای��م  وزارتخان��ه 
است که بتوانیم س��رعت قطارهاي 
مسافري  را به حداقل میانگین کشور 
یعنی 160 کیلومتر افزایش دهیم تا 
کسانی که می خواهند از این مسیر 
عبور کنند از سرعت خوب و امنیت 

بهتر بهره مند شوند.
آخوندی از بهسازی خطوط ریلی 
در برنامه راه و شهرس��ازی خبر داد 
و یادآور ش��د: برخی از مس��یرها را 
برقی خواهیم کرد که از این طریق 
س��رعت، محی��ط زیس��ت و ایمنی 

افزایش می یابد.
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موقعی��ت حس��اس جغرافیای��ي و 
راهبردی کش��ور و راه آهن جمهوري 
اس��امي ایران در منطقه و ارتباط آن 
با آب ه��اي بین المللي از طریق خلیج 
فارس و دریاي خزر، ایران را به مسیر 
ترانزیتي و پ��ل ارتباطي مهم حمل و 
نق��ل ریل��ي در منطقه تبدی��ل کرده 

است.
راه آهن جمهوري اسامي  ش��بکه 
ایران از غ��رب کش��ور )از طریق مرز 
رازي( به اروپا، از ش��مال غربي کشور 
)م��رز جلفا( ب��ه راه آهن ارمنس��تان  
وجمهوري آذربایجان، از شمال کشور 
)بنادر امیرآباد، نکا و  ترکمن( قابلیت 
دسترس��ي به دری��اي خ��زر و بنادر 
ترکمنستان، قزاقس��تان، آذربایجان و 
روس��یه فدرال، از شمال شرقي کشور 
)مرز سرخس( به راه آهن هاي آسیاي 
میانه، روسیه و چین، از جنوب شرقي 
کش��ور )مرز می��ر جاوه( ب��ه راه آهن 
پاکس��تان و همچنین از جنوب کشور 
)بندرعب��اس و بندر امام خمیني)ره(( 
به خلیج فارس و آب هاي بین المللي 

دسترسي دارد.
مطاب��ق م��وارد ف��وق و باتوج��ه 
ای��ران در  ب��ه موقعی��ت راهب��ردی 
مس��یرکریدورهاي ش��رق به غرب و 
ش��مال به جن��وب، ارتب��اط ریلي با 

کشورهاي همس��ایه از اهمیت باالیي 
برخوردار است.

به طور کل��ي، راه آه��ن جمهوري 
اس��امي ایران داراي بیش از 11هزار 
کیلومتر خط اس��ت و براي توس��عه، 
بی��ش از 8000 کیلومترخ��ط ریل��ی 
در دست س��اخت دارد. درحال حاضر 
حمل و نقل ریلي کش��ور با استفاده از 
645 دستگاه لکوموتیو، 2076 دستگاه 
واگن  مسافري و 22098 دستگاه واگن 

باري صورت مي پذیرد.
 با توجه ب��ه این که حمل بار نقش 
مهم��ي را در پیش��رفت اقتص��اد یک 
کش��ور ایفا مي کند افزایش تناژ باري 
نیز یک��ي از برنامه ه��اي کوتاه مدت 
راه آهن جمهوري اسامي ایران است 
به طوري که تا پایان سال 1396 حمل 
ب��ار راه آهن از 33 میلی��ون تن به 70 
میلیون تن خواهد رسیدکه الزم است 
برای تحق��ق این هدف 11 هزار واگن 

باري به ناوگان ریلي افزوده شود.
 

كریدورهاي عبوري از ایران
ای��ران مي توان��د در ترانزی��ت ب��ار 
به عن��وان پ��ل ارتباط��ي در دو جهت 
شرقي � غربي و شمالي � جنوبي میان 
آس��یا و اروپا عمل کند و کریدورهاي 
مختلف��ي از آن عبور مي کن��د. البته 

ای��ن کریدوره��ا در برخ��ي از مناطق 
خاورمیانه به واسطه نبود زیربنا، رقابت 
دریایي و تا حدودي وجود ریسک باال 
در برخي از کش��ورها داراي مشکاتي 
هستند. مهمترین کریدورهاي عبوري 

از ایران به شرح ذیل است:

كریدور بین المللي آسیا- اروپا 
در مسیر شرق- غرب:

نق��ل  و  حم��ل  کری��دور،  ای��ن 
بین المللي/ ترکیبي میان کش��ورهاي 
آسیا، خاورمیانه، اروپا و آفریقا را در بر 
مي گیرد. کشورهاي واقع در مسیر به 

شرح ذیل است:
الف( چین، قزاقستان، قرقیزستان، 
تاجیکستان، افغانستان، ایران، ترکیه، 

اروپا
ب( چین، میانمار، بنگادش، هند، 

پاکستان، ایران، ترکیه، اروپا
ج( چین، کشورهاي آسیای میانه، 
ایران، عراق، س��وریه، دریاي مدیترانه، 

یونان و اروپا
د( خلیج فارس، ایران، عراق، سوریه، 

دریاي مدیترانه، یونان و اروپا

كریدورخاورمیانهـ  جنوب و 
شرق آسیا:

ای��ن کری��دور ریل��ي مي توان��د از 

ایران، 
پل راهبردی 
ترانزیت
 از شرق به غرب
 و از شمال به 
جنوب

حسین عاشوری

معاون بهره برداری و  سیر و حرکت راه آهن
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طریق پاکس��تان به هند و پس از آن 
از طری��ق بنگادش به جنوب ش��رق 
آس��یا )میانمار، تایلند، مالزي و غیره( 
گسترش یابد. چندین مانع و خطوط 
گسس��ته در منطقه آس��یایي جنوب 
ش��رق وجود دارد. خ��ط ارتباطي بم 
زاهدان تکمیل ش��ده است. این خط 
ارتباطي به سمت شبکه ریلي پاکستان 
از اس��تاندارد پاییني برخوردار است و 
اگر این کریدور موثر، گس��ترش یابد 
الزم اس��ت دوباره بازسازي و نوسازی 

شود.

اتصال ریلي ایرانـ  عراق:
براي اتصال ایران به عراق، دو مسیر 
در حال ساخت وجود دارد. اولین خط، 

مسیر خرمش��هر � بصره به طول 51 
کیلومتر ک��ه 16 کیلومتر آن در ایران 
واقع شده و احداث آن به پایان رسیده 
است و 35 کیلومتر باقي مانده در عراق 
در سال 1395 به بهره برداري خواهد 
رس��ید. دومین پروژه در حال ساخت، 
مربوط به خط اراک � مایر کرمانشاه 
� خس��روي به ط��ول 536  کیلومتر 
است که در پایان سال 1398 به اتمام 

خواهد رسید.

كریدور شمال-جنوب
این کریدور، اقیانوس هند و خلیج 
فارس را از طریق خاک ایران به دریاي 
خزر و پس از آن از روس��یه به س��نت 
پترزبورگ و اروپاي شمالي متصل مي 

نمای��د. در حال حاضر به صورت حمل 
و نقل ترکیبي اس��ت. در این مس��یر 
عملی��ات انتقال ب��ار در دریاي خزر از 
طریق بندر امیرآب��اد و در آینده بندر 
انزلی صورت مي گیرد. ارتباط مستقیم 
ریلي از ایران به کش��ورهای آس��یای 
میانه عاوه بر مرز س��رخس، از طریق 
خط آهن اینچه برون )استان گلستان( 
به کش��ور ترکمنس��تان و در ادامه به 
کشور قزاقستان به طول 926 کیلومتر 
در دست س��اخت است که هم اکنون 
مسیر قزاقس��تان و ایران تکمیل شده 
است و حدود 32 کیلومتر از این خط 

آهن در ترکمنس��تان باقیمانده است. 
درآذرماه 1393این پروژه با حضور سه 
رئیس جمهور افتتاح شد. اتصال ریلی 

دیگر از طریق آذربایجان زماني میسر 
خواهد بود که حلقه مفقوده ارتباطي 
میان ایران و آذربایجان یعني مس��یر 

قزوین  رشت آستارا تکمیل شود.

كریدور جدید ایران- 
افغانستان- تاجیكستان- 

قرقیزستان- چین
  این کریدور درطول مس��یر شرقي 
�  غربي، چین و کش��ورهاي مشترک 

المناف��ع را به ای��ران و س��پس اروپا 
متصل خواهد کرد. عملیات احداث در 
کشورها در دست انجام است. چندین 
گسستگي  در طول مسیر بین کشورها 
وجود دارد که س��اخت آن ها در دست 

انجام است.

 موانـع و چالش هاي موجود 
در به كارگیـری كریدورهـا در 

توسعه ترانزیت ریلی
 گسس��تگي هاي ریل��ي چالش 
اصل��ي ب��راي حم��ل و نق��ل ریلي و 
کریدورهاي ترانزیتي در منطقه است و 
این گسستگي ها تاثیر منفي بر زنجیره 
حمل و نقل منطقه، هزینه و زمان سفر 

دارند.
 نبود زیربناهاي کافي و یا ضعیف 
در کشورهای همس��ایه یکی از موانع 
اصلي در برابر توسعه حمل و نقل موثر 

است.
 تغییر عرض خط و زمان بر بودن 

تعویض بوژي.
 نبود قوانین و مقررات واحد حمل 

و نقل در سطح کشورهای منطقه.

پیشنهادها براي رفع موانع:
 تسریع در احداث خطوط، تکمیل 
گسستگي هاي ریلي به ویژه در  طول 
کریدورها به طور مث��ال احداث پروژه 
قزوین – رشت – آستارا یا پروژه هرات 

– مزار شریف، شلمچه تا بصره و...
س��ازمان هاي  بی��ن  هم��کاري    
 UIC بین المللي  منطق��ه اي مانند

OSJD ،OTIF، و...
در این راستا هر یک از سازمان هاي  
بین الملل��ي کریدوره��اي منطقه اي و 
اولویت دار  مس��یرهاي  فرامنطق��ه اي 
کش��ورها را با کمک کشورهای عضو 
خود شناس��ایي کرده اند به طوري که 

س��ازمان OSJD تع��داد 13 کریدور 
ریلي، س��ازمان اکو پنج کریدور ریلي 
اولویت دار، UIC،EATL و اس��کاپ 
نیزکریدورهاي حم��ل و نقلي خود را 
مشخص کرده  اند. براي تحقق و عملیاتي 
نمودن مسیرهاي ریلي واتصال کشورها 
به یکدیگ��ر موافقت نامه  ها و مقرراتي 
توسط سازمان هاي  بین المللي تدوین 
شده اس��ت. اجراي مقررات، توافق ها 
و پیمان ه��اي بین الملل��ي مي توانند 
ناهماهنگي هاي قانوني را کاهش دهند 

و عبور مرزي را تسهیل کنند.
 تقوی��ت و تجهیز ن��اوگان ریلی 

ایران
  ل��زوم س��رمایه گذاري در بخش 
اح��داث خط��وط به منظ��ور تکمیل 
کریدورها از طرف کشورهای همسایه.

 توس��عه حمل و نقل کانتینري و 
رفع موانع در پایانه هاي مرزي

 حل مش��کات مرزي، رفع موانع 
گمرگي و  ارایه تس��هیات و ش��رایط 

گمرکي قابل رقابت
 تاش ب��راي کاهش زمان حمل 

کاال در مسیرهاي ترانزیتي
 تنظیم حرکت قطارهاي برنامه اي 
براي حمل منظم و سریع در چارچوب 

قراردادهاي منعقده با متقاضیان.
 توسعه همکاری های سازمان بنادر 
با راه آهن برای تسریع در جابجایی بار 

از کشتی به ریل و برعکس
 راه اندازی قطارهای مسافری بین 
کش��ورهای منطقه به منظور توسعه 

گردشگری
در پایان خاطر نشان مي سازد منطقه 
آس��یای میانه و خاورمیانه از اهمیت 
راهبردي برخوردار است. اکنون اقتصاد 
کشورهای منطقه اقتصاد روبه رشدي 
اس��ت که یکي از اصلي ترین نیازهاي 
آن حم��ل ونقل ب��ار و به ویژه حمل و 
نقل ریلي بار اس��ت و م��ن صمیمانه 
امی��دوارم که در آین��ده اي نه چندان 
دور کش��ور هاي همج��وار از طری��ق 
راه آهن به هم متصل ش��وند و شاهد 
رونق ترانزیت و عبور ترافیک از کشور 
عزیزمان ایران به کش��ور هاي اروپایی، 
پاکس��تان و هند، کش��ورهای آسیای 

میانه وچین باشیم.
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خوشه صنایع ریلي اراک 
در اغماء

حمایت از صنایع ریلي اراک در ضعیف ترین حالت خود قرار دارد!

خوش��ه صنايع ريلي اراک ظرفيت هاي متنوعي براي توليد انواع واگن هاي ريلي از س��ال ها پيش مهيا 
کرده  است، منتهي علي رغم اين که دولت همه ساله خود را نسبت به افزايش سهم حمل و نقل ريلي متعهد 
نشان مي دهد، اين خوشه صنعتي امروز با کمترين ظرفيت مشغول به کار است و در مواردی کارخانه جات 
توليدی برای اين که بيکار نمانند، به توليد سازه های ديگری سرگرم شده اند. برای بررسی وضعيت صنايع 
ريلی اراک به اين ش��هر صنعتی س��فر کرديم تا از نزديک در جريان روند توليد قرار بگيريم. در س��فر يک 
روزه به اراک و طی گفت وگو با مديران ارش��د انجمن ش��رکت های همگن ريلی استان مرکزی مشخص 
ش��د که علي رغم وعده ها، صنايع ريلی در اين ش��هر صنعتی از کم توجهی ها رنج می برند که نتيجه آن از 

دست رفتن فرصت های مهم اقتصادی و کسب و کار بوده است.
صنعت ريلی در سال 1362 با استقرار شرکت واگن پارس در اراک پا گرفت و طي دو دهه فعاليت با 
توسعه صنايع زيردستي و شرکت هاي اقماري حاال مديران اين انجمن باور دارند که شرکت هاي بهره بردار 
مي توانند روي اين ظرفيت ها حساب ويژه اي باز کنند. پيوند صنايع کوچک، متوسط و بزرگ در اين حوزه 
و هم افزايي ظرفيت هاي توليدي و دانش و تخصص فني از طريق ايجاد و شکل گيري انجمن صنايع همگن 

ريلي و در نهايت خوشه صنايع ريلي اراک را در اين گزارش دنبال مي کنيد.
در اين گفت وگو ديدگاه هاي آقايان عماد مرداني رئيس انجمن و اميد هزاره عضو هيات مديره انجمن 

و مديرعامل شرکت مهندسي احيا صنعت و عضو هيات مديره واگن پارس را مي خوانيد:

همایون ذرقاني
عکس ها:  حامد بلوچي، مهدي خداداد
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مایلیـم قدري دربـاره انجمن 
صنایـع همگـن ریلـي اسـتان 
مركزي توضیح دهید. این نهاد، 
چـه سـهمي را از بـازار تولیـد 
برعهده  محصوالت متنوع ریلي 

دارد؟
مردانـي: این انجمن س��ال  86 
تش��کیل ش��د و با توجه به این که 
این استان در گذشته به عنوان تنها 
مجموعه ریلي کش��ور بوده اس��ت و 
با توجه ب��ه وجود صنای��ع مختلف 
فعال در عرصه ریل��ي فعالیت خود 
را با چند مجموع��ه آغاز مي کند و 
امروزه 50 ش��رکت فعال در عرصه 
صنایع ریلي عضو انجمن هس��تند. 
از بزرگترین سازندگان  واگن پارس 
واگن در خاورمیانه اس��ت و شرکت 
بزرگترین  نی��ز  ادوات  احیاصنع��ت 
واحد تعمیراتي ریلي است. به عاوه 
شرکت هاي فعال در زمینه تعمیرات 
قطعات چ��رخ، مح��ور، بولس��تر و 
قطع��ات جانب��ي و ...  برخ��ي دیگر 
از اعض��اي این انجمن هس��تند که 

خدمات راه آهني ارائه مي دهند. 
امروزه صنایع ریلي استان مرکزي 
بالغ بر 70 درصد تعمیر و بازس��ازي 
ناوگان ریلی کشور را برعهده دارند. 
عاوه بر آن تعمیرات ریلي در سایر 
اس��تان ها مانند اصفهان، بندرعباس 
و ت��زرج خدم��ات خ��ود را از اراک 
مي گیرند. در این مجموعه، ش��رکت 
واگ��ن پارس از جمله صنایع مادري 

اس��ت که نقطه کانوني فعالیت ها در 
اراک به ش��مار م��ي رود و از اهمیت 
و تاثیرگذاري بسیار برخوردار است. 
محص��والت واگ��ن پ��ارس، فراملي 
اس��ت و واگن ه��اي آن در ع��راق، 
کوبا، اندونزي، بنگادش و س��وریه 
س��یر مي کنند. به تازگي نیز شرکت 
واگن پارس برن��ده مناقصه تعمیر و 
بازس��ازي کل ناوگان ریلي کش��ور 
عراق شده است. بنابراین الزم است 
دولت و وزارت دفاع حمایت ویژه اي 
ترتی��ب دهد تا صنای��ع ریلي ایران 
به س��هم شایس��ته خود در کشور و 

منطقه دست یابد.
اما صنایع ریلي اراک با چالش هاي 
جدي روبرو هستند. گفته شده است 
که شرکت هاي تعمیراتي با توجه به 
بتوانند  بای��د  وظایف سنگین ش��ان 
امنیت س��یر را نیز تضمین کنند! از 
آن سو با کم توجهي بخش حاکمیتي 
راه آهن روبرو هستیم. امروزه بخش 
تعمیر و بازسازي در راه آهن پارامتر 
بسیار مهمي براي یک شرکت ریلي 
اس��ت. در این زمینه مشکل داریم و 
نگاه کان به این بخش از بي توجهي 
حکایت دارد و نتیجه آن ش��ده که 
صنایع ریل��ي اراک با ظرفیت کمي 

کار مي کند.
بای��د توجه داش��ت س��ایت هاي 
پراکنده تعمیرات ریلي در سراس��ر 
کشور به نوعي تحت مدیریت خوشه 
صنعت��ي اراک، هدای��ت مي ش��وند. 

برآورد کرده ایم بالغ بر 10 هزار نفر 
توسط این ش��رکت ها اشتغال  ایجاد 
ش��ده است.. حال آن که این خوشه 
صنعتي با مشکات بسیاري دست و 
پنجه نرم مي کند و حمایت مستقیم 
دولت و تسهیات ارزان قیمت پشت 
سر این شرکت ها نیست. شرکت هاي 
م��ا از هیچ تس��هیات ارزان قیمتي 
اس��تفاده نکرده اند و دچار مش��کل 
هس��تند. از ط��رف دیگ��ر از دولت 

تدبیر و امید توقع داریم که صنعت 
ریلي را که ارتباط مستقیم با تحریم 
دارد، دریاب��د. آن زماني که تحریم 
سفت تر مي ش��ود، بار کمتر مي آید 
به تبع آن تعمیر و بازسازي واگن ها 
نیز کاهش مي یابد. در هش��ت سال 
نداشته ایم  پیش��رفتي  هیچ  گذشته 
و صنایع با کمتری��ن توان خود کار 
کرده اند. توقع ما این است خساراتي 
که از هشت س��ال گذشته متحمل 
ش��ده ایم را با تدبیر مدیریت کنیم. 
در سال هاي 90 تا 92 صنایع ریلي 
استان مرکزي بیش��ترین آسیب را 
دیده اند و حاال که موعد رس��یدگي 
دفاتر مالیاتي و تامین اجتماعي فرا 
رس��یده، جرایم سنگین تعیین شده 
اس��ت که قادر به پرداخت نیستیم. 
این شرکت ها سرمایه ملي هستند و 
براي حف��ظ آن باید راهکاري جدي 

اندیشیده شود. 
راه آهن جمهوري اس��امي ایران، 
نقش کلیدي و مهم��ي مي تواند در 
توسعه صنایع ریلی ایفا کند. یکي از 
راهکارها، ایجاد انگیزه سرمایه گذاري 
براي کافرمایان است. همان طور که 
براي تولید به منابع مالي نیازمندیم. 
راه آه��ن بای��د نق��ش کاتالی��زور و 
تسهیل گر داشته باشد. خوشبختانه 
با حضور دکتر پورسیدآقایي کارهاي 
خوبي به جریان افتاده است اما این 
کارها کافی نیس��ت. یک��ي از موارد 
اشاره ش��ده، یارانه اي است که براي 
خری��د واگن باري و مس��افري باید 
پرداخت ش��ود. این ارق��ام واقعا اگر 
از محل صرفه جوی��ي انرژي محقق 
و عملیات��ي مي ش��د، مي توانس��ت 
ریلی  توس��عه صنایع  برانگیزانن��ده 
ش��امل  دیگ��ر  طرح ه��اي  باش��د. 
بخش��ودگي از حق دسترس��ي و یا 
منابع مالي ارزان قیمت مي تواند هم 
براي سرمایه گذار و هم تولیدکننده 
مفید باشد. کمبود نقدینگي معضلي 
اس��ت ک��ه همه به ش��کلي ب��ا آن 
درگیر هس��تند. با طرح هاي مشوق 
و معافیت ه��اي مالیات��ي مي ت��وان 
س��رمایه گذاران را عاقه من��د ک��رد 
ت��ا بهره بردار را منتف��ع کند. وزارت 
صنای��ع نیز نق��ش نظارت��ي دارد و 

مردانی: در هشت سال گذشته 
هيچ پيشرفتي نداشته ایم و 
صنایع با کمترین توان خود 

کار کرده اند. توقع ما این است 
خساراتي که از هشت سال 

گذشته متحمل شده ایم را با 
تدبير مدیریت کنيم،این شرکت ها 
سرمایه ملي هستند و براي حفظ 

آن باید تعاملي با وزیر صنعت 
اندیشيده شود
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ت��ا زماني ک��ه ظرفیت ه��اي بخش 
تولی��دي کامل نش��ده نبای��د اجازه 
داد واردات ص��ورت بگیرد. نگاه باید 
حمایتي باشد و براي رشد و توسعه 

آن کمک کرد.
در شرایط کنونی هرکسي که در 
راه آهن سرمایه گذاري کرده خود را 
بازنده مي داند و آن که خارج از گود 
ب��ه این وضعیت مي نگ��رد، با چنین 
وضعیت نامطلوبی عاقه اي به ورود 
ندارد. به نظرم آقاي پورس��یدآقایي 
روزي ک��ه در مصدر کار قرار گرفت، 
در اقدام��ي موث��ر، س��رمایه گذاري 
بخ��ش خصوصي را نج��ات داد. در 
دوره  قبل��ي ی��ک س��ایت راه آهن با 
امکانات میلیاردي را به یک شرکت 
تعمی��رکار در قال��ب مناقصه واگذار 
کردن��د و روش ه��اي اش��تباهي در 
مناقص��ات گذش��ته به چش��م مي 

خورد که تم��ام امکانات از راه آهن 
بود و تنها هزینه این شرکت نیروي 
انساني بود. چنین شرکتي یک ریال 
از جیب اش سرمایه گذاري نکرده بود 
و قیمت ها به طور کاذب پایین نگاه 
داشته مي شد. خوشبختانه از زمان 
حضور پورس��یدآقایي این سایت ها 
به مناقصه عمومي گذاش��ته ش��د و 
س��رمایه گذاران قدري براي حضور 

راغب شده اند.
نکته دوم، توزیع عادالنه امکانات 
براي فعالین خوشه سار صنایع ریلی 
اراک است. امروز بزرگترین مشکل 
شرکت هاي خصوصي فعال در صنایع 
ریلي اراک عدم دسترسي به خطوط 
فرعي ش��بکه ریلي است. براي این 
که بتوانند این خط فرعي را داشته 
باش��ند باید برای هر کیلومتر1/5 تا 
2 میلیارد تومان هزینه کنند. حیات 
این ش��رکت ها دسترسي به خطوط 
فرعي است. دس��تکم اگر یک خط 
فرع��ي در اختیار ی��ک مجموعه از 
کنندگان  تامی��ن  و  تولیدکنندگان 
قطعات ق��رار بگیرد مي تواند تحولي 
در کسب و کار این شرکت ها ایجاد 
کند. توزی��ع عادالن��ه امکانات یک 
پارامتر مه��م براي توس��عه صنایع 

ریلي در اراک به شمار مي رود.

گفتـه مي شـود شـركت هاي 
به سـفارش  تمایلي  بهره بـردار 
سـاخت واگـن به صنایـع ریلي 
داخلـي ندارند و عـدم پایبندي 
صنایع ریلـي به زمـان تحویل، 
دغدغه این شـركت ها به شـمار 
مـي رود. در ایـن خصـوص چه 

نظري دارید؟ 
مرداني: عدم خرید از داخل یک 
پیام بیش��تر ندارد و آن هم نابودي 
صنایع داخلي است که سرمایه ملي 

از بین مي رود.

هزاره: س��فارش به واگن س��ازان 
دارد.  متع��ددي  دالی��ل  خارج��ي 
کارفرمای��ان ممک��ن اس��ت زم��ان 
تحوی��ل را مط��رح کنن��د. بنابراین 
این زم��ان طوالن��ي توجیهي براي 
بهره ب��ردار  ش��رکت هاي  س��فارش 
ب��راي خری��د واگن از خارج ش��ده 
اس��ت. ای��ن در حال��ي اس��ت ک��ه 
محص��والت واگن پارس ب��ه مراتب 
از ش��رکت هاي چیني بهتر اس��ت. 
به لح��اظ قیمتي محص��والت ما به 
مراتب از شرکت هاي اروپایي قیمت 
پایین ت��ري دارد. نکته اي را فراموش 
نکنیم. آیا در کش��ور رسالت مان این 
اس��ت که نفت را بفروشیم و صنایع 
را تعطیل کنی��م؟ هیچ صنعت گري 
در ای��ران نمي توان��د ادع��ا کند که 
مش��کلي ندارد، اما براي بهبود نقاط 

ضع��ف بای��د صنایع ریل��ي را یاري 
ک��رد تا صنای��ع ریلي ارتق��اء یابند. 
تا کي مي خواهی��م مصرف کننده و 
یا واردکننده باش��یم؟ براي تحویل 
طوالني سفارش و مشکات کیفیتي 

بي تردید راهکار وجود دارد.
ق��راردادي را ب��ا 25 درصد پیش 
پرداخت داخل��ي منعقد مي کنیم و 
اعتب��ار و وام هم در نظر نمي گیریم. 

تامین کنن��ده از کجا باید 75 درصد 
مبلغ ق��رارداد را مواد خ��ام تهیه و 
به محصول تبدی��ل کند و پولش را 
بعد از تحویل سفارش بگیرد! اما در 
همان کشور چین سازنده یک بازوي 
بازرگاني Trader دارد که اوس��ت 
قرارداد مي بندد و تمام مسائل مالي 
و خرید قطع��ات و خدمات را تحت 
پوش��ش مي گیرد و س��ازنده بدون 
کمتری��ن دغدغه ش��روع ب��ه تولید 

مي کند. 
یک��ي از مش��کات س��ازنده ها و 
مبلغ  میزان  واگ��ن،  تولیدکنندگان 
پیش پرداخت اس��ت ت��ا تبدیل به 
واگن شود و پول، در سامانه گردش 

داشته باشد. 
واگن پارس این تجربه را داش��ته 
اس��ت که بعد از س��ه م��اه محصول 
را تحوی��ل ده��د که بخش��ي از آن 
خریدهاي خارجي بوده اس��ت. اگر 
برنامه ری��زي صحیح وجود داش��ته 
باش��د و بازویي در کنار ما باش��د و 
نیازسنجي کند،  صرف نظر از این 
که مشتري چه کسي مي تواند باشد 
واگن ها را س��فارش دهد، به صورت 
کل خرید کند و مس��ائل مالي آن را 
حل کن��د  صنایع ریلي رونق قابل 

توجهي را تجربه خواهند کرد. 

واگن پـارس و احیا صنعت چه 
عملكردي داشته اند؟

هزاره: در سال گذشته واگن پارس 

هزاره: شرکت هاي بهره بردار 
امروزه بازگشت سود ندارند 

در نتيجه سرمایه گذاری برای 
توسعه صنایع ریلی نيازمند 

حمایت مستقيم مالی دولت است. 
باید طرح هاي تشویقي تعریف 

کنيم تا سرمایه گذار به این 
عرصه ورود کند
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قراردادي با ش��رکت توکاریل منعقد 
کرد و تعداد 200 دستگاه واگن هاي 
ش��ش محوره و 100 دستگاه واگن 
لبه بلند با ش��رکت گل گهر  را تولید 
مس��افري  واگن هاي  ق��رارداد  کرد. 
نی��ز داش��ت. واگن پارس ش��رکتي 
اس��ت ک��ه از س��ال 62 تاکنون در 
ای��ن عرصه فعالی��ت مي کند و توان 
تولید گس��ترده و متنوع��ي از انواع 
واگن هاي باري، مسافري، واگن هاي 
مترو، لکوموتیو را داراست. سفارش 
فاخر این مجموعه همان تولید100 

دس��تگاه لکوموتیو بود که به عنوان 
یک پروژه مل��ي و تاثیرگذار مطرح 
اس��ت. عاوه براین، ق��رارداد  تولید 
قطار خودکش��ش، یا پردیس توسط 
واگن پارس در قالب قرارداد مشترک 
زیمنس و راه آهن جمهوري اسامي 
ایران منعقد ش��ده و واگن مترو نیز 
توسط واگن پارس تولید شده است. 
ش��رکت مهندس��ي احیاصنع��ت 
ادوات، نیز طي س��ه س��ال گذشته 
موفق شده رتبه اول تعمیرات کشور 
را ب��ه دس��ت آورد. از هم��کاران ما 
در این مجموعه تقدیر ش��ده اس��ت 
و ش��ش س��ایت اصلي تعمیراتي در 
واگ��ن پ��ارس، در ناحی��ه اراک، دو 
س��ایت در ک��رج )ب��راي لکوموتیو( 
یک س��ایت چرخ و محور در رجا و 

سایت دیگر )زیرشاسي( در تهران و 
22 ناحیه در س��طح کشور را تحت 
پوش��ش دارد. احیاصنعت به منظور 
تعمی��ر و نگه��داري ن��اوگان ریلي 
کشور در سال 1378 به بهره برداري 
رسید و تاکنون رشد خوبي در سطح 

کشور داشته است. 

بـا چنیـن پیشـینه فاخری، 
زمـان  االن  كـه  اسـت  جالـب 
سـفارش واگن های متروی كالن 
شـهرها فرارسـیده و دولت نیز 

چشم انداز توسعه ای حمل و نقل 
ریلی را سرلوحه قرار داده است، 
پس چـرا ظرفیت هـای تولیدی 
این خوشـه سـار صنعتـی این 

چنین افت كرده است؟ 
هزاره: این موضوع دالیل متعدد 
دارد. یک��ي این ک��ه اقدامات عملي 
که تبدیل به س��فارش بشود وجود 
نداش��ته و یا منابع مال��ي آن پیش 
بیني نشده است. اما یکي از معضات 
این اس��ت که کارفرمایان انگیزه اي 
براي سرمایه گذاري ندارند و نیازمند 

تسهیات کم بهره هستیم. 
واگن  ب��رای خرید  دولت، دیگر 
ای��ن  نمی کن��د.  س��رمایه گذاری 
کار باید توس��ط بخ��ش خصوصي 
انج��ام  بهره ب��ردار  و ش��رکت هاي 

شود. چون ش��رکت هاي بهره بردار 
بازگش��ت س��ود ندارند در  امروزه 
نتیجه س��رمایه گذاری برای توسعه 
حمایت  نیازمن��د  ریل��ی،  صنای��ع 
باید  اس��ت.  مالی دولت  مس��تقیم 
طرح هاي تش��ویقي تعری��ف کنیم 
ت��ا س��رمایه گذار ب��ه ای��ن عرصه 
ورود کند. در م��ورد مترو نیز باید 
بودجه هاي مصوب تعیین ش��ود و 
ب��ه صورت تکلیف به س��ازمان ها و 
ش��هرداري ها و نهاده��اي ذیرب��ط 
توان  ما  اباغ ش��ود. ش��رکت هاي 

س��اخت را دارن��د ام��ا انگیزه هاي 
خری��د در آن ه��ا به می��زان قابل 

توجهی افت کرده اس��ت.

تا چه اندازه امكان پذیر است 
كه شركت های تعمیراتی ضمانت 
خدمـات تعمیـرات واگـن های 

قدیمی را بپذیرند؟
عموم��ا  کارفرمای��ان  هـزاره: 
خواستار آن هستند تا قطعات تعمیر 
شده یک واگن از سوي شرکت هاي 
تعمیراتي، ضمانت مدت دار داش��ته 
باش��د. ام��ا ای��ن ضمانت از س��وي 
ش��رکت هاي تعمیراتي چندان مورد 
پذیرش نیس��ت. در دنیاي اقتصادي 
اگر ن��گاه را برد – برد منظور کنیم، 
اهداف دست یافتني است. در غیراین 

صورت کارفرما نمي تواند هزینه اي را 
پرداخت نکن��د و انتظار کیفیت باال 
داش��ته باش��د. گاهي اوق��ات تصور 
مي کنیم جنسي را که  ارزان بخریم 
منتفع هم مي ش��ویم در صورتي که 
این گونه نیست. ضمانت دوساله و یا 
حتي بیش��تر براي تعمیرات اساسي 
قطعات مواردي نیس��ت که با زور و 
تکلیف دس��ت یافتني باشد، زیرا این 
موض��وع اب��زار و پیش نیازهایي می 
خواه��د که وقتي قطع��ه و یا واگني 
بعد از گذران این همه سال ضمانت 
ش��ود، نیازمند تجهیزات پیش��رفته 
دیگري اس��ت و دستورالعمل خاص 

نیازمند است. 
ام��ا در ش��رایط کنون��ي کارفرما 
نمي تواند با پرداخت حداقل قیمت، 
باالتری��ن کیفیت را انتظار داش��ته 
باش��د. بنابرای��ن بای��د ی��ک نقطه 

واقع بینانه در نظر بگیریم.

زیسـت  شـرایط  و  بهداشـت 
محیطی فعـاالن در صنایع ریلی 
اراک چه گونه رعایت می شـود؟ 
بـه هرحـال كارگران در شـرایط 

سختی مشغول به كار هستند. 
مردانـی: در بخ��ش تعمی��رات و 
س��اخت واگن صنایع ریل��ي آلودگي 
زیست محیطی ندارد و بهداشت نیروي 
کار در این مجموعه ها رعایت مي شود و 
مسئوالن استان این موضوع را نظارت 
مي کنند. اما فراموش نکنیم الزمه در 
اختیار داش��تن صنایع ریلي به روز و 
مدرن، آن است که پاي دانشگاه را به 
این صنعت مهم و راهبردی بگشاییم. 
زیرا روش هاي تعمیر و نگهداري همه 

علمي هستند. 
ب��ا قطب ه��اي علمي خ��ارج باید 
ارتب��اط برق��رار بکنی��م. در بهترین 
حالت قطاره��اي ما 160 کیلومتر در 
س��اعت مي پیمایند و دانشي که االن 
براي تعمیرات واگن استفاده مي شود 
متعلق به 40 سال پیش است و چندان 
دانش جدیدي نیست در نتیجه وقتي 
به س��مت برقي شدن خطوط حرکت 
مي کنی��م باید س��طح کیفي خدمات 
را به س��متي س��وق دهیم ک��ه این 

ظرفیت ها بارور شود.
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در س��فری ی��ک روزه ب��ه اس��تان اراک در 
جری��ان تازه تری��ن ظرفیت ه��ای صنایع ریلی 
قرار گرفتیم. برنامه نخست بازدید گروه گزارش 
نش��ریه، از شرکت صنایع آهن و فوالد درخشان 
اراک بود. این کارخانه از معدود مکان هایي است 
که با خط فرعي به ش��بکه ریلي سراس��ري هم 
متصل اس��ت. در کارگاهي، کارگ��ران به مونتاژ 
سازه هاي صنعتي مشغول بودند و تنها دو واگن 
براي تعمیر اساس��ي به ای��ن کارخانه آمده بود. 
مس��ئول کارگاه به نشریه گفت که این کارخانه 
تنه��ا تعمیر و بازس��ازي واگن هایي که س��انحه 
دیده اند را س��فارش مي پذیرد و مدتي است که 
سفارشات ساخت واگن بسیار کاهش پیدا کرده 
و آنها مجبور بوده اند به طراحي س��ازه هاي دیگر 

روي بیاورند. 
س��ید رحمن فقیر میرنظام��ي، مدیرعامل و 
عضو هیات مدیره صنایع آهن و فوالد درخشان 
اراک که به اس��تقبال ما آمد از این که سفارش 

واگن به کش��ورهاي خارجي مانند هندوس��تان 
براي برخي مدیران ش��رکت هاي ریلي جذابیت 
پی��دا کرده اس��ت! گایه داش��ت. او مرتب این 
نکت��ه را بر زبان مي آورد ک��ه صنایع ریلي اراک 
در ش��رایط تحریم با س��یلي صورتشان را سرخ 
کرده اند و حاال که گش��ایش هایي ایجاد ش��ده 
چرا باید این کارخانه ها از این سفارشات محروم 
بمانند؟ آقاي میرنظامي مي گوید: شرکت فوالد 
درخش��ان سال 1375 تاس��یس شد و بر اساس 
ماموریت��ي که داش��ت مجوزه��اي الزم را براي 
س��اخت ان��واع واگنهاي ب��اري تا س��قف 665 
دستگاه در سال اخذ کرده است. او مي گوید: در 
ابتدا شاسي و بدنه براي واگن پارس مي ساختیم 
حاال کارشناس��ان م��ا تخصص ه��اي گوناگوني 
دارن��د. دوره هاي حرفه اي داخل��ي و خارجي را 
گذرانده اند و با وج��ود کادر آموزش دیده هنوز 
نتوانس��ته ایم ی��ک دهم ظرفیت م��ان قرارداد 
ببندیم! عموما سفارش دهندگان چنین استدالل 

مي کنند که زمان تحویل واگن ها طوالني اس��ت 
اما سفارش هاي قبلي ما نشان داده است که این 
گونه نب��وده و رضایتنامه از خریداران در اختیار 
داریم. گفته مي ش��ود واگن هاي روسي ارزان تر 
درمي آید ام��ا واگن هاي ما غربي اس��ت و ترمز 
و اس��تاندارد س��اخت اروپاي غربي را در اختیار 
داریم ولي متاس��فانه همچن��ان خرید از خارج 
براي شرکت هاي ریلي جاذبه دارد. به تازگي این 
بحث مط��رح بود از صندوق توس��عه ملي براي 
س��اخت واگن هزینه ش��ود، دکتر پورسیدآقایي 
اعام کرده که معادل س��هم حق دسترس��ي  تا 
س��قف 100 میلیون تومان بابت خرید هر واگن 
ب��اري در نظر مي گیرد که اگر این اتفاق بیافتد، 
مش��وق خوبي براي خرید از کارخانجات داخلي 

است. 
میرنظام��ي ناامیدانه بس��ترهاي خرید واگن 
از خوشه س��ار صنعتي اراک را بایر مي بیند: اگر 
کس��ي بخواهد از خارج واگن بخرد دستکم باید 
از روش��ي که شراکت صنعتگر داخلي را مد نظر 
دارد اس��تفاده کند. این که اج��زاي واگن را به 
طور مج��زا از طریق مرز س��رخس وارد کنند و 
این جا مونتاژ کنند، واگن سازي نمي شود! این 

نمایش است. 
او مي گوی��د: اگ��ر اراده الزم وج��ود دارد و 
مقامات دلشان براي اش��تغال و فعاالن صنعتي 
مي سوزد باید بگویم که راهکار کاما وجود دارد 
اما عملیاتي و پش��تیباني نمي ش��ود. من ش��ان 
خریداران واگن را باالتر از این مي دانم به خاطر 
سفرها و برخي مس��ائل، تولید و اشتغال ملي را 
فدا کنند، ما با این خریدها آب در آسیاب رقیب 
مي ریزیم. این جوان ها بای��د چه کار کنند؟ باید 
در قراردادها ذکر ش��ود و قبل از خرید واگن ها 

سازندگان داخلي نیز منتفع شوند. 
آقاي میرنظامي در پاس��خ به ان پرس��ش که 
ممکن اس��ت این عدم رغبت به سبب ضعف در 
بازاریابي و بازارس��ازي صنایع ریلي باشد گفت: 
ظرفیت هاي صنایع ریلي کاما مش��خص است 
و کس��ي که خریدار واگن اس��ت مي داند از کجا 
باید وارد ش��ود وهمه واگن سازان ایران توانمند 
هس��تند. واگن پ��ارس، ایریکو و پلور س��بز و ... 
همه توانمند هس��تند ولي در واقع ممکن است 
برخي شرکت ها نیز در تعهدات خود تعلل کنند، 
اما در قراردادها میزان جریمه مشخص مي شود 
و تعهدات هرکدام معلوم  اس��ت. مي پذیریم که 
کارفرمایان ما براي تحوی��ل به موقع واگن هاي 
س��فارش داده بس��یار اهمیت قائل هستند، چرا 
که برنامه ه��ا و تعهدات خود را ب��ر همین مبنا 
تدوین مي کنند، منته��ي ضمانتنامه هاي بانکي 

آب در آسیـــاب
 رقیب می ریزیم

صنایع ریلی در شرایط تحریم با سیلی صورتشان  را سرخ کرده اند، 
حاال که گشایشی شده چرا سهم نمی بریم؟!
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و چارچ��وب قراردادها این نگراني ه��ا را مرتفع 
مي کند و دیگر دلیلي براي سفارش به کشورهاي 

خارجي باقي نمي گذارد. 
مدیرعامل ش��رکت فوالد درخشان، با تاکید 
بر درایت ویژه اي که از آقاي پورس��یدآقایي به 
س��بب تخصص باالي ایش��ان در حوزه حمل و 
نقل ریلي س��راغ دارد گفت: بدون مبالغه، آقاي 
پورس��یدآقایي فرد با تجربه و مصم��م و بااراده 
هس��تند و تدبی��ر دارن��د، بحث این اس��ت که 
آقاي پورس��یدآقایي نمي توان��د به خریدار اجبار 
کند از ش��رکت خاصي خرید کنند، اما مي تواند 
سازوکاری تدوین کند تا کسب و کار سازندگان 
داخلی رونق بگیرد. قراردادها طوري باش��د که 
فروشنده و س��ازنده واگن خارجی نتواند با البي 
کردن و ایجاد واس��طه به بازار ایران رخنه کند. 
خوش��بختانه در ایران، هم واگن س��از، بوژي ساز 
و ه��م طراح وجود دارد، واگن متناس��ب با نیاز 
شرکت حمل و نقل با استانداردهاي یو آي سي 
ساخته مي ش��ود و عرف در قراردادها نیز کاما 

شفاف و مشخص است.
مدیرعامل ف��والد درخش��ان اراک مي گوید: 
کل وابس��تگي صنایع ریلي به خ��ارج در رابطه 
با س��اخت واگن باري و مسافري، یاتاقان، چرخ 
و ترم��ز اس��ت و مابقي اقام در داخل س��اخته 
مي ش��ود. کارخانه رنگ س��ازي، ورقسازي، اقام 
قفل و بس��ت ها، قطعات الستیکي، فنر و ... همه 
در داخل تولید مي ش��ود پس چرا این اعتماد به 

صنعتگر داخلي وجود ندارد؟
میرنظام��ي مي افزاید که به دلیل همین عدم 
س��فارش ها قادر نبوده ایم زنجیره تامین و تولید 
انبوه قطعات مورد نیاز در بخش ریلي را س��امان 

دهیم. ب��راي هر واگن ممکن 
است از یک قطعه به خصوص، 
دو یا سه مورد مورد نیاز باشد 
و س��رمایه گذاري براي قطعه 
س��ازي واگن بس��یار سنگین 
است و مصرف پایین دارد اما 
همین قطعه س��ازان با تمامي 
شرایط با ما همراهي کرده اند 
هرچن��د ک��ه هزینه هاي آنان 
نیز پوش��ش داده نمي ش��ود. 
باید صنع��ت ریلی  بنابرای��ن 

تیمار شود. 
در م��ورد واگن تنه��ا با 5 
درصد ظرفی��ت کار مي کنیم 
و در زمینه تعمیر و بازس��ازي 
واگن ه��اي س��انحه دی��ده و 
ساخت مخازن پروژه ها و پل 
سازي و س��ازه کار مي کنیم. 
از س��ال 91 ت��ا کن��ون تنها 
60 واگ��ن تحوی��ل داده ایم 

در صورتي که مي توانس��تیم 665 دستگاه واگن 
بسازیم. ساخت و طراحي هزینه هاي باالیي دارد 
و در 30 ت��ا 50 واگ��ن به هی��چ روی اقتصادي 

نیست. 
وقتي گفته مي شود در افق 1404 به 30 هزار 
دستگاه واگن نیاز داریم. این شعار را دولت قبل 
هم سر می داد و االن هم مي گویند پس اجرا چه 
مي شود؟ هر ش��رکتي باید به طور دقیق نیاز را 
اعام کنند و صنایع ریل��ي نیز باید توان واقعي 
خ��ود را بگویند و بر اس��اس آن ج��دول تولید 
مشخص ش��ود، منابع مالي تعیین شود و حتي 

داخلي  ت��وان  مازاد  مي توان 
را از خ��ارج خری��داري کرد. 
تنه��ا ش��رکت فوالدریل بود 
که ب��ه صنایع داخلي اعتماد 
ک��رده اس��ت. آیا ح��ق این 
مردم نیس��ت ک��ه در زمان 
جن��گ و تحریم ه��ا این قدر 
آسیب دیده اند حاال از نعمت 
کس��ب وکار و سفارش تولید 
بهره مند باش��ند؟ م��ا که از 
آن س��وي دنیا نیامده ایم اگر 
سختي ها را متحمل شده ایم 
بای��د در زمان گش��ایش هم 

بهره ببریم.
او در پای��ان خاطرنش��ان 
کرد ک��ه صنایع اراک تقریبا 
تعمیراتي  دپ��وي  تم��ام  در 

راه آهن دخیل هستند.
 در اس��تان مرک��زي که 
30 شرکت وجود دارد تصور 
نمي کنم بیش از 30 میلیارد تومان سفارش کار 
باش��د و این فاجعه است. این در حالی است که 
جاده های ایران حادثه خیز هستند و توان حمل 
بار و مس��افر را ندارند و به وی��ژه جاده هایي که 
فوالدسازها در آن مس��تقر هستند و یا به بنادر 
منتهی می ش��ود. باید تدابیري اندیش��ید تا بار 
از طریق ریل جابجا ش��ود و هزینه کاهش پیدا 
کند. حضور هر واگن جدید در ش��بکه ریلی، به 
معن��ای کاهش قابل توجهی از ت��ردد خودروها 
خواهد بود. این موضوعی است که به طور جدی 

از دولت آقاي روحاني انتظار داریم.

ميرنظامی: وقتي گفته مي شود 
در افق 1404 به 30 هزار 

دستگاه واگن نياز داریم. این 
شعار را دولت قبل هم سر 

می داد و االن هم مي گویند پس 
اجرا چه مي شود؟ هر شرکتي 

باید به طور دقيق نياز را اعالم 
کنند و صنایع ریلي نيز باید 

توان واقعي خود را بگویند 
و بر اساس آن جدول توليد 

مشخص شود

 14

93
ذر 

- آ
 1

3 
ره

شما



بان��ک صنع��ت و مع��دن در 
پروژه ه��ای حم��ل و نق��ل ريلی 
حضور پررنگی خواهد داش��ت. 
محمداش��رف افخمی، مديرعامل 
در  مع��دن  و  صنع��ت  بان��ک 
خص��وص فرصت هاي س��رمايه 
گ��ذاري و حضور اي��ن بانک در 
طرح ه��ای آين��ده حم��ل و نقل 
ريلی با خبرنگار دوماهنامه نداي 
ريلی به گفت و گو نشس��ت که 

می خوانيد:

به نظر مي رسد حوزه فعالیت 
بانک صنعت و معدن تفاوت هایي 
با سایر بانک هاي تجاري داشته 
باشد. توان مالي و اعتباري این 
بانـک چه فرصت هایـي را براي 
كـرده  ایجـاد  سـرمایه گذاري 

است؟
بانک صنعت و معدن، یک بانک 
توسعه اي اس��ت. حوزه فعالیت این 

گونه بانک ها، تنها محدود به فعالیت 
صنعتي به معناي این که کارخانه اي 
راه ان��دازي ش��ود و ی��ا معدني به 
بهره برداري برسد نیست. بلکه دامنه 
فعالیت هاي آن ها گس��ترده اس��ت. 
این دامنه ش��امل ان��واع صنایع از 
جمله داروسازي، شیمیایي، غذایي، 
نساجي، خودروسازي و .... مي شود. 
در بخش معدن هم بانک ما بیشتر 
در زمینه تامی��ن مالي فعالیت هاي 
حوزه هاي استخراج و فرآوري مواد 
معدن��ي فعالیت مي کن��د. تاش ما 
این اس��ت تا پروژه ه��اي صنعتي و 
معدني را تامین مالي کنیم و براي 
سرمایه گذار کار را تسهیل کنیم تا  

بتواند هرچه زود ت��ر به منابع مالي 
چه ریالي و چه ارزي دست یابد.

توسـعه  در  بانـک  ایـن 
نقـل  زیرسـاخت های حمـل و 

ریلی چه مشاركتی دارد؟
در دولت جدید، دامنه فعالیت را 

گسترده تر دیده  ایم. 
بر اس��اس تعریفي که از روز اول 
براي بانک صنعت و معدن به عنوان 
یک بانک توس��عه اي ش��ده بود به 
صورت تخصصي و با نگاه توسعه اي، 
پروژه ها را تامی��ن مالي کردیم. در 
سرتاس��ر دنیا نح��وه کار بانک هاي 
توس��عه اي به این ش��کل اس��ت و 
براساس تجربیاتي که در دنیا کسب 
ش��ده اس��ت، بانک هاي توس��عه اي 
بانک ه��ای  ندارن��د.  زی��اد  ش��عبه 
توسعه ای در کش��ور ژاپن، آلمان و 
مالزي به این ش��کل عمل مي کنند 
و به دنبال توس��عه در زیرساخت ها، 
صنای��ع خ��اص و یا صنای��ع دانش 
بنیان آن کشور ها هستند. به همین 
دلیل شاهد هستید که بانک صنعت 
و مع��دن در هر اس��تان ی��ک یا دو 
شعبه بیش��تر ندارد که تعدادي در 
شهرک هاي صنعتي براي خدمت به 
صنعتگره��ا و تعدادي هم در مراکز 

استان ها قرار دارند.
در ح��وزه لجس��تیک ه��م وارد 
شده ایم که این ورود از شبکه راه آهن 
شروع مي شود، بندر، ناوگان هوایي، 
ناوگان دریای��ي و کمک به ارتقای 
اس��تانداردهایي که الزم و شایسته 
مردم ایران اس��ت. ب��ه عنوان مثال 
اولین کاري را ک��ه در حوزه حمل 
و نقل طي یک س��ال اخی��ر انجام 
دادیم، فاینانس راه آهن پرس��رعت 

تهرانقماصفهان بوده اس��ت که 
حدود 1/8 میلیارد دالر منابع مالی 
نیاز داش��ت. با هماهنگي وزارت راه 
و شهرس��ازي و مقام��ات اس��تاني، 
مطالع��ات الزم ب��راي فاینانس این 
پروژه بزرگ را در کمتر از چهار ماه 
و نیم تکمیل کردیم. این پروژه هم 
اکنون آماده گش��ایش اعتبار است. 
ای��ن اعتبار، از خ��ط اعتباري چین 
تامین خواهد شد. بین بانک صنعت 
و معدن و وزارت راه و شهرس��ازي 
تمام کارها انجام ش��ده و مطالعات 
و  دول��ت  از  الزم  موافقت ه��اي  و 
بانک مرکزي گرفته ش��ده اس��ت و 
اگر مشکات موجود برطرف شود، 
آماده گش��ایش اعتبار هس��تیم. در 
کشور اتفاق تازه اي است که قطاري 

با سرعت بین 250 تا 300 کیلومتر 
در س��اعت سیر کند. چه ایراد دارد 
مردم ما مث��ل مردم ژاپ��ن و اروپا 
قطار پرسرعت س��وار شوند. فاصله 
بی��ن ته��ران تا اصفه��ان  را حدود 
دو ساعت طي کنند تا با این اتفاق 
به رونق اقتصادي، فضاي کس��ب و 
کار و رونق گردشگري کمک شود. 
امیدواریم با حل شدن مشکل بین 
ایران و چی��ن در رابطه با این خط 

این پروژه زودتر کلید بخورد.
از س��وی دیگر زماني که وزارت 
راه و شهرس��ازي این حرکت مثبت 
را از بان��ک صنع��ت و مع��دن دید، 
پی��ش قدم ش��د و فاینانس برقي و 
دوخطه ک��ردن خط ریل��ي تهران 
مش��هد را هم به ما سپرد. مطالعات 
این طرح در حال تکمیل اس��ت اما 
کمي پیچیدگي هاي بیشتري دارد.

خوشبختانه در زمینه پروژه هاي 
ریلي متخصص هس��تیم و شرکت 
رجا که خ��ودش در زمینه حمل و 
نق��ل ریلي فعال اس��ت و به دنبال 
ارتقا و نوس��ازي واگن هاي مسافري 
خود اس��ت تمای��ل خ��ود را براي 
واردات بخش��ي از واگ��ن ه��ا به ما 

اعام کرده است. 
رج��ا براي نوس��ازي ن��اوگان به 
دنبال آن اس��ت که دو سري 200 
تایي واگن هاي مس��افري به ناوگان 
خود اضافه کند، واگن هاي جدید و 
مدرني که حق مس��افران است. اگر 
استاد دانشگاهي از تهران به مشهد 
مي رود حق دارد قطاري سوار شود 
که امکانات مناس��بي داشته باشد و 
در زمان کوتاه تري مس��یر را سیر 
کند اما متاسفانه چنین امکاناتي را 

در حال حاضر نداریم.

افخمي: فاینانس راه آهن 
پرسرعت تهران-قم-اصفهان 
حدود 1/8 ميليارد دالر منابع 

مالی نياز دارد. با هماهنگي 
وزارت راه و شهرسازي، 

مطالعات الزم براي فاینانس 
این پروژه بزرگ در کمتر از 

چهار ماه و نيم تكميل شد. این 
پروژه هم اکنون آماده گشایش 

اعتبار است

حضور پررنگ بانک صنعت و معدن 
در پروژه هاي فاخر ریلي
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حدود ده س��ال پي��ش قطارهای مس��افری 
خدمات مناس��بی به مس��افران ارايه نمی کردند 
و حتی آب آش��اميدنی بهداش��تی برای استفاده 
مسافران نداشتند از جمله قطارهای مسير تهران-

گ��رگان؛ »کلمن آب يا پارچ آبی« در ابتدای هر 
واگن  قرار داش��ت و همه مسافران با يک ليوان 
از آن آب می نوش��يدند. تا اين که در يک روز 
خ��اص و به يک باره در هر واگن دو بطری يک 
و نيم ليتری با ش��ش ليوان يک بار مصرف قرار 
گرفت. شايد بعد از گذشت سال ها اين موضوع 
ک��م اهميت جلوه کند و يا از حافظه تاريخی ما 
پاک شده باشد. سال ها بعد سرمهماندار قطاری 
براي��م تعري��ف ک��رد: روزی معاون مس��افری 
راه آهن که آن زمان س��متی ديگر داشت، همراه 
با خانواده اش به شمال س��فر می کرد. در مسير 
شرايط بد ارايه خدمات و تهويه بد هوا در کوپه 
موجب ش��د تا آن مقام مسئول به فکر حل اين 

مش��کل برآيد تا مسافران از امکانات بهتری در 
طول س��فر برخوردار ش��وند. او محمد راشدي 
بود. حاال آقاي راشدی معاون مسافری راه آهن 
جمهوری اس��المی ايران است و تالش دارد تا 
دغدغه ه��ای فراوان خدمات مس��افری ريلی را 
پاس��خگو باش��د. با او به گفت وگو نشس��تيم و 
برنامه هاي بهبود کيفيت خدمات مس��افري را با 

ايشان به بحث گذاشتيم.
 

با توجه به افزایش اخیر قیمت بلیت قطارهاي 
مسـافري، آیا این افزایـش قیمت ها فقط براي 
پوشـش تورم و كاهش هزینه هاي شركت های 
خصوصی اسـت یا كیفیت خدمـات نیز بهبود 

می یابد؟
اگر نگاهي به هزینه شرکت ها، تورم و زمان افزایش 
قیمت ها داشته باش��یم متوجه مي شویم اگر افزایش 
قیمت از ابتدای امس��ال صورت مي گرفت شرکت ها 

می توانستند هزینه ها را در قالب همان افزایش قیمت 
بلیت لحاظ کنند؛ در نتیجه بهای بلیت می توانس��ت 

کمتر از ارقام فعلی باشد.
ام��ا زماني قیمت ها افزایش یافت که »نقطه اوج« 
س��فرها تمام ش��ده بود و قطارها با ظرفیت کامل از 
مقصد حرکت نمی کردند. به دنبال آن هس��تیم که 
کیفیت خدمات مسافری افزایش پیدا کند، اما همین 
که بتوانیم کیفیت را در حد استانداردها  و نه در حد 
موجود و طبق دستورالعمل ها  حفظ کنیم؛ حرکتي 

رو به جلو خواهد بود.
این افزایش قیمت به میزاني نبوده است تا خدمات 
بهتر و اس��تاندارد بیش��تري به مس��افران ارایه شود 
ول��ي به ناچار نظارت ها را افزای��ش دادیم تا خدمات 
ارایه ش��ده طبق دس��تورالعمل هاي اباغ شده باشد. 
اگر اس��تانداردها رعایت شود مي تواند رضایت مندي 

مشتریان را افزایش دهد.
 

پویا مهرابي
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 محمد راشدي، معاون مسافري راه آهن جمهوري اسالمي ایران 
در گفت وگو با خبرنگار دوماهنامه ندای حمل و نقل ریلی:

کاش بخش مسافري، خصوصي نمي شد!

راشدي: افت کیفیت در خدمات، واگذاري های غیراصولي و غیرکارشناسي به بخش خصوصي 
مهم ترین چالش هاي ناوگان مسافري ریلي در ایران است



دسـتورالعمل هاي راه آهن براي 
رعایـت حقوق مسـافران چگونه 

نظارت و پیگیري مي شود؟
روش هاي نظارتي به دو طریق صورت 
مي گیرد، نظ��ارت موردي � تصادفی  � 
توس��ط معاونت مس��افری و نظارت از 
طریق گزارش های مس��افران. واحدي 
به نام اطاع رس��اني و پاسخگویي به 
شکایات در راه آهن راه اندازي کرده ایم 
به ش��ماره تلفن 0215149 که همه 
مسافران مي توانند با این شماره تماس 
بگیرند و هر مش��کلي داشتند مطرح 
کنند. مرحله نخس��ت رس��یدگي به 
ش��کایات راه اندازي ش��ده و مسافران 
مي توانند مش��کات را مط��رح کنند. 
همچنین در ایستگاه ها واحد شکایات 
وجود دارد که می توانند مش��کات و 

تخلفات را اعام کنن��د. به دنبال این 
هستیم که س��امانه پیام کوتاه هم راه 

اندازي ش��ود. نواقص موجود توس��ط 
ش��رکت ها بای��د در کوتاه تری��ن زمان 

برطرف شود.
نظارت هایي که توس��ط م��ا انجام 
مي ش��ود به صورت م��داوم و موردي 
است که در مبدا یا در زمان سیر انجام 

مي گیرد.

 حدود یـک ماه پیش با قطار از 
تهران به مشهد سفر كردم. با این 
كـه قیمت بلیت ها  نسـبت به آن 
سـال ها چندین برابر شده – سال 
1381 قیمـت بلیـت از تهـران به 
مشـهد كمتر از هفت هزار تومان 
بود- اما خدمات ارایه شده نسبت 

به آن سال ها افت پیدا كرده است. 
خبـري از نظافـت در كوپـه ها و 
سـرویس های بهداشـتي نبود. به 
حدي كه در مسیر 12 ساعته فقط 
یک بار آن هم با اكراه از سـرویس 
بهداشتي استفاده كردم. در چهره 
مهمانداران افسردگي موج مي زد. 
با ایـن كه مبلغ دو هزار تومان هم 
بابت پخـش فیلم دریافت  شـده 
بود اما فیلم هـا قدیمي، تكراري و 
با ورود به هر ایسـتگاه این از اول 

بازپخش مي شد!
بای��د نظارت هاي خ��ود را افزایش 
دهی��م. ب��راي جلوگی��ري از کاهش 
کیفیت خدمات ارایه ش��ده، نظارت بر 
آن دس��تورالعمل ها اباغ ش��ده است. 
ش��رکت هاي متخلف را براس��اس این 
دستورالعمل ها؛ جریمه می کنیم. این 
جریمه ها بازدارنده اس��ت اما متاسفانه 
افت کیفیت در خدمات بازمي گردد به 
واگذاري های غیراصولي و غیرکارشناسي 
به بخ��ش خصوصی. راه آهن از س��ال 
1375بخش مسافري نداشته است. بعد 
از آن شرکت رجا تاسیس شد که عهده 

دار بخش مس��افري راه آهن جمهوري 
اس��امي ایران بود. ت��ا 1388/12/26 
ش��رکت رجا بر روی واگن هایي که به 
بخش خصوصي فروخته بود براساس 
قراردادهایي که في ما بین بود نظارت 

مي کرد. از سال 1389 که شرکت رجا 
واگذار شد؛ شرکت هاي خصوصي بعد 
از گذشت حدود ش��ش ماه، به سبب 
نب��ود س��امانه هاي نظارتي ب��ه مرور 
کیفی��ت و خدم��ات خ��ود را کاهش 
دادند. حدود یک س��ال است معاونت 
مسافري در راه آهن جمهوری اسامی 
ایران دوباره فعال شده و سعي مي شود 
ب��ر روي خدم��ات راهب��ري، ف��روش 
بلیت نظارت هاي الزم را داش��ته باشد 
و هرک��دام از ای��ن بخش ها س��امانه و 

استاندارد خود را داشته باشند.
بخش مس��افري رجا و بخش هاي 
دیگ��ر حدود دو س��ال ب��دون متولي 
بودند. شاید در آن دو سالي که نظارت 
مناسبي روي بخش مس��افري وجود 
نداشت موجب ش��د تا کیفیت ها افت 
کند. در گذشته، زماني که رجا متولي 
ای��ن کار بود اگ��ر ش��رکتي خدمات 
مناسب ارایه نمي کرد جریمه مي شد. 
این امر باعث مي ش��د توجه بیشتري 
به پرس��نل و خدمات مناسب تري به 

مسافران ارایه شود.
در ضم��ن، حقوق پرس��نل کفاف 
زندگي را نمي دهد. طب��ق قانون کار، 
آیا با حقوق شش��صد یا هفتصد هزار 
تومان در ش��هري مثل تهران مي توان 
زندگي کرد؟ به ناچ��ار مهماندار براي 
کمک خرج یا مسافر کش��ي مي کند یا 
در جایي دیگر مشغول به کار مي شود. 
این اتفاق باعث مي شود تا خستگي در 
جس��م مهماندار باقی بماند و شادابي 
الزم را براي ارایه خدمات مناس��ب به 
مسافران نداشته باشد. مهماندار در آرام 
نگهداشتن مسافر و ارایه خدمات نقش 
مهمي ایفا می کند. باید نظارت ها را هم 
در ارایه خدمات مناس��ب به مسافران 
و ه��م وضعیت حقوق مهمان��داران و 
پرس��نل افزایش دهیم ت��ا هم حقوق 
کارکنان به موقع پرداخت ش��ود و هم 
ب��ا کس��ری پرداخت مواجه نباش��یم. 
براي نظارت هاي بیشتر نیازمند زمان 
بیش��تری هس��تیم تا بتوانیم همانند 
گذش��ته به نظارت ها سامان بدهیم تا 

شکل واقعي خود را بازیابد.
کار به بخش خصوصي واگذار شده 
است اما بخش خصوصي گاهي اوقات 
مناف��ع خود را در ای��ن مي بیند که از 

راشدی: قصد داریم قطارها به 
ماهواره وصل شود تا رضایت 

مشتریان برای پخش فيلم و 
اخبار بيشتر جلب شود
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حقوق کارمندان و حق مش��تري بزند 
ت��ا بتواند مقداري س��ودش را افزایش 
دهد. این موضوع ظاهر قضیه اس��ت، 
ش��اید در کوتاه مدت این کار سودده 
باش��د اما در بلند مدت براي ش��رکت 
بخش خصوصي ای��ن کاهش کیفیت 
خدمات باعث مي ش��ود تا اگر رقابتي 
بین ش��رکت هاي مالک به وجود بیاید 
و مس��افران بتوانن��د از خدمات بهتر 
استفاده کنند، حتما این گونه شرکت ها 
زیان خواهند دید. متاس��فانه این افت 
کیفیت موجب خواهد ش��د برخي از 
مسافران ترجیح دهند به جاي استفاده 
از قطار از شیوه هاي دیگر حمل و نقلي 

استفاده کنند.
در ق��دم اول باید نظارت ها را مانند 
س��ال هاي 84 و 85 بیش��تر کنیم تا 
کیفیت ارایه خدمات به استانداردهاي 
موجود برس��د و در مرحله بعد توسعه 
خدم��ات به مس��افران را در دس��تور 
کار ق��رار دهیم. به عن��وان مثال یکي 
از اس��تانداردها این اس��ت ک��ه مایع 
دستشویي در مدت حرکت قطار نباید 
تمام ش��ود. براي دستمال کاغذي هم 
به این شکل اس��ت. در طول سیر این 
موارد باید ش��ارژ ش��ود اگ��ر همه این 
م��وارد را نظارت کنیم تازه مي رس��یم 
به ش��رایط س��ال هاي 85 و 86 بعد از 
این مرحله بای��د برنامه ریزي کنیم تا 
ش��رایط مهمان��دار و کیفیت خدمات 

ارایه شده باال برود، تازه آن زمان است 
که مي توانیم مبلغ��ي روي بلیت براي 

افزایش خدمات اعمال کنیم.
قصد داریم قطارها به ماهواره وصل 
ش��ود تا رضایت مشتریان برای پخش 

فیلم و اخبار بیشتر جلب شود.
 

با توجـه به افت شـدید قیمت 
نفت طـي هفته هاي گذشـته، آیا 
ایـن كاهش قیمت تاثیري  بر روي 
برنامه هاي توسعه اي كوتاه مدت و 
راه آهن خواهد داشت؟  بلندمدت 
اهمیت موضوع در این جاسـت كه 
اجـراي برنامه هاي توسـعه اي در 

صنعـت و به خصـوص در راه آهن 
موجب خواهد شد تا كشور به مرور 
از ركود خارج شود. اما اگر قرار بر 
صرفه جویـي و مدیریت هزینه ها 
باشد یک سـري هزینه هاي ثابت 
-از جملـه حقوق كاركنان- وجود 
دارد كـه نمي توان آن ها را كاهش 
داد، چـه راهكاري وجـود دارد تا 
به طرح هـاي توسـعه اي راه آهن 

لطمه اي وارد نشود؟
به ه��ر حال بخش زیادي از اقتصاد 
کشور ما وابسته به نفت است. چندین 
سال است که شعار مي دهیم که قصد 
داریم کش��ور را از این وابستگي خارج 
کنیم ولي هنوز نتوانسته ایم موفق عمل 
کنیم. قاعدت��ا دولت هر چقدر نفت را 

گران تر بفروشد پول بیشتري در اختیار 
خواهد داشت تا در بخش هاي مختلف 
از جمله صنعت، زیرساخت هاي حمل 
و نقل سرمایه گذاري کند. اگر با برنامه 
ریزي درس��ت جلو برویم به مش��کل 
نمي خوریم اما گاهي داشتن پول زیاد 
خیلي مش��کل را حل نمي کند. بلکه 
گاهي به مش��کل مي افزاید. به عنوان 
مثال طي هش��ت سال گذشته )دولت 
نهم و دهم( بر اساس آمار بین ششصد 
تا هفتصد میلی��ارد دالر  پول نفت در 
کشور هزینه شده اما اگر این هزینه ها 
در زیرس��اخت ص��رف مي ش��د امروز 
وضعیت خیلي بهتري داشتیم. در این 

هش��ت سال چون س��رمایه گذاري در 
ناوگان باري و مسافري صورت نگرفته، 
متوسط عمر ناوگان کاهش پیدا کرده 
اس��ت. متاس��فانه در برخي مس��یرها 
وضعیت خطوط ریلي شرایط مناسبي 
ندارد چون بازس��ازي و نوس��ازي الزم 
انجام نشده اس��ت و برخي از خطوط 
پرت��ردد تک خط��ه باق��ي مانده اند و 
راهبندان زیاد باعث افزایش مدت زمان 
س��یر و تاخیر قطارها شده است. پس 
پول تنها راهگشا نیست. بیشتر از این 
که پول راهگشا باشد؛ یک برنامه ریزي 
درست در اقتصاد مي تواند کارساز باشد. 
به هر حال اگر درآمد دولت کاهش پیدا 
کند شاید کمتر بتواند از سرمایه گذاري 
حمای��ت کند هم چنی��ن بخش ریلي 

هزینه باالي سرمایه گذاري را مي طلبد 
و اگر قرار باش��د بخش خصوصي همه 
س��رمایه گذاري ها را انجام دهد توجیه 
اقتصادي نخواهد داش��ت و همان طور 
که طي چند س��ال گذش��ته حمایت 
از ط��رف دول��ت ص��ورت نگرف��ت و 
نکرد،  بخش خصوصي سرمایه گذاري 
سال هاي آینده هم اگر دولت حمایت 
نکن��د ش��رایط به همین ش��کل باقي 
خواه��د ماند. امیدواریم با برنامه ریزي 
صحیح دولت، تا پایان دولت یازده هم 
در زیرساخت و ناوگان شرایط بهتري را 

شاهد باشیم.
 

پیش بینی  راه  آهـن  مدیرعامل 
كرده اسـت تا پایان سـال 1404 
جابجایی مسـافر از 28 میلیون 
نفر به 58 میلیون نفر برسـد. با 
توجه به این كه شـركت ها اعالم 
می كننـد كه سـرمایه  گذاری در 
ایـن بخـش توجیـه اقتصـادی 
ندارد چگونه ایـن برنامه محقق 

می شود؟
بارها گفته ام نحوه خصوصي سازي 
در راه آهن به ویژه در بخش مسافري 
موفق نبوده و به این بخش ظلم شده 
است. ش��اهد هس��تیم که واگذاري 
ش��رکت رج��ا ب��ه س��ازمان تامین 
اجتماعي، کمکي به بخش مسافري 
نکرده اس��ت و به تعبیري س��رمایه 
گذاري هایي را که از قبل انجام شده 
بود تقریبا از بین برد. سال ها در بخش 
مس��افري راه آهن فعالیت ش��ده بود و 
ناوگان مورد نیاز خریداري ش��ده بود 
اما دولت گذشته براي کاهش برخي از 
مشکات، ناوگان و سرمایه گذاري هاي 
انجام ش��ده در بخش مسافري را یک 
شبه بابت بدهي و رد دیون به سازمان 

تامین اجتماعي واگذار کرد.
اتفاق��ي که افتاد، بنا ب��ود پول هاي 
نفت جاهاي دیگر سرمایه گذاري شود 
و براي این که در بخش زیرساخت زیاد 
هزینه نش��ود، س��رمایه هاي موجود را 
ب��ه عنوان رد دیون به تامین اجتماعي 
واگذار کردن��د. چون کار واگذاري رجا 
غیرکارشناس��ي و ناپخته بوده اس��ت 
طي دو س��ه س��الي که از این موضوع 
 گذشته، هنوز سازمان خصوصي سازي 
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موفق نش��ده تا این واگذاري را قطعي 
کند. راه آهن و مدیران ارش��د چندان 
موافق با برگش��تن رجا نیستند اما اگر 
ای��ن روند ادامه پی��دا کند براي نجات 
بخش مسافري فکر مي کنم در نهایت 

راه دیگري وجود نداشته باشد.
امیدواریم سازمان تامین اجتماعي 
در بخ��ش ن��اوگان جدی��د س��رمایه 
گذاري کند. متاس��فانه سن ناوگان در 
رجا باالي س��ي سال اس��ت و ناوگاني 
که باالي 55 س��ال عمر دارد نباید در 
سیر باشد. این ناوگان با سن باالیي که 
دارد امکان بازس��ازي هم ندارد و باید 
با سرمایه گذاري هاي کاني که سازمان 
تامی��ن اجتماعي در ای��ن خصوص و 
ب��ا کمک دول��ت انج��ام مي دهد عمر 
ناوگان��ش را کاهش ده��د تا با روندي 
که خیلي کارشناسي شده نبود بتوانیم 
به مس��یر خود ادامه دهیم و شرایط را 

بهبود بخشیم.
از  دنی��ا  نق��اط  از  خیل��ي  در 
جمل��ه انگلس��تان، در بخ��ش ریل��ي 
خصوصي س��ازي انجام ش��د اما بعد از 
گذشت مدتي به دولت بازگردانده شد؛ 
چون بخش مس��افري نیاز به یارانه و 
کمک دولت دارد و در کشورهایي مثل 
فرانس��ه و آلمان هم بخش مس��افري، 

دولتي باقي مانده است.
س��رمایه گذار بخش خصوصي براي 
ای��ن س��رمایه گذاري هایش، توجی��ه 
اقتصادي داش��ته باش��د مجبور است 
قیمت ها را باال ببرد که موجب مي شود 
ق��درت خرید م��ردم کاهش پیدا  کند 
و امکان س��فر با ریل کمتر ش��ود و در 
نهایت مردم همراه با خانواده هایش��ان  
با خودروهاي س��واري که چندان هم 
استاندارد نیستند به سمت جاده هاي 

خطر ناک مي روند.
 

یعنـي به نظر شـما اگـر بخش 
مسافري در اختیار شركت راه  آهن 
جمهوري اسـالمي ایـران بود و از 
ابتـدا این همه واگـذاري به بخش 
خصوصـي انجـام نمي گرفـت آیا 
وضعیت حوزه مسافري بهتر بود؟!

به طور حتم این گونه است. شرکت 
راه آهن به عنوان بخش حاکمیتي و با 
توجه  به این که بخشي از دولت است؛ 

در س��رمایه گذاري ها نگاه حاکمیتي 
دارد و به نیاز مردم توجه می کند و زیاد 
به توجیه اقتصادي سرمایه گذاري توجه 
ندارد و اگر دس��ت راه آهن باشد خرید 
ناوگان راحت تر صورت خواهد  گرفت. 
زمان��ي که راه آهن به عنوان حاکمیت 
وارد شود، به منافع ملي توجه مي کند، 
نه به سود ش��رکت راه آهن، چون این 
ش��رکت دولتي و زیان ده اس��ت و در 
نهای��ت وقتي به منافع ملي توجه  کند 
و زیانش بیشتر شود، این زیان را دولت 

تامین خواهد کرد.
طبیعي است که بخش خصوصي در 
زمینه س��رمایه گذاري حساب دو دو تا 
چهارتا مي کند. شرکت هاي واگن سازي 
کش��ور از جمله ش��رکت واگن پارس، 
زرند و پلور سبز هم هزینه هاي باالیي 
دارند. قیمت یک واگن مس��افري بین 
دو میلی��ارد و 500 میلی��ون توم��ان 
تا س��ه میلیارد توم��ان و براي یک رام 
قطار مسافري حدود 35 میلیارد تومان 
سرمایه گذاری الزم است و براي کاهش 
هزینه هاي ستادي باید هفت تا هشت 
رام تهیه شود که براي بخش خصوصي 
توجیه اقتص��ادي این چنین هزینه ای 
وجود ندارد، چون اگر همین س��رمایه 
را حتي در بانک بگذارد بیشتر برایش 
س��ودآور خواه��د بود. ش��رایط رقابت 
در بخش ریلي مس��افري ب��ا توجه به  
محدودیت هاي ش��بکه ریلي، نس��بت 
به اتوبوس مس��افري هم کمتر است. 
امیدواریم هرچه مصلحت کشور است 
اتفاق بیفتد. منافع ملي در این است که 
دولت در حوزه ریلي یا سرمایه گذاري 
بیش��تري انج��ام دهد و ی��ا از بخش 

خصوصي بیشتر حمایت کند.
 

شـرایط  مسـافري  واگن هـاي 
مطلوبي براي استفاده از كم توانان 
جسمي هم ندارد. مسافران عادي 
هم اگر بار به همراه داشـته باشند 
هنگام سوار و پیاده شدن با مشكل 

روبه رو مي شوند.
واگن ه��اي ش��بکه ریل��ي قدیمي 
هستند و نتوانستیم تسهیات زیادي 
ب��راي معلوالن در واگن ها فراهم کنیم 
اما پیش بیني ویلچر و سرویس فرنگي 
در قطارها ش��ده اس��ت. اما ایستگاه ها 

را تقریبا براي تردد معلوالن مناس��ب 
سازي کرده ایم و به دنبال این هستیم 
که در ایس��تگاه هاي درجه دوم و سوم 
هم مناسب سازي صورت گیرد. امسال 
از کمک مش��اوراني به��ره بردیم تا در 
ایستگاه هاي اصلي پله برقي و آسانسور 
نصب کنیم. به عنوان مثال براي هفت 
ایستگاه بین مسیر تهران تا مشهد پله 

برقي و آسانسور پیش بیني کرده ایم.
بازس��ازي  براي  برنامه ریزي خوبي 
و بهس��ازي ایس��تگاه ها در نظر داریم 
تا کیفی��ت خدمات را در ایس��تگاه ها 

افزایش دهیم.
قص��د داریم مس��یرهاي ورودي به 
ش��هر ته��ران را چهارخط��ه کنیم از 
جمله: مسیر تهران تا گرمسار، تهران تا 
اسام شهر و تهران تا کرج که با آماده 
شدن این خطوط، قطارهاي حومه اي 
تهرانورامینپیش��وا بین  منظمي 
گرمسار خواهیم داش��ت. براي مسیر 
مشهد نیشابور قصد داریم خط سومی 
راه اندازي کنیم تا تردد مسیر تسهیل 
ش��ود. براي مسیر قزوین تا کرج بحث 
خط س��وم در دستور کار قرار گرفت و 
تا پایان دولت مس��یر زنجان دو خطه 
خواهد ش��د. مسیر میانه تا بستان آباد 
تبریز خط جدی��دش مراحل پایاني را 
طي مي کند و تا اواخر س��ال آینده به 
بهره برداري مي رسد. مسیر »بادرود« 
تا بافق مسیر بندرعباس دوخطه شود 
تا ترافیک و زمان سیر کاهش پیدا کند 
تا بتوان خدمات بهتري به مس��افران 

ارایه کنیم.
مس��یر جن��وب وضعی��ت بس��یار 
نامناسبي دارد و حدود 70 تا 80 سال 
از عم��ر این خط مي گ��ذرد و آخرین 
نوسازي یا بازس��ازي اساسي که انجام 
شده مربوط به س��ال 1335 و 1378 
بوده است و با وضعیت موجود، بخش 
ایمني اعام کرده سرعت قطار بین درود 
تا اندیمش��ک باید حدود 40 کیلومتر 
باشد. با توجه به درآمد باالي نفتي طي 
دولت گذشته، متاس��فانه بازسازي بر 
روی این مسیر صورت نگرفته است و با 
برنامه اي که انجام دادیم قرار است تا دو 
سال آینده  بازسازي اساسي و تعویض 
کل خط و زیرسازي هاي الزم را انجام 
دهیم تا بتوانیم سرعت سیر را افزایش 

دهیم و این مسیر براي دو خطه شدن 
هزینه زیادي خواهد داشت چون این 
مس��یر از اراک تا اندیمشک حدود 62 
کیلومتر تونل دارد. مطالعات الزم انجام 
ش��ده و مش��اوران طرح داده اند که از 
مس��یر اصفهان خطي احداث شود به 
س��مت خرم آباد و اندیمش��ک و براي 
خط جدید باید شرایط بررسي شود تا 
اتفاقي که به مصلحت است انجام شود 
اما فعا قرار است خط اصلي بازسازي 

شود.
 

شـركت ها از این كـه راه  آهـن 
سـامانه فروش بلیـت را در تحت 
اختیار خود گرفته اسـت چندان 
دل خوشي ندارند. چرا راه آهن در 
این امور دخالت مي كند؟آیا وظیفه 
نظارتي راه آهن باید این گونه اعمال  

شود؟
باید دید چرا گایه مند هستند؛ شاید 
علتش این باشد که چون در اختیار ما 
ق��رار دارد پس نظارت بیش��تري هم 
مي توانیم اعمال کنیم تا کنترل بهتري 
روي فروش بلیت داشته باشیم. با این 
کار جلوي گران فروشي و واسطه ها را تا 
حدي مي توانیم بگیریم اما اگر فروش 
بلی��ت را آزاد بگذاری��م  و در اختی��ار 
شرکت ها باشد به قاعده نظارت به آن 
ش��کل جدي وجود نخواهد داش��ت و 
ممکن اس��ت در زمان اوج سفر قیمت 
بلیتي که 70 هزار تومان است توسط 
برخي واس��طه ها تا 150 هزار تومان 
هم دس��ت به دست ش��ود. هم اکنون 
ممکن است به ندرت و غیر قانوني این 
کار انجام بگیرد. اگر این نظارت نباشد 
ممکن اس��ت مانند دیگ��ر بخش هاي 
حمل و نقل قیمت بلیت، در زمان اوج 
سفر تا س��ه برابر هم به فروش برسد. 
با در اختیار داش��تن س��امانه فروش، 
نظ��ارت خ��ود را اعم��ال مي کنیم، بر 
عملکرد آژانس ها نظارت داریم، نظارت 
بر ش��رکت هاي مالک داری��م که اگر 
عملکردهایشان افت پیدا کند قطارها 
را از ف��روش خارج مي کنیم. به عنوان 
مثال چند مورد بود که برخي از قطارها 
وضعیت مناسبي نداشتند که موقت از 
سیر خارج کردیم تا ملزم شوند شرایط 

بهتري فراهم کنند.
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 شركت ها كه فعال باید از قیمت 
تكلیفی بلیت اطاعت كنند و زیان 
ده هسـتند و نمی  توانند خدمات 
خوب ارایـه كنند بـرای پرداخت 
مابه  التفاوت نرخ واقعی تا تكلیفی 
چه بسته  های حمایتی دارند و چه 
زمانی فروش بلیت از تكلیفی خارج 
و رقابتـی خواهد شـد؟ همچنین 
شـركت ها از زیان  دهی قطارهای 
حومه  ای گالیه دارند برای حل این 

مشكل چه راهكاری دارید؟
خیل��ي به زی��ان ده ب��ودن اعتقاد 
نداریم، یعني به جز قطارهاي حومه اي 
که زیان ده هستند و مشابه مترو دولت 
باید برایش یارانه بدهد، به همین جهت 
ما براي قطار حومه اي امس��ال افزایش 
قیمت نداشتیم. ش��اید دولت تاکنون 
کمک نکرده باش��د اما باالخره مجبور 

اس��ت کمک کند، به هرحال راه آهن 
زیان را باید به شرکت ها پرداخت  کند. 
البته قطاره��اي حوم��ه اي در اختیار 
شرکت رجا اس��ت. قیمت بلیت قطار 
تهران پیش��وا که دو هزار تومان بود از 
هفته گذشته به 1500 تومان کاهش 
یافت تا مردم اس��تقبال کنن��د. برای 
مسیر تهران کرج قطار رفت و برگشت 
مسافري قرار دادیم و مبلغ بلیت هزار 
تومان است. براي مسیر تهران قم هم 
قطار جدید با مبلغ 4000 تومان قرار 
دادیم. مس��افران در ایس��تگاه راه اهن 
ش��هر خود سوار و در ایستگاه راه آهن 
تهران پیاده مي شوند. دولت بسته هاي 
حمایتي در این خصوص در نظر گرفته 
و ما هم برنامه هاي ویژه اي براي افزایش 
قطارهاي حومه اي در نظر داریم و بعید 

مي دانم سال آینده هم قیمت بلیت در 
حومه ها افزایش پیدا کند.

نرخ ها تکلیفي نیس��ت و نزدیک به 
قیمت واقعي اس��ت. به عنوان مثال دو 
س��ه قطار را آزاد گذاشتیم و قیمت را 
باالت��ر دادیم اما خودش��ان با تخفیف 
بلیت ه��ا را مي فروش��ند. باالخره باید 
کش��ش ب��ازار را هم در نظ��ر گرفت. 
نیس��ت،  تکلیف��ي  االن  قیمت ه��اي 
قیمت ه��ا را ماده 9 قانون دسترس��ي 
آزاد در شبکه حمل و نقل ریلي تعریف 
کرده اس��ت. در این قانون آمده است: 
"شرکت هاي مالک، قیمت ها را تعیین 
مي کنن��د و راه آه��ن )هی��ات مدیره( 
تایی��د مي کن��د." قیمت هایي که االن 
گذاش��ته ایم تقریبا قیمت پیشنهادي 
آن ها اس��ت و به همین دلیل است که 
خیلي اعتقاد نداریم زیان ده هس��تند. 

اگر ش��رکت ها مدعي در زیان هستند 
این موضوع مربوط به تاخیر در افزایش 
قیمت ها اس��ت. پس فقط حومه اي ها 
زیان ده اس��ت ک��ه ما زی��ان آن ها را 

پرداخت مي کنیم.
 

مبلغ چهار هزار تومان از قیمت 
بلیت مسیر تهران تا مشهد مربوط 
به خدمات ایستگاهي به مسافران 
است. مسافراني كه از این خدمات 
در طي مسافرت استفاده نمي كنند 
چرا بایـد این هزینـه را پرداخت 
كنند؟ به نسبت شرایط ایستگاه ها 
در مسـیر مناسـب بـود ولـي باز 
با شـرایط ایـده آل فاصلـه وجود 

داشت.
ایس��تگاهي مثل خدمات  خدمات 

داخل قطار نیس��ت که به مس��افران 
کیک و آب میوه بدهند. امسال بالغ بر 
50 میلیارد تومان، پیش بیني پله برقي 
و آسانسور براي ایس��تگاه ها کرده ایم. 
نمي گویم همه پولي که از مس��افران 
گرفته مي ش��ود این جا خرج مي شود. 
ش��اید کل مبلغي که از مسافران بابت 
خدمات ایستگاهي گرفته مي شود چهل 
میلیارد تومان هم نشود. هزینه هاي آب 
و برق و خدمات نظافت در ایستگاه ها 
خیلي باالتر از این مبلغ است. در قانون 
هم آمده که از بخش مسافري مي توانیم 
حق دسترسي بگیریم ولي براي این که 
بتواند قابل رقاب��ت با دیگر بخش هاي 
حمل و نقل باش��د در بخش مسافري 
هیچ حق دسترسي دریافت نمي کنیم و 
درصدي را به عنوان خدمات ایستگاهي 
روي مبلغ بلیت محاسبه مي کنیم. در 

مسیر زیر 250 کیلومتر هزینه خدمات 
ایستگاهي نمي گیریم. از 250 کیلومتر 
ت��ا 450 کیلومت��ر مبلغ ه��زار تومان 

دریافت مي کنیم. همین طور به باال.
امسال ساخت حدود 25 نماز خانه 
در ایستگاه ها در برنامه داریم و بودجه 
بالغ بر 40 میلیارد تومان بابت تاسیس 

این اماکن هزینه شده است.
 

به نظر مي رسد وجود پزشک در 
قطار الزامي است اما مشاهده شده 
برخـي از قطارها پزشـک ندارند. 

چرا این گونه است؟
اگر بنا باشد ش��رکت ها مالک، یک 
کوپه را براي یک پزش��ک نفروش��ند 
در مس��یر رفت و برگش��ت مبلغي از 
درآمدش��ان را از دس��ت مي دهن��د و 

در س��ال مبلغ هنگفتي مي ش��ود. در 
قطاره��ا دس��تورالعملي داریم که چه 
قطارهایي باید پزشک داشته باشند و 
اگر بنا باشد همه قطارها پزشک داشته 
باشند قیمت تمام شده بلیت افزایش 
پی��دا مي کند. دلیل ندارد همه قطارها 
از حومه اي تا درجه دو پزش��ک داشته 
باشند. در قطارهاي درجه یک و باالي 
750 کیلومتر به باال پزشک داریم و در 
هیچ قطاری در دنیا پزش��ک نیست و 
ایران تنها کشوري است که قطارهایش 
خدم��ات پزش��کي دارد. در هواپیماها 
هم پزش��ک نیس��ت بلکه کیفي براي 
کمک ه��اي اولیه وج��ود دارد. معموال 
جاي پزشک در یک نیم کوپه در واگن 
رستوران است یا یک نیم کوپه از جاي 
مهماندار در سالن مجاور رستوران به 
او اختصاص داده می شود و یا ممکن 
اس��ت در کوپه رییس قطار مس��تقر 

شود.
کوپه رییس قطار فقط مختص یک 
نفر نیس��ت. بین یکي دو مامور دیگر 
از جمله لکوموتیوران ها یا افراد دیگر 

تقسیم می شود.
 

بـراي جـذب سـرمایه گذاري 
بخش خصوصي در بخش مسافري 
چه برنامه هایي دارید؟ برای این كه 
سرمایه گذاری در بخش مسافری 
توجیه اقتصادی داشـته باشـد و 
واگن نو وارد شبكه شود، باالخره 

باید فكري كرد.
ب��ه  تمای��ل  ک��ه  ش��رکت هایي 
س��رمایه گذاري در ح��وزه مس��افري 
دارند و براي این که س��رمایه گذاري 
توجیه اقتصادي داشته باشد، از محل 
صندوق توس��عه تس��هیات دریافت 
مي کنند بخش��ي ه��م از محل وجوه 
اداره شده پرداخت مي شود تا بخشي 
از مابه تفاوت س��ود بانکي را ما کمک 
 کنیم. اگر تعداد آمار جابه جایي مسافر 
افزایش پیدا کند از محل صرفه جویي 
سوخت به ش��رکت های مالک کمک 

خواهد شد.
 

آیـا ممكـن اسـت آیین  نامه و 
دسـتورالعمل  هایی كـه مربوط به 
مالكان واگن  های مسـافری است 
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قطار "عقاب طایی دانوب" عضو باشگاه  قطارهای مجلل 
دنیا و امکاناتی در حد یک هتل پنج ستاره دارد به همین 
دلیل بسیاری از دفاتر خدمات مسافرتي گردشگری از آن 
به عنوان "هتلی روی ریل" نام می برند. این قطار متعلق به 

شرکت خط آهن مجارستان است.
به تازگی تور مس��افرتی در دو برنام��ه  مجزا به  صورت 
رفت  و برگشت تنظیم شد و گروهی از گردشگران به ایران 
سفر کردند؛ در سفر نامه نخست که مبدا آن شهر بوداپست 
مجارس��تان است، آمده اس��ت: "قطار از غرب ایران و مرز 
رازی وارد می شود و از شهرهای زنجان ، یزد ، اصفهان ، شیراز 
و محوطه ی تاریخی پرس��پولیس گذر می کند و سرانجام 
در تهران متوقف می ش��ود، مس��افران این قطار، ایران را با 
هواپیما ترک خواهند کرد." در سفرنامه ی دوم : "مسافران 
با هواپیما به تهران می آیند و مسیر را در ایران با قطارشان 
ادامه می دهند، آن ها با گذر از تهران ، مشهد ، کرمان ، شیراز ، 
محوطه ی تاریخی پرس��پولیس،  اصفهان و زنجان، از مرز 
رازی با قطار خارج می ش��وند." گفته می ش��ود اجرای این 
سفر با رفت  و برگشت تا دسامبر سال 2015 ادامه خواهد 

داشت.
64 مسافر قطار عقاب طایی دانوب که 14 اکتبر )22 
مهر( س��فر خود را از مجارس��تان به مقصد تهران ش��روع 
کردند، پنجم آبان به اصفهان رسیدند. مسافران این قطار 
از طری��ق م��رز رازی وارد ایران ش��دند و از تبریز و زنجان 
بازدید کردند. آن ها در ادامه مسیر خود  از اصفهان، شیراز، 
کرمان، یزد، مش��هد و.... بازدید کردند و در پایان در تهران 
توقف داش��تند. این برای نخستین بار است که یک قطار 
گردشگری مجلل به ایران سفر می کند. در سایت شرکت 
مجارستانی نوشته شده:"عقاب  طایی دانوب" اولین قطار 
خصوصی اروپایی اس��ت که تا کنون اجازه ی ورود به ایران 

را پیدا کرده است.

مس��افران این قطار هرکدام برای این سفر بسته به نوع 
امکانات دریافتی بین 9 تا 25 هزار پوند پرداخت کرده اند. 
باوجود این که این قطار از مجارس��تان حرکت کرده است 
اما بیشتر مس��افران این قطار را گردشگرانی از کشورهای 
آلمان، روس��یه، س��وییس، دانمارک، انگلیس، اس��ترالیا ، 
آمریکا، هلند، سوئد، فرانس��ه، مکزیک و البته مجارستان 
تش��کیل می دهند که از ماه های قبل برای آمدن به ایران 

چشم انتظار  بودند.
قطار "عقاب طایی دانوب" بعد از ترک شهر بوداپست 
در مجارستان برای رسیدن به ایران از کشورهای رومانی ، 
بلغارس��تان و ترکیه عبور کرده است. در سایت شرکت راه 
آهن مجارستان برای سفرنامه  این قطار نوشته شده است:" 
قطار پس از دانوب، بسفر و استانبول به سرزمین باستانی 

ایران وارد می شود. "
طول مسیر حرکت این قطار حدود 7 هزار کیلومتر است 
و مسافران قطار در طول مسیر حرکت خود از مجارستان 
به ایران باوجود گذش��تن از رومانی، بلغارستان و ترکیه در 

این کشورها توقف نخواهند داشت. 
با روی کارآمدن دولت یازدهم ارتباط ایران و باتوجه به 
رویکرد دولت برای مذاکره و گسترش روابط با کشورهای 
جهان گردشگران خارجی برای سفر به ایران تمایل نشان 
داده ان��د تاجایی که تعداد گردش��گران ورودی به ایران با 
رشد بسیار مواجه ش��ده است. تیم لیتلر، مسئول شرکت 
عقاب طایی به رویترز گفته است بلیت های اولی سفر این 
قطار در طول 10روز به فروش رس��یده و قرار است چهار 
س��فر دیگر در  س��ال آینده با این قطار به ایران انجام شود 
که س��فر بعدی آن در ماه مارس )تقریبا همزمان با نوروز( 
خواهد بود. قطار عقاب طایی ش��امل 13 واگن مجلل با 
روکش های چوبی اس��ت که به س��بک قطارهای دهه 50 

میادی طراحی شده و با ظرفیت 70مسافر است.

گردشگران 
خارجي
 برای 
آمدن به ایران 
قطار مجلل 
خودشان را 
قطار عقاب طالیی در ایرانبرگزیدند

بـدون مشـاركت و هماهنگـی با 
آن  ها و انجمن صنفی تهیه شود؟ 
تعامـل و همفكری بـا این نهادها 

چه گونه است؟
این موض��وع را قبول ندارم. قبل از 
این که دستورالعملی را تهیه کنیم )در 
طول یک سال گذشته مستندات را هم 
داریم( به انجمن صنفي اعام مي شود 
یا به ش��رکت هاي مالک اطاع داده 
مي شود. نظرات آن ها گرفته مي شود 
و بع��د از جمع بندي و تصویب هیات 

مدیره عملیاتي و اجرایي مي شود.
برخ��ي مواق��ع انجمن ی��ا برخي از 
ش��رکت ها به م��ا نظراتش��ان را اعام 
نمی کنند. شاید به علت این که تمایلي 
به اجراي برخي از قوانین و دستورالعمل 
ندارند. ما پس از چند بار پیرو زدن اگر 
جوابي دریافت نکنیم خودمان راسا وارد 

عمل مي شویم. 
و  کمیس��یون ها  از  بس��یاري  در 
جلسات، نمایندگان انجمن و نمایندگان 
شرکت هاي مالک حضور دارند. جاهایي 
که شرکت ها تمایل به همکاري و تعامل 
نداشته باشند به طور قطع خودمان ورود 
پیدا مي کنیم و دستورالعمل ها را اجرایي 

مي کنیم.
 

به عنوان صحبت آخر...
از کاره��اي اساس��ي که در س��ال 
جاري و س��ال آینده در دس��ت انجام 
داریم پیگیري بازسازي ناوگان موجود 
و نوسازي ناوگان است. بیش از 200 
تا 250 واگن را شرکت ها قرارداد بسته 
اند که طي امس��ال و س��ال آینده به 
ناوگان اضافه می شود. حدود دویست 
واگ��ن دس��ت دوم ه��م وارد کش��ور 
شده اس��ت که برنامه بازسازي شان را 
ش��رکت ها انجام مي دهند. از ابتداي 
س��ال آینده هم به مرور این واگن ها 
وارد شبکه ریلي مي شود. امید است با 
اقدامات صورت گرفته طي چند سال 
آینده عمر ناوگان مسافري را کاهش 
دهی��م و بتوانیم خدم��ات بهتري به 

مسافران ارایه کنیم.
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هم��گام با پيش��رفت فناوری، 
حمل و نقل نيز پرس��رعت تر شده 
اس��ت، و قطاره��ا و حمل و نقل 
ريلی ني��ز از اين قاعده مس��تثنی 
نيس��تند. اما سرعت های بسيار باال 
ممک��ن اس��ت ايرادهاي��ی نيز به 

همراه خود بياورند. 
در اي��ن مقال��ه ب��ه خط��رات 
 و چال��ش طراحان��ی ک��ه تالش 
می کنند به س��رعت های باالتری 
در حمل و نقل ريلي دست يابند، 

مي پردازد.

از زمان ورود نخستین لکوموتیو 
بخار طراحی ش��ده توس��ط رابرت 
استیونس��ن در س��ال 1829 تا به 
ام��روز، طراحان تاش کرده اند که 
س��رعت حرکت قطاره��ا را هرچه 
بیش��تر افزای��ش دهند. ب��ا وجود 
تمام نوآوری ها، به خصوص در 50 
سال اخیر، هنوز این ایده که تمام 
توسط  سراس��ر جهان  ش��هرهای 
قطارهای پرس��رعتی که می توانند 
در چش��م برهم زدنی مسافت های 
طوالنی را بپیمایند، و شما را راحت 

و با آرامش به مقصدتان برس��انند، 
هنوز در حد ی��ک رویا باقی مانده 

است. دلیل آن چیست؟
با س��رعت های بس��یار  حرکت 
باال روی ریل ها مش��کات خاص 
خ��ودش را به هم��راه م��ی آورد. 
بدن ه��ای انس��ان ها در واقع برای 
ش��تاب گرفتن های س��ریع عادت 
داده نشده است، و در آن شرایط، 
م��ا حرکت ها و امواج کم بس��امد 
خاص��ی را تجرب��ه می کنی��م که 
برایم��ان ایجاد ناراحت��ی خواهند 

کرد  که اصطاحا این احساس 
 motion( "را  "بیم��اری حرکت
عنوان  به  sickness( می نامن��د. 
مثال ما معم��وال در هنگام صعود 
و ف��رود هواپیما نی��ز تا حدی این 
شتاب گیری س��ریع را تجربه می 

کنیم.
 به علت مقاومت هوای متراکم 
موجود در سطح زمین باالتر بردن 
س��رعت قطارها به نیروی بس��یار 

زیادی نیاز دارد.
مشکل بعدی در راه تاش برای 
س��ریع تر ک��ردن س��رعت حرکت 
قطاره��ا در طول ری��ل، مربوط به 
وجه لجس��تیکی آن اس��ت. سریع 
رفتن به معن��ای کنار زدن هوا در 
مسیر اس��ت، که آن نیز به انرژی 
زی��ادی نی��از دارد. قط��اری که با 
س��رعت 480 کیلومتر بر س��اعت 
حرکت می کند نس��بت به قطاری 
که ب��ا س��رعت 160 کیلومتر در 
س��اعت حرکت می کن��د، به طور 
تقریب��ی 27 براب��ر بیش��تر انرژی 
مصرف می کند. در سطح زمین در 
مقایسه با ارتفاع 10600 متری که 
هواپیماها معموال در آن پرواز می 
کنند، هوا بس��یار متراکم تر است. 
این به معنای مقاومت بیشتر و در 

منبع: بی بی سی، کاتیا موسکویچ -  برگردان: شکوفه احمدی

مخاطرات
 پرسرعت  شدن
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نتیجه ارتعاشات بیشتر است.
ام��ا ش��رکت ها و گردانن��دگان 
ریل��ی هم چنان به دس��ت یابی به 
س��رعت های باالتر اصرار دارند. به 
ای��ن منظور طرح ه��ای نوآورانه ی 
مختلف��ی را تاکن��ون ب��ه مح��ک 
گذاشته اند، با این امید که قطارها 
هم بسیار سریع و هم درعین حال 
از نظر مس��افران بس��یار راحت و 

خوشایند باشند.
اگر قطارها می توانستند فقط در 
خطوطی ص��اف و بدون هیچ گونه 
پیچ و ش��یب حرکت کنند، در آن 
صورت سرعت باال مشکل چندان 
بزرگی نبود. در واقع پیچ ها و فراز 
و فروده��ای موجود در مس��یرها 
هس��تند به ویژه در منطقه اروپا، 
ب��ا رودخانه ه��ا و کوهس��تان های 
فراوان و خط��وط ریلی قدیمی در 
مسیرهای رفت و آمد قدیمی که 

ایجاد مشکل می کنند.

سفرهای ناخوشایند
نخس��تین تاش ها برای باالتر 
ب��ردن س��رعت حرک��ت قطاره��ا 

در پیچ ه��ا در اوای��ل دهه ی 
1970 ص��ورت گرف��ت، هنگامی 
که ی��ک ای��ده قدیمی ک��ه برای 
موتورس��واران به خوبی ش��ناخته 
ش��ده اس��ت  یعنی خم ش��دن 
)کج ش��دن( موتور سوار به هنگام 
بار برای  پیچیدن برای نخستین 
سفرهای ریلی به کار برده شد. این 
ایده به طراحی نخستین قطارهای 
 )tilting trains( قابل کج شدن
انجامید. باور بر این بود زمانی که 
خ��ود قطار نیز به س��مت پیچ کج 
می شود، مسافران نیروهای گریز از 
مرکز حاصل از حرکت سریع قطار 
هن��گام عب��ور از پیچ ه��ا را کمتر 

حس خواهند کرد.
قطارهای کج ش��ونده، به همان 
شکلی که به موتورسواران آموزش 
داده می ش��ود، به سمت منحنی ها 

خم می شوند.
اما بر خاف تصور، با نخس��تین 
قطارهای کج شونده و سرعت های 
بس��یار ب��اال، احس��اس ناراحت��ی 
بس��یاری نیز به هم��راه آمد  که 
تا حدودی حاصل خطایی بود که 
چش��م های مسافران در این حالت 
مرتکب می ش��وند. به گفته جیمز 
کنل، از مهندسان شرکت کانادایی 

سازنده قطار بمباردیه، "حتی اگر 
سیستم خم ش��ونده بسیار خوب 
بوده و باعث ش��ده ب��ود که اصا 
احس��اس نکنیدک��ه وارد یک پیچ 
ش��ده اید، اما ش��ما ب��از می توانید 
آن را از طری��ق چش��م های خود 
ببینید چیزی ش��بیه ب��ه تغییر 
اف��ق و هنگام��ی که ذهن ش��ما 
انتظار آن را ن��دارد، چنین چیزی 
می تواند در شما حالت تهوع ایجاد 

کند". 
 )tilting( قطارهای کج ش��وی
امروزی به ندرت مشکل "بیماری 
حرک��ت" ذکر ش��ده را ب��ه همراه 
می آورن��د که عمدت��ا نتیجه ی 
کاه��ش جزئی در درج��ه ی خم 
ش��دن قطارها اس��ت، ک��ه باعث 
می شود مس��افران همچنان حس 
کنن��د ک��ه در حال عب��ور از یک 
پیچ هس��تند. ب��ه عن��وان مثال، 
 TGV قطاره��ای کج ش��ونده ی
ب��ه ش��رکت  متعل��ق  پرس��رعت 
 ،  Euroduplex فرانس��وی 
معم��وال پاریس��ی های مح��روم از 
دری��ا را درمدت زم��ان کمتر از 5 
س��اعت، با طی فاصل��ه نزدیک به 
700 کیلومت��ر، به س��احل آفتابی 
و  می رس��اند،   Cote d'Azur
س��رعت قطاره��ای آن گاه��ی به 

320 کیلومتر در س��اعت می رسد. 
در سال 2007، شرکت سازنده ی 
TGV، آلستوم، موفق شد رکورد 
جهانی س��رعت 574 کیلومتر در 
س��اعت را ب��ه ثبت برس��اند. این 
قطاره��ا، قطارهایی بس��یار راحت 
و آرامش بخ��ش در نظ��ر گرفت��ه 
می ش��وند، که تا ح��دودی به این 
علت است که قطارهای پرسرعت 
در فرانس��ه روی خط��وط ریل��ی 
مطمئ��ن، و بس��یار نرم��ی که به 
خوبی به هم متصل شده اند رفت و 

آمد می کنند.
طراح��ان باید میان س��رعت و 
راحتی مس��افران مبادل��ه کرده و 

توازن برقرار کنند.
پرسرعت  ش��وی  کج  قطارهای 
جدید )Zefiro( شرکت بمباردیه 
می توانند با سرعت  380 کیلومتر 
در س��اعت در چین حرکت کنند، 
و ه��م اکنون در ح��ال طی کردن 
مراحل تست خود در کشور ایتالیا 
هس��تند، پیش از اینکه بتوانند در 
سال 2015 مورد بهره برداری قرار 
گیرند. این شرکت سامانه کج شوی 
 Flex Tronic جدی��د ب��ه ن��ام
Wako را نیز توس��عه داده است، 
ک��ه می تواند به پیچ ها س��ریع تر و 
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بهتر واکنش نش��ان دهد. به گفته 
کنل، "این دس��تگاه از حس��گرها 
و تجزی��ه و تحلی��ل یارانه ای برای 
زیرنظرگرفتن بازخوردهای دریافت 
ش��ده از ریل و بهب��ود روان و نرم 
اس��تفاده  قطار  بودن کج ش��دگی 
می کن��د". این س��امانه هم اکنون 
 Twindexx قطاره��ای  روی 
جدید ک��ه به زودی در س��وئیس 
مورد بهره ب��رداری قرار می گیرند 

نصب شده است.
طب��ق گفت��ه کن��ل، قطارهای 
Zefiro همچنین به یک س��امانه 
تعلیق )فنربندی( فعال مجهز شده 
اس��ت، که از داده های جمع آوری 
ب��رای   حس��گرها  توس��ط  ش��ده 
تشخیص زمان ورود قطار به پیچ ها 
اس��تفاده می کند، تا از فشار بیش 
از ان��دازه روی فنربندی جلوگیری 
کند. این س��ازوکار به قطار امکان 
می دهد ک��ه از پیچ ها با س��رعت 
بیش��تری عبور کند. همچنین این 
سامانه به گونه ای طراحی شده که 
بتواند ناهمواری ه��ای ناگهانی در 

مسیر ریل را جلوتر از چرخ ها 

تش��خیص دهد، که در نتیجه آن 
س��امانه فنربندی فع��ال می تواند 
واکن��ش نش��ان داده و مس��افران 

چیزی حس نمی کنند.

تردید نسبت به كارایی 
كج شونده ها  

با وج��ود این، همه ب��ه مزایای 
س��امانه کج ش��ونده ب��اور ندارند. 
ب��رای مث��ال، ش��رکت زیمن��س 
کج ش��ونده ی  سیس��تم  آلم��ان، 
خ��ود ب��ه ن��ام "تکنی��ک راحتی 
 Siemens comfort( "زیمنس
technique( را توس��عه داد. ب��ا 
این حال، این فناوری هیچ گاه وارد 
بازار نشد، زیرا  طبق گفته ی یکی 
از سخنگویان شرکت تقاضا برای 

قطارهای کج شو پایین است.
ب��ه گفته ی وی: تع��داد خطوط 
ریل��ی که می توانن��د از قطارهای 
کج شو اس��تفاده کنند آنقدر زیاد 

نیست. 
در نتیجه  مسئله نه فقط قطارها 

زیرساخت  بلکه 

های ریلی است. وی افزود: "از نظر 
شرکت زیمنس،  قادر نخواهیم بود 
میزان فروش قطارهایی از این نوع 
را به اندازه ای برسانیم که برایمان 

در این بازار سودآور باشد". 

قطارهای فوق سرعت ماگلو 
)Maglev( باید از خطوط 

كامال متفاوت استفاده كنند
در اروپ��ا، برخی قطاره��ا قادر 
هستند تا 400 کیلومتر در ساعت 
سرعت داشته باشند اما به ندرت با 
این س��رعت حرکت می کنند، زیرا 
مجب��ور هس��تند از همان خطوط 
قطاره��ای کندتر اس��تفاده کنند. 
تع��دادی از کش��ورهای آس��یایی 
ب��رای حل این مش��کل مربوط به 
زیرساخت ها رویکرد کاما متفاوت 
و نویی را پیش گرفته اند برگزیدن 
فناوری مگلو ، که از خطوط ریلی 

کاما متفاوتی استفاده می کند.
قطارهای مگل��و در حال حاضر 
با سرعت متوس��ط 430 کیلومتر 
در س��اعت حرک��ت می کنن��د، و 
ژاپن��ی   SCMaglev قطاره��ای 
به ط��ور معمول با س��رعت 500 
کیلومتر در ساعت سفر می کنند. 

ام��ا، به گفته س��ام گ��ورل، مدیر 
بخش حمل و نقل شرکت فیزیک 
اتمی جامع در ایاالت متحده، "اگر 
قرار باشد قطارها با سرعتی بسیار 
باالتر )از 500 کیلومتر در ساعت( 
حرکت کنند، تاطم های هوایی به 
س��رعت حس راحتی مسافران را 
کاه��ش خواهد داد، و نیز به ایجاد 
تونل هایی با لوله هایی خالی ش��ده 
از هوا جهت کاه��ش مقاومت هوا 

نیاز خواهیم داشت".

آستانه های سرعت
 در صورت به واقعیت پیوس��تن 
ط��رح Hyperloop ارائه ش��ده 
توس��ط میلی��اردر امریکایی، الون 
ماسک، مسئله ی آس��تانه سرعت 
اهمیت زیادی خواهد یافت. ایده ی 
پیشرو این مخترع، مبنی بر اتصال 
ش��هرهای ایاالت متحده از طریق 
ش��بکه ای از ترن های پرسرعت 
ک��ه در مجراهایی ته��ی از هوا در 
زیرزمین حرکت می کنند هنوز با 
به واقعیت پیوس��تن فاصله زیادی 
از گروه ه��ای  ام��ا ماس��ک  دارد، 
عاقه من��د به طرح دع��وت کرده 
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اس��ت که این ایده او را به واقعیت 
فیزیکی تبدیل کنند.

ب��ا زیرس��اخت های موجود  اما 
فعل��ی، قطاره��ای ماگل��و ب��ا چه 
س��رعتی می توانند حرکت کنند؟ 
گورل در این مورد اظهار می کند 
طرح های حتی س��ریع تری نیز در 
دس��ت آزمایش هستند، اما بسیار 
غیرمحتم��ل اس��ت ک��ه از آن ها 
برای حمل مس��افر استفاده شود. 
"ش��رکت من تاکنون سامانه مگلو 
دارای نی��روی موش��کی )پرتابی( 
ب��رای نیروی هوایی ایاالت متحده 
ساخته اس��ت که در پایگاه نیروی 
هوایی هولومن در ایالت نیومکزیکو 
واقع شده است، و ریل آن درحدود 
2000 پا طول داشته. این سیستم 
به تازگي با س��رعت 817 کیلومتر 
بر ساعت مورد آزمایش قرار گرفته 
اس��ت". وی می افزای��د در برنامه 
داریم که ریل را گس��ترش داده و 
به س��رعتی دستکم معادل با 43 
م��اخ )3672 4896 کیلومتر در 
ساعت( در آینده دست پیدا کنیم. 
البته این سامانه برای جا به جایی 
انس��ان ها نیس��ت. ب��رای آزمایش 
انفج��اری کاهک  ق��درت  کردن 
هایی ست که پیش از این معموال 

از طریق موشک هایی در 
سطح دریا مورد آزمایش قرار می 

گرفتند.
مخف��ف   Maglev کلم��ه ی   
 magnetic levitation عبارت
یا پرواز مغناطیس��ی است، که در 
آن قطارهای برقی پرسرعت باالتر 
از ری��ل و ب��ا اس��تفاده از ق��درت 
قوی حرکت  مغناطیسی  نیروهای 

می کند.
بدی��ن ترتی��ب، حف��ظ راحتی 
)دارای  قطاره��ای  در  مس��افران 
فناوري مگلو آس��ان تر اس��ت. به 
گفته گورل، "این قطارها می توانند 
مثا با سرعت 320 کیلومتر سریع 
تر از قطارهای پرسرعت معمول در 
اروپا و ژاپن حرکت کنند، اما با این 
حال حرکت آنها نرم تر اس��ت". در 
سرعت های باالتر از 400 کیلومتر 
در ساعت، ممکن است تاطم های 
موجی کمی وجود داشته باشد، اما 
قابل اغماض اس��ت یک شخص 
می توان��د همچنان بایس��تد و راه 
برود. وی می گوید: "کیفیت سفر 
در مگلوهای ش��هری در مقایسه با 
ترامواهای برقی شهری فوق العاده 
اس��ت، به خص��وص در پی��چ ها، 
ک��ه بنا به تجربه ام هیچ احس��اس 

تهوعی به وجود نمی آید".
"پتوی خوشحالی"

پرس��ش دیگ��ر این اس��ت که 
چگونه تجربه ی سفر در قطارهای 
پرسرعت عادی را بهبود دهیم. در 
تحقیق که به تازگي به رهبری لی 
یانگ بام در دانشگاه کالج پزشکی 
اولسان در شهر سئول کره جنوبی 
ص��ورت گرفته، نوس��انات ضربان 
قلب افرادی ک��ه در یک قطار کج 
شونده ی پرس��رعت سفر می کنند 
م��ورد اندازه گی��ری و تحلیل قرار 
گرفت��ه اس��ت. محقق��ان متوجه 
ش��دند که محرک های بصری، بو، 
صدا، طراحی صندلی، درجه دما و 
رطوبت موجود در قطار، همه روی 
احس��اس راحتی مس��افران تاثیر 
می گذارن��د، و حت��ی حضور یک 
دکتر در قطارها برای رسیدگی به 
مس��افرانی که ناگهانی دچار حال 
بد می شوند را پیشنهاد می کنند.

هرچن��د، گردانن��دگان قطارها 
ش��اید بتوانند برای دس��تیابی به 
ایده های تازه برای چگونگی تعامل 
با س��رعت باال به همکاران هوایی 
خود نگاه کنند. برای مثال، شرکت 
هواپیمایی بریتانیا )بریتیش ایرویز( 
چندی پیش آزمایش هایی را برای 
سنجش میزان راحتی و آسودگی 
هواپیماه��ای خ��ود ص��ورت داد. 
را  "پتوی خوشحالی"  شرکت یک 
برای تحلیل حاالت و احساس��ات 
مسافران طراحی کرده است. بدین 
ترتیب که پروازکنندگان نواری را 
به دور س��ر خود می بندند، که این 

نوار امواج مغزی را از 
طری��ق بلوتوث ب��ه صفحه های 

نورافش��انی ک��ه در درون پتوه��ا 
جاسازی شده است منتقل کرده و 
موجب تغییر رنگ آن ها می ش��ود. 
اگر پتوها آبی رنگ باش��ند، بدین 
معناس��ت ک��ه مس��افر در حالت 
آرام��ش و اغلب خواب اس��ت. اگر 
به قرمز تغییر رنگ دهد، مسافران 
احتماال تحت استرس هستند. پتو 
به کم��ک هدفون هایی که فعالیت 
الکتریکی اعص��اب مغزی را تحت 
نظر دارند، کار می کند و اطاعات 
دریافت��ی را ب��ه فیبره��ای نوری 
ک��ه درون پتو ق��رار دارند منتقل 

می کند.
مطالع��ه اولی��ه نش��ان داد که، 
شاید همان طور که انتظار می رفت، 
استرس  میزان  بیشترین  مسافران 
را در هنگام صعود یا فرود هواپیما 
تجرب��ه کرده و بیش��ترین آرامش 
را در هن��گام خ��وردن خوراکی ها 
داشتند. لی معتقد است گروه های 
تحقیقات��ی مرب��وط ب��ه قطارهای 
مدرن نیز باید چنین راهی را رفته 
و ایده ها و آزمایش��ات مش��ابهی 
را در ح��وزه فن��اوری ریلی به کار 

ببرند.
طراح��ان ریل��ی ممکن اس��ت 
رویای روزی را داش��ته باشند که 
یک قطار نیز بتواند با سرعت یک 
هواپیما س��فر کند. اما به نظر می 
رس��د حتی از زمین برخاستن این 

ایده هنوز نیاز به زمان دارد.
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تجهیزات، ناوگان و حوزه فعالیت 
و برنامه هـای شـركت فوالدریـل 
توس و همچنین هدف از تاسیس 

این شركت را تشریح نمایید؟
شرکت فوالدریل توس در اواخر سال 
1390 به ثبت رسید و فعالیت خود را 
در چارچوب اساسنامه و قانون تجارت 
با موضوعیت انجام تمامي فعالیت های 
حم��ل و نق��ل ریلی– ایج��اد فعالیت 
خدماتی، فنی، مهندس��ی، پژوهشی و 
تحقیق برای توسعه و گسترش خدمات 
حمل و نقل ریلی، آغاز کرد که توسعه 
و نگهداری و تعمیر خطوط شبکه ریلی 
و تاسیس��ات و تجهی��زات ارتباطات و 
سیگنالینگ راه آهن و راهبری ناوگان 
نیز بعده��ا به موضوع کامل ش��رکت 

افزوده شد.
این ش��رکت برای تامین مواد اولیه 
مجتم��ع فوالد خراس��ان و ب��ه خاطر 
حمایت از تعاونی کارکنان از مش�ارکت 
دو شرکت تعاونی خدمات فنی و اداری 
فوالدیار )متش��کل از پرسنل مجتمع  
فوالد خراسان( با س��هام 51 درصد و 
ش��رکت راه آهن حمل و نقل )وابسته 
به صندوق کارکنان راه آهن( با س��هام 
49 درصد تشکیل شد که فعالیت خود 
را با اجاره نمودن 600 دس��تگاه واگن 
لبه بلند از شریک تجاری خود )شرکت 
راه آه��ن حم��ل و نقل( پ��س از اخذ 
مجوزهای مربوطه از راه آهن جمهوری 
اسامی ایران و عقد قرارداد با مجتمع 
فوالد خراسان برای حمل یک میلیون 

تن گندله مواد اولیه مورد نیاز کارخانه 
از مبادی گل گهر واقع در س��یرجان و 
ارژنگ )اردکان یزد( از ابتدای سال 92 
آغاز کرد که برنامه حمل یک میلیون 
تن صد در صد محقق شد و در مقایسه 
با س��ال گذشته رشد 150 درصدي را 

شاهد بوده ایم.
با توجه به موفقیت شرکت در سال 
92 در خص��وص حمل مواد معدنی و 
براساس مصوبه هاي مجمع عمومی و 
هیات مدیره تصمیم بر آن شد که برای 
توس��عه ناوگان ریلی شرکت نسبت به 
خرید واگن ن��و اقدام کنیم، در همین 
راس��تا قرارداد خرید یک صد دستگاه 
واگن لبه بلند در فاز اولیه با واگن سازی 
پارس منعقد ش��د که تا اواخر آذرماه 

س��ال جاری تعداد ده دس��تگاه آماده 
بهره ب��رداری خواهد ب��ود و پس از آن 
نیز در صورت تامین منابع مالی، ماهانه 
ش��اهد ورود واگن نو به مجموعه ریلی 

کشور خواهیم بود.
 

فكر می كنیـد تامین نقدینگی 
مناسـب برای كارگزاران فعال در 
حمـل ونقل ریلی چه   گونه ممكن 

است؟
در رابطه با موضوع چگونگی تامین 
نقدینگی تعاریف زیادی صورت گرفته 

است از جمله :
تامین منابع مالی از طریق بانک ها، 
وجوه اداره ش��ده، صندوق توسعه ملی 
وام ه��ای باع��وض و وام های کم بهره 
بانکی و... اما این س��وال در ذهن پیش 
مي آید که آیا دسترس��ی به تسهیات 
بانک��ی و اس��تفاده از امتی��ازات فوق 
توس��ط خری��داران واگن به س��هولت 
امکان پذیر است؟ لذا آن چه مورد انتظار 
و تقاضاست جامه ی عمل پوشاندن به 
وعده ها و تس��هیل و روان س��ازی امور 
برای دستیابی به تسهیات بانکی است 
که بدون تردید حمایت دولت و راه آهن 
جمهوري اسامي ایران را می طلبد تا 
بتوان بر اساس آن برنامه ریزی جدی و 

جامعی را انجام داد .
 

چالش های مدیریت در موضوع 
راهبـری در حمل و نقـل ریلی را 
تشـریح نمایید. حساسـیت این 
بخش و نحـوه ی واگـذاری بخش 
نیروی كشـش و واگن را به بخش 
خصوصی چگونه ارزیابی می كنید؟

مدیریت��ی  چالش ه��ای  درب��اره 
دیدگاه های مختلفی ارایه ش��ده است 
که گاهي اوقات بنا به ضرورت و اهمیت 
آن با بررسی های کارشناسی که انجام 
ش��ده در س��طح کان توسط مقامات 
ارش��د راه آهن و دیگر صاحب نظران و 
فرهیختگان راه آهن مطرح شده است  

از جمله :
1  نوسازی و به سازی ناوگان ریلی

2  کمبود واگن های باری متناسب 
با بارهای موجود

3  ل��زوم دو خطه نمودن خطوط 

نبض صادرات و ترانزیت با واگن هاي 
کشـورهاي آسیــاي میــانه مي تپد

مدیر عامل فوالد ریل توس:

بحث هاي داغ اين روز ها در محافل ريلي کشور شامل چالش های مديريت در موضوع راهبری در حمل و نقل ريلی، 
قادر نبودن حمل ونقل ريلي براي رقابت با بخش جاده اي، موضوع رگوالتوري بين راه آهن جمهوري اس��المي ايران و 
بخش خصوصي، نبود دسترس��ي آس��ان بخش خصوصي به تس��هيالت و وام ها و همچنين موقعيت راهبردی ايران براي 
گسترش ترانزيت با کشورهاي همسايه به خصوص در آسياي ميانه است. به اين مناسبت گفت وگويی با آقاي غالمرضا 
ميالنلو مدير عامل فوالد ريل توس ترتيب داديم. اين ش��رکت به منظور تامين مواد اوليه مجتمع فوالد خراس��ان با اجاره 
نمودن 600 دستگاه واگن لبه بلند برای حمل يک ميليون تن گندله مواد اوليه مورد نياز کارخانه از مبادی گل گهر سيرجان 

و ارژنگ )اردکان يزد( از ابتدای سال 92 آغاز به کار کرد. اين مصاحبه را در ادامه مي خوانيد.
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پرتردد
4  کمب��ود واگ��ن برگ��ردان در 
بندرعب��اس و فقدان واگن برگردان در 

بندر شهید رجایی
اما آن چیزي که مهم اس��ت تدبیر 
در اس��تفاده بهینه از امکانات و شرایط 
موجود اس��ت که گاه��ي از آن غافل 

می شویم.
 

نظـر شـما در رابطه بـا بحث 
رگوالتوری بین راه آهن جمهوری 
اسـالمی ایـران و شـركت های 
خصوصـی فعـال در حمل و نقل 
ریلی چیست؟ بهترین راهكار ها 
پیشـنهاد  مـواردی  درچـه  را 

می كنید؟
در رابط��ه ب��ا موض��وع رگوالتوری 
راه  آهن و ش��رکت های خصوصی فعال 
به لحاظ تشویق بخش خصوصی برای 
سرمایه گذاری هرچه بیشتر در زمینه 
حم��ل و نقل ریلی، راه آهن بایس��تی 
نقش حاکمیتی خود را کاهش داده و 
بیشتر نظارت خود را تقویت نمایند. در 

همین خصوص پیشنهاد می شود :
1 تصمیم گیری هایی که از سوی 
راه آه��ن ص��ورت می گیرد ب��ا حضور 
نماین��دگان بخ��ش خصوص��ی انجام 

بگیرد.
2 اصاح مقررات جهت اعمال آن 

در بخش خصوصی
3  مق��ررات جدی��د با مش��ارکت 

بخش خصوصی تهیه و تنظیم شود.
 

آیـا حمل ونقـل ریلي قـادر به 
رقابت با بخش جاده اي است؟ اگر 
توان رقابت در برخي از زمینه ها را 
ندارد، چـه گونه می توان این توان 

را ایجاد كرد؟
همه قبول داریم آن چه که راه آهن 
را از س��ایر بخش هاي حم��ل و نقلی 
کشور متمایز می سازد مزیت های ریلی 
)ایمنی بسیار باال، حمل انبوه، مصرف 
کم ان��رژی و کاهش آلودگی زیس��ت 
محیطی و رفاه و آسایش بیشتر( بوده 
اس��ت. از طرفی آن چه برای مشتریان 
داخلی و خارجی مهم اس��ت عاوه بر 
سایر مزیت ها دو مورد اصلی دیگر نیز 

هس��ت که در مقایسه و رقابت با جاده 
تاکنون از آن غافل بوده ایم:
1 هزینه تمام شده کاال

2 سرعت بازرگانی
همان طوري که عرض کردم شرکت 
ف��والد ری��ل ت��وس در ح��ال حاضر 
مس��ئولیت حمل مواد اولی��ه کارخانه 
مجتم��ع ف��والد خراس��ان )گندله( از  
مبادی گل گهر و اردکان یزد را به عهده 
دارد به طوریکه در یک س��ال گذشته 
بی��ش از یک میلیون ت��ن بار را حمل 
کرده ای��م که حاص��ل آن تولید حدود 
600 هزار تن میلگرد و ش��مش بوده 
است. اینک س��وال این است که 600 
هزار تن آهن آالت در کجا مصرف شده 
است؟ به کدام شهر ها ارسال شده است؟ 
یا این که با چه وسیله ای حمل شده اند؟ 
متاس��فانه تمام محصول هاي کارخانه 
به علت ب��اال ب��ودن تعرفه دسترس��ی 
راه آهن و نب��ود توجیه اقتصادی حمل 
توس��ط راه آهن، تمام��ا از طریق جاده 
با حدود س��ي هزار دستگاه کامیون به 
شهرهای کشورمان ارسال شده است که 
با توجه به تعداد کامیون ها و ترافیک و 
مخاطرات جاده ای خود بخوانید حدیث 

این مجمل ...... !!!
اغلب محصوالت سایر کارخانجات 
فوالدی نیز هم اکنون توسط کامیون به 

سایر نقاط کشور ارسال می شود.
البت��ه ب��ا پیگیری ه��ا و تاکید هاي 
مع��اون محترم بهره برداری و س��یر و 
حرک��ت راه آهن جمهوري اس��امي 
برای اولین بار که دس��تکم در دو دهه 
اخیر بی س��ابقه بوده است سه هزار تن 
شمش آهن از مجتمع فوالد خراسان 
به فوالد آذربایج��ان و 320 تن نیز به 
کشور ترکمنس��تان صادر شده است. 
اما به دلیل باال بودن کرایه حمل، دیگر 
حملی صورت نپذیرف��ت و به منظور 
ج��ذب بار ف��وق از راه آه��ن تقاضای 
تخفی��ف در کرایه حم��ل را کردیم و 
چون پروسه و فرآیند تصمیم گیری در 
اعمال تخفیف از سوی راه آهن به طول 
انجامید،  لذا بدیهی است که مشتری 
به لحاظ حفظ بازار فروش خود، منتظر 
تصمیم راه آه��ن نمانده و بار خود را با 

جاده حمل کرد.

 با توجه بـه موقعیت راهبردی 
ایـران بـراي گسـترش ترانزیت 
بین ایران و كشـورهاي همسـایه 
به خصـوص در آسـیاي میانه چه 
پیشنهاد و راهكارهاي دارید و آیا 
شـركت فوالدریل توس برنامه اي 

در این خصوص دارد؟
برای گسترش ترانزیت بین ایران و 
کشورهای آسیای میانه بهترین حالت 
این بود که دستکم مجوز تردد واگن های 
لبه کوتاه و لبه بلند خریداری ش��ده از 
اکراین که با استاندارد های کشورهای 
آسیای میانه نیز مطابقت داشت ، به هر 

طریق ممکن اخذ می شد.
متاس��فانه تم��ام ص��ادرات ریلی و 
ترانزیت خروجی از مرز سرخس تابع 
واگن های کش��ورهای آس��یای میانه 
اس��ت، ل��ذا هی��چ ضمانت��ی در حال 
حاضر برای ارس��ال ب��ه موقع بارهای 
صادرات��ی و ترانزیتی از ای��ران وجود 
ن��دارد و همین مهم باعث ش��ده که 
مش��تریان به لحاظ حفظ ب��ازار در آن 
سوی مرز ها از طریق جاده اقدام کنند 
و از س��ال 75 همچنان وابس��تگی ما 
به واگن های این کش��ورها وجود دارد 

و این معظل و مش��کل می بایست��ی 
به ص��ورت جدی از طریق دولت�مردان 
و مس��ئ�والن راه آهن  بررس��ی و رفع 
شود. یکی از اهداف شرکت فوالدریل 
توس ب��ا توجه به ظرفیت های موجود 
ورود به عرصه ه��ای حمل و نقل بین 
المللی اس��ت که در گام اول صادرات 
تولی��دات مجتمع فوالد خراس��ان به 
کش��ورهای آسیای میانه خواهد بود و 
این ش��رکت به زودی عملیات حمل و 
نقل بین المللی ریلی خ��ود را در آن 

سوی مرز شروع خواهد کرد.
 

رویكـرد مدیران جدید ارشـد 
ارزیابـي  چگونـه  را  راه آهـن 
مي كنیـد؟ آیـا تعامل موثـر بین 
بخش خصوصي و بخش حاكمیتي 

شكل گرفته است؟
خوشبختانه با روی کارآمدن دولت 
تدبیر و امی��د و با انتصاب جناب آقای 
پورس��یدآقایی به عنوان مدیر عامل راه 
آهن جمهوري اس��امي ایران که خود 
از مدیران با تجربه صنعت حمل و نقل 
ریل��ی و هم بخش خصوصی به ش��مار 
می رون��د در اثر تعام��ل موثری که با 
بخش  های خصوصی و کارشناس��ان و 
پیش کس��وتان مجموعه ریلی تا کنون 
داش��ته اند مش��کات و چالش های فرا 
روی را شناس��ایی و جهت توسعه زیر 
بناها و رفع گلوگاه ها موجود اعتبار دو 
ه��زار میلیارد تومان��ی از دولت بودجه 
گرفته ان��د و ب��ا تعیین سیاس��ت ها و 
مش��وق های اقتص��ادی از جمله: عدم 
افزایش حق دسترس��ی تا سال 1400، 
مع��اف نم��ودن خریداران واگ��ن نو از 
پرداخ��ت حق دسترس��ی س��ه تا پنج 
سال، بذر امید  به سرمایه گذاری بر دل 
کارگ��زاران فعال کاشت��ه شد. اینک 
بر ماس��ت در ش��رایطی که حاکمیت 
توجه ویژه ای به مجموعه ریلی کش��ور 
دارد از این فرصت پیش آمده استفاده 
ک��رده و با وفاق و همدلی و با وحدت و 
یکپارچگی به دور از هرگونه منیت و با 
تعهدی بیش از پیش دس��ت در دست 
ه��م داده و در جهت توس��عه و تعالی 
راه آهن کش��ور مس��اعی خود را به کار 

گیریم.

ميالنلو: متاسفانه تمام 
محصول هاي کارخانه به علت باال 
بودن تعرفه دسترسی راه آهن و 

عدم توجيه اقتصادی حمل توسط 
راه آهن، تماما از طریق جاده با 
حدود سي هزار دستگاه کاميون 

به شهرهای کشورمان ارسال 
شده است که با توجه به تعداد 

کاميون ها و ترافيک و مخاطرات 
جاده ای خود بخوانيد حدیث این 

مجمل ...... !!!

 27

شماره 13 - آذر 93

ان
ـن

ری
ــ

آفـ
ار

ــ
ه ک

ـگا
ــ

نـ
از 



حـق  كنونـي  وضعیـت  از 
دسترسی، سیر، قیمت سوخت در 
شبكه ریلي رضایت دارید؟ به نظر 
جنابعالی عدم توازن در توسـعه 

ریلی چه دالیلی دارد؟
ب��ا وج��ود صراح��ت در قان��ون و 
متوالی  س��ندهای  واضح  دس��تورات 
برنامه ه��اي توس��عه کش��ور و س��ند 
چش��م انداز، دولت هاي قب��ل اولویت 
حمل ونقل ریلی را محترم نش��مردند 
و ب��ه آن کم بها دادند. این بی اعتنایی 
ب��ه هزینه اقتصاد ملی و خود دولت و 
البته ملت تمام ش��د. درواقع دود این 
بی اعتنایی به چش��م دولت هم رفت. 
توضیح این که دولت از کاربران شبکه 

ریل��ی بابت دسترس��ی و اس��تفاده از 
شبکه ریلی عوارض گرفت ولی جاده ها 
را به رایگان دراختیار کاربران تجاری 
آن ه��ا قرار داد. نتیج��ه این که حمل 
و نقل ج��اده ای ناکارآ )ب��ا بهره وری 
ماشین آالت 30 درصد عرف اروپا( به 
هزینه دولت و ملت رشد فزاینده کرد 
و شبکه ریل درجا زد. شبکه جاده اي 
س��االنه ده ها هزار نفر کش��ته و چند 
برابر آن مصدوم و مجروح روی دست 
جامعه می گ��ذارد. هزینه این مرگ و 
میر و جراح��ات را هم دولت داد، هم 
ملت، هم اقتصاد ملی. محیط زیست 
هم تخریب ش��د و هزینه آن را همه 
ذینفعان پرداختن��د. دولت های قبلی 

به ای��ن نی��ز اکتفا نکردند. س��وخت 
را به قیمت��ی که از آب ه��م ارزان تر 
ب��ود به کارب��ران ج��اده ای فروختند. 
نتیجه این که اینک، درس��ت برخاف 
اکثر دولت های جه��ان، که از فروش 
حامل های انرژی مالیات غیرمستقیم 
مي گیرن��د و درآمد کس��ب مي کنند، 
دول��ت ما یاران��ه وهزین��ه ای ازجیب 
خود مي پردازد، آن هم جیبی که تهي 
دست است وخزانه ای که خالی تحویل 
گرفته است. باز نتیجه این که کاربران 
جاده ای متوقع ش��دند که دولت باید 
کماکان سوخت را ارزان و زیر قیمت 
تمام شده در اختیارشان بگذارد. البی 
و قدرت مآبی کاربران جاده، در کشور 

ما، برعکس اروپ��ا و آمریکا قوی تر از 
البی ریلی و دس��ت ان��در کاران ریل 
است. دس��تکم این که از نظرتاریخی 
دولت همیش��ه تس��لیم خواسته های 
سیاهي لشگر تشکل و سازمان نیافته 
رانندگان خودمالک ش��ده اس��ت در 
صورتي ک��ه باز از نظ��ر تاریخی دولت 
همیشه ش��خصیت های حقوقی را که 
درجامه انجمن ها متش��کل ش��ده اند 
مرعوب و تس��لیم خواس��ته های خود 
کرده اس��ت. این قصه ه��ا، البته، هم 
مس��تندات دارد و هم در خور بررسی 
و پژوهش اس��ت. ولی جایش این جا 

نیست.
خاص��ه این که من ب��ه اهتمام و 
اراده دولت برای بازگشت به عقانیت 
و اج��رای دس��تورات برنامه و س��ند 
چشم انداز باور ندارم. بهتر بگویم این 
شهامت را دردولت نمی بینم که رانتی 
را که سال هاس��ت به جاده دودستی 
تقدیم کرده اس��ت، پ��س بگیرد. ولی 
به قواعد و قوانین اقتصاد کان ایمان 
دارم. معتقدم که آن جیب تهي دولت 
و آن خزان��ه خال��ی و آن فش��ارهای 
تورمی، دول��ت را ناچار خواهد کرد با 
شیب تند یا مایم، یارانه های سوخت 
را بردارد. چون جاده ناکارا است جاده 
با س��وخت گران تر، عام��ات تورمی 

شدید نشان خواهد داد.
در م��ورد ع��دم توازن در توس��عه 
ش��بکه ریلی پرس��یدید. باید بگویم 
اصوال دولت های گذش��ته در ساخت 
راه آهن بسیار ناتوان عمل کردند. این 
ناتوانی کم��ی هم به آن بی ارادگی در 
توسعه راه آهن برمي گردد. سر جمع 
ساخت ریل در ایران پس از انقاب از 
150 کیلومتردرسال فراتر نرفته است. 
تازه دولت های نهم و دهم اولویت های 
سیاس��ی را به اولویت ه��ای اقتصادی 
در س��اخت ریل ترجی��ح دادند. با آن 
بودج��ه نازل��ی که اختص��اص دادند، 
جای��ی خط کش��یدند که نظ��ر عوام 
را جل��ب کنن��د و اعتنای��ی به آن چه 
که حم��ل و نقل و لجس��تیک کان 
کش��ور طلب مي کرد نداشتند. باز هم 
دراین م��ورد به قدرت های مولفه های 
اقتص��ادی ب��اور دارم. یکی از چندین 

هزینه قانون مداری بیش از 
هزینه قانون گریزی است!

پويا مهرابي

کارگزاران و ش��رکت های بهره بردار ريلی، پس از س��ال ها پرس��ه در فضاي گرگ وميش، هنوز نسبت به مشوق های 
سرمايه گذاری در راه آهن ترديد دارند. مديران راه آهن قول و قرارهای زيادی می دهند ولی هنوز نسبت به وفای به عهد 
متولی، ترديدهای جدی وجود دارد. راه آهن پافش��اری می کند که ش��رکت ها، واگن های نو را به شبکه ريلی وارد کنند. 
درحالت عادی نرخ بازده داخلی س��رمايه دربخش راه آهن پايين اس��ت و جاذبه ای ندارد. البته يک دليل اين بازه زمانی 
طوالنی اين است که برخالف جاده، سرمايه گذار بايد در اين مدت سهمي به دولت بابت استفاده از ريل بدهد. بررسی اين 

موضوع موضوع گفت وگوي خبرنگار ما با آقاي علی محمد قره گوزلو قائم مقام شرکت ريل کاران ورسک است.

 28

93
ذر 

- آ
 1

3 
ره

شما



و چند جمله کلی��دی که می گویند 
"بعضی  ها به ضررکم قانع نیس��تند!" 
حال فکر مي کنم ک��ه ضرر و زیان از 
حد گذش��ته اس��ت. این است که در 
نقش��ه های راهِ راه آه��ن فعلی قدری 
جانش��ینی "عقانیت" را با احساسات 

و شعار می بینم.
 

همكاري میان بخش خصوصی و 
دولتی را چگونه ارزیابی می كنید؟ 
هر چه بهتر شـدن این تعامل چه 

شاخص هایی نیاز دارد؟
گفتم ک��ه رفتار و ک��ردار دولت ها 
درکش��ور ما هم��واره ب��ه نفع بخش 
خصوص��ی خرد و غیرمتش��کل نظیر 
خرده فروش��ان، کامی��ون داران ت��ک 
واح��دی و به زی��ان بخش خصوصی 
متوس��ط و کان و متش��کل نظی��ر 
حتی ش��رکت های صاحب کامیون و 
ش��رکت های ریلی بوده است. مثالی 
مي زن��م. هم اینک دول��ت از کاربران 
خرد ج��اده  0/64 درص��د مالیات بر 
ارزش افزوده مي گیرد. خرده فروشان 
و تک مالکان کامیون در بازارهای روز 
حضور دارن��د. از ش��رکت های حمل 
کننده، اعم ازجاده ای و ریلی چطور؟ 
8/. درحالي که این شرکت ها عموما در 
بازارهای سلف و بلندمدت حضوردارند. 
اتفاقا در شرایط تورمی به نفع دوسوی 
قرارداد حمل، به س��ود اقتصاد ملی و 
به س��ود دولت است که شرکت ها در 
بازارهای س��لف و بلندمدت به کسب 
و کار و خرید و فروش بپردازند. مثال 
دیگری مي زنم. وقتی دولت سوخت را 
گران می کند کامی��ون داران اعتراض 
می کنن��د، اعتص��اب می کنن��د، در و 
پنج��ره پایانه های بار را می ش��کنند 
و هم��واره یا دول��ت را مجبور به پس 
گرفت��ن افزای��ش قیم��ت کرده اند یا 
این که ب��ه هرحال تخفیف گرفته اند. 
خاصه این که زورشان مي رسد. این 
انجمن ما چه کرده اس��ت؟ دو س��ال 
پیش مجلس و شورای نگهبان مملکت 
که نهاد قانون گذاری ما هستند قانونی 
را وضع کرده و به تصویب رسانده که 
سازمان تامین اجتماعی را وا مي دارد 
فهرست دستمزد شرکت ها را بی چون 

و چرا بپذیرید. انجمن حتی در اجبار 
سازمان تامین اجتماعی که یک نهاد 
به ظاهر دولتی اس��ت و داللت وی به 
اجرای قانون، قاصر و بی اثر اس��ت؟! 
کامی��ون داران ن��ه انجم��ن دارند نه 
اجتماعی حریفشان  تامین  س��ازمان 
اس��ت، نه مقرراتی علیه ش��ان وضع 
کرده است. ولی بس��یار قدرت مدارتر 
از ما هستند. لذا پیش��نهاد من برای 
بهتر ش��دن این به اصط��اح تعامل، 
قان��ون مداری از س��وی دولت و اصل 
مساوات اس��ت و تازه من بیش از آن 
طلب می کنم: دولت باید به کس��انی 
که ش��رکت دارند، شخصیت حقوقی 
دارن��د، خ��رج و ب��رج دارند، ش��فاف 
هس��تند، زیر نظر همه س��ازمان های 
دولتی هستند، ناچار از رعایت قوانین 
و مقررات هس��تند؛ بیش از اشخاص 
حقیقی که نه دفتر دارند، نه حس��اب 
و کتابشان به روشنی اشخاص حقوقی 
است، بها بدهد. این راه تسهیل کسب 
و کار و خروج از رکود است که دقیقا 
جزو وظایف دولت اس��ت. چرا آن قدر 
ش��اخص کس��ب و کار ما درخش��ان 
اس��ت؟! چون که دولت ها همیشه راه 
ساده را انتخاب می کنند. راهي را که 
انجامش برایشان ساده تر است انتخاب 
می کنند و این انتخاب به زیان محیط 
کس��ب و کاراست. راه س��اده گرفتن 

گریبان کسی است که دم چک است، 
در دسترس اس��ت. دولت باید دست 
ترس��وها را بگیرد وگرنه دالورانی که 
قوانین را، به راحتی، و براساس قواعد 
افول ارزش ها و سرمایه اجتماعی زیر 
پا بگذارند زیادند و بیشتر هم مي شوند. 
هم اکن��ون هزینه ش��فافیت و قانون 
مداری بیش از هزینه عدم ش��فافیت 
و قانون گریزی است. این بیماری است 
که دولت مسبب آن است و خود باید 
آن را معالجه کند. خاصه کسب و کار 
حال و شفاف در ایران مشکل است. 
سرنوشت کسب و کار حال، سازنده 
و مفید برای اقتصاد ملی این شده که 
هر چه قدر آهسته بروی و بیایی باز از 

شاخ گربه مصون نیستی.
 

مقررات دولتی را در بخش حمل 
و نقل ریلی چه قدر كارآمد ارزیابی 
می كنید؟ تا هم منافع صاحب بار، 
مسـافر و بخش خصوصی تامین 

شود؟
مق��ررات دولت��ی در بخش حمل 
ونقل ریلی ناکارآمد، در اجرا غیرشفاف 
و بس��ته به کرم مقامات دولتی است، 
با تعویض مدیر راه آهن دچار نوس��ان 
ش��دید اس��ت. فعا قرائ��ت مدیریت 
راه آه��ن از ای��ن مق��ررات ب��ا قرائت 
ش��رکت های حمل  نقل ریلي هم سو 
اس��ت. ولی هیچ تضمینی نیست که 
با تغییر درمدیری��ت راه آهن این هم 
سویی پایدار بماند. برخی مدیریت های 
پیشین راه آهن با شرکت های حمل و 
نقل ریلي بنای ستیزه گری گذاشتند. 
خاط��ره این س��تیزه گری کماکان در 
حافظه تاریخی ما باقی مانده اس��ت. 
راه آهن س��از و کار تدوین استاندارد 
و پای��ش مقررات ندارد. بین آن چه به 
غلط به آن بخش خصوصی مي گویند 
و در واقع مجموعه بزرگی از نهادهاي 
عمومی، خصولت��ی و کمی خصوصی 
اس��ت و راه آهن هیچ ضابط و تنظیم 
کنن��ده مقررات و ناظ��ر و داور وجود 
ندارد. درحوزه قیمت گذاری، اس��اس 
قیمت گ��ذاری توس��ط راه آهن انجام 
شده و مي شود. دلیل آن این است که 
دولت از ش��رکت ها حق دسترسی به 

ش��بکه ریلی مي گیرد و نیز هزینه ای 
بابت کش��ش قطار. نتیجه این ازدواج 
اجباری بین شرکت های حمل و نقل 
ریلي و راه آهن این است که شرکتی 
که س��رمایه گذاری مي کند نمي تواند 
روی محصوالت��ش قیم��ت بگ��ذارد. 
پایه قیمت را ش��ریک دیگر مي گذارد 
و این با قواعد س��رمایه گذاری و بازار 
هم خوان��ی ن��دارد. راه آهن ش��رکتی 
دولتی اس��ت که برعکس س��ایر زیر 
مجموعه های حوزه حمل ونقل وزارت 
راه، عاوه بر سیاس��ت گذاری مجری 
هم بوده و هست. اما شرکت راه آهن، 
در نقش مجری، هنوز همان س��اختار 
س��ازمانی را دارد ک��ه زم��ان انحصار 
خدم��ات ریلی را داش��ت، یعنی قبل 
از واگذاری ها؛ این ساختار مي بایست 
براساس شرکت داری باشد که نیست. 
نگاهی به نحوه خصوصی س��ازي های 
موفق در اروپا، خصوصا در انگلستان، 
آلم��ان و فرانس��ه؛ آن چن��ان که در 
گزارش هاي اتحادیه اروپا آمده اس��ت 
نش��ان مي دهد که س��ازمان ناظر، با 

سازمان مجری متفاوت است.
 

بـا توجـه بـه سـقوط شـدید 
قیمت نفـت در بازارهای جهانی و 
وابسـتگی شـدید ایران به نفت ، 
تأثیر آن را بر توسعه شبكه حمل 
و نقل ریل چگونه ارزیابی می كنید 
و آیـا این كاهش قیمت تأثیری بر 
روی شركت های خصوصی خواهد 

داشت؟
عصر نفت، ب��ه عنوان حامل انرژی 
درحال گذار است. همان طور که عصر 
ذغال س��نگ به نقطه پایان رس��ید. 
این اتف��اق مبارکی برای اقتصاد ایران 
اس��ت. ایران به اش��تباه فکر مي کند 
که بزرگترین س��رمایه اش نفت است. 
این اش��تباهي اس��ت که در نیم قرن 
اخیر مرتکب ش��ده است. با کم رنگ 
ش��دن نقش نف��ت در اقتص��اد ملی، 
زمینه برای رش��د بخ��ش خصوصی، 
برای س��رمایه ملی ک��ه همانا نیروی 
انس��انی اش اس��ت، فراهم مي ش��ود. 
بهره وری و توس��عه دو تابع هم س��و 
هس��تند. اما بهره وری چهار پیش ران 

قره گوزلو: به اهتمام و اراده 
دولت برای بازگشت به 

عقالنيت و اجرای دستورات 
برنامه و سند چشم انداز باور 
ندارم. بهتر بگویم این شهامت 
را دردولت نمی بينم که رانتی 

را که سال هاست به جاده 
دودستی تقدیم کرده است، 

پس بگيرد
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دارد: س��رمایه، انس��ان، مدیری��ت، و 
بس��تر مقررات. درایران، مثل بسیاری 
ازکشورهای جهان سومی، همواره ما 
در پ��ی خرید ماش��ین آالت بودیم و 
کمتر انگاره مدیریت و بهره وری این 
ماش��ین آالت را داشتیم. توسعه ای از 
این دست، صرفا توسعه فیزیکی است. 
تمام سیاست گذاران ما هم همواره در 
اندیشه افزونگی سرمایه های فیزیکی، 
زیرساخت، دارایی های فیزیکی بودند. 
حتی مدیریت فعل��ی راه آهن نیز که 
برکارک��ردش صحه گذاش��تیم، تفکر 
افزودن ب��ه داریی های س��رمایه ای را 
دارد. ش��رکت های ریلی را تشویق به 
خرید ناوگان نو مي کند. این نوع تفکر 
از نظر ماهیت، جهان س��ومی اس��ت. 
تفک��ر جه��ان اول��ی روی مزیت های 
رقابت��ی، روی خلق مزیت های رقابتی 
و روی افزونگ��ی بهره وری مي چرخد. 
این اس��ت که جهان اول صرفه جو تر، 
خاق تر، و پیش تاز تر است. جهان اول 
با تمام ثروتی که دارد، صرفه جوست 
و جهان س��وم با تمام فقری که دارد 
ولخرج، اتاف گر، دور ریز و هرزپدید. 
خاص��ه ای��ن ک��ه هرچ��ه از اقتصاد 
نفت زده دورترش��ویم، به سود بخش 
خصوصی، بخش دولتی و اقتصاد ملی 
است، حتی اگر گذار از اقتصاد نفتی به 
اقتصاد دانش و مهارت بنیان از داالن 

فقر بگذرد. س��رمایه در جهان فراوان 
اس��ت. چیزی که کم اس��ت سازوکار 

بهره وری است.
 

شـركت ریل كاران ورسـک را 
معرفی كنید و زمینه های فعالیت 

شركت را توضیح دهید؟
ش��رکت ریل کاران ورسک درسال 
 1384 س��ال  از  و  تاس��یس   1381
عملیاتی شد. حوزه عملیاتی شرکت، 
لجس��تیک فله مایع، با واگنهای تمیز 
برای حمل مواد غذایی است. شرکت 
در جلب رضایت مشتریان اندک خود، 
طی قراردادهای تیپ لجستیکی کاما 
موف��ق عمل کرده اس��ت و دلیل بارز 
این موفقیت تمدید نه ساله قراردادها 
اس��ت. این درحالی است که میانگین 
ماندگاری این نوع قراردادها در آمریکا 
سه سال است. این شرکت صد درصد 

خصوصی است.
 

آن  گـذاری  سـرمایه  حجـم   
مجموعـه در حمـل و نقل ریلی و 
برنامه هـای آتی خود را تشـریح 

نمایید؟
درحال حاضرش��رکت بیش از 700 
دستگاه واگن در اختیار داریم که 300 
دس��تگاه آن ملکی اس��ت. با کورسوی 
امیدی که تحت نگاه جدید دولت تدبیر 

و امید ایجاد شده، شرکت درحال مطالعه 
پروژه های مختلف توس��عه ای است. به 
 نظر مي رسد با توجه به نزدیکی سازمانی 
شرکت با شرکت کشتیرانی و حمل ونقل 
بین المللی شیب، راه توسعه ای شرکت از 
مسیر سرمایه گذاری در داالن های بین 

المللی بگذرد.
 

چالش های حمـل و نقل بار در 
حوزه حمل و نقل ریلی چیسـت ؟ 
راهكارهـای پیشـنهادی خود را 

برای رفع این مشكل ارایه دهید.
 به طور تاریخی مش��تریان راه آهن 
را مع��ادن، ش��رکت های ذوب فلزات 
و ش��رکت نف��ت تش��کیل مي دادند. 
راه آه��ن در آوردن نهاده های تولید به 
کارخانه نقش داشت ولی در رساندن 
س��تانده های تولید ب��ه کانون مصرف 
ناپی��دا و ناپدید بود. ش��کی نیس��ت 
که لجس��تیک س��تانده ها نس��بت به 
لجس��تیک نهاده ها ب��س پیچیده تر، 
چاب��ک ت��ر و متوقع تر اس��ت. عادت 
مشتریان لجستیک نهاده ها این است 
که اجرت خدمات خود را کم بدهند، 
دیر بدهند و حتی گاهي اوقات بدشان 
نمی آید ک��ه عامل حمل بارش��ان را 
دیرتر به مقصد برس��اند زیرا از کندی 
راه آهن اس��تفاده کرده، واگن ها را به 
عنوان انبارهای متحرک خود در نظر 

مي گیرند و در نظام تاسیسات، انبارها 
و مدیریت موجودی خود صرفه جویی 
مي کنند. تغییر این عادت و پا نهادن 
به حوزه لجستیک ستانده ها کاری است 
بس س��ترگ. در تغییر عادات پیشین 
و درخل��ق ع��ادات جدی��د، راه آهن و 
شرکت ها نیاز به یک کوشش تبلیغاتی 
مشترک و  بزرگ دارند تا عرصه راه آهن 
را به مشتریان بالقوه و فضای کسب و کار 

ایران  بشناسانند.
اخیرا مدیر عام��ل راه آهن آقای پور 
سید آقایی مصوبه ای را اعام کردند که 
اگر شرکتی واگن جدید به سامانه ریلی 
وارد کند تا سه و نیم سال یا چهار میلیون 
تن کیلو متر از پرداخت حق دسترسی 
معاف هستند که به نظر مي رسد کمک 
بزرگی به خریداران واگن بش��ود. اصوال 
س��رمایه گ��ذاری در راه آهن در جهان 
جزو سرمایه گذاري های تجاری نیست، 
بلکه زیربنایی است. این است که دولت 
باید اعتماد الزم را نزد سرمایه گذاران 
در بلندم��دت ایجاد کن��د و با صرف 
نظرکردن از دریافت درآمد از دسترسی 
به شبکه ریلی، وضعیت سرمایه گذار را 
با همتاي جاده ای اش برابر کند. این یک 
بازی برد برد است. زیرا شدت مصرف 
انرژی در ریل یک هش��تم جاده است. 
این است که دولت با اشاعه ریل، در واقع 

یارانه کمتری نیز از جیب می پردازد.
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بی مقدمه باید گفت:
پس از این که دولت یازدهم با شعار تدبیر و امید، 
سکان هدایت کش��ور را به دست گرفت آقای دکتر 
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با اعام ایجاد 
تحول در بخش حمل ونقل به ویژه حمل ونقل ریلی 
و حمایت همه جانبه از بخش خصوصی در مجلس 
شورای اسامی رأی اعتماد نمایندگان خانه ملت را 

به دست آورد. 
متعاق��ب آن بهترین انتخاب ممکن در هدایت و 
راهبری بخش ریلی کشور صورت گرفت و مدیری با 
تدبیر و باتجربه بر مسند مدیریت عالی راه آهن تکیه 
زد و با شعار انقاب ریلی و توجه به  سرمایه گذاران 
بخش خصوص��ی امیدی تازه در دل های افس��رده 
فع��االن بخش ریلی ایجاد نم��ود، رفته رفته برنامه 

های دولت یازدهم در امر توسعه بخش ریلی نمایان 
 گش��ت تاجایی که ریاس��ت جمهور محترم یکی از 
برنامه های مهم دولت خود را در چهار س��ال آینده، 
توس��عه حمل ونقل ریلی اعام نموده و در جلس��ه 
هیئت دولت تأکید می نماید که اگر قرار باش��د در 
امور کش��ور 3 دس��تاورد از خودم به یادگار بگذارم 
یکی از این س��ه مورد توسعه راه آهن کشور خواهد 

بود.
 آقای وزیر همواره به ایجاد پارادایم 
در حمل ونق��ل ریلی تأکید نموده و 
ظاه��راً قصد آن دارد ت��ا در زمینه 
توس��عه بخ��ش خصوص��ی اهداف 

بلندمدت خود را محقق سازد. 
با توجه به موضوعات یادشده فوق 
چنین به نظر می رسد که دولت مردان 
بر ای��ن باورند تا بخش خصوصی که 

در سال های اخیر 
بن��ا 

ب��ه دالیل مختلفی تضعیف ش��ده یا در تصمیمات 
مس��ئولین نظام مغفول مانده، در راس��تای توسعه 
بخش عمًا مورد حمایت قرار گیرد، تا ش��اهد رشد 
بخش خصوصی در هر دو حوزه حمل ونقل ریلی بار و 
مسافر باشیم. از طرفی از آغاز فعالیت دولت یازدهم 
فعالین اقتص��ادی بخش خصوصی ریلی که به 
دلیل از دس��ت دادن جذابیت های سرمایه 
 گذاری ساز جدایی و خروج از بخش را سر 
می دادند و س��رمایه گذاران جدید نیز پا 
به عرصه ریلی نمی گذاش��تند، با برنامه 
های اعام ش��ده از س��وی وزیر محترم و 
مدیرعامل جدید راه آهن اندکی امیدوارانه 

تر به این اتفاق نگریستند.
در ای��ن راس��تا انجم��ن صنفی  

شرکتهای حمل ونقل ریلی و 
به  وابسته  خدمات 
عنوان حافظ 
حق��وق 

کارفرمای��ان صنعت حمل ونقل ریلی )مالکین واگن 
های باری مس��افری لکوموتیو( پس از آنکه وزیر 
محترم راه و شهرسازی از مجلس شورای اسامی رأی 
اعتماد دریافت نمود طی نامه شماره 92/603/الف 
مورخ 1393/06/03 ضمن عرض تبریک به مناسبت 
انتخاب وی به عنوان وزیر راه و شهرس��ازی و کسب 
رأی اعتماد از نمایندگان خانه ملت و اعام حمایت 
بخش از ایش��ان درخواست نمود تا بتواند در جلسه 
 ای حضوری ضمن بهره مندی از نظرات، دیدگاه ها و

 برنامه های وزیر در امر حمل ونقل ریلی، گزارش��ی 
از وضعیت موجود، چالش ها و مشکات پیش روی 
این بخش همواره پیشنهادات الزم را در اختیار وی 
قرار دهد تا باشد با اطاع از وضع موجود و استفاده 
از تخصص و تجربیات دس��ت اندرکاران این بخش 
و این تش��کل که مس��ئولین آن هر ک��دام حداقل 
دارای 30 سال تجربه کاری مفید در صنعت حمل 

ونقل ریلی هستند، بتوان این قطار را به سر مقصد 
مقصود رس��اند ام��ا علی رغم تاش ه��ا و مذاکرات 
حضوری و تلفنی دفتر وزارت��ی این حداقل انتظار 

تا کنون برآورده نشده است!
امید اس��ت با بذل توجه بیشتر مسئولین زمینه 
دلگرمي دس��ت اندرکاران ای��ن صنعت مهم فراهم 

گردد.

حداقل انتظار!
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وضعیت شركت های خصوصی 
را در سال 93 چگونه ارزیابی می 
كنید؟ برای جذب سرمایه گذاری 
نـاوگان  در  خصوصـی  بخـش 
مسـافری چه راهـكاری موثرتر 

است؟
ب��ا توجه به سیاس��ت های دولت 
درکنت��رل ت��ورم و همچنین برنامه 
ری��زی راه آهن جمهوري اس��امي 
ای��ران در ع��دم افزایش ن��رخ حق 
دسترسی و سیاس��ت های تشویقی 
راه آهن برای توس��عه ناوگان و نظر 
به افزایش هزینه های س��اخت واگن 
رش��د آرامی در توسعه ناوگان باری 

را شاهد هستیم.
 

آیا ظرفیت فعلی شبكه ریلی 
پاسـخگوی نیاز كشور است؟ با 
چه مشـكالتی در این زمینه رو 

به رو هستیم؟
کش��ور پهن��اور ای��ران ب��ا منابع 

زیرزمین��ی و رو زمین��ی ف��راوان و 
پراکنده درس��طح کشور و همچنین 
موقعی��ت ژئوپلیتیک��ی منطق��ه به 
عن��وان کری��دور ش��مال جنوب، 
ش��رق غرب هنوز نتوانس��ته است 
ب��ه دلی��ل محدودیت ه��ای موجود 
ریل��ی  در زیرس��اخت های ش��بکه 
ازجمله کمبود مسیرهای دوخطه و 
پرسرعت و همچنین کمبود نیروی 
کشش پاسخگوی نیازهای حمل بار 

و مسافر کشور باشد.
 

بـه نظـر می رسـد در دولـت 
یازدهـم نگاه ویژه ای نسـبت به 
توسـعه ایـن بخـش از حمـل و 
نقل جاری باشـد، تحلیل شما از 
سیاست های توسعه حمل و نقل 
ریلی در دولـت كنونی و تفاوت 

آن با دولت پیشین چیست؟
هر چند برنامه ها و سیاس��ت های 
دولت ه��ا در زمین��ۀ حم��ل و نقل 

ریلی بلندمدت ب��وده و دریک دوره 
و تحلی��ل  چهارس��اله نمی گنج��د 
سیاس��ت ها ب��دون در نظ��ر گرفتن 
درکوتاه م��دت  آن  عملکرده��ای 
عجوالنه اس��ت با این حال می توان 
گفت دول��ت جدی��د درگام اول به 
دنب��ال رقابتی ک��ردن حمل و نقل 
ریلی با جاده اس��ت که ش��رط الزم 
توس��عه حمل و نقل ریلی است ولی 
کافی نیس��ت. آمارها نشان می دهد 
حم��ل و نق��ل ریلی در بخ��ش بار 
چند س��الی اس��ت به دلی��ل وجود 
گلوگاه ه��ای متعدد از جمله کمبود 
مس��یرهای دوخطه و نیروی کشش 
درحال درجا زدن است که نیازمند 
حرکت ه��ای جه��ادی اس��ت البته 
در دول��ت فعل��ی همکاری های بین 
بخش��ی جهت توس��عه حمل و نقل 
ریلی دیده می ش��ود ک��ه می تواند 

بسیار موثر باشد.
 

تجهیـزات، نـاوگان و حـوزه 
فعالیـت و برنامـه های شـركت 
توكاریل را تشـریح نمایید؟ در 
حـوزه معادن چـه فعالیت هایی 

دارید؟
ش��رکت توکاری��ل دارای 1650 
ش��ش  لبه بلن��د  واگ��ن  دس��تگاه 
مح��وره بوده که ب��ا توجه به ناوگان 
شرکت های آسیا سیر ارس با داشتن 
1350 دس��تگاه ان��واع واگ��ن های 
لبه بلند، لبه کوتاه و مسطح و شرکت 
توکاکشش با داشتن 1062 دستگاه 
واگ��ن فله بر و مس��طح ک��ه هر دو 
شرکت صد در صد متعلق به شرکت 
توکاریل اس��ت، ظرفیت کل ناوگان 
گروه توکاریل مع��ادل حدود4800 
دس��تگاه واگن چهار محوره اس��ت. 
ای��ن ناوگان برای حم��ل مواد اولیه 
شامل کنسانتره و گندله سنگ آهن 
از معادن چادرملو، گل گهر، سنگان، 
زرندکرم��ان  ایرانی��ان،  س��یرجان 

حم��ل و نقل ريل��ی در بخش 
بار چند س��الی است به دليل وجود 
گلوگاه های متع��دد از جمله کمبود 
مس��يرهای دوخطه و نيروی کشش 
درح��ال درجا زدن اس��ت. برنامه ها 
و سياس��ت های دولت ه��ا در زمينۀ 
حم��ل و نقل ريل��ی بلندمدت بوده 
و دريک دوره چهارساله نمی گنجد 
و تحليل سياس��ت ها ب��دون در نظر 
گرفت��ن عملکرده��ای آن درکوتاه 
مدت عجوالنه است. به نظر مي رسد 
در دولت جديد درگام اول به دنبال 
رقابتی نم��ودن حمل و نقل ريلی با 
جاده اس��ت تا ش��رط الزم توسعه 
حمل و نقل ريلی فرآهم ش��ود. در 
اين خصوص مصاحب��ه اي با آقاي 
بهرام پرورش مدير عامل ش��رکت 
ت��وکا ريل انجام گرفت که در ادامه 

مي آيد.

مدیرعامل توکاریل در گفت وگو با ندای حمل ونقل ریلی:

حمل و نقل ریلي
نیازمند حرکت جهادیست
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وکارخان��ه گندله س��ازی اردکان به 
مقصد شرکت فوالدمبارکه اصفهان 
و همچنی��ن حمل محصوالت فوالد 
مبارکه به مقاصد مختلف و بخش��ی 
از ناوگان ش��رکت توکاکش��ش نیز 
جهت حمل گوگرد، پودر آلومینیوم 

و گندم استفاده می شود.

انتظارات شـما از متولی حمل 
و نقل ریلی كشور چیست؟

متولی حمل و نقل ریلی کش��ور 
درچن��د ح��وزه می  بایس��ت به رفع 

مشکات اقدام کند.
در ابت��دا درحوزه قان��ون گذاری 
ب��رای رقابت��ی کردن ای��ن صنعت 
نس��بت به کاهش تعرفه های حمل 
و نق��ل ریل��ی اقدام کنن��د درحوزه 
زیرس��اخت ب��رای رف��ع گل��وگاه با 
افزایش اعتب��ارات عمرانی و جذب 
س��رمایه گذاری داخلی و خارجی و 
همچنین ارای��ه کمک های باعوض 

و تس��هیات ارزان قیم��ت و بلن��د 
مدت ب��ه بخ��ش خصوص��ی اقدام 
نموده همچنین درحوزه فرابخش��ی 
نیز ایجاد تعامات مناس��ب با سایر 
نهاده��ا و وزارتخانه ها جهت جذب 
کمک های مادی و معنوی به عنوان 
یک حرکت ملی و توسعه فرابخشی 

می تواند اقدام کند.
 

نظـر شـما در رابطـه با بحث 
آهـن  راه  بیـن  رگوالتـوری 
و  ایـران  اسـالمی  جمهـوری 
فعـال  خصوصـی  شـركت های 
درحمـل و نقل ریلی چیسـت؟ 
درچـه  را  راهكارهـا  بهتریـن 

مواردی پیشنهاد می نمایید؟
در زمین��ه قانون گ��ذاری تعیین 
درنظرگرفتن  با  می بایست  تعرفه ها 
ش��رایط اقتص��ادی کش��ور و بازده 
بخ��ش  س��رمایه گذاری  معق��ول 
خصوصی انجام شود. درحال حاضر 

برخی از ش��رکت ها اقدام به فروش 
س��هام یا ناوگان خ��ود کرده اند که 
نشان دهنده عدم بازگشت سرمایه 
و س��وددهی مناس��ب در ش��رایط 
اقتصادی فعلی کشور است که زنگ 
خطری برای جذب سرمایه گذاری 
بخ��ش خصوصی اس��ت. برای حل 
موضوع، با توج��ه به این که راه آهن 
یک��ی از مهم ترین زیرس��اخت های 
کلیدی هر کشور اس��ت باید حتی 
ش��رکت های بخش خصوصی ریلی 
را از پرداخت هزینه حق دسترسی 
مع��اف نمود تا این بخش نیز بتواند 
با توس��عه ناوگان خود جهت جذب 

بیشتر بار به دولت کمک کند.
 

بحث تامین نقدینگی مناسب 
برای شركت ها و كارگزاران فعال 
درحمل و نقل ریلی الزم است از 

چه رویه ای پیروی كند؟
تامین نقدینگی برای شرکت های 

فع��ال ریل��ی می بایس��ت درجهت 
توس��عه و نوس��ازی ن��اوگان ریلی 
و با در نظرداش��تن نرخ بازگش��ت 
س��رمایه طوالن��ی و هزین��ه ه��ای 
تعمیر و نگهداری باال انجام ش��ود. 
در حال حاضر حاش��یه سود 10 تا 
15 درصدی در این صنعت به دلیل 
پرداخت حق دسترس��ی به شرکت 
راه آه��ن ب��ه هیچ عن��وان تکافوی 
هزینه های جاری و توس��عه ناوگان 
ش��رکت ها را نمی دهد و باتوجه به 
این ک��ه راه آهن جزئي از س��رمایه 
ملی و زیرساخت هر کشور است، در 
گام اول صفر کردن حق دسترس��ی 
بای��د در اولویت قرار گیرد و یا ارایه 
تس��هیات بلندم��دت ارزان قیمت 
نی��ز می تواند به جری��ان نقدینگی 

شرکت ها کمک کند.
 

تعامـل بنـادر و راه آهـن را 
چه قدر ضروری می دانید؟

درصورت تعامل مناس��ب راه آهن 
با بنادر جنوبی و ش��مالی کش��ور به 
عن��وان یکی از وجه های حمل و نقل 
ترکیبی درکشور حجم قابل توجهی 
از بار داخلی و ترانزیتی جابجا خواهد 
ش��د که می تواند به توسعه اقتصادی 
و اجتماعی کش��ور از طریق افزایش 

درآمد و اشتغال زایی کمک کند.

پرورش: با توجه به این كه 
راه آهن یكی از مهم ترین 

زیرساخت های كلیدی 
هر كشور است باید حتی 

شركت های بخش خصوصی 
ریلی را از پرداخت هزینه 

حق دسترسی معاف نمود تا 
این بخش نیز بتواند با توسعه 

ناوگان خود جهت جذب 
بیشتر بار به دولت كمک كند
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همای��ش پیم��ان حم��ل و نق��ل 
بین المللي ریل��ي »کوتیف« روز هاي 
بیس��تم و بیس��ت و یک��م آب��ان ماه 
1393 ب��ه میزبانی راه آهن جمهوری 
اسامی ایران در تهران برگزار شد. در 
این مراسم مس��والن رده باالی ریلي 
داخلي و س��ازمان های بی��ن المللی 
حض��ور داش��تند، از جمله محس��ن 
پورسیدآقایی مدیرعامل راه آهن، ژان 
پیر لوبینو، مدیرکل UIC، فرانس��وا 
داون، دبیرکل سازمان »اتیف«، الطاف 
اصغر، معاون مدیرکل سازمان »اکو« 
و معاونان راه آهن جمهوري اس��امي 
ایران. این همایش با هماهنگی اداره 
کل امور بین الملل و دفتر منطقه ای 
»UIC« خاورمیانه در تهران برگزار 
شد. هدف از این کنفرانس بین المللي 
آشنایي با مقررات COTIF )مقررات 
حمل و نقل بین المللي ریلي( بود که 
به میزباني راه آهن جمهوري اسامي 
ای��ران تح��ت حمای��ت اتحادیه بین 
المللي راه آهن ها »UIC«، س��ازمان 
اتیف، سازمان همکاري هاي اقتصادي 

»ECO« برگزار شد.
در اهمیت این همایش همین بس 
که ماه آینده نیز اجاس��ی با حضور 

کشورهای مختلف جهان در شهر ژنو 
سوییس برگزار می شود که هدف آن 
یکسان سازی قوانین و مقررات حمل 
و نقل ریلی در بین کش��ورهای عضو 

این پیمان است.
موضوع��ات  کنفران��س،  ای��ن  در 
فني همچ��ون به کارگی��ري مقررات 
COTIF در کشورهاي عضو مجمع 
س��ازمان  و  خاورمیان��ه  منطق��ه اي  
کااله��اي  نق��ل  و  حم��ل   ،ECO
 ،OTIF خطرن��اک، مق��ررات فن��ي
 ،CIM/SMGS مش��ترک  مقررات 
به کارگیري ضمایم COTIF مطرح 
ش��د و همچنین فرصتي فراهم ش��د 
تا تبادل اطاعات و مش��ارکت باالي 
ب��رای بهب��ود فعالیت هاي  تجربیات 
ریلي بار انجام شود. همچنین حمل و 
نقل کاالهای خطرناک و نحوه صدور 
بارنامه ه��ای مش��ترک م��ورد بحث 

وبررسی قرار گرفت.
در ای��ن میان، با هماهنگي صورت 
گرفت��ه ب��ا UIC مقرر ش��ده بود تا 
 RAME اج��اس  چهاردهمی��ن 
در حاش��یه کنفران��س COTIF در 

بعدازظهر روز اول برگزار شود.
 

گسترش حمل و نقل ریلی؛ با 
نگاه به فعالیت های بین المللی

در مراسم گش��ایش این همایش، 
تش��کیل  پورس��یدآقایی  محس��ن 
س��ازمان های ریلی را مربوط به قرن 
نوزده��م دانس��ت و گفت: ام��روزه با 
گسترش تعامل بین کشورها، اهمیت 
ارتباط بین دولت ها ضرورت تشکیل 
س��ازمان های ریلی و ارتباط آن ها با 
ه��م را دوچندان کرده اس��ت؛ اولین 
عضوی��ت راه آه��ن ای��ران مربوط به 
 UIC 1347 و الح��اق به س��ازمان
اس��ت و ارتباط با اوتیف به 1986 باز 

می گردد.
وی با اشاره به این که ایران حدود 
ده ه��زار کیلومتر خ��ط ریلی دارد و 
برای تعداد زی��ادی پروژه هاي ریلی، 
برنامه ری��زی ک��رده اس��ت گفت: ما 
درصدد گس��ترش حمل و نقل ریلی 
کش��ور خود هس��تیم و با نگاهی به 
فعالیت ه��ای بین المللی، ب��رای رفع 
موانع توسعه حمل و نقل می کوشیم.

پورس��یدآقایی ب��ا تاکید ب��ر لزوم 
اجرای قوانین موجود در هر سازمانی 
گفت: عدم رعایت قوانین از کشوری 
ب��ه کش��ور دیگ��ر بی تردی��د ب��رای 

ایجاد خواهد  بهره برداری ها مش��کل 
کرد.

مدیرعام��ل راه آه��ن، مش��کات 
توس��عه حمل و نقل ریل��ی را در دو 
بخش فیزیکی و غیر فیزیکی دانست 
و گفت: این نخس��تین بار اس��ت که 

سازمان اوتیف به ایران آمده است.
وی ب��ا اش��اره ب��ه برگ��زاری این 
کنفران��س در تهران ب��ا حضور هفت 
کش��ور عض��و اتحادیه بی��ن المللی 
راه آهن ه��ای جه��ان ی��ادآور ش��د: 
برای  آموزش��ی  دوره های  برگ��زاری 
آشنایی تمام دس��ت درکاران حمل و 
نقل ریلی در منطقه ضروری اس��ت و 
حضور بخش های دولتی و خصوصی 
کش��ورها، زمینه رف��ع موانع حمل و 
نقل ریلی در جهان و منطقه را فراهم 

می کند.

نقش مهم سازمان های 
بین المللی در روان سازی حمل 

ونقل ریلی
جمه��وری  راه آه��ن  مدیرعام��ل 
اس��امی ای��ران گفت: س��ازمان های 
بین المللی در تس��هیل و روانس��ازی 
حمل ونقل ریل��ی در جهان و منطقه 

براي نخستین بار نمایندگان سازمان "اوتیف" به ایران آمدند

نقش محوري ایران در  جاده ابریشم جدید
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نقش مهمی را ایف��ا می کنند و ایران 
نیز به دنبال افزایش ناوگان و تسهیل 
ت��ردد مطابق ب��ا اس��تاندارد جهانی 

است.
اف��زود:  پورس��یدآقایی  محس��ن 
راه آه��ن جمهوری اس��امی با برنامه 
ریزی های مناس��ب همواره به دنبال 
افزایش ن��اوگان و تس��هیل تردد در 
شبکه ریلی کشورهای منطقه مطابق 
با اس��تانداردها و قوانین بین المللی 

است.
افزای��ش همکاری های  وی گفت: 
ریلی با کش��ورهای همسایه، موجب 
می ش��ود تا تردد آسان ناوگان حمل 
و نقل ریلی در شبکه خط آهن های 

منطقه صورت گیرد.
وی تصری��ح ک��رد: ناهماهنگی در 
قوانی��ن و عدم عضوی��ت کش��ورهای 
منطق��ه در س��ازمان های بین المللی 
بر نح��وه تردد ن��اوگان ریلی در بین 
کش��ورهای مختلف جهان تاثیرگذار 
است و کش��ورهای منطقه باید موانع 
فعالیت ش��بکه حم��ل و نقل ریلی را 

برطرف سازند.
و شهرس��ازی  راه  وزی��ر  مع��اون 
اف��زود: توس��عه حمل و نق��ل ریلی، 
و  قانون��ی  مس��تلزم چارچوب ه��ای 
بین المللی است و وجود توافق نامه ها 
و موافقت نامه ه��ا و کنوانس��یون های 
بین المللی در تس��هیل ت��ردد ناوگان 
ریل��ی در بی��ن کش��ورهای مختلف 

جهان نقش مهمی ایفا می کند.

جابجایي ساالنه 28 میلیون 
مسافر و 34 میلیون تن كاال 

از طریق ریل
پورس��یدآقایی گفت: س��االنه 28 
میلیون مسافر و 34 میلیون تن کاال 
از طریق راه آهن جمهوری اس��امی 
ایران جابجا می ش��ود و قصد داریم با 
توسعه کریدورها توان ریلي کشور را 

باال ببریم.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: 
اکنون جمهوری اس��امی ایران بیش 
از دو هزار واگن مسافربری و 22 هزار 
واگن ب��اری در اختیار دارد و درصدد 
اس��ت ب��ا حض��ور بخ��ش خصوصی 
داخلي و خارجي حمل و نقل ریلی را 

در کش��ور توسعه دهد. پورسیدآقایي  
افزود: بی��ش از ده هزار کیلومتر خط 
ریلی در ایران احداث شده و طرح های 
متعددی برای اتصال راه آهن ایران با 
همس��ایگان در دس��ت اجراس��ت و 
ب��ه زودی در مرز ای��ران اینچه برون 
راه آهن ایران با ترکمنس��تان افتتاح 

می شود.
 مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی با 
بیان این که خط آهن اینچه برون در 
توسعه ترانزیت در منطقه نقش مهمی 
ایفا خواهد کرد، گفت: ترکمنستان و 
قزاقس��تان برای اتصال ب��ه این خط 
آهن و دسترس��ی به بازارهای جهانی 
بی��ش از 700 کیلومت��ر خط آه��ن 

احداث کرده اند.
مدیرعامل راه آهن افزود: س��االنه 
بار زیادی در قزاقس��تان برای انتقال 
به بازارهای جهانی آماده می شود لذا 
پایانه ریلی اینچه برون که می تواند در 

انتقال آن به ط��رف جنوب و اروپا از 
طریق خط آهن ای��ران نقش مهمی 
ایفا کند، مورد توجه ترکمنس��تان و 
قزاقستان است. پورسید آقایی افزود: 
عاوه بر اس��تفاده کشورهای آسیای 
میان��ه از این خط آهن، اس��تان های 
غربی چی��ن نیز می توانن��د کاالهای 
خود را از طریق قزاقستان با استفاده 
از این مس��یر به بازاره��ای اروپایی و 

منطقه انتقال دهند.
به گفته ای��ن مقام مس��ئول، ماه 
آینده نیز اجاسی با حضور کشورهای 
مختلف جهان در ژنو برگزار می شود 
که ه��دف آن یکسان س��ازی قوانین 
و مق��ررات حمل ونق��ل ریلی در بین 
کش��ورهای عضو این پیمان است تا 
قطارهای حامل بار و مسافر با سهولت 
بیش��تری از خط آهن کشورها عبور 

کنند.
 

اتصال قاره ها به هم براي 
ایجاد راه ابریشم جدید

در ای��ن همایش ژان پی��ر لوبینو، 
مدیرکل UIC ضمن ابراز خرسندی 
از برگ��زاری ای��ن کنفرانس توس��ط 
ایران گفت: بس��یار خوشحال هستیم 
که به خاطر حض��ور در این کنفرانس 

بین المللی به تهران سفر کردم.
بین المللی  اتحادی��ه  گفت:  لوبینو 
راه آهن ه��ا با داش��تن 240 عضو در 
سرتاس��ر جهان، س��ازمان منحصر به 
فرد ریلي است. در منطقه خاورمیانه 
48 عض��و داری��م و کش��ور ایران هم 

چهار عضو در این سازمان دارد.
لوبینو مهم ترین هدف را داش��تن 
بین��ش و دورنم��ا دانس��ت و گفت: 
ای��ن مهم کم��ک مي کند ت��ا بتوان 
سرمایه گذاري هاي جدید جذب کرد 
و پروژه هاي ریلي را هرچه س��ریع تر 

به پیش ببریم.
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وي گفت: قصد ما اتصال قاره ها به 
هم و ایجاد راه ابریشم جدید است.

وي ادامه داد: خ��ط آهن ها امروز 
ب��ه عنوان پلی بین ش��هرها، مناطق، 
کش��ورها و نس��ل ها نق��ش آفرینی 
می کنند ب��ه طوری که ق��رن 21 را 
قرن توسعه خطوط راه آهن می نامند 
و ب��رای همی��ن این جا هس��تیم، بی 
تردید ایران در این جریان و برقراری 
این پل سهم بزرگی دارد، امیدوارم با 
همکاری همه جانبه موفق به رسیدن 

همه اهدافمان شویم.
کنفران��س  در  لوبین��و  پی��ر  ژان 
با  کوتیف،  کنوانس��یون  بین الملل��ی 
اش��اره به برگزاری ای��ن کنفرانس با 
حضور کش��ور های منطقه در تهران، 
نقش مهم ایران را در ش��بکه حمل و 
نقل ریلی جهان برجس��ته دانست و 
گفت: برگزاری این مجمع عمومی در 
توس��عه حمل و نقل ریلی در منطقه 
بس��یار تاثیرگذار اس��ت زیرا ش��بکه 
حم��ل و نقل ریلی ایران در توس��عه 
خ��ط آهن های کش��ورهای منطقه و 
مس��یرهای بین المللی س��هم زیادی 

برعهده دارد.
در   UIC مدی��رکل  ادام��ه  در 
س��ازمان  فعالیت ه��اي  خص��وص 
متبوعش با نگاهي به وضعیت ترافیک 

ریلی در منطقه پرداخت.

 یكسان سـازي قوانین جزو 
وظایف راه آهن ها است

»فرانس��وا داون« دبیرکل سازمان 
اتیف نیز ضم��ن تاکید بر نقش ایران 
در تس��هیل ترافیک بین المللی گفت: 
اتیف با داش��تن 49 کش��ور عضو و با 
پیوس��تن به اتحادیه اروپ��ا به دنبال 

تسهیل ترافیک بین المللی است.
دبی��رکل س��ازمان اتی��ف گف��ت: 
راه آهن ایران در ش��بکه حمل و نقل 
ریلی شرق به غرب و شمال به جنوب 
خ��ط آهن های کش��ورهای منطقه و 

جهان نقش مهمی بر عهده دارد.
فرانس��وا داون افزود: تسهیل تردد 
ن��اوگان حمل و نقل ریلی در ش��بکه 
جهان  کش��ورهای  آهن های  خطوط 
داراي اهمیت بس��یار باالیي است و با 
حضور تمام کشورهای عضو اتحادیه 
اروپا در س��ازمان اتی��ف در تصویب 
قوانین و مقررات به منظور روان سازی 
حرکت قطارها بر روی شبکه ریلی در 
کش��ورهای مختلف تاثیرگ��ذار بوده 

است.
افزود:  اتی��ف  س��ازمان  دبی��رکل 
عاوه بر کش��ورهای غربی بسیاری از 
کشورهای شرقی نیز عضو این سازمان 
هستند و همه کشورهای عضو در این 
س��ازمان با توجه به پیم��ان کوتیف 
درص��دد تردد حم��ل و نقل ریلی در 

مسیرهای بین المللی هستند.
داون اظه��ار ک��رد: برطبق قوانین 
اروپ��ا وج��ود ی��ک س��ازمان ب��رای 
تعیین قوانین برای تس��هیل ترافیک 
بین الملل��ی ض��رورت دارد و وظیفه 
اتیف تعیین مقررات یکپارچه، آسان 
و عمل گراست؛ این همان چیزی است 
که مس��ئوالن ایران هم بر آن تاکید 
یعن��ی ساده س��ازی؛ بی تردید  دارند 
طب��ع راه آهن ه��ا هم با ای��ن منظور 
سازگار اس��ت. با اجرای این مقررات 
توس��ط کشورهای عضو، ترافیک بین 
المللی در خط��وط ریلی جهان بیش 

از پیش روانسازی شود.
 

ایجاد بارنامه مشترک راه حل 
ترافیک هاي مرزي

در ای��ن همای��ش عب��اس نظري 
مدی��رکل ام��ور بی��ن الم��ل راه آهن 
جمهوري اسامي ایران و مدیر دفتر 
منطق��ه اي خاورمیان��ه  UIC گفت: 
ایران در 9 س��ازمان بین الملي عضو 
اس��ت. ناهماهنگي قوانین از کشوري 
به کش��ور دیگر موجب خواهد شد تا 
ترافیک رواني نداش��ته باشیم و عدم 
عضوی��ت کش��ورها در س��ازمان هاي 
بین المللي باعث مي ش��ود مشکاتي 
در مرزه��ا براي ص��دور مجوز بارنامه 
ایجاد شود و یا تشریفات گمرکي و یا 

تنظیم اسناد به پیچیدگي هایي دچار 
شود که این امر سیر قطار را با مشکل 

مواجه مي کند.
نظ��ري، مش��کات اصل��ي حمل 
و نقل ریل��ي بین المللي را یکس��ان 
نبودن قوانین گمرکي در مس��یرهاي 
ترانزیتي، اختاف عرض ریل ها و کم 
بودن بوژي و نبود زیربناهاي مناسب 
دانس��ت و گفت تاخی��ر زیاد قطار در 
مرزه��ا، رقاب��ت پذیر نب��ودن قیمت 
حمل و نقل ریلي نسبت به جاده ها و 
عوامل سیاسي منطقه اي موجب شده 
ت��ا ترانزیت بار دچ��ار پیچیدگي هاي 

بیشتري شود.
وي گف��ت: آمادگ��ي داری��م اگر 
کش��ورهاي هم جوار از جمله ترکیه 
و ترکمنستان هم اعام آمادگي کنند 
و موان��ع موجود را بردارن��د با ایجاد 
بارنامه هاي مشترک بخشي از ترافیک 

عمده مرزي را حل کنیم.

نیم نگاهي به موانع موجود 
بیندازیم

در ادام��ه ای��ن همای��ش »الطاف 
اصغ��ر« معاون دبیرکل س��ازمان اکو 
گفت: امیدواریم این چنین جلساتي 
باعث همکاري و اتصال بهتر کشورها 
ش��ود. همان طور که آگاهید راه آهن 
بین ایران، ترکمنس��تان و قزاقستان 

پورسيد آقایی: راه آهن 
جمهوری اسالمی با 

برنامه ریزی مناسب همواره 
به دنبال افزایش ناوگان و 

تسهيل تردد در شبكه ریلی 
کشورهای منطقه مطابق با 

 استانداردها و قوانين 
بين المللی است

فرانسوا داون: تسهيل تردد 
ناوگان حمل و نقل ریلی 

در شبكه خطوط آهن های 
کشورهای جهان داراي اهميت 

بسيار باالیي است.

عباس نظری: مشكالت اصلي 
حمل و نقل ریلي بين المللي، 
یكسان نبودن قوانين گمرکي 

در مسيرهاي ترانزیتي، 
اختالف عرض ریل ها و کم 

بودن بوژي و نبود زیربناهاي 
مناسب است

ژان پير لوبينو: خط آهن ها 
امروز به عنوان پلی بين 

شهرها، مناطق، کشورها و 
نسل ها نقش آفرینی می کنند 

به طوری که قرن 21 را 
قرن توسعه خطوط راه آهن 

می نامند و برای همين موضوع 
این جا هستيم.
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راه اندازي مي ش��ود و دقیق تر بگویم، 
قرار اس��ت ترکمنس��تان مسیر خود 
را در دس��امبر 2014 تکمیل کند و 
امیدواریم اوتی��ف و UIC تجربیات 
خ��ود را در اختی��ار م��ا بگذارند. این 
اج��اس به ما کمک خواه��د کرد تا 
با اوتیف و قوانین آن آش��نا شویم تا 
ترافیک ریلي تس��هیل شود. امیدوارم 
نی��م نگاهي هم به موانع موجود و راه 

حل هاي رفع آن توجه شود.

مهم ترین موضوعات مطرح 
شده در این كنفرانس:

 مروري اجمالي بر فعالیت ها در 
حوزه حمل ونقل ریلي

راه اندازي  وضعی��ت  آخری��ن   
و بهره ب��رداري منظ��م از قطاره��اي 
کانتین��ري اک��و و ترافی��ک ریلي در 

منطقه
 آخرین پیشرفت هاي پروژه هاي 

احداث راه آهن در منطقه
 قرارداده��اي حم��ل CIV و 

CIM
CIM/ مش��ترک  بارنام��ه   

SMGS
  تفاوت ها در مقایسه با بارنامه 

CIM
 حم��ل مس��افر وکاال، تب��ادل 
واگن ها به ویژه ب��ا نگاهي به ضمائم 

جدید کوتیف
  گس��تره و ه��دف APTU و 

ATMF
  م��روري کلي بر مقررات قابل 

ATMF و APTU اجرا تحت
 معافی��ت از مس��ئولیت ها در 
دولت ه��اي عضو)ب��ه عن��وان مثال، 

مرجع ذیصاح، نهاد ارزیابي کننده(
 اصول پذیرش وسایط نقلیه در 

ترافیک بین المللي
 مسئولیت ها در حین ترافیک 

بین المللي، شامل تعمیر و نگهداري
 مق��ررات کااله��اي خطرناک 
و نح��وه ارتباط آن ب��ا مقررات حمل 
کاالهاي خطرناک در سایر شیوه هاي 

حمل ونقل
 کاربرد کوتیف در خاورمیانه و 

کشورهاي عضو اکو

درحاش��یه کنفرانس پیمان کوتیف فرصتي دست 
داد ت��ا مصاحبه اي اختصاصي ب��ا ژان پیر لوبینو مدیر 
کل اتحادیه بین المللي راه آهن ها »UIC« داش��ته 

باشیم که در ادامه مي خوانید.

تاثیر بحران اخیـر نفتی و كاهش قیمت نفت 
را بر توسـعه راه آهن، به خصوص در كشورهای 
منطقـه خاورمیانه كه اقتصادشـان وابسـتگی 

زیادی به نفت دارد، چگونه ارزیابی می كنید؟
فکر م��ی کنم راهب��ردي براي توس��عه کریدورها 
برمبناي حمل و نقل ریلی اس��توار است. حمل و نقل 
ریلي به عنوان پش��تیبان و ستون فقرات حمل و نقل 
و یک راهبرد بلندمدت محس��وب مي شود، به طوری 
که دیگر نوسانات و باال و پایین رفتن قیمت نفت نمی 
توان��د نقش و اهمیت چندان��ی در آن بازی کند. زیرا 
در این جا چی��زی بیش از هزینه های عملیاتی مطرح 
است، از جمله: بحث ظرفیت، قابل اطمینان و اعتماد 
بودن، حمل کاالهاي سنگین در مسیرهاي طوالني و 
ارتباطات مس��تحکم و عمیق با کشورهای همسایه و 
اتصال به کریدورهاي بین المللي مطرح اس��ت. تصور 
می کنم به همین دلیل اس��ت ک��ه در این قرن، ریل 
هرچه بیشتر و بیشتر یک پروژه بلندمدت و به عنوان 
ش��یوه ی برتر حم��ل و نقل برای آینده مطرح ش��ده 
است؛ البته نه به تنهایی، بلکه ریل به صورت مکملی 
در کنار دیگر اشکال حمل و نقل. و این جا بحث حمل 
و نقل ترکیبی پیش مي آید؛ جایي که باید تاش شود 
توازن مناسبی ، بین نوسانات قیمت نفت و میان دیگر 

اشکال حمل و نقل برقرار  شود. 

همكاری بین المللی كشـور ایران در زمینه ی 
حمل و نقل ریلی را نسـبت به سال های گذشته 

چه طور ارزیابی می كنید؟ 
مش��خصا ایران نیز در حال س��رمایه گ��ذاری در 
صنعت حمل و نقل ریلی اس��ت. زیرا ایران نیز مانند 
بس��یاری دیگر از کش��ورها متوجه این مس��ئله شده 
اس��ت که ریل ش��یوه پایدار حمل و نقل اس��ت؛ چه 
از نظر کاهش انتش��ار دی اکس��ید کربن، چه میزان 
مص��رف انرژی و س��وخت؛ و همچنین به علت حمل 
انبوه صرفه اقتصادی خوبی به همراه دارد. این مسئله 
یکی از دالیلی اس��ت که سازمان ملل در حال حاضر 
توس��عه ریل را در دستور کار حمل و نقلی خود قرار 
داده اس��ت. البته همان گونه که قبا گفتم، و ش��اید 
هم��ان نکته ای س��ت که باید به آن دقت بیش��تری 

ش��ود، این است که ریل نه به تنهایی بلکه در کنار و 
مکمل دیگر اش��کال حم��ل و نقل باید در نظر گرفته 
و توسعه داده شود. در نتیجه زنجیره ی حمل و نقلی 
ترکیبی ب��ه وجود خواهد آمد که خود بهینه س��ازی 
منافع و ارزش افزوده ی تک تک آن اش��کال حمل و 

نقلی تشکیل دهنده را در پی خواهد داشت.
نقش ایران را در توسـعه شبكه ریلي جهاني 

چگونه ارزیابي مي كنید؟
ایران به خاطر موقعیت خاص جغرافیاي و مرکزیتي 
که دارد نقش بسیار مهمي در توسعه شبکه ریلي در 
منطقه دارد. ایران این نقش را هم در گذش��ته داشت 
و در حال حاضر هم دارد. ایران مي تواند نقش مهمي 
در توس��عه کریدورهاي بین المللي ب��ازي کند. ایران 
دهه هاس��ت که عض��و اتحادیه بین الملل��ي راه آهن ها 
اس��ت. ما با ایران ارتباط بس��یار تنگاتنگي داشته ایم. 
ایران براي همکاري ریلي با کشورهاي همسایه خیلي 
باز عمل مي کند، به همین دلیل در منطقه خاورمیانه 
ریاس��ت مجمع راه آهن هاي خاورمیانه با ترکیه است 
ولي دفتر منطقه اي خاورمیانه در تهران اس��ت. شما 
با کش��ورهاي منطقه ارتباط خوبي دارید و به عنوان 
یک چهارراه که هم با ش��مالجنوب و هم ش��رق 
غرب نق��ش مهمي دارد. اطاع دارم که دولت ش��ما 
س��رمایه گذاري باالیي براي توسعه حمل و نقل ریلي 

در نظر دارد که براي من خبر خوشایندی است.
راه آهن اینچه برون چقدر در توسعه ترانزیت 

كاال در منطقه و جهان تاثیرگذار باشد؟
پاس��خ به این پرس��ش راحت نیس��ت، بستگي به 
زیربناهاي س��اخته ش��ده و ترافیکي دارد که در این 
مس��یر ایجاد خواهد ش��د اما باید در نظر داش��ت که 
حجم مبادالت کاال که با حمل و نقل ریلي بین خاور 
دور و اروپا س��االنه انجام مي ش��ود 600 میلیارد دالر 
است و سهم این کریدور ریلي با این خط ممکن است 

به سه تا چهار درصد برسد.

گفتگوی اختصاصي نداي حمل و نقل ریلي
UIC پويا مهرابي با مدیر کل
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هم  زمان با کنفرانس بین المللی 
آش��نایی ب��ا کنوانس��یون حمل و 
نقل بی��ن المللی ریل��ی )کوتیف(، 
مجم��ع  اج��اس  چهاردهمی��ن 
راه آهن ه��ای  روس��اي  منطق��ه ای 
خاورمیان��ه ب��ه میزبان��ی راه آه��ن 
جمهوری اس��امی ایران در تهران 

برگزار شد.
ای��ن کنفرانس در بیس��تم آبان 
ماه س��ال جاری به میزباني راه آهن 
جمهوري اس��امي ایران  با حضور 
محس��ن پور س��یدآقایي مدیرعامل 
اس��امي  جمه��وري  راه آه��ن 
ای��ران، عب��اس نظري مدی��ر دفتر 
داون  فرانسوا  خاورمیانه،  منطقه اي 
دبی��رکلOTIF، ژان پیی��ر لوبینو 
مدیرکل UIC و دبیرکل س��ازمان 
همکاری ه��ای اقتص��ادی ECO و 
روس��اي راه آهن هاي خاورمیانه در 

تهران برگزار شد.

دوماهنامه  خبرن��گار  گزارش  به 
حمل و نقل ریلي، در این کنفرانس 
مس��ایل مختل��ف فن��ی و توس��عه 
همکاري ه��اي منطق��ه اي و بی��ن 
المللي در کش��ورهای عضو مجمع 
منطق��ه ای خاورمیانه مورد بحث و 

تبادل نظر قرار گرفت.
 در ابت��داي این برنامه محس��ن 
راه آهن  عامل  مدیر  پورس��یدآقایي 
جمهوري اسامي ایران گفت: ابتدا 
باید مروري بر اقدام هاي انجام شده 
در ایران و منطقه داش��ته باش��یم. 
چهاردهمی��ن  تش��کیل  از  ه��دف 
راه  منطق��ه ای  مجم��ع  اج��اس 
جان  دمیدن  خاورمیان��ه  آهن های 
ت��ازه به فعالیت ه��ا و همکاري هاي 

منطقه اي است.
وي گف��ت: اواخر آذرماه مس��یر 
ایرانترکمنس��تان قزاقس��تان به 
ط��ول 900 کیلومت��ر راه ان��دازي 

خواهد ش��د که هم اکنون کش��ور 
اندازي  راه  مش��غول  ترکمنس��تان 

مسیر خود است.
مدیرعام��ل راه آهن با اش��اره به 
وجود حوادث ناگوار از جمله جنگ 
و حمله هاي تروریس��تي در منطقه 
ریلي  پروژه هاي  گفت: خوشبختانه 
در حال رش��د و توس��عه است و در 
آین��ده نزدیک ش��اهد ش��کوفایي 
و ترافی��ک ب��اال و روان در منطقه 
خواهیم بود، همچنین الزم اس��ت 
با گسترش  تا کشورهاي منطقه اي 
همکاري ه��ا و افزای��ش اتص��االت 
منطقه اي موجب ش��وند تا سیستم 
یکپارچه حمل و نق��ل ریلي ایجاد 

شود.
حس��ن  گف��ت:  پورس��یدآقایي 
روحاني تاکید ویژه ای براي توسعه 
حم��ل و نقل ریلي و اتصال ش��بکه 
ریلي به کش��ورهاي همس��ایه دارد 

و امیدواری��م با ای��ن رویکرد دولت 
تدبیر و امید، جایگاه ایران در حمل 
و نقل ریلي، هم در خاورمیانه و هم 

در جهان ارتقا یابد.
وي گف��ت: نش��ان ای��ن رویکرد 
جدید، در دس��ت احداث بودن ده 
ه��زار کیلومتر خ��ط جدید ریلي و 
دو خطه کردن سه هزار کیلومتر از 
ش��بکه ریلي کشور است. همچنین 
طرح قطار پرس��رعت تهرانمشهد 
و تهراناصفهان در دستور کار قرار 
دارد که به دنب��ال جذب بودجه از 
دولت براي این دو طرح ریلي برقي 

هستیم.
محسن پورس��یدآقایي از اتصال 
شبکه ریلي به معادن و جلب بخش 
براي  خصوصي "خارجي و داخلي" 
س��رمایه گذاري در حم��ل و نق��ل 
ریل��ي به عنوان اولویت هاي راه آهن 
جمهوري اسامي نام برد و گفت: از 

دمیدن جان تازه به فعالیت ها 
و همكاري هاي منطقه اي

چهاردهمین اجالس مجمع منطقه ای راه آهن های خاورمیانه برگزار شد
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دیگر برنامه ها مسیر قزوینرشت
آستارا است که 90درصد زیرسازي 
قزوینرشت به طول 200 کیلومتر 
انجام شده و مسیر رشتآستارا به 
ط��ول 170 کیلومتر ب��ا توافقي که 
با روس��یه انجام داده ایم توسط این 

کشور انجام خواهد شد.
فاینان��س  راه آه��ن  مدیرعام��ل 
ب��راي  س��رمایه گذاري  ج��ذب  و 
پروژه ه��اي منطق��ه اي را از دیگ��ر 
کارهاي در دس��ت اقدام دانس��ت و 
 UIC گف��ت: امیدواریم ب��ا کمک
بتوانیم س��رمایه گذاران خارجي را 
دعوت به س��رمایه  گذاري در ایران 

کنیم.
در ادامه این برنامه ژان پیر لوبینو 
مدی��ر کل UIC از ایران به خاطر 
برگزاري این همایش تش��کر کرد و 
گفت: خاورمیانه پ��ل میان غرب و 
ش��رق اس��ت و ابراز امیدواري کرد 
تا همکاري و مش��ارکت کشورهاي 
منطق��ه خاورمیان��ه افزای��ش پیدا 

کند.
در ادام��ه عباس نظري مدیر کل 
ام��ور بین المل راه آه��ن جمهوري 
دفت��ر  مدی��ر  و  ای��ران  اس��امي 
منطقه اي خاورمیانه  UIC گزارشي 
از فعالیت هاي این دفتر ارایه کرد و 
گف��ت وظیفه ما هماهنگي و برنامه 
ریزي براي اعضا اس��ت تا مشارکت 

و فعالی��ت هاي منطق��ه اي افزایش 
یابد.

وي گفت: وظیفه دفتر منطقه اي 
 UICعب��ارت از تحکی��م جامع��ه
RAME ، گسترش  همکاري بین 
اعضاي آن و شناس��ایي زمینه هاي 
جدی��د براي هم��کاري بین المللي 
اس��ت. دفتر منطق��ه اي همچنین  
اعضاي خاورمیانه را تشویق خواهد 
کرد ت��ا در فعالیت ه��اي نهادهاي 
فن��ي UIC )فوروم ه��ا و پایگاه ها( 

مشارکت مستقیم و بیشتري داشته 
باشند.

دفتر منطقه اي با ارتباط نزدیک 
ب��ا UIC و هماهن��گ کننده امور 
خاورمیانه، ریاست مجمع منطقه اي 

و اعضا فعالیت مي کند.
در ادام��ه ای��ن جلس��ه برخي از 
روس��اي راه آهن ه��اي خاورمیان��ه 
در رابط��ه ب��ا عملک��رد، برنامه ها 
و راهکارهایش��ان س��خناني ای��راد 
کردند. روس��اي راه آهن هاي مجمع 
منطق��ه اي خاورمیان��ه از آخری��ن 
پیشرفت هاي ریلي در راه آهن هاي 
متب��وع خ��ود، گ��زارش مدیر کل 
اتحادی��ه بی��ن الملل��ي راه آهن ها 
)UIC( از فعالیت ه��ا و برنامه هاي 
دفتر مرکزي UIC و نیز برنامه هاي 
این اتحادیه براي منطقه خاورمیانه، 
گزارش فعالیت هاي دفتر منطقه اي 
خاورمیانه UIC در تهران توس��ط 
مدیر این دفتر به ویژه برگزاری چند 
اج��اس و همایش بین الملی اخیر 
در خص��وص حم��ل و نقل ریلی به 
میزبانی راه آهن جمهوري اسامي 
ایران، بررس��ي و تصمیم گیري در 
خص��وص برنامه هاي م��دون براي 
و  خاورمیان��ه  منطق��ه اي   ،2015
بررسي عضویت هاي جدید به همراه  
س��ایر موضوعات دیگر از مهمترین 
مس��ائل مورد طرح و بحث در این 

اجاس بود.
 ش��ایان ذکر اس��ت که اتحادیه 
 )UIC( بی��ن الملل��ی راه آهنه��ا
ب��ا بی��ش از 90 س��ال قدم��ت و 
عضوی��ت بی��ش از 240 راه آهن و  
ش��رکت های ریلی بزرگاز  پنج قاره 
جهان، به عنوان یک سازمان مهم و 
بین المللی پیشرو در توسعه حمل 
و نقل ریلی به ش��مار می رود که به 
ارایه استانداردها و دستورالعمل ها و 
گزارش های فنی در زمینه های حمل 
و نقل ریلی مسافر، بار، سیستم های 
سریع الس��یر، خط و زیربنا، ناوگان، 
عای��م و ارتباطات ریل��ی، ایمنی و 
امنیت ریل��ی، ان��رژی، کریدورهاي 

حمل و نقل ریلي می پردازد.
دای��ره  گس��ترش  منظ��ور  ب��ه 
فعالیت های خ��ود در تمام جهان و 
مشارکت بیشتر اعضا در پروژه ها و 
برنامه های دفتر مرکزی UIC، این 
اتحادیه به شش مجمع منطقه ای با 
محوریت دفتر مرکزي این اتحادیه 

در پاریس تقسیم شد.
راه آهن ایران بیش از 67 س��ال 
اس��ت که عضو این اتحادیه اس��ت 
و ه��م اکنون ایران ج��زو 21 عضو 
هی��ات اجرای��ي این س��ازمان که 
هیاتي سیاستگزار و تصمیم گیرنده 
و نی��ز ناظر فعالیت هاي آن اس��ت 

به شمار  مي رود.

پور سيد آقایي: اتصال شبكه 
ریلي به معادن و جلب بخش 

خصوصي "خارجي و داخلي" 
براي سرمایه گذاري در 

حمل و نقل ریلي به عنوان 
اولویت هاي راه آهن جمهوري 

اسالمي قرار دارد.
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رشد چشمگیر حمل 
و نقل ریلی بنادر 

خوزستان به میزان 92 
درصد

 مدی��ر کل بن��ادر و دریان��وردی 
استان خوزستان با اشاره به اهمیت 
حم��ل و نق��ل ریل��ی در کش��ور و 
ضرورت مدیری��ت زنجیره ی تأمین 
با به��ره گیری از ظرفی��ت ریلی، از 
رشد 92درصدی تناژ حمل ریلی به 
میزان 871هزار و668 تن در هفت 

ماهه امسال خبر داد.
به گزارش نداي حمل و نقل ریلي، 
»سعداله عبداللهی« مدیر کل بنادر 
و دریانوردی اس��تان خوزس��تان در 
تشریح عملکرد بنادر خوزستان طی 
هفت ماه گذش��ته در زمینه حمل و 
نقل ریلی کاال در بنادر استان، افزود: 
طی این مدت تعداد 16 هزار و 448 
دستگاه واگن انواع کاال را از مجتمع 
بندری ام��ام خمینی)ره( به س��ایر 
نقاط کشور حمل کرده که نسبت به 
مدت مشابه در سال گذشته رشدی 

88 درصدی را نشان می دهد.
عبداللهی، غات، کود شیمیایی، 
مواد معدنی و نهاده های کش��اورزی 
را از جمله کاالهای عمده برش��مرد 
که طی این مدت در بنادر خوزستان 
تخلیه شده و برای کاهش بار ترافیک 
جاده ای بخش��ی از این محموالت از 
طریق ری��ل به اقصی نقاط کش��ور 

جابجا شده اند.
مدی��ر کل بن��ادر و دریان��وردی 
اس��تان خوزستان، با اشاره به تاش 
های صورت گرفته توس��ط مدیران 
دریای��ی و ریلی کش��ور ب��رای ارتقا 
ظرفی��ت و به��ره وری حمل و نقل 
ریلی، خاطر نش��ان کرد: کاهش بار 
ترافیک جاده ای و در نتیجه کاهش 
آمار تلفات انسانی و عوارض زیست 
محیط��ی و افزایش ایمنی جاده ها و 
س��امت و ایمنی کاال از جمله اهم 
م��واردی اس��ت که با نشس��ت های 
کارشناس��ی و تصمیمات اتخاذ شده 
در س��طوح کان مدیریتی کش��ور 

مقدور شده است.

دوباره خروج از ریل در محور 
جنوب

قطار باري در سوزن هاي 
ورودي ایستگاه دچار 

سانحه شد
درایس��تگاه  ب��اري  قط��ار  ی��ک 
»کش��ور« محور جنوب هنگام عبور 
از سوزن هاي شمالي ایستگاه از خط 
خارج و موجب مس��دود ش��دن این 

خط شد.
به گ��زارش رواب��ط عموم��ي راه 
آهن جمهوري اس��امي ای��ران؛ در 
این اطاعیه آمده اس��ت: در ساعات 
ابتدای��ي روز شش��م آب��ان یک قطار 
ب��اري در مح��ور جن��وب حدفاصل 
»درود– اندیمش��ک »هنگام عبور از 
س��وزن هاي شمالي ایس��تگاه از خط 
خارج و موجب مس��دود ش��دن این 
خط شد. این امر موجب شد تا چند 

ساعت مسیر مسدود باشد.

سیناریل برای خرید 
واگن از چین و هند 

کمک می گیرد
 مدیرعامل سیناریل از اخذ فاینانس 
چین و هند ب��رای خرید واگن باری 
و دس��تگاه واگن برگردان خبر داد و 
گفت: هزار دس��تگاه واگ��ن باری از 
مح��ل اخ��ذ تس��هیات 80 میلیون 
مل��ی  توس��عه  صن��دوق  یوروی��ی 
خریداری کرده ای��م ضمن آنکه صد 
دس��تگاه لکوموتیو نیز ب��ه زودی از 

راه آهن خریداری می کنیم.

توسعه حمل ونقل 
ریلی بین ایران و 

قرقیزستان
ب��ا توجه ب��ه ش��رایط خوبی که 
جمهوری قرقیزس��تان دارد، ایران 
می توان��د آینده خوب��ی در بخش 
صادرات خدمات فنی و مهندس��ی 
داشته باش��د؛ ضمن آن که بخش 
ارتباط��ات به ویژه حمل ونقل ریلی 

بین دو کشور توسعه می یابد.

»محس��ن صالحی نی��ا« مع��اون 
وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت 
جمهوری اس��امی ایران که برای 
حض��ور در نمایش��گاه اختصاص��ی 
ایران در جمهوری قرقیزس��تان به 
پایتخت این کش��ور س��فر کرده با 
اش��اره به این مطل��ب تصریح کرد: 
فرصتی  نمایش��گاه  ای��ن  برگزاری 
ش��د تا به »بیشکک« سفر کنیم و 
از نزدیک با ظرفیت ها و مش��کات 
س��رمایه گذاری در این جا بیش��تر 

آشنا شویم.
وی ادام��ه داد: به م��وازات این 
نمایش��گاه، ماقات های��ی را نیز با 
مقامات قرقیزستان انجام دادیم از 
جمله دیدار با معاون نخست وزیر، 
وزیر حمل  و نقل و وزیر اقتصاد این 
کش��ور و همچنی��ن موفق ش��دیم 
بازدی��دی از منطق��ه آزاد تج��اری 
»س��ز« در بیشکک داش��ته باشیم 
که در این بازدید ضمن گفت و گو با 
مدیر این منطقه، با فعالیت چندین 
ش��رکت از حدود ده شرکت فعال 
ایران��ی در آن جا از نزدیک آش��نا 

شدیم.

صالحی نیا گفت: با توجه به شرایط 
خوبی ک��ه جمهوری قرقیزس��تان 
دارد، فکر می کنی��م بتوانیم آینده 
خوبی را در بخش صادرات خدمات 
فنی و مهندس��ی داش��ته باش��یم 
ضمن آن ک��ه ظرفیت هایی که در 
زمین��ه ارتباطات 2 کش��ور وجود 
دارد، به وی��ژه در حوزه حمل و نقل 

ریلی باید توسعه یابد.
مع��اون وزیر صنع��ت، معدن و 
تجارت ایران افزود: با توجه به فعال 
شدن اتحادیه گمرکی و حضور آتی 
قرقیزستان در آن، این امر می تواند 
بازار بسیار گسترده ای را پیش روی 
ما ب��از کند. نمایش��گاه اختصاصی 
ایران در تاریخ 30 مهرماه در محل 
کاخ »ورزش« واق��ع در پایتخ��ت 
قرقیزستان افتتاح شد و تا پایان 3 

آبانماه در این مکان برقرار بود.

طرح قابلیت سازي 
کارکنان راه آهن آغاز 

مي شود
به گزارش روابط عمومي راه آهن 
جمهوري اسامي ایران، راه آهن برای 

برداري برسد، بین 17 تا 20 میلیون تن محصوالت 
و بار خواهیم داش��ت و نیاز اس��ت ب��راي حمل این 

حجم باالي بار از شبکه ریلي استفاده شود.
کرباس��یان تاکید کرد: شبکه ریلي در برخي نقاط 
گلوگاه دارد و نمي توان بار را در این نقاط به راحتي 
جابه ج��ا کرد. هنوز رقابت بین ری��ل و جاده وجود 
ن��دارد و کامی��ون در برخي مواقع ی��ا ارزان تر بار را 
جابه جا مي کند و یا زمان کوتاه تري الزم دارد تا بار 

را به مقصد برساند.
به گفته مدیرعامل ایمیدرو، در برخي نقاط، شبکه 
ریلي محدودیت هایي دارد و نیاز اس��ت هم س��رعت 
س��یر افزایش پی��دا کند و هم برخي مس��یرهاي پر 
تردد دو خط ش��وند. مسئله دیگر مدت زمان تخلیه 
و بارگیري اس��ت که زمان زیادي تلف مي ش��ود، در 
حالي که صاحب بار مي خواهد هرچه زود تر بار خود 
را تحوی��ل بگیرد اما کامیون در ه��ر جایي مي تواند 

تخلیه انجام دهد.
او به تجربه موفق ش��رکت ف��والد مبارکه اصفهان 
اشاره کرد و گفت: تجربه خوبي را فوالد مبارکه داشته 
و با تاس��یس شرکت ریلي توانس��ت واگن خریداري 
کند. ش��رکت هاي بزرگ هم برنامه مشابهي در این 

خصوص در دست اقدام دارند.
او تاکی��د کرد که مدیریت جدید راه آهن تفکرات 
روزآم��دی دارد و دولت هم بح��ث ویژه اي در زمینه 
راه آه��ن دنبال می کن��د و در نتیجه امی��د وارم این 
طرح ها زود تر به بهره برداري برس��ند و رشد راه آهن 
در س��رعت توس��عه و رش��د معادن و صنایع معدني 
موثر اس��ت و این دو مس��ئله در ارتباط کاملي با هم 

هستند.

رف��ع گلوگاه ه��اي  ریل��ي در 
گرایش بیش��تر بارهاي معدني به 
ش��بکه ریلي موثر اس��ت. مهدي 
کرباس��یان مدیرعام��ل س��ازمان 
توسعه و نوسازي معادن و صنایع 
معدني ای��ران »ایمیدرو« با اعام 

این مطلب به خبرنگار ما گفت:
 حم��ل محموله ه��اي معدني 
توسط ش��بکه ریلي هم اکنون با 
چالش های��ي روبروس��ت که طي 
نشست با آقاي پورسیدآقایي این 
موارد بررسي شده است. راه آهن 
جمهوري اس��امي ای��ران اعام 
کرده اس��ت که هرگاه کارخانه ها 
هزینه انش��عابات ریلي را متقبل 
ش��وند، راه آهن آم��اده همکاري 
براي اتصال این انشعابات به شبکه 

ریلي است که نیازمند همکاري و 
مشارکت دو جانبه دارد. 

کرباس��یان در ای��ن خص��وص 
گف��ت: جلس��اتي ب��ا مدیرعامل 
راه آهن انجام شد و ایشان خیلي 
عاقه مند بودند که عقب ماندگي 
موجود در زمینه حمل و نقل ریلي 
را جبران کنند. برنامه ریزي هایي 
ک��ه در حوزه ریل وجود داش��ته 
و ق��رار ب��ود که طي چند س��ال 
اخی��ر س��رمایه گذاري های��ي در 
این خصوص انجام بش��ود اما در 
برخ��ي از بخش ها هیچ س��رمایه 
گ��ذاري صورت نگرفته اس��ت. از 
جمل��ه یک��ي از مش��کات ما در 
حوزه سنگان است. زماني که این 
پروژه بزرگ به طور کامل به بهره 

گسترش راه آهن در سرعت 
توسعه معادن موثر است
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ارتقا س��طح فعالیت کارکنان تصمیم 
به برنامه ریزي براي »قابلیت س��ازي 
منابع انساني راه آهن« کرده تا بدین 
وسیله با برگزاري دوره هاي آموزشي 
ویژه و برنامه ریزي ش��ده، طي س��ه 
دوره قابلیت س��ازي 1و 2 و 3 ظرف 
م��دت 3 س��ال توانمن��دي تمام��ي 

نیروهاي راه آهن را افزایش دهد.
براس��اس این گزارش برنامه ریزي 
این دوره ها توس��ط کمیته راهبردي 
راه آهن متش��کل از مدیران ارشد و 
مدیران مرتبط بوده و از همین طریق 
ارزیابي هر دوره و آثار آن در راه آهن 

سنجیده خواهد شد.
ای��ن گزارش مي افزاید: هر یک از 
طرح هاي قابلیت سازي از 30 تا 42 
ساعت آموزشي تش��کیل شده است 
که به صورت دوره هاي آموزش��ي 3 
س��اعته در هر ماه برگزار مي ش��ود. 
طبق برنامه ریزي صورت گرفته آغاز 

به کار این پروژه آبان ماه 93 است.

مدیرعامل راه آهن:
خط آهن رشت- آستارا 

با فاینانس روسي 

اجرایي مي شود
قطعه خط آهن رش��ت  آس��تارا 
)ایران( با همکاري جمهوري اسامي 
ای��ران و روس��یه از مح��ل فاینانس 
روس��ي و با توافقات تهران و مس��کو 

انجام مي شود.
به گزارش نداي حمل و نقل ریلي 
ب��ه نق��ل از روابط عموم��ي راه آهن 
جمه��وري اس��امي ایران، محس��ن 
پورس��یدآقایي مدیر عام��ل راه آهن 
در س��فري به باکو گفت: اجاس سه 
جانبه آذربایجان، روسیه و ایران روز 
سه شنبه )29 مهر/21اکتبر( برگزار 
ش��د و محور مذاکرات بحث تسریع 
س��اخت راه آه��ن قزوین رش��ت 
آستارا بود. وي ضمن ابراز خرسندي 
از تواف��ق هاي به عم��ل آمده میان 
طرفین از احتمال بهره برداري قطعه 
قزوین  رشت تا سال 2015میادي 

خبر داد.
بنا به گفته مدیرعامل ش��رکت راه 
آه��ن ایران، س��ال ج��اري در داخل 
خاک آذربایجان هم هش��ت کیلومتر 
خ��ط آهن نیاز اس��ت که پ��روژه آن 
هم با اولویت ش��روع خواهد شد که 

به موازات آن کار س��اخت خط آهن 
رش��ت  آس��تارا را ای��ران آغاز مي 

کند.
وي ب��ا اش��اره ب��ه تکمی��ل کار 
زیرس��اخت هاي بخش ه��اي مس��یر 
خط آهن قزوین رش��ت گفت: فقط 
یک پل بزرگ در مس��یر باقي مانده 
است که در حال ساخت آن هستیم، 
بخش هایي از مسیر ریل گذاري شده 
و بقیه مسیر هم ریل گذاري خواهد 

شد.
به گفته پور س��ید آقایي، اولویت 
اول خط آهن قزوین  رشت  آستارا 
)ایران( و آستارا  آستارا )آذربایجان( 

است که باید تکمیل شود.
پروژه هاي  درب��اره  وي همچنین، 
خط آه��ن در بخش ش��رقي دریاي 
خ��زر گفت: با گش��ایش خ��ط آهن 
ای��ران به ترکمنس��تان و قزاقس��تان 
مزیت های فراوان اقتصادی برای این 

سه کشور ایجاد خواهد شد.
به گفته وي، خ��ط آهن قزوین  
رشت  آس��تارا در غرب دریاي خزر 
هم در حال ساخت است و در پایین 
دریاي خ��زر یک کمب��ود خط آهن 

داریم که میان رش��ت و ساري است 
که کار مطالعات آن را بعد از اجاس 
آستاراخان ش��روع کرده و در دست 

مطالعه داریم.
پور س��ید آقای��ي اش��اره کرد در 
صورتي که گ��زارش فني نتیجه این 
بررس��ي خوب باش��د، کار س��اخت 
خط آهن رش��ت  ساري را هم آغاز 
می کنی��م و بنابراین کل حلقه دور تا 
دور دریاي خ��زر در داخل ایران نیز 

کامل خواهد شد.
به گفته مدیرعامل شرکت راه آهن 
ایران؛ قرار بود که پیش تر یک شرکت 
سه جانبه تشکیل شود؛ چون تشکیل 
ش��رکت س��هامي با حضور سه کشور 
مش��کاتي در پیش داشت، شش ماه 
پیش در اجاسي در آستانه قزاقستان 
توافق ش��د به جاي این که ش��رکت 
جدید درست ش��ود ایران با همکاري 
روس��یه قطعه رشت آستارا را بسازد 
و آذربایج��ان هم در قس��مت داخلي 

خودش پل احداث کند.
به گفته این مقام ایراني، آذربایجان 
با این طرح موافقت کرده که قسمت 
داخلي راه آهن و پل مرزي )آستارا( را 

خودش عملیاتي کند.
وي همچنی��ن درباره پ��روژه خط 
آهن ش��مال  جنوب گفت: هدف از 
آن بیش��تر حمل بار است و تمرکز بر 
حمل بار خواهد بود؛ راه آهن روس��یه 
نیز به این امر خیلي عاقه مند است، 
چراک��ه ترانزیت بار در این مس��یر به 
منزله یک ش��اهراه براي روسیه است 
ک��ه کاالهاي خود را از این مس��یر به 

خلیج فارس می رساند.
به اعتقاد وي، این کریدور، پروژه اي 
اس��ت که براي حمل بار کش��ورهاي 
حاش��یه دریاي خزر ب��ه خلیج فارس 
بس��یار مناسب خواهد بود و مطالعات 
نش��ان مي دهد که وزن��ه این جنبه از 
پروژه سنگین تر از دیگر جنبه هاست. 
از ای��ن مس��یر همچنین مي ش��ود، 
کاالها را از خلیج فارس به روس��یه و 
کشورهاي حاشیه خزر صادر نمود، اما 
بیشتر مسیر حمل و نقل از شمال به 

جنوب خواهد بود.
مدیرعامل شرکت راه آهن در ادامه 
گفت: جمهوري اسامي قطعه ایران  

برداري برسد، بین 17 تا 20 میلیون تن محصوالت 
و بار خواهیم داش��ت و نیاز اس��ت ب��راي حمل این 

حجم باالي بار از شبکه ریلي استفاده شود.
کرباس��یان تاکید کرد: شبکه ریلي در برخي نقاط 
گلوگاه دارد و نمي توان بار را در این نقاط به راحتي 
جابه ج��ا کرد. هنوز رقابت بین ری��ل و جاده وجود 
ن��دارد و کامی��ون در برخي مواقع ی��ا ارزان تر بار را 
جابه جا مي کند و یا زمان کوتاه تري الزم دارد تا بار 

را به مقصد برساند.
به گفته مدیرعامل ایمیدرو، در برخي نقاط، شبکه 
ریلي محدودیت هایي دارد و نیاز اس��ت هم س��رعت 
س��یر افزایش پی��دا کند و هم برخي مس��یرهاي پر 
تردد دو خط ش��وند. مسئله دیگر مدت زمان تخلیه 
و بارگیري اس��ت که زمان زیادي تلف مي ش��ود، در 
حالي که صاحب بار مي خواهد هرچه زود تر بار خود 
را تحوی��ل بگیرد اما کامیون در ه��ر جایي مي تواند 

تخلیه انجام دهد.
او به تجربه موفق ش��رکت ف��والد مبارکه اصفهان 
اشاره کرد و گفت: تجربه خوبي را فوالد مبارکه داشته 
و با تاس��یس شرکت ریلي توانس��ت واگن خریداري 
کند. ش��رکت هاي بزرگ هم برنامه مشابهي در این 

خصوص در دست اقدام دارند.
او تاکی��د کرد که مدیریت جدید راه آهن تفکرات 
روزآم��دی دارد و دولت هم بح��ث ویژه اي در زمینه 
راه آه��ن دنبال می کن��د و در نتیجه امی��د وارم این 
طرح ها زود تر به بهره برداري برس��ند و رشد راه آهن 
در س��رعت توس��عه و رش��د معادن و صنایع معدني 
موثر اس��ت و این دو مس��ئله در ارتباط کاملي با هم 

هستند.

رف��ع گلوگاه ه��اي  ریل��ي در 
گرایش بیش��تر بارهاي معدني به 
ش��بکه ریلي موثر اس��ت. مهدي 
کرباس��یان مدیرعام��ل س��ازمان 
توسعه و نوسازي معادن و صنایع 
معدني ای��ران »ایمیدرو« با اعام 

این مطلب به خبرنگار ما گفت:
 حم��ل محموله ه��اي معدني 
توسط ش��بکه ریلي هم اکنون با 
چالش های��ي روبروس��ت که طي 
نشست با آقاي پورسیدآقایي این 
موارد بررسي شده است. راه آهن 
جمهوري اس��امي ای��ران اعام 
کرده اس��ت که هرگاه کارخانه ها 
هزینه انش��عابات ریلي را متقبل 
ش��وند، راه آهن آم��اده همکاري 
براي اتصال این انشعابات به شبکه 

ریلي است که نیازمند همکاري و 
مشارکت دو جانبه دارد. 

کرباس��یان در ای��ن خص��وص 
گف��ت: جلس��اتي ب��ا مدیرعامل 
راه آهن انجام شد و ایشان خیلي 
عاقه مند بودند که عقب ماندگي 
موجود در زمینه حمل و نقل ریلي 
را جبران کنند. برنامه ریزي هایي 
ک��ه در حوزه ریل وجود داش��ته 
و ق��رار ب��ود که طي چند س��ال 
اخی��ر س��رمایه گذاري های��ي در 
این خصوص انجام بش��ود اما در 
برخ��ي از بخش ها هیچ س��رمایه 
گ��ذاري صورت نگرفته اس��ت. از 
جمل��ه یک��ي از مش��کات ما در 
حوزه سنگان است. زماني که این 
پروژه بزرگ به طور کامل به بهره 

گسترش راه آهن در سرعت 
توسعه معادن موثر است
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هرات را آماده مي کند که ظرف شش 
ماه آینده تا هرات راه اندازي مي شود. 
ولي این خط آهن باید ادامه پیدا کند 
تا س��مت مزار ش��ریف و از آن جا به 
تاجیکستان و از تاجیکستان به چین 

وصل شود.
به گفته وي، هر کشوري باید قطعه 
درون خاک خودش را بسازد. مشکل 
اصلي این اس��ت ک��ه در داخل خاک 
افغانستان ایران تا هرات را مي سازد، 
ولي نح��وه تامین مالي قطعه هرات  
مزار ش��ریف هنوز تفاهم نشده است 
که هزینه س��اخت آن را چه کشوري 

بپردازد.

ظرفیت راه آهن در حجم 
بار ۶ برابر و در جابجایي 

مسافر دو و نیم برابر 
مي شود

در حال حاضر تمام ش��رکت هایي 
که قبا کار تولی��د در داخل راه آهن 
انجام مي دادند، ب��ه بخش خصوصي 

واگذار شده است.
پورس��یدآقایي در این ب��اره گفته 
اس��ت: پیش بین��ي ما این اس��ت که 
بتوانیم تا س��ال 1404 راه آهن کشور 
را به لحاظ حجم بار ش��ش برابر وضع 

موجود کنیم.
مدیرعامل راه آهن افزود: یعني 33 
میلیون تن را به نزدیک 200 میلیون 
تن بار برس��انیم و به لحاظ مسافر، از 
25 میلیون مس��افر در س��ال 92 به 
ح��دود 60 میلیون مس��افر برس��یم. 
مدیرعامل راه آهن تصریح کرد: با این 
اوص��اف، فکر مي کنیم در بخش باري 
حدود 20 درصد بار کش��ور را حمل 
خواهیم کرد؛ این در حالي اس��ت که 

االن نزدیک به پنج درصد هستیم.
پورس��یدآقایي با بی��ان این که در 
ح��ال حاض��ر تمام ش��رکت هایي که 
قب��ا کار تولید در داخ��ل راه آهن را 
انجام مي دادند، ب��ه بخش خصوصي 
واگذار شده است و عما راه آهن دیگر 
هیچ کار تولی��دي و پیمانکاري انجام 
نمي دهد، عنوان کرد: این بخش االن 
به شرکت هاي پیمانکاري واگذار شده 

است و حتي قطارهاي باري و مسافري 
در اختیار بخش خصوصي است.

وي خاطرنشان کرد: امروز راه آهن 
نه یک قطار مس��افري براي خود دارد 
و نه یک قطار باري، بلکه همه ناوگان 
باري و مسافري در اختیار شرکت هاي 

خصوصي است.

نخستین نشست راه 
آهن و متروي اصفهان 

دراداره کل راه آهن 
اصفهان

باهدف دستیابي به تفاهم مشترک 
نخس��تین نشس��ت راه آهن ومتروي 
اصفهان در اداره کل راه آهن اصفهان 
ب��ه منظ��ور جانمایي بهتری��ن مکان 
به لحاظ دسترس��ي آس��ان مردم به 
ایستگاه راه آهن پرس��رعت اصفهان 
ته��ران و ام��کان س��نجي اتصال این 
ایس��تگاه ازطریق مترو به ایستگاه راه 

آهن اصفهان برگزار شد.
ب��ه گ��زارش ن��داي حم��ل و نقل 
ریلي،  حس��ن ماس��وري مدیرکل راه 
آه��ن اصفه��ان بابی��ان این که هدف 
از راه ان��دازي قطار پرس��رعت و مترو 
خدمت به مردم اس��ت گفت: در این 
راستا بایستي سعي شود تا به گونه اي 
عمل ش��ود تا اس��تفاده ازحمل ونقل 
ریلي ب��راي مردم مطلوبیت داش��ته 
باش��د و آن ها را ب��راي بهره مندي از 

مزایا و ویژگي هاي آن ترغیب کند .
وي افزود: جانمایي مناسب ایستگاه 
راه آهن پرسرعت اصفهان – تهران در 
شهر اصفهان و امکان برقراري ارتباط 
بین این ایستگاه و سایر ایستگاه هاي 
مترو ي ش��هر ب��ه خصوص ایس��تگاه 
متروي مس��تقر در ایس��تگاه راه آهن 
اصفه��ان ازطری��ق تون��ل زیرزمیني 
ب��راي این منظ��ور و خدم��ات دهي 
هم ب��ه مس��افران قطار پرس��رعت و 
هم مس��افران قطار شهري از اهمیت 

زیادي برخورداراست .

ایمن سازی گلوگاه 
شاهراه ریلی جنوب 

روابط عموم��ی راه آهن جمهوری 

اسامی ایران از شتاب گرفتن عملیات 
بازسازی محور ریلی جنوب خبر داده 

است.
در ای��ن اطاعی��ه آمده اس��ت: به 
منظ��ور س��رعت گرفت��ن عملی��ات 
بازسازی و بهس��ازی محور جنوب به 
ناچار یک رشته از قطارهای مسافری 
ای��ن محور حذف ش��د و این تصمیم 
در ش��رایطی اتخ��اذ ش��ده که طبق 
برنامه ری��زی، به منظور بازس��ازی و 
به س��ازی محور جنوب در حال حاضر 
کار بازسازی چهار باک از باک های 
این محور شروع شده و براساس برنامه 
زمان بن��دی تا پایان س��ال عملیات 
بازسازی سایر باک های بحرانی نیز 

آغاز خواهد شد.

همکاری دو وزارتخانه 
برای باال بردن سهم 

اقتصادی قطارها
وزی��ر راه و شهرس��ازی از افزایش 
س��هم راه آهن در ترانزیت کاال درپی 
توافق با وزارت نفت خبر داده، اتفاقی 
که می تواند یکی از اهداف توسعه ای 
حمل و نقل کش��ور را در کوتاه مدت 

عملی کند.
دول��ت  شهرس��ازی  و  راه  وزارت 
یازدهم از ابتدای آغاز به کار خود بارها 
بر لزوم افزایش نقش ش��بکه حمل و 
نقل ریلی در ترانزیت کاال تاکید کرده 

است.
هدفی که در قوانین باالدستی نظام 
بارها بر آن تاکید ش��ده و بنا است در 
افق 1404 به نتیجه محسوس برسد. 
در ح��ال حاض��ر با وجود گس��ترش 
خط��وط ریلی در سراس��ر کش��ور و 
فعالیت بی��ش از 10 ه��زار کیلومتر 
از آن ه��ا تنها پنج درص��د از ترانزیت 
کاالیی کش��ور از طریق قطار جابه جا 

می شود.
ای��ن درحالی اس��ت که ب��ا وجود 
هزینه باال و امنیت پایین حمل و نقل 
جاده ای هن��وز کامیون ها بیش از 90 
درص��د کاالهای ترانزیت��ی را جابه جا 

می کنند.
ب��ا توجه به این ک��ه در بین دولت 
و مجلس و دیگ��ر نهادهای نظام یک 

اتفاق نظر کامل ب��رای افزایش نقش 
راه آهن بر فعالیت های اقتصادی وجود 
دارد در س��ال های گذش��ته اقدامات 
مهمی دراین زمینه اتخاذ ش��ده تا در 
س��ال های آینده ب��ه نتیجه ای قطعی 

دست یابد.
طبق بند ق تبصره 2 بودجه امسال 
وزارت نفت باید بخشی از سهم فروش 
محص��والت را ب��ه منظور گس��ترش 
تاسیس��ات زیربنایی و حم��ل و نقل 
کشور اختصاص دهد که با هماهنگی 
وزارت راه و شهرسازی بناست بخش 
عم��ده ای از ای��ن طرح ب��ه راه آهن 

اختصاص یابد.
وزیر راه و شهرس��ازی نیز در یکی 
از اظهارنظره��ای اخیر خود بار دیگر 
بر لزوم نهایی شدن توافقات با وزارت 
نفت تاکید کرده و استفاده از امکانات 
موجود در بند ق بودجه را به گسترش 
و توس��عه راه آهن در ای��ران معطوف 

کرده است.
س��اخت خطوط  ب��رای  هرچن��د 
ریل��ی جدید و یا توس��عه و دو خطه 
کردن خطوط فعلی بودجه  بس��یاری 
نیاز اس��ت که ش��رکت راه آهن را در 
سال های گذش��ته با مشکاتی عمده 
مواجه کرده ام��ا طرح های اقتصادی 
ک��ه می توان��د منجر ب��ه ورود بخش 
خصوصی به صنعت ریلی ش��ود شاید 
گ��ره چند س��اله حض��ور راه آهن در 

ترانزیت کاال را باز کند.

احداث خط ریلی میان 
پاکستان، ایران، 

افغانستان و ترکیه
اس��ام آباد از برنام��ه خ��ود برای 
تاس��یس خط ریلی میان این کش��ور 
با ایران، افغانس��تان و ترکیه با هدف 
تقویت مبادالت تجاری و گردشگری 
در میان کش��ورهای مس��لمان خبر 
دادند. "بیزین��س ریکوردر" به نقل از 
منابع پاکستانی نوشت، اسام آباد در 
نظر دارد ت��ا با هدف تقویت مبادالت 
می��ان  در  گردش��گری  و  تج��اری 
کشورهای مس��لمان، ارتباط ریلی با 

ایران، افغانستان و ترکیه برقرار کند.
به گفته ای��ن منابع، نواز ش��ریف 
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نخست وزیر پاکستان شخصا در مورد 
ارتباط ریلی با این سه کشور مسلمان 

ابراز تمایل کرد.
نخست وزیر پاکستان ضمن تاکید بر 
حل مشکات خطوط ریلی پاکستان، 
همچنی��ن بر نیاز برای تاس��یس یک 
خ��ط ریلی میان افغانس��تان، ایران و 

ترکیه تاکید کرد.

اتصال ریلی ایران به 
شهرهای زیارتی عراق

س��ید محمد راش��دی با اشاره به 
جزیی��ات برنامه قطارهای مس��افری 
بین المللی در شرکت راه آهن، گفت: 
در آینده اتصال به ش��هرهای زیارتی 
کش��ور عراق در بخش مسافری انجام 

می شود.
معاون مس��افری ش��رکت راه آهن 
ب��ا تاکید بر این که می��زان تقاضا هم 
خیلی موثر اس��ت، افزود: فعا برنامه 
دیگری برای قطارهای مس��افری بین 
المللی نداری��م، مگر این  که در آینده 
اتصال به عراق انجام شود و مسیرهای 
مس��افری را به شهرهای زیارتی عراق 

داشته باشیم.

جابه جایی مسافر تا 
پایان سال به 3۰ 

میلیون نفر می رسد  
معاون مس��افری ش��رکت راه آهن 
جمهوری اس��امی ایران با اش��اره به 
افزایش جابه جایی مسافران از طریق 
ریل،  گفت:  ب��رای افزایش صندلی در 
ناوگان با ش��رکت های داخلی سازنده 
واگ��ن قراردادهای��ی منعقد ش��ده و 
همچنین 200 واگن در حال بازسازی 
و احیا اس��ت که ب��ه زودی این تعداد 
صندلی به ناوگان اضافه خواهند شد.

سوت قطار، امسال در 
ارومیه شنیده نمی شود       

       
اس��تانداری  عمرانی  ام��ور  معاون 
آذربایجان غربی گفت: توجه به اجرای 
برخی پروژه ه��ای بی اهمیت و بدهی 

400 میلیارد تومان��ی به پیمانکاران، 
باعث وقفه ای سیزده ساله در احداث 
پروژه راه آهن »ارومیه  مراغه« شده 

است.
 "ه��ادی به��ادری" اف��زود: پروژه  
راه آه��ن ارومی��ه  مراغ��ه« 70 ت��ا 
80 درصد پیش��رفت فیزیک��ی دارد، 
محور راه آهن "مراغ��ه – میاندوآب"، 
"میاندوآب – مهاباد" و ایس��تگاههاي 
مرتبط به بهره برداری رسیده و محور 
»مهاباد  نق��ده« و »نقده  ارومیه« 

هنوزبه بهره برداری نرسیده است.

تفاهم نامه اتصال ریلی 
ایران به ارمنستان 

امضا شد
ب��ه گ��زارش ن��داي حم��ل و نقل 
ریلي، به نقل از روابط عمومی شرکت 
ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل 
کشور در تاریخ  19 آبان ماه درجلسه 
مش��ترک می��ان مع��اون وزی��ر راه و 
شهرسازی، معاون اول وزیر حمل و نقل 
و ارتباطات و سفیر ارمنستان، رییس 
ش��رکت مدیریت اح��داث راه  آهن به 
همراه هیاتی از مسئوالن حمل و نقل 
این کشور که به منظور برقراری ارتباط 
در توسعه صنعت حمل و نقل ریلی به 
ایران س��فر کرده بودن��د، تفاهم نامه 
اتصال ریل��ی ایران به ارمنس��تان به 
امضا رس��ید. با توجه ب��ه این که یکی 
از اس��تراتژی های اصلی ایران افزایش 
س��هم حمل و نقل ریلی در جابجایی 
کاال و مس��افر اس��ت این ام��ر تنها با 
توسعه ش��بکه ریلی باالخص توسعه 
خط��وط راه آهن ب��رون مرزی محقق 
می ش��ود که توجیه اقتصادی و حمل 
و نقل بار و مس��افر نی��ز دارد. گفتنی 
اس��ت که با اج��رای خط آهن جلفا
ن��وردوز و امتداد خط ریل��ی راه آهن 
در خاک ارمنستان تا مرز مشترک با 
ایران ارتباط ریلی ایران با ارمنستان، 
گرجستان و کشورهای اروپایی فراهم 
می ش��ود. برای اتصال ریلی در طرف 
ایران نیاز به احداث 60 کیلومتر خط 
ریل��ی و در ارمنس��تان 304 کیلومتر 

راه آهن نیاز است.

مدیرعامل راه آهن:
علت ارجاع یک بند 

از طرح توسعه ریلی 
به کمیسیون برنامه و 

بودجه
مدیر عامل راه آهن گفت:  نمایندگان 
موضوع تخصیص 29 درصد از ارزش 
فروش میعانات گازی به ش��رکت های 
گازی و پتروش��یمی و پاالیشگاه های 
داخل��ی ب��ه وزارت راه و شهرس��ازی 
به منظور توس��عه حم��ل و نقل ریلی 
کشور را به کمیسیون برنامه و بودجه 
ارجاع دادند. محس��ن پورسید آقایی 
گف��ت: تخصی��ص بخش��ی از فروش 
میعانات گازی به ش��رکت های گازی 
و پتروشیمی و پاالیشگاه های داخلی 
ب��ه وزارت راه و شهرس��ازی می تواند 
نقط��ه عطفی ب��رای راه آهن باش��د 
لذا باید ت��اش کرد تا ای��ن طرح به 
نتیجه برسد؛ بی تردید این وجوهات 
مشکات صنعت ریلی را تا حد زیادی 

حل می کند.
پورسید آقایی بیان کرد: نمایندگان 
در خص��وص موض��وع تخصیص 29 
درصد از ارزش فروش میعانات گازی 
به ش��رکت های گازی و پتروشیمی و 
پاالیش��گاه های داخلی، به وزارت راه 
و شهرس��ازی تذکرات��ی داده اند که 
موجب ش��د ت��ا طرح به کمیس��یون 
برنام��ه و بودجه ارجاع داده ش��ود تا 
دوباره بعد از رف��ع ابهامات به صحن 

برگردد.
در همین زمینه، الریجانی، رییس 
مجل��س گفته اس��ت: در ای��ن ماده 
آمده اس��ت ت��ا 29 درص��د از ارزش 
فروش میعانات گازی به ش��رکت های 
پاالیش��گاه های داخلی  و  پتروشیمی 
به وزارت راه و شهرس��ازی به منظور 
توس��عه حم��ل و نقل ریلی کش��ور 
پرداخت ش��ود، این در حالی اس��ت 
که م��ا رقم تعیین نمی کنی��م از این 
جهت به منظور بررسی بیشتر باید به 

کمیسیون ارجاع شود.
نمایندگان با 158 رای موافق، 22 
رای مخال��ف و 3 رای ممتنع با ارجاع 
این بند به کمیسیون موافقت کردند.

بر اس��اس ای��ن طرح قرار اس��ت 

دول��ت از مح��ل ف��روش میعان��ات 
گازی به ش��رکت های پتروش��یمی و 
پاالیشگاه های داخلی، معادل درصدی 
از صادرات نفت )نفت خام و میعانات 
گازی( را که هرساله به صندوق توسعه 
ملی واریز می کند به نرخ روز محاسبه 
و برای توسعه حمل و نقل ریلی کشور 
به ش��رکت راه آهن جمهوری اسامی 

ایران اختصاص دهد.

بهره برداری از متروی 
فرودگاه مهرآباد تا 

پایان امسال
مدیرعام��ل  درویش��ی"  "هابی��ل 
ش��رکت مترو تهران و حومه با اشاره 
به اقدامات انجام ش��ده در خصوص 
اعتب��ار 18 کیلومت��ر باقی مان��ده از 
خط 3 مترو گف��ت: دو هزار میلیارد 
تومان ب��رای این بخ��ش پیش بینی 
ش��ده اس��ت. 18 کیلومتر باقی مانده 
خط 3 تا پایان س��ال به بهره برداری 
خواهد رس��ید ضمن این که مشکلی 
در بخ��ش تامین واگ��ن در این خط 

وجود ندارد. 
ایش��ان با بیان اینکه 22 رام برای 
این خط پیش بینی شده است، افزود: 
بخشی از واگن ها خریداری و بخشی 
دیگر تا پایان سال خریداری می شود. 
وی اضاف��ه کرد: خط 3 مت��رو فاقد 
فاینان��س بوده که البت��ه ما به دنبال 
تامی��ن فاینان��س هس��تیم. متروی 
ف��رودگاه ام��ام ت��ا االن 80 درص��د 
پیشرفت داشته است و در صورتی که 
دولت اعتبارات الزم را در این بخش 
تامین کند این خط نیز تا پایان سال 
به بهره برداری می رسد.آقای درویشی 
در پایان یادآور شد که مترو فرودگاه 
مهرآباد تا پایان س��ال به بهره برداری 

خواهد رسید.
در ای��ن خص��وص علی رس��تمی  
مهرآبادگف��ت:  ف��رودگاه   مدی��رکل 
متروی مهرآباد دارای س��ه ایس��تگاه 
اس��ت که این ایس��تگاه های سه گانه 
در تقاط��ع ورودی ف��رودگاه و جاده 
مخصوص، مقابل ترمینال های یک و 
دو و در میانه مسیر در مقابل ترمینال 

4 و 6 راه اندازی خواهد شد.
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در  راه آه��ن  مديرعام��ل 
ش��انزدهمين همايش حمل و نقل 
ريلي ايران از اختصاص ۷ ميليارد 
و 500 ميلي��ون دالر از محل صرفه 
جويي س��وخت به راه آهن تا سال 
1۴03 خب��ر داد و اعالم کرد: طبق 
مصوبات جدي��د، راه آهن به ازاي 
ورود هر واگن باري جديد تا س��ه 
سال و نيم يا ۴ ميليون تن کيلومتر 
نخواهد  حق دسترس��ي درياف��ت 

کرد.

به گزارش ندای حمل و نقل ریلی، 
محس��ن پورس��ید آقای��ي مدیرعامل 
راه آه��ن در ش��انزدهمین همای��ش 
بین المللي حمل و نقل ریلي با اش��اره 
به تاکید مقام معظم رهبري بر توسعه 
سامانه ریلي کشور گفت: خوشبختانه 
ریی��س جمهور به عن��وان مقام عالي 
اجرایي کش��ور براین موض��وع تاکید 
دارد و بحث حمل و نقل ریلي از جمله 

دغدغه هاي ایشان است.
وي با بی��ان این که مجلس نیز در 
این خصوص هم��کاري مطلوبي دارد 
خاطرنشان کرد: امروزه یکپارچگي در 
بحث اهمیت ح��وزه ریلي پدید آمده 
و این مس��اله نوید بخش یک جهش 

بزرگ در راه آهن است.
مدیرعام��ل راه آه��ن تصریح کرد: 
امس��ال حرکات خوب بودجه اي براي 
حوزه ریلي انجام شده است به طوري 
که دولت و مجل��س در قالب اقدامي 
مشترک 1500 میلیارد تومان ردیف 
مجزا از محل عایدی های گمرک های 
کشور به سامانه ریلي اختصاص دادند.

به گفته پورس��ید آقایي، پروژه هایي 
راه آه��ن،  ک��ردن  خط��ه  دو  نظی��ر 
س��یگنالینگ، برقي س��ازي خطوط، 

عائمي کردن و افزایش س��رعت آغاز 
ش��ده اس��ت و در تاش هس��تیم تا 
ظرف چند سال آینده مشکل ترافیک 

خطوط ریلي رفع شود.
پورسیدآقایي در ادامه با بیان این که 
تصویب بند »ق« در قانون بودجه اتفاق 
مهمي بود؛ خاطرنشان کرد: با تصویب 
بند »ق« ش��رکت نف��ت صرفه جویي 
حاص��ل از مصرف س��وخت در بخش 
ریلي درون ش��هري و برون شهري را 
به این س��امانه ها اختص��اص مي دهد 
ضمن این که مصوب ش��د 7 میلیارد 
و 500 میلیون دالر تا س��ال 1403 از 
محل صرفه جویي س��وخت به راه آهن 
اختص��اص یابد. به گفت��ه مدیرعامل 
راه آه��ن با این وجود، به ازاي افزایش 
هر تن کیلومتر بار دو سنت دالر و به 
ازاي افزایش هر نفر کیلومتر یک سنت 

دالر به راه آهن پرداخت مي شود و در 
بخش مترو نیز به ازاي هر نفر مس��افر 
12 س��نت دالر س��ال آینده توس��ط 
شرکت نفت بابت صرفه جویي به مترو 

پرداخت مي شود.
پورسیدآقایي با اشاره به این که راه 
آهن تصمیم بر تقسیم این رقم صرفه 
جویي کرده است تصریح کرد: از محل 
صرفه جوی��ي 20 درص��د رقم س��هم 
راه آهن )معادل ص��د ریال به ازاي هر 
تن کیلومتر( به شرکتي تعلق مي گیرد 
که واگن و لکوموتیو جدید وارد شبکه 

کنند.
وي اف��زود: همچنی��ن در صورت 
س��رمایه گذاري در زمینه زیرس��اخت 
حم��ل و نقل ریلي به ازاي هر نفر 30 
ریال پرداخت مي شود. به گفته آقایي 
در بخ��ش مس��افري نیز در راس��تاي 

حمایت از این س��امانه هم یک سنت 
صرفه جوی��ي )265 ری��ال( تا س��ال 
1403 به هر کس که ناوگان مسافري 
جدید وارد شبکه ریلي کند، اختصاص 

مي یابد.
به گفت��ه وي در صورت ورود واگن 
جدید، راه آه��ن در دوران فعالیت آن 
یعن��ي از ابتداي بهره ب��رداري تا پایان 
س��ال 1403، ب��ه ازاي ه��ر یک تن 
کیلومت��ر صد ریال پرداخت مي کند و 
با رقمي که ب��ه آن اختصاص مي یابد 
کمتر از 6 سال بازگشت سرمایه دارد.

مدیرعامل راه آهن با اشاره به سایر 
مصوبات راه آهن خاطرنشان کرد: در 
مصوبه دیگر راه آهن، به ازاي ورود هر 
واگن باري جدید تا س��ه س��ال و نیم 
یا 4 میلیون کیلومتر حق دسترس��ي 
دریافت نمي ش��ود به این معنا که به 
ازاي ه��ر واگن 110 میلی��ون تومان 
تخفیف حق دسترس��ي در سه سال و 

نیم اعمال مي شود.
مع��اون وزیر راه در ادامه با اش��اره 
به این ک��ه محور جن��وب حدود 60 
س��ال اس��ت که بازس��ازي نش��ده و 
زیرسازي و باالس��ت آن تغییر نکرده 
اس��ت گفت: در حال حاضر دو باک 
از مسیر بازسازي شده و تا پایان سال 
چهار باک دیگر بازسازي مي شود. به 
گفته پورس��یدآقایي در محور شمال 
به خصوص مس��یر س��اري به گرگان، 
تراورس ها کماکان چوبي بوده و پیچ ها 
با دست باز مي ش��ود، به همین دلیل 

حداکثر سرعت 40 کیلومتر است.
وي همچنین در مورد برقي سازي 
خط آهن تهران مش��هد خاطرنشان 
کرد: درح��ال حاضر این پروژه منتظر 
خط اعتباري فاینان��س ایران و چین 
است که تا پایان سال مشکل فاینانس 

حل شده و پروژه اجرایي مي شود.
مدیرعام��ل راه آهن ب��ا بیان این 
ک��ه راه آه��ن جه��ش ب��زرگ خود 
را آغ��از کرده اس��ت اف��زود: امروز 
س��ازوکارهاي مهم این مساله فراهم 
شده و زیرس��اخت هاي آن در حال 
درس��ت شدن اس��ت و انشاهلل ظرف 
م��دت چهار س��ال آین��ده راه آهن 
مي تواند ب��ه جایگاه شایس��ته خود 

دس��ت یابد.

حذف حق دسترسي واگن هاي جدید 
شبكه ریلي به مدت سه سال و نیم

 مدیرعام��ل راه آه��ن در ش��انزدهمین همای��ش حمل و نقل ریل��ي ایران 
از طرح بنیاني در تامین مالي طرح هاي ریلي پرده برداشت:
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وزیر راه و شهرس��ازي صبح روز 
پنجش��نبه، هش��تم آبان ماه، برای 
بازدید از پروژه های راه و شهرسازی 
استان تهران از طریق راه آهن وارد 
ورامین شد تا پروژه های این شهر را 
پاکدشت،  به همراه شهرستان های 
قرچک، و پیش��وا مورد بررسی قرار 
دهد. وي ب��ا تاکید بر لزوم افزایش 
ظرفیت حمل و نقل ریلی حومه   ای 
کان ش��هرها از عملیات��ی ش��دن 
اولی��ن قطار حومه ای در تابس��تان 

سال آینده خبر داد.
 به گ��زارش نداي حم��ل و نقل 
ریلي ب��ه نق��ل از رواب��ط عمومی 
عب��اس  و شهرس��ازی،  راه  وزارت 
از  بازدی��د  آخون��دی در حاش��یه 
ایستگاه راه آهن در جمع مسئوالن 
و خبرن��گاران شهرس��تان ورامین 
ب��ا اش��اره ب��ه رویک��رد وزارت راه 
و شهرس��ازی ب��رای راه ان��دازی و 
گس��ترش قطار س��ریع الس��یر در 
ش��هرهای اطراف کانشهرها اظهار 
داشت: راه اندازی قطار سریع السیر 
در ش��هرهای اطراف کانشهرهای 
کش��ور از برنامه ه��ای مهم و اصلی 
وزارت راه و شهرس��ازی اس��ت که 
تا ابت��دای س��ال 1394 راه اندازی 
می ش��ود. وی با تاکید ب��ر این که 
ایجاد خ��ط ریلی جدی��د ضروری 
اس��ت، بیان کرد: بای��د حجم انبوه 
جابه جایی ج��اده ای حومه ای را به 

راه آهن منتقل کنند.
وزی��ر راه و شهرس��ازی گف��ت: 
براساس برنامه ریزی صورت گرفته، 
نخستین قطار س��ریع السیر حومه 
کانش��هرها در مس��یر ورامین _ 

تهران راه اندازی خواهد شد.
وزی��ر راه و شهرس��ازی تاکی��د 
کرد: به منظ��ور افزایش بهره وری، 
ش��بکه قطارهای برون ش��هری با 
مس��افت های طوالن��ی و قطارهای 
حومه ای تهران به شبکه ریلی مترو 

و به یکدیگر متصل شوند.
وی ب��ا بی��ان این که ب��رای این 
اتص��ال نیازمن��د بررس��ی امکانات 
ایس��تگاهی در راه آه��ن ته��ران و 
بازنگ��ری ج��دی در برنامه ها برای 

اتصال ای��ن مثلث ریلی هس��تیم، 
گفت: ایج��اد خدمات ایس��تگاهی 
اح��داث خطوط ریل��ی حومه ای و 
ناوگان متناس��ب برای حمل و نقل 
حومه ای با ش��رایط تردد با فاصله 
کم و ظرفیت انبوه، نیاز به سرمایه 

گذرای جدی دارد.
ادام��ه داد: مطالعات  آخون��دي 
راه اندازی قطار س��ریع السیر مسیر 
ته��ران _ ورامی��ن آغ��از ش��ده و 
زیرس��اخت ها و س��رمایه های الزم 
تامین ش��ده و به زودی شاهد آغاز 

این طرح بزرگ خواهیم بود.
از  اس��تفاده  اف��زود:  آخون��دی 
خط ریلی مش��هد برای تردد قطار 
حومه ای ته��ران  ورامین به علت 
نیاز به تردد با فاصله کم، مناس��ب 

نیس��ت و باید خ��ط ریلی جدیدی 
ساخته شود.

آخون��دی عن��وان ک��رد: برنامه 
وزارت راه و شهرس��ازی گس��ترش 
استفاده مردم از حمل و نقل ریلی 
اس��ت به همین خاطر تاش داریم 
تا زمینه اجرای طرح های توسعه ای 
در راه آه��ن را اجرای��ی و می��زان 
دسترس��ی مردم به قطار را افزایش 

دهیم.
آخون��دي اظه��ار داش��ت: برای 
انتقال انبوه مس��افران از ورامین و 
دیگر شهرهای حومه ای به ایستگاه 
راه آهن ته��ران حتما باید در مورد 
ترافی��ک داخلی ش��هر ته��ران نیز 

برنامه ریزی صورت گیرد.
وی اضافه کرد: یکی از مهم ترین 

دالیل لزوم استفاده از شبکه ریلی 
در حم��ل و نق��ل حوم��ه ای کان 
ش��هرها کاه��ش آلودگی اس��ت و 
باید استفاده از راه آهن را در سبک 

زندگی مردم وارد کنیم.
وی گف��ت: هم اکن��ون در ای��ن 
بزرگ راه ه��ای  و  آزاد راه  مناط��ق 
متعددی در دس��ت احداث اس��ت 
که خروجی عم��ده این مناطق به 
سمت ش��رق و جنوب شرق کشور 
اس��ت و بای��د تصویر مناس��بی از 
وضعی��ت خروجی ای��ن مناطق در 
دس��ت باش��د، تا بتوان تصمیمات 
الزم در مورد ساماندهی اتصال این 
دسترس��ی ها به ش��بکه بزرگراه ها 
و آزادراه ه��ا و س��اماندهی ترافیک 

محلی اتخاد شود.

 اولین قطار حومه ای تابستان  94 
عملیاتی می شود

وزیر راه و شهرسازي:

گزارش سفر ریلی آخوندی به پاکدشت و ورامین
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پیروز حمل ونقل
مدیرعامل:

 یوسف اسکندری
تلفن: 88545626
نمابر: 88545628

تأمین ترابر سبز )صبا(

مدیرعامل: 
سید مجید فاضلی

تلفن: 88901549
نمابر: 88909646

تجهیزات ناوگان 
ریلی البرز نیرو

مدیرعامل: مجتبی لطفی
تلفن: 88705295
نمابر: 88552898

تركیب حمل و نقل
مدیرعامل: حمید صدیق پور
تلفن: 66913928
نمابر: 66913924

توكا ریل

مدیرعامل: بهرام پرورش
تلفن: 0313-6690282
نمابر: 0313-6690285

چرخ ریل راهبر
مدیرعامل: 

حمید محمد ظاهری
تلفن: 55125082
نمابر: 55125015

حمل و نقل بین المللی 
پاكان ترابر
مدیرعامل: 

مهدی اسدپور منفرد
تلفن: 88844545
نمابر: 88829335

حمل و نقل بین المللی 
خوشنام راه
مدیرعامل: 

سید محمود کمالی
تلفن: 88523995
نمابر: 88523998

حمل و نقل بین المللی 
كشتیرانی برادران 

مجدپور
مدیرعامل:

 مجید مجدپور
تلفن: 88347447
نمابر: 88303341

حمل و نقل بین المللی 
وانیاریل

مدیرعامل: سیدعلی امیر
تلفن: 22064300
نمابر: 22064301

حمل و نقل تركیبی 
كشتیرانی ج.ا.ا

مدیرعامل: 
ابوالقاسم پورتیموری
تلفن: 88140660
نمابر: 88303953

 حمل و نقل چندوجهی 
سایپالجستیک
مدیرعامل: 
رضا اشجعی

تلفن: 44181611
نمابر: 44527803

حمل و نقل ریلی 
راهوار كوثر

تلفن: 88969672
نمابر: 88950895

حمل ونقل ریل 
گستران فیلدار

مدیرعامل: 
علی محمد صادقی
تلفن: 88514065
نمابر: 88514070

حمل و نقل ریلی نیرو
مدیرعامل:

 سید کاظم حیان
تلفن: 88308696
نمابر: 88837623

خدماتی بازرگانی 
نادركاران فردا

مدیرعامل: 
خانم نادیا خان نخجوان

تلفن: 88312266
نمابر: 88312267

راه آهن حمل ونقل
مدیرعامل: 

محمدرضا کامیاب
تلفن: 66424900
نمابر: 66421216

 آسیا سیرارس
مدیرعامل: 

منوچهر هادی 
تلفن: 031365050268
نمابر: 03136504798

آهن ریل كاران

مدیرعامل:
 حسن منجزی پور

تلفن: 06112275969
نمابر: 06112275969

بهتاش سپاهان
مدیرعامل: 
اصغر ضیایي

تلفن: 03136692065
نمابر: 03136694994

ریل پارس سینا 
مدیرعامل: 

محمد ساطعی
تلفن:9 88801898
نمابر:9 88801898

ناوگان ریل الوند نیرو
مدیرعامل:

 ابراهیم پاشنا
تلفن: 88729325
نمابر: 88705167

نورالرضا)اصفهان(
 مدیرعامل:

 احمدرضا صبری
تلفن: 88009357
نمابر: 88909775

آهودشت غزال
مدیرعامل: علی اکبر 

همتی آهوئی
تلفن: 77507472
نمابر: 77507472

توكا كشش
مدیرعامل: 

احمد کریمی پور
تلفکس: 

0313950199289

شرکت های عضو انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی و خدمات وابسته 
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 راه آهن شرقی بنیاد
مدیرعامل: 

ابوالقاسم سعیدی
تلفن: 887241115
نمابر: 88724011

راهبر سیر سمنگان
مدیرعامل: 

سیدحسین هاشمی 
تلفن: 88799442
نمابر: 88889026

 ریل ابریشم پارس
مدیرعامل: 

میثم نقدی نژاد
تلفن: 88324334
نمابر: 88324335

ریل ترابر سبا
مدیرعامل: 

محمد جواد فخاری
تلفن: 88480004
نمابر: 88724989

ریل سیركوثر
مدیرعامل: 

محمد حسن اسماعیلی
تلفن: 88889026
نمابر: 88660913

ریل كاران ورسک
مدیرعامل: 

ابراهیم نصیری دهقان
تلفن: 77624770
نمابر: 77645689

 سپیدار ریل ایرانیان
مدیرعامل: یوسف رودگر

تلفن: 55664846
نمابر: 55664846

نماد ریل گستر
مدیرعامل: 

مسعود زحمتکش
تلفن:4 88140323
نمابر: 88140325

مهندسی ساختمان و 
تأسیسات راه آهن )باالست(

مدیرعامل:
سیروس جعفری

تلفن: 88955851
نمابر: 88963868

سمند ریل
مدیرعامل: 

حسین محمدی
تلفن: 44180195
نمابر: 48279329

سیمرغ آهنین
مدیرعامل: محمود قیام

تلفن: 55464601
نمابر: 55668541

فوالدریل جنوب

مدیرعامل: حافظ نظری
تلفن: 88049300
نمابر: 88043226

راهوار نیرو آریا
مدیرعامل: 

مسعود استاد عظیم
تلفن:5 88481594
نمابر: 88552845

پرسی ایران گاز
مدیرعامل: 

حمیدرضا حدادی
تلفن: 889001417
نمابر: 88904053

 لكوموتیو ریل الوند
مدیرعامل: 

محمود خاکپور
تلفن:88048992
نمابر:88043226

ماربین)قطارسبز( 
مدیرعامل: محمود امامی

تلفن: 88840520
نمابر: 88840372

مهتاب سیرجم
مدیرعامل: 

محسن یاوری
تلفن: 88481042
نمابر: 88481042

ریل ترابر فجر
مدیرعامل:

 سید احمد مجتبائی
تلفن: 88797856
نمابر: 88770459

فوالد ریل دنا
مدیرعامل: 

علیرضا احتشامی 
تلفن: 88539561
نمابر: 88539569

حمل ونقل ریلی 
رجاء

مدیرعامل: 
سیدحسن موسوی نژاد
تلفن: 88310880
نمابر: 88834340

قطارهای مسافری و 
باری جوپار
مدیرعامل: 
عباس فروتن

تلفن: 44281610
نمابر: 44281613

قطارهای مسافری 
هستیا

مدیرعامل: 
محسن محمدعلی
تلفن: 55124943
نمابر: 55125965 

كاروان ریل گلستان

مدیرعامل: رحمت اهلل 
عسگري

تلفن: 03136204066
نمابر: 03136204066

راهبران مشتاق یزد
مدیرعامل: 

محمدمیرجلیلی
تلفن: 03518262901

6294314
فکس:03516244442 

شركت فوالدریل توس
مدیرعامل: 

غالمرضا میالنلو

تلفکس: 051384412923
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محمدرضا
كامیاب

نائب رئیس هیات مدیره

ابوالقاسم 
سعیدی

عضو هیات مدیره و خزانه دار

سیدحسن 
موسوی نژاد

رئیس هیات مدیره

محمود
 قیام

عضو هیات مدیره

عباس 
فروتن

عضو هیات مدیره

همایون اسدی 
لنگرودی

بازرس

مجتبی 
لطفی 

عضو علی البدل

غالمحسین عبدالهی 
سروی

دبیر انجمن

سفیر ریل آسیا
مدیرعامل: 

محمد خان احمدی
تلفن: 888631557
نمابر: 88313043

شركت مهندسی
 و بازرگانی راهیان 

عصر دایا
مدیرعامل:

مرجان عالیوند
تلفکس: 66564065

شهاب سیر غزال
مدیرعامل: 
علیرضا نوری

تلفکس: 55125606

بیكران قشم
مدیرعامل: 

مهرداد داودی
تلفن: 88850542
فاکس: 88850870

كمال نقش دانش)كمند(
مدیرعامل: 

كمال الدین سخا
تلفكس: 55818852

صندوق پستی:
16765-3813

مدیرعامل: 
محمد صادق خلفی
تلفن: 88707572
نمابر: 88709689

اعضای هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی 
و خدمات وابسته  26آذر روز حمل و نقل گرامي باد

 48

93
ذر 

- آ
 1

3 
ره

شما



 49

شماره 13 - آذر 93



نام مدیرعاملنام شركتردیف

محمدرضا حمیدی پورآریان فلز امیدان1

حجت اله شهرجردیآژند برج2

سید رحمن فقیر میرنظامیآهن و فوالد درخشان اراک3

نصیرالدین سادهآیرین صنعت4

جواد اخوان مایریاراک ریل5

عبدالرضا کریم علمداریاراک سوئیچ6

مرتضی امینیامین صنعت اراک7

امید هزارهاحیاء صنعت ادوات8

علی اصغر سلیمانیایده گستر واگن9

سیامک ایبگیایفا صنعت اراک10

ناصر قربانیبرج فلز گستر11

مجتبی عباسیبرفره12

احمدرضا صابون ریزبیتا صنعت اراک13

جواد خوشدونی فراهانیبینا صنعت اراک14

قاسم رخصتیپارس دکل گستر15

نادر ربیعی مطمئنپارس ریل پیشرو16

احمدرضا فاحپارس لیزر خمین گستر17

مصطفی هاشمی عهدپتروسازه شهباز اراک18

مجتبی نظافتیپترو فجر مرکزی19

احمدرضا رجبی هزاوهپترو گستر اراک20

حسن اکبریپویا صنعت مرکزی21

غضنفر صفاری رادتأمین اجزاء واگن ) تاو (22

محمد جواد شمسی پورتوان صنعت ریلی23

رضا عبدالهیتوسعه تجارت کاروند24

محمد اسدی نیاتولیدی صنعتی اسدی نیا25

عبدالصمد انصاری کیاتولیدی و صنعتی حنیفرام26

حامد نصیریتولیدی و صنعتی فوالد تراش27

محمد دربندی فراهانیجاوید قطعه اراک28

عماد مردانیچرخ و محور دقیق ریل29

محمود ملکیحاصل چین30

نام مدیرعاملنام شركتردیف

ناصر عظیمیدرمانگاه سازمان31

محسن الهیاریدیسک اراک32

عطااله دوخائیرویین ساز اراک33

سید جواد موچانیرهاورد سازه اراک34

علی اصغر آهنگرانی فراهانیسایمان صنعت کیا35

داوود فوالدیصدر کار کیا36

منصور عصارصنایع جوش و برش کارا37

سید جال بنی جمالیصنایع شیرسازی گدازش38

رضا دشتستانیصنعت پیشه39

محسن یحیاییصنعتی حدید اراک40

صفرعلی آهنگرانی فراهانیفارسا41

غامحسین کاتوزیانیفراپتروسازان انرژی42

غامرضا شاه قلعه ایفرایان فورج پاسارگاد43

محمود اله یاریفنون و نوآوری اراک44

عباس صادقیفورج قطعه45

مهدیار احمدی حصار درهفوالد صنعت46

ناصر فرهمندپورکارا سازه کیمیا47

جمشید غامیکیان ساخت48

محمدرضا منصوریانکیان سازه49

رضا بغدادیگروه صنعتی ایران مهر50

رضا بادرانگروه صنعتی بادران51

سید رضا حسینیگروه صنعتی توکل پویای اراک52

علی جالوندیگروه صنعتی جالوندی53

حسینعلی اسامی زادهگیجین اراک54

مصطفی کرمیماشین صنعت اراک55

احمد رضا آراستهمبدل واشر اراک56

محمد ذوالفقاریمهندسی تدوین دانش ) متد (57

محمد محمدیواگن پارس58

محمدرضا هزاوههزاوه اراک59
نشانی: اراک ابتدای بزرگراه تهران ، شهرک صنعتی قطب ، بعداز خيابان هواشناسی روبروی شهرک 

www.mric.ir   086- 34135483 : شماره1 ساختمان شرکت مدیران    کدپستی: 736-38195تلفن

فهرست اعضای خوشه صنایع ریلی اراک

انجمن صنایع همگن ریلی استان مرکزی










