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سرمایه گذاری 
در صنعت ریلی بازدهی ندارد

سرعت�سرمایه�گذاری�در�ناوگان�فرسوده��ریلی�و�بیان�واقعیت�ها

یادم��ان نرود که چگونه انقالب کردی��م. بنیان گذار جمهوری 
اسالمی ایران با قدرت و پشتوانه ملت انقالب را به پیروزی رساند.

در دفاع مقدس 8 ساله چه کسانی مردانه ایستادند،  و یک وجب 
از خ��اک ایران را به دش��من ندادند.حضور در  راهپیمایی ها و در 
انتخابات چه کس��انی چش��م دنیا را خیره کردند اینان جز مردم 

کسی دیگری نبودند.
فرام��وش نکنی��م بیان واقعیت ه��ا به این مردم همیش��ه رمز 
موفقیت و گره گشای مشکالت بوده و هست و هر چه مردم از ما 

دور شوند مشکالت ما زیاد و زیادتر خواهد شد. 
باید بگوییم یکی از دالیل اصلی عدم س��رمایه گذاری و توسعه 
کشور و اینکه توسعه ملی را با خطر جدی مواجه می نماید، ارائه 

اطالعات ناقص و غیرواقعی است.
بررسیهای کارشناسی نشان می دهد که:

  ناوگان ریلی کشور در حال میرائی و فرسوده شدن است.
  هزینه های این ناوگان روز به روز در حال افزایش است.

  حفظ خدمات موجود در ناوگان مس��افری بسیار سخت و 
رو به کاهش است.

  در حال حاضر سرمایه گذاران به این باور قطعی رسیده اند 
که سرمایه گذاری در این صنعت بازدهی ندارد و بازگشت سرمایه 

آن بیش از 15 سال است. 
  از طرفی دیگر جان مردم عزیر کش��ورمان بطور جدی در 
خطر اس��ت، همه س��اله تعداد قابل توجهی از از هموطنان ما در 
جاده ها کش��ته می ش��وند جان افراد از ارزش انسانی افتاده و به 
خیال خود با پرداخت پول و دیه توانسته ایم مشکل را حل کنیم!
  حمل و نقل ریلی درون و برون ش��هری که می تواند هوای 

پاک را برای مردم در ش��هرها به ارمغان بیاورد در عمل رها شده 
فقط همدیگر را متهم می کنیم و حاشیه خوبی برای رسانه آماده 

می نمائیم . 
اهم مشکالت  سرمایه گذاری عبارتند از اینکه:

  دولت از س��رمایه گذاری در حمل و نقل ناوگان ریلی منع 
شده است و بخش خصوصی هم در این راستا          سرمایه گذاری 

نمی کند.
  نرخ گذاری بلیت در حمل و نقل بر اس��اس عرضه و تقاضا 

نمی باشد.
  دولت اجازه افزایش قیمت تمام شده با حاشیه سود کم در 

فروش بلیت را نمی دهد.
  دولت از دادن یارانه برای کمک به مردم در پایین  آوردن 

نرخ بلیت خودداری می کند.
  آئین نامه ها و دس��تورالعمل های قانون دسترس��ی آزاد به 
شبکه ریلی نش��انگر این است که دولت دست از تصدی گری بر 

نداشته است.
  مجموع��ه راه آه��ن  هن��وز بخش خصوص��ی را به عنوان 

سرمایه گذار در این صنعت باور ندارد.
  در امر سرمایه گذاری، قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر 
و ارتق��ای نظام مالی کش��ور، قانون بهبود محیط کس��ب و کار و 
قانون حداکثر اس��تفاده از ت��وان تولیدی هیچ کدام به اندازه یک 

ریال منافعی برای بخش خصوصی به ارمغان نیاورده است.
  بس��ته حمایتی که راه آهن برای سرمایه گذاری در ناوگان 
در فرصت های مش��ارکت و سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای 
راه آه��ن ج.ا.ا در چه��ار موضوع اعالم کرده اس��ت. به دلیل عدم 

دبیر�انجــمن

غالمحسین�عبداللهی�سروی
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نقدینگ��ی در بخش و عدم امکان پرداخت تس��هیالت و همچنین 
اجرائی نشدن جزء 1 بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 93 و ماده 

)12( قانون رفع موانع تولید هنوز در قدم های اولیه است.
  ح��ق بهره برداری از ش��بکه زیرس��اخت )حق دسترس��ی(، 
علیرغ��م اینکه دولت جدید ، افزایش آن را متوقف نموده اس��ت و 
ای��ن موضوع به بخش کمک کرده اس��ت لیکن هنوز 8 برابر جاده 

می باشد.
  مالی��ات ارزش افزوده از کلیه بارهائی که توس��ط ریل حمل 
می ش��ود به میزان 9درصد گرفته می شود ولی جاده آنچه در عمل 
اتفاق می افتد کمتر از 10درصد بارهای حمل ش��ده ارزش افزوده 

را پرداخت می کنند.
طبیعی اس��ت اگ��ر واقعیت ها را به موقع بی��ان می کردیم قطعاً 
مس��ئولین هم که خود جزو همین مردم هس��تند تصمیم اجرائی 

دیگری می گرفتند.
گام اول :

یکی از واقعیت ها که باید درست بیان گردد:
  نرخ بلیت قطارهای مس��افری اس��ت، آیا مردم می دانند در 
حمل و نقل عمومی فقط کمتر از 10درصد مس��افرتها توسط قطار 

انجام می شود؟
  آی��ا مردم می دانند که 15 ماه اس��ت ن��رخ بلیت قطار هیچ 

افزایشی نیافته است؟
  آی��ا مردم می دانند که بیش از 90درصد مس��افرتها توس��ط 

حمل و نقل عمومی جاده ای انجام می شود؟
  آیا مردم می دانند که تنها بلیت قطار است که تخفیف دارد؟

  ول��ی م��ردم بهتر می دانند که بلیت ج��اده ای در ایام عید و 
مناس��بتها مثل اربعین افزایش می یابد و هی��چ جنجال تلویزیونی 

روی آن بعمل نمی آورد و هیچ سازمان نظارتی، اعتراض نمی کند.
  واقعیت ها را بیان کنیم، دس��ت از حاشیه ها برداریم مردم را 

با بیان واقعیت بگذاریم خودشان انتخاب کنند.
  دس��تگاه های نظارت قبل از تبلیغ فعالیت خودش��ان باید با 
واقعیت ها آش��نا ش��وند تا تصمیماتی که به ضرر م��ردم برای این 

صنعت است اتخاذ نکنند.
  درآمد ناوگان مسافری فرس��وده فعلی با دریافت پول بلیت 
هی��چ هماهنگی ندارد و ش��رکتها روز به روز در زیان بیش��تر فرو 

می روند.
  دولت اجازه افزای��ش بلیت را نمی دهد خودش هم یارانه ای 

برای کمک به نرخ بلیت پرداخت نمی نماید.
  چه اتفاقی دارد می افتد س��رمایه گذاران همه سال نسبت به 
سال قبل زیان بیشتری متحمل می شوند و برای پایین آوردن زیان 
راهی بجز پایین آوردن کیفیت خدمات ندارند و امکان بازسازی و 
نوس��ازی ناوگان برای آنها هرگز فراهم نخواهد شد روز به روز عمر 
ناوگان زیادتر و زیانش بیشتر می شود مگر نمی گوئیم که مردم ولی 
نعمت ما هس��تند، پس مردم چه گناهی کرده اند که باید با ناوگان 

با عمر باالی 30 سال مسافرت کنند.
  حرف آخر آنکه سه راه بیشتر باقی نمی ماند:

1- قیم��ت بلی��ت را آزاد کنیم تا بر اس��اس عرضه و تقاضا نرخ 
تعیین گردد و هر مسیری که زیان ده است تعطیل گردد.

2- دولت به صورت عملی این صنعت را در نوس��ازی و بازسازی 
و هم هزینه های نرخ بلیت کمک نماید تا از زیان خارج گردند.

3- الیحه به مجلس برده ش��ود و به راه آهن اجازه خرید ناوگان 
مسافری داده شود.

انشاءا... گام های بعدی در شماره آینده بیان خواهد گردید.

انا�هلل�و�انا�الیه�راجعون

فوت ناگهانی همکار عزیزمان شادروان مهندس عباس نقاشی 
مدیرکل اسبق اداره کل واگن های راه آهن ج.ا.ا موجب تأسف 
و تأثر عمیق گردید. ضایعه درگذش��ت ایش��ان را به خانواده معظم 
وی و همچنین همکاران صدیق و بزرگوار در راه آهن تسلیت عرض 
نم��وده و از درگاه خداوند منان برای آن مرحوم علو درجات و برای 

خانواده و بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم.
هیئت مدیره انجمن صنفی 
شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته

انا�هلل�و�انا�الیه�راجعون

جناب آقای مهندس ابراهیم محمدی 
مدیرکل محترم سیر و حرکت راه آهن ج.ا.ا 

با نهایت تأس��ف و تأثر درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض 
نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واس��عه و 

برای جنابعالی و خانواده محترم شکیبایی و صبر مسئلت داریم.
هیئت مدیره و کارکنان انجمن صنفی
 شرکتهای حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته

5 شماره��21-�اسفند�94

سخن نخست



در آئین��ی که اکنون به ن��ام نوروز داریم، جش��نی 
اس��ت که دقیقاً در آغاز بهار برگزار می ش��ود و بخشی 
از رس��ومات و آئین های ایرانی اس��المی اس��ت که از 
دیرب��از به قوت خود باقی اس��ت. مایه مباهات اس��ت 
که ایرانیان توانس��ته اند چنین جشن فرخنده ای را در 
جه��ان پدید بیاورند. ایرانیان برای آغاز س��ال نو خود، 
رس��یدن خورش��ید به نقطه اعتدال بهاری را انتخاب 
کرده ان��د. به عبارتی دیگر زمانی که کنار س��فره هفت 
س��ین نشسته ایم و عقربه های ساعت تحویل سال نو را 
اعالم می کند، اتفاقی مهم در طبیعت در حال رخ دادن 
است. درست در همان لحظه خورشید به نقطه اعتدال 
بهاری رسیده و فصل بهار از همان لحظه آغاز می شود 
و این یعنی آغاز رستاخیز عظیم طبیعت و آغاز زندگی 
دوباره طبیعت، سبز ش��دن جوانه ها و جایگزین شدن 
س��بزی بهار با خمودگی زمستان و در این زمان جهان 

به سمت اعتدال و تازگی پیش می رود. 
جش��ن نوروز یعني روزنو، روزتازه، بزرگترین جشن 
ملي ایرانیان که در آخر س��ال های هجری خورشیدی 
و براب��ر با 21 م��اه مارس می��الدی در ای��ران برگزار 
می شود. جش��ن نورز در نخستین روز از نخستین ماه 
س��ال شمس��ي آنگاه که روز و ش��ب برابر  مي گردد، 
آغاز مي ش��ود. این جشن در ایام قدیم به صورت جشن 
فروردین- جش��ن بهار- بهار جشن- جشن سال نو نزد 
آریائي ها به عنوان یکي از دو جش��ن بزرگ آنان انجام 
مي ش��د. عید باستاني نوروز که با فلسفه خوبي، پاکي، 

و نیکي و امید و خش��یت انساني همراه است ریشه اي 
بس��یار کهن در اس��طوره و زندگي و روح مردم ایران 

زمین دارد.
دوره  و  پیش��ین  روزگاران  و  گذش��ته  دوران  در 
ساسانیان مراس��م نوروز در اوج کمال و زیبائي جشن 
گرفته مي ش��د و نوروز و س��ال نو همراه با رستاخیز 
عظی��م طبیعت و سرس��بزي و خرمي آغاز مي ش��د و 
مطابق تاریخ در سال 467 هجري قمري جالل الدین 
ملکشاه س��لجوقي در تقویم جدید جاللي نوروز را در 
روز اول به��ار که موقع نجومي تحوی��ل آفتاب بر برج 
حمل است قرار داد. انتخاب این مبدأ برای آغاز سال نو 
عالوه بر نشان دادن ماهیت تفکر ایرانی نشانه ای روشن 
بر توانائی محاسباتی و دانش نجومی گذشتگان ماست. 
این س��نت دیرین ک��ه با خود امید، ش��وق، پاکي، 
زیبائي و اندیش��ه را به همراه دارد پس از پذیرش دین 
مبین اس��الم توس��ط ایرانیان نیز ادامه داشته است و 
اعتبار آن زماني جلوه گر مي ش��ود که به این س��نت 
دیرین و کهن از دیدگاه مذهبي و دیني نگریسته شود 
و نگاه مثبت معصومین علیه السالم نیز در این زمینه 

بیان شود.
رستاخیز عظیم جهاني همچنان رستاخیز طبیعت 
در چنی��ن روزی اتفاق خواهد افتاد و در چنین روزي 
سرنوشت مخلوقات و هرانساني براي یکسال دیگر رقم 
مي خورد. از این رو از خداوند متعال چنین مس��ئلت 

مي نمائیم: 
)ی��ا مقلب القلوب و االبصار، یا مدبر اللیل والنهار، یا 

محول الحول واالحوال حول حالنا الي احسنالحال. (
عالمه مجلس��ي رحم��ه ا.. علیه )در س��ماء العالم( 
آورده اس��ت که حضرت امام جعفر صادق علیه السالم 
فرمودن��د در آغاز فروردین حضرت آدم آفریده ش��د و 
نیز مي فرماید: نوروز روزي اس��ت که قائم ما اهل بیت، 
در آن روز ظه��ور مي کند و چنی��ن روزي براي دعا و 
خواس��تن حوائج و نیازه��ا و برآورده ش��دن آرزوها و 
فراگرفتن علم و دانش و بس��تن کابین و نکاح و انجام 

مسافرت بسیار نیک و خوب است.
در اول قرن 12 هجري تش��ریفات جش��ن نوروز با 
تش��ریفات خاصي انجام مي شده است در عصر حاضر 
ای��ن عید را در کش��ورهاي آذربایجان، تاجیکس��تان، 
افغانس��تان، پاکستان، هندوستان، س��وریه و عراق نیز 
بگونه اي چش��مگیر جش��ن مي گیرند. عید نوروز در 
کش��ورهای عراق و آذربایجان و کش��ور عزیزمان ایران 
13روز طول مي کش��د. ش��کوه عی��د در هند از همه 
جا بیش��تر است. در پاکس��تان جش��ن نوروز معموالً 
3 روز طول مي کش��د و درخالل این مدت ش��یعیان 
پاکستان معتقدند که نوروز روز اعالم حکومت بالفصل 
امیرالمومنین علي )ع( و 11 فرزندش اس��ت که آن ها 
در این ایام لباس پاکیزه به تن کرده و بس��اط جشن و 
ش��ادي و دعوت مي گسترانند و این ایام را به یکدیگر 
تبریک و ش��اد باش مي گویند و نم��ازي را که در روز 
نوروز مرسوم اس��ت مي خوانند و در این گونه محافل 
و مجالس قصائ��دي را درمنقبت م��وال امیرالمومنین 

مي خوانند.
س��فره نوروز را که ش��امل هفت نوع سبزي- هفت 
ن��وع میوه تازه- آجیل - تخم م��رغ هاي رنگ کرده و 
بادبزن هاي دستي است مي گس��ترانند و دستان خود 
را حنا مي بندند و در پاکس��تان عید نوروز بیشتر رنگ 
و بوي مذهبي داشته و جنبه دیني بخود گرفته است. 
اعتق��اد عموم��ي بر این اس��ت که در لحظ��ه تحویل 
خورش��ید )تحویل س��ال( در اجابت دعاها باز است. و 
دعاها مقب��ول افتاده و اجابت مي گردند و در کش��ور 

خودمان نیز بدین گونه است.
امروز در ایران آئین های نوروزی معموال با مراس��م 
آخرین چهارشنبه سال که به چهارشنبه سوری معروف 
اس��ت آغاز می شود و با جش��ن روز سیزدهم فروردین 
که س��یزده بدر نام دارد پایان می پذیرد. آئین و رسوم 
نوروزی هویت ما ایرانیان اس��ت. یکی از مراسم زیبای 
پیش از ن��وروز که تقریباً از اواس��ط اس��فندماه انجام 
میگردد رس��م تکم گردانی  و نوروزخانی اس��ت که در 
اکثر شهرهای ایران از جمله اردبیل و مازندران و گیالن 
انجام میش��ده و در سایر اس��تانها بین اقوام همدانی – 
خوزستانی- خراسانی- لرس��تانی- کرد - ترکمن و ... 

بگونهای زیبا این رسوم صورت می پذیرد. 
یکی از مهم ترین آئین و س��نت های نوروزی چیدن 
س��فره نوروز و یا هفت سین است. زهفت سین دیرین 

رضا�میراشرافی
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که از زمان باستان تاکنون توانسته است جایگاه ویژه خود را حفظ نماید. دارای معانی 
ویژه و نیز نشانی از رمز و رازهای هوشمندانه زندگی نیاکان ماست. 

هفت سین از هفت محصول زمینی گزیده می شود تا از نعمات الهی که به انسان 
عطا گردیده ش��کرگزاری شود. هفت سین نوروزی آئین پارسی است. عدد هفت در 
زبان باستان بنام »امرداد« است امرداد به معنی جاودانگی و بی مرگی نام داشته و از 
آنجای که این عدد معنای زیبای زندگی و جاودانگی را میداده هفت واژه را به نشانه 

آن انتخاب کرده و بر سفره نوروزی می چیدند.
عدد هفت در میان اعداد از اهمیت ویژه و ارزش خاصی بهره مند اس��ت و عددی 
است بسیار مقدس و در نزد ایرانیان و برخی از ملل نیز از مفاهیم مثبت و اعجاز انگیز 
و خوش یمنی برخوردا اس��ت. و ش��اید دارای رموز خاص دیگری باشد که متأسفانه 
من هنوز بر آن اشراف نیافته ام. مثل : هفت آسمان –هفت خوان رستم- هفت شهر 
عش��ق- هفت اقلیم- هفت روز هفته- هفت سنگ- هفت خط- هفت رنگ )رنگین 
کمان( – هفت پیکر- هفت س��ین- هفت فرش��ته- هفت تن- هفت حوض – هفت 
دور طواف کعبه – هفت سنگ ریزهای که برای رمی جمره بکار گرفته می شود و .... 
به روایتی گفته اند که هفت سین نشانه هفت دانه گیاهی است که می توان با آن سبزه 
نوروز را تهیه کرد: جو- ماش- عدس- ارزن- لوبیا- نخود و گندم. در زمان پارسیان کهن 
مردم از هر هفت دانه سبزه می پرواندند و آن را بر سر در خانه خود می گذاشتند و هر 
کدام که بیشتر و بهتر سبز می شد آن را برای کشت آن سال انتخاب می کردند زیرا این 
کار را نشانه پرثمری آن محصول و دانه می دانستند. به از دیرباز نمادهای هفت سین که 

در سفرههای هفت سین گذاشته میشود به شرح ذیل بوده است:
س�بزه یا سبزی: س��بزه را غالباً از دانه های گندم، جو ، برنج، لوبیا، عدس، باقال، 
نخود، ارزن، س��بز می کردند و آن را به نش��انه برکت زندگی سر سفره می گذاشتند 

و از آن بعنوان فرشته اردیبهشت و نماد آب های پاک و بیکران هم یاد شده است.
س�نجد: شکوفه و بوی و برگ درخت سنجد محرک عشق و دلباختگی است. و 

بعبارتی فرشته خرداد و نماد دلبستگی میباشد.
سرکه: سرکه نماد تبدیل و تغییر و دگرگونی است و سرکه فرشته امرداد و نماد 

جاودانگی نیز هست.
سمنو: س��منو از جوانه های گندم درست می شود که سبب روییدن گندم است. 
س��منو نماد خوبی برای زایش گیاهی و فرشته ش��هریور و نماد غالت و خوراکی ها 

به شمار می رود.
سماق: سماق یا سماک چاشنی گیاهی است و موجب شادابی و سالمتی می شود 

و نماد باران و رحمت و فرشته بهمن است.
سیب: سیب از میوه های مفید و بهشتی است که بوی آن موجب شادی و آرامش 

می شود و سیب فرشته زن و نماد دیگری از باروری و زایش و پرستاری است.
سیر: سیر نماد اهورامزداست که در سفره نوروزی باعث راندن اهریمن و نیروهای 
زش��ت از زیبایی و خوشی هاس��ت. ایرانیان عالوه بر هفت سین که نامبرده شد اقالم 
دیگری هم در س��فره نوروز قرار می دهند. و هنگام چیدن سفره هفت سین اولین و 
مهم ترین موردی را که بر سفره نوروزی قرار می دهند قرآن کریم است که به نشانه 
توکل و توس��ل به خداوند متعال در رأس س��فره هفت س��ین قرار می گیرد. شمع و 
ش��معدان که نماد نور و روشنای و گرمی است که در سفره نوروز قرار داده می شود 
زیرا دنیای نور و روش��نایی قلمرو خداوند متعال اس��ت و خداوند خود نیز نور است 
)بسم ا... النور- نورالنور- نور علی نور( و هر جا نور باشد اهریمن و ظلمت در آن راه 
ندارد. آئینه نیز یکی دیگر از اجزاء سفره نوروز و هفت سین است آئینه نیز نماد نور و 
روشنائی و آسمانی بودن است ماهی ماهی که حوت نامیده میشود آخرین برج فلکی 
اس��ت و نمادی از آخرین ماه سال است. از همه مبارک تر تخم مرغ در سفره نوروزی 
است. زیرا تخم مرغ نمادی است از نطفه و نژاد و تمثیلی است از باروری و نطفه ای 
که باید به زودی جان بگیرد و زندگی یابد تا زایش کیهانی انجام پذیرد. سکه که نماد 
ثروت و برکت و پر بودن کیسه های پول و جیب افراد خانواده در سال جدید است. 

س�یزده بدر: در کتب تاریخی چنین آمده اس��ت: س��یزدهمین روز سال نو روز 
فرشته باران است. در این روز ایرانیان به همراه خانواده راهی دشت و صحرا و دامن 
طبیعت و باغ و باغات می ش��وند و تمام روز خود را خارج از خانه به بازی و شادمانی 
می گذرانند یکی از ش��وخی های خاص این روز دروغ س��یزده اس��ت. البته اروپاییان 
نیز روز اول آوریل هر س��ال را که مصادف است با سیزدهم فروردین با گفتن چنین 
دروغی که به دروغ اول آوریل معروف است با یکدیگر به شوخی می پردازند. گره زدن 
س��بزه در بین مردم کشورمان به ویژه در بین دختران و پسران جوان بسیار مرسوم 
اس��ت و آن را به نیت برآورده ش��دن آرزوهای خوش و خوب و همچنین تش��کیل 
خانواده گره می زنند. برخی از مردم نیز به یمن برکت این روز جهت انجام مراس��م 

دعا و نیایش به امام زادهها و یا زیارتگاه ها می روند.
به نظر می رسد فهم این که چه حکمتی در نوروز نهفته است بسیار ساده است. با 
آغاز فصل بهار و رویش دوباره همه چیز دوباره جان تازه می گیرد و در واقع اشارتی 
است به انوار الهی. این تغییر و تحول طبیعت، انسان ها را به جنبش و حرکت تازه ای 

وا می دارد و بهار این جشن را همراه نسیم نوروزی به ارمغان می آورد.
عطر گل و سبزه زار لبخند خداست سرسبزی کوه و دشت لبخند خداست 
دنبال بهارند، که لبخند خداست هم لیل و نهار و هم مه و سال همه 
بشکفتن گل به باغ لبخند خداست عید آمده بلبالن غزل خوان شده اند 
نوروز و بهار نیز لبخند خداست مرغان چمن به وصل گل می گویند 

نتیجه اینکه نوروز س��راپا زندگی، حیات، شور، غوغا، تغییر، تحول، نشاط، رویش، 
زایش، تولد، مهر و شادی و الطاف و قدرت خداوند است. به همین دلیل هم نوروز از 
دیرباز جاودانه شده تا جاییکه سازمان ملل هم نوروز را روز طبیعت اعالم نموده و آن 
را به رس��میت شناخته است و در نهایت باید گفت که نوروز تقاطع تاریخ- فرهنگ- 
اندیشه – هنر- سنت و دانش و بینش و باور و اعتقاد ایرانی است که عمرش جاودان 

باد.
بهار و نوروز همواره در میان اهل شعر و ادب و هنر و خردمندان و شاعران کهن 
و معاصر ایران از جایگاه ویژهای برخوردار بوده است. در اینجا بیمناسبت نیست که 

بهار و نوروز را از لسان آنها نیز بشنویم.
عید است، نوای عاشقان کن ای بلبل خوش نوا، فغان کن 
ترک دل و برگ، بوستان کن)عطار( چون سبزه ز خاک، سر بر آورد 

* * * * * *
مقیم و عاشقیم و خماریم و بی قرار آمد بهار خرم و آمد رسول یار 
رازی که خاک داشت، کنون  گویی قیامت است، که برون می شود زخاک  

گشت آشکار)موالنا(
* * * * * *

بگشای در، سرای بستان برخیز که میرود، زمستان 
منقل بگذار، در شبستان نارنج و بنفشه، بر طبق کن 
در باغچه می کند، گل افشان)حافظ( برخیز که باد، صبح نوروز 

* * * * * *
خوش بود دامن صحرا و ، تماشای بهار با مدادی که تفاوت نکند لیل و نهار 
نه کم از بلبل مستی، تو بنال ای هوشیار)سعدی( بلبالن وقت گل آمد، که بنالد از شوق 

* * * * * *
آنقدر صبر نمودم که ظفر می آید مژده ای دل که عزیزم ز سفر می آید 
برود، گل به چمن، جامه دران می آید. شده آن وقت که خزان با همه آشوبگری 

)میراشرافی(
* * * * * *

شاد باد و خوش بود احوالتان روز و ماه و سال و حال و فالتان 
خوش بود نوروزتان ا... باشد یارتان از خدا خواهم که صحت بخشد او بر جانتان 

زنده و پاینده باشید و مبارک  عیدتان فرخنده باشد، نو شود هر روزتان 
سالتان)میراشرافی(
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یكصد و هشتاد و چهارمین جلسه هیات مدیره انجمن ریلي روز 
سیزدهم اسفندماه 1394 به منظور ارایه گزارش از عملكرد انجمن 
صنفي و همچنین طرح مسائل و مشكالت شرکت هاي ریلي جهت 

درج در نشریه دوماهنامه نداي حمل و نقل ریلي برگزار شد.

 این جلس�ه با حضور س�ید حس�ن موس�وي نژاد، غالمحس�ین 
عبدالله�ي س�روي، ابوالقاس�م س�عیدي، محم�ود قی�ام، عباس 
فروتن، حس�ین خطیبي، سید هرمز قطبي برگزار شد که در ادامه 

مي خوانید.

پویا�مهرابی

نشست�کارشناسی�اسفند�ماه�
انجمن�صنفي�شرکت�هاي�حمل�و�نقل�ریلي

سال 94 
سخت ترین سال مالی 

شرکت های خصوصی ریلی
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س��ید حسن موس��وي نژاد رییس 
هی��ات مدی��ره و ریی��س کارگ��روه 
ام��ور  و  س��رمایه گذاري  تخصص��ي 
بازرگاني: بحث کالن در حمل و نقل 
ریلي در س��ال 1394 این بود که با 
توج��ه به کاهش عملک��رد اقتصادي 
کشور، شاهد کاهش حمل و نقل در 
بخش هاي مس��افري و ب��اري بودیم. 
ش��رکت هاي ریلي ت��الش کردند که 
سهمش��ان از حم��ل و نق��ل کاهش 
نیاب��د و با توجه ب��ه کاهش عمومي 
حم��ل و نقل در کش��ور این موضوع 
در عملک��رد س��ال 1394 منعکس 
خواهد ش��د. موضوع دوم این اس��ت 
ک��ه کاه��ش عملک��رد حمل ب��ار و 
وضعی��ت اقتصادي باعث ش��ده که 
گردش نقدینگ��ي در بخش، با رکود 
مواجه ش��ود و بیشتر شرکت ها دچار 
مشکل هاي مالی شوند. سال 1394 
به نظر اقتصاددانان سخت ترین سال 
اقتصادي کشور از اول انقالب تا کنون 
بوده و شرکت ها تالش کردند امسال 
را با پش��ت سر گذاشتن مشکالت به 
هر طریق رد کنند و با برداشته شدن 
تحریم ه��ا و امید به آم��دن رونق به 
بخش اقتصادي کش��ور، بخش حمل 
و نقل که زیر گروهي از کل توس��عه 
اقتصادي کش��ور اس��ت هم با رونق 
روبه رو شود. انجمن صنفي از ابتداي 
سال 1394، 36 جلسه تشکیل داد؛ 
بدین معنا که جلسات هفتگي برقرار 
شده و مشکالت مربوط به شرکت ها 
در جلس��ات هیات مدیره مورد بحث 
قرار گرفته که بخش��ي از مش��کالت 
مربوط به عدم پرداخت ها و مشکالت 
اقتص��ادي بوده و ب��ا انجام مذاکراتي 
که تالش ش��ده با راه آهن انجام شود 
در خصوص پرداخت ها و فشار کمتر 
به بخ��ش خصوصي ب��راي پرداخت 
بدهي هایش��ان صورت گرفت که در 
م��واردي موفقیت آمیز بود. در بخش 
مس��افري هم بحث افزایش قیمت و 
هم آزادس��ازي قیمت داشتیم که به 
نظر مي رس��د فضاي کافي براي آزاد 
س��ازي قیم��ت در بخش مس��افري 
در ح��وزه دولت به وج��ود آمده که 
وزی��ر راه و شهرس��ازي و مدیرعامل 
راه آه��ن در این زمین��ه جدي پیگیر 

هس��تند ک��ه در بخ��ش مس��افري 
قیمت گذاري را طبق م��وارد قانوني 
ب��ه بخ��ش خصوصي واگ��ذار کنیم. 
سرمایه گذاري مهمي در سال 1394 
صورت نگرفته اما ش��رکت ها خود را 
براي سرمایه گذاري جدي تر در سال 
1395 آماده کرده اند. در سال 1394 
فقط چند س��رویس جدید در بخش 
مس��افري، قطار برنامه اي بیش��تر در 
بخش ب��اري و تفاهم نامه هایي باري 
س��اخت واگن هاي باري و مسافري و 
چن��د قرار داد جزیي خرید لکوموتیو 
در بخش بسته شده که امیدواریم با 
مطالعاتي که صورت گرفته در س��ال 
1395 منج��ر به عق��د قراردادهاي 
جدید و ورود ن��اوگان جدید باري و 

مسافري به کشور بشود.
 

ابوالقاسم سعیدي رییس کارگروه 
واگن ه��اي  و  مس��افري  تخصص��ي 
مخ��زن دار: قرار اس��ت در دو بخش 
مخزن��دار  واگن ه��اي  و  مس��افري 
توضیحات��ي را در خص��وص عملکرد 
ای��ن دو گ��روه بگوی��م. در بخ��ش 
مس��افري انجم��ن از ابتداي س��ال، 
همچون سنوات گذشته همواره یکي 
از چالش ها و مسائل مهمش پیگیري 
اص��الح تعرفه به خص��وص با توجه 
به این که در س��نوات گذش��ته نرخ 
تعرفه ها به موق��ع افزایش نیافته بود 
و میزان افزایش آن هم متناس��ب با 
افزایش هزینه ها نبود و روال معمول 
راه آهن هم این گونه بود که ما اوایل 
س��ال درخواس��ت افزایش قیمت را 
ارای��ه مي کردیم و آن ها اواخر س��ال 
بخش��ي از در خواس��ت ها را موافقت 
مي کردند که وقتي آن را تقس��یم بر 
یک چهارم س��ال مي کردیم کمتر از 
30 درصد بود. بنا به پیشنهاد رییس 
انجمن اواخر س��ال پیش ش��روع به 
افزای��ش قیمت  تنظیم درخواس��ت 
کردیم و در ابتداي سال با مکاتباتي 
که با راه آهن براي افزایش تعرفه یا به 
تعبی��ري اصالح تعرفه انجام دادیم - 
اگر چه امسال زودتر از گذشته انجام 
شد- اما با توجه به عدم همکاري که 
ما از س��وی سازمان حمایت داشتیم 
به نظر مي رسد آن مختصر شیریني 

هم به کام همه ما تلخ ش��د. سازمان 
حمایت در جلس��ات رس��مي و غیر 
رسمي قبول دارد که تعرفه مسافري 
پایین اس��ت و نیاز ب��ه حمایت دارد 
ول��ي صرفا ب��ه خاطر این ک��ه باید 
افزایش قیمت از ط��رف آن ها اعالم 
مي ش��د؛ بخش را دچار چالش کرده 
بودند که هنوز هم این موضوع ادامه 
پیدا کرده است و امیدواریم مقامات 

موضوع را حل و فصل کنند.
مهمتری��ن بحث��ي که در س��ال 
جاري داشتیم، مس��ئله تعرفه بلیت 
مس��افري ب��ود و ط��ي اقداماتي که 
انجام ش��د، قرار است راه آهن سقف 
تعرفه مس��افري را مش��خص کند و 
شرکت ها با توجه به شرایط اقتصادي 
و فصلي خود، در ایام مختلف س��ال، 
خودش��ان مبلغ بلیت را تعیین کنند 
ت��ا نه به مس��افران فش��ار بیاید و نه 
درآمد ش��رکت ها کاه��ش یابد و تا 
ح��دودي ای��ن موضوع ج��ا افتاده و 
یک گام تا آزاد س��ازي بلیت بیشتر 
فاصل��ه نداری��م. س��قف قیمت ها را 
راه آهن مشخص نکرده اما مزیتي که 
کارش��ان دارد این است که در ایامي 
که شرکت ها از نظر کمبود مسافر و 
فصل هاي زمس��تان ی��ا تحصیلی که 
تعداد کافي مس��افر نداریم مي توانیم 
قیمت بلیت را تخفیف و در زماني که 
مس��افر بیش��تري داریم ب��ه جبران 
آن افزای��ش بدهی��م. تخفیف حدود 
50 درصد اس��ت  و افزایش تا حدود 
20 درص��د اس��ت. این اتف��اق یکي 
از کاره��اي خوب��ي بود ک��ه انجمن 
انجام داد و موجب ش��د تا به سمت 

با توجه  آزاد سازي کرایه ها برس��یم. 
به رش��د جمعی��ت و افزایش س��فر 
سهم مس��افران ریلي افزایش نداشته 
که هیچ، کاهش هم داش��ته اس��ت. 
تعداد مسافران نس��بت به سال قبل 
افزایش نداش��ته و در برخي مسیرها 
منف��ي هم بوده اس��ت. غیر از بخش 
رجا، بقیه ش��رکت هایي که از سامانه 
راه آهن بلیت مي فروشند طي این ده 
ماه نسبت به ده ماه سال قبل شاهد 
یک درصد کاهش مس��افر بودند. به 
تعداد ناوگان افزوده ش��د اما رش��د 
مسافر مناسب نبود؛ همچنین هزینه 
سرمایه گذاري سیر صعودي دارد و با 
این قیمت هاي واگن به نظر نمي رسد 
بخش مسافري خیلي انگیزه اي براي 
توس��عه و خرید ناوگان جدید داشته 
باش��ند مگر این که بحث حمایتي را 
دولت به بخ��ش خصوصي اختصاص 
ده��د و گرچه را ه آهن س��هم خود را 
در بعضي جهات کاهش داده باش��د 
ام��ا ش��رکت ها در بخش مس��افري 
چن��دان وضعیت مناس��بي ندارند و 
تقریب��ا بیش��تر ش��رکت هایي که در 
بخش مس��افري کار مي کنند یا تراز 
منفي دارند و یا هزینه هایش��ان س��ر 
به س��ر اس��ت. انتظار داریم مقامات 
دول��ت و وزارت راه ب��ه این موضوع 
توجهي داشه باشند که قیمت واگن 
س��ه ملیارد تومان است و با توجه به 
س��یر قطار ها، در واق��ع واگن در روز 
یک س��یر بیش��تر ندارد و اگر س��یر 
را 1200 کیلومت��ر در نظ��ر بگیریم 
بازگش��ت س��رمایه بس��یار طوالني 
خواهد بود. بخش خصوصي مسافري 
با راه آهن تعامالتي داشته که نسبت 
به س��ال هاي گذشته روند کار بهبود 
یافت��ه و چالش ها و بحث هاي زیادي 
حل ش��ده و مس��ائل کمت��ري بین 
بخ��ش و متولي حم��ل و نقل ریلي 
وج��ود دارد. در گذش��ته بخش��ي از 
فرصت ها و وقت و انرژي ش��رکت ها 
براي حل مش��کالت گرفته مي ش��د. 
راه آهن و بخش خصوصي به همدیگر 
بررس��ي  در  و  ش��ده اند  نزدیک ت��ر 
مش��کالت و مسائل س��هیم هستیم. 
شرکت ها فرصتي دارند که به مسائل 

و مشکالت دیگر برسند.

ابوالقاسم سعیدي: 
مهمترين موضوعي كه 
امسال اولويت ما بود؛ 
مشخص كردن تعرفه 

بلیت مسافري و بحث هاي 
پیرامون آن بود
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براي ایام ن��وروز با ظرفیت تقریبا 
نزدی��ک به ظرفیت س��ال گذش��ته 
کار خواهیم ک��رد که نزدیک به یک 
میلیون و 900 ه��زار نفر صندلي یا 
تخت خواهد بود و کیفیت واگن ها به 
مراتب افزایش یافته و واگن هایي که 
طي دوسال گذشته به شبکه افزوده 
شده اند نسبت به واگن هایي که سال 
گذشته مورد استفاده قرار مي گرفت 
از نظ��ر دان��ش و تکنول��وژي خوب 
هس��تند و واگن هایي جدید هستند 
ک��ه بیش��تر داراي تخت، سیس��تم 
ص��وت و تصویر، و امکان��ات بهتري 
هستند و از نظر سرعت سیر تا 160 
کیلومتر هم مي توانند سیر کنند. به 

نظر مي رسد سرعت قطارها مقداري 
افزایش یافته باشد.

2200 واگن مس��افري داریم که 
متوس��ط عمر ای��ن واگن ه��ا حدود 
27 س��ال اس��ت و اگ��ر واگن ه��اي 
جدی��د را خارج کنیم متوس��ط عمر 
باالي 30 س��ال خواهد ش��د و الزم 
اس��ت دولت و بخش و سازمان هاي 
مربوط پیش بین��ي چنین مواردي را 
داش��ته باشند که سیستم هاي بانکي 
براي نوسازي ناوگان ریلي تسهیالت 
ارایه کنند، در غیر این صورت ناوگان 
ریلي روز به روز فرسوده تر مي شود و 
ممکن است مشکالت دیگري داشته 
باش��د از جمله کاهش سهم ترابري 

مسافري ریلي.
در خص��وص واگن هاي مخزن دار 
هم باید توضیحاتی ارایه کنم. 3850 
واگن مخ��زن دارد در ش��بکه ریلي 
داریم که از ای��ن تعداد 500 مخزن 
در حمل مواد روغني، 2600 مخزن 
در زمینه س��وخت و باق��ي مانده آن 
معم��وال واگن هایي هس��تند که در 
تعمیر و یا از نظر شرایط در سرویس 
نیس��تند. بیش��تر مصرف واگن هاي 
مخ��زن دار به ج��ز آن هایي که براي 
حمل روغن اس��تفاده مي ش��وند که 
شامل زوغن هاي وارداتي و صادراتي 
هس��تند بقیه 2600 واگن که براي 
حمل مواد س��وختي کارب��رد دارند 

براي حمل مازوت هس��تند. بنزین تا 
کنون با واگن حمل نشده، در رابطه 
با حمل نفت سفید هم که در کشور 
مصرفي ندارد، همچنین در خصوص 
گازوییل که هزینه حمل باالیي دارد 
با لول��ه حمل مي ش��ود. پس مازوت 
بیشترین سهم را دارد و عملکرد سه 
ساله در خصوص حمل مازوت حدود 
43 درصد مازوت تولیدي کشور را با 
ریل جابه جا مي کنی��م و از نظر تن 
کیلومتر 45 درصد سهم را در اختیار 
داریم. عملکرد ده ماهه امس��ال هم 
نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 
یک درصد افزایش س��هم داش��تیم 
و ظرفی��ت ب��راي حمل بیش��تر هم 

فراهم اس��ت. بیش��تر مصرف مازوت 
در خصوص س��وخت نیروگاه ها است 
که با افزایش تولید گاز در کش��ور به 
خصوص از پارس جنوبي، با باال رفتن 
تولیدات گاز و مسائل زیست محیطي 
سوخت نیروگاه ها از مازوت به سمت 
گاز میل مي کند. مازوت کماکان در 
کشور تولید مي شود اما سهم حمل و 
نقلي آن براي نیروگاه ها که باالترین 
می��زان مصرف را داش��تند، در حال 
کاه��ش اس��ت. در ماه ه��اي اخیر با 
توج��ه به رف��ع تحریم ها و مس��ائل 
بانکي، مازوت ب��راي صادرات زمینه 
خوب��ي پی��دا کرده و جری��ان خروج 
تولی��دات مازوت که حدود 50 تا 60 

درص��د را صادر  مي کنن��د و بخش 
ریلي از نظر صادرات مازوت مي تواند 
س��هم باالیي داش��ته باشد که در ده 
ماه گذشته 12 درصد سهم صادرات 
م��ازوت را داش��تیم ولي مب��ادي و 
مقاص��د مازوت نس��بت به س��نوات 
گذش��ته تغییر کرده و متوسط سیر 
در بارگی��ري مازوت کاهش داش��ته. 
سال گذش��ته متوسط 700 کیلومتر 
س��یر مازوت داشتیم. با توجه به این 
ک��ه میزان باالت��ري بارگیري مازوت 
داش��تیم اما ت��ن کیلومت��ر کاهش 
داشت. نبود تس��هیالت براي توسعه 
ناوگان مش��کل جدیي است. قیمت 
واگن مخزن دار افزایش قابل توجهي 

داش��ته و در بعضي موارد تا دو برابر 
بوده اس��ت. واگن هاي مخزن دار هم 
از نظر قیم��ت و هم هزینه نگهداري 
قیمت باالتري دارد. ش��رکت نفت در 
خصوص تعرفه حمل همکاري خوبي 
داش��ته و حتي در سال 1394 با این 
ک��ه تمایلي به افزای��ش تعرفه حمل 
مواد س��وختي نداش��تیم اما شرکت 
نف��ت تعرفه را افزایش داد. ش��رکت 
نفت هم��کاري خوبي دارد و آمادگي 
دارد جهت  زیر ساخت ها به ما کمک 
کند و در جلسات مستمر ماهیانه اي 
که با ش��رکت نفت داریم تصمیمات 
خوبي در این خصوص گرفته ش��ده 

است.

مش��کلي که بخش مخ��زن داران 
با آن روبه رو هس��تند این اس��ت که 
راه آهن باید یک��ي از کارگاه هایي که 
در خص��وص تعمی��رات اس��ت را به 
واگن هاي مخ��زن  دار اختصاص دهد. 
شس��ت و شوي مخزن دارها در همه 
ادارات کل و ط��ول ش��بکه ممک��ن 
نیس��ت و امکاناتي که براي شس��ت 
و شوي مخزن اس��ت تنها در تهران 
و اصفه��ان وجود دارد و انتظار داریم 
که مقامات راه آهن ب��ا نگاه مثبت تر 
نس��بت به گذش��ته محل��ي را براي 
این بخش اختص��اص دهند تا آن ها 
بتوانند با سرمایه خودشان بخشي از 
ماش��ین آالتي که دارند را تهیه کنند 
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چون برخي از دس��تگاه هاي موجود 
خیلي قدیمي هس��تند. خود راه آهن 
هم برنامه خاصي براي جایگزیني یا 
نوس��ازي ندارد. واگن هاي مخزن دار 
در ش��رایط موجود مي توانند س��هم 
باالت��ري در حم��ل مازوت داش��ته 
باش��ند و ش��رکت نفت هم استقبال 
و ه��م تش��ویق مي کند ک��ه در این 
بخ��ش راه آهن س��همش را افزایش 
دهد. ش��رکت نفت امکاناتي دارد که 
امیدواری��م در امر توس��عه ناوگان و 
حمل مواد س��وختي کمک بیشتري 
بکند و ج��ا دارد از هم��کاري آن ها 

تشکر کنیم.
 

سید هرمز قطبي رییس کارگروه 
تخصصي واگن هاي لبه کوتاه و فني، 
س��یر و حرکت و ایمني: در ابتدا در 
خص��وص اقدامات مثبتي که راه آهن 
انجام داده اس��ت صحب��ت مي کنم. 
یک��ي از اقدامات خ��وب راه  آهن این 
بود که ب��راي واگن هاي تعمیري که 
به مراک��ز تعمیرات مي روند، مازاد بر 
200 کیلومتر را در رفت و برگشت از 
پرداخت کرایه معاف کردند. هرچند 
که در ابتدا مش��کلي وجود داشت و 
االن هم مشکلي مالي وجود دارد که 
سیکل بروکراس��ي را به وجود آورده 
ام��ا باعث ش��ده ک��ه واگن هایي که 
تعمیرات دارند ب��ه اکثر تعمیرگاه ها 
فرستاده شوند. در گذشته ما به یک 
تعمیرگاه واگن ]ا را مي فرستادیم اما 
االن در چهار تعمی��رگاه کارهایمان 
انجام مي ش��ود و ای��ن کار مثبت از 

طرف راه آهن صورت گرفت.

س��یر واگن ها نس��بت به گذشته 
بهتر ش��ده ولي 300 کیلومتر هنوز 
کامل محقق نش��ده اس��ت. با توجه 
ب��ه برنامه ه��اي راه آه��ن امیدواریم 
این موضوع نیز تحق��ق پیدا کند. با 
ای��ن کار نیاز به واگ��ن کمتر خواهد 
شد. س��یر بهتر نیاز به واگن کمتري 
دارد. اگر در شبکه سیر خوبي داشته 
باش��یم فکر نمي کنم نیاز آن چناني 
به واگن جدید در شرایط فعلي باشد 
ام��ا در آینده نیاز به واگن بیش��تري 

وجود دارد.
در گذشته ش��اهد بودیم قطعات 
واگن ه��ا در ایس��تگاه ها با کس��ري 
مواجه مي ش��د. ممکن اس��ت براي 
برخ��ي واگن ها ای��ن اتفاق بیش��تر 
باش��د اما در کل ش��رایط بهتر شده 
اس��ت چون اس��تراکچرهایي که در 
بندر امام متوقف بود، ش��اهد کسري 
قطع��ات نب��ود ک��ه نش��ان مي دهد 
نظارت راه آهن ش��اید بیشتر شده و 
ش��اید دوربین هایي نصب شده است 
که این موضوع را کاهش داده اس��ت 
اما به معناي وجود نداش��تن نیست 
و امیدواری��م با نظ��ارت این مورد به 
صفر برس��د. از طرفي راه آهن وقتي 
واگن را س��الم تحویل مي گیرد باید 
س��الم هم تحویل دهد که در قانون 
حق دسترسي نیز آمده است و دکتر 
خدایي ق��ول داده اند که خودش��ان 
مس��ئولیت همه مسائل را مي پذیرند 
و تعمیرات��ي که در مس��یر به وجود 
مي آی��د را تقبل  کنند ک��ه از هیات 
مدیره خواهش داریم که این موضوع 
را پیگیري کنن��د. فرض کنید واگن 

دچ��ار بریدگ��ي چرخ مي ش��ود و یا 
شیارهاي چرخ مي افتد و تا به امروز 
یک نفر احساس مسئولیت نداشته و 
قب��ول نکرده که این آس��یب ها براي 
شرکت ها هزینه دارد و اگر راه آهن به 
ج��د برنامه اي را که گفته انجام دهد 
مش��کل بزرگي از دوش شرکت هاي 

حمل و نقل برداشته مي شود.
باید قط��ار برنامه اي را که راه آهن 
اجرایي کرده گس��ترش داد. باید این 
کار را اس��تمرار داد. اگ��ر قطارهاي 
برنامه اي اس��تمرار داش��ته باشند و 
قطاره��ا در زم��ان مناس��ب و مقرر 
حرک��ت کنن��د و به مقصد برس��ند 
بس��یار خوب خواهد بود. متاس��فانه 
اس��تمرار وجود ندارد. قطار برنامه اي 
ک��ه داریم به عنوان مثال از چادر ملو 
ی��ا ف��والد مبارک��ه و یک دس��ت به 
کارخانه مي روند که سیستم بارگیري 
و تخلیه مکانیزه آن را انجام مي دهد 
و سیر این واگن ها وجود داشت. قطار 
برنامه اي را راه آهن مدتي باید زیانش 
را بپردازد که اگر نیروي کش��ش آن 
هم پرت ش��د ب��از در ش��بکه وجود 
داش��ته باش��د تا این قطار برنامه اي 
جا بیفتد و اگر مش��تري بداند قطار 
هس��ت که هفته اي یک بار در زماني 
مش��خص حرکت مي کند و به مقصد 
مي رس��د مش��تري روي آن حساب 
مي کند اما اگر هر زمان که بار داشته 
باش��یم قطار برنامه اي داشته باشیم 

براي صاحب کاال قابل قبول نیست.
مقایس��ه حمل بار توس��ط ریل با 
جاده درس��ت نیس��ت. زم��ان حمل 
جاده بس��یار کوتاه اس��ت. واقعا 48 

س��اعته کامیون ب��ار را از بندرعباس 
به ته��ران تحویل مي ده��د. که این 
مدت زم��ان در ریل باالتر اس��ت؛ با 
این که کاهش زمان خوبي داش��تیم 
اما هنوز مناسب نیست اما از راه آهن 
تشکر مي کنیم و انتظار داریم تالش 
بیش��تري داشته باش��ند تا وضعیت 

بهتر شود.
راه آه��ن به دنبال ج��ذب کانتینر 
اس��ت. پیش��نهاد ما این اس��ت که 
راه آه��ن یک بررس��ي جام��ع انجام 
دهد تا با احداث خطوط فرعي براي 
مسیرهایي که داراي بار عمده هستند 
از جمله سلفچه گان که منطقه ویژه 
اس��ت اما خط فرعي ندارد. بارهایي 
داش��تیم اما چون تخلیه و بارگیري 
زم��ان بر و هزینه بر بود از آن امتناع 
ش��د. نمي گویم خطوط فرعي که بار 
آن چناني ندارند بلکه آن جاهایي که 
قطب بار هس��تند با احداث خطوط 
فرعي به ش��بکه ریلي متصل شوند. 
روزي که خط فرعي به  شهر صنعتي 
کاوه در س��اوه کش��یدند مدته��ا بار 
نداش��ت و آقاي ترکان اصرار داشت 
به احداث آن خ��ط و با آن ریل هاي 
فرس��وده خط را کش��یدند اما امروز 
از ف��والد مبارکه، بندرعب��اس بار و 

کانتینر دارد.
را  دسترس��ي  ح��ق  مي گوین��د 
نمي توانیم به زیر صفر برس��انیم. اما 
س��والي براي ما پی��ش مي آید؛ مگر 
االن تم��ام تالش راه آهن براي جذب 
کانتینر نیست؟ درآمد کانتینر براي 
راه آه��ن خیلي کمتر ازم��وارد دیگر 
اس��ت. چرا براي کانتین��ر این همه 

موسوي نژاد: 
سال 1394 به نظر 

اقتصاددانان سخت ترين سال 
اقتصادي كشور از اول انقالب 

تا كنون بوده و شركت هاي 
ريلي تالش كردند امسال را با 
پشت سر گذاشتن مشكالت به 

هر طريق رد كنند

عبدالهي: 
امسال بدترين سال براي 

شركت هاي واگن لبه بلند بود. 
عدم پرداخت به علت ركود 

بازار تا جايي بوده كه بعضي 
شركت ها هنوز نتوانسته اند 

صورت وضعیت و طلب خرداد 
ماه خود را وصول كنند

قطبی:
يكي از اقدامات خوب راه  آهن 

اين بود كه براي واگن هاي 
تعمیري كه به مراكز 

تعمیرات مي روند، مازاد بر 
200 كیلومتر را در رفت و 
برگشت از پرداخت كرايه 

معاف كردند

قیام: 
برخي از راهبران چندماهي 

است كه حقوق خود را 
دريافت نكرده اند
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ت��الش صورت مي گی��رد. چه عاملي 
هس��ت که کانتینر به اندازه کافي به 
راه آهن داده نمي شود. این کانتینري 
ک��ه درآم��دش 50 درص��د بارهاي 
دیگر اس��ت، چ��را این هم��ه تالش 
براي جذبش ص��ورت مي گیرد. یک 
دفعه تصمی��م مي گیریم واگن 252 
ه��زاري، واگن 246 هزاري و ...، حق 
دسترسي یکس��اني داشته باشند. آیا 
عادالنه اس��ت؟ مي گویم االن قطاري 
را که با واگن خالي تشکیل مي دهیم 
از نظر مت��راژ محدودیت طولي دارد. 
از واگن 26 مت��ري همان  وجهی را 
مي گیرید که ب��راي واگن 14 متري 
مي گیری��د. با این کار عدالتي رعایت 
نش��ده اس��ت. یکس��ان س��ازي نرخ 
حق دسترس��ي عادالنه نیس��ت و از 
آن روز هی��چ واگ��ن 40 فوت حمل 
نش��ده چون حق دسترسي باالتر از 
وجهی اس��ت که باید از صاحب کاال 
گرفته ش��ود اس��ت. اگر تالش داریم 

کانتینر را جذب کنیم در جایي دیگر 
نی��روي دافع��ه به وج��ود مي آوریم. 
حداقل نبای��د واگن های��ي که براي 
کار مش��خصي خری��داري ش��ده اند 
دنبال کارهاي دیگر بروند و یا بدون 

استفاده بماند.
 

محم��ود قی��ام ریی��س کارگروه 
تخصص��ي ام��ور راهب��ري قطارهاي 
مس��افري: راهبراني که عضو انجمن 
هس��تند، بیشترشان راهبران شرکت 
رجا هس��تند. مالکان بیشتر راهبري 
را خودش��ان انجام مي دهند. به آقاي 
موس��وي نژاد پیشنهاد داده بودم که 
چون بیش��تر موارد مرب��وط به رجا 
اس��ت دیگر وقت انجمن را نگیریم و 

در خود رجا مسائل را حل  کنیم.
ی��ک س��ري مش��کالت از جمله 
مسائل مالي است که همه شرکت ها 
با آن درگیر هس��تند. راهبران چند 
ماهي است که از رجا طلبکار هستند. 

در آینده امیدواریم این بدهي ها حل 
ش��ود. راهبراني که من ب��ا آن ها در 
تماس هس��تم،  به آن صورت گله اي 

از انجمن ندارند.
 

س��روي:  عبداللهي  غالمحس��ین 
چ��ون آق��اي خلفي حض��ور ندارند؛ 
مسائل و مشکالت واگن هاي لبه بلند 
را تش��ریح مي کنم. مشکالت عمده 
واگن هاي لبه بلند بیش��تر مربوط به 
رکود بازار است. با این که واگن هاي 
لبه بلن��د بار مش��خصي دارند و آن 
محصوالت معدني اس��ت براي مراکز 
فوالدي و صادرات است اما دو اتفاق 
عمده افتاد که تقریبا با رکود روبه رو 
ش��دیم. یکي صادرات بود که امسال 
کمترین می��زان حجم ص��ادرات را 
فروش  فوالدي  شرکت هاي  داشتیم. 
پاییني داشتند پس میزان مواد اولیه 
مورد نیازش��ان کاه��ش یافت. طي 
هش��ت، 9 سال گذشته توکا ریل که 

براي فوالد مبارکه بار مي برده است، 
ش��اهد افت بار شده اس��ت. مي توان 
گف��ت امس��ال بدترین س��ال براي 
شرکت هاي واگن لبه بلند بوده است. 
بحث بعدي، ع��دم پرداخت به علت 
رکود بازار بوده است. شرکت هاي لبه 
بلند بهترین دریاف��ت را از معادن و 
فوالدي داش��ته اند ام��ا بعضي هنوز 
نتوانس��ته اند صورت وضعیت و طلب 
خ��رداد ماه خ��ود را وص��ول کنند. 
اتفاقي در راه آهن در جریان اس��ت و 
آن این اس��ت که قصد دارند دیرکرد 
بگیرند. این موضوع عملیاتي نشده اما 
از شرکت ها پیگیري مي کنند اما لبه 
بلند ها گله داش��تند و قصد داشتند 
ب��ه رکود ب��ازار مد نظر ق��رار گیرد. 
موض��وع دیگر افزای��ش خدمات بود 
از جمل��ه افزایش حق��وق کارمندان، 
تعمیرات و تقریبا هیچ ش��رکت لبه 
بلند نتوانس��ت امثال هزینه حمل را 
افزایش دهد و حتي یکي دو شرکت 

شماره��21-�اسفند�1294



هزینه حملشان را هم کاهش دادند. 
در عمل تراز واگن لبه بلند را با سال 
1393 مقایسه کنید، سودشان خیلي 
کاهش یافته است. راه آهن با افزایش 
ندادن حق دسترس��ي به ش��رکت ها 
کمک کرد و س��هم خ��ودش را هم 
ب��ه لکوموتیورانان داد. این کار کمک 
خوبي بود اما بازار کش��ش این کار را 
نداش��ت. سال گذش��ته در خصوص 
کانتینر به مش��کلي خوردیم، راه آهن 
اول س��ال 25 درصد نرخ را افزایش 
داد و در ب��رج هش��تم  ه��م افزایش 
داد که جمع افزایش ش��د 56 درصد 
که این اتف��اق براي بخش خصوصي 
مش��کالتي به همراه داش��ت. دولت 
دولتي قانون گرا است و این اتفاقات 
کار خوبي در راه آهن نبود. شرکت ها 
گله داشتند که راه آهني که قانون گرا 
اس��ت این بخش نامه در برج هشت 
مش��کالتي ب��راي بخ��ش خصوصي 
ایجاد مي کن��د. نباید قانون عطف به 

سابق داشته باشد.
راه آه��ن ش��عار مي ده��د که حق 
دسترس��ي را کاه��ش داده اما فقط 
از نظر درآمد خ��ود این اتفاق افتاده 
اس��ت چون حق دسترسي لکوموتیو 
افزای��ش پی��دا مي کن��د پ��س براي 
شرکت هاي مالک واگن ثابت مي ماند. 
زماني که قانون خصوص سازي نوشته 
مي شد، مواردي در نظر گرفته نشده 
اس��ت از جمله راه آهن دارایي هایش 
را واگ��ذار ک��رده از جمل��ه 20 هزار 
واگ��ن باري و کل کرای��ه حمل را از 
راه آه��ن مي گرفته اما ب��راي این که 
راه آه��ن درآم��د هزینه اس��ت، حق 
دسترسي مش��خص کردند. در زمان 
نوش��تن قانون اگر دقت مي ش��د که 
دارایي های��ي را که واگ��ذار کرده اند 
موجب مي شود درآمدش هم کاهش 
 یابد. در قانون گفته ش��ده است براي 
هزینه زیر ساخت اما قانون گذار باید 
دق��ت مي ک��رد کل دارای��ي راه آهن 
گرفته ش��ده و باید بررس��ي مي کرد 
چگونه مي توان درآمد داش��ته باشد. 
حق دسترسي مدت کوتاهي پاسخگو 
اس��ت و بعد از مدتي حتي نمي تواند 
حق��وق کارمندان��ش را بده��د. باید 
راه آهن از درآمد هزینه خارج مي شد 
و مانند بقیه شرکت ها دولت از محل 
فروش نف��ت حق��وق کارمندانش را 

پرداخت مي کرد.
مش��کل دیگري اس��ت که هنوز با 
راه آهن حل نشده و آن هزینه تعمیرات 
جاري اس��ت. در گذشته راه آهن 150 
هزار تومان مي گرفت و امس��ال 300 

هزار تومان دریافت مي کند.
 بعضي شرکت ها مي گویند راه آهن 
چک هایش��ان را برگش��ت زده است. 
وقتي چک برگش��ت زده مي شود کل 
سازمان آن شرکت قفل مي شود. دیگر 
نمي توان تسهیالت بگیرند نه  ضمانت 
نامه ی��ا وام بگیرند. اگ��ر این دقت در 
راه آهن وجود مي داشت که امسال سال 
رکود بود و کمي با شرکت ها همراهي 

مي کردند بهتر مي بود.
 

سید حسن موسوي نژاد: مطالبات 
بخ��ش ریل��ي از دولت و کش��ور را 
باید در نظر گرفت. به نظر مي رس��د 

اولین درخواس��ت و مطالبه موضوع 
توسعه اس��ت. اتصال مراکز استان ها 
و مراک��ز ب��ار عم��ده و اتصال ه��اي 
ریلي که پروژه هاي در حال س��اخت 
زیادي وجود دارد اما با اولویت بندي 
مي ت��وان برخي از آن ه��ا را زودتر به 

نتیجه رساند.
ل��زوم س��رمایه گذاري در بخ��ش 
ن��اوگان مهم اس��ت، ن��اوگان ریلي 
متناس��ب با حمل بار و مسافر نیست 
و براي این که س��رمایه گذاري انجام 
بگی��رد بای��د از بخ��ش خصوص��ي 
استفاده کرد، توجه باید به اقتصادي 
ش��دن حمل و نقل ریلي باشد. باید 
تدابیري اندیشید تا بخش به صورت 
مستقل بتواند روي پاي خود بایستد 
تا س��رمایه گذاري در بخ��ش ناوگان 

صورت گیرد.
بحث ترانزیت بس��یار مهم است و 
براي توس��عه ترانزیت کش��ور باید از 
مشارکت پیمانکاران خارجي استفاده 
کرد. یک��ي از محل هاي تامین منابع 
مالي درسال هاي آینده ترانزیت است 
که در ای��ن زمینه بای��د دولت ورود 
پیدا کند و با عقد پیمان هاي جهاني 

راه  را باز کند.
تناس��ب تعداد ن��اوگان ب��اري و 
مس��افري با حجم تقاضا بسیار مهم 
اس��ت. هنوز به صورت س��نتي باقي 
مانده ای��م. به عنوان مثال براي حمل 
نداریم  مخص��وص  واگ��ن  کانتین��ر 
و از لب��ه کوت��اه اس��تفاده مي کنیم 
ی��ا واگن هاي مس��افري ب��ا توجه به 
افزایش س��رعت و تقاضا الزم اس��ت 
در مورد شکل و فرم ناوگان مسافري 

تجدید نظر کنیم.
قطاره��اي پرس��رعت در بخ��ش 
مس��افري موضوع مهمي است و تنها 
پ��روژه تعرف ش��ده در کش��ور قطار 
پرس��رعت تهران-اصفهان اس��ت که 
عملیات اجرایي آن ش��روع نش��ده و 
آین��ده، آین��ده قطارهاي پرس��رعت 
اس��ت و با توجه به جغرافیاي کشور، 
س��هم بزرگي از حمل و نقل مس��افر 
در س��ال هاي آینده توسط قطارهاي 
پرس��رعت باید جابه جا شود. نیارمند 
مطالعه طرح توس��عه قطار پرسرعت 
الزم اس��ت و نبای��د طرح ه��اي غیر 

اقتص��ادي تحمی��ل ش��ود پس الزم 
اس��ت طرح جامع توس��عه قطارهاي 

پرسرعت را تصویب و مطالعه کنیم.
افزایش س��رعت ش��بکه و ناوگان 
موج��ود ه��م از مباحثي اس��ت که 
باید در دس��تور کار قرار گیرد. شبکه 
موجود در برخي جاها سرعت پایین 
دارد از جمل��ه در مح��ور جن��وب و 
ش��مال که باید با روش هاي از جمله 
برقي و اصالح قوس و زیر س��اخت و 
تغییر در پل ها باید س��رعت ش��بکه 
موج��ود را افزایش داد ت��ا بهره وري 

اقتصادي تر شود.
 

غالمحسین عبداللهي سروي: پنج 
ش��رکت مالک لکوموتیو هستند که 
در س��ال 1393  و تا پای��ان خرداد 
1394 با راه آهن  قرارداد داشتند و از 
اول تیر ماه راه آهن اعالم کرد آمادگي 
قرار داد ندارن��د و باید با مالکان واگن 
قرار داد ببندند و کارکردش��ان تا امروز 
پرداخت نش��ده است. بحران جدي در 
نقدینگي براي آن ها ایجاد شده است. 
سعي می ش��ود تا زودتر قرارداد بسته 
شود تا راه آهن پرداخت هایش را انجام 
دهد. لکوموتیو بر عکس واگن اس��ت 
و اگر دریافتي نداش��ته باش��ند آماده 
کاریشان کاهش مي یابد چون تعمیرات 
و هزینه هاي باالی��ي دارند. امیدوارم با 
قراردادي که نهایي شده است بتوانند 
درآمد 9 ماه گذش��ته را دریافت کنند. 
قرار اس��ت کرایه حمل را مالکان واگن 
به راه آه��ن پرداخت و آن ها به مالکان 

لکوموتیو پرداخت کنند.
 

سید حسن موس��وي نژاد: مشکل 
نقدینگ��ي فق��ط مربوط ب��ه بخش 
ریلي نیس��ت بلک��ه هم��ه بخش ها 
ب��ا آن روب��ه رو هس��تند. هم��ه باید 
صبوري کنند تا این ایام تمام ش��ود. 
بحث مدیری��ت نقدینگ��ي و اجراي 
سیاس��ت هاي دوران ریاض��ت یعني 
کاه��ش برخ��ي هزینه هاي توس��عه 
ب��راي این که از ش��رایط عبور کنیم 
اما انتظار داریم بخش دولتي صبوري 
بیش��تري داشته باشد چون به منابع 
بیشتري متصل است تا فشار کمتري 

به بخش خصوصي وارد شود.
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با سالم
در دنی��ای امروز با توجه به اه��داف آرمانی هر 
شرکت، علی الخصوص شرکت های مادر تخصصی 
نظیر ش��رکت راه آهن جمهوری اس��المی ایران؛ 
وضع به گونه ای اس��ت ک��ه تغییر و تحول در این 
گونه س��ازمان ها و بنگاه های اقتصادی و تش��کل 
های حرفه ای، امری کامال عادی، جاری و س��اری 
بوده اس��ت، به گون��ه ای که نباید با ه��ر تغییر و 
تحولی، تعریف جدی��دی از ماموریت را برای خود 

بازسازی نمایند.
ولی ظاهرا این مقوله به ش��کل زاویه ای )جهت 
دار( و غی��ر حرفه ای در دو ماهنامه انجمن صنفی 
شرکت های حمل و نقل ریلی تحت عنوان« طرح 
س��اختاردهي و تنظیم مق��ررات در بخش حمل و 
نقل ریلي کش��ور » به قلم محمد نبی جوانمردی، 
آورده شده است و نویس��نده دانسته و یا ندانسته 
مربوط یا نامرب��وط، مطالبی را طرح نموده که هر 
خوانن��ده تخصصی پی به ماهیت مطلب یا مطالب 
می برد که هیچ گونه ربطی به س��اختار مدیریتی 
نداشته  و کاتب محترم تازه سر از خواب زمستانی 

برداشته است.
عل��ی ایحال، به جه��ت احترام ب��ه خوانندگان 
محترم به عرض می رساند، شرکت راه آهن ضمن 
محفوظ دانستن حق و حقوق قانونی خود، نسبت 

به اتهامات وارده در دوران پسا برجام، مطالب ذیل 
را به اطالع می رساند:

-از س��ال 1378 تعرف��ه بی��ن المللی ن��ه تنها 
افزای��ش پیدا نکرده اس��ت، بلک��ه تخفیفات قابل 
توجهی در حوزه حمل و نقل بین المللی خصوصا 

به حمل ترانزیت تعلق گرفته است.
- در حم��ل داخلی، با توجه به اینکه نرخ نهایی 
توسط بخش خصوصی مشخص می شود، اگر چه 
بر حس��ب ش��رایط بازار، س��االنه مقداری افزایش 
وجود داش��ته، اما حق دسترس��ی دریافتی توسط 
راه آه��ن ثابت ب��وده و راه آهن ب��ه منظور کمک 
به بخش خصوصی، حق دسترسی خود را افزایش 
نداده بطوریکه از آذر ماه س��ال 91 تاکنون  از 52 

در صد به 30 درصد تقلیل یافته است.
 - پیرامون ورود واگن های ایرانی به کشورهای 
cis ، ش��رکت راه آهن جمهوری اسالمی موفق به 
اخذ کلیت موافقت ش��ورای همکاری کش��ورهای 
cisب��رای ورود واگن ها به این کش��ورها ش��د که 
ط��ی آن کارگروهی جهت بررس��ی اس��ناد فنی و 
وضعیت واگن های ش��رکت ه��ای متقاضی، طبق 
اس��تانداردهای بین المللی در اردیبهش��ت س��ال 
آینده، نتایج بررس��ی ها را با همکاری کارشناسان 

فنی کشور ارائه خواهند داد.
- ایج��اد نهاد تنظیم )رگالتور( در دس��تور کار 

راه آهن اس��ت که قبل از این اتفاق، اعضای بخش 
خصوص��ی تا زمان تش��کیل نه��اد تنظیم مقررات 
)رگالتور( راه آه��ن، از نظرات این بخش با حضور 
در کمیس��یون های مربوطه از جمله کمیس��یون 
عالی سوانح، ستاد ارتقای ایمنی و اتاق فکر حضور 
داش��ته و نظ��رات و دغدغه های خ��ود را در این 

کمیسیون ها مطرح می کنند.
- نظ��ام تعرف��ه ای در حوزه حم��ل و نقل بین 
المللی متاثر از دس��تورالعمل سیاست تعرفه ای با 
ج��داول مربوطه در حمل و نق��ل بین المللی بوده 
که در آن تعرفه پلکانی وجود نداشته لکن راه آهن 
به منظور ترغیب بخ��ش خصوصی، از تعرفه های 
پلکانی در تخفیفات قابل ارائه استفاده نموده است.
- ش��رکت راه آهن کشور طی جدول برنامه ای، 
46 م��ورد حرکت قطارهای ب��اری برنامه ای را در 

پاییز و زمستان سال جاری داشته است.
- ب��ا توجه به ش��رایط خ��اص ش��بکه ریلی از 
ابعاد مختلف، متوسط س��یر روزانه برای کاالهای 
قابل سیر در ش��بکه ریلی 150 کیلومتر محاسبه 
ش��ده که  راه آهن در حوزه بین المللی متعهد به 
س��یر روزانه 150 کیلومتر سیر است که مراتب به 
س��ازمان های ذی ربط از جمل��ه گمرک منعکس 
شده است که در صورت عدم تحقق ، هزینه مالی 

برای آن در نظر گرفته می شود.

جوابیه روابط عمومی شرکت راه آهن جمهوري اسالمي ایران
 به مقاله »طرح ساختاردهي و تنظیم مقررات در بخش حمل و نقل ریلي کشور« 

صادق سكریشماره 20 دوماهنامه نداي حمل و نقل ریلي

مدير كل روابط عمومی

با سالم 
احترام��اً در خصوص مطالب چاپ ش��ده در صفحات 
15-12 ماهنامه ش��ماره 20 دي ماه س��ال 1394 مبني 
بر گفت وگوي اختصاصي با مدیر فني ش��رکت براداران 
مجد پور ، ضمن تشکر از بیانات ارزشمند و در خور توجه 
هم��کار قدیمي و فرهیخته م��ان به مقوله ایمني و نقطه 
نظرات س��ازنده ایشان که با علم و اتکا به تجارب گذشته 
پیرامون عارضه یابي علل و عوامل بروز حوادث سخن به 
میان آمده و مباحث ایمني از جهات مختلف مورد نقد و 

بررسي قرار گرفته خاطر نشان مي سازد :
ب��ا علم به اینکه اوالً آن چه از نقد در نظر اول به ذهن 

متبادر مي ش��ود ایراد و اش��کال گرفتن از یک کار یا اثر 
نیست بلکه چراغ راهي روشن براي شناخت هرچه بهتر 
نقاط ضعف و قوت بوده و کمک مي کند تاسیستم با الهام 
گرفت��ن از متده��ا، روش ها و تکنول��وژي روز با اقدامات 
اصالحي به ارزش و اعتبار دس��ت یابد بنابراین با ملحوظ 
نظر به اینکه هر چند نقد سبب حرکت هاي پویا و موجب 
تکامل و تعالي مي گردد لیکن در هر زمینه اصول و قواعد 
خاص خ��ود را مي طلب��د به طوري که ب��راي نقد کردن 
مدیریت یک سیس��تم، الزم است تاریخچه و گردش کار 
آن را بدانید ، آمار و ارقام مربوطه به این سیستم را مرور 
کنید و با فرآیند تجزیه و تحلیل اطالعات آن آشنا باشید 

در غیراین صورت طرز نگاه به نقد، نگاه منفي خواهد بود 
و نق��د منفي قطعاً مثمر ثمر واق��ع نمي گردد. پس با در 
نظر گرفتن مطالب فوق تعمیم تجارب گذشته به وضعیت 

کنوني رویکرد ي منطقي و اصولي نخواهد بود .
عل��ي ایحال با گ��ذر از ای��ن واژه »نقد« م��وارد ذیل 
مي تواند از طریق انعکاس و درج در ماهنامه باعث شفاف 
سازي موضوع و روشن ش��دن اذهان و مخاطبان گرامي 

ماهنامه باشد .
چندین س��ال اس��ت که راه آهن براي ثبت سوانح از 
سیس��تم مکانیزه اس��تفاده مي نماید و در این سیس��تم 
حوادث و شبه حوادث به طور مجزا تفکیک و بیش از 26 
نوع کالسمان تعریف گردیده اند و حتي خطاهاي مامورین 
که منجر به حادثه نیز نشود را به عنوان شبه حادثه ثبت 
و پیگیري مي گردد تا ش��رایط و بستر الزم براي تجزیه و 

تحلیل و ارائه راهکارهاي پیشگیرانه مهیا شود.
براي رتبه بن��دي حوادث دس��تورالعمل درجه بندي 
حوادث و ش��به حوادث از سال 1388 وجود داشته و در 

جوابیه اداره کل ایمني و نظارت بر شبکه ریلی راه آهن
به مصاحبه  با مدیرفنی شرکت برادران مجدپور

عليرضا خراساني

مدير کل امينی و نظارت بر شبکه
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نخس��تین قط��ار باری مس��یر جاده 
ابریشم از چین 26 بهمن ماه سال 1394 
بع��د از 16 روز  وارد ایس��تگاه راه آه��ن 
تهران شد. این قطار که بامداد 23 بهمن 
از مرز س��رخس وارد ایران شده بود. در 
مراسم استقبال 26 بهمن ماه، مدیرعامل 
شرکت راه آهن  جمهوری اسالمی ایران و 
سفرای کشورهای چین، ترکمنستان و 

قزاقستان حضور داشتند.
به گ��زارش خبرنگار ن��داي حمل و 
نقل ریلي، مدیر عامل ش��رکت راه آهن 
ای��ران در مراس��م »اس��تقبال از ورود 
نخس��تین قطار باری )کانتینری( چین 
به ای��ران« گفت: این قط��ار پس از 16 
روز در مس��افت 9 هزار و 577 کیلومتر 
که حامل 32 دس��تگاه کانتینر 40 فوت 
کاالی تجاری وارد تهران ش��د. محسن 
پورس��یدآقایی با بیان اینکه برای احیای 
جاده ابریشم روزانه 700 کیلومتر مسیر 
طی شده اس��ت، گفت که این قطار که 
از کامیون ه��ای ترانزیتی در این مس��یر 
نیز س��ریع تر بوده، با عبور از کشورهای 
قزاقستان و ترکمنستان وارد ایران شده 
اس��ت. برنامه این قطار ماهانه است و در 

صورت ض��رورت، دوره زمان بندی تغییر 
می یابد. بازه زمانی مسیر این قطار نسبت 
به مسیر دریایی که از بندر »شانگهای« 
چی��ن ش��روع و ب��ه بندرعب��اس ختم 
می ش��ود، 30 روز صرفه جویی و کاهش 
اتالف وقت به دنبال دارد. پورسیدآقایي 
با اعالم این که این مسیر ریلی به تهران 
خت��م نمی ش��ود و به اروپا ه��م خواهد 
رس��ید، گفت: با راه اندازی خط ریلی از 

چین به اروپا بارهای ترانزیتی بیش��تری 
از مسیر ایران به اروپا ارسال خواهد شد 
و همین مس��ئله باعث افزای��ش درآمد 
ترانزیتی کش��ور می ش��ود. قطار باربری 
چین به ایران براساس برنامه تعیین شده 
از طریق گذرگاه آالتا در منطقه مسلمان 
نشین سین کیانگ در شمال غرب چین 
از محدوده مرزهای این کش��ور خارج و 
پس از عبور از قزاقس��تان و ترکمنستان 

وارد خاک کش��ورمان شد. کل مسیری 
را ک��ه این قطار بارب��ری طی می کند 9 
ه��زار و 577 کیلومتر اس��ت. براس��اس 
اظهار کارشناسان، انتظار می رود با انجام 
این س��فر و ش��روع فعالیت های تجاری 
از طریق خطوط ریل��ی مرتبط با برنامه 
احیای جاده ابریشم، سهم تجارت چین 
ب��ا خاورمیانه از جمله با ای��ران افزایش 

چشمگیری داشته باشد.

ورود�نخستین�قطار�باری�چین�به�تهران�همراه�با�برگزاری�مراسم�استقبال

قطار چینی به مقصد رسید

س��ال 1395 به روز رساني گردیده و این گونه نیست که 
یک حادثه در خط فرعي یک ایستگاه با حادثه اي مانند 

خیام برابر ویک سطح منظور شود.
در ارزیابي حوادث و ش��به ح��وادث از فرمول معادل 
ح��وادث و ش��به حوادث به��ره گرفته مي ش��ود که این 
فرمول بر مبناي پارامترهاي مختلف تعریف ش��ده است 
به طوري که براي مقایسه نواحي با یکدیگر عالوه بر در نظر 
گرفتن معادل حوادث و ش��به حوادث سایر شرایط مانند 

میزان حمل بار و مسافر و ... نیز در نظر گرفته مي شود.
در هر حادثه و ش��به حادثه ممکن است علل و عوامل 
مختلف نقش داش��ته باشند که در سیستم سوانح عامل 
اولی��ه و عام��ل ثانویه و علت اولیه و عل��ت ثانویه تعریف 
گردیده اس��ت و لذا درج اینک��ه علت صد درصد حوادث 
انساني نادرست و ناشي از عدم اطالع از وضعیت فعلي راه 
آهن ج.ا.ا س��ت و شایسته بود که مصاحبه شونده قبل از 
اعالم نظرات خویش به اداره کل ایمني و نظارت بر شبکه 
مراجع��ه مي نمود و با اطالعات دقی��ق و به روز اقدام به 

نظرخواهي مي نمود.
ای��ن فرضیه غلط ک��ه اجراي مق��ررات موجب رکود 
کاري و انجام نش��دن کارها مي شود. خالي از منطق بوده 
چ��ون عماًل مامورین با رجوع به کتاب مقررات جدید که 
اصالح آن بعد از حدود 22 س��ال که از آخرین مرحله آن 
مي گذش��ت در سال گذش��ته با همکاري واحد و نواحي 
در خصوص اظهارنظرات تهیه و پس از تایید کمیس��یون 
عالي سوانح راه آهن و تایید هیئت مدیره محترم چاپ و 
به اجرا گذاش��ته شده است که عالوه بر اصالحات خاص 
در خصوص شرح وظایف،  مواردي که طي این چند سال 
نیاز بوده است به مجموعه مقررات سیر و حرکت راه آهن 
اضافه ش��ود نیز به آن اضافه و در دس��ترس پرسنل قرار 

گرفته است.
در ضمن این نکته که با توجه به فناوری روز و استفاده 
از سیس��تم این اداره کل نسبت به تهیه سیستم قوانین 
و مقررات س��یر و حرکت راه آهن اق��دام که در آن کلیه 
موارد کتاب فوق ، دستورالعملهاي کمیسیون عالي سوانح 

، دس��تورالعملهاي جاري س��یرو حرکت وجود داشته و 
کاربر براس��اس چند روش بسیار ساده امکان دستیابي به 

اطالعات مقررات را خواهد داشت.
و سیستم مکانیزه قوانین و دستورالعمل ها و از طرفي 
اقدامات کمیسیون عالي سوانح در اصالح روندها ، مقررات 
و آئین نامه هاي مرتبط با سیر و حرکت و بروز رساني آن 
مطابق با تکنولوژي روز نه تنها آن ذهنیت رو به منسوخ 
شده را از بین برده بلکه فرهنگ »اول ایمني – بعد کار« 
را که باعث روان س��ازي س��یر و حرکت با بهره وري باال 

خواهد بود را در باور اذهان عمومي پرورش داده است .
در پایان از اینکه فرصتي ایجاد گردید تا از نقطه نظرات 
کلیه همکاران و پیشکسوتان که معتقدیم سرمایه هاي بي 
ادعاي این مجموعه هستند استفاده نمائیم کمال تشکر 
و سپاس��گزاري را داشته و همواره از رهنمودهاي سازنده 
آنان به گرمي استقبال مي نمائیم . هدف از عنوان مطالب 

صرفأ شفاف سازي موضوع به مخاطبان عزیز مي باشد .
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به گ��زارش خبرنگار ن��داي حمل و 
نق��ل ریلي از همایش شهرس��ازي ریل 
پایه؛ وزیر راه و شهرس��ازی با انتقاد از 
طرح های نامناسب شهرسازي درکشور 
معتقد اس��ت که س��امانه حمل و نقل 
ش��هری باید بر اساس سامانه ریل پایه 

ساماندهی شود.
عب��اس آخون��دی در ای��ن همایش 
در خص��وص یکپارچه س��ازی حمل و 
نق��ل ریل در ش��هرها گف��ت که بحث 
جابه جایی در کالن شهرها با مشکالت 
جدی روبه رو است و نکته قابل تامل تر 
این اس��ت که این جابه جایی ها توسط 
خ��ودرو صورت می گی��رد و این امر در 

آلودگی هوا نقش باالیي دارد.
یک��ی از راه کارها ب��رای تغییر نظام 
شهر سازی بحث ورود گسترده ریل در 
طراحی های ش��هری اس��ت، ریل فقط 
مترو نیس��ت، راه آه��ن حومه را نیز در 
بر می گیرد. یکپارچه س��ازی س��امانه 
حمل و نقل ها اع��م از مترو، اتوبوس و 
راه آهن باید مورد توجه قرار گیرد، حتی 
به دنبال این هستیم که سامانه خرید و 
فروش بلیت نیز برای این سامانه حمل 

ونقل یکپارچه شود.
تراموا ریلی های سبکی است که در 
شهر های متوس��ط و حتی بزرگ برای 

نخستین�همایش�شهرسازی�ریل�پایه�با�نگاهي�نو�برگزار�شد

توجه به ریل 
در شهرسازی نوین

نخستین همایش شهرسازی ریل پایه با هدف استفاده 
حداکثری از حمل و نقل عمومی درون شهری، منطقه ای 
و برون شهری یكشنبه یازدهم بهمن ماه برگزار شد. این 
همایش با هدف بررس�ی و بسترسازی توسعه همزمان و 
یكپارچه ش�هری و منطقه ای، مبتنی بر توس�عه خطوط 
پرس�رعت ریل�ی درون و برون محدوده ه�ای هر یك از 
مجموعه های شهری کشور برگزار شد. طبق برنامه ریزی 
صورت گرفته قرار بود در این همایش پیش نویس مصوبه 
شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص شهرسازی 

ریل پایه ش�هری و منطقه ای به همراه دستورالعمل های 
الزم ب�رای تجدیدنظ�ر در طرح های مص�وب قبلی تهیه 
ش�ود. محور اصلی این همایش یك روزه »توس�عه حمل 
و نقل ریلی منطقه ای بود که ش�امل زیر بخش هایی چون 
»یكپارچگ�ی حم�ل و نقل مجموعه ش�هری« و توس�عه 
ش�هری و منطقه ای بر مبنای خطوط ریلی« بود. همایش 
شهرس�ازی ریل پای�ه با حض�ور وزیر راه و شهرس�ازی، 
مش�اوران وزیر و همچنین مدیرعامل راه آهن و جمعی از 

مدیران و متخصصان این حوزه برگزار شد.

پويا مهرابی
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جابه جایی تعداد مسافران کمتر از مترو 
می توان��د راه کاری ارزان و با بهره وری 
ب��اال مد نظر قرار گیرد. حدود یکس��ال 
است که بر روی تغییر نظام شهر سازی 
کار می کنیم تا این نظام بر مبنای حمل 
و نقل ریل پایه استوار شود و امیدواریم 
این مس��ئله آغاز یک تح��ول بزرگ در 
س��امانه حمل و نقل ش��هری در کشور 

باشد.
در بس��یاری از ش��هرها ما با مسئله 
موبیلیت��ی و جابجایی مواجه هس��تیم. 
امروز وس��ایل نقلیه در شهرها به یکی 
از موانع اصلی زندگی تبدیل شده  است 
که این مانع حکایت از این دارد که باید 
یک اندیش��ه بنیادی داش��ته باشیم تا 
بدانیم از وسایل موتوری چگونه استفاده 
کنیم. این جابه جایی یک مسئله بنیادی 
اس��ت و فقط ابعاد فیزیکی ندارد. جنبه 
فرهنگی، اقتصادی و روابط انس��انی نیز 
در آن نهفته اس��ت که گاه باعث ایجاد 

گسست هایی شده است.

در شهرها، فضای عمومی 
نداریم

در نظ��ام طراحی ش��هری ما فضای 
عموم��ی وج��ود ن��دارد. اص��ل جهانی 
ش��دن که در آن هس��تیم یک ویژگی 
مهم دارد و آن ویژگی فش��ردگی زمان 
و م��کان اس��ت. مفهوم حرک��ت اصلی 
ترین مفهوم جهانی است، امروزه مکان 
جابه جای��ی برای هر ف��رد 33 کیلومتر 
اس��ت که این مقوله در فضای مجازی 
ابعاد جهانی دارد. در س��ابقه ایرانش��هر 
مقوله ای به عنوان کاروان و کاروانسراها 
را در خاطره داریم. هنوز وقتی از میراث 
ایرانش��هر صحب��ت می ش��ود حرف از 
جاده ابریشم اس��ت. جاده ابریشم یک 
گفتمان، فرهنگ و مدل فرهنگی است 
و نکت��ه اینکه در همین جاده ابریش��م 
که بیش��تر تحوالت اقتصادی در آن رخ 
می داده کاروان س��راها به معنی مکانی 
برای تجارت بوده است. جامعه شناسان 
این کاروانس��راها را عرصه عمومی می 
دانند. در ایرانشهر بدون توجه به همین 

کاروانسراها توسعه غیر ممکن است.
مشکل امروز بشر این است که مدلی 
که برای آس��ایش انسان اختراع شد در 
ش��رایط کنونی تبدیل به هدف ش��ده 

اس��ت. امروز شهرهایی داریم که انسان 
در آن گم اس��ت و اصوال فضای عمومی 

وجود خارجی ندارد.
اگر در اروپا صحبت POD می شود 
این بدان معنا اس��ت که آن ها دریافته 
اند که ایس��تگاه ها فق��ط محل پیاده و 
سوارشدن نیس��ت بلکه محل مبادالت 
انس��انی از وس��ایل حمل و نقلی است. 
ایس��تگاه های جدید هم��ان بازخوانی 
کاروانس��راهای قدیم اس��ت. متاسفانه 
م��ا در مرحله کامال ابزاری هس��تیم  و 
نتوانس��تیم حمل و نق��ل را  در اختیار 
انسان در آوریم. در کشور رشد شتابان 
شهرنشینی که سبب ایجاد ده کالنشهر 
در ایران ش��ده دلیل ایجاد پدیده حمل 
و نقل، محیط زیس��ت آلوده و کیفیت 
کم زندگی ش��ده اس��ت. ما ب��ه دنبال 
این هستیم که ش��هر به محیطی برای 
زندگی شهروندان تبدیل شود و این نیاز 
به تحول ذهنی دارد. باید اتفاقی بیفتد 
که ش��هروندان بتوانند زندگی به معنی 
زندگ��ی واقعی داش��ته باش��ند. ما باید 
برگردیم و بش��ویم ایرانشهر و از زندگی 
ل��ذت ببریم. امروزه کس��ی به پل صدر 
تعلق ندارد ولی می توان به میدان امام 

و نقش جهان تعلق خاطر داشته باشد.

نیاز به بازخوانی در وسایل 
حمل و نقل موتوری داریم

این الزام اس��ت که ما  یک بازخوانی 
از نحوه اس��تفاده وس��ایل حمل  ونقل 
موتوری داش��ته باش��یم. ام��روزه تنها 
وسیله نقلیه موتوری فقط ماشین است 
در صورتی که وسایل نقلیه کارآمدتری 
ب��ا آلودگی کمت��ر و راحت ت��ر وجود 
دارد ک��ه تنها تفاوت آن با حمل و نقل 
ماش��ینی در خود خواه��ی و خصوصی 
ب��ودن حمل و نق��ل ماش��ینی نداریم. 
در ریل ش��ما خودخواه��ی و خصوصی 
ب��ودن ندارید. باید بر این خودخواهی و 
خصوصی بودن غلبه کرد. در اینصورت 
هرف��رد می توان در کمتراز 5 دقیقه به 

ایستگاه مترو برسد.
آخوندی در خصوص مسئله یکپارچه 
سازی با بیان این که هم در درون و هم 
بین مدهای حم��ل و نقلی وجود دارد، 
ابراز داشت: باید رفت و آمد بین شهرها 
را س��اماندهی کرد. در تهران 900 هزار 

خ��ودرو در رفت و آم��د انبوه و تکراری 
هس��تند. جاده کرج ح��دود 107 هزار 
تردد دارد راه حل آس��ان تر و ایمن تر 
برای کنترل این میزان تردد انتقال آن 

بر روی ریل است.
 

اختیار ایجاد شرکت راه آهن 
حومه ای را گرفته ایم

وزیر راه و شهرس��ازي گفت که باید 
یک سامانه جدید تحت عنوان راه آهن 
حومه ای در کالن ش��هرها بزرگ مانند 
تهران، مشهد، اصفهان و .. ایجاد کنیم. 
در این خصوص در برنامه شش��م برای 
راه آه��ن اختیار ایجاد ش��رکت راه آهن 
حوم��ه را گرفته ای��م و قرار اس��ت این 
شرکت راه آهن حومه را به مترو متصل 
کند. برای ش��هروندان فقط رسیدن به 
مقصد اس��ت و اینک��ه چگونه آن انجام 
ش��ود خیلی اهمیت ندارد. در کشور ما 
هر س��ازمان و نهاد یک قلمرو حکومتی 
دارد مترو، راه آهن و اتوبوسرانی هرکدام 
قلمرو حکومتی خ��ود را دارد در حالی 
که همه  ب��رای مردم کار می کنند. در 
کشور ما متاسفانه شهروندان در خدمت 
س��ازمان ها هس��تند در حالی که این 
سازمان ها باید به دنبال خدمات دهی و 

خدمت رسانی به شهروند باشند.
 

باید به شهرسازی ریل پایه 
برگردیم

در حمل ونقل ریلی لزوما همیش��ه 
مترو و قطار نباید مورد توجه قرار گیرد 
و ترام��وا نی��ز می تواند ب��ه عنوان یک 
وسیله نقلیه مورد توجه قرار گیرد. وی 
ابراز داش��ت که باید به شهرسازی ریل 

پایه برگردیم تراموا بیاوریم.
براي این که شهرس��ازی و طراحی 
براس��اس ریل ص��ورت گی��رد، نیاز به 
مهندسان  داریم.  دس��تورالعمل جدید 
بای��د در ش��رح خدم��ات و فعالیت ها 
ری��ل را مد نظر قرار دهن��د. امروزه راه 
آهن شیراز در 12 کیلومتری شهر قرار 
دارد. ایس��تگاه قطار پرس��رعت تهران- 
قم ایس��تگاهش در 12-10 کیلومتری 
خارج شهر قرار گرفته و قرار است مردم 
را آنجا ببرد در حالی که در مسیر تهران 
-قم 42 هزار وسیله نقلیه وجود دارد که 
مردم باید بواس��طه آنان از این ایستگاه 

راه آهن استفاده کنند؟

نارضایتی مردم از ناهماهنگی 
حمل و نقل برون و درون 

شهری
دبی��ر همایش شهرس��ازی ریل پایه 
معتقد است انتقال پایانه شرق به سرخه 
حصار مشکل ساز است. دبیر نخستین 
همای��ش تخصصی »شهرس��ازی ریل 
پایه« ناهماهنگی بین حمل و نقل برون 
و درون شهری را سبب نارضایتی مردم 
دانست و از انتقال پایانه مسافری شرق 
از داخل ش��هر تهران به س��رخه حصار 

انتقاد کرد.
»مهرداد تقی زاده« در این همایش 
گفت: ناهماهنگی بین حمل و نقل برون 
و درون شهری به نارضایتی مردم منجر 
ش��ده؛ در حالی که اکنون در بس��یاری 
از کش��ورهای جهان یکپارچگی سامانه 
حم��ل و نقل ریلی مانن��د مترو و قطار 

بسیار رایج است.
دبیر نخس��تین همای��ش تخصصی 
شهرس��ازی ری��ل پایه از انتق��ال پایانه 
مسافری ش��رق از داخل شهر تهران به 
س��رخه حصار انتقاد ک��رد و گفت: این 
بدعت بسیار بدی است که بجز مشکل 
برای مردم چیز دیگری نخواهد داشت؛ 
زیرا رفت و آمد مس��افران به این پایانه 
در خارج از ش��هر تهران گرفتاری های 

زیادی به بار می آورد.
تق��ی زاده م��کان یاب��ی پایانه های 
مسافری برون ش��هری و درون شهری 
برای ایجاد هماهنگی بین این دو بخش 
را بس��یار با اهمیت دانست و ادامه داد: 
در توس��عه حمل و نقل ش��هری ایجاد 
کریدوره��ای ترام��وا در محدوده ه��ای 
ش��هری در رفع مش��کل تردد مردم در 
ش��هرهای بزرگ تاثی��ر مثبتی خواهد 

داشت.
ایج��اد هماهنگ��ی بی��ن بخش های 
مختل��ف حمل و نق��ل همگانی با نظام 
شهری بسیار ضروری است و گفت: نبود 
شبکه گسترده حمل و نقل یکپارچه از 
مش��کل های مهم توس��عه حمل و نقل 
عمومی در شهرها است. ابهام در متولی 
یکپارچگی سازی ابعاد مختلف حمل و 
نقل درون و برون شهری و نبود متولی 
واح��د ب��رای قطارهای حوم��ه ای یکی 
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دیگر از مش��کل های الینحل توس��عه 
حمل و نقل عمومی در شهرهای بزرگ 
اس��ت. در ای��ران همواره حم��ل و نقل 
درون ش��هری مربوط به ش��هرداری ها 
و برون ش��هری مربوط ب��ه وزارت راه و 
شهرسازی است و ایجاد هماهنگی بین 
این دو بخش به تسهیل تردد مردم در 
کالنش��هرها و ش��هرهای بزرگ کمک 

بسیاری می کند.
 

10  مشكل حل نشده توسعه 
شهرسازی ریل پایه

دبی��ر اولی��ن همایش ری��ل پایه با 
اشاره به 10 مش��کل عدیده در توسعه 
شهرسازی گفت: مشکل امروز ما راهکار 
نیست بلکه مشکل اساسی نگرش است.
مه��رداد تقی زاده ریی��س اتاق فکر 
ریلی در اولین همایش شهرسازی ریل 
پایه به تش��ریح 10 مشکل شهرسازی 
پرداخت. اولین مشکل عدم هماهنگی 
بین نهادهای حمل و نقل و شهرسازی 
اس��ت. چگونه وزرات و ش��هرداری دو 
نه��اد تاثیرگ��ذار روی یکدیگ��ر، هیچ 
گونه ارتباطی نداش��ته باش��ند. امروزه 
هماهنگی ساختاری به جای یکپارچگی 
ص��ورت می گی��رد. تص��ور یکپارچگی 
ساختاری اشتباه است. عدم هماهنگی 
بین حمل و نقل درون و برون ش��هری، 
دومین مش��کل اس��ت و نمونه بارز این 
مش��کل مس��ئله فرودگاه ام��ام و مترو 

است.
تقی زاده، عدم مشخص بودن متولی 
یکپارچه سازی، ابهام در شناخت متولی 
قطارحوم��ه ای، مکان یاب��ی پایانه های 
برون شهری و اتوبوس، چگونه شهرهای 
کوچک و متوس��ط به مش��کالت کالن 
شهرها دچار نشوند، ضرورت پرداختن 
ب��ه ارتباط POD با یکپارچه س��ازی، 
نگرش متفاوت به مجموعه ش��هری را 

از مشکالت الینفک شهری بر شمرد.

لزوم هماهنگی حمل و نقل 
چندوجهی

مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی در 
ای��ن همایش گفت: یکپارچگی حمل و 
نقل در توسعه شهری می تواند کیفیت 

زندگی را در کالنشهرها ارتقا دهد.
پیروز حناچ��ی گفت که اس��تفاده 

از حم��ل و نق��ل چندوجه��ی، مترو و 
اتوب��وس و ایج��اد هماهنگی بین آن ها 
در شهرهای بزرگ جهان یک امر رایج 
است که سبب دسترسی مردم به حمل 

و نقل عمومی سریع می شود.
بیش��ترین تراکم جمعیت در بخش 
های مرکزی ش��هرها اس��ت و هرچه از 
مرکز ش��هرها فاصله بگیریم، ترافیک و 

تمرکز شهری کمتر می شود.
حناچ��ی گفت: ایج��اد تع��ادل در 
بخش های ش��هری و توزیع مناس��ب 
جمعیت س��بب می شود در کالنشهرها 
شاهد حمل و نقل روانی باشیم و مردم 

براحتی تردد کنند.
 

شهرسازي ریل پایه نگرشي 
براي تمام دستگاه ها

مدیرعامل راه آهن در اختتامیه این 
همایش گفت: ب��راي آنکه تغییر جهت 
ما به س��مت و س��وي ریل پایه پایدار 
باش��د بایستي در دانش��گاه ها و مراکز 
علم��ي این موض��وع را نهادینه کنیم و 
تس��ري موضوع فوق به عهده اساتید و 

دانشجویان باشد.
محسن پور س��ید آقایي معاون وزیر 
راه و شهرس��ازي و مدیرعامل ش��رکت 
راه آه��ن در مراس��م پایان��ي همایش 
شهرس��ازي ری��ل پایه، اظهار داش��ت: 
همای��ش شهرس��ازي ریل پای��ه نقطه 
عطفي در تاریخ ریلي خواهد بود و آثار 
آن در کش��ور بس��یار بزرگ و متفاوت 

است.

وي ب��ا بی��ان اینکه این ی��ک تغییر 
جهت در سیاس��ت هاي کش��ور است، 
گفت: ما در گذش��ته دائما با عکس این 
سیاست مواجه بودیم بطوریکه همیشه 
در زمان تهیه طرح جامع، امکان وجود 
ایستگاه هاي راه آهن در داخل شهرها 
وجود نداشت اما امروزه کارشناسان به 
این نتیجه رسیده اند که براي سهولت 
مس��افران تمامي مدهاي حمل و نقلي 
بایستي با یکدیگر یکپارچه عمل کنند.

ایستگاه راه آهن ورامین که بیش از 
60 سال از عمر آن مي گذرد در طرح 
جامع براي خارج از شهر در نظر گرفته 
شده بود و تاکنون هم هیچگونه تغییر 
و یا طرحي براي آنکه در داخل ش��هر 

مستقر باشد، انجام نشده است.
متاسفانه در گذشته در بسیاري از 
ش��هرها در طرح هاي جامع شهري بر 
خالف همایش شهرس��ازي ریل پایه، 
معتقد ب��ه وجود ایس��تگاه راه آهن و 
خطوط ریلي در خارج از ش��هر بودند 
به طوري که امروزه در کالن ش��هري 
چون ته��ران بزرگراه به فراوان احداث 
کرده ایم اما دری��غ از احداث خطوط 
ریلي در داخل شهر که این یک ضعف 

بزرگ براي کشور محسوب مي شود.
شهرس��ازي  و  راه  وزی��ر  مع��اون 
عن��وان کرد: براي آنک��ه تغییر جهت 
ما به س��مت و س��وي ریل پایه پایدار 
باشد بایس��تي در دانشگاه ها و مراکز 
علمي این موض��وع را نهادینه کنیم و 
تس��ري موضوع فوق به عهده اساتید 

و دانشجویان باشد. مهندسین مشاور 
هم م��ي توانند در واقعي س��ازي این 
موض��وع بزرگترین کمک را به صنعت 
ریلي کشور داشته باشند و با همکاري 
مش��ترک ش��وراي عال��ي ترافی��ک و 
ش��وراي معماري و شهرس��ازي، این 
موضوع عملیاتي شده و به توسعه الزم 

برسد.
مقرر است در ش��رق تهران ایستگاه 
راه آهن جدیدي احداث شود که در حال 
مکان یابي هستیم؛ این ایستگاه راه آهن 
به خط آهن پردیس و ش��مال کش��ور 
متصل مي شود. البته باید مجوز اراضي 
این ایس��تگاه راه آهن در ش��وراي عالي 

شهرسازي و معماري مطرح شود.
وي م��دل شهرس��ازي ریل پای��ه را 
یک مدل نگرش براي تمام دس��تگاه ها 
دانس��ت و گفت: براي پیاده س��ازي این 
مدل بیشتر از آنکه راه آهن مسئولیتي 
داشته باشد نگرش دستگاه ها باید تغییر 
کند خوش��بختانه زماني که راه  آهن ها 
احداث ش��دند عرض کافي براي توسعه 
آنها در نظر گرفته ش��د ب��راي مثال در 
خط تهران- اصفهان ریل��ي وجود دارد 
که مي توان در کنار آن خطوط دیگري 
اضافه کرد یا در مسیر ورامین و کرج جا 

براي توسعه خطوط وجود دارد.
مدیرعام��ل راه آهن گف��ت: راه آهن 
باید مثل مترو زیرزمیني باشد؛ خطوط 
حومه باید در ابتداي شهر به زیر زمین 
رفته و به مترو متصل شود و در خارج 

از شهر به روي زمین برگردد.
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شهرس��ازي  در  س��یدآقایي:  پ��ور 
س��هولت دسترسي مردم از نقطه اي به 
نقطه دیگر باید در نظر گرفته شود اما 
به این موضوع بس��یار مهم کم توجهي 
شده است. براي این که شهرها خیلي 
بزرگ نش��وند باید در حومه ش��هرها 
منطقه هایي بس��ازیم که م��ردم در آن 
س��کونت پیدا کنند و الزمه این حومه 
نش��یني حم��ل و نقل بس��یار روان با 
سهولت دسترس��ي باال و سرعت سیر 
ب��اال اس��ت. همایش شهرس��ازي ریل 
پایه بیش��تر ب��ه این علت برگزار ش��د 
ک��ه س��امانه حم��ل و نقل ش��هري و 
حومه اي را بر اس��اس ریل که سریع و 
روان باش��د طراحي کنی��م. با این کار 
هم طراحي ش��هرها درست مي شود و 
هم مردم زندگ��ي راحت تري خواهند 
راه آهن  ایستگاه هاي  داشت. همچنین 
نبای��د فقط مکاني براي س��وار و پیاده 
شدن مسافران باشد بلکه محلي است 
ب��راي رفع همه نیازهاي مس��افران به 
همین دلی��ل باید مراکز تجاري، هتل، 
اس��تراحت و جلسه وجود داشته باشد. 
پس در طراحي ایس��تگاه هاي راه آهن 
باید تغییرات زیادي داد تا همه نیازهاي 

مردم را برطرف کند.
 

دست آوردهاي سفر روحاني 
به ایتالیا و فرانسه

در خصوص س��فر رییس جمهور به 
دو کشور ایتالیا و فرانسه باید گفت که 
در کشور ایتالیا موافقت نامه همکاري 
با راه آهن ایتالیا امضا کردیم و قرار شد 
وامي جهت توس��عه خطوط قطارهاي 
پرسرعت پرداخت شود. در فرانسه هم 
قرار دادي با راه آهن فرانسه در خصوص 
انتقال تجربیات در طراحي ایستگاه ها و 
قطارهاي حومه اي و باز آفریني راه آهن 
در حمل و نقل حومه و ش��هرها بسته 

شد. یک موافقت نامه هم با یک شرکت 
ب��زرگ خصوص��ي فرانس��وي صورت 
گرفت تا در زمینه توسعه ایستگاه  هاي 
تهران و مشهد و ساخت هتل در این دو 

ایستگاه صورت بگیرد.
مدیرعامل راه آهن ب��ا اعالم امضای 
ی��ک ق��رارداد ب��ا ایتالیایی ه��ا ب��رای 
گفت  قطارپرس��رعت  طراحی خطوط 
ک��ه با فرانس��وی ها نیز برای س��اخت 
ایس��تگاه های راه آهن چندوجهی و دو 
هت��ل و دو مرکز تج��اری در تهران و 

مشهد یادداشت تفاهم امضا کرده ایم.
محس��ن پورس��ید آقایی در تشریح 
جزییات یادداشت تفاهم ها و توافق هایی 
که در سفر اخیر رییس جمهور و برخی 
اعضای هیات دولت به کشورهای ایتالیا 
و فرانس��ه منعقد ش��د گف��ت که یک 
ق��رارداد هم��کاری در ایتالیا بین وزیر 
راه و شهرس��ازی ایران و وزیر حمل و 

نقل آن کش��ور در زمینه همکاری های 
آموزش��ی و تکنولوژی بی��ن راه آهنی 
و همچنی��ن نحوه طراح��ی قطارهای 

پرسرعت به امضا رسید.
بر اس��اس قرارداد جدید قرار ش��د 
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران 
از مش��اوره مهندسان مش��اور راه آهن 
ایتالی��ا ب��رای طراحی خط��وط جدید 
پرسرعت در ایران از جمله طراحی های 
تکمیلی خط پرسرعت تهران- اصفهان 
ک��ه ق��رار داد آن قب��ال منعقد ش��ده 
استفاده کند. یکی از تفاهم نامه ها بین 
راه آهن ایران و  شرکت راه آهن فرانسه 
)SNCF( برای تش��کیل یک کارگروه 
مشترک، تبادل تجربیات و استفاده از 
دانش و تجربه راه آهن فرانس��ه به ویژه 

در زمینه قطارهای حومه ای بود.
فرانس��ه کشوری اس��ت که سامانه 
چند وجهی بس��یار کارا و موثری دارد 

و در اروپ��ا بهترین راه آهنی اس��ت که 
حم��ل و نقل حوم��ه ای و حمل و نقل 
مس��افت های بلند را با هم و به صورت 
ترکیبی اداره می کند و روزانه 4 میلیون 
و 500 هزار مس��افر در راه آهن فرانسه 
جابه ج��ا می ش��وند بدین معنا در طول 
یک هفته در راه آهن فرانس��ه بیش از 
یک سال ایران، مسافر جابه جا می شود. 
اس��تفاده از تجربیات فرانسه به ویژه در 
نح��وه طراحی ایس��تگاه ها و چگونگی 
استفاده از ایستگاه ها به صورتی مولتی 
ُمدال و ارتباط بین قطارهای پرسرعت، 
قطارهای معمول��ی قطارهای حومه ای 
و محلی اقدامی اس��ت که فرانس��ه در 
ایس��تگاه های راه آهن خود انجام داده 
اس��ت. چهار ایس��تگاه راه آهن موجود 
در پاریس در س��فر اخیر به آن کشور 
مورد بازدید قرار گرفت. آن ایستگاه ها، 
ایس��تگاه های بسیار بزرگی هستند که 
ظ��رف 15 س��ال اخیر در آن کش��ور 
توسعه پیدا کردند و توانستند کار بین 
متروها، قطارهای حومه ای و قطارهای 
پرسرعت و معمولی را در یک ایستگاه 
ترکی��ب کنن��د بنابراین کلی��ات این 
موافقت نامه بیش��تر در جهت استفاده 
از تجربیات راه آهن فرانس��ه روی نحوه 
حمل و نقل مسافر، قطارهای حومه ای 
و ترکی��ب آن با قطارهای پرس��رعت و 
متروها ب��ود. موافقت نامه دیگری نیز با 
ش��رکت س��رمایه گذاری خیلی بزرگ 
به نام بوئیک فرانس��ه که این ش��رکت 
از بزرگترین ش��رکت های فرانسوی در 
زمینه س��اخت و ساز اس��ت داشتیم. 
اس��اس مذاکره ها در ای��ن موافقت نامه 
بدین گونه اس��ت که این شرکت قرار 
ش��د بیاید و در ایس��تگاه های راه آهن 
تهران و مشهد بخش های جدید تجاری 
را در آن ایس��تگاه ها بسازد و همچنین 
ساخت دو هتل نیز توسط این شرکت 
سرمایه گذاری خواهد شد. ما به دنبال 
ایجاد مراکزی در ایستگاه های راه آهن 
هستیم تا بتوانیم شرایط اسکان مردم 
را در نزدیک��ی ایس��تگاه ها و در هت��ل 
فراهم کنیم و همچنین با ایجاد مراکز 
تجاری و خرید بتوانیم شرایطی ایجاد 
کنیم که م��ردم بتوانند نیازمندی های 
خ��ود را در همان محل ها انجام دهند. 
به همین خاطر نیز با توجه به تجریبات 
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در طراحی خطوط قطار پرسرعت
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فرانس��ه، موافقت نامه  خ��وب کش��ور 
س��رمایه گذاری جهت ساخت دو مرکز 
تج��اری و دو هت��ل مورد تایی��د قرار 
گرفت و بزودی ای��ن مطالعه با حضور 
فرانسوی ها در ایستگاه راه آهن تهران 
شروع  خواهد شد. در خصوص راه آهن 
فرانسه متن یادداشت تفاهم نامه بیشتر 
به تشکیل کارگروه اختصاص دارد تا با 
جزییاتی که در اختیا داریم بتوانیم در 
آینده به قرادادهایی دست پیدا کنیم. 
در خصوص موافقت نامه دوم با فرانسه 
درب��اره س��اخت دو هت��ل و دو مرکز 
تجاری چون جنبه سرمایه گذاری دارد 
طبیعی اس��ت که بحث بودجه و پول 
مطرح نیست و در آن زمینه قرار نیست 
قراردادی به امضا برسد و پولی به آن ها 
فرانس��وی ها  اس��ت  قرار  نمی دهی��م. 
مطالع��ه درباره این که چ��ه هتلی را با 
چه درجه ای در راه آهن تهران و مشهد 
احداث کنند مطالعه کنند که بیش��تر 
جنبه جذب سرمایه گذار خارجی دارد.

 
اتصال ریلي ایران به 

آذربایجان
ب��راي اتص��ال خط��وط ریل��ي به 
آذربایج��ان دو پروژه در دس��ت اقدام 
داری��م. یک��ي کوتاه مدت ک��ه اتصال 
آس��تارا آستارا تعریف شده و قرار است 
تا پایان سال 2016 خط استارا آستارا 
برقرار ش��ود و کارهاي مهندس��ي خط 
مرزي و نقش��ه پل نهایي ش��ده است و 
کشور آذربایجان هم کارگاهش را آماده 
کرده است. هشت کیلومتر داخل ایران 
و دو کیلومت��ر در آذربایج��ان باید خط 
احداث شود که بعد از اتمام ساخت پل 
این خطوط به هم متصل خواهند ش��د. 
بعد از اتصال این خطوط پتانس��یل هاي 
مناس��بي وجود دارد و مي توان بارهایي 
که از بندرهاي جنوب تخلیه مي ش��وند 
مي توانند از این خط ریلي به گرجستان 
و حت��ي اوکرای��ن منتق��ل ش��وند. در 
اجالسي که با حضور مقامات کشورهای 
ایران، آذربایجان، اوکراین و گرجس��تان 
برگزار ش��ده بود در خص��وص ترانزیت 
ب��ار از این خط ریلي بحث هایي صورت 
گرفت و همچنین اسناد مناقصه رشت 
آستارا را آماده کرده ایم که مناقصه بین 

المللي براي آن برگزار خواهیم کرد.

�گفت�و�گوهاي�اختصاصي�ریلي�
با�فعاالن�این�حوزه�در�همایش�شهرسازي�ریل�پایه

محمد ساطعي:

شهرس��ازي ریل پایه از اهمیت 
باالیي برخوردار است. امروز در دنیا 
به این موضوع توجه باالیي مي شود 
و در ای��ران هم باید به موضوع ریل 
و حم��ل و نقل ریل پایه در ش��هر 
و حومه توجه بیش��تري کرد. حمل 
و نقل ریلي برتري هاي زیادي دارد 
که مي توان از این موضوع به خوبي 
اس��تفاده ک��رد. در فضاي ش��هري 
نگاه اصلي باید به انس��ان ها باش��د 
و دی��د حمل و نق��ل باید در جهت 
راحت��ي جابه جای��ي و دسترس��ي 
مناسب باش��د و ایس��تگاه ها نباید 
فقط مس��یر جابه جایي باش��د بلکه 
بای��د تبادل هاي فکري و ش��هري 
هم وجود داش��ته باشد اما در حال 

حاضر این موضوع دیده نمي شود.
تحریم ه��ا  رف��ع  از  بع��د 
گشایش هایي صورت گرفته و طي 
س��فر رییس جمهور به اروپا و سفر 
مقام��ات خارجي به ای��ران فرصت 
مناس��بي پیش آمده ت��ا بتوانیم از 
تکنولوژي ه��اي روز دنیا و علم روز 
به��ره ب��رداري کنیم. ب��ه خصوص 
در ح��وزه ریل��ي ایران نش��ان داد 
آمادگي دارد از طرح هاي توسعه اي 
در  مناسبي  س��رمایه گذاري هاي  و 

این خصوص اس��تفاده کند. از این 
فرصت باید اس��تفاده کرد تا عقب 
ماندگي هاي گذش��ته را که سال ها 
است انباش��ته شده است را جبران 

کرد.
یک��ي از مس��ائلي ک��ه در حوزه 
ریلي وج��ود دارد توس��عه ناوگان 
اس��ت، براي این کار باید به منابع 
مال��ي ب��ا به��ره پایین دسترس��ي 
داش��ت که فعاالن ح��وزه ریلي به 
این منابع دسترس��ي ندارند. براي 
این ک��ه بتوانن��د از س��رمایه هاي 
خارج��ي اس��تفاده کنن��د نیازمند 
تضمین ه��اي الزم هس��تند که به 
این هم دسترس��ي ندارند. راه آهن 
در این خص��وص برنامه ریزي هایي 

انجام داده است.
 

مهرداد تقي زاده 
دبیرهمایش شهرسازي 

ریل پایه و رییس اتاق فكر 
ریلي:

در گذش��ته معاون حمل و نقل 
ترافیک ش��هرداري تهران و مشاور 
ش��هردار تهران بودم این موضوع را 
از این جه��ت گفتم، چون همایش 
شهرس��ازي ریل پایه ابع��اد درون 

شهري و برون شهري دارد.

مشکلي که در بسیاري از شهرها 
وجود دارد آلودگي و ترافیک است 
و شهرهایي که هنوز با این مشکل 
روبه رو نشده اند در سال هاي آینده 
دچ��ار این مش��کل خواهند ش��د. 
مش��کل اصلي این است که شهرها 
خودرو محور طراحي ش��ده اند. در 
این ج��ا بحث شهرس��ازي ریل پایه 
را مطرح کردیم تا شهرها براساس 
حم��ل و نقل عمومي و به خصوص 
حم��ل و نقل ریلي طراحي ش��وند. 
حم��ل و نق��ل ریلي پ��اک، ایمن، 
حمل انبوه بار و مس��افر و با صرفه 
اقتصادي و صرفه جویي مالي است. 
براي شروع این کار الزم بود جمعي 
گرد هم جمع ش��وند که هم متولي 
شهرسازي باشند و هم حمل و نقل 
ریلي و متخصصان مربوط باشند و 
اع��الم کنیم در الگوي شهرس��ازي 
کش��ور قرار اس��ت تغییر مهمي و 

نگرش جدیدي حاکم شود.
بع��د از اجرای��ي ش��دن تواف��ق 
هس��ته اي ارتباط ما با دنیا افزایش 
خواهد یافت. هر گونه ارتباط با دنیا 
به ما کم��ک خواهد کرد تا بتوانیم 
از تکنولوژي و تجربیات کشورهاي 
دیگر اس��تفاده کنی��م. موضوعاتي 
مانن��د یکپارچگ��ي حم��ل و نقل 
و شهرس��ازي ری��ل پای��ه نیازمند 
مش��اوراني با تجربه است که قصد 
داریم مش��اوراني خارج��ي درکنار 
مش��اوران داخلي فعالیت کنند. در 
حقیقت این همایش شروع این کار 

بود.
در کارگروه ه��اي مختل��ف اتاق 
فکر ریلي از نیروي بخش خصوصي 
هم اس��تفاده مي کنیم و عالقه مند 
هستیم از نظرات آن ها هم استفاده 

کنیم.
قصد داریم با تغییر نگرش کاري 
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عملي صورت بگیرد تا موارد مطرح 
ش��ده در همایش به اجرا در بیاید. 
مسئوالن  صحبت هاي  خوشبختانه 
شهري و حمل و نقلي در یک راستا 

است.
 

مسعود سیف پور، مدیر 
کل فناوري ارتباطات و 

اطالعات راه آهن جمهوري 
اسالمي ایران:

معاون��ت برنامه ری��زي و اقتصاد 
حم��ل و نق��ل راه آهن ش��امل پنج 
اداره کل و دفت��ر اس��ت ک��ه یکي 
از آن ه��ا دفتر فن��اوري ارتباطات و 
اطالعات راه آهن اس��ت که مجموع 
نرم  اف��زاري،  برنامه ه��اي س��خت 
س��ازمان  فرآینده��اي  و  اف��زاري 
در این ح��وزه ص��ورت مي گیرد و 
متول��ي نگهداري بخ��ش مربوط به 
دیتاي تمام ش��بکه راه آهن اس��ت. 
تمام��ي رد و بدل ش��دن اطالعات 
در راه آهن توس��ط این دفتر صورت 
مي گیرد. با توجه به سیاس��ت هاي 
در  را  برنامه های��ي  راه آه��ن  کالن 
این حوزه در دس��ت انج��ام داریم 
که بیشتر مربوط به توسعه فناوري 
در جهت گس��ترش صنعت حمل و 
نقل است. با توجه به این که امروز 
فن��اوري از حالت س��رویس خارج 
و ب��ه درایور تبدیل ش��ده در تمام 
حوزه هاي مرب��وط به صنعت حمل 
و نقل باید حضور داشته باشیم تا با 
فناوري اطالعات در جهت پیشبرد 
اهداف اقدام کنیم. در جهان امروز 
چه بخواهی��م و چه نخواهیم اتفاق 

جدیدي نخواه��د افتاد مگر اي.تي 
محور باش��یم. اي.ت��ي در حمل و 
نقل، اتوماس��یون، کنترل ترافیک و 
بهره وري اي.تي نقش مهمي دارد.

در همای��ش شهرس��ازي ری��ل 
پایه مس��ائل مختلفي مطرح شد و 
ب��ه صورت غیر مس��تقیم به آمارها 
و اطالعات��ي اش��اره ش��د ک��ه اگر 
ای��ن آمارها و اطالع��ات به صورت 
سیس��تماتیک تر و دیت��ا ماینینگ 
و استفاده از سیستم هاي هوشمند 
تصمیم گیري اقدام شود به صورت 
قط��ع تصمیم ه��اي گرفت��ه ش��ده 
صحیح تر خواهد بود. اگر براس��اس 
اهداف تعریف ش��ده؛ دیتاهاي خرد 
را جم��ع آوري کنیم ب��ه طور قطع 
آمارهای��ي که ارایه خواهد ش��د از 
حالت عمومي به صورت تخصصي تر 

و تصمیم سازتر درخواهد آمد.
بح��ث زی��ر س��اخت راه آهن در 
بخش ارتباطات و فیبر نوري بسیار 
قوي، گس��ترده و جامع است و بعد 
از مخابرات بزرگترین ش��بکه فیبر 
ن��وري کش��ور را داریم. ب��ه همین 
دلی��ل فن��اوري در راه آهن بس��یار 
گس��ترش یاب��د تا بتوانی��م از همه 
ظرفیت هاي موجود استفاده کنیم.

 
امیربهادر عبدالمحمدي 

مدیرکل خدمات 
ایستگاهي:

مانند سال هاي گذشته براي عید 
ن��وروز برنامه وی��ژه اي داریم. پیک 
مسافرت با شبکه حمل و نقل ریلي 

در عید نوروز اس��ت که این پیک از 
25 اسفندماه 1394 تا 15 فروردین 
1395 تعریف ش��ده اس��ت که این 
بازه بیست روزه با توجه به تقاضاي 
باالي مس��افرت ب��ا قط��ار اقدامات 
آماده س��ازي  از جمل��ه  گوناگون��ي 
ایس��تگاه ها را انج��ام دادی��م. براي 
آماده س��ازي ایس��تگاه ها و سکوها 
برنامه ه��اي ویژه اي تدارک دیدیم و 
30 میلیارد پروژه تعریف ش��ده بود 
که اکثرشان به بهره برداري رسیدند 
که حدود 50 درصد مربوط به مسیر 
تهران مش��هد بوده اس��ت. ترمیم و 
بازس��ازي سکو ها ایستگاه و .... مورد 
توجه قرار داشت که پیشرفت خوبي 
داشتند. سال گذش��ته 25 دستگاه 
نمازخان��ه جدی��د را ب��ا بودج��ه اي 
بالغ ب��ر 35 میلیاد تومان ش��روع به 
س��اخت کردیم که از این تعداد سه 
دستگاه به بهره برداري رسیدند که 
حدود دوازده مورد در مسیر مشهد 

هستند.
بحث توسعه شهري براساس ریل 
پایه ارتباط مستقیم با ترمینال هاي 
مس��افري در هر یک از شهرها دارد 
ک��ه ایس��تگاه هاي راه آه��ن یکي از 
مهمترین هاي آن هستند. برنامه هاي 
توس��عه اي را ای��ن گونه پیش��بیني 
کرده ای��م که حم��ل و نق��ل درون 
شهري را با حمل و نقل برون شهري 
و سیاس��ت هاي جدیدي که وزارت 
راه که هم��ان حمل و نقل حومه اي 
است تلفیق کنیم. به عنوان مثال در 
ایس��تگاه راه آهن تهران بحث اتصال 
خط س��ه مترو ته��ران را به صورت 
ج��دي در دس��ت بررس��ي داری��م. 
کانس��پت طرح را آماده کرده ایم. با 
توجه به گش��ایش هاي اخیر و ورود 
امیدواریم  خارجي،  س��رمایه گذاران 
بتوانیم جذب سرمایه مناسبي داشته 
باشیم. توسعه فضاي زیر سطحي هم 
جزو برنامه هاي ما قرار گرفته اس��ت 
که امیدواریم کمک به بهبود فضاي 
سرانه ایستگاهي در ایستگاه راه آهن 
تهران داش��ته باشد. شرکت ارپ هم 
مطالع��ات جام��ع ایس��تگاه راه آهن 

تهران را در دست دارد.

 
سید حسین مرتضوي مدیر 

کل راه آهن لرستان:

 155 لرس��تان  مح��ور   ط��ول 
کیلومتر اس��ت. طي مدتي که مدیر 
کل ای��ن ناحیه ش��ده ام س��ه بالک 
س��خت و مش��کل این مس��یر را که 
ه��م از نظر توپوگراف��ي و هم از نظر 
س��ختي مس��یر که از نظر هندس��ه 
مس��یر ج��زو بالک هاي مش��کل در 
شبکه ریلي جمهوري اسالمي ایران 
اس��ت بازس��ازي هایش انجام گرفته 
اس��ت. پی��ش از ای��ن بازس��ازي دو 
بالک به علت سوانح اتفاق افتاده در 
زمان بازس��ازي متوقف شده بود. در 
این دوره بازس��ازي، روسازي و رفع 
نواقص موجود بر طرف ش��ده است. 
تونل��ي در این ناحی��ه وجود دارد به 
نام 102 ک��ه 1007 متر طول دارد 
که سه قوس 220 متوالي و هندسه 
مس��یر به ش��کلي اس��ت که دهانه 
ورودي و خروجي در یک سمت قرار 
دارد. موفق ش��دیم یازده کیلومتر از 
18 کیلومتر را پش��ت س��ر بگذاریم. 
راندمان در گذش��ته سه کوبالژ بوده 
ام��ا االن ای��ن مقدار افزای��ش یافته 
اس��ت. برآورد ما براي ه��ر کیلومتر 
بازسازي یک میلیارد و 500 میلیون 
تومان اس��ت. از 155 کیلومتر طول 
مس��یر 106 کیلومت��ر طي مدت دو 
س��ال بازسازي شده اس��ت. تا پایان 
سال 1394 هش��ت بالک را تکمیل 
و دو بالک باقي مانده را بازسازیشان 

را آغاز خواهیم کرد.
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معاون مسافري ش��رکت راه آهن 
در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار 
ماهنامه صنعت حم��ل و نقل گفت: 
شروع پیک نوروزي قطارهاي مسافري 
از 25 اس��فندماه 1394 به مدت 20 
روز تا 15 فروردین 1395 ادامه دارد 
و بر اس��اس برنامه ریزي انجام گرفته 
در تاریخ ه��اي پنجم، شش��م و هفتم 
بهمن ماه ب��ه صورت محوري فروش 
اینترنت��ي و در تاریخ ه��اي شش��م، 
هفتم و هش��تم بهمن فروش آنالین 
از طری��ق س��امانه یکپارچ��ه فروش 
راه آهن جمهوري اس��المي ایران  بلیت 
و توس��ط دفتره��اي ف��روش بلی��ت 
انجام ش��ده است. پیش فروش بلیت 

قطاره��اي ن��وروزي از 6 بهم��ن ماه 
1394 از طری��ق س��امانه یکپارچ��ه 

فروش بلیت راه آهن آغاز شده بود.
محمد راشدي در تش��ریح برنامه 
پی��ش ف��روش بلیت ه��اي ن��وروزي 
گفت ک��ه ظرفیت صندل��ي ایجادي 
درای��ام ن��وروز 1395؛ 92 ه��زار و 
285 صندلي به صورت روزانه و یک 
میلی��ون و 845 هزار و 700 صندلي 
در تمامي مسیرها و در طول 20 روز 

ایام پیک خواهد بود.
ب��ه منظور بازس��ازي و نوس��ازي 
واگن ه��اي مس��افري ح��دود یکصد 
واگن درجه دو و قدیمي شرکت هاي 
حمل و نقل مس��افري از سیر خارج 

و جایگزی��ن ک��ردن تع��دادي واگن 
درجه یک 4 تخته لوکس و قطارهاي 
5 س��تاره در ن��ورورز 1395 در این 
مس��یرها به منظ��ور افزایش کیفیت 

سرویس هاي مسافري ریلي است.
متقاضی��ان خری��د بلی��ت، حتما 
از طری��ق مراک��ز ف��روش بلی��ت و 
آژانس ه��اي مس��افري داراي مجوز، 
نس��بت به خرید بلیت اق��دام کنند. 
کنت��رل بلی��ت به وس��یله دس��تگاه 
ایستگاه هاي مسافري  بارکدخوان در 
ص��ورت مي گی��رد ب��ه ای��ن ترتیب 
مسافران با اطالع کامل از شرایط هر 
مشخص تري  انتخاب  مي توانند  قطار 

داشته باشند.

راه آهن جمهوري اس��المي ایران 
با س��ه ال��ي چه��ار ش��رکت داخلي 
قرارداد خرید واگن براي س��ال آینده 
انج��ام داده، که بی��ش از 250 واگن 
مس��افري خری��داري ش��ده و تعداد 
زیادي از واگن هاي مس��افري نیز در 
دس��ت بازسازي اس��ت که بزودي به 

بهره برداري مي رسد.
مس��یرهایي براي افزایش ظرفیت 
راه آهن در دو حوزه باري و مسافري 
در نظر گرفته شده که این مسیر ها از 
15 فروردین الي 11 خردادماه انجام 
مي ش��ود که قطعیت این موضوع در 

اسفندماه امسال مشخص مي شود.
راش��دي در خصوص پیش فروش 

جزییات پیش فروش
بلیت قطارهاي نوروز 95
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ن��وروز گفت:  بلیت هاي مس��افربري 
خوش��بختانه ب��ا برنام��ه ریزي هایي 
که صورت گرفت��ه، تمامي بلیت هاي 
مس��یر ها در آژانس هاي مسافرتي در 
آرام��ش کامل پیش فروش ش��ده و 
همانند س��ال هاي گذشته هیچ هرج 
و مرج و ش��لوغي در مقابل آژانس ها 

وجود ندارد.
مس��یرهاي ته��ران- اصفهان یک 
قط��ار و ته��ران- مش��هد و برخي از 
مس��یرهاي ش��هر بندرعباس امسال 
ظرفی��ت مس��افري خ��ود را افزایش 
داده اند. معاون مسافري راه آهن گفت: 
بی��ش از 95 درص��د از ناوگان ه��اي 
موج��ود مس��افري راه آه��ن تکمیل 
ش��ده و متاس��فانه راه آه��ن قابلیت 
افزایش بیش از این ظرفیت را ندارد. 
راشدي در ادامه تاکید کرد: امسال تا 
پایان س��ال و تا پای��ان فروردین ماه، 
راه آهن قیمت هیچ بلیتي را افزایش 

نمي دهد.
ب��ه گفته معاون مس��افري راه آهن 
،مس��افران مي توانند با ش��ماره تلفن 
از   021-5149 و  ته��ران  از   5149
تمام نقاط ایران نسبت به کسب اطالع 
از حرک��ت قطارها و طرح ش��کایات و 

پیشنهادات خود اقدام کنند .
راشدي در ادامه با اشاره به این که 
در جه��ت رعایت حقوق ش��هروندي 
ثب��ت س��اعت ورود قطار ب��ه مقصد 
ب��ر روي بلیت درج مي ش��ود، افزود: 
جدول��ي تعیین ش��ده تا بر حس��ب 
س��اعت تاخیر از 50 ت��ا 100 درصد 
ن��رخ بلیت ب��ه مس��افران بازگردانده 
مي شود. به عنوان مثال در قطارهاي 
تهران- مش��هد اگر سه ساعت تاخیر 
داش��ته باشد 50 درصد از وجه بلیت 

برگشت داده مي شود و اگر 5 ساعت 
به 3 س��اعت اضافه شود 100 درصد 

پول به مسافر باز مي گردد.
در  این ک��ه  ب��ه  اش��اره  ب��ا  وي 
مس��یرهاي یک خطه با محدودیت ها 
و ترافیک شبکه روبرو هستیم گفت: 
متوسط تاخیر در قطارهاي مسافري 
30 تا 40 دقیقه است اما براي حفظ 
حقوق شهروندي جدولي تدوین شده 
و ب��راي مبنا زمان هاي لحاظ ش��ده ؛ 
مسافران در صورت بروز تاخیر تا یک 
ماه مي توانند ب��ا مراجعه به آژانس ها 

پول بلیت خود اقدام کنند.
معاون مسافري ش��رکت راه آهن 
با اش��اره به ظرفیت قطارها در نوروز 
93 گفت : در نوروزر س��ال گذش��ته 
تع��داد 56 قطار یا 53 رام در مس��یر 
تهران- مش��هد وجود داشت که این 
تعداد در نوروز94 ب��ه 54 رام یا 60 
قطار افزایش داده ش��ده که نشان از 

رشد 7 درصدي دارد.
ب��ه گفت��ه راش��دي ن��وروز 93 در 
کمربندي منتهي به مش��هد، ، 22 رام 
قطار وجود داش��ت که ای��ن تعداد در 
نوروز 94 به 30 رام افزایش یافته است 
ضمن این که تعداد قطارهاي منتهي به 
مشهد از دیگر شهرها نیز در سال جاري 

افزایش یافته است.
وي در ادامه از افزایش تعداد قطارها 
در برخي مس��یرها خبر داد و تصریح 
ک��رد: به عن��وان مثال قط��ار کرج به 
مشهد یک روز در میان بود که در حال 
حاضر به صورت روزانه س��یر مي کنند 
ضمن اینکه برنام��ه حرکت قطارهاي 
در مسیرهاي زنجان- مشهد، قزوین- 
مش��هد و قم – مش��هد نیز به صورت 

روزانه شده است.

برگزاری�مراسم�بزرگداشت�
هفته�ایمنی�در�راه�آهن

در دومین روز از هفته ایمنی در راه آهن، دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه 
علم و صنعت ایران میزبان مهمانانی از صنعت ریلی کش��ور، مش��اور وزیر راه و 

شهرسازی و نیز رییس پایگاه ایمنی UIC بود.
در این مراسم که بیست و پنجم بهمن ماه 1394 برگزار شد، ذاکری، رییس 
دانشکده مهندسی راه آهن، گفت که این مراسم دومین یادمان حادثه ریلی خیام- 
نیش��ابور بوده و مصادف با دومین روز از هفته ایمنی در راه آهن برگزار می ش��ود 
که به نام روز »ایمنی، آموزش و پژوهش ریلی« نامگذاری شده است. وی وظیفه 
کارشناسان خبره را بررسی مخاطرات و ارایه راهکار برای کاهش آن ها اعالم کرد.
رییس دانشکده مهندسی راه آهن به معرفی این دانشکده پرداخت و گفت: به 
اذعان همکاران اجرایی و دانشگاهی خارج از این دانشگاه، حرکتی که در دانشکده 
مهندسی راه آهن با فکر و ایده خوب آقای مهندس سعیدی کیا آغاز شد، نقطه 

آغاز پیشرفت صنعت ریلی در کشور بوده است.
س��پس باقری، مش��اور وزیر راه و شهرس��ازی و عضو هیات علمی دانش��کده 
مهندس��ی راه آهن دانش��گاه با اش��اره به اهتمام و توجه وزیر راه و شهرسازی به 
بحث ایمنی در حمل و نقل ریلی، گفت: بی ش��ک حمل و نقل ریلی، ایمن ترین 
و پاکترین نوع حمل و نقل است و اگر تاکیدی بر ایمنی در این صنعت  صورت 
می گیرد مبنی بر لزوم توجه بیش از پیش به بحث ایمنی است. وی از ویژگی های 
هفته ایمنی در سال جاری به درگیر کردن تمام معاونت های راه آهن در موضوع 
ایمنی اش��اره کرد و گفت این کمترین دینی اس��ت که می توانستیم به قربانیان 

حادثه تلخ خیام- نیشابور ادا کنیم.
سخنرانی بعدی مراسم توسط رییس پایگاه ایمنی اتحادیه بین المللی راه آهن 
ها )UIC(، آقای گرهارد ارایه شد و سپس مهندس کولیوند به ایراد سخنانی با  
موضوع مدیریت امداد و نجات در حوادث ریلی پرداخت. وی گفت الگوی جهانی، 
ده��ه ای را به ن��ام ایمنی تعریف کرده تا همه واحدها در راس��تای کاهش پنجاه 
درص��دی تلفات حوادث ج��اده ای، هوایی و ریلی گام بردارند. وی تاکید نمود که 
تنها راهکار اجرایی این امر وفاداری به کنوانس��یون بین المللی، استراتژی امنیت 
ش��بکه ریلی پایدار و تعیین هدف و زیرساخت های مدیریتی است. در ادامه وی 
تاکید کرد: صنعت حمل و نقل، از زیرس��اخت های توسعه پایدار است و پیوندی 

ناگسستنی با عوامل رشد و توسعه دارد.
س��پس آقاي خراس��انی، مدیر کل ایمنی و نظارت بر ش��بکه راه آهن با ارایه 
س��خنانی بیان داشت که رویکرد امس��ال در بحث ایمنی، حفظ جان افراد بوده 
اس��ت. وی متذکر ش��د بخش عمده حوادث منجر به ف��وت و مصدومیت در راه 
آه��ن، به علت ورود غیر مجاز به حریم ریلی ب��وده و در ادامه به اهم برنامه های 
پیشگیری از سوانح برخورد، اشاره کرد. پس از آن آقاي قنادان، مدیر ستاد ارتقای 
ایمنی ش��رکت راه آهن س��خنرانی کرد. وی گفت: مفهوم ریس��ک، شاید اساس 
پیش��گیرانه در بحث ایمنی را می س��ازد. در ادامه توضیح داد: بر خالف بسیاری 
از صنایع، سوانح در صنعت ریلی دارای طیف گسترده ای است و همین تنوع در 
نوع حوادث، موجب می ش��ود موضوع ایمنی در صنعت ریلی پیچیدگی بسیاری 
داشته باشد. آقاي بوذری، آخرین سخنران این مراسم بود که به مروری بر سانحه 
ریلی خیام- نیشابور پرداخت.  این مراسم با برگزاری چند کارگاه آموزشی توسط 
دانشگاه شهید بهشتی، مرکز آموزش و تحقیقات راه آهن، معاونت فنی و زیربنایی 
راه آهن جمهوری اس��المی ایران، معاونت ناوگان و دانشکده مهندسی راه آهن و 

نیز ارایه مقاالت توسط دانشجویان ادامه یافت.
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 مدیرعامل راه آهن در جلسه شورای 
هماهنگی مدی��ران راه آهن بر بس��تر 
سازی به منظور ارتقا خدمات در جهت 
کسب رضایت مس��افران نوروزی تاکید 

کرد.
به گزارش نداي حمل و نقل ریلي، 
محس��ن پور س��ید آقای��ی مدیرعامل 
راه آهن در جلس��ه شورای هماهنگی 
مدیران راه آهن با تاکید بر آمادگی راه 
آهن در س��فرهای نوروزی به مدیران 
نواحی و مناطق گفت: با توجه به شروع 
ایام س��فرهای نوروزی و رش��د تقاضا 
برای س��فر باید برنام��ه ریزی دقیق و 
مناسب به منظور ارایه خدمات مطلوب 
و با کیفیت انجام و بس��تر سازی برای 
ارتقا خدمات به منظور کسب رضایت 
مس��افران فراهم شود. بررسی عملکرد 
راه آهن در یکس��ال گذشته در زمینه 
بار با 1/5 درصد رش��د روبرو ش��ده اما 
همچن��ان در حوزه مس��افری به نقطه 

مطلوب نرسیده ایم .

 
رشد 1۲3 درصدی ترانزیت

مدیرعام��ل راه آه��ن تصریح کرد: 
بهترین عملکرد در سال 1394 مربوط 
به حوزه ترانزیت با 123 درصد رش��د 
نسبت به مدت مشابه سال قبل روبرو 
ش��ده که این رقم با توجه به ش��رایط 

کشور قابل قبول بوده است.
س��هم راه آهن از حمل بار در سال 
94 مثبت 1/5 درصد بوده و در مقایسه 
با کل بار جابجا شده در کشور نشان از 
رشد 9 درصدی دارد. با توجه به برنامه 
ریزی های صورت گرفته در حوزه های 
مختلف مسافری از جمله هواپیمایی و 
.. باید تالش شود تا با رفع نقاط ضعف 
نس��بت ب��ه افزایش اقب��ال عمومی به 

استفاده از قطار برای سفر اقدام شود.
مدیرعام��ل راه آه��ن برنامه ریزی 
برای کاهش زمان س��یر در حوزه های 
پ��ر تردد مانند مش��هد را از اولویت ها 
برشمرد و گفت: باید تالش شود تا در 

کنار اقداماتی همچون دو خطه کردن 
خطوط، نصب عالئم و س��ینگنالینگ 
در جه��ت ارائه خدم��ات مطلوب تر و 
با کیفیت ت��ر و از همه مهمتر کاهش 
زم��ان س��یر اقدام��ات الزم عملیاتی 
ش��ود. احداث خطوط س��ریع الس��یر 
در مح��ور اصفهان � ته��ران را مد نظر 
قرار دارد و عملی��ات اجرایی این مهم 
ش��روع ش��ده و با راه اندازی کامل آن 
زمان س��یر حرکت به دو ساعت تقلیل 
خواهد یافت و قطارها در این مسیر با 
سرعت 250 کیلومتر در ساعت حرکت 

خواهند کرد.
به��ره ب��رداری کامل از ای��ن پروژه 
چهار س��ال زمان می برد و پس از آن 
تالش خواهد ش��د تا ب��ا بهره گیری از 
این قطارهای پر س��رعت، سرعت سیر 
در مح��ور ته��ران � مش��هد ب��ه 200 
کیلومتر در ساعت رسیده و این مسیر 

در بازه زمانی 6 ساعت سیر شود.
مدی��ر عامل راه آهن از برنامه ریزی 

به منظور عملیاتی شدن کار مطالعات 
بحث دو خطه ک��ردن خطوط و برقی 
کردن در ش��هرهایی همچ��ون تبریز 
خبر داد و گفت: عمده سرمایه گذاران 
خارج��ی نس��بت به تأمی��ن مالی این 
پ��روژه ها از جمله موض��وع راه اندازی 
قطارهای سریع السیر ابراز عالقمندی 
کردند و این برنامه در بلند مدت دنبال 

خواهد شد .
 

رشد 100 درصدی در حوزه 
ترانزیت در سال 1395

پور س��ید آقایی همچنین از برنامه 
ریزی حداقل برای رشد 100 درصدی 
در حوزه ترانزیت در س��ال 95 خبرداد 
و گفت: انتظار داریم تا درس��ال آینده 
رقم 1/5 میلیون تن ترانزیت را به 3 تا 
4 میلیون تن در سال برسانیم و تحقق 
این مهم هم��ت واال و هماهنگی تمام 

بخش ها را می طلبد .
مدیر عامل راه آهن تقویت و برنامه 

مدیرعامل�راه�آهن�در�جلسه�شورای�هماهنگی�مدیران:

 آمادگی راه آهن برای ارایه خدمات مطلوب تر 
در سفرهای نوروزی
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ری��زی ب��ه منظ��ور پوش��ش بارها در 
محورهای مهم ترانزیتی مانند سرخس 
و بندرعباس را مد نظر قرار داد و گفت: 
رسیدن به سهم حداقل 3 میلیون تنی 
در ح��وزه ترانزیت تحول جدی در این 
مناطق را می طلبد و بایس��تی مدیران 
به ش��کل جدی نس��بت به اجرای کار 

بازرگانی در این زمینه اقدام کنند.
پور س��ید آقایی در ادامه به امضای 
توافق نام��ه با راه آهن آذربایجان برای 
جابجای��ی بار از بندرعب��اس به دریای 
س��یاه اش��اره کرد و گفت: 2 هدف به 
منظ��ور جابجای��ی ب��ار از بندرعباس 
ب��ه قزوین و بعد آس��تارا و یا از طریق 
بندرامی��ر اباد در این تفاهم نامه دنبال 
می شود. با توجه به ترانزیت می تواند 
بخش زیادی از مشکالت مالی راه آهن 

را مرتفع کند.
پور س��ید آقایی با اش��اره به برنامه 
ریزی ب��رای دس��تیابی به رش��د 22 
درص��دی ح��وزه مس��افری در برنامه 
ششم توسعه خاطر نشان کرد : با توجه 
به عملکرد موجود رسیدن به این رقم 
تالش گس��ترده ای می خواهد و الزمه 
آن حرکت به سمت تجاری سازی راه 
آهن و دنبال کردن بارهای جدید است.

 

تشكیل شرکت قطارهای 
حومه ای

مدیرعام��ل راه آهن از تقویت حوزه 
قطارهای مسافری و برنامه ریزی برای 
ای��ن مهم خب��ر داد و گفت: براس��اس 
مص��وب دول��ت بن��ا داریم تا ش��رکت 
مستقل قطارهای حومه ای زیر نظر راه 
آهن ش��کل گیرد و این مساله از جمله 

سیاست های مهم راه آهن است.
وی با اش��اره به سیاست دنبال شده 
در میان شهرداری نجف اباد با راه آهن 
در خصوص اح��داث خطوط حومه ای 
و تقس��یم کارها در ای��ن زمینه گفت: 
براس��اس تفاهم ص��ورت گرفته بحث 

زمین و زیرسازی با شهرداری و مسئله 
روس��ازی و تامی��ن ناوگان ب��ا راه آهن 
بوده و در کل خواس��ت شهرداری های 
شهرهای حومه ای شهرهای بزرگ برای 

اجرای این مهم نکته مهمی است.
مدیرعام��ل راه آه��ن در ادام��ه از 
سیاس��ت کلی راه آهن ب��رای متمرکز 
ش��دن قراردادهای نیروی های شرکتی 
راه آه��ن خبرداد و گفت: ب��ا این اقدام 
قراردادهای نیروی انس��انی راه آهن در 

پنج یا 6 قرار داد محدود می شود.

تحول در ساختار سازمانی راه 
آهن

مدیرعامل راه آهن در ادامه با مطرح 
کردن بحث تحول سازمانی در راه آهن 
خاطر نش��ان کرد: برای رسیدن به این 
مهم نیازمند یک انقالب و تحول در راه 
آهن هستیم و در این راستا تالش شده 
تا با الگو برداری از راه آهن توسعه یافته 
آلمان و شبیه سازی راه آهن ایران با آن 
در راستای دستیابی به راه آهن توسعه 

یافته گام برداریم .
پور س��ید آقایی با اش��اره به تبدیل 
وضعیت نیروهای کار مشخص راه آهن 
به نیروهای کار معین خاطر نشان کرد: 
با مکاتبات صورت گرفته درصدد خروج 

راه آهن از شمول قانون خدمات کشوری 
هس��تیم تا این شرکت با مقررات خاص 
خود اداره شود. براساس پیگیری صورت 
گرفته و مصوبات اخذ ش��ده 75 درصد 
پست های س��ازمانی راه آهن مشمول 
قان��ون کار ش��دند و در ف��از بعد تالش 
خواهد شد تا سایر پست ها نیز مشمول 
این موضوع شود و به نوعی یکپارچگی 

در این سیستم حاکم شود.
در این راستا با برگزاری سه مناقصه، 
سه ش��رکت متولی این مس��اله در کل 
کش��ور می ش��وند و عالوه ب��ر متمرکز 
شدن قراردادها کلیه پرداختی ها توسط 
راه آهن انجام خواهد شد و طبق ضوابط 
آن کلیه پرداخ��ت حقوق و مزایای این 
افراد شبیه پرسنل داخل راه آهن خواهد 
ش��د. مدیرعامل راه آهن با تاکید بر این 
موض��وع که هیچ س��رمایه ای به اندازه 
نیروی انس��انی با اهمیت نیست خاطر 
نشان کرد: نیروهای با انگیزه می توانند 
به توسعه و رشد سازمان کمک کنند و 
مدیران باید نسبت به حفظ این نیروها 

اقدام کنند.
پور سید آقایی در خاتمه به مدیران 
تاکید کرد تا با رسیدگی و نظارت کافی 
بهترین امکانات و خدمات را به مسافران 
قطار به خصوص در ایام نوروز ارایه کنند.

قائم مقام راه آهن در جلس��ه شوراي مدیران راه 
آهن براساس اهداف و پروژه هاي تعریف شده حوزه 
ریلي در س��ال 1395 ؛ سال 1395 را براي راه آهن 
س��ال بهره وري برش��مرد و گفت : در همین راستا 
باید تالش کنیم تا نسبت به افزایش بهره وري واگن 

،لکوموتیو هاي راه آهن و ... اقدام شود.
احم��د خدایي قائم مق��ام راه آهن با اش��اره به 
تاکی��دات مدیرعام��ل راه اهن در خص��وص برنامه 
ریزي ب��راي افزایش حم��ل بار، ترانزی��ت و بهبود 
عملکرد مسافري و ش��کل گیري شرکت قطارهاي 
حوم��ه اي گف��ت: براس��اس برنامه ری��زي صورت 
گرفت��ه پروژه ه��اي مهم درهریک ازای��ن موارد در 
حال پیگیري اس��ت و براي آنک��ه بتوانیم به اهداف 
تدوی��ن ش��ده دراین ح��وزه ها به خص��وص حوزه 
ترانزیت دس��ت یابیم بایستي نسبت به رفع گلوگاه 
هاي مسیرهاي س��رخس –بندر عباس،امیرآباد – 

بندرعباس ،بندرعباس- آستارا و سرخس – ترکیه 
اقدام کنیم.

وي با اشاره به رشد حاصل شده در برخي حوزه 
ها افزود: براس��اس اهداف و پروژه هاي تعریف شده 
براي اجرا در سال 1395؛ بایستي سال 1395 براي 
راه آهن را س��ال بهره وري نامید و در همین راستا 
تالش کنیم تا نس��بت به افزایش بهره وري واگن  و 
لکوموتیو هاي راه اهن که در سالهاي اخیر مطلوب 

نبوده است اقدام کنیم.
خدایي با اش��اره به اینک��ه افزایش بهره وري در 
حوزه هاي ریلي در دستور کار است خاطرنشان کرد: 
بحث نوس��ازي و بهبود قطارهاي مس��افري ،تزریق 
لکوموتی��و به ن��اوگان از جمله فعالی��ت هادرجهت 

تحقق افزایش بهره وري و کیفیت خدمات است.
قائ��م مقام راه آهن با مدنظ��ر قرار دادن موضوع 
حمایت از ش��رکت هاي بخش خصوصي مس��افري 

در س��ال 94 تصریح کرد: این قبیل اقدامات درکنار 
دریافت سرفصل اعتباري براي لکوموتیو ها ازجمله 
اقدامات ریش��ه اي بوده و نوید این نکته را مي دهد 
که در س��الهاي آتي از فش��ار بخ��ش خصوصي در 
حوزه مسافري کاسته خواهد شد و در مقابل شاهد 
افزایش کیفیت سرویس دهي به قطارهاي مسافري 

خواهیم بود.
وي در ادام��ه حذف ترن س��ت را از برنامه پیش 
ف��روش بلیت هاي نوروزي را اقدامي در جهت ارایه 
خدمات مطلوب به مسافران برشمرد و بر صیانت از 
حری��م راه آهن به خصوص در محورهایي که پروژه 

هاي در دست اجرا دارد تاکید کرد.
قائم مق��ام راه آهن با تاکید ب��ر نظارت مدیران 
بر موضوع ایمني خواستار توجه بیشتر این موضوع 
به خصوص در ایام پیک س��فرهاي نوروزي از سوي 

مدیران به منظور جلب رضایتمندي مسافران شد.

قائم�مقام�راه�آهن�مطرح�کرد:

سال 1395 ؛ سال بهره وري حوزه ریلي

پورسیدآقايی:
 بهترين عملكرد در سال 
1394 مربوط به حوزه 

ترانزيت با 123 درصد رشد 
نسبت به مدت مشابه سال 

پیش بود
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قطاره��ای حوم��ه ای زمانی معنا 
پی��دا می کنند که در ایس��تگاه های 
راه آهن بتوانند با قطارهای ش��هری 
و بلن��د برد تبادل مس��افر کنند. در 
طراحی های جدیدی ک��ه در برنامه 
شرکت راه آهن وجود دارد قرار است 
ایس��تگاه های  در  اساس��ی  تغییرات 
موجود انجام ش��ود ب��ه طوریکه در 
این ایس��تگاه ها بتوان به ش��یوه های 
مدرن امروزی به مس��افران خدمات 

ارایه کرد.
بر اس��اس طرح ه��ا و برنامه های 
ش��رکت راه آهن جمهوری اس��المی 
ای��ران توجه ب��ه توس��عه قطارهای 
حومه ای در چند بُعد دنبال می شود 
که اختص��اص خطوط جداگانه برای 
مسیرهای حومه ای یکی از اولویت ها 
و بازطراح��ی ایس��تگاه های راه آهن 

ب��رای عبور و تالقی س��ه مود حمل 
و نق��ل ریلی مترو، قط��ار حومه ای و 

راه آهن بلند برد است.
بر این اس��اس س��عید محمدزاده 
مع��اون فنی و زیربنای��ی راه آهن در 
برنامه مس��تند تلویزیون��ی »راه آهن 
محور توسعه«، گفت: در حال حاضر 
اقدام��ات مهم��ی در جهت توس��عه 
س��یر ب��رای قطارهای حوم��ه ای در 
حال پیگیری اس��ت ک��ه اختصاص 
اح��داث دو خ��ط مجزا برای مس��یر 
حوم��ه ای تهران-گرمس��ار در حریم 
خ��ط راه آهن فعلی موج��ود یکی از 

این اقدامات است.
طب��ق وعده پیش��ین ای��ن مقام 
مس��ئول ش��رکت راه آه��ن این خط 
ریلی حومه ای در ش��هریور 95 آماده 

بهره برداری می شود.

وی 4 خطه کردن مس��یر تهران-
کرج را یکی دیگ��ر از اقدامات برای 
توس��عه س��یر قطارهای حومه ای در 
غ��رب و جنوب غربی اس��تان تهران 
برشمرد و افزود: برای مسیر تهران-
ق��م نی��ز در  نظ��ر داریم ب��ا اجرای 
افزای��ش  پروژه ه��ا  از  مجموع��ه ای 
ظرفیت و ارتقای سرعت سیر دهیم.

اما ای��ن قطارهای حومه ای زمانی 
معنا پیدا می کنند که در ایستگاه های 
راه آهن بتوانند با قطارهای شهری و 
بلن��د برد تب��ادل مس��افر کنند. در 
طراحی های جدیدی ک��ه در برنامه 
شرکت راه آهن وجود دارد قرار است 
ایس��تگاه های  در  اساس��ی  تغییرات 
موجود انجام ش��ود ب��ه طوریکه در 
این ایس��تگاه ها بتوان به ش��یوه های 
مدرن امروزی به مس��افران خدمات 

ارائه کرد.
بر اس��اس ای��ن ط��رح جدید که 
ارپ  را ش��رکت  کار مطالعات��ی آن 
فرانس��ه انج��ام می دهد قرار اس��ت 
ایس��تگاه قطارهای حومه ای، مترو و 
راه آهن های س��ریع و بلندبرد در یک 

محیط ایستگاهی تعریف شوند.
از س��وی دیگر قرار است با تأکید 
وزی��ر راه و شهرس��ازی ب��ا اح��داث 
زیرگذر مناس��ب س��کوی ایس��تگاه 
راه آهن تهران به س��کوی ایس��تگاه 
خط س��ه مت��رو متص��ل ش��وند تا 
نیازی نباش��د مس��افران برای تردد 
جابه جایی از مترو به ایستگاه راه آهن 
به سطح خیابان بیایند. چنانچه این 
اقدام عملیاتی ش��ود قطعا در میزان 
استقبال مردم از قطارهای حومه ای 

نیز تأثیر خواهد گذاشت.

گزارشی از قابلیت ها 
و مزیت های قطارهای حومه ای
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 عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی در خصوص 
بخش حمل و نقل در الیحه برنامه شش��م توسعه و الیحه 
بودجه 1395 گفت: در الیحه بودجه، وضع مانند سال هاي 
گذشته است و توجه دولت به حمل و نقل آن قدر نبوده که 
مسائل و مشکالت موجود در این بخش را حل و فصل کند 
و در الیحه برنامه ششم نیز متاسفانه جایگاه حمل و نقل به 
صورت جدي دیده نشده و بحث حمل و نقل ریلي مغفول 
مانده، ضمن این که در بخش هاي دیگر هم پیش��نهاد گره 

گشایي دیده نمي شود.
به گزارش روابط عمومي معاونت حمل و نقل و ترافیک 
ش��هرداري تهران، دکتر محمد حسین فرهنگي گفت: هر 
چند انتقاد به برنامه دولت در بخش حمل و نقل در الیحه 
بودجه وارد اس��ت اما بحث اصلي بر سر برنامه ششم است، 
چون این برنامه براي پنج س��ال، سیاست گذاري کشور را 
مشخص مي کند و تعیین کننده نگاه راهبردي دولت است.
وي با طرح این س��وال که چرا دولت در برنامه ششم تا 
این اندازه بخش حمل و نقل را به حاشیه برده، تاکید کرد: 
برنامه شش��م، برنامه اي درازمدت است که وقتي بخشي را 
در آن به حاشیه مي بریم، وضعیت آن در برنامه  هاي ُخردتر 

که همان لوایح بودجه است نیز وخیم تر مي شود.
 

مجلس از اختیارات خود استفاده خواهد کرد
این نماینده که به عنوان عضو کمیس��یون تلفیق الیحه 
برنامه شش��م نیز انتخاب ش��ده، گفت: قطعاً این الیحه در 
مجلس دچار تغییراتي خواهد شد، چون در مجلس موضوع 
حمل و نقل بس��یار مورد توجه است و در اولویت قرار دارد 
و ش��ک نکنید که مجلس، بدون توجه از کنار آن نخواهد 
گذشت و طبق قانون از اختیارات خود استفاده خواهد کرد.
دکتر فرهنگي با اش��اره به این که بحث اصلي ما نادیده 
گرفتن بخش حمل و نقل و به خصوص حمل و نقل ریلي 

در برنامه ششم اس��ت، اظهار کرد: البته مجلس نمي تواند 
کل برنام��ه و چارچوب آن را زیر و رو کند و مس��یر آن را 
به طور کلی تغییر دهد و اصالحاتي که انجام مي ش��ود، در 
نهایت یک نگاه اس��تراتژیک به بخ��ش حمل و نقل ایجاد 
نخواهد ک��رد. وي با بیان این که دول��ت، مقابل خود یک 
فضاي روشن از بازگشایي شرایط اقتصادي کشور بعد از لغو 
تحریم ها و آمدن س��رمایه های خارجی به کشور مي بیند، 
تصریح کرد: اما مس��اله این جا است که حداقل براي حوزه 
حمل و نقل، هنوز برنامه قابل توجهي تنظیم نشده تا معلوم 
شود این سرمایه ها در چه مسیري به کار گرفته مي شوند و 

تمرکز آن ها بر روي چه بخشي استوار است.
 

حمل و نقل ریلی خیلی مهم تر از حمل و نقل 
هوایی است

عضو کمیسیون تلفیق الیحه برنامه ششم با اشاره به این 
که حاال هر کار بخواهیم در پایتخت و دیگر کالن شهرهای 
کشور انجام دهیم، در کالف سر در گم گیر می افتیم، اظهار 
کرد: در بخش ریلی برنامه شش��م، نش��انی از توسعه نمی 
بینیم و همین االن س��االنه به ان��دازه یک دهم برنامه نیز 

راه آهن جدید ایجاد نمی شود.
»فرهنگی« ب��ا بیان این که اگر وضعیت برنامه شش��م 
همی��ن طور باقی بماند، در س��ال  های بعد وضعیت بدتر از 
این هم خواهد ش��د، تصریح کرد: مانور تبلیغاتی دولت بر 
خرید هواپیما و نوس��ازی ناوگان هوایی متمرکز است، چرا 
که توسعه حمل و نقل هوایی می تواند برای دولت اعتبار و 

شخصیت ایجاد کند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی با تأکید 
بر این که اگر نگاه اقتصادی داش��ته باش��یم، حمل و نقل 
ریلی خیلی مهم تر از حمل و نقل هوایی اس��ت اما چیزی 

که به چشم می آید هواپیماهای جدید است.

انتقاد�عضو�هیات�رییسه�مجلس�از�نادیده�گرفتن�حمل�و�نقل�ریلي�در�برنامه�ششم

حمل�و�نقل�ریلي�مهم�تر�است�یا�حمل�و�نقل�هوایي
یکی دیگر از برنامه های ش��رکت 
ایس��تگاه  س��اماندهی  در  راه آه��ن 
باف��ت  بازس��ازی  ته��ران  راه آه��ن 
پیرامونی این ایس��تگاه اس��ت که از 
این طریق می تواند خدمات رس��انی 
بهت��ری را ب��ه مس��افران و محی��ط 
پیرامونی خود به دنبال داشته باشد. 
بازتعریف ایستگاه های ورامین، کرج، 
هش��تگرد، اسالمشهر، مش��هد و قم 
نیز برای توس��عه قطارهای حومه ای 
ضروری اس��ت ت��ا فضاه��ای جدید 
همچون پارکینگ برای نیاز مسافران 
در ای��ن طراحی ه��ای جدید در نظر 

گرفته شود.
احم��د خدایی قائم مقام ش��رکت 
راه آهن نیز با اشاره به استانداردهای 
تری��ن  اصل��ی  از  یک��ی  دنی��ا،  روز 
مش��خصات ایس��تگاه های قطارهای 
حومه ای را باز بودن فضای ایستگاهی 
عنوان ک��رد و گفت: در طراحی های 
جدید هی��چ مرزی ب��رای قطارهای 
حوم��ه ای وجود ندارد اما در ایران به 
دلیل اینکه به صورت ویژه قطارهای 
حومه ای دیده نش��ده است هنوز هم 
نگاه، نگاه قبلی است که مردم از یک 
ورودی خ��اص با ی��ک جهت خاص 

وارد ایستگاه های راه آهن شوند.
وی ادام��ه داد: البت��ه ای��ن ایده 
در ایستگاه ش��هر قدس در نزدیکی 
ته��ران ک��ه ب��ا حض��ور وزی��ر راه و 
شهرس��ازی به بهره برداری رس��ید و 
یکی از ایس��تگاه های صرفا حومه ای 
اس��ت، پیاده ش��ده تا مس��افر قطار 
حومه ای ب��ه راحتی بتوان��د از قطار 

عبوری استفاده کنند.
مس��افر  ک��رد:  اضاف��ه  خدای��ی 
درگیر  نمی توان��د  حوم��ه ای  قط��ار 
بروکراس��ی های چ��ک بلی��ت مانند 
قطارهای بین ش��هری شود چرا که 
زم��ان زیادی از وی گرفته می ش��ود 
و م��دت زمان س��یر یک قط��ار که 
بین 40 دقیقه تا یک س��اعت و نیم 
اس��ت این فرآیند زمان فراوانی از او 
می گیرد. به همین دلیل است که در 
حال حاضر هزینه س��فر پس از ورود 
مس��افر به قطار به صورت نقدی از او 
اخذ می شود تا مس��افر بتواند خیلی 

سریع وارد سکو و واگن شود.
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 )EJR( شرکت راه آهن شرقی ژاپن
برنام��ه ریزی ب��رای ارای��ه خدمات و 
س��رمایه گ��ذاری بیش��تر در بهب��ود 
ایس��تگاه ها ب��رای باال ب��ردن ظرفیت 
در ش��بکه ش��لوغ حوم��ه ای توکیو در 
دس��ت دارد. در بس��یاری از مناط��ق 
ژاپ��ن پیش بینی می ش��ود جمعیت در 

چن��د دهه آین��ده کاهش یاب��د. به هر 
ح��ال در منطقه کان��و در مرکز توکیو 
برعک��س اس��ت. این مورد اس��لزاماتی 
ب��رای راهبران خدمات ریلی محلی که 
ب��ا افزایش تقاض��ا در آینده قابل پیش 

بینی مواجه هستند ، همراه دارد.
شرکت راه آهن شرقی ژاپن با عرض 

خ��ط ریل��ی 1067 میلی متر ش��بکه 
حومه ای توکی��و حدود 17 میلیون نفر 
مس��افر در روز را جابه ج��ا می کند . تا 
مارس 2015 ، قطاره��ای حومه ای آن 
مس��افر–کیلومتر  میلی��ون   103310
عملکرد داش��ته که برابر با تقریباً نصف 
تمام مسافر – کیلومتر ریلی در منطقه 

توکی��و اس��ت و درآمد ح��دود 1132 
میلیارد ین را بدست آورد .

از نظ��ر تاریخ��ی ش��رکت "جی آر 
ایس��ت " تالش کرده تا سطح خدمات 
خود را در پنج مس��یر ش��عاعی اصلی 
خدمات رسان به مرکز تجاری توکیو ) 
خطوط توکایدو ، چوئو ، توهوکو ، جوبان 

قطار هاي حومه اي در ژاپن

توکیو بر روی ریل
محمد باقر کاظمی

ریل پرداز سیر
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و سوبو ( افزایش دهد .
حدود شش سال قبل روشن شد که 
سایر خطوط نیز نیاز به بهبود و اصالح 
داش��تند . برآورد ظرفیت و عملکرد در 
سراس��ر ش��بکه منجر به آشکار شدن 
مش��کالتی در چهار مس��یر در خطوط 
موسائین هو ، کی یو ، نامبو و یوکو شد .

ای��ن چهار خط تش��کیل کمربندی 
mega-( " بیرون��ی به نام " مگال��وپ
loop( را م��ی دهن��د . این کمربندی 
، کمربند شلوغ و پر تراکم " یامانوت " 
را که ب��ه منطقه مرکزی خدمات ریلی 
داده و بس��یاری از مسیرهای شعاعی و 
خط��وط مترو را ب��ه یکدیگر وصل می 

کند.
 

گام های اولیه
در ا وای��ل 2010 ش��رکت " جی آر 

ایس��ت " خدمات بیش��تری در خط " 
موساشینو " شامل چند قطار اکسپرس 
با توق��ف محدود برقرار ک��رد . در خط 
یوکوهام��ا ترافی��ک و عب��ور و مرور از 
منطقه " س��اکوراگی چو " به یوکوهاما 
که منجر به تراکم در آنجا می ش��د در 
ح��ال افزایش  بود بن��ا براین همزمان 
ش��رکت ج��ی آر ایس��ت خدمات خط 
یوکوهام��ا را ب��ه " افون��ا " افزایش داد 
و ش��روع به ارایه اصالحات��ی از جمله 
قطارهای جدید کرد . "ش��رکت جی آر 
ایست " همچنین آگاه بود که جمعیت 
در س��ایر نقاط در " مگا لوپ " با توجه 
به گس��ترش پروژه های مس��کونی در 
حال افزایش بود . این افزایش جمعیت 
می توانس��ت باعث رشد و افزایش عبور 
و مرور و ترافیک در دراز مدت شود . با 
 )Links( آگاهی از این که اتصال های

خ��وب در حم��ل و نقل به گس��ترش 
فعالیت های تج��اری و بازرگانی کمک 
می کند ، ش��رکت جی آر ایست تصمیم 
ب��ه اج��رای اصالح��ات و بهبوده��ای 

ترافیکی و ریلی بیشتری گرفت .
م��گا   " مس��یرهای  زم��ان  آن  در 
ل��وپ " هنوز ظرفیت اضافی داش��تند 
بنابرای��ن نی��ازی ب��ه اح��داث خطوط 
ریل��ی جدید نب��ود . از آن زمان رفت و 
آم��د و ترافیک قطاره��ا به نقطه ای که 
ش��رکت جی آر ایس��ت در نظر گرفته 
بود ک��ه برای افزای��ش ظرفیت نیاز به 
زیر س��اخت جدید دارد ، افزایش یافته 
است . پروژه های مختلفی شامل حرکت 
سراس��ری از می��ان منطق��ه متعلق به 
راه آهن س��اگامی در جنوب یوکوهاما 
را در دس��ت مطالع��ه دارد اما تا بحال 
هنوز برنامه قطعی برای افزایش بیشتر 

کمربندی "مگالوپ"وجود ندارد.
اق��دام ضروری ت��ر ، نی��از پرداختن 
ب��ه روش ه��ای جابجای��ی ترافی��ک و 
رفت و آمد بیش��تری وج��ود دارد که 
در بازی ه��ای المپیک و پ��ارا المپیک 
توکیو در س��ال 2020 ایج��اد خواهد 
ش��د . این اق��دام می تواند ش��امل خط 
ارتباط��ی جدی��د از ف��رودگاه هاندا به 
توکی��وی مرکزی " ش��ین جوکو " و " 
ش��ین – کیبا " به هزینه تقریبی 320 
میلیارد ین باشد . اگرچه فقط قسمتی 
از ای��ن طرح تا ش��روع بازی ها تکمیل 
خواهد شد . زمان های سفر از فرودگاه 
تا ایستگاه های شین جوکو و توکیو تا 

حدود 20 دقیقه میتواند کاهش یابد .

ش��رکت جی آر ایس��ت بازی های 
المپی��ک 2020 را فرصتی برای جذب 
توریس��ت های خارجی ب��رای بازدید از 
سایر قسمت های منطقه تحت پوشش 
خدمات رسانی اش می داند . این فرصت 
ب��ه معنی تاثیر گ��ذاری خوب و جالب 
توجه بر مس��افران داخل��ی و خارجی 
از طری��ق تامین تس��هیالت و خدمات 
ریل��ی مناس��ب در منطق��ه توکیو که 
بس��یار قاب��ل اعتم��اد ب��وده و کاربرد 
آس��انی دارند ، است. پرسنل و کارکنان 
" جی آر ایس��ت " از بازی های المپیک 
2012 لن��دن برای دریاف��ت اطالعا ت 
بیش��تر درب��اره جابه جای��ی و نیازهای 
سفر بازدیدکنندگان در المپیک لندن 
بازدید کردند . شبکه حمل و نقل لندن 
بخوب��ی رفت و آم��د و ترافیک زیاد در 
زمان بازی های المپیک را پوش��ش داد 
که مورد تحس��ین بازدی��د کنندگان و 

رسانه های بریتانیایی قرار گرفت .
 

ارتباط شمال – جنوب
به راس��تی بزرگترین پروژه شرکت 
" جی آر ایس��ت " توکیو در س��ال های 
اخی��ر اح��داث خ��ط ریل��ی دو طرفه 
)Double-Track(  اضافی به طول 
3 کیلومتر و 800 متر بین ایستگاه های 
یوئنو )Ueno( و توکیو بوده است . این 
پ��روژه بارزش40 میلیارد ین در مارس 
2015 پ��س از یک برنامه هفت س��اله 
تکمیل شد . پروژه همچنین شامل یک 
قطعه یک کیلومتر و 300 متری بین " 
آکی هابارا " و " کاندا " بوده که یک پل 
دره ای چند طبقه ، خطوط ریلی جدید 
را مس��تقیماً بر روی توکیو شینکانسن 

تحمل می کند .
تکمیل خط یوئنو – توکیو ش��رکت 
ج��ی آر ایس��ت را ق��ادر س��اخته  ت��ا 
قطارهای حومه ای را از ش��مال که قباًل 
در یوئن��و ب��رای اتصال ب��ه خدمات از 
ایس��تگاه توکیو خاتمه یافت به جنوب 
گسترش دهد . شرکت جی آر ایست در 
ابتدا تمام خدم��ات روزانه 15 قطار در 
هر س��اعت در مسیر جدید برای کمک 
ب��ه کاهش تراک��م باالی س��اعت اوج 
ترافیک��ی در کمربندی موازی " یاموتو 
" و خ��ط کی هی��ن – توهوکو از 213 
درص��د تا حدود 180 درص��د ،  به کار 

خط ریلي حومه توکیو 
حدود 17 میلیون نفر مسافر 

در روز جابه جا مي کند
شرکت جی آر ایست 

بازی های المپیك ۲0۲0 
را فرصتی برای جذب 

توریست های خارجی برای 
بازدید از سایر قسمت های 

منطقه تحت پوشش 
خدمات رسانی اش می داند
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انداخت .
 " خ��ط  از  س��اعت  در  قط��ار   5
اوتسونومیا " )Utsonomiya( و پنج 
قطار در س��اعت از خط " تاکاساکی " 
از طریق خ��ط اصلی  " توکایدو " به " 
یوکوهاما " حرکت می کند در حالی که 
پنج قطار از خط " جوبان " از بوئنو به 
خط برگرد جدید در شیناگاوا گسترش 
یافته اند . از سال 2016 شرکت جی آر 
ایس��ت پیش بینی می کند که خدمات 
درون ش��هری خود را ب��ه 20 قطار در 
س��اعت افزایش داده و در دوره زمانی 
بیشتری بعضی از این خدمات در خط 
فرعی پیش��نهادی به فرودگاه " هاندا " 

گسترش یابند .
 

)Signalling ( سیگنالینگ
ت��ا ای��ن اواخ��ر ، س��یگنالینگ در 
شبکه توکیوی ش��رکت جی آر ایست 
منحص��راً متکی به مدارهای خط ریلی 
بود . ش��رکت عالقمند به سازگار کردن 
خود ب��ه تجهیزات با نگه��داری کمتر 
تح��ت یک برنام��ه دراز م��دت بوده و 
در س��ال 2011 " سیس��تم پیشرفته 
مدیری��ت و ارتباط قط��ار " را در خط 
سن س��کی " Senseki" در سندای ) 

Sendai( ارای��ه داد . با در نظر گرفتن 
موفقی��ت در این پ��روژه ، اکن��ون کار 
مناس��ب س��ازی نس��خه اصالح شده 
 ATACS) Advanced سیس��تم 
 Trains Administration
 )&Communication System
سیستم مدیریت و ارتباطات پیشرفته 
قطار  در خط 23 کیلومتر . 500 متری 
" س��ایکو " بی��ن " ایکه بوک��ورو " ، " 
آکابین " و " امیا " در حال اجرا است .
پ��روژه ب��ه مرحل��ه ای رس��یده که 
تجهی��زات ATACS در ن��اوگان 31 
قط��ار ده – واگن��ه در حال نصب بوده 
و ه��دف نص��ب و راه اندازی سیس��تم 
تا سال 2017 اس��ت . طرح های برای 
نص��ب ATACS در س��ایر مس��یرها 
بایس��تی در انتظ��ار تکمیل طرح خط 

سایکو باشد .
تحت یک پروژه جداگانه ، ش��رکت 
 CBTC جی آر ایس��ت نصب سیستم
را در قس��متی از خ��ط 30 کیلومتری 
جوب��ان بین " تورید " و " آیاز " برنامه 
ری��زی می کن��د . در س��ال 2014 این 
شرکت موقتاً ش��رکت Thales  را به 
عن��وان پیمانکار طراحی انتخاب کرد و 
کار طراحی اکنون در حال اجرا اس��ت . 

مش��کلی که وجود دارد این است 
ک��ه بعض��ی از قطاره��ای خط " 
جوبان " از میان خط مترو در "آیاز" 

عبور می کنند .
 

تامین مالی سرمایه گذاری
 ب��ه عن��وان ی��ک کس��ب و کار و 
تجارت س��ود آور در بخش خصوصی ، 
شرکت جی آر ایس��ت می تواند برنامه 
س��رمایه گذاری خود را ب��رای برابری 
ک��ردن با جری��ان ه��ای درآمد پیش 
بینی ش��ده س��ازگار کند . ای��ن بدین 
معنی است که در موقعیت خوبی قرار 
داش��ته ت��ا بتواند از مناب��ع خود برای 
کسب تامین مالی سرمایه گذاری خود 
برای زیر س��اخت و وسایل نقلیه ریلی 
استفاد کند . به جز خدمات شینکانس 
حدود س��ه چهارم درآمد ش��رکت از 
فروش بلیت از منطقه حومه ای توکیو 
حاصل می شود . شرکت جی آر ایست  
همچنین می تواند  از امکانات بازرگانی 
و تج��اری خ��ود که ش��امل امالک و 
زنجیره هتل ها است کسب درآمد کند .
در بعض��ی موارد ، ش��رکت جی آر 
ایس��ت قادر به استفاده از تامین مالی 
خارج از حیطه خود شامل کمک های 
مال��ی دولت های محلی و مرکزی بوده 
اس��ت اما این کم��ک ها مح��دود به 

پروژه های خاص از قبیل بهس��ازی 
ایستگاه ها و پله برقی های جدید است .

هر پروژه ب��ر مبنای مزیت و ارزش 
خ��ود برآورد می ش��ود . نمونه ای از آن 
را می ت��وان به بازس��ازی ایس��تگاه " 
ش��ین جوکو " اشاره کرد که بعضی از 
کارهای آن به وس��یله بخش شیبویای 
دولت کالن ش��هر توکی��و تامین مالی 
ش��د . این حقیقت قابل توجه است که 
شرکت جی آر ایست قیمت بلیط های 
خود را در شبکه حومه ای خود از سال 

1987 )29 سال پیش (
ب��ه جز افزایش 3 ت��ا 5 درصدی به 
مالیات مصرف در اول آوریل 2014 و 
افزای��ش حداقل کرایه از 130 به 140 

ین ، اضافه نکرده است .
 

وسایل نقلیه ریلی
ش��رکت " ج��ی آر ایس��ت "دارای 
ناوگانی  حدود 7500 واگن در مس��یر 
1100 کیلومت��ری ش��بکه حومه ای 
توکیو اس��ت . این واگن ه��ا عموماً در 
ش��کل بندی های 10 واگن��ه راهبری 
در  قطاره��ای  چ��ه  اگ��ر  می ش��وند 
کمربن��دی یوکوهام��ا دارای 11 واگن 
هس��تند. در پنج مس��یر دیگر از قبیل 
قطارهای خط " شونان – شین جوکو 
" که خصوص��اً در زمان اوج صبح ها از 
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15 قطار تش��کیل می شوند و بسیاری 
از ایس��تگاه ها دارای سکوهایی سازگار 
با چنین قطارهای طویلی هستند. اگر 
چ��ه در چند مورد س��کوها باید برای 
س��رویس دهی به قطارهای طویل تر ، 
گس��ترش یابن��د. قطار نمون��ه و تیپ 
برای حمل 1800 نفر مس��افر طراحی 
می شود اما در طول ساعات اوج صبح 
یک قطار مس��تقل ممکن است تا سه 
هزار نفر مسافر را حمل کند . در بعضی 
 )Chuo(مس��یرها از قبیل خط چوئو
ه��ر واگن قط��ار دارای ش��ش در، در 
دو طرف واگن برای تس��ریع در سوار 
کردن و تخلیه مس��افر در شلوغ ترین 
قس��مت س��کو اس��ت اگرچه این نوع 
واگن هنوز در هر قطاری وجود ندارد.

عم��ر میانگی��ن ن��اوگان حومه ای 
و  اس��ت.  ت��ا 13 س��ال  توکی��و 12 

ست  آر سیا ج��ی  ش��رکت 

ایس��ت تعویض تجهیزات برقی پس از 
12 س��ال برای راهب��ری قطارها برای 
12 سال مشابه اس��ت. قطار حومه ای 
اس��تاندارد فعلی س��ری E233 است . 
گروهی از این قطارها در سال 2015-
2014 در خ��ط " نامبو " وارد خدمت 
ش��دند . این قطارها ده درصد ظرفیت 
بیش��تری نس��بت به س��ری قدیمی تر 
E205 که جایگزین قطارهای قدیمی 

تر شده، دارند.
مدل قطارنمونه جدی��د معروف به
E235 از م��ارس 2015 در آزمای��ش 
ق��رار دارد . قطارE235 که قرار اس��ت 
جایگزین قطارهای فعلی در کمربندی 
یوکوهام��ا ش��وند ، ط��رح کلی��دی از 
برنام��ه ای برای کاه��ش ورود قطار در 
کمتر از هر دو دقیقه به ایستگاه است ، 
یعنی فاصله ورودهر قطار به ایس��تگاه 
کمت��ر از دو دقیق��ه در س��اعات اوج 

خواهد بود .
از طرح های  دیگ��ر  یک��ی 
نص��ب  ایس��تگاهی 

 Platform( درهای محافظ لبه سکو
Edge Doors( در تمام ایستگاه های 
کمربن��دی یوکوهاما تا س��ال 2017 
برای جلوگیری از س��قوط مس��افر بر 
روی خط ریل در ساعات اوج و شلوغی  
بوده و به حداقل رسانیدن زمان توقف 

کمک خواهد کرد .
در ی��ازده ایس��تگاه ک��م تراکم تر 
در ه��ای محافظ ه��ای لبه س��کو برای 
جلوگیری از س��قوط مس��افر تا پایان 
سال مالی مارس 2014 نصب شدند و 
هفت ایس��تگاه دیگر مجهز به امکانات 
مشابه تا مارس 2015 شدند . احساس 
گرهایی ) سنسور ( بر روی خط ریلی 
برای کنت��رل مرحله نهایی ترمزگیری 
قط��ار ب��رای اطمینان از ق��رار گرفتن 
قطار در برابر در های محافظ لبه سکو 

به کار می روند.
به هر حال شرکت جی آر ایست در 
نظر دارد در هاب ایمنی محافظ سکوها 
را در بعضی از ایس��تگاه های بزرگتر و 
ش��لوغ تر از قبیل شین جوکو و توکیو 

نصب کند .
 

فعالیت های خارج از کشور
در این بین ش��رکت جی آر ایست 
برای س��رمایه گذاری در تخصص خود 
ب��رای جابه جای��ی حجم س��نگینی و 
زیادی از مس��افران حومه ای در اجرای 
پروژه در خارج از کشورنیز فعال است . 
در س��ال 2013 ش��رکت تولید کننده 
وس��ایل نقلیه ریلی J-Trec وابس��ته 
به جی آرایست برنده تامین 63 واگن 
مترو برای خ��ط purple بانکوک به 
اضافه قرارداد تعمیر و نگهداری مرتبط 
در ارتب��اط با " توش��یبا " و " ماروبنی 

" شد .
در س��ال 2014 دفت��ری در لندن 
ب��رای فعالی��ت در فرصت ب��ازار نوید 
بخ��ش و آینده دار ب��ازار ریلی بریتانیا 
تاس��یس ک��رد و فعالیت در سیس��تم 
راهب��ری بریتانیا را در دس��ت مطالعه 

داش��ته و همچنین فعالیت های در 
س��ایر نقاط اروپ��ا را نیز در 

دست بررسی دارد.
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حس��ن روحاني هفدهم بهمن ماه 
همزمان با ده��ه مبارک فجر انقالب 
اس��المی در سفر به مشهد کلید آغاز 
عملیات اجرایی پروژه برقی سازی راه 
آهن مش��هد - تهران و بهره برداری 
از چندین پروژه صنعتی و راهس��ازی 

را زد.
در جریان س��فر یک روزه روحانی 
به مش��هد و همزمان با آغاز عملیات 
اجرایی برقی س��ازی راه آهن مشهد -
 ته��ران، همچنی��ن مرحله نخس��ت 
افزایش ظرفیت این مس��یر ریلی در 
قالب تراک بندی و هوشمندس��ازی 
ترافی��ک قط��ار و توس��عه و افزایش 

ظرفیت ایستگاه راه آهن مشهد بهره 
برداری شد.

طرح برقی سازی راه آهن مشهد -
 تهران با حل مش��کل فاینانس آن در 
س��فر اخیر رییس جمهوری چین به 
ایران، در قالب کنسرسیومی متشکل 
از پیمانکاران ایرانی و چینی اجرایی 

شده است.
از جمل��ه اه��داف این ط��رح راه 
اندازی قطارهای س��ریع مس��افربری 
برای دس��تیابی به زمان سیر حرکت 
در مسیر راه آهن مشهد - تهران ظرف 

مدت شش ساعت است.
در همین چارچوب وضعیت رفت 

و آمد قطارهای ب��اری نیز با ظرفیت 
حمل 10 میلیون تن در سال در این 

مسیر ریلی ارتقا می یابد.
پیش بینی حاکی از آن است که با 
تامین واگن های جدید توسط بخش 
خصوص��ی و جایگزین��ی واگن ه��ای 
موجود در افق 15 س��اله طرح بتوان 
به ظرفیت س��االنه حمل 35 میلیون 
مس��افر در مس��یر راه آهن مش��هد - 

تهران دست یافت.
همچنین با به��ره برداری از طرح 
برقی سازی این مس��یر ریلی ساالنه 
626 میلیون لیتر در مصرف سوخت 
در راه آه��ن ای��ران صرف��ه جوی��ی 

می شود.
طب��ق برنامه ریزی، ای��ن طرح و 
تمامی مراحل اجرای��ی آن در مدت 
42 ماه با هزین��ه دو میلیارد دالر به 

انجام می رسد.
و  ش��بکه  ظرفی��ت  افزای��ش 
ایس��تگاه های اصل��ی، ارتقا س��رعت 
تاخیرها،  متوس��ط قطارها، کاه��ش 
امکان افزایش تعداد مسافر بر واگن، 
آم��اده ب��ه کار ب��ودن لوکوموتیوها و 
کاهش وابستگی به موتورهای دیزلی 
از دیگر مزایای برقی سازی مسیر راه 

آهن مشهد -  تهران هستند.
همچنی��ن پ��روژه ت��راک بندی و 

برقی سازی قطار مشهد - تهران 
با حضور روحاني آغاز شد

�تهران�به�جاي�قطار�با�هواپیما�به�مشهد�سفر�کرد رییس�جمهور�براي�آغاز�عملیات�اجرایی�قطار�برقی�مشهدـ�
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س��امانه هوش��مند کنت��رل ترافیک 
قطار موسوم به ای.سی.تی در مسیر 
ریلی مشهد - تهران که توسط رییس 
جمهوری در مشهد بهره برداری شد 
نیز به عنوان سامانه افزایش ظرفیت 
شبکه حمل و نقلی برای نخستین بار 
در کشور توس��ط متخصصان داخلی 

اجرا شده است.
ای��ن پ��روژه در مس��یر راه آه��ن 
مشهد - تهران برای افزایش ایمنی و 
ارتقا ظرفیت در 50 ایستگاه مسیر به 

طول 926 کیلومتر اجرا شده است.
با به��ره ب��رداری از این س��امانه 
ترافیکی، س��رعت قطارها با توجه به 
نوع آن، مجوز حرکت و مش��خصات 

مسیر تعیین و کنترل می شود.
این امر موجب کنترل س��رعت و 
تامین ایمنی در مسیر شده و از بروز 
حوادث احتمال��ی جلوگیری می کند 
ضمن آن که موج��ب کاهش خطای 
نی��روی انس��انی و در نتیجه افزایش 

ایمنی سفر با قطار می شود.
عملیات این پروژه طی سه سال و 
به طور صد درصد توسط متخصصان 
داخلی بر اساس اس��تانداردهای روز 

دنیا طراحی و اجرا شده است.
عملی��ات س��اخت و اج��رای این 
پروژه با 32 میلیون یورو اعتبار ارزی 
و خری��د هزار کیلومت��ر کابل برق به 

انجام رس��ید. ب��ا این وج��ود هزینه 
اجرای پروژه نس��بت به نمونه مشابه 
خارجی کاهش 50 درصدی داش��ته 
و مان��ع خروج 60 میلیون یورو ارز از 

کشور شده است.
همچنین طی این مراسم با حضور 
حس��ن روحاني در مش��هد، از طریق 
ویدئوکنفرانس ش��ش پروژه صنعتی 
با مجموع س��رمایه گذاری سه هزار و 

110 میلیار ریال بهره برداری شد.

حافظت از جان 1۸00 نفر، 
دستاورد برقی شدن قطار 

مشهد-تهران
مدیرعام��ل راه آه��ن با اش��اره به 
این ک��ه آم��ار تلفات جاده ای مس��یر 
مش��هد- تهران دوهزار و 500 کشته 
اس��ت، گف��ت: برق��ی ک��ردن قطار 
مشهد-تهران ساالنه جان 1800 نفر 

را حفظ می کند.
مراسم  در  پورس��یدآقایی  محسن 
آغ��از عملی��ات اجرایی برقی ش��دن 
خط آهن مش��هد-تهران در ایستگاه 
راه آهن مش��هد با اش��اره ب��ه این که 
آمار تلفات جاده ای در مسیر مشهد- 
س��منان- ته��ران در س��ال دو هزار 
و 500 کش��ته و 250 ه��زار مجروح 
اس��ت، تاکید کرد: با بهره برداری از 
ای��ن پروژه جان ه��زار و 800 نفر در 

امنیت و سالمت قرار خواهد گرفت.
آه��ن  راه  ش��رکت  مدیرعام��ل 
جمهوری اسالمی ایران صرفه جویی 
ه��زار و 800 میلیارد تومانی، کاهش 
می��زان دی اکس��یدکربن، افزای��ش 
بهره وری ناوگان حمل و نقل ریلی را 
از جمله مزیت های اجرای این پروژه 

عنوان کرد.
61 درص��د این پ��روژه در داخل 
کش��ور انجام پذیرفته اس��ت، هزینه 
ق��رارداد اجرای پروژه س��امانه تراک 
بندی و هوشمندسازی ترافیک قطار 
11 و نی��م میلیارد دالر اس��ت که به 
بخش های زیرس��اختی، برقی کردن 

پروژه و لوکوموتیوها مربوط است.
پورسیدآقایی با بیان این که پروژه 
برق��ی کردن قطار تهران- مش��هد از 
س��ال 56 مطرح بوده است، افزود که 
ای��ن پروژه از س��ال 1384 مطالعات 
دقی��ق خ��ود را آغاز کرد و در س��ال 
قانون��ی  مجوزه��ای  تم��ام   1393
قراردادهای آن در دولت صادر شد و 
امروز نیز شاهد آغاز عملیات اجرایی 

آن هستیم.
افتتاح پروژه سیستم تراک بندی 
و هوشمندس��ازی ترافی��ک قطار نیز 
انجام ش��د که در این پ��روژه قطارها 
به جای توقف در ایس��تگاه بالفاصله 
حرکت می کنند. این پروژه در محور 

تهران مشهد به جهت افزایش ایمنی 
و ارتقا ظرفیت در 50 ایس��تگاه و به 
طول 926 کیلومتر اجرا ش��ده است 
که در بخش اِی. تی. س��ی تجهیزات 
ایس��تگاهی و محوطه در 50 ایستگاه 
ته��ران تا مش��هد و تجهی��زات الزم 
در  و  لکوموتی��و  دس��تگاه   140 در 
بخ��ش ت��راک بندی 189 دس��تگاه 
بالک میانی ش��امل تجهیزات داخلی 
و  مح��ور ش��مار  کانک��س، چ��راغ، 
ترانسپورندرهای پسیو و اکتیو در 49 

بالک نصب و راه اندازی شده است.
 

شبكه های ریلی 
هوشمند سازی می شود

پورس��یدآقایي با اش��اره به این که 
این پروژه در مس��یرهای تهران- قم، 
تهران- کرج، باف��ق- بندرعباس نیز 
آغاز ش��ده اس��ت، گفت ک��ه تمامی 
ش��بکه های ریل��ی ت��ا پایان س��ال 
و  تراک بن��دی  س��امانه  ب��ه   1395
هوشمندس��ازی ترافیک قطار متصل 
ش��ده و از این لحاظ خط��وط ریلی 
ایران جزو پیش��رفته ترین کشورهای 

دنیا قرار خواهد گرفت.
مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری 
اسالمی ایران با اشاره به توسعه ایستگاه 
راه آهن مش��هد از پنج سکو به هشت 
سکو گفت: با افزایش سکوهای ورودی 
ایس��تگاه راه آهن مشهد و افزایش 16 
خط به این ایس��تگاه در آینده مشکل 
تاخیر در ورود قطارها به مشهد برطرف 

خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه با بهره برداری 
از سیس��تم کنت��رل اتوماتی��ک قطار، 
سرعت قطار با توجه به نوع آن، مجوز 
حرکت و مشخصات مسیر تعیین شده 
و کنترل می ش��ود، بیان کرد: این امر 
موجب کنترل سرعت و تامین ایمنی 
در مسیر گش��ته و از بروز حوادثی که 
ب��ر اثر ع��دم توجه به چراغ، س��رعت 
غیرمجاز، خرابی مس��یر به وجود می 

آید، جلوگیری می کند.
یکی دیگر از اهداف این سیس��تم، 
نظ��ارت و کنت��رل س��یر و حرکت به 
شیوه اتوماتیک است که موجب کاهش 
خط��ای نی��روی انس��انی و در نتیجه 

افزایش ایمنی سفر با قطار می شود.
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علي اصغر شفیع نادري
اسالمي  راه آهن جمهوري  همکاري 
ایران با وزارت نف��ت در نهایت موجب 
شد تا میزان اختالف مصرف سامانه ی 
ریل��ی و جاده ای ای��ران برای حمل هر 
ی��ک ت��ن کیلومتر 30 سی س��ی مورد 
قبول وزارت نفت قرار بگیرد و به عنوان 
یکی از طرح های صرفه جویی انرژی به 
ش��ورای اقتصاد برای بررسی و تصویب 

معرفی شده است.
از طرف دیگر به ازای هر یک میلیارد 

واح��د حمل )جمع جبری تن کیلومتر 
و مس��افر کیلومتر( ح��دود 40 نفر در 
جاده ها کش��ته می شوند و تقریبا 400 
نفر زخمی بر حس��ب محاسبات خیلی 
کلی و خام ، انتقال هر یک تن کیلومتر 
بار از سامانه ی جاده ای به ریلی موجب 
صرفه جوی��ی اقتص��اد جامع��ه یا عدم 
هزینه کرد جامعه به میزان 200 تومان 
ب��ه ازای هر تن کیلومتر می ش��ود. این 
میزان شامل صرفه جویی انرژی، کاهش 
کشتگان، کاهش زخمی ها، صرفه جویی 

زمان، استهالک کمتر جاده ها و کاهش 
آلودگی هوا و تبعات آن و ... می شود.

سعید قصابیان
محاس��بات را بر اس��اس ه��ر لیتر 
1800 توم��ان تک��رار ک��ردم. تف��اوت 
مصرف س��وخت ) سی س��ی( برای هر 
نفر- کیلومت��ر و هر تن کیلومتر تغییر 
نمی کند. اما صرفه جویی نقدی ناش��ی 
از ری��ل ب��رای هر ت��ن- کیلومتر 337 
ریال به دس��ت می آید و برای هر نفر- 

کیلومتر 135 ریال به دست می آید.
 

سید مرتضي ناصریان
ب��ه تازگ��ي در مجل��س مقرر ش��د 
پتروش��یمي عوارض  که ش��رکت هاي 
آالیندگ��ي بپردازن��د. از مباني و نحوه 
محاسبه این عوارض با توجه به محیط 
برون ش��هري ای��ن کارخانجات اطالع 
داری��د؟ آیا تعمیم آن به بخش حمل و 
نقل مفید است؟ به نظرم کمک موثري 
ب��ه حمل ریلي به جه��ت مزیت آن در 
ای��ن خصوص خواهد بود تا بخش��ي از 
هزینه هاي خارجي حمل و نقل داخلي 

شود.

علي اصغر شفیع نادري
 اگ��ر همه مص��رف در بخش بار در 

 منافع انتقال هر یک تن کیلومتر حمل بار
 از جاده به ریل

ب�ا هر چه واقعي تر ش�دن قیمت س�وخت در کش�ور 
قدرت رقابت ش�بكه ریلي با جاده از لحاظ قیمت افزایش 
مي یاب�د. منافع انتقال هر یك ت�ن کیلومتر حمل بار و یا 
جابه جایي مسافر از جاده به ریل بر کسي پوشیده نیست؛ 
اما باید س�رعت سیر و ضعف هاي زیر ساخت شبكه ریلي 

را هم در نظر گرفت؛ عواملي که باعث ش�ده تا صاحب بار 
جاده را به ریل ترجیح دهد.

 در ادام�ه بحث تن�ي چن�د از کارشناس�ان ریلي در 
خص�وص مناف�ع انتق�ال حمل ب�ار از ج�اده ب�ه ریل را 

مي خوانید.
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ریل و ج��اده به عن��وان ورودی انرژی 
لحاظ ش��ود و خروج��ی آن که حمل 
ب��ار خالص بر حس��ب ت��ن کیلومتر بر 
اساس محاسبات بنده اختالف مصرف 
برای ش��رایط ح��ال حاضر کش��ور ما 
و در مقی��اس کالن کش��وری نزدیک 
40 سی س��ی به ازایه ه��ر تن کیلومتر 
اس��ت. ولی به هر ص��ورت عددی را که 
م��ورد قبول مرجع رس��می قرار گرفته 
اس��ت مبنا ق��رار می دهیم ک��ه همان 
30 سی س��ی است. همان طور که آقای 
مهندس ناصریان اشاره کرده اند ارزش 
به روز بین المللی گازوییل چه از خارج 
وارد ش��ود چه از منابع داخلی مصرف 
ش��ود باید لحاظ شود. بنابر این اگر هر 
لیتر 2000 تومان فرض شود به معنای 
600 ریال به ازایه هر تن کیلومتر است.
 ب��ه ازای ه��ر ی��ک میلی��ارد واحد 
حمل حدود 40 نفر در جاده های برون 
شهری کشته می شوند. با فرض ارزش 
هر جان 3 میلی��ارد تومان ارزش مالی 
صرف��ه جویی جان انس��ان ها به میزان 
1200 ری��ال به ازای ه��ر تن کیلومتر 

نتیجه می شود.
به ازای هر یک میلیارد واحد حمل 
در جاده ه��ای ب��رون ش��هری ح��دود 
400 نف��ر زخمی می ش��وند که حدود 
10 درص��د آن ها نیز معل��ول یا نقص 
عضو دایم دارند. اگ��ر هزینه های مالی 
تحمیل��ی ناش��ی از هر مج��روح را 5 
میلیون تومان و هزینه های تحمیلی به 
جامعه ناشی از هر معلول یا نقص عضو 
دایم را در طول عمر باقیمانده خویش 
200 میلی��ون تومان در نظ��ر بگیریم 
نتیجه می شود به ازای هر تن کیلومتر 
حدود 100 ریال بایس��تی جامعه کنار 
بگذارد ت��ا خرج زخمی ه��ا و معلوالن 

کند.
 کاهش تردد جاده ای، صرفه جویی 
زمان، عوارض زیست محیطی ناشی از 
انتش��ار آلودگی روی دیگر انسان ها که 
کش��ته یا زخمی یا معلول نمی شوند و 
تغییرات آب و هوایی و استهالک کمتر 
جاده ه��ا و عوامل دیگر نیز روی هم به 
ازایه هر واحد حم��ل 100 ریال فرض 

می شود.
 موارد فوق بالغ ب��ر 2000 ریال به 

ازایه تن کیلومتر می شود.

 
بهروز رحماني

پارامت��ر مهم دیگ��ر کاهش تخریب 
آس��فالت و ابنی��ه فنی مه��م مانند پل 
اس��ت که بای��د لحاظ ش��ود تقریبا هر 
کامی��ون به ان��دازه 10 هزار س��واری 

تخریب آسفالت دارد.

سید مرتضي ناصریان
در مطلب اخیر آقاي مهندس شفیع 
نادري بند پنجم خیلي س��اده س��ازي 
کرده ان��د و ع��دد 100 ریال ب��ه ازاي  
واحد حمل ب��راي مجموع صرفه جویي 
در موضوع��ات متع��دد ذکر ش��ده که 

بسیار دست پایین است.
هزینه اس��تهالک ش��بکه در حمل 
جاده اي به ازاي هر تن -کیلومتر حدود 
600 ریال اس��ت و در ریل حدود 250 
ریال یعني در همین یک قلم که آقاي 
مهندس رحماني اش��اره کردند حدود 
350 ریال صرف��ه جویي را باید درنظر 

بگیریم.

مجید بابایي
گ��زارش عملک��رد ش��ش ماهه اول 
سال 1393 و کل سال 1392 در وبگاه 

راه آهن قرار داده شده است.
با توجه به متوس��ط س��یر ب��ار هر 
واگن و ح��دود 20 هزار واگن باری در 
سرویس محاسبات متوسط سیر روزانه 
واگن های باردار ) البته هنوز س��النامه 
منتشر نش��ده و ممکن است در نسخه 
چاپ��ی تغییرات اندکی اتفاق افتد(.آمار 
س��ال 1393 ش��ش ماهه اول است اما 
متوسط سیر روزانه قابل مقایسه با سال 

های قبل است.
با بررس��ي آمار موجود متوسط سیر 
روزان��ه هر واگن باردار در ش��ش ماهه 
اول سال 1393 در مقایسه با کل سال 
1392 حدود 5 درصد رش��د را نش��ان 
م��ی دهد. همین مقایس��ه بین س��ال 
1392 و 1391 حاک��ی از رش��د 2/6 

درصدی است.
اگر به این ش��اخص واگن های خالی 
برگش��ته را هم اضافه کنیم در حداکثر 
ممکن در س��ال 1393 متوس��ط سیر 
روزان��ه واگن ه��ای ب��اری 98 کیلومتر 

خواهد بود.

تاخیر�هشت�ساله�در�راه�آهن،�
زیان�چهار�هزار�میلیارد�تومانی�به�بار�آورد

در س��ال 1386 برقی کردن راه آهن تهران-مشهد، با هزینه 860 میلیون 
دالر به کنسرس��یومی داخلی واگذار شد اما تعویق آن موجب شد اکنون با 

دو میلیارد دالر هزینه توسط پیمانکاران چینی اجرا شود.
 17 بهمن ماه امس��ال در مراسمی در مشهد، حسن روحانی دستور آغاز 
عملیات اجرایی پروژه برقی ش��دن خط آهن مش��هد-تهران را صادر و این 

پروژه عظیم به طور رسمی وارد فاز اجرایی شد.
طرح برقی س��ازی راه آهن مشهد - تهران با حل مشکل فاینانس آن در 
س��فر اخیر رئیس جمهور چین به ایران، در قالب کنسرس��یومی متشکل از 
پیمان��کاران ایرانی و چینی اجرایی می ش��ود. از جمله اهداف این طرح راه 
اندازی قطارهای سریع مس��افربری برای دستیابی به زمان سیر حرکت در 

مسیر راه آهن مشهد - تهران ظرف مدت شش ساعت است.
مدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی ایران درباره هزینه این پروژه گفته 
است: تمام مراحل طرح برقی کردن قطار مشهد-تهران در 48 ماه با اعتبار 

2 میلیارد دالر به انجام می رسد.
چینی ه��ا 3 براب��ر گران تر از داخلی ه��ا راه آهن تهران-مش��هد را برقی 
می کنندپروژه برقی کردن خط ریلی مشهد-تهران در تیر ماه سال 1386 در 
قالب قانون توس��عه حمل ونقل عمومی به تصویب مجلس ش��ورای اسالمی 
رس��ید که بر اس��اس آن قانون مقرر شد در سه سال زمان سفر به مشهد از 
هفت به پنج س��اعت برس��د. این طرح در تیرماه س��ال  1386  نیز به تایید 

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری رسید.
در ابتدا این پروژه به کنسرس��یومی از چهار شرکت داخلی شامل تام ایران 
خودرو، واگن پارس، پرس��ان و هیربدان داده ش��د تا قطار برقی مشهد-تهران 
ظرف سه سال ازسوی این کنسرسیوم به بهره برداری برسد. اما به دلیل برخی 

اتفاق های پیش آمده، این مناقصه با دخالت سازمان بازرسی باطل شد.
در دی سال 89 مناقصه برقی شدن این خط برای دومین بار برگزار شد 

و این باره این پروژه به قرارگاه خاتم االوصیاء واگذار شد.
اما این پروژه که در قالب قرارداد BOT در س��ال 90 در مناقصه دوم به 
قرارگاه سازندگی خاتم االوصیاء)عج( واگذار شده بود، با تغییر دولت و روی 

کار آمدن پورسیدآقایی به عنوان مدیرعامل راه آهن، دوباره ورق برگشت.
پورس��یدآقایی ب��ا انتق��اد از قرارداد مذک��ور گفت: »این ق��رارداد بدون 
مطالعات کافی منعقد شده و در قالب قرارداد BOT بوده که 39 ساله است 
اما به اعتقاد من منطق اقتصادی ندارد و باید بررسی شود و در حال حاضر 
قابلیت اجرایی ندارد.« به علت همین مخالفت ها، سرانجام این قرارداد نیز  

فسخ شد.
الزم به ذکر اس��ت که در قرارداد اولیه برای س��اخت این پروژه در سال 
1386 توسط شرکت های داخلی، هزینه کل پروژه 860 میلیون دالر تعیین 
ش��ده بود ام��ا مخالفت هایی که با آن قرارداد ش��د موجب لغو آن ش��د. با 
مخالفت پورسیدآقایی با قرارداد دوم برای ساخت این پروژه توسط قرارگاه 
سازندگی خاتم االوصیاء)عج(، برقی کردن مسیر ریلی تهران-مشهد چندین 
س��ال به تعویق افتاد و اکنون قرار ش��ده با هزینه 2 میلیارد دالر و توس��ط 
پیمانکاران چینی اجرا ش��ود. به عبارت دیگر، با تصمیم دولت یازدهم قرار 
اس��ت طرح برقی کردن راه آهن تهران – مش��هد با هزینه حدودا 3 برابر و 

توسط چینی ها اجرا شود.
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در کش��ورهای توس��عه یافته و در 
حال توس��عه صنعت خدم��ات مالی 
ستون فقرات اقتصاد شناخته می شود 
و بخ��ش ب��زرگ و قاب��ل رش��دی از 
اقتص��اد توس��عه گرا اس��ت. در واقع 
می توان گفت وجود واسطه گری مالی 
متنوع، خدمات مدیری��ت مخاطره و 
سایر خدمات مالی که صنعت خدمات 
مال��ی ارای��ه می کند،  امکان رش��د و 
توسعه اقتصاد امروزی را فراهم آورده 

است. هر نظام مالی س��الم و باثبات، 
با زمینه سازی مدیریت صحیح اقتصاد 
کالن، عامل اساسی رشد پایدار است.

در کشور ما با توجه به فقدان بازار 
پول و سرمایه پیش��رفته، لزوم وجود 
نهادهایی همچون شرکت های تأمین 
مالی، ش��رکت های تأمین سرمایه و... 
ضروری ب��ه نظر می رس��د. از طرفی 
با وجود قدرتی ک��ه بانک ها در نظام 
پولی کشور دارند اهمیت شرکت های 

تأمین مالی دوچندان می شود.
ایج��اد  ب��رای  هم��واره  دول��ت 
زیرساخت ها و توسعه آن چه در کشور 
خودمان و چه در کشورهای دیگر در 
تالش بوده و از جمله تأمین کنندگان 
اصلی مالی و س��رمایه برای طرح های 
زیرس��اختی بوده است و از جمله این 
زیرساخت ها طرح ساخت و احداث در 
صنعت حمل  و نقل است. از آن جا که 
تأمین مالی همواره با مش��کل کمبود 

نقدینگ��ی روب��ه رو ب��وده اس��ت این 
طرح ها نوعاً با تاخی��ر به بهره برداری 
 رسیده اند و بنابراین دولت ها همیشه 
به نوعی به دنب��ال راه حلی برای حل 

این مشکل بوده اند.
تجربه ای که در کشورهای توسعه  
یافت��ه با موفقیت هم��راه بوده، ایجاد 
تعاملی س��ازنده بی��ن دولت و بخش 
خصوصی برای انجام این نوع طرح ها 
اس��ت. به ط��وری که دول��ت بیش تر 

تأمین مالی چالش تمام نشدنی
روش های تأمین مالی صنعت ریلی در دنیا
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به عنوان یک پشتیبان در این طرح ها 
حضور داش��ته و مسائل اجرایی،   فنی 
و تأمین مالی توسط بخش خصوصی 
صورت گرفته اس��ت. در این مسیر رو 
ب��ه تکامل بانک ها نیز نقش خود را از 
خزانه دار دولت به یک واس��طه مالی 
واقع��ی که قدرت تفکی��ک و انتخاب 
در ن��وع س��رمایه گذاری ها از حی��ث 
توجیه پذی��ری و اقتص��ادی ب��ودن را 

دارند، ارتقا داده اند.
در کش��ورهای توسعه یافته بیش تر 
تأمی��ن مال��ی طرح های زیرس��اخت 
که س��رمایه بر هس��تند از طریق بازار 
صورت می گی��رد و بانک ه��ا بیش تر 
واسطه مالی هستند و از طریق ایجاد 
س��ندیکا مناب��ع مورد نی��از را تأمین 
می کنن��د و در اختی��ار صنای��ع قرار 
می دهن��د. ام��روزه واردات و صادرات 
سرمایه یکی از منابع درآمدی برخی 
کش��ورها بوده که تاثیر مستقیمی بر 

تولید ناخالص ملی آن ندارد.
مرکز تحقیقات راه آهن در گزارش 
کارشناس��ی ب��ه بررس��ی راهکارهای 
تأمین مالی در صنعت ریلی پرداخته 
است و در نهایت با بررسی و مطالعات 
تطبیق��ی روش های مختل��ف تأمین 
مالی و سرمایه گذاری در بخش ریلی 
در سراس��ر دنی��ا و بررس��ی موانع و 
مشکالت اس��تفاده از این روش ها در 
کش��ور ایران به دنبال آن هستند تا با 
راهکار اجرایی برای اس��تفاده از روش 
مطلوب و مناس��ب برای تأمین مالی 

در بخش ریلی ایران ارائه الگو کنیم.

تأمین مالی »سنتی« برای 
زیرساخت

بررس��ی تاریخی نشان می دهد که 
انواع مختلف تأمین مالی زیرس��اخت 
راه، از راه تأمی��ن مال��ی »س��نتی« 
توس��ط بودج��ه عموم��ی مبتنی بر 

مالیات ه��ا و ع��وارض عمومی گرفته 
تا تأمی��ن مالی خصوص��ی، از طریق 
توسل به تأمین مالی محدود براساس 
دریاف��ت حق عبور یا اخذ عوارض راه 
وجود دارد. در اغلب کشورها از زمان 
شروع رشد س��ریع و پیوسته ترافیک 
راه، پیش بینی و اق��دام برای راه های 
عموم��ی، پل و تونل به عنوان خدمات 
عموم��ی رای��گان مورد بررس��ی قرار 

گرفت.
 بنابراین آن ها از س��ازوکار تأمین 
مال��ی عموم��ی، یعنی تأمی��ن مالی 
بودج��ه ای یا وام گرفت��ن بهره بردند. 
اما نیازهای س��رمایه گذاری راه وسیع 
بوده و راه های پرپیچ و خم تخصیص 
بودج��ه، آن را با خدمات عمومی پایه 
مانند بهداشت، آموزش و... به رقابتی 
ب��زرگ ب��رای تصاحب می��زان کاماًل 
مح��دود منابع بودجه ای می کش��اند. 
بودجه های عموم��ی به علت ضرورت 
رعای��ت ت��وازن از راه کاهش مخارج 
عموم��ی و پرداخت بدهی عمومی، با 
هدف رسیدن به رشد اقتصادی پایدار 
در اغلب کشورهای در حال توسعه یا 
به لحاظ اهداف سیاسی با محدودیت 

مواجه هستند.
عام��ل  ی��ک  راه  زیرس��اخت های 
کلیدی پابرجا برای توس��عه اقتصادی 
اس��ت،  بسیاری از کشورها می کوشند 
مال��ی  تأمی��ن  از  ت��ازه ای  اش��کال 
فرابودج��ه ای یا خارج بودجه ای را در 
چارچوب یک همکاری تازه و گسترده 
بین سازمان های دولتی و شرکت های 
خصوص��ی، ب��رای توس��عه بیش تر یا 
حفظ و نگهداری شبکه راه های خود 

به وجود آورند.
به همین دلیل ای��ران نیز درصدد 
افزایش تعامالت ب��ا اقتصاد جهانی و 
حض��ور و رقاب��ت در بازارهای جهانی 
اس��ت. از آن جا که سرمایه گذاری از 
مح��ل منابع داخلی ب��ه تنهایی قادر 
به تأمین هدف های رش��د با نرخ های 
باالی مورد نظر در چش��م انداز آینده 
توسعه صنعتی کشور نیست، بنابراین 
جذب سرمایه برای تقویت توان فنی، 
گس��ترش ظرفیت اقتص��ادی، ایجاد 
اش��تغال با مهارت های ب��اال و حضور 
در بازارهای به هم پیوند یافته جهانی 

الزامی است.
برای تأمی��ن منابع مالی مورد نیاز 
اج��رای طرح ه��ا و  همچنی��ن ایجاد 
تح��رک در صنایع با ه��دف افزایش 
مزیت های رقابتی، دانش فنی، رقابت 
و توس��عه غیرمولد اقتص��ادی بوده و 
در نهایت به تش��کیل س��رمایه منجر 
نخواهد ش��د. به همی��ن دلیل غالب 
کش��ورهای در حال توسعه با کمبود 
منابع مالی برای سرمایه گذاری مواجه 

هستند.
از همین رو، اکثر این گونه کشورها 
برای جبران کمبود س��رمایه و منابع 
مال��ی م��ورد نی��از خ��ود، ب��ه جلب 
س��رمایه های خارج��ی و مش��ارکت 
خارجیان در فعالیت ه��ای تولیدی و 
زیربنایی روی آورده اند. سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی از مدت ها قبل، یکی 
از موضوع��ات قابل توج��ه در اقتصاد 

بین المللی بوده است.
اخی��ر  به خص��وص در س��ال های 
میزان س��رمایه گذاری مس��تقیم  که 
خارجی در کشورهای در حال توسعه 
به س��رعت افزایش یافته، این مساله 

بیش تر مورد توجه قرار گرفته است.
در گذش��ته، بسیاری از کشورهای 
در ح��ال توس��عه تمای��ل چندانی به 
گس��ترش س��رمایه گذاری مس��تقیم 
خارج��ی ک��ه توس��ط ش��رکت های 
چندملیتی صورت می گرفت نداشتند 
و اعتقاد بر این بود که این ش��رکت ها 
تنها در فکر غارت منابع کش��ورهای 
میزبان هستند و حاکمیت و استقالل 
مل��ی را به خط��ر می اندازند و در پی 
آن، وابس��تگی اقتص��ادی را تش��دید 
می کنن��د. ام��ا در س��ال های اخیر با 
روش��ن تر ش��دن نق��ش موث��ری که 
خارج��ی  مس��تقیم  س��رمایه گذاری 
می توان��د در فرآیند رش��د و توس��عه 
اقتصادی کش��ورها ایف��ا کند، نگرش 
کش��ورهای در حال توسعه نسبت به 

آن تغییر یافته است.
اس��تفاده از منابع مالی خارجی به 
خودی خود نش��انگر ضعف اقتصادی 
نیس��ت بلکه به طور کلی میزان جذب 
تس��هیالت خارجی در بازارهای پولی 
و مالی جه��ان و جلب س��رمایه های 
خارجی خود یکی از نشانه های سطح 
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اس��تحکام اقتصادی و میانی کش��ور 
میزبان تلقی می شود.

و  اعتباردهن��دگان  ک��ه  چ��را 
س��رمایه گذاران خارجی عمدتا تمایل 
ب��ه ارایه تس��هیالت به آن دس��ته از 
کش��ورهایی دارن��د که ضم��ن ثبات 
نسبی اقتصادی،  از کمترین تنش های 
سیاس��ی نی��ز برخ��وردار باش��ند. به 
مال��ی  موسس��ات  منظ��ور،  همی��ن 
بین الملل��ی برای ص��ادرات و حضور 
در ش��بکه های بازار جهانی،  راهی جز 
جذب سرمایه های خارجی و استفاده 
از روش های موثر تأمین مالی س��ایر 
ی��ک ض��رورت  به عن��وان  کش��ورها 

راهبردی ندارند.
راه آهن ه��ای  تجربی��ات  بررس��ی 
کش��ورهای دیگ��ر در تأمی��ن مال��ی 
طرح های س��رمایه گذاری و بررس��ی 
آم��اری میزان اس��تفاده کش��ورهای 
مختلف از هریک از روش های تأمین 
مال��ی نش��ان می دهد: تأمی��ن مالی 
انجام س��رمایه گذاری های حمل ونقل 
در س��طح گس��ترده، بدون دسترسی 
ب��ه س��پرده های بخ��ش خصوص��ی 

امکان پذیر نخواهد بود.
کش��ورهای  از  بس��یاری  تجرب��ه 
جه��ان اذع��ان دارد: مناب��ع مال��ی 
بخ��ش خصوصی از طری��ق بازارهای 

مالی ب��ه روش ه��ای مختلف، جذب 
حمل ونق��ل  س��رمایه گذاری های 
می ش��وند. از جمل��ه مهم تری��ن این 
روش ها می توان به استفاده از خدمات 
بانک های توس��عه، ایج��اد بانک ها یا 
و  زیربنایی  صندوق ه��ای تخصص��ی 
انتش��ار اوراق قرض��ه اش��اره کرد. در 
برخی از کش��ورها تأمین اعتبارات به 
دان��ش تخصص��ی نی��از دارد که باید 
توسط موسسات تأمین مالی مستقل 

از دولت انجام شود.
این گزارش ضمن بررسی شیوه های 
تأمی��ن مال��ی غیراس��تقراضی مانند 
س��رمایه گذاری خارج��ی، بورس های 
بین الملل��ی، تأمی��ن مال��ی در قالب 
 BOT، قرارداده��ای نوی��ن از قبیل
 BOO، BLT، BOOT، BTO،
در   BT BLO، DBOM، ROT
کش��ورهای منتخب در حال توسعه و 
توسعه یافته، اعالم می کند که یکی از 
مهم ترین روش های تأمین منابع الزم 
برای س��رمایه گذاری پس انداز داخلی 
اس��ت که می توان��د از طری��ق نظام 
بانکی یا بازارهای مال��ی وارد جریان 
کار و چرخ��ه تولید ش��ود و به صورت 
فزاینده درآمد مل��ی را افزایش دهد. 
در واقع پس ان��داز ملی بهترین منبع 
س��رمایه گذاری به حساب می آید چرا 

ک��ه ب��ازده آن برای اقتص��اد ملی در 
باالترین سطح قرار دارد.

ام��ا در اکث��ر کش��ورهای در حال 
توسعه به واس��طه پایین بودن سطح 
درآمده��ا، حج��م پس ان��داز ملی در 
س��طح پایین بوده و اگ��ر پس اندازی 
هم صورت گیرد، بخش ها و نش��ریات 
معتبر فراوان��ی در جهان وجود دارند 
که به طور مداوم کش��ورهای مختلف 
را از دیدگاه های اقتصادی و سیاس��ی 

م��ورد بررس��ی و تحلیل ق��رار داده 
و از ای��ن طری��ق، اعتباردهن��دگان و 
سرمایه گذاران را به امن ترین کشورها 

هدایت و راهنمایی می کنند.
س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی 
تنه��ا یکی از روش ه��ای تأمین مالی 
بین الملل��ی ب��رای رش��د و توس��عه 
فعالیت های مولد اقتصادی کشورهای 
در حال توسعه است که به عنوان یکی 
از روش های غیرقرض��ی تأمین مالی 
این گونه کش��ورها محسوب می شود، 
در حال��ی که اس��تقراض بین المللی، 
خط��وط اعتباری، وام ه��ای تضمینی 
خارجی و... از راه های قرضی مالی بوده 
و کش��ورهای مزبور حس��ب موقعیت 
اقتصادی، اجتماعی و سیاس��ی خود 
از روش های قرضی و غیرقرضی برای 
تأمی��ن مالی داخلی پ��روژه اقتصادی 

خود استفاده می کنند.
مقایس��ه رون��د جهان��ی جری��ان 
نواح��ی  می��ان  در   FDI ورودی 
مختل��ف نش��ان می دهد ک��ه حجم 
باالی س��رمایه گذاری خارجی مربوط 
به کش��ورهای توسعه یافته است و در 
سال های 1999 و 2007 به حداکثر 
خود رس��یده و بع��د از این س��ال ها 
جری��ان FDI با کاهش و افت زیادی 

روبه رو بوده است.

 اکثر کشورهای در حال 
توسعه به واسطه پایین 
بودن سطح درآمدها، 
حجم پس انداز ملی در 
سطح پایین بوده و اگر 
پس اندازی هم صورت 

گیرد، بخش ها و نشریات 
معتبر فراوانی در جهان 

وجود دارند
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راه آه��ن در اقتصاد کش��ور اهرمی 
نیرومند برای توسعه به حساب می آید 
و در بهب��ود اقتصاد ملی کش��ور نقش 
ارزنده ای می تواند داش��ته باشد. توسعه 
آن در حد کالن اقتصادی باعث افزایش 
رش��د اقتص��ادی و در س��طح خرد به 
کاهش هزینه های تولید و توزیع منجر 
می ش��ود. از این میان توسعه اقتصادی 
و اجتماعی کش��ورهای بدون س��احل 
و مح��اط در خش��کی عمدت��اً در گرو 
دسترس��ی آنان به دریای آزاد از طریق 
کشور های مجاور است. موقعیت کشور 
ایران و کشور های آسیای میانه از ابعاد 
بین المللی بسیار مهم و دارای فرصت  ها 
و مزایای حمل و نقلی مناسبی می باشد 
و ایران با گس��ترش فعالیتها در شبکه 
حم��ل و نق��ل ریل��ی می  توان��د از این 
فرصت  ها و مزای��ا جهت افزایش درآمد 
ارزی و ارتقای موقعیت استراتژیک خود 

در منطقه استفاده کند.
 تراب��ري ریلي ب��راي جابجائي انبوه 
بار ومس��افر مناس��ب اس��ت مهمترین 
مزایاي آن ایمني بس��یار باال و مصرف 
بس��یار کمتر انرژي اس��ت. در کنار این 
مزایاي عم��ده مزایاي دیگري همچون 
اس��تهالک کمت��ر و عم��ر طوالني ت��ر 
خط��وط و ناوگان ریلي؛ اش��غال کمتر 
زمین؛ قابلیت کنت��رل و برنامه ریزي و 
استمرار خدمات در ش��رایط مختلف ؛ 
مناس��ب براي حمل بارهاي کانتینري، 
مخزني، بارهاي حجیم، فوق س��نگین، 
یخچال��ي، خطرن��اک و غی��ره؛ امکان 
برق��ي کردن خطوط و عدم وابس��تگي 
ب��ه منبع خاص ب��راي تولی��د انرژي و 
عوارض کمتر زیس��ت محیطي و انتشار 
اندک آلودگي ها مي باش��د. البته ترابري 
ریلي محدودیت هایي نظیر عدم امکان 
اح��داث تا در همه مراکز بار و مس��افر، 
محدودیت مشخصات هندسي آن)فراز 

و نش��یب و ش��عاع قوس( ؛ گران بودن 
ن��اوگان و تخصصي ب��ودن بهره برداري 
دارد، در نتیج��ه کارب��رد آن به ترابري 
انبوه و مستمر بار و مسافر بین مبادي و 

مقاصد معین ، محدود مي شود.
آس��یای میانه: منطقه ای محصور در 
خشکی است که به آب های آزاد جهان 
راه ن��دارد، ام��ا از نقطه نظ��ر دارا بودن 
مناب��ع طبیعی ب��ه ویژه نف��ت و گاز و 
فلزات کمیاب اهمیت بس��یار دارد.برای 
ص��دور این منابع ب��ه بازارهای مصرف، 
ش��بکه های راه ه��ای ارتباطی زمینی، 
ریل��ی ، لوله و ش��بکه ه��ای ارتباطی 
مخابراتی، زیر ساخت های نرم افزاری از 
جمله سیستم بانکی، بیمه ای و قوانین 
و مقررات گمرک��ی و در یک نگاه کلی 
تجارت الکترونیک و دیگر مسائل قانونی 
و حقوقی از یک طرف در پیش رو قرار 
می گیرد و از طرف��ی دیگر درآمد های 
صادراتی صرف خرید کاالها و خدمات 
مورد نیاز این کش��ور ها می ش��ود . در 

کل کش��ور های آس��یای میانه از س��ه 
طریق میتوانند نیازهای حمل و نقل را 
پوش��ش دهند اول از راه ش��رق گذر از 
چین و مغولستان و دستیابی به آب های 
اقیانوس آرام دوم از سمت جنوب گذر 
از ایران، افغانس��تان و پاکستان و نهایتاً 
س��وم از سمت شمال و غرب که با گذر 
از مسیر سیبری با سرزمین های غربی و 
اروپایی به آب های س��رد بالتیک دست 
مي یابن��د و نهایتاًمی توان گفت راه های 
آسیای مرکزی که موجب ارتباط ایران 
با بازارهای ش��رق دور از یک سو و اروپا 
از سوی دیگر میشود بیشتر بر خطوط 

آهن متکی است.
در آس��یای میان��ه 23693 کیلومتر 
راه آه��ن وج��ود دارد که ه��ر کیلومتر 
راه آه��ن در مس��احتی در حدود 198 
کیلومتر مربع توزیع شده است. راه آهن 
آس��یای میانه که به راه آهن سراسری 
روسیه متصل میباش��د امکان حمل و 
نقل مس��افر و کاال منطقه را با راه آهن 

س��یبری و ش��رق دور و بخش اروپایی 
روس��یه فراهم می آورد. راه آهن آسیای 
میانه 23 هزار کیلومت��ر طول دارد که 
قزاقستان با دارا بودن 15333 کیلومتر 
ب��ه تنهایی 65 درص��د آن را در اختیار 
دارد. البته نباید از نظر دور داش��ت که 
قزاقستان بزرگترین کشور آسیای میانه 
است بطوریکه در این کشور هر کیلومتر 
راه آهن در عرصه ای به مساحت 198 
کیلومتر مربع و در ازبکس��تان در 113 
کیلومتر مربع توزیع می ش��ود. بدترین 
وضعیت این ش��اخص در قرقیزس��تان 
اس��ت که در هر کیلومت��ر راه آهن در 
عرص��ه ای به مس��احت 422 کیلومتر 
مربع و در تاجیکستان در 297 کیلومتر 
مربع توزیع میشود. این دو کشور، کشور 
ه��ای کوهس��تانی بوده و بی��ش از 90 
درصد مس��احت آنان کوهستانی است 
و امکان توس��عه راه آهن در آنها وجود 
نداشته و راه آهنهای آنان راه آهن های 
فرعی از شبکه سراسری راه آهن منطقه 

عوامل موثر بر گسترش حمل ریلی بار
 به کشور های آسیای میانه

فرشاد عسگری فخارخانی
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است.
موافقت نامه بین ایران و کشورهاي 
آسیاي میانه: ایران جهت سهولت ارتباط 
و برقراري وح��دت رویه و جلوگیري از 
ارتباطات سوء ناشي از تفاوت و اختالف 
قوانین و مقررات کشور ضمن عضویت 
در س��ازمان OSJD ، موافق��ت نام��ه 
SMGS را از مج��اري قانوني گذرانده 
و اج��را مي نماید. ایران ع��الوه بر موارد 
فوق با کش��ور ترکمنستان در خصوص 
ارتباط بین المللي راه آهن موافقت نامه اي 
جداگانه ای در سه بخش؛اهمیت دادن 
به هماهنگي حم��ل و نقل راه آهن بین 
دو کش��ور، تامی��ن ارتب��اط بین المللي 
راه آهن بین دو کشور و در آخر ترانزیت 
از طریق قلمرو یکدیگر به کش��ورهاي 
ثال��ث رامنعقد نموده واجرا می نمایند و 
در موارد سکوت، مقررات SMGSبر آن 
حاکم مي باشد. در ارتباط ریلي با سایر 
کشورهاي آسیاي میانه چون قزاقستان، 
قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان به 
علت ع��دم وجود موافقتنامه دو یا چند 
جانب��ه، موافقت نامه SMGS قابل اجرا 
مي باشد. اهمیت نقش استراتژیک حمل 
و نق��ل ریل��ی در ارتباط می��ان ایران و 
کشورهای آسیای میانه موقعیت ویژه ای 
را فراهم آورده اس��ت که ایران می تواند 
با گس��ترش فعالیت ها در شبکه حمل 
و نق��ل ریل��ی از این فرصت  ه��ا و مزایا 
استفاده کند. عوامل تاثیر گذار متعددی 
بر حمل و نقل ریلی کاال به کش��ورهای 
آس��یای میانه وجود دارند که از جمله 
اه��م آن می ت��وان به عوامل س��رعت و 
س��هولت گردش اطالعات، بسته بندی 

کانتین��ری، تعوی��ض ب��وژی، کاه��ش 
تعرفه ها، سرعت بازرگانی و فعالیتهای 

بازرگانی و بازاریابی اشاره کرد.
سرعت و سهولت گردش اطالعات در 
حمل و نقل ریلی: در تجارت بین المللی 
دسترسی آسان و مطمئن به اطالعات و 
برقراری ارتباط سریع با بازارها اهمیت و 
حساسیت خاصی دارد . با بهره برداری 
از مبادله الکترونیک��ی اطالعات هزینه 
تهیه، پردازش و کاربرد اطالعات کاهش 
م��ی یابد و از انجا که اس��ناد مبادله در 
سیستم حمل و نقل به صورت گسترده 
ای مورد اس��تفاده ق��رار می گیرند الزم 
است روشهای س��نتی تبادل اطالعات 
باالخص در حمل ریلی متحول گش��ته 
و ب��ا اس��تفاده از تکنولوژی های جدید 
، س��رعت و دقت در عملی��ات افزایش 
یابد. اس��تفاده از پیشرفتهای حاصله در 
زمینه انتقال الکتریکی داده ها EDI، در 
مبادله اس��ناد تجاری از جمله ، بارنامه 
حمل و نقل و اس��ناد مرتبط ، پرداخت 
صورت حساب ها و غیره اهمیت زیادی 

دارد.
 بس��ته بندی کانتینری: بسته بندی 
حم��ل و نق��ل که صرف��اً ب��رای انجام 
عملی��ات حم��ل و نقل مورد اس��تفاده 
قرار می گیرند عمدتاً توس��ط متصدیان 
حمل و نقل انجام می شود که عبارتند 
از؛ کانتین��ر، پال��ت، قف��س، صندوق، 
بندل، جامبو بگ، رول، عدل. پیشرفت 
تکنول��وژی در زمینه حمل و نقل باعث 
گردیده ت��ا متصدیان حمل و نقل تمام 
س��عی و کوش��ش خود را ب��کار برند تا 
محموالت س��ریعتر و سالمتر به مقصد 

برسدیکی از این موارد که باعث تسهیل 
حمل و نقل بین المللی می ش��ود حمل 
کاال به وسیله کانتینراست. مزایای حمل 
و نق��ل کانتینری مانن��د کاهش زمان 
توقف وس��ایل نقلیه، صرف��ه جویی در 
هزینه های بسته یندی و انبار، کاهش 
زمان حمل و غیره باعث ش��ده اس��ت 
که امروزه کش��ورهای پیشرفته بیش از 
شصت درصد کاالهای خود را با کانتینر 
حم��ل کنند. امروز صنعت حمل و نقل 
برای اس��تفاده مطلوب از شبکه و انواع 
سیس��تم های حم��ل و نقل، س��عی در 
پیون��د دادن روش های مختلف حمل و 
نقل از قبیل دریا، جاده ، ریل و هوایی به 
جای استفاده جداگانه از هر یک از این 
ش��یوه ها داش��ته و بدین ترتیب امکان 
حمل و نقل انبوه کاال را در حداقل زمان 
ب��ا کمترین هزینه و بیش��ترین ضریب 
ایمن��ی فراهم میس��ازدوراه آهن نیز به 
عنوان یک وسیله حمل انبوه می تواند 
سبب صرفه جویی در هزینه و انرژی به 
خصوص در مسافت های طوالنی شود.

تعوی��ض بوژی: ب��وژی ضمن توزیع 
یکنواخ��ت وزن واگ��ن روی خط باعث 
س��هولت در گردش واگن هنگام عبور 
از قوس، ایمنی سیر، سهولت در مبادله 
واگ��ن بین راه آهن ه��ای با عرض خط 
مختلف، افزایش ظرفیت بارگیری واگن 
در ب��ار محوری ثابت می ش��ود. در کل 
بوژی آالت محرکه و مجموعه قطعات و 
وسایلی است که هدایت و حرکت واگن 
را بر روی ریل ب��ه عهده دارند. خطوط 
ریل��ی ای��ران دارای عرض اس��تاندارد 
1435 میلیمت��ر و خطوط کش��ور های 

ع��رض 1520  دارای  میان��ه  آس��یای 
است در چنین ش��رایطی جابجایی بار 
از ط��رق تعویض ب��وژی واگن های غیر 
نرمال ب��ه نرمال و برعک��س، قراردادن 
خط��وط نرم��ال و غیر نرم��ال در کنار 
ه��م و جابجا کردن کااله��ا از واگن به 
واگن دیگر انجام می ش��ود ک��ه از این 
میان آن جهت انتقال س��ریع واگن در 
مرز از سیس��تم تعویض بوژی استفاده 
می ش��ود. مرز س��رخس و اینچه برون 
محل اتصال خطوط ریلی ایران با کشور 
های آسیای میانه می باشد. ایستگاه راه 
آهن سرخس دارای مشکالت تجهیزاتی 
از قبی��ل؛ کمبود جرثقی��ل هوایی، عدم 
وجود محوطه تخلیه و بارگیری کانتینر، 
عدم احداث س��کوی مس��افری و باری و 
کمبود خطوط ریلی می باشد. همچنین 
راه آهن گرگان - اینچه برون که راه اندازی 
آن س��بب ارتباط ریلی سه کشور ایران، 
ترکمنستان و قزاقستان به یکدیگر شده 
اس��ت، در نیمه اول خرداد ماه س��ال 93 
افتتاح شده و تاکنون برخی از زیرساخت 
های اصلی برای بهره برداری کامل در این 
پروژه فراهم نشده است. نبود گمرک ریلی، 
نبود سکوی تخلیه بار، عدم وجود سیلو و 
انبار در مرز و مشخص نبودن محدوده مرز 
ریلی، جانمایی و ساخت خطوط تعویض 
بوژی، احداث خطوط عریض و نرمال در 
محدوده ایستگاه، عدم امضای معاهده بین 
کشورهای ایران - ترکمنستان و قزاقستان 
اس��ت که بیشترین س��هم را در تبادل و 
مبادله کاال در این مرز ریلی دارند از جمله 

مشکالت حال حاضر این خط است.
 کاهش تعرفه ها: یکی از عوامل مهم 

نام کشور
طول راه آهن

)کیلومتر(
طول جاده
)کیلومتر(

طول خطول انتقال انرژی
)کیلومتر(

گازنفتجمع راههاشوسهآسفالتهجمع خطوطخطوط برقیخطوط اصلی

29800298047577110155859215017500ترکمنستان

3300930423075511109858649694410401ازبکستان

2776738549--6800680تاجیکستان

3400016480--4700470قرقیزستان

113334000153338714010278974181131312432قزاقستان

3042731381231362--18763493023693جمع
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مورد نظ��ر صاحب کاال این اس��ت که 
حمل محموله ب��ا هزینه کمتری انجام 
شود. آنچه مبنای تعیین قیمت فروش 
کاال در س��طح بین المللی است هزینه 
حمل و نقل آن اس��ت، بسیاری از کاال 
ها به دلیل باال بودن هزینه حمل و نقل 
قابلیت عرضه در بازارهای داخلی و بین 
المللی را از دست می دهند. با توجه به 
این امر هزینه حمل و نقل باعث قابلیت 
رقابت کاال در سطح بین المللی میگردد 
و در ص��ورت گزاف ب��ودن هزینه های 
حمل و نقل، حمل کاال از آن مسیر دچار 
اختالل می ش��ود از اینرو کش��ور مسیر 
باید به ش��یوه ای از  قیمت گذاری رقبا 
اطالع کافی داشته و سعی نماید از نظر 
قیمت تمام شده با در نظر گرفتن مزیت 
نزدیکی راه حق انتخاب ش��دن خود را 
افزایش دهد. مش��کل هزینه محدود به 
کشور مسیر نبوده بلکه در عبور از سایر 
مرزهای خارجی نیز می تواند به صورت 
یک فاکتور منفی انتخاب کش��ور مسیر 
را محدود کند. عوامل ریس��ک پذیر در 
قیمت تمام شده را می توان در نوسانات 
و یا نامعلوم بودن هزینه ها دانس��ت از 
جمله:هزینه حمل و نقل، هزینه مبادی 
ورودی، هزینه انبارداری، هزینه مبادی 
خروجی، هزینه های جابجائی و هزینه 
سایر کش��ور های مس��یر و یا عوارض 

ترانزیت سایر کشورها.
 س��رعت بازرگانی: افزایش س��رعت 
بازرگانی در شبکه ریلی موجب تسریع 
در ارسال محموالت و کاهش هزینه ها 
شده  و ترغیب صاحبان کاال در استفاده 

از شبکه ریلی را به همراه خواهد داشت. 
مساله تخصیص لوکوموتیو و زمانبندی 
قط��ار های ب��اری از جمل��ه مهمترین 
مس��ائل برنامه ریزی در راه آهن است. 
کاه��ش جابجائیه��ای غیر ض��روری و 
کاهش تاخی��ر قطارهای ب��اری به طور 
همزمان و ترکیب��ی می تواند بر کاهش 
هزینه های حمل و نقل ریلی و افزایش 
س��رعت خدم��ات ریلی تاثیر بس��زائی 
داشته باشد. مساله تخصیص لوکوموتیو 
ش��امل تخصیص لوکوموتیو به رام های 
باری اس��ت، به گونه ای که ضمن حمل 
تمامي رام های باری، کمترین جابجائی 
غیرفع��ال لوکوموتی��و، کمتری��ن زمان 
انتظ��ار رام های باری را ممکن س��ازد. 
در صورت تخصیص علمی لوکوموتیوها 
بهبود قابل توجه��ی در بهره برداری از 
لوکوموتیوها امکان پذیر است و موجب 
بهبود در هزینه سوخت و سرعت حمل 
و نقل کاال می شود. چنانچه به هر دلیل 
زم��ان انتقال کاال طوالنی ت��ر از مدت 
م��ورد انتظار از نظر صاحب کاال ش��ود 
این مزیت نسبی با فاکتور ریسک ادغام 
و نتای��ج حاصله از آن برای صاحب کاال 

قابل اندازه گیری مطمئن نخواهد بود.
 فعالیت ه��ای بازرگان��ی و بازاریابی: 
تج��ارت و  حمل ونق��ل دو پدیده جدا 
نش��دنی هس��تند خدمات حمل و نقل 
شرط الزم برای تجارت موفق محسوب 
می ش��ود. اطالع از قوانین حمل و نقل 
بین المللی، مقررات و قوانین کشور های 
مربوطه، خرید خارج��ی و فعالیت های 
بازرگانی و بازاریابی  موجب تس��ریع در 

انجام امور مرتبط با حمل و نقل ش��ده 
و با کاهش هزینه ها و تس��ریع در انجام 
امور مربوطه ترغیب در استفاده از شبکه 
حم��ل و نقل ریلی را موجب می گردد. 
ایجاد تفکر بازاریابی بر اس��اس آمیخته 
بازاریابی یک��ی از عوامل مهم موفقیت 
در حمل و نقل میباشد وجود بازاریابی 
هماهن��گ و منس��جم به همراه س��ایر 
فعالیت ه��ای بازرگان��ی ب��رای حفظ و 

گسترش سهم بازار حائز اهمیت است.
 نتیجه گیری : از آن جا که حمل و 
نقل کاال نیازمند تعامالت درون ، برون 
و بین س��ازمانی اس��ت وجود سیستم 
تب��ادل الکترونیکی اطالعات و اس��ناد 
نه تنه��ا قابلیت دسترس��ی و به موقع 
بودن را میس��ر می س��ازد بلکه وقت و 
هزینه کمتری را نیز به خود اختصاص 
می ده��د. ارتباط��ات و انتقال اس��ناد 
از جمل��ه بارنام��ه، اینویس، فهرس��ت 
ع��دل بن��دی، پروانه ه��ای گمرکی و 
صورتحس��اب ها و نامه ه��ا با س��رعت 
و دقت بیش��تری ص��ورت می گیرد و 
امکان نظ��ارت و پیگیری نی��ز امکان 
پذی��ر می باش��د. اس��تفاده از کانتینر 
س��رعت انتقال کاال از یک وس��یله به 
وسیله دیگر، تامین ایمني کاال در این 
انتقال، کاهش هزینه هاي ناشي از این 
عملیات، س��هولت و دقت مس��ئولیت 
متصدیان حمل و نظارت هاي گمرکي 
و قانون��ي را موجب می ش��ود و از آنجا 
که تردد واگن ها بین کش��ورهای ایران 
و آسیای میانه که دارای خطوط نرمال 
و غیر نرمال هستند یکسره امکان پذیر 

نیست، تسریع در انجام تعویض بوژی 
در مرزه��ا موجب تس��ریع در حمل و 
نق��ل بین المللی کاال در ش��بکه ریلی 
به کش��ور های آسیای میانه می شود. 
همچنین سیاس��ت تعرفه مناسب که 
ناشی از اعمال صحیح فرآیندخصوصی 
س��ازی, ارتق��اء بهره وری و اس��تفاده 
حداکث��ری از مزیت ه��ای ذاتی بخش 
ریلی اس��ت موجب می ش��ود تا سهم 
حم��ل و نقل ریلی از حمل بار افزایش 
یاب��د. در نظر گرفت��ن قطارهای باری 
برنامه ای و تخصیص بهینه لوکوموتیو 
و بکارگی��ری نی��روی انس��انی مجرب 
موجب تس��ریع در ارس��ال محموالت 
و کاه��ش هزین��ه ها ش��ده و ترغیب 
صاحب��ان کاال در اس��تفاده از ش��بکه 
ریلی را به همراه خواهد داشت و نهایتاً 
اطالع دقیق از قوانین حمل و نقل بین 
المللی، مقررات و قوانین کش��ور های 
مربوط��ه، خرید خارج��ی و فعالیتهای 
بازرگانی و بازاریابی موجب تس��ریع در 
انجام امور مرتبط با حمل و نقل ش��ده 
و با کاهش هزینه ها و تسریع در انجام 
امور مربوطه ترغیب در استفاده از شبکه 

حمل و نقل ریلی را موجب می گردد.
بدیهی است فرصت ها و چالش هایی 
نیز وج��ود دارند که با بررس��ی دقیق 
می ت��وان ضمن اس��تفاده از فرصت ها 
و بهره من��دی از مزیت ه��ا چالش ه��ا 
را مدیری��ت نم��ود و موجب توس��عه 
صنعت حمل و نقل ریلی ش��د. برخی 
از راهکاره��ا عبارتند از؛ شناورس��ازی 
نرخ تعرفه حمل ریلی کاال، راه اندازی 
قطار ب��اری کامل و برنامه ای، واگذاری 
کری��دور به بخش خصوصی، تش��کیل 
نهاد تنظیم مقررات، توس��عه و افزایش 
تجهی��زات تخلی��ه و بارگی��ری کاالی 
عمومی و کانتینر در پایانه ها، توس��عه 
مناس��بات با کشورهای آسیای میانه و 
نیز کش��ورهای صادرکننده، الحالق به 
اتحادیه ها و کنواس��یون های حمل و 
نقل و تجارت، سرمایه گذاری و تجهیز 
ایستگاه های س��رخس و اینچه برون، 
توسعه ظرفیت شبکه و ناوگان با توجه 
به سطح تقاضا حمل کاال، ایجاد شبکه 
اینترنت��ی درون و ب��رون س��ازمانی و 
 )JOINT VENTURE( مشارکت 

با شرکت های داخلی و خارجی.
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امضای�قرارداد�بین�راه�
آهن�ایران�و�شرکت�

�DBIآلمان
پس از گذش��ت هش��تاد س��ال از 
زمان س��اخت راه آهن توس��ط آلمان 
به رهبري آدولف هیتلر و در راس��تای 
ایج��اد تغییرات اساس��ی و بنیادی راه 
آهن ایران و ش��رکت  DBI آلمان در 
تاریخ چهارم اس��فندماه 1394قرارداد 

همکاری امضا کردند.
به گزارش نداي حمل و نقل ریلي، 
متولیان راه آهن به منظور ایجادتحول 
و تغییرات در راه آهن به شکل اساسی 
و بنیادی و با الگوگیری از راه آهن های 
توس��عه یافته جهان با شرکت آلمانی  
DBI ق��راردادی منعق��د کردندد که 
در راستای این قرارداد مقرر شد تا در 
حوزه های مختل��ف از جمله مالکیت، 
مدیریت و پرسنل راه آهن و ارتباطات 
فراس��ازمانی و فرابخشی و ... تغییرات 
اساس��ی و بنی��ادی صورت گی��رد. به 
همین جه��ت تکنولوژی های موجود، 
قوانین و مقررات، اس��تانداردها و رویه 

ها و... مورد بازنگری قرار می گیرد.
در زم��ان آدولف هیتلر رهبر آلمان 
ناس��یونال سوسیالیس��م، روابط ایران 
و آلمان اهمیتی چش��مگیر یافته بود 
وباعث شد تا صدها مشاور، کارشناس 
و متخص��ص آلمان��ی به ای��ران آمده 
و در عرصه ه��ای گوناگون��ی چون در 
س��اخت راه آهن، صنای��ع نظامی، برق 
و بهره ب��رداری از معادن و وزارتخانه ها 
مش��غول به کار ش��وند. ق��رار بود در 
منطق��ه ای در جنوب ته��ران، مجتمع 
وس��یعی به خرج دولت آلمان ساخته 
ش��ود. از ای��ن روی ن��ام "نازی آب��اد"، 
برگرفت��ه از نام حزب نازی براي محله 

اطراف میدان راه  آهن انتخاب شد.

چهارمین�نمایشگاه�بین�
المللی�حمل�و�نقل�ریلی�

برگزار�می�شود
المللی  چهارمین نمایش��گاه بی��ن 
صنعت حمل و نق��ل ریلی و صنایع و 
خدمات وابسته از 26 تا 29 اردیبهشت 

م��اه 1395 ب��ا حض��ور و مش��ارکت 
س��ازمان ها، نهادها و چندین ش��رکت 
داخل��ی و خارج��ی در مح��ل دایمی 
نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار 

می شود.
در ای��ن نمایش��گاه ک��ه بزرگترین 
نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی 
خاورمیان��ه به ش��مارمی رود قریب به 
200 شرکت بزرگ داخلی و خارجی؛ 
تجهیزات،  تکنولوژی ه��ا،  نوین تری��ن 
صنایع و خدم��ات حوزه صنعت حمل 
و نق��ل را ارای��ه و در مع��رض دی��د 

عالقمندان قرار خواهند داد.
فراخوان به منظور س��اخت و تولید 
تجهی��زات موردنیاز ش��رکت های راه 
آه��ن، مت��رو و ش��رکت های حمل و 
نقل��ی، اط��الع رس��انی و رونمای��ی از 
آخرین دس��تاوردها و تکنولوِژی ها در 
حوزه صنعت حمل ونقل ریلی وصنایع 
وابس��ته وهمچنین نمای��ش قابلیت و 
ظرفیت ش��رکت های فع��ال در حوزه 
صنعت ریلی از جمله اهداف برگزاری 

این نمایشگاه خواهد بود .
در چهارمین نمایش��گاه بین المللی 
حمل و نقل ریل��ی و صنایع وخدمات 
وابس��ته انواع خدم��ات مختلف ریلی 
بخش مس��افری درون ش��هری، برون 
ش��هری و بخش باری، انواع واگن ها، 
واگ��ن های نیرو محرک��ه، واگن مولد، 
واگ��ن مان��وری، لوکوموتی��و برق��ی و 
دیزلی، قطع��ات مصرف��ی واگن های 
اتوبوسی، واگن های باری، شرکت های 
حمل و نقل ریلی، ش��رکت های ارائه 
دهنده خدمات پس از فروش، خدمات 
تعمیر و نگهداری و خدمات بیمه ای به 

نمایش گذاشته می شود.
اطالع رسانی از آخرین دستاوردها 
و تکنول��وژی ه��ای صنع��ت حمل و 
نق��ل ریل��ی و صنای��ع وابس��ته، ارتقا 
تولیدات داخلی، توسعه صادرات، ارایه 
توانمندی ه��ای ش��رکت های ایران��ی، 
افزایش تولید، بومی سازی صنایع ریلی 
و آشنایی تولیدکنندگان صنایع ریلی 
کشور با جدیدترین پیشرفت های روز 
این صنع��ت در جهان برخی از اهداف 
برگزاری چهارمین نمایشگاه بین المللی 
حمل و نقل و صنایع ریلی ایران است.

ب��ر  ع��الوه  نمایش��گاه  ای��ن  در 
ش��رکت های داخل��ی، ده ها ش��رکت 
خارج��ی از دیگ��ر کش��ورها از جمله 
کشورهای ایتالیا، آلمان، ترکیه، چین، 
روسیه، فنالند، انگلس��تان، قزاقستان، 
چ��ک و ... تولی��دات و خدمات خود را 

ارایه خواهند کرد.
این نمایش��گاه که با حمایت وزارت 
راه و ش��هر س��ازی، وزارت صنع��ت، 
مع��دن و تج��ارت و حض��ور راه آهن 
جمهوری اس��المی ایران؛ مترو تهران 
و کالنشهرها، شرکت های عضو انجمن 
صنای��ع ریل��ی ای��ران؛  انجمن صنفی 
شرکت های حمل ونقلی دانشکده فنی 
ومهندسی راه آهن و تولیدکنندگان و 
صنعتگران برگزار می ش��ود. همچنین 
جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید 
با س��تاد برگزاری نمایشگاه به شماره 
 88653372  -88656169 تلف��ن 

تماس حاصل کنید.

ریل�پرداز�سیر،�برترین�
شرکت�در�تعالي�

سازماني�بخش�ریلي�
کشور

در دومین جشنواره تعالي سازماني 
راه  آه��ن جمه��وري اس��المي ای��ران، 
ش��رکت ریل پرداز س��یر براي دومین 
سال پیاپي رتبه برتر را در بین تمامي 
شرکت هاي حاضر در این فرآیند کسب 

کرد.
بر مبنای ارزیابی انجام شده با مدل 
 ،RADARتعالی س��ازمانی و منطق
ش��رکت ریل پرداز س��یربرای دومین 
س��ال متوال��ی موفق ب��ه دریافت این 
موفقیت و کس��ب تقدیرنامه دو ستاره 

شد.
جمه��وری  آه��ن  راه  مدیرعام��ل 
اس��المی ایران در این جشنواره گفت: 
م��ا اگ��ر در راه آه��ن به دنبال رش��د 
موردنظ��ر درهمه بخش ه��ای باری و 
مسافری هستیم باید بتوانیم از تمامی 
ظرفیت ه��ای موج��ود خ��ود درجهت 
تعالی س��ازمانی و یکسوکردن فعالیت 
ها به طوری که یکپارچگی رابه همراه 

داشته باشد، استفاده کنیم.

محس��ن پورس��یدآقایی مدیرعامل 
راه آه��ن در دومین جش��نواره تعالی 
حم��ل ونقل ریلی که با حضور مدیران 
عامل ش��رکت های حمل و نقلی بار و 
مس��افر و همچنین ادارات کل مناطق 
راه آهن برگزار ش��د، اف��زود : هدف از 
برگزاری جشنواره جایزه تعالی حرکت 
رو به جلو ش��رکت ها و س��ازمان های 
ذیربط حمل و نقل ریلی و توسعه صد 
درصدی آنها در همه فعالیت های ریلی 

بوده است.
وی افزود: بهتر است بدانیم نابودی 
ش��رکت های حمل و نقلی در س��کون 
اس��ت بنابراین هر لحظه باید حرکت 
کنی��م و جایزه تعالی انگیزه ای اس��ت 
برای آنکه یک جهت گیری مشخص و 
سیستماتیک منظم را در فعالیت های 

خود داشته باشیم.
پورس��یدآقایی اظهار ک��رد: جایزه 
تعال��ی مدل��ی همه جانبه اس��ت چرا 
که کش��ورهای موفق دنیا از سال های 
گذشته به این تجربه رسیده اند و خوب 
اس��ت که س��ازمان ها و شرکت های ما 
نیز برای توس��عه و رونق کارهای خود 
در س��ایه تعام��ل و یکپارچگی به این 
س��مت گام بردارن��د. مع��اون وزیر راه 
و شهرس��ازی اضاف��ه ک��رد: پایه مدل 
تعال��ی حمل و نقل ریل��ی فرایندگرا و 
سیس��تماتیک اس��ت چرا که موجب 
می ش��ود عملکرده��ای س��ازمان چه 
داخل��ی و چ��ه بیرونی ارزیابی ش��ده 
وخروجی مناسبی را ارائه دهند ضمن 
اینکه این مدل به ما نشان می دهد که 
چگونه نگاهی همه جانبه در س��ازمان 

داشته باشیم. 
تا زمان��ی که نتوانیم مس��ائل خود 
ب��ا کارکنان را اصالح کنی��م و فرآیند 
ارتب��اط و تعام��ل را تقوی��ت کنی��م، 
نمی توانیم خروجی محکم و مستدامی 

داشته باشیم.
وی خاطر نشان کرد: برای دستیابی 
به تعالی سازمانی نیازمند برنامه ریزی 
برای تدوین مدل جامع تعالی، استقرار 
سیستم های نرم افزاری روز دنیا، ایده 
پردازی و خالقیت و پشتکاری و همت 

مدیران هستیم.
شرکت ریل پرداز سیر سال گذشته، 
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تقدیرنام��ه دو س��تاره در جایزه تعالی 
حم��ل و نق��ل ریلی دریاف��ت کرده و 
عنوان برترین شرکت بین تمام شرکت 
های ریلی کشور را از آن خود کرده بود 
که با وجود تغییر روش ارزیابی در سال 
جاری به روش +94 و س��خت گیرانه 
بودن این روش، با رشد امتیاز نسبت به 
سال گذشته، تقدیرنامه نامه دو ستاره 
خود را حفظ نموده و مجدداً به عنوان 
برترین ش��رکت ریلی در بین شرکت 
برگزیده شد.همچنین  های خصوصی 
این ش��رکت در سال 94 موفق به اخذ 
تقدیرنامه دو س��تاره جایزه ملی تعالی 

نیز شده است.

توسعه�ناوگان�ریلی،�
جاده�ای�و�هوایی�

اولویت�نخست�در�
فضای�جدید�بین�المللی

اقتص��اد  و  برنامه ری��زی  مع��اون 

راه و شهرس��ازی  حمل و نق��ل وزی��ر 
گش��ایش مالی و فراهم ش��دن امکان 
نقل و انتقال پول و اعتبار )س��وئیفت( 
را از نتای��ج مهم اجرای برجام خواند و 
جبران کمبود ناوگان ریلی، جاده ای و 
هوایی را اولویت نخس��ت وزارت راه و 
شهرسازی در دوران جدید بین المللی 

دانست.
این ک��ه  بی��ان  ب��ا  امین��ی  امی��ر 
سیاس��ت گذاری مناسب و راهبردهای 
اساس��ی در ح��وزه ورود س��رمایه ها و 
انتخاب سرمایه گذاران یکی از اقدامات 
بسیار مهم در فضای جدید بین المللی 
پ��س از اجرای برج��ام و لغو تحریم ها 
اس��ت، ورود دان��ش و تکنولوژی قطعا 
بای��د یکی از راهبردهای مش��خص در 

پساتحریم باشد.
وی توس��عه فعالیت ه��ا در زمین��ه 
تجارت بین الملل و بازاریابی را از دیگر 
اقدام��ات مهم عنوان ک��رد و گفت که 
قطعا با ارتقای ش��اخص های عملکرد 
لجس��تیک در این بره��ه از زمان باید 

رویکردهای مناس��بی از جمله تعامل 
با مجامع بین الملل��ی ارایه رنکینگ و 
رتبه ه��ای جهانی برقرار ش��ود. از این 
طریق می ت��وان از ظرفی��ت ترانزیتی 
ایران برای عبور کاال به اروپا اس��تفاده 

کرد.

موقعیت لجس��تیکی ایران در دنیا 
منحصربه فرد است

اقتص��اد  و  برنامه ری��زی  مع��اون 
حمل و نقل وزی��ر راه و شهرس��ازی با 
تاکی��د ب��ر این که در هیچ ج��ای دنیا 
موقعیت لجس��تیکی ایران وجود ندارد 
گفت: ایران از نظ��ر جغرافیایی از یک 
موقعیت اس��تراتژیک برخوردار است و 
این موقعیت استراتژیک غیرقابل انکار 
بوده و سلب این امتیاز از ایران ممکن 

نیست.
امین��ی با تاکی��د بر این ک��ه ایران 
امروز به عن��وان دروازه تجارت منطقه 
مطرح اس��ت و فعالیت می کند گفت: 
کش��ورهای صنعتی ش��رق آسیا برای 

ارتباط با اروپا مجبور به عبور از دروازه 
تجاری ایران هستند.

وی گش��ایش مالی و فراهم ش��دن 
ام��کان نق��ل و انتق��ال پ��ول و اعتبار 
)سوئیفت( را یکی از نتایج مهم دوران 
پس��اتحریم عنوان کرد و افزود: باید از 
این موقعیت مناسب به خوبی استفاده 

کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان 
این که در زم��ان رکود باید تصمیمات 
درست اتخاذ کرد تا در زمان رونق این 
تصمیمات منجر به فعالیت های کارآمد 
و بهینه ش��ود و اگ��ر در زمان رکود به 
خوبی تصمیم گیری کرده باشیم امروز 
که اقتصاد کش��ور در حال رونق است 
می توان راهکارهای خوب کار کردن را 

به کار گرفت.
سیاس��ت مه��م و اولویت نخس��ت 
وزارت راه و شهرسازی در فضای جدید 
از ظرفیت های  اس��تفاده  بین الملل��ی 
خال��ی ش��بکه حمل و نقل اس��ت که 
در ای��ن زمینه تامین ناوگان باید مورد 

توجه ویژه قرار گیرد.
ام��روز و ب��ا گش��ایش های جدید 
بین المللی می توان بخ��ش اعظمی از 
ظرفیت های خالی شبکه حمل و نقل 
در حوزه ه��ای حمل و نق��ل جاده ای، 
ریل��ی و هوای��ی را با توس��عه ناوگان 
مناسب جبران کرد که این موضوع در 
اولویت نخست وزارت راه و شهرسازی 

در این برهه از زمان است.
اقتص��اد  و  برنامه ری��زی  مع��اون 
حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی گفت: 
در حوزه زیرس��اخت نیز قطعا باید به 
دنب��ال فعال ک��ردن س��رمایه گذاران 
و  س��رمایه ها  چراک��ه  ب��ود  داخل��ی 
سرمایه گذاران داخلی می توانند کمک 
ش��ایانی در این زمینه داش��ته باشند. 
ضمن این که س��رمایه گذاران خارجی 
در بعض��ی از کریدوره��ای ارتباط��ی 
بین الملل��ی می توانن��د از ظرفیت های 
ایجاد شده بیش از پیش استفاده کنند.

احداث�پل�ریلي�بر�روي�
رود�آستارا

راه آهن ه��اي ای��ران و جمه��وري 
آذربایجان براس��اس موافق��ت نامه اي، 

تولید�واگن�باری�متوقف�شد�
وخرید��5000واگن�روسی

مدیرعام��ل واگن پارس ب��ا تاکید ب��ر این که در 
ش��رایط معمولی س��االنه ظرفیت تولی��د هزار واگن 
باری را داریم، گفت:  واردات 5000 واگن روس��ی با 

توجه به توانمندی های داخلی مشکوک است.
محم��د محمدی در واکنش به انتش��ار خبرهایی 
درباره خرید 5000 واگن باری از روسیه، اظهار کرد: 
واگن س��ازان داخلی در بخش تولید انواع واگن های 
باری مشکلی ندارند و به راحتی می توانند نیاز کشور 

را تامین کنند.
وی ب��ا بیان این که هم اکنون واگن س��ازان داخلی 
با حداکثر 25 درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند، 
تصریح کرد: در این ش��رایط موض��وع خرید 5000 
واگن باری از روسیه در تضاد با سیاست های اقتصاد 

مقاومتی و استفاده از ظرفیت های داخلی است.
وی ب��ا تاکید ب��ر این که کارخان��ه واگن پارس به 
تنها توانایی تولید س��االنه ه��زار واگن باری را دارد، 
افزود: در ح��ال حاضر خط تولید واگن های باری در 

کارخانه های واگن سازی کشور متوقف شده است.
مدعامل واگن پارس در ادامه با اش��اره به این که 
سال 1394 کل صنایع کشور به خصوص واگن سازان 

در رک��ود به س��ر بردند، گفت:  اگ��ر دولت برای این 
بخ��ش تامین مالی کرده و تس��هیالت مناس��بی را 

پرداخت کند، واگن سازی کشور رونق می گیرد.
محم��دی با بیان این ک��ه واردات این حجم واگن 
باری مش��کوک اس��ت و طرح این پرسش که »پس 
کارگ��روه اقتصاد مقاومتی به چ��ه منظور در هیئت 
دولت تش��کیل ش��ده اس��ت« افزود: طبیعتا هیئت 
دولت باید از واردات واگن  با توجه به توانایی کش��ور 

جلوگیری کند.
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براي احداث پل ریلي بر روي رود آستارا 
تفاهم نامه همکاري امضا مي کنند.

راه آه��ن ایران و کش��ور آذربایجان 
با هدف تامی��ن محیطي مطلوب براي 
تبادل تج��اري – اقتصادي و با در نظر 
داش��تن اهمیت حفظ و توسعه روابط 
فرهنگي و اقتصادي و با تمایل بر ایجاد 
و توسعه اتصال میان شبکه حمل و نقل 
ریلي به عنوان کشورهاي عضو کریدور 
حمل و نقل بین المللي شمال به جنوب 
و همچنین افزایش ظرفیت حمل و نقل 
ب��اري میان م��رز ، تفاه��م نامه جهت 
احداث پل ریلي بر روي رود آستار امضا 
مي کنند.ای��ن موافقت نام��ه به منظور 
احداث پل ریلي بر روي رود آس��تارا در 
مرز دولتي کشورهاي آذربایجان و ایران 

منعقد مي شود.
طراحي، نظارت و احداث پل مذکور 
مطاب��ق با تفاهم نامه طرفین بر مبناي 
استانداردهاي بین المللي و قوانین ملي 
طرفین اجرا و هر طرف باید در راستاي 

اهداف موافقت نامه حاضر، زمین مورد 
نیاز در قلمرو خود را تامین کند.

تمام هزینه هاي طراحي، س��اخت و 
نظارت بر پل ریلي در قلمرو دو کش��ور 
و س��ایر هزینه ه��اي م��ورد تواف��ق به 
صورت مساوي بر عهده طرفین خواهد 
بودضمن این که ساخت پل نباید منجر 
به تغییر حجم و مسیر جریان آب رود 
آس��تارا، بستر و خط س��احلي آن شده 
و همچنین نبای��د بر ایمني اکولوژیکي 

آسیب برساند.

مدیر�طرح�تحول�سازماني�شرکت�
راه�آهن:

ایجاد�تغییرات�اساسي�
و�بنیادي�در�راه�آهن�با�
الگوگیري�از�راه�آهن�
هاي�توسعه�یافته�جهان

مدیر طرح تحول س��ازماني شرکت 

راه آهن با اش��اره به قصد متولیان راه 
آهن به منظور ایجادتحول در سازمان 
از برنامه ریزي به منظور ایجاد تغییرات 
در راه آهن به ش��کل اساسي و بنیادي 
و با الگوگیري از راه آهن هاي توس��عه 
یافته جه��ان خبرداد و اعالم کرد: این 
تحوالت حوزه ه��اي مختلف از جمله 
مالکیت، مدیریت و پرسنل راه آهن و 
ارتباطات فراس��ازماني و فرابخشي و ... 

را در بر مي گیرد. 
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ي راه 
آهن جمهوري اس��المي ایران؛ جعفر 
محمودي مدیر طرح تحول س��ازماني 
ش��رکت راه آهن با اع��الم این مطلب 
گفت: در طول 50 سال اخیر راه آهن 
هاي دنیا حداکثر یک یا 2 بار دست به 
انقالب ریلي زدند و به صورت اساسي 
سازمان خود را متحول کرده اند اما راه 
آهن ایران از ابتداي تاس��یس تاکنون 
دچار تحول نش��ده و اگر هم تحوالتي 
صورت گرفته نهادینه و یا همه جانبه 

نبوده و به س��خن دیگر مي توان گفت 
که تنها شروع خوبي بوده که به اتمام 

نرسیده است.
وي ب��ا بی��ان این که ایج��اد تحول 
س��ازماني کاري هزینه زا و پر ریسک 
اس��ت افزود:ب��ا وجود ای��ن موانع این 
ام��کان که ه��ر روز بتوان نس��بت به 
اج��راي تحول اقدام ک��رد وجود ندارد 
اما در برخي موارد ش��رایط سازمان به 
لحاظ عملکرد به مرحله اي مي رس��د 

که نمي توان از آن دفاع کرد.
مدیر طرح تحول س��ازماني راه آهن 
با اش��اره به این که متولی��ان راه آهن 
درصدد هس��تند تا به شکل اساسي و 
بنیادي و با الگوگیري از راه آهن هاي 
توس��عه یافته جهان خ��ود را متحول 
کن��د گفت: این تح��ول در حوزه هاي 
مختلف از جمل��ه مالکیت، مدیریت و 
پرسنل راه آهن و ارتباطات فراسازماني 

و فرابخشي و ... را در بر مي گیرد.
محم��ودي تصریح ک��رد: پیرو این 
تحوالت باید در تکنولوژیهاي موجود، 
و  اس��تانداردها  مق��ررات،  و  قوانی��ن 
روی��ه ها و... م��ورد بازنگري قرار گیرد 
و راه ح��ل آن الگو ب��رداري از بهترین 
الگوه��اي دنیا اس��ت که ما به ش��کل 
به��ره  آن  از   Benchmarkting

گرفتیم .
به گفته وي مش��کل مه��م در این 
زمینه آن اس��ت که الگوهاي موجود، 
حاض��ر نیس��تند ت��ا اطالع��ات ریز و 
عملیات��ي و واقعي خ��ود را در اختیار 
دیگران قرار دهند و به ش��کل رسمي 

آنرا منتشر مي کنند.
محمودي با بی��ان اینکه در همین 
راس��تا ب��ا ش��رکت DBI ب��ه عنوان 
بزرگترین شرکت آلماني در شرف عقد 
تفاهم نامه هستیم گفت: براساس این 
قرارداد ش��رکت DBI به نمایندگي از 
ش��رکت DB مي پذیرد تنها به عنوان 
ش��ریک اس��تراتژیک، کلیه مستندات 
در ح��وزه هاي اقتص��ادي، تکنولوژي 
نرم اف��زاري و مش��اوره را در اختیار راه 
آهن قرار دهد و همراه با راه آهن ایران 
از مرحل��ه طراح��ي تا پیاده س��ازي و 
اجرا، مسیر تحول بنیادي و ساختاري 

راه آهن را طي کند.

معاون�بهره�برداري�و�سیر�و�حرکت�راه�آهن�خبر�داد:

کاهش��42درصدي�حوادث�بزرگ�ریلي�در�سال�جاري
معاون بهره برداري و س��یر و حرکت راه آهن با بیان 
این که در س��ال 1394 در بخ��ش حوادث با اهمیت و 
بزرگ، با کاه��ش 42 درصدي مواجه بوده ایم، به روند 

نزولي کاهش سوانح اشاره کرد.
به گزارش نداي حمل و نقل ریلي؛ حسین عاشوري 
در مراس��م هفته ایمني در حمل و نقل ریلي، با اشاره 
به کاهش سوانح ریلي در سال جاري گفت که در سال 
جاري در بخش خروج قطار از خط، نس��بت به س��ال 
گذش��ته 20 درصد کاهش حوادث داشته ایم ضمن آن 
که در بخش برخورد عابر پیاده با قطار نیز با کاهش 25 

درصدي نسبت به سال گذشته مواجه بودیم.
وي با بیان این که در اوایل س��ال گذش��ته حوادث 
ریل��ي ناگواري رخ داد، افزود: در س��ال 1394 تاکنون 
در بخ��ش حوادث ب��ا اهمیت و بزرگ، ب��ا کاهش 42 
درصدي مواجه بوده ایم. عاش��وري تالش ستاد ارتقاي 
ایمني راه آهن و کمیس��یون عالي س��وانح ریلي را در 
راستاي کاهش حوادث راه آهن مثبت برشمرد و گفت: 
کمیسیون عالي س��وانح ریلي از جهت بررسي سوانح، 
باالترین مسئولیت را دارد و مقررات و دستورالعمل هاي 

پیشگیرانه را تدوین مي کند.
معاون بهره برداري و س��یر و حرک��ت راه آهن بیان 

کرد: همچنین 44 دستورالعمل جدید و اصالح مقررات 
قبلي جهت پیشگیري از سوانح ریلي در این کمیسیون 

مصوب شد.
بنابرای��ن گ��زارش در ادامه ، دس��تیار وزی��ر راه و 
شهرسازي اظهار داشت: راه آهن پاک ترین مدل حمل 

و نقلي است و باید مورد توجه خاص باشد.
مرتضي باقري افزود: تعداد کش��ته ش��دگان سوانح 
ریلي ایران در س��ال 2013 در مقایسه با کشور آمریکا 
بیشتر بوده اس��ت در حالي که ما میزان سیر کمتري 

داشته ایم.
دس��تیار ویژه وزیر راه و شهرس��ازي افزود: احتمال 
کشته شدن هر فرد در تقاطع هاي ریلي هم سطح ایران 
2.3 برابر بیش��تر از کش��ور آمریکا است ، این در حالي 
اس��ت که احتمال مصدوم و زخمي ش��دن فرد در هر 
تصادف تقاطع هاي هم سطح ریلي در آمریکا 1.8 برابر 

ایران است.
باق��ري با تاکی��د بر این که غیرهمس��طح س��ازي 
مهمترین برنامه راه آهن درباره گذرگاه هاي همس��طح 
ریلي  است گفت: با توجه به محدودیت منابع مالي در 
طول س��ال، فقط تعداد کمي از گذرگاه هاي همسطح 

ریلي غیر همسطح مي شوند.
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محم��ودي مدت زم��ان اجراي این 
تحول بنیادي را حدود دو س��ال اعالم 
کرد و گفت: مش��کل اصلي در مس��یر 
ای��ن راه آهن ع��دم آمادگ��ي نیروي 
انس��اني و ساختارهاي موجود راه آهن 
و همچنی��ن عدم بلوغ و آمادگي س��از 
و کارهاي فراس��ازماني و قوانین و رویه 
مق��ررات موجود به عل��ت عدم تطابق 
با اقتضائ��ات راه آهن و آینده کش��ور 
اس��ت. به گفت��ه وي در می��ان پروژه 
ه��اي موجود، پ��روژه اي تحت عنوان 
change managment ب��ه ترویج 
ارش��اد نیروي انس��اني و بهبود فضاي 
کاري س��ازمان مي پردازد که پرسنل 
خود را براي تغییر رادیکال آماده کنند.

روسیه��5هزار�واگن�
باری�به�ایران�فروخت

با تحویل 5 هزار واگن باری از سوی 
ش��رکت روس��ی اورال واگن زاوود به 
ایران صادرات کاالهای روسی به ایران 
پس از لغو تحریم های این کشور آغاز 

خواهد شد.
ی��ک روزنام��ه روس��ی نوش��ت، با 
تحوی��ل5 ه��زار واگن باری از س��وی 
ش��رکت روس��ی اورال واگن زاوود به 
ایران صادرات کاالهای روسی به ایران 
پس از لغو تحریم های این کشور آغاز 

خواهد شد.
به نوش��ته کومرسانت، بانک دولتی 
توسعه روسیه )ونش اکونوم بانک( یک 
وام 11,2 میلیارد روبلی )140 میلیون 
دالری( به این منظور در اختیار شرکت 
اورال واگ��ن زاوود قرار خواهد داد.این 
واگن ها در بخش فنی سیس��تم ریلی 
ایران به کار گرفته خواهند شد. انتظار 
می رود تحویل واگن های مذکور قبل 

از پایان سال 2016 آغاز شود.
این توافق در شرایطی منعقد شده 
که بانک توس��عه روسیه قصد دارد به 
قرارداد صادراتی عرضه 15 هزار واگن 
ریل��ی از انواع مختلف به کش��ورهای 
ای��ران، آذربایجان، قزاقس��تان، مصر و 
کوبا کمک مالی کن��د. بعد از اجرایی 
ش��دن توافق جامع هس��ته ای در 16 
ژانویه، آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم ها 

علیه این کشور را لغو کرده اند و از این 
پس ش��رکت های خارجی می توانند با 

ایران همکاری کنند.
در اواخر ماه ژانویه، مهدی سنائی، 
سفیر ایران در روسیه گفته بود، تهران 
انتظ��ار دارد که پروژه های مش��ترک 
ایران و روسیه که س��ال گذشته آغاز 
شده اند، در سال 2016 اجرایی شوند.

پروژه های حمل و نقلی که بین دو 
طرف م��ورد بحث قرار گرفته ش��امل 
ش��رکت های بزرگ روس��ی می شد و 
ارزش آن ه��ا مجموعا ب��ه بیش از 25 

میلیارد دالر می رسد.

درآمد�ترانزیت��4برابر�
حمل�و�نقل�داخلی

درآم��د ترانزیت چه��ار برابر حمل 
و نق��ل داخل��ی مدی��ر کل راه آه��ن 
هرمزگان "بندرعباس" گفت: در صدد 
هستیم از طریق حمل و نقل ترکیبی 
و جذب صاحبان بار، بتوانیم قدم هایی 
برای توسعه س��هم ترانزیت در کشور 

برداریم.
به گزارش رواب��ط عمومی راه آهن 
جمهوری اس��المی ای��ران؛ محمد پور 
فخ��ری مدیر کل راه آه��ن هرمزگان 
)بندر عباس( با اش��اره به رش��د آمار 
جابجای��ی ب��ار در راه آه��ن هرمزگان 
گف��ت: در ده ماه��ه امس��ال نس��بت 
به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته سهم 
جابجایی بار توسط راه آهن نسبت به 
جاده با رشد 22 در صدی مواجه بوده 
که این سهم در سال گذشته تنها 7 در 

صد بوده است.
وی در ادامه با اشاره به این موضوع 
ک��ه ط��ی برگ��زاری نهمی��ن کمیته 
ترانزی��ت در ای��ن اداره کل و اولی��ن 
هم اندیش��ی صاحبان سرمایه که طی 
روزه��ای گذش��ته ش��اهد آن بودیم، 
افزود: با توجه به موقعیت استراتژیک 
راه آهن هرمزگان و بندر شهید رجایی 
، و ب��ا توجه به اینک��ه درآمد ترانزیت 
ب��ه ازای هر تن ، نزدیک 4 برابر حمل 
و نقل داخلی اس��ت، در صدد هستیم 
بتوانی��م از طریق حمل و نقل ترکیبی 
و جذب صاحبان بار بتوانیم قدم هایی 

را برای توسعه سهم ترانزیت در کشور 
برداریم.

با توجه ب��ه تاکیدات مدیرعامل راه 
آهن مبنی بر ارائ��ه راهکارهایی برای 
افزای��ش س��هم ترانزی��ت، در این هم 
اندیش��ی ها محور اصل��ی بحث های 
م��ا ب��ا مدی��ران و معاون��ان راه آهن، 
اتخاذ تصمیماتی ب��رای رونق ترانزیت 
و همچنی��ن در نظ��ر گرفتن مش��وق 
هایی برای بخ��ش خصوصی و تجار و 

بازرگانان بوده است.
و  تس��هیالت  راس��تا  همی��ن  در 
تمهی��دات راه آهن برای رونق و ایجاد 
تشکل حمل و نقل ترکیبی با محوریت 
راه آه��ن ، ترغی��ب م��ردم و صاحبان 
واردات و صادرات به استفاده از شبکه 
ریلی ، مورد بررس��ی قرار گرفته است 
که امیدوریم در آین��ده ای نه چندان 
دور ش��اهد رون��ق چش��مگیر س��هم 

ترانزیت در این منطقه باشیم.

بیانیه�شرکت�راه�آهن�
دولتی�ایتالیا�درباره�

همکاری�با�ایران
ش��رکت راه آه��ن دولت��ی ایتالیا 
موس��وم به فروی دلو استاتو  اف اس 
اعالم کرد: این ش��رکت توافقنامه ای 
با همت��ای ایرانی خود برای توس��عه 
سیس��تم راه آه��ن ایران امض��ا کرده 
است. شرکت های خارجی پس از لغو 
تحریم ه��ای اعمال ش��ده علیه ایران 
در ارتباط با برنامه هس��ته ای، مشتاق 
به بهره برداری از فرصت های اقتصادی 

هستند.
"رناتو ماتس��ونچینی" مدیر اجرای 
ش��رکت فروی ای��ن توافقنام��ه را با 
محسن پور س��ید آقایی معاون وزیر 
حمل و نقل و رییس راه آهن ایران در 
جریان سومین ماموریت تجاری ایتالیا 
به تهران طی ماه های اخیر امضا کرد.

در بیانی��ه فروی آمده اس��ت: این 
توافقنام��ه یک اعتب��ار صادراتی پنج 
میلیارد یوروی��ی را از جانب ایتالیا به 
شرکت راه آهن ایران در بر می گیرد. 
گروه اف اس در مورد خطوط راه آهن 
سریع السیر و متعارف از جمله برنامه 

کامل پرس��نل آموزش��ی به راه آهن 
ایران کمک خواهد کرد.

اف اس در 'خ��ط مق��دم ' برنام��ه 
ریزی و احداث خطوط راه آهن سریع 
السیر بین شهرهای تهران و همدان و 
اراک و قم قرار خواهد داش��ت. ایران 
در صدد توسعه شبکه راه آهن خود به 
25 ه��زار کیلومتر از ده هزار کیلومتر 
فعلی اس��ت و 7500 کیلومتر آن در 

دست احداث است.

رونق�سیستم�های�
حمل�و�نقلی�و�هماهنگی�

آنها�در�یک�مسیر
در ص��ورت مش��ارکت در اج��رای 
طرح های توس��عه ای و عمرانی و حمل 
و نقل��ی یکپارچ��ه در کش��ور، 3 تا 7 
س��ال آینده ش��اهد رونق سیستم های 
حم��ل و نقل��ی و هماهنگ��ی آن ه��ا 
 در ی��ک خط و مس��یر خواهی��م بود.
ب��ه نق��ل از رواب��ط عموم��ی راه آهن 
جمه��وری اس��المی ای��ران، حس��ین 
ایمان��ی جاجرمی دانش��یار دانش��گاه 
ته��ران درب��اره یکپارچگ��ی مده��ای 
حم��ل و نقل��ی در کش��ور گف��ت: تا 
برنامه ریزی ه��ای ناحیه ای و منطقه ای 
و همچنین آمایش س��رزمین در کشور 
صورت نگیرد، نمی توان به یکپارچگی 
در سیس��تم ها و مدهای مختلف حمل 
و نقلی دس��ت یافت، ام��ا این موضوع 
در کش��ورهای اروپایی چون س��وئیس 
از س��ال ها قبل کامال نهادینه شده به 
طوریکه مسافران با سهولت کامل می 
توانند از طریق قطارهای سریع السیر به 
 هر مقصدی که بخواهند، جابجا شوند.
در کش��ورهایی که دارای راه آهن های 
سریع الس��یر هس��تند، اتصال خطوط 
مختلف حم��ل و نقلی به نحو مطلوبی 
انجام شده و دولت و مسئوالن ذی ربط 
کشوری حمایت های الزم را برای این 
تعامالت داشته اند که راه آهن کشور طی 
دو سال اخیر اقداماتی را برای عملیاتی 
شدن قطارهای سریع السیر و قطارهای 
حومه ای صورت داده اما هنوز در ابتدای 
راه برای یکپارچگی تمامی مدل ها چه 
 در درون و چه بیرون ش��هر قرار داریم.
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شــرکت�های�عضو�انجمن�صنفی�شــرکت�های�حمل�ونقل�
ریلی�و�خدمات�وابسته�

راه آهن حمل ونقل
مدیرعامل: 

محمدجواد انتظاری
تلفن: 66424900
نمابر: 66421216

قطارهای مسافری و 
باری جوپار
مدیرعامل: 
عباس فروتن

تلفن: 44281610
نمابر: 44281613

ریل سیرکوثر
مدیرعامل: 
محمد  مهری

تلفن: 88889026
نمابر: 88660913

 آسیا سیرارس
مدیرعامل: 

منوچهر هادی 
تلفن: 031-36505026-8
نمابر: 031-36504798

آهن ریل کاران

مدیرعامل:
 حسن منجزی پور

تلفن: 0611-2275969
نمابر: 0611-2275969

بهتاش سپاهان

مدیرعامل: اصغر ضیایی
تلفن: 0313-6692065
نمابر: 0313-6694994

پرسی ایران گاز
مدیرعامل: 

حمیدرضا حدادی
تلفن: 88900141-7
نمابر: 88904053

ترکیب حمل و نقل
مدیرعامل: عبادا... فروزش
تلفن: 66913928
نمابر: 66913924

توکا ریل

مدیرعامل: بهرام پرورش

تلفن: 0313-6690۲۸۲
نمابر: 0313-6690۲۸5

توکا کشش
مدیرعامل: 

احمد کریمی پور
9-95019928-0313:تلفن

6295968-0313:فکس

حمل و نقل بین المللی 
کشتیرانی برادران 

مجدپور
مدیرعامل:

 مجید مجدپور
تلفن: 88347447
نمابر: 88303341

حمل و نقل ترکیبی 
کشتیرانی ج.ا.ا

مدیرعامل: 
عزیز بیگی بکتاش
تلفن: 88140660
نمابر: 88303953

توسعه حمل و نقل بین المللی  
پارسیان

مدیرعامل:
 ناصر بختیاری

تلفن: 88308696
نمابر: 88837623

 حمل و نقل چندوجهی 
سایپالجستیك
مدیرعامل: 

محمدعلی قادری
تلفن: 44181611
نمابر: 44527803

بیكران قشم
مدیرعامل: 

مهرداد داودی
تلفن: 88850542
فاکس: 88850870

حمل و نقل ریلی 
راهوار کویر

تلفن: 88969672
نمابر: 88950895

ریل ترابر فجر
مدیرعامل:

 سید احمد مجتبائی
تلفن: 88797856
نمابر: 88770459

ریل پرداز سیر
مدیرعامل: 

محسن فاتحی زاده
تلفن: 88707571
نمابر: 88709689

ریل کاران ورسك
مدیرعامل: 

ابراهیم نصیری دهقان
تلفن: 77624770
نمابر: 77645689

 ریل ابریشم پارس
مدیرعامل: 

میثم نقدی نژاد
تلفن: 88324334
نمابر: 88324335

سمند ریل
مدیرعامل: 

امیررضا طاهریان
تلفن: 44180195
نمابر: 48279329

ریل پارس سینا 

مدیرعامل: 
علی اصغر مظفری فرد

تلفن:9 -88801898
نمابر:9 -88801898

فوالدریل جنوب

مدیرعامل: حافظ نظری
تلفن: 88049300
نمابر: 88043226

شرکت فوالدریل توس
مدیرعامل: 

غالمرضا میالنلو

تلفکس: 0513-8441292-3

کاروان ریل گلستان

مدیرعامل: 
رحمت اهلل عسکری

تلفن: 0313-6204066
نمابر: 0313-6204066
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مهندسی ساختمان و 
تأسیسات راه آهن )باالست(

مدیرعامل:
سیروس جعفری

تلفن: 88955851
نمابر: 88963868

حمل ونقل ریلی 
رجاء

مدیرعامل: 
سیدحسن موسوی نژاد

تلفن: 88310880
نمابر: 88834340

حمل و نقل بین المللی 
وانیاریل

مدیرعامل: سیدعلی امیر
تلفن: 22064300
نمابر: 22064301

 راه آهن شرقی بنیاد
مدیرعامل: 

علیرضاشیخ طاهری

تلفن: 88711163-9
نمابر: 88101172

ریل ترابر سبا
مدیرعامل: 

محمد جواد فخاری
تلفن: 88480004
نمابر: 88724989

قطارهای مسافری 
هستیا

مدیرعامل: 
محسن محمدعلی
تلفن: 55124943
نمابر: 55125965 

مهتاب سیرجم
مدیرعامل: 

محسن یاوری
تلفن: 88481042
نمابر: 88481042

نورالرضا)اصفهان(
 مدیرعامل:

 احمدرضا صبری
تلفن: 8800935-7
نمابر: 88909775

تجهیزات ناوگان 
ریلی البرز نیرو

مدیرعامل: مجتبی لطفی
تلفن: 88705295
نمابر: 88552898

راهوار نیرو آریا
مدیرعامل: 

مسعود استاد عظیم
تلفن:88170546
نمابر: 88748311

ناوگان ریل الوند نیرو
مدیرعامل:

 ابراهیم پاشنا
تلفن: 88729325
نمابر: 88705167

نماد ریل گستر
مدیرعامل: 

مسعود زحمتکش
تلفن:4 -88140323
نمابر: 88140325

پیروز حمل ونقل
مدیرعامل:

 یوسف اسکندری
تلفن: 88545626
نمابر: 88545628

حمل ونقل ریل 
گستران فیلدار

مدیرعامل: 
علی محمد صادقی
تلفن: 88514065
نمابر: 88514070

حمل و نقل بین المللی 
خوشنام راه
مدیرعامل: 

سید محمود کمالی
تلفن: 88523995
نمابر: 88523998

حمل و نقل بین المللی 
پاکان ترابر
مدیرعامل: 

مهدی اسدپور منفرد
تلفن: 88844545
نمابر: 88829335

آهودشت غزال
مدیرعامل: علی اکبر 

همتی آهوئی
تلفن: 77507472
نمابر: 77507472

تأمین ترابر سبز )صبا(

مدیرعامل: 
سید مجید فاضلی

تلفن: 88901549
نمابر: 88909646

چرخ ریل راهبر
مدیرعامل: 

حمید محمد ظاهری
تلفن: 55125082
نمابر: 55125015

خدماتی بازرگانی 
نادرکاران فردا

مدیرعامل: 
خانم نادیا خان نخجوان

تلفن: 88312266
نمابر: 88312267

راهبر سیر سمنگان
مدیرعامل: 

سیدحسین هاشمی 
تلفن: 88799442
نمابر: 88889026

سیمرغ آهنین
مدیرعامل: محمود قیام

تلفن: 55464601
نمابر: 55668541

شهاب سیر غزال
مدیرعامل: 
علیرضا نوری

تلفکس: 55125606

 سپیدار ریل ایرانیان
مدیرعامل: یوسف رودگر

تلفن: 55664846
نمابر: 55664846

کمال نقش دانش)کمند(
مدیرعامل: 

کمال الدین سخا
تلفكس: 55۸1۸۸5۲

صندوق پستی:
16765-3۸13

اعضای انجمن
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سفیر ریل آسیا
مدیرعامل: 

محمد خان احمدی
تلفن: 88863155-7
نمابر: 88313043

مهندسی
 و بازرگانی راهیان 

عصر دایا
مدیرعامل:

مرجان عالیوند
تلفکس: 66564065

ماربین)قطارسبز( 
مدیرعامل: محمود امامی

تلفن: 88840520
نمابر: 88840372

راهبران مشتاق یزد
مدیرعامل: 

محمدمیرجلیلی
تلفن: 0353-8262901

6294314
فکس:0353-6244442 

راه آهن کشش
R.A.K

مدیرعامل: 
طاهر افشار

تلفن:66939440
فکس:66916188 

گهر ترابر سیرجان
مدیرعامل: 
علی سلیم نیا

تلفکس:88984182-3

مدیرعامل: 
مهدی ابراهیمی

تلفن:86014125
نمابر:86014134

فوالد ریل دنا
مدیرعامل: 

علیرضا احتشامی 
تلفن: 88539561
نمابر: 88539569

 لكوموتیو ریل الوند
مدیرعامل: 

محمود خاکپور
تلفن:88048992
نمابر:88043226

در جستجوی بهار ریلی 
سال جدید، امید جدید

سرعت سرمایه گذاری در ناوگان فرسوده  ریلی و بیان واقعیت ها
 سال ۹۴، سخت ترین سال مالی شرکت های خصوصی ریلی

با ما تماس بگیرید

22668655

جهت سفارش 
تبلیغات در ماهنامه
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