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 نقش انجمن ها 
در ایجاد فضای مساعد کارآفرینی

در اج��رای هر چه بهتر قانون مس��تمر محیط کس��ب و کار 
مصوب م��ورخ 1390/11/16 مجلس ش��ورای اس��امی و در 
راس��تای ایجاد فضای مساعد و مناسب کارآفرینی و رفع موانع 
کسب و کار و نیز تداوم فعالیت تشکلها در زمینه حفظ حقوق 
و منافع مش��روع و قانون��ی اعضاء و همچنین ب��ه منظور قوام 
بخش��ي به ماندگاري قوانین و مقررات اجرایي و تعامل مستمر 
فعاالن اقتصادی و تاش برای حل مش��کات بخش خصوصی 
و ارائه پیش��نهادهای الزم به مس��ئولین دولت��ی و متولیان امر 
صنع��ت حمل و نقل ریلی بعنوان کانوني از اندیش��ه هاي موثر 
درکمك به تصمیم سازي متولیان اموردرمدیریت و اداره صنایع 
و حوزه هاي فعالیت اقتصادي حضور تش��کل ها در جامعه امري 

قطعي است. 
 نقش انجمن ه��ا و اتحادیه ها به میزان توجه و میدان دادن 
براي عرضه پیش��نهادات و خواس��ته هاي ذینفعان هر قانون و 
دستورالعملي بیش��تر بوده اس��ت را میتوان در مقایسه کشور 

هاي توسعه یافته  باسایر کشورها بخوبي مشاهده کرد. 
هر چند فرهن��گ عمومي مدیریت نهاده��اي حاکمیتي در 
کش��ورمان ایران متاثر از پیش��ینه تاریخي در روح و دل جان 
مدی��ران  نه��اد حاکمیت و قانون گذاري بوده و هس��ت با این 
فرضیه که ما خیر خواهان واقعي هستیم مجال مشارکت کافي 

و موثر را از این نهاد ها گرفته است.
هرچند که بای��د بپذیریم که چالش ها ودرك نیازها و اتخاذ 
تصمیمات اجرایي بین دو قطب حاکمیت و نهاد هاي اجتماعي 
و صنف��ي امري طبیعي اس��ت و با ن��گاه اس��تفاده حداکثري 
میبایس��ت متولیان کسوت مدیریت وتنظیم کنندگان مقررات 
ب��دون اخذ نظ��رات و مش��کارکت واقعي و نه تش��ریفاتي این 
انجمن ه��ا اهتمام ویژه مصروف  دارند، ولی با توجه به اینکه هر 
فعال اقتصادي با هدف کس��ب ارزش آفریني به سود و توسعه 
میاندیشد الزم است امور صنعت ریلي با جهت گیري نیاز هاي 
واقعي حمل و نقل ریلي که بعنوان عامل تاثیر گذار در توسعه 

اقتصادي دارد کوشاتر شود. 

با این توضیحات امید است که بتوان فعالیت هایی را به شرح 
ذیل در انجمن پیگیری و دنبال نمود:

1- شناس��ایي و تعریف کسب وکار هاي جدید و اجازه فعال 
شدن آنها 

٢- تقویت نقش مشارکت در تصمیم سازي و تصمیم گیري ها 
نه تنها در س��طح ش��رکت راه آهن جمهوري اس��امي بلکه در 

مجلس شورای اسامی و کمیسیون هاي مختلف آن.
3- کاه��ش تدریجي و ح��ذف فعالیت ش��رکت هاي تحت 

مدیریت و متعلق به راه آهن در جهت اصاح فضای رقابتی.
٤- پیگی��ري دغدغه ها و خواس��ته هاي صنع��ت در رقابت 
با س��ایر ش��قوق حمل و نقل در افزایش بهره وري مخصوصا در 

شاخص هایي مانند سرعت بازرگاني حمل بار و مسافر .
٥- توجه ب��ه عوامل تاثیر گ��ذار در افزایش س��هم ریلي در 
حمل و نقل بار و مس��افر که در حال حاضر س��هم تاثیر گذاري 

ندارد .
6- حضور پر رنگ انجمن در نهاد هاي پارلمان بخش خصوصي 
و در مجلس شورای اسامی بمنظور رفع ضعف در برنامه ششم 
که متاس��فانه توجه اندکي به بخش ریلي داشته و بیشتر براي 
رفع تکلیف، نمایندگان و دولت به گنجاندن بندهایي بس��نده 

کرده اند.
٧- تش��ریح و تبیین این حقیقت که باید دولت در اقتصادي 
ک��ردن فعالیت ها مخصوصا حمل و نقل ریلي مس��افري اهتمام  
ویژه تري داش��ته باشد وگرنه هر روز شاهد کاهش سهم ریلي و 
افزایش سهم سایر بخش هاي پر هزینه حمل و نقل خواهیم بود.

8- توجه به س��یر تح��والت تکنولوژي و تغیی��ر پارادایم ها، 
اس��تفاده از فرصت ه��اي جدید و ایجاد کس��ب و کار جدید و 

کاراتر. 
9- اهتمام جدی برای رفع موانع موجود در راس��تای توسعه 
و همچنین نوس��ازی ناوگای ریلی از جمله رفع محدودیت های 
واردات و ثبت سفارش واردات ناوگان ریلی مطابق قانون بهبود 

مستمر محیط و کسب و کار.

رئیس هیئت مدیره
محمد رجبی
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جناب آق�ای مهندس میالنلو مدیر عامل محترم ش�رکت فوالد 
ریل توس دریافت تندیس طالیی و لوح تقدیر »اس�تقامت ملی در 
تولید و خدمت« از دس�ت معاون محت�رم اجرایی رئیس جمهوری 
راکه قطعا با درایت، هوش�مندی و ت�الش جنابعالی و هیات مدیره 
محترم، کادر مدیریت، تالش کارکنان ، حمایت س�هامداران بویژه 
با بس�تر س�ازی راه آهن و صنعت فوالد کش�ور وحمایتهای دست 
اندرکاران صنعت حمل ونقل ریلی حاصل شده است.را به جنابعالی 
وکلیه مدیران وعوامل آنشرکت وسهامدان تبریک و تهنیت عرض 
نم�وده، توفیق بیش از پیش جنابعالی وس�ایر مدیران آن ش�رکت 

ریلی محترم رااز درگاه خداوند متعال مسئلت مینمایم.
همواره موفق  ومنصور وپایدارباشید.

با احترام رضا میراشرافی مدیر اجرائی انجمن صنفی .
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طي ماه  ها و س��ال هاي گذش��ته 
نوس��ازي ناوگان ريلي و فرس��ودگي 
آن يكي از مس��ائل و بحث هاي مهم 
بين فعاالن حوزه ريلي است. ناوگاني 
ك��ه عالوه بر اين كه گران مي رود و 
آرام به علت فرس��ودگي هزينه باالي 
نگه��داري را ب��ه صاحبانش تحميل 
و اگر مسافر س��وار بر آن باشد جان 
سرنش��ينانش را به خطر مي اندازد. 
خري��د واگن از خ��ارج و يا توليد آن 
در داخ��ل تبديل به يك كش��مكش 
و  مع��دن  صنع��ت،  وزارت  مي��ان 
اس��المي،  تجارت، مجلس ش��وراي 
س��ازندگان داخلي واگن و در سوي 
مقابل شركت هاي حمل و نقل ريلي 
بخش خصوصي ش��ده اس��ت. از يك 
س��و مي بينيم وزير صنعت، معدن و 
تج��ارت در آذر ماه س��ال 1394 در 
جري��ان برگ��زاري "نمايش��گاه ملي 
صنايع روس��يه" با عن��وان "گفتمان 
و هماي��ش تجاري صنعت��ي ايران و 
روس��يه" در تهران، همراه با همتاي 
روسي خود از نمونه واگن هاي باري 
كه ق��رار بود به ايران فروخته ش��ود 
رونماي��ي مي كند و از س��وي ديگر، 

آق��اي وزي��ر محترم در ش��هريورماه 
1395 رس��ما اع��الم مي كند: "روي 
ريل مي ايستم و اجازه ورود واگن هاي 
روسي را نمي دهم". در اين ميان بال 
تكليفي و س��ردرگمي ش��ركت هاي 
حم��ل و نقل ريلي ك��ه نياز مبرم به 
واگن، به وي��ژه واگن هاي باري دارند 
ديدني و شنيدني است. مديران اين 
ش��ركت ها به واض��ح نمي دانند براي 
تامي��ن واگن ه��اي مورد ني��از خود 
دس��ت به دامن كدام نهاد  بش��وند. 
نه مي توانند چش��م به توليد داخلي 
داش��ته باش��ند، نه مي توانن��د وارد 
كنن��د. اميد به تولي��د داخلي ندارند 
چ��ون كه تولي��د كنن��دگان داخلي 
نمي توانند با كمب��ود نقدينگي خود 
پاس��خگوي نياز آنان باش��ند. امكان 
واردات واگ��ن از خ��ارج را ندارند به 
دليل اين ك��ه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و مجلس ش��وراي اسالمي 
در چهارچ��وب برنام��ه حماي��ت از 
توليد كنندگان داخلي اجازه واردات 
نمي دهن��د. اين طنز تل��خ هنگامي 
تلخ تر مي شود كه هيچ مقام مسئولي 
چه در وزارت صنعت، معدن و تجارت 

و چه در راه آهن پاسخگوي اين وضع 
نيستند. و هر كدام به نوعي از پاسخ 
دادن ش��انه خالي مي كنن��د. اخيرا 
هياتي متشكل از مقامات راه آهن و 
مالكان بخش خصوصي و سازندگان 
به روسيه سفر كرده اند تا گره گشاي 
اين كالف سردرگرم باشند اما وقتي 
زمان ش��فاف س��ازي مي شود بيشتر 

آب را گل آلود مي كنند. 
آم��ار و ش��اخص ه��اي س��رمايه 
گ��ذاري طي س��ال ه��اي 1384 تا 
1393 در بخش ناوگان ريلي از جمله 
مس��افري، باري و لكوموتيو نشان از 
زن��گ خطري ج��دي در توقف قطار 
س��رمايه گذاري در اين ناوگان دارد. 
مي ت��وان نتيجه گرفت براي حل اين 
مش��كل با يد تصمي��م گيري در حد 
يك بح��ران در صنعت ريلي باش��د. 
ش��عار حمايت از توليد كنند داخلي 
و ايجاد اشتغال، شعار خوبي است؛ به 
شرطی كه عمل نيز به همراه داشته 
باش��د. نتيجه آن وضعيت  نابسامانی 
است كه برای  توليد كننده و خريدار  

فرام شده است.
با ابالغ سياس��ت ه��اي اصل 44 

قانون اساس��ي ناوگان مس��افري راه 
آهن صد درص��د به بخش خصوصي 
واگذار شد. اگر چه حدود 70 درصد 
اي��ن ناوگان كه متعلق به رجا بود به 
ص��ورت تكليفي و غير كارشناس��ي 
رد  ب��راي   1389 س��ال  اواخ��ر  در 
دي��ون دول��ت، در اختيار س��ازمان 
تامين اجتماعي ق��رار گرفت. جالب 
اي��ن كه از زماني اي��ن اتفاق رخ داد 
ه��ر زمان به آم��ار واگن هاي نو وارد 
ش��ده به ناوگان ريلي نگاه مي كنيم 
مي بينيم كه اهداف پيش بيني ش��ده 
در سند چش��م انداز برنامه چهارم و 
پنجم تحقق نيافته اند و هميش��ه به 
سال هاي بعد موكول شده است. اگر 
واگني به ناوگان مسافري هم اضافه 
شده باش��د واگن دست دومي است 
كه بازس��ازي ش��ده و واگن نو بسيار 

اندك بوده است.
حال س��وال اين اس��ت ك��ه براي 
توس��عه ناوگان ريلي چ��ه بايد كرد؟ 
بايد اصول و مبناي همكاري بين راه 
آهن جمهوري اسالمي ايران و بخش 
خصوصي، مفاد قانون دسترسي آزاد 
به ش��بكه حم��ل و نقل ريلي باش��د 
نه ديدگاه هاي ش��خصي مديران راه 
آهن و سرمايه گذاران. راه آهن بخش 
خصوصي را به چش��م شريك تجاري 
ببين��د و ه��ر دو بر اس��اس قانون و 
تعهداتشان عمل كنند. آيين نامه های 
ماده 6 و تبص��ره )2( م��اده )1( قانون 
دسترس��ي آزاد به ش��بكه حمل و نقل 
ريلي كه از س��ال 1384 تا كنون تهيه 
نشده است توسط راه آهن و با همكاري 
بخش خصوصي تهيه و به تاييد وزارت 
راه و شهرس��ازي برسد. حق دسترسي 
كاهش يابد.براي خريد س��االنه 4000 
ان��واع واگ��ن تس��هيالت ارزان قيمت 
تامين ش��ود. س��امانه فروش بليت به 
بخش خصوصي واگذار ش��ود. راه آهن 
از پرداخت��ن به ام��ور تصدي گري كه 
مربوط به بخش خصوصي است پرهيز 
كند. ميزان بهره وري در سير و حركت 
ك��ه كمتر از 75 درصد در ش��بانه روز 
است س��االنه 20 درصد افزايش يابد تا 

به مرز 300 كيلومتر در روز برسد.
حميدصديق پور

مدير مسئول

 تا كي ناوگان فرسوده
گران رود و آرام
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تاریخچه نوروز:
مطاب��ق عقايد زرتش��ت، ماه فروردي��ن )اولين 
ماه تقويم شمس��ی( به فروشی )سرزندگی( اشاره 
دارد ك��ه دنيای مادی را در آخرين روزهای س��ال 
دچار تح��ول می كند. بنابراين زرتش��تيان ده روز 
آخر س��ال را برای اينكه ارواح نياكان خود را شاد 
كنند. گرامی می دارند ممكن اس��ت اين سنت كه 
بعضی ها قبل از ن��وروز و برای زيارت اهل قبور به 
گورستان ها می روند ريشه در اين باور داشته باشد. 
قصه ه��ای ديگری در مورد مبداء نوروز نقل ش��ده 
اس��ت كه عبارتند از: روايتی است كه كيا خسرو، 
پس��ر پرويز بردين��ا، در روز اول فروردين به تخت 
سلطنت نشست و ايرانشهر را به اوج شكوفائی خود 

رساند. 
رواي��ت ديگ��ر اينك��ه در اين روز خ��اص )اول 
فروردين( جمش��يد، پادش��اه پيش��دادی بر روی 
تخت طالئی نشس��ته ب��ود در حالی كه مردم او را 
روی شانه های خود حمل می كردند، آنها پرتوهای 
خورش��يد را بر روی شاه ديدند و آن روز را جشن 

گرفتند. 

روايت��ی ديگر به حضرت س��ليمان برمی گردد، 
گفته شده است سليمان كه حلقه خود را گم كرد 
و در نتيجه حكومتش را از دست داد. بعد از اينكه 
چه��ل روز به دنبال آن گش��ت و در چنين روزی 
حلقه خود را يافت و دوباره به حكومت رس��يد. از 

اين روز مردم آن روز را نوروز ناميدند.
در جای ديگر عالمه مجلس��ی رحمت ا... عليه 
)در س��ماء العالم( آورده اس��ت ك��ه حضرت امام 
جعفر صادق عليه السالم فرمودند در آغاز فروردين 
حضرت آدم آفريده ش��د. و نيز گفته اند در چنين 
روزی بوده اس��ت كه پيامبر اسالم )ص( در دشت 
غدير خم برای حض��رت اميرالمؤمنين علی )ع( از 

مردم بيعت گرفتند.
از امام موسی ابن جعفر )ع( نقل شده است كه 
اين روز بس��يار قديمی است و روز نوروز خداوند از 
بندگان پيمان گرفت كه او را پرس��تش كنند. و به 
آئين فرستادگانش در آينده و دستوراتش را انجام 
دهند. و در اين روز بود كه س��روش پيام جبرئيل 
امين بر پيامبر اسالم )ص( فرود آمد و هم در اين 
روز بود كه حضرت ابراهيم خليل ا... بتها را شكست 
و مردم را به توحيد فراخواند. بنا به روايتی سلمان 

فارسی گفته اس��ت روز فروردين هورمزد نام دارد 
كه از نامهای خداوند اس��ت و روز بسيار فرخنده و 
نيكويی اس��ت نوروز باستان با اين مايه در جريان 

طبيعی به استمرار خود ادامه داده است.

مبنای محاسبه روز نوروز:
ابت��دا روز اول فروردين در س��ال تغيير می كرد 
يعنی نوروز در آغاز اعتدال ربيعی قرار نداشت. در 
دوازدهم ماه حوت يا اس��فند سال 467 ق بود كه 
ملكش��اه سلجوقی، دستور داد تا منجمان محاسبه 
دقيقی از س��ال خورش��يدی را انجام دهند و روز 
اول فروردين و روز نوروز را معين كنند. بر اس��اس 
محاس��به خواجه عبدالرحمن خازنی، اخترشناس 
م��رو  اول فروردي��ن را هجده روز جل��و برده و در 
ابتدای اعتدال به��اری، يعنی فروردين واقعی قرار 
داد در محاس��به جديد هر س��ال را در چهار نوبت 
365 روز و سال پنجم را 366 روز محاسبه كردند 
البته پس از هر هشت دوره چهارساله، سال پنجم 
را 366 روز ق��رار می دادند. بدين ترتيب روز نوروز 
به عنوان نخس��تين روز فروردين ماه از آن س��ال 

ثابت ماند.

گردآورنده: رضا میراشرافی

 از نوروز باستانی
بیشتر بدانیم؟

5 شماره��27-�اسفند�95

عیدانه



در س��ال 1304 خورش��يدی )مطابق با 1343 
تقوي��م  اي��ران  در  مي��الدی(   1925 و  قم��ری 
خورش��يدی بعنوان تقويم رس��می پذيرفته ش��د. 
و تنها بجای افزودن پنج روز به س��ال، ش��ش ماه 
نخس��ت سال را س��ی و يك روز و پنج ماه دوم را 
س��ی روز و اسفند را بيس��ت ونه روز قرار دادند كه 
هر چهار يا پنج سال، س��ی روز محاسبه می شود. 
سالی كه اسفند آن س��ی روز بود كبيسه ناميدند 
)در يك دوره 33 ساله( 8 سال كبيسه وجود دارد. 
يعنی در هر دوره يكبار بجای هر چهارسال، بعداز 

پنج سال كبيسه می شود

نوروز در گستره جغرافیا:
در فرهنگ و س��نن هر ق��وم و ملتی، روزهايی 
وجود دارد كه ريش��ه تاريخی و فرهنگی داشته و 
جلوه ای از باورهايی اس��ت كه حتی تا مقدس��ات 
دينی و مذهبی آنها پيش رفته و هويت فرهنگی و 
تاريخی آن جامعه را به نمايش گذاش��ته است. هر 
قومی بر اساس تاريخ و فرهنگ و مذهب خود آغاز 
سال نو را در قالب برپايی مراسم و جشن های ملی 

و مذهبی پاس می دارد.
عي��د نوروز و جش��ن های س��ال ن��و در نزد ما 
ايرانيان با برخورداری از يك فرهنگ و تاريخ اصيل 
و طوالن��ی و همچنين همزمانی آن با جان گرفتن 
مجدد زمين و حيات هستی اين امتياز خاص را به 
آن بخش��يده است كه از اعياد سال نو اقوام و ملل 
ديگر ممتازتر و متمايز باش��د. و آئين باستانی آن 
فراتر از تجديد خاطره يك تمدن بلكه حلقه پيوند 
سال های گذشته، حال و آينده است و به اين سبب 
اس��ت كه پس از ظهور اسالم هم در اين سرزمين 
فضيلت بيش��تری می يابد و در بزرگداشت آئين و 

مراسم آن تأكيد ورزيده می شود. گفته شده است 
آفرينش و هبوط آدم ب��ه زمين و همچنين بعثت 
پيامبر اكرم )ص( و امامت حضرت علی )ع( نيز در 
اين روز آغاز شده است. مجموعه اين عوامل باعث 
گرديده كه علی رغم گذر س��اليان بس��يار و سير 
پرفراز و نش��يب تاريخ، نوروز نه تنها در ايران بلكه 
ه��ر آنجائی كه فرهنگ و تم��دن كهن ايران اثری 

دارد همچنان پايدار و استوار بماند.

نوروز در ایران:
برگ برگ صفحات تاريخ ايران گواهی می دهد 
ك��ه نوروز باس��تانی هم��واره كهن ترين س��نت و 
عزيزترين روز س��ال نزد ايرانيان بوده است. نوروز 
ب��ر جای مانده از روزگاری اس��ت كه جز با كمك 
خيال و جز مدد افسانه و اسطوره راهی به آن ديار 
نيس��ت. در گردونه س��االنه تكرار، نوروز يك تنوع 
روحی و يك انبس��اط روانی اس��ت كه قوم ايرانی 
دوام خويش را در فراز و نش��يب تاريخ مديون اين 
سنت ديرينه و خردمندانه است. نوروز كه با فلسفه 
خوبی و پاكی و اميد و ش��ادی و خش��يت انسانی 
همراه اس��ت ريش��ه ای بس��يار كهن در اسطوره و 

زندگی و روح مردم ايران زمين دارد.
ب��ا طل��وع دين اس��الم در اين س��رزمين كهن 
نوروز زيباتر ش��د و بزرگترين حادثه تاريخ اس��الم 
به خصوص تش��يع يعن��ی اعالم والي��ت علی بن 
ابيطالب علی )ع( در روز غديرخم از س��وی پيامبر 
اكرم )ص( در نخس��تين روز بهار مصادف با نوروز 

باستانی بوده است.
ماي��ه مباهات اس��ت ك��ه ايرانيان توانس��ته اند 
چنين مراس��م باشكوه و جش��ن فرخنده ای را در 
جهان پديد آورند. زمانی كه مردم در كنار س��فره 

هفت س��ين نشس��ته اند و عقربه های ساعت، زمان 
تحويل سال نو را نش��ان می دهد، اتفاق مهمی در 
جهان طبيعت در حال وقوع می باش��د و آن اينكه 
درس��ت در همان لحظه خورشيد به نقطه اعتدال 
بهاری رسيده و فصل بهار، فصل حيات و رويش از 

همان لحظه آغاز می شود.
رس��تاخيز عظي��م جهانی همچنان رس��تاخيز 
طبيع��ت در چني��ن روزی اتفاق خواه��د افتاد و 
در چنين روزی سرنوش��ت مخلوقات و هر انسانی 
برای يكس��ال ديگر رقم می خورد از اين روست كه 
ايرانيان در هنگام تحويل سال نو از خداوند متعال 

چنين مسئلت می نمايند:
يا مقلب القلوب واالبص��ار، يا مدبراليل و النهار، 
يا محول الحول و االحوال، حول حالنا الی احس��ن 

الحال
حقيقت اين است كه اصل نوروز و معنی واقعی 
آن يعنی برگزاری جش��نی كه بتواند قلوب انسانها 
را بهم نزديك تر سازد و نوعی ستايشگر آفريده های 
خداوند باش��د. زيرا ن��وروز عيد فراوانی كش��ت و 
س��رآغاز تندرس��تی و بركت و وفور نعمت اس��ت 
امروز در ايران آئين های نوروزی معموالً با مراس��م 
آخرين چهارشنبه س��ال كه به چهارشنبه سوری 
معروف است آغاز می شود و با جشن روز سيزدهم 
فروردين كه روز فرش��ته باران است و سيزده بدر 
ن��ام دارد پاي��ان می پذيرد. آئين و رس��وم نوروزی 
هوي��ت ما ايرانيان اس��ت ك��ه در تمام اس��تانها و 
شهرستانهای كشورمان بين اقوام مختلف بگونه ای 
زيبا و با فرهنگ خاص هر منطقه صورت می پذيرد 
و يكی ديگر از مهمترين آئين و سنت های نوروزی 
چيدن س��فره نوروز يا هفت سين است كه از زمان 
باس��تان تاكنون توانسته است جايگاه ويژه خود را 
حفظ نمايد و دارای معانی ويژه و نيز نشانی از رمز 
و رازهای هوش��مندانه زندگی نياكان ماست. هفت 
سين از هفت محصول زمينی گزيده می شود تا از 
نعمات الهی كه به انسان عطا گرديده. شكرگزاری 
شودو هفت سين نوروزی آئين پارسی است و عدد 
هفت در زبان باس��تان بنام »امرداد« اس��ت يعنی 
جاودانگ��ی و بی مرگی و از آنجائ��ی كه اين عدد 
معنای زيبای زندگی و جاودانگی را می داده هفت 
واژه را به نشانه آن انتخاب كرده و بر سفره نوروزی 
می چينند. عدد 7 در مي��ان اعداد از اهميت ويژه 
و ارزش خاصی بهره مند است مثل: هفت آسمان- 
هفت خوان رس��تم-       هفت ش��هر عشق- هفت 
اقليم- هفت روز هفته – هفت سنگ )هفت سنگ 
ريزه ای كه در رمی جمرات بكار گرفته می ش��ود(- 
هف��ت خط- هفت رن��گ )رنگين كم��ان(- هفت 
پيكر- هفت سين- هفت فرشته- هفت تن- هفت 
ح��وض- هفت دور )طواف كعبه( و انجام مراس��م 
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سعی و مروه و... و عدد 7 جزو اعداد مقدس بشمار 
م��ی رود و در ن��زد ايرانيان و برخ��ی از ملل نيز از 
مفاهيم مثبت و اعجازانگيز و خوش يمن برخوردار 
است و ش��ايد دارای رموز خاص ديگری باشد كه 
ما از آن بی اطالع هستيم بنظر می رسد فهم اينكه 
چه حكمتی در نوروز نهفته اس��ت، آس��ان است با 
آغ��از فصل بهار و رويش دوب��اره زمين، همه چيز 
دوباره جان ت��ازه می گيرد و از آنجاييكه انس��انها 
طالب س��رزندگی و شور و مستی هستند، لذا پس 
از سپری شدن زمستان سرد و سنگين و ساكت و 
سكون كه با خمودگی و ناباروری همراه بوده حتی 
طبيعت نيز سرس��بزی و ش��ادابی خود را از دست 
داده و از روي��ش و زايش باز مانده اس��ت به دنبال 
حركت و پويايی اس��ت. تازه شدن همه چيز و اين 
تغيير در واقع اشارتی است به انوار الهی اين تغيير 
و تحول طبيعت انس��انها را ب��ه جنبش و حركت 
تازه ای وا می دارد. و بهار اين جشن را همراه نسيم 
نوروزی به ارمغان می آورد. سالهای نوروز در ايران 
بنام ه��ای موش- پلن��گ- گاو- خرگوش- نهنگ- 
مار- اس��ب- گوس��فند- ميمون )حمدونه(- مرغ- 
سگ- خوك می باشد كه ابونصر فراهی در دو بيت 

شعر، آن را به نظم آورده است. 
موش و بقر و پلنگ و خرگوش شم�ار
زين چار چو بگذری، نهنگ آيد و م�ار

و آنگاه به اسب و گوسفند است حساب
حمدونه و مرغ و سگ و خوك آخر گاو

در دوران گذش��ته و روزگاران پيش��ين و دوره 
ساس��انيان مراس��م نوروز در اوج كم��ال و زيبائی 
جش��ن گرفته می شد و نوروز و س��ال نو همراه با 
رستاخيز عظيم طبيعت و سرسبزی و خرمی آغاز 
می شد و به يمن اين تحول عظيم و شگرف عزل و 
نصب سران و حكام در اين ايام صورت می گرفت و 
در استقبال از اين ايام به تنظيف و پاكی و محيط 
زندگی و آتشكده ها می پرداختند و آغاز بناهای نو 

می كردند.
اهورام��زدا در رابط��ه ب��ا گرامی داش��ت نوروز 
می گوي��د در چنين روزی جهان آفرينش ش��كل 
گرف��ت و در چني��ن روزی آرش كمانگير جان بر 
كم��ان نهاد ت��ا مرز ايران زمين را گس��ترش دهد 
و ضح��اك ك��ه در جامع��ه آن روزگاران يك��ی از 
بزرگتري��ن ظالمان بوده اس��ت در همي��ن روز به 

هالكت رسيده است.

نوروز در سایر کشورها:
بس��ياری از آداب و رس��وم، آئين ها، يادمانهای 
تاريخی بعد از اس��الم توس��ط كس��انی كه بعنوان 
عارف و ُمبلغ دين به ش��به ق��اره رفتند فرهنگ و 
ادب و سنت های ايرانی را همراه با آموزه های دينی 

با خودش��ان به اين مناطق بردن��د و در آنجا رواج 
دارند نوروز هم با مهاجرت ش��اعران، نويسندگان، 
مورخ��ان، عارف��ان و مبلغان دينی ي��ا از طريق 
فتوحات پادش��اهان و حكمران��ان ايرانی در اين 
منطقه پهناور رواج يافت عيد نوروز در زمان های 
قب��ل و قديم در بين اروپائيان و آمريكای جنوبی 
نيز مش��اهده ش��ده و در آلمان نيز چهارش��نبه 
س��وری ايرانيان بنام جشن »سنت جان« برگزار 
می ش��ود و البته در اين مراسم آتش چهارشنبه 
س��وری با نوعی عرف��ان گرائ��ی افراطی صورت 
می گرف��ت و آتش های بزرگ��ی را بر پا می كردند 
و از روی آن می پريدن��د. در برزي��ل نيز جش��ن 
چهارش��نبه سوری در ماه ژوئن برگزار می شود و 
مانن��د ايرانيان در اين روز ترقه بازی رواج زيادی 

دارد و مردم از روی آتش می پرند.
 اسقف قبرس می گويد: كه اين عمل ريشه ای 
آس��يايی دارد. جش��ن نوروز در كش��ور همسايه 
)عراق( و نيز در بين مس��لمانان كشور چين نيز 
رواج دارد و در ساير كشورهای همسايه از جمله: 
قزاقس��تان،  آذربايجان،  جمه��وری  كش��ورهای 
تاجيكستان، تركمنستان، قرقيزستان، پاكستان، 
افغانستان و تركيه نيز عيد نوروز بسيار با اهميت 
و ب��ا مراس��م های خاص و زيبايی جش��ن گرفته 

می شود.
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در خصوص تهیه کت�اب قوانین 
ریلي که وجود آن بس�یار ضروري 

است توضیح دهید؟
انجم��ن صنفي ش��ركت هاي حمل 
و نق��ل ريل��ي و خدمات وابس��ته طي 

ق��راردادي 12 ماه��ه، ب��ه منظور يك 
پارچه سازي مجموعه قوانين و مقررات 
در ح��وزه حمل و نقل ريلي مبادرت به 
تهيه، جمع آوري، تدوين و طبقه بندي 
مجموعه قوانين و مقررات حوزه حمل 

و نقل ريلي كرده اس��ت. اين مجموعه 
تمامي قوانين و مقررات قبل از انقالب 
و پ��س از آن اع��م از قواني��ن مصوب 
مجمع تشخيص مصلحت نظام و آيين 
نامه هاي هيات وزيران، مصوبات وزارت 

راه و ترابري س��ابق، راه آهن جمهوري 
اس��المي اي��ران و دس��تورالعمل ه��ا، 
مصوب��ات و اهم بخش نام��ه هاي ذي 
رب��ط راه آه��ن در حوزه حم��ل و نقل 
ريل��ي را در ب��ر خواهد داش��ت. البته 
قوانين منس��وخي كه مربوط به قبل از 
انقالب باش��ند از حوزه اين بحث خارج 
خواه��د بود اما قوانيني را كه مربوط به 
قبل از انقالب هس��تند و هنوز فس��خ 
نشده اند، جمع آوري خواهيم كرد. در 
اين خص��وص از برخي از همكاران هم 
كم��ك گرفتيم و فرمت ه��اي مربوطه 
را طبق��ه بندي كرده ايم و تا جايي كه 
ممكن است در حال جمع آوري قوانين 

و مقررات هستيم.
بعد از جدا ش��دن بخش مسافري از 
ش��ركت راه آهن و تاسيس آن در قالب 
ش��ركت حمل و نقل ريلي رجا، حجم 
بخش نامه ها و دس��تورالعمل هايي كه 
براي حوزه مس��افري صادر شد، بسيار 
زياد بود. ش��ركت راه آهن پيش از اين 
در  هر دو بخش بار و مسافر فعال بود. 
با اين ك��ه ارزيابي جامع��ه از عملكرد 
راه آهن بر اس��اس مس��افر صورت مي 
گرف��ت، زمانی كه بخش مس��افري از 

نبود نهاد رگوالتوري
مانع توسعه ريلي

خصوصي سازي در بخش ریلي با وجود شروع خوب، 
ح�اال با دس�ت اندازهاي فراوان روبه رو اس�ت. ش�رکت 
های�ي تاس�یس ش�دند که مص�داق بخ�ش خصوصي را 
ندارند. ش�رکت هایي که به واس�طه ماهیت شبه دولتي، 
برنامه منس�جمي هم براي آین�ده ندارند و یا با مصلحت 
اندیش�ي هاي رایج در حوزه ریلي، اجازه نمایان ش�دن 
مش�كالت اساس�ي را نمي دهند و با ادامه وضعیت فعلي 
بهان�ه اي براي اس�تمرار دوره مدیریت خ�ود فراهم مي 
کنند. حتي ش�رکت هایي که ذاتا خصوصي هس�تند هم 

به دلیل قرار گرفتن در این فضا؛ از همان نسخه نخ نماي 
شبه دولتي پیروي مي کنند. آیا وضعیت نابسامان کنوني 
براي مدیران عالي کشور مشخص نیست؟ در فضاي غیر 
شفاف که روز به روز راه آهن سهم ناچیز خود را از دست 
مي دهد، وجود نهاد تنظیم مقررات الزم به نظر مي رسد. 
نهادي که بي طرفانه بین بخش خصوصي و دولتي داوري 
کند. به همین منظور گفت و گویي با ابو القاس�م سعیدي 
ترتی�ب دادیم. وي نبود نه�اد رگوالتور را مانع توس�عه 

ریلي مي داند که در ادامه مي خوانید.

پويا مهرابي
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آن جدا ش��د، اميدوار بودن��د بتواند با 
افزايش كيفي��ت خدمات، اين بخش را 
ارتقا دهند. در نتيجه مديران ش��ركت 
رج��ا س��عي كردند با تهي��ه “مجموعه 
قوانين و مقررات جابه جايي مس��افر” 
آن را بازنگ��ري كنن��د ك��ه در نتيجه 
دس��تورالعمل و آيين نامه هاي زيادي 
در اين خصوص نوشته شد. به خصوص 
بع��د از ورود بخش خصوص��ي از اوايل 
سال 1381، الزم بود مجموعه مقرراتي 
ب��راي نحوه هم��كاري و فعاليت بخش 
هاي مختلف با يكديگر تنظيم شود كه 
بس��يار زياد بودند. عالوه بر اين به نظر 
مي رس��د عدم اشراف به سوابق قوانين 
و آيين نامه هاي پيش��ين باعث شده تا 
حجم آنها بسيار زياد شود. دسترسي به 
برخي از اين قوانين ش��ايد امكان پذير 
نباش��د. به عنوان مثال مصوبات هيات 
مديره راه آهن كه ممكن است حتي در 

اختيار ما هم قرار نگيرد.
در هر حال الزم است هر چه زودتر 
اين كت��اب آم��اده ش��ود و در اختيار 
عالقمن��دان قرار بگيرد. در اين بين راه 
آهن هم چند نوبت به انتشار مجموعه 
قوانين اقدام كرده كه بيشتر از نگاه راه 
آهن بوده اس��ت. اما سعي ما اين است 

كه به جزييات بيشتري ورود كنيم.

وج�ود نه�اد رگوالت�ور )تنظیم 
مق�ررات( را ک�ه بر ای�ن قوانین و 
مق�ررات نظ�ارت داش�ته باش�د و 
تس�هیل کننده رابط�ه بین بخش 
خصوصي، مسافران، صاحبان بار و 
راه آهن باش�د، چقدر ضروري مي 

دانید؟
بح��ث تنظي��م مق��ررات ي��ا همان 
رگوالتوري، يكي از موضوعاتي است كه 
سال هاست انجمن صنفي شركت هاي 
حمل و نقل ريلي و خدمات وابسته آن 
را مطرح كرده است. هدف از آن تسهيل 
روابط بين ش��ركت راه آه��ن با بخش 
خصوصي و ارايه خدمات مطلوب تر به 
مسافران و صاحبان بار است. متاسفانه 
طرف قرارداد ب��ا بخش خصوصي خود 
متول��ي حمل و نقل هم اس��ت. در اين 
خصوص صحب��ت هاي زي��ادي انجام 
داديم و در نشست هاي مختلف مزيت 
هاي وج��ود چنين نهادي را نام برديم. 

به عنوان مث��ال گفتيم تنظيم مقررات 
در بخش ارتباطات باعث ش��ده اس��ت 
كه با وجود پيچيدگي و گستردگي آن 
ح��وزه؛ روابط بين متوليان و اس��تفاده 
كنن��دگان بهتر صورت بگي��رد. اما در 
بخ��ش حم��ل و نقل با اين ك��ه تعداد 
فعاالن بس��يار كمتر است و شايد صد 
شركت هم نباشند اما روابط بين بخش 
خصوصي و دولتي بس��يار مس��اله دارد 

است و زياد شفاف نيست.

به این دلیل که یك نفر مسوول 
تدوی�ن، اج�را، نظ�ارت، صاح�ب 
منفعت و رگوالتور است موجب این 

عدم شفافیت شده است؟
درس��ت اس��ت. بخ��ش خصوص��ي 
براي حل مش��كالت خود ب��ا واحدها و 
معاونت هاي مختلف��ي در راه آهن در 
ارتباط اس��ت. زماني كه براي موضوعي 
ب��ه راه آه��ن مراجعه مي كني��م و در 
خصوص صورت حس��اب و يا مطالبات 
خود درخواستي داريم بخشي از آن به 
بخ��ش فني محول مي ش��ود تا هزينه 
تعميرات محاس��به شود و مسايل ديگر 
به واحدهاي ديگر كه پروس��ه طوالني 
دارد مرب��وط اس��ت. در نتيج��ه از راه 
آهن خواس��تيم يك معاونت به عنوان 
معاون��ت در ام��ور خصوصي س��ازي با 
اختي��ارات كامل ايجاد ش��ود تا بتواند 
حداق��ل با واحدهاي مختلف در ارتباط 
باش��د و در بخش هاي زير گروه خود و 
معاونت هاي ديگر مس��ايل و مشكالت 
را رف��ع كند. حتي اگ��ر به صورت يك 
واحد ي��ا مديريت هم باش��د مي تواند 
موضوعات بخش خصوصي را حل كند. 
بخش خصوصي هم مي تواند با مراجعه 

ب��ه اين معاونت يا واح��د موضوعش را 
مط��رح كند و به بخش ه��اي ديگر در 
راه آه��ن مراجعه نكند. البته اين واحد 
ه��م نياز دارد كه اختيارات قانوني الزم 
را داش��ته باشد. متاس��فانه هم اكنون 
خ��ود راه آه��ن متولي حم��ل و نقل، 
نظ��ارت، طرف معامل��ه، قاضي، صدور 
راي و اجراس��ت. ب��ه عن��وان مثال در 
قانون دسترس��ي آزاد به ش��بكه ريلي 
آم��ده كه ن��اوگان بخ��ش خصوصي را 
به هيچ وجه نمي ت��وان متوقف كرد و 
مان��ع بهره برداري از آن ش��د، مگر در 
مواقعي كه در قانون پيش بيني شده، از 
جمله راي دادگاه. اما راه آهن به داليل 
مختلف با طرح يك س��ري مسايل كه 
به نظ��ر خودش مهم اس��ت از فعاليت 
برخي واگن هاي متعلق به ش��ركت ها 
جلوگيري م��ي كند. چندي پيش يك 
شركت بدهي معوقه به شركت راه آهن 
داش��ت و آن ها از ط��رق مختلف مانع 
فعاليت ناوگان آن ش��ركت مي ش��دند 

پس بنابراين س��ازمان تنظيم مقررات 
بس��يار ضروري است و با اين كه تالش 
زي��ادي در اين خص��وص انجام گرفته، 
نتيجه خاصي حاصل نش��ده است. اما 
بع��د از مذاكرات و بحث ه��اي زيادي 
ك��ه در اين خصوص ص��ورت گرفت و 
به نتيجه نرس��يد، بخ��ش خصوصي از 
منصرف  رگوالت��وري  موضوع  پيگيري 
شد. در نتيجه حدود يك سال است كه 
در اي��ن خصوص پيگيري خاصي انجام 
نگرفته است. بخش خصوصي وقتي مي 
بيند كه با وجود پيگيري براي خواسته 
به حق خود به نتيجه نمي رسد، انگيزه 
خود را از دس��ت مي دهد بنابراين آثار 
اي��ن عدم توجه را در توس��عه نيافتگي 
حم��ل و نقل ريل��ي و بخش خصوصي 
مي توان مشاهده كرد. بخش خصوصي 
حالت س��كون و عدم اعتماد پيدا كرده 
اس��ت و فعاليت چنداني ب��راي تامين 
ناوگان جديد ندارد. شايد به غير از يكي 
دو ش��ركت كه تعدادی واگن مسافري 
وارد ش��بكه كرده ان��د، در بخش باري 
آن قدر كه بايد انتظارها برآورده نشده 
است. با اين حال طبق برنامه قرار است 
سهم مسافري از 5 درصد كنوني به 18 
درصد برس��د اما ناوگان مسافري مورد 
نياز تامين نش��ده اس��ت و با اين روند 
بعيد به نظر مي رس��د ك��ه اين اهداف 
محقق ش��وند. همچنين بايد در بخش 
حومه اي به  45 ميليون مسافر برسيم 
كه در سال جاری كمتر از 24 ميليون 
مس��افر حومه اي محقق ش��ده است. 
همچني��ن ناوگان باري بايد از 23 هزار 
به 50 هزار واگن و ناوگان مس��افري از 
2200 ب��ه 4000 واگن برس��د كه به 
نظ��ر من محقق نخواهد ش��د. واقعيت 
اين اس��ت كه 38 س��ال از انقالب مي 
گ��ذرد اما تعداد واگن مس��افري كمي 
تامين ش��ده است. به عنوان مثال، رجا 
150 واگن مس��افري از چي��ن خريد، 
50 واگن را پلور س��بز براي رجا تامين 
كرد، تعدادي هم راه آهن حمل و نقل 
و راه آهن ش��رقي بني��اد تامين كردند. 
در مجموع كمتر از 550 واگن مسافري 
طي اين س��ال ها به شبكه افزوده شده 
اس��ت كه در حقيقت 15 عدد واگن در 
سال مي شود. پس چطور انتظار داريم 
به يكباره اي��ن اعداد به صورت نجومي 

بعد از جدا شدن بخش 
مسافري از شرکت راه 

آهن و تاسیس آن در قالب 
شرکت حمل و نقل ریلي 
رجا، حجم بخش نامه ها و 

دستورالعمل هایي که براي 
حوزه مسافري صادر شد، 

بسیار زیاد بود
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افزاي��ش پيدا كنند؟ اي��ن عدم تحقق 
برنام��ه، ما را از واقعيت ها دور مي كند 
زيرا برنام��ه ريزي و امكانات مناس��ب 
با منابع نيس��ت، در نتيجه سهم ريلي 
روز ب��ه روز كاهش م��ي يابد و بخش 
خصوصي هم انگيزه اي براي س��رمايه 
گذاري جدي��د ندارد. به عن��وان مثال 
بخش��ی از واگن های يك ش��ركت كه 
صددرص��د س��هام آن متعلق به بخش 
خصوصي اس��ت و در بخش مس��افري 
فعاليت دارد بنا به مس��ايلي غير فعال 
شده است و مس��ايلي پيچيده شرايط 
فعالي��ت اين ش��ركت را س��خت كرده 
است. اين ش��ركت به دنبال شخص يا 
ش��ركتي برای سرمايه گذاری مشترك 
اس��ت تا از اين وضعيت خارج شود ولو 
سود مورد انتظارشان هم تامين نشود. 
اين ش��ركت زماني 10 رام قطار داشت 
اما هم اكنون تنه��ا دو رام از قطارهاي 
آن مش��غول به فعاليت است. يكي دو 
ش��ركت هم هس��تند زير نظر يكي از 
نهاده��اي نظام كه مقامات باالدس��تی 
آن به علت ش��رايط عملكردي، تصميم 
گرفته اند از فعاليت ريلي خارج شوند. 
شركت ديگري هم تنها با يك رام قطار 
در محور ش��مال غرب فعاليت مي كند 
و ب��ا توجه به بدهي هايي كه دارند، در 

عمل فعاليتي منجر به نتيجه ندارد.

معتقد  بخش خصوص�ي  فعاالن 

هس�تند رگوالتوري خوب اس�ت؛ 
راهكارهایي هم پیش�نهاد داده اند 
اما س�ال هاس�ت که نتیج�ه ای به 
دس�ت نیاوردند. فكر مي کنید در 
ش�رایطي ک�ه مذاکرات ب�ه نتیجه 

نمي رسد راهكار چیست؟
راهكار اين اس��ت كه اگ��ر متوليان 
ام��ر، صاحب نظ��ران و انديش��مندان 
قبول دارند توس��عه ريلي الزم اس��ت؛ 
ب��ه هر حال وزارت راه و شهرس��ازي و 
شركت راه آهن بايد قبول كنند چنين 
نهادی در چارچوب قانون تشكيل شود. 
در غير اين صورت بايد منتظر باش��يم 
س��هم حمل و نقل ريلی سال به سال 
كمتر ش��ود. در سال 1389 سهم ريل 
29 ميليون نفر مس��افر و 1394 به 24 
ميليون 500 هزار نفر و امس��ال گمان 
نمي كنم ب��ه 23 ميلي��ون 500 هزار 
نفر برس��د. در نتيجه تنها در يك سال 
گذشته شاهد كاهش يك ميليون نفري 
در اي��ن حوزه خواهيم ب��ود. همواره به 
اين موضوع تاكيد داشتيم كه باتوجه به 
رشد جمعيت و سفر، سالي 9 درصد به 
تقاضاي سفر افزوده مي شود. پس چرا 
بخ��ش ريلي از افزاي��ش متقاضي بهره 
نمي برد و س��هم خود را هم از دس��ت 
مي دهد؟ ش��ايد برخ��ي بگويند واگن 
ه��اي با عمر 55 و 45 س��ال را از رده 
خارج كرده ايم اما براي جايگزينی اين 
واگن ها چه كاری صورت گرفته است؟ 

بعد از حادثه ريلي، از رده خارج كردن 
ناوگان فرسوده شدت گرفت، بدون آن 
كه جايگزين كافي وجود داش��ته باشد. 
در ش��رايط عادي از زماني كه تصميم 
گرفته مي شود واگن مسافري به شبكه 
افزوده ش��ود تا زماني كه وارد ش��بكه 
مي ش��ود بين دو تا سه سال زمان نياز 
است. اگر واگنی هم قرار باشد از خارج 
خريداري شود، حدود 18 ماه زمان نياز 
اس��ت. طي اين سال ها برنامه اي براي 
خريد واگن نداشتيم و اگر اين سازمان 
تنظيم مقررات وجود نداشته باشد سال 
به سال سهم بار و مسافر كاهش خواهد 
يافت. طي ده س��ال گذش��ته متوسط 
باري كه توس��ط ش��بكه حم��ل و نقل 

ريلي حمل شده بين 33 تا 34 ميليون 
ت��ن  بوده و اگر آن را با رش��د فعاليت 
حمل بار در كش��ور مقايسه كنيم، در 
واقع شاهد كاهش سهم بار بوده ايم. راه 
آهن هم مشكالتي دارد، به عنوان مثال 
با كاهش تصديگري نمي تواند از دولت 
براي توسعه ناوگان بودجه بگيرد اما در 
عمل سياست تشويقي هم ندارد. دولت 
براي خريد ماش��ين به م��ردم وام مي 
دهد اما اخيرا پ��ي برديم اين پولي كه 
به خودرو داده شده، سهم ناوگان ريلي 
بوده اس��ت. اگر مي گفتند با خريد هر 
واگن از صنايع داخلي حدود 20 درصد 
از 2 ميلي��ارد و 500 ميليون تومان را 
پرداخت مي كنند، موجب انگيزه بخش 
خصوصي و تش��ويق خريداران بود. باز 
در بخش باري تسهيالتي وجود دارد اما 
در بخش مسافري از اين خبرها نيست. 
بخش خ��ودرو و فوالد واگن خريدند تا 
چرخه فعاليت آنها مناس��ب تر باشد و 
قيمت تمام ش��ده را كاه��ش دهند اما 
كس��اني كه در بخش مسافري فعاليت 
م��ي كنند، بايد از جيب خود س��رمايه 
گذاري كنند بنابراين بخش خصوصی 
هي��چ انگي��زه و تمايلي براي توس��عه 

ناوگان و فعاليت در اين حوزه ندارد.

در خصوص بازس�ازي و نوسازي 
بخ�ش  در  خص�وص  ب�ه  ن�اوگان 

مسافري توضیح دهید؟
در بخش ب��اري، بازس��ازي ناوگان 
فرس��وده مطل��وب ت��ر و ب��ه موقع تر 
انج��ام گرفته ت��ا در بخش مس��افري؛ 
زي��را در بخش ب��اري تعميرات جاري، 
ويژه، س��اليانه و اساسي داريم چون در 
خص��وص تناژ حمل واگن حساس��يت 
زي��ادي وج��ود دارد و هزينه تعميرات 
نيز كمتر از واگن مس��افري اس��ت. در 
بخ��ش مس��افري دس��تورالعمل های 
خاصي وج��ود دارد اما در س��ال هاي 
اخير بازس��ازي مناس��ب، آن چنان كه 
باي��د پيگيري نش��د. از دالي��ل آن هم 
يكی كمبود ناوگان مسافري و ديگري 
هزينه باالي آن است. به هر حال وقتي 
واگن مس��افري براي تعميرات اساسي 
از چرخه بهره برداري خارج می ش��ود، 
ظرفيت ناوگان كاهش مي يابد. به ويژه 
اينك��ه چندين ايام پيك از جمله نوروز 

هدف از تنظیم مقررات، 
تسهیل روابط بین شرکت 

راه آهن با بخش خصوصي و 
ارایه خدمات مطلوب تر به 
مسافران و صاحبان بار است

سالي 9 درصد به تقاضاي 
سفر افزوده مي شود. پس 
چرا بخش ریلي از افزایش 

متقاضي بهره نمي برد و سهم 
خود را هم از دست مي دهد؟
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و تابس��تان را داريم، گاه��ي اوقات هم 
تعطيالت و مناس��بت ه��ا در ماه هايي 
از س��ال حجم سفر را افزايش مي دهد. 
در بخش مسافري واگن هاي جديد نيز 
از جمله واگن ه��اي چيني حدود 10 
س��ال و پلور حدود هشت سال از عمر 
آنها مي گذرد و تعميرات اساس��ي آن 
ه��ا به دليل برخ��ی محدوديت ها، باال 
ب��ودن هزينه ها و ع��دم تمايل بخش، 
در زم��ان مق��رر انجام نم��ي گيرد. در 
نتيجه س��خت گيري الزم ناوگان باري 
ب��راي ناوگان مس��افري وج��ود ندارد. 
فرض كنيد چهار ه��زار واگن مخزندار 
در ش��بكه وجود دارد. اگر اين واگن ها 
هر هشت سال يكبار به صورت اساسی 
تعمير شوند، سالي 500 دستگاه واگن 
از چرخه بهره برداري خارج مي ش��ود 
كه تاثي��ر چنداني در برنامه حمل نمي 
گذارد اما در بخش مس��افري كه تعداد 
محدودي واگ��ن در اختيار ق��رار دارد 
)حدود 2190 واگن مس��افري(، خروج 
بخشي از آن تاثير منفي در جابه جايي 

مس��افر مي گذارد. بايد به همه اين ها 
مشكالت نقدينگي و هزينه تعميرات و 
انجام نش��دن به موقع آن را اضافه كرد. 
البته بعد از حادثه هفت خوان راه آهن 
سعي دارد بر اس��اس قوانين و مقررات 
تعميرات را انجام دهد. ش��ايد محدود 
بودن فضاهاي تعميرات��ي هم مزيد بر 
علت شده باش��د. پنج يا شش كارخانه 
براي س��اخت واگن داريم كه اگر توليد 
داشته باشند شايد تمايل چنداني براي 
باش��ند. مديرعامل  نداش��ته  تعميرات 
رج��ا در مصاحبه آخر خ��ود گفته بود 
كه ميانگين عمر ناوگان مس��افري آن 
ش��ركت بيش از 30 س��ال است و 35 
درصد آن ها بيش از چهل س��ال دارند. 
از 1600 واگن شركت رجا 900 واگن 
در س��ير قرار دارد. راه آهن كمتر از 5 
درصد مس��افران كل كشور را جابه جا 
مي كند و با خروج ناوگان فرسوده، اين 
ظرفيت ممكن است كاهش يابد. بعد از 
حادثه ريلي نيز ش��اهد افت مسافر در 
اين بخ��ش بوده ايم. البته اخيرا رييس 

اتحادي��ه جامعه هتلداران گفته بود كه 
در 9 ماه ابتداي س��ال 1395 مسافران 
هتل ها نس��بت به مدت مش��ابه سال 
پيش 10درصد كاهش داشتند. همين 
نسبت هم ممكن است در بخش حمل 

و نقل مسافر به وجود آمده باشد.

در خصوص واگن هاي روس�ي و 
ورود آن به کشور توضیح دهید.

سازندگان روسي با توجه به ظرفيت 
كارخانه و حمايت دولت روس��يه اعالم 
آمادگ��ي كردن��د كه تس��هيالتي را در 
اختي��ار بخش خصوصي ايراني بگذارند 
ت��ا از محل آن واگن خري��داری كنند. 
قيم��ت ني��ز قاب��ل رقاب��ت اس��ت. در 
مذاك��رات گفتند با قيمت تمام ش��ده 
مي توانس��تند ارايه كنن��د زيرا دولت 
براي حماي��ت از صادرات و سياس��ت 
تش��ويقي 17 تا 18 درصد تشويقي در 
نظر گرفته است. راه آهن هم بر اساس 
قانون اعالم كرد بازپرداخت تس��هيالت 
را تضمين مي كند كه باعث شد بخش 

خصوصي با سازندگان روس مذاكراتي 
داشته باش��ند. در نتيجه چند شركت 
هم قرارداد بستند اما جز يكي دو مورد 
هن��وز هيچ ك��دام به نتيجه مش��خص 
نرس��يده اس��ت. ظاهرا وزير صنعت از 
روي ريل كنار آمده و كنار ريل ايستاده 
است. سازندگان داخلي چون مشكالت 
مال��ي دارند و نياز به پ��ول اوليه دارند، 
ب��ا ظرفي��ت پايين��ي كار م��ي كنند و 
نيازمند پيش پرداخت اوليه هس��تند. 
توليدكنن��دگان داخلي ب��ه دنبال اين 
هستند كه با تسهيالت روسيه بخشي از 
قطعات را از روسيه تهيه كنند و مابقي 
را با امكانات داخلي بس��ازند. در نتيجه 
يك شركت 90 دستگاه و شركت ديگر 
قزاقی كه در داخل ثبت شده قرار است 
612 دستگاه وارد كند كه حدود 200 
دستگاه از آن وارد شده است. همچنين 
واگن هاي مس��افري روس��يه ساختار 
زياد مناسبي براي داخل ايران ندارد و 
تمايل چنداني هم براي خريد از روسيه 

وجود ندارد.
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ماده 1 - به منظور افزايش س��هم 
حم��ل و نقل ريل��ی از طريق جذب 
و گسترش س��رمايه گذاريهای مورد 
نياز و ارتقاء بهره وری و ارائه خدمات 
مطلوب به مشتريان با حفظ مالكيت 
دولت بر ش��بكه ريلی به ش��ركتهای 
حمل و نقل ريلی خصوصی و تعاونی 
و شركتها و مؤسسات معتبر در ارائه 
خدمات وابس��ته به آن اج��ازه داده 
ميشود تا از شبكه حمل و نقل ريلی 
و تأسيس��ات و امكان��ات مربوطه با 
رعايت اين قانون و مقررات و ضوابط 

مربوطه بهره برداری كنند.
تبص��ره 1 - ش��ركت حمل و نقل 
ريلی ش��خصيت حقوقی اس��ت كه 
توس��ط اش��خاص حقيقی و حقوقی 
با اخ��ذ مج��وز از ش��ركت راه آهن 
جمهوری اس��المی ايران كه در اين 
قان��ون راه آهن ناميده ميش��ود و با 

تأمين ن��اوگان )لكوموتيو و يا واگن( 
مورد نياز ب��ه منظور جابجايی )كاال، 

مسافر( تأسيس ميگردد.
نام��ه تأس��يس و فعاليت  آئي��ن 
ش��ركتهای حم��ل و نق��ل ريل��ی و 
ناوگان  فن��ی  همچنين مش��خصات 
مجاز به س��ير در ش��بكه ح��د اكثر 
ظرف مدت دو م��اه به تصويب وزير 

راه و ترابری ميرسد.
تبص��ره 2 - ش��رايط و نحوه بهره 
برداری شركتها و مؤسسات معتبر در 
امر خدمات وابس��ته به حمل و نقل 
ريلی در چارچ��وب قوانين موجود و 
اين قان��ون خواهد ب��ود و آئين نامه 
اجراي��ی آن ب��ه تصويب وزي��ر راه و 

ترابری ميرسد.
تبص��ره 3 - خدمات وابس��ته به 
حمل و نقل ريلی شامل سرويسهای 
مرتب��ط با امر ناوگان و ش��بكه، امور 

پايانه ه��ای تعمي��رات، ام��ور به��ره 
ب��رداری از ناوگان و پش��تيبانی های 
فن��ی و مهندس��ی و سيس��تم های 
كنت��رل و ناوب��ری قط��ار و كلي��ه 
تجهيزات و سرويس��های فنی تعمير 
و نگهداری خطوط و ش��بكه ريلی و 
و  )مخابراتی(  ارتباطی  سرويس��های 

عالئم باشد.
تبص��ره 4 - ش��ركت حمل و نقل 
ريل��ی ميتواند با اخذ مجوز از مراجع 
ذی ربط در ديگر شقوق حمل و نقل 

نيز فعاليت نمايد.
حف��ظ  منظ��ور  ب��ه   -  2 م��اده 
ايمنی ت��ردد ناوگان ريلی، ش��رايط 
و دس��تورالعمل های فن��ی و ايمنی 
مرتبط با سير و حركت وسايل نقليه 
ريلی توس��ط هيأت مدي��ره راه آهن 
تهي��ه و ابالغ ميگردد و ش��ركتهای 
بهره بردار خط��وط مكلف به رعايت 

آنها ميباش��ند. راه آه��ن موظف به 
نظ��ارت بر اج��رای كام��ل ضوابط و 
مق��ررات و دس��تورالعملهای فنی و 

ايمنی حركت خواهد بود.
تبصره 1 - آئين نامه تعيين انواع 
تخلف��ات و جرايم مربوط به س��ير و 
حركت ناوگان در شبكه حمل و نقل 
ريلی و نحوه رسيدگی به آنها توسط 
هي��أت مدي��ره راه آهن تهي��ه و به 
تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. 
مي��زان جرائم مربوط به اين تخلفات 
از يك ميليون ريال تا بيست ميليون 

ريل تعيين مي شود.
مي��زان  تعيي��ن   -  2 تبص��ره 
مسؤوليتهای كيفری و مدنی سوانح 
ريلی ناش��ی از اجرای اي��ن قانون و 
س��وانح ريل��ی ناش��ی از فعاليتهای 
كميس��يون های  توس��ط  آه��ن  راه 
جلوگيری از س��وانح راه آهن مستقر 

قانون دسترسی آزاد
به شبکه حمل و نقل ريلی
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در  ميپذي��رد.  ص��ورت  نواح��ی  در 
ص��ورت اعتراض اصح��اب دعوی به 
نظريه كميس��يون های فوق موضوع 
ب��ه كميس��يون عالی رس��يدگی به 
س��وانح راه آهن ب��ا عضويت نماينده 
انجمن صنفی شركتهای حمل و نقل 
ريلی ارجاع و نظريه اين كميس��يون 
غي��ر قاب��ل اعتراض ميباش��د كه در 
ص��دور آرای قضايی ب��ه عنوان نظر 
كارشناسی مالك عمل قرار ميگيرد. 
راه آه��ن و ش��ركتهای موضوع اين 
قانون حس��ب م��ورد در صورت بروز 
سوانح ريلی مطابق قانون مسؤوليت 
مدن��ی مس��ؤول جبران خس��ارت و 
پرداخ��ت ديه به افراد س��انحه ديده 

ميباشند.
تبص��ره 3 - آئي��ن نام��ه اجرايی 
كميس��يون های جلوگيری از سوانح 
نواح��ی راه آهن و كميس��يون عالی 
جلوگي��ری از س��وانح راه آه��ن ب��ا 
پيش��نهاد وزارت راه و تراب��ری ب��ه 

تصويب هيأت وزيران ميرسد.
م��اده 3 - راه آهن موظف اس��ت 
تا ت��ردد ريلی را به گون��ه ای برنامه 
ري��زی، هداي��ت و كنت��رل كند كه 
سير و حركت ناوگان متعلق به كليه 
ش��ركتهای حمل و نق��ل ريلی )اعم 
از دولت��ی و غير دولتی( در ش��رايط 
يكس��ان از نظ��ر تعرفه دسترس��ی و 

استفاده از شبكه امكان پذير گردد.
واگن  عب��ور  ايج��اد محدودي��ت 
هر يك از ش��ركتها توس��ط راه آهن 
بج��ز موارد تعيين ش��ده در مقررات 
ايمن��ی حركت و ظرفي��ت خطوط، 
تخلف محس��وب ميشود و در صورت 
بروز هرگونه خس��ارت ناش��ی از اين 
محدوديت برای ش��ركتهای حمل و 
نقل ريلی و تأييد آن توس��ط مراجع 
ذی ص��الح، راه آهن مكلف به جبران 

آن است.
و  مق��ررات  تعيي��ن   -  4 م��اده 
توليد،  ب��ه  مرب��وط  اس��تانداردهای 
واردات و تعمي��ر و نگهداری ناوگان 
ريل��ی بر عه��ده راه آهن ميباش��د و 
دس��تگاه های نظارت كنن��ده و كليه 
تولي��د كنن��دگان و وارد كنن��دگان 
مربوطه مكلف به رعايت آن هستند.

م��اده 5 - راه آهن موظف اس��ت 

به منظور اس��تفاده از ظرفيت مازاد 
ارتباط��ی موجود از ش��بكه ارتباطی 
اختصاص��ی خ��ود نس��بت ب��ه ارائه 
و  باس��يم  ارتباط��ی  سرويس��های 
بی س��يم، انتقال داده ها به شركتهای 
خصوص��ی اق��دام نمايد. آئي��ن نامه 
مربوط��ه، حد اكثر ظ��رف دو ماه به 

تصويب وزير راه و ترابری ميرسد.
م��اده 6 - تعرفه به��ره برداری از 
ش��بكه ريلی كش��ور به منظور عبور 
يك ي��ا چن��د واگن و يا ي��ك قطار 
كامل )ب��اری يا مس��افری( بصورت 
ب��اردار يا خالی از روی ش��بكه ريلی 
بر حسب وزن، ظرفيت و طول واگن، 
ط��ول و ابعاد كاالی بارگيری ش��ده 
در واگنه��ای وي��ژه، مس��ير حركت، 
ش��رايط مس��ير و ديگر عوامل مؤثر 
در اين راستا و همچنين سرويسهای 
ارتباط��ی، ب��ه موجب آئي��ن نامه ای 
خواهد بود كه توس��ط هيأت مديره 
راه آه��ن تهيه و با تصويب وزير راه و 

ترابری الزم االجراء است.
تبص��ره 1 - نرخ به��ره برداری از 
شبكه ريلی بايستی به گونه ای تعيين 
شود كه ضمن تأمين هزينه های بهره 
برداری از شبكه در بخش ريلی برای 
صاحب��ان كاال و س��رمايه گ��ذاران 
نسبت به ديگر ش��قوق حمل و نقل 

دارای مزيت باشد.
تبصره 2 - با توجه به مزيت های 
حم��ل و نق��ل ريل��ی و در صورت 
ع��دم تكافوی ن��رخ بهره ب��رداری 
ب��رای تأمين هزينه ه��ای نگهداری 
شبكه، دولت ميتواند از سال 1385 
اعتب��ارات م��ورد نياز اين ش��يوه از 
حمل و نق��ل را همانند هزينه های 
نگهداری تأسيس��ات زيربنايی ساير 
ش��قوق حمل و نقل، در بودجه های 
س��نواتی از مح��ل صرف��ه جوي��ی 

مصرف سوخت منظور نمايد.
ماده 7 - راه آهن مكلف اس��ت با 
برنامه ريزی و رعايت مقررات مالی 
واگنهای حمل و نقل بار و مس��افر 
خ��ود را ب��ا زمانبندی مناس��ب به 
گونه ای كه در امر حمل و نقل ريلی 
كاال و مس��افر خللی ايجاد نشود به 
شركتهای حمل و نقل ريلی واگذار 

نمايد.

تبص��ره - اج��اره دادن ني��روی 
كش��ش بوس��يله راه آهن با رعايت 
ب��ه  يكس��ان  و ش��رايط  مق��ررات 
شركتهای حمل و نقل ريلی با اخذ 

هزينه های عملياتی بالمانع است.
ماده 8 - شركتهای حمل و نقل 
ريل��ی بار با انعقاد ق��رارداد حمل و 
ص��دور بارنامه و ش��ركتهای حمل 
و نقل ريلی مس��افر ب��ا صدور بليط 
توس��ط شركت و يا نمايندگی مجاز 
طرف قرارداد آنان در مقابل صاحبان 

كاال و يا مسافران مسؤوليت دارند.
تبص��ره 1 - ح��دود مس��ؤوليت 
ش��ركتهای حمل و نق��ل در مقابل 
صاحبان كاال و يا مس��افران و نحوه 
ايف��ای آن در چارچ��وب قواني��ن 

موجود و اين قانون اس��ت كه آئين 
نامه اجرايی آن به تصويب وزير راه 

و ترابری ميرسد.
تبص��ره 2 - برای ه��ر واگن يك 
بارنامه و برای هر مس��افر يك بليط 

جداگانه صادر ميشود.
تبص��ره 3 - راه آه��ن با پذيرش 
ناوگان شركتهای حمل و نقل ريلی 
مس��ؤول حفظ و نگهداری ناوگان و 

تأمين سالمت سير آنان ميباشد.
بلي��ط  و  بارنام��ه   -  4 تبص��ره 
مس��افرين بص��ورت متحدالش��كل 
توس��ط هيأت مديره راه آهن تهيه 
ميش��ود و چگونگی تنظيم و صدور 
بارنامه و بليط بموجب دستورالعمل 
مصوب هيأت مديره راه آهن خواهد 

بود.
م��اده 9 - نرخ حمل و نقل ريلی 

بار متناسب با حمل و نقل جاده ای 
بصورت توافق��ی فی مابين صاحبان 
كاال و ش��ركتهای حمل و نقل ريلی 
تعيي��ن و اج��را خواهد ش��د. بهای 
بليط مس��افرين توس��ط شركتهای 
حم��ل و نقل ريلی در هر مس��ير و 
بر حس��ب نوع و درجه واگن، قطار 
و خدماتی كه ارائه ميشود تعيين و 
پ��س از تأييد هيأت مديره راه آهن 

به مرحله اجرا در می آيد.
م��اده 10 - ش��ركتهای حمل و 
نقل ريل��ی مكلف ب��ه رعايت كليه 
مقررات، ضوابط و دستورالعملهايی 
هس��تند ك��ه در چارچ��وب قوانين 
كش��ور توسط هيأت مديره راه آهن 

تهيه و ابالغ ميگردد.

م��اده 11 - هر واگ��ن و لكوموتيو 
موضوع م��اده )1( دارای يك س��ند 
رس��می و دارای ش��ماره مخصوص 
خواهد بود كه توسط هيأت مديره راه 
آهن بنام مالك صادر خواهد شد. اين 
سند قابل ترهين ميباشد بطوريكه با 
اعالم ذی نفع، اسناد واگن و لكوموتيو 
توس��ط هيأت مدي��ره راه آهن بنام 
ذی نفع و يا فردی كه او تعيين خواهد 

كرد، تغيير خواهد يافت.
قان��ون فوق مش��تمل ب��ر يازده 
ماده و چه��ارده تبصره در جلس��ه 
علنی روز چهارش��نبه مورخ ششم 
مهر ماه يكهزار و س��يصد و هشتاد 
و چه��ار مجلس ش��ورای اس��المی 
تصوي��ب و در تاري��خ1384/7/20  
نگهب��ان  ش��ورای  تأيي��د   ب��ه 

رسيد.
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وزي��ر راه و شهرس��ازي ب��ه هم��راه 
مديرعام��ل ش��ركت راه آه��ن؛ پ��روژه 
توسعه ايستگاه مسافری راه آهن زنجان 
را ك��ه به گفت��ه وي يك��ي از زيباترين 
ايس��تگاه های كشور اس��ت افتتاح كرد. 
همچنين از كارخانه واگن سازي ايريكو 
كه به تازگي به بخش خصوصي واگذار 
ش��ده است بازديد كرد. عباس آخوندي 
در سفر به اس��تان زنجان، از توليد 78 
ريل ب��اس در كارخان��ه ايريك��و و عقد 
قرارداد توليد 150 ريل باس ديگر خبر 
داد و گفت كه ايريكو يكی از بزرگترين 
كارخانه های توليد واگن در كشور است 
و از اي��ن رو پروژه تولي��د 150 اتوبوس 
ريلی كه در گذشته به دليل بروز برخی 
مشكالت در قرارداد با طرف كره جنوبی 
متوقف ش��ده بود، حل و فصل و پروژه 
به طور كامل فعال خواهد ش��د تا تحت 
ليسانس بهره برداری كشور كره جنوبی 
به سرانجام برسد. وزير راه معتقد است 
ايريكو از اس��تاندارد باالي��ي برخوردار 
اس��ت تا هم از نظر فن��اوری و هم ارايه 
واگن هاي��ی در س��طح اس��تانداردهای 
بين المللی ب��رای حمل ونقل ريلی بين 

شهری، حومه ای و مترو موثر باشد.

ایستگاه راه آهن مرکز توسعه 
زنجان می شود 

وزي��ر راه وشهرس��ازی از پيش��رفت 
بيش از 98 درصدی عمليات زيرسازی 
راه آهن غرب كش��ور خبر داد و گفت: 
اميد است با تكميل هرچه سريعتر اين 
پروژه ش��اهد بهره مندی مردم اس��تان 
هاي غرب كشور از سيستم حمل ونقل 

تركيبی باشيم.
عباس آخوندی در مراس��م افتتاح و 
بهره برداری از پروژه توس��عه ايس��تگاه 
زنجان و همچني��ن آغاز عمليات پروژه 
خط دوم راه آه��ن زنجان-قزوين گفت: 
موضوع راه آه��ن و اس��تان زنج��ان از 
اهميت بسيار بااليی برخوردار است كه 
بايد چند نكت��ه در خصوص آن مطرح 
شود. ايران در يك چهارراه جهانی قرار 
دارد و با نگاهی از باال متوجه اين نقش 
بسيار مهم می ش��ويم و بايد بيانديشيم 
ك��ه چگون��ه از آن بهره ب��رداری كنيم. 
چون اتصال ريلی ايران به ش��بكه ريلی 
ساير كش��ورهای منطقه، ضامن امنيت 
و توس��عه كش��ور خواهد بود. از اين رو 
از ش��مال غرب ت��ا دري��ای مديترانه و 

بن��در الذقي��ه كمت��ر از 500 كيلومتر 
اس��ت كه به راحتی دريای مديترانه به 
خليج فارس و درياي خزر متصل خواهد 
ش��د كه مفه��وم چهارراه بودن كش��ور 
شكل مي گيرد. الزمه اين كار پرداختن 
به توسعه زيرس��اخت ها است و يكی از 
زيرساخت های بسيار مهم؛ راه آهن است 
چون تركيب حمل ونقل ريلی با حمل 
ونقل دريايی و هوايی خليج فارس را به 
دريای س��ياه و مديترانه متصل خواهد 
ك��رد. اي��ن هدفی اس��ت كه طی س��ه 
سال گذش��ته در وزارت راه وشهرسازی 
پيگيري شده اما در زمان كمبود منابع 
مالي كار سخت خواهد بود؛ اما اگر نگاه 
ما فرا ملی شود دست يافتني است. در 
اي��ران راه آهن بيش��تر در زمينه حمل 
بار مورد اس��تفاده ق��رار گرفته و به غير 
از مسير تهران-مشهد كه جنبه سنتی 
مس��افری دارد در بقيه خطوط مس��افر 
هم��واره جاي��گاه بع��دي را دارد. پس 
راه آه��ن بايد عالوه بر حمل بار وس��يله 
خوب و مطمئن برای جابه جايی مسافر 
باشد زيرا ميزان ايمنی در راه آهن نسبت 

به ساير شقوق حمل ونقل باالتر است.
نقش��ه قزوي��ن نش��ان می دهد كه 

می توان شهرسازی را بر پايه ريل تعريف 
كرد و اين كه تصور ش��ود شهرس��ازی 
برپايه جاده خوب است، كامال در اشتباه 
خواهيم بود. همچني��ن در صورتی كه 
راه آهن س��ريع و مطمئن بين شهرها و 
حومه برقرار ش��ود اساس��ا نظام توسعه 
ش��هری عوض می ش��ود زي��را در حال 
حاض��ر حومه ه��ا به مراكز فق��ر تبديل 
ش��ده اند. در حالی كه در ساير كشورها 
، س��اكنان حومه فاصله های 20 تا 50 
كيلومتری كالنش��هرها را جهت انجام 
كارهای روزمره با استفاده از حمل ونقل 
ريلی انج��ام می پيمايند. پ��س تمركز 
در ش��هر قابل زدودن اس��ت و می تواند 
جمعيت در پيرامون ش��هر توسعه پيدا 
كند و از اين رو شهرس��ازی بر اس��اس 

ريل پايه نام گذاری شده است.
وزي��ر راه و شهرس��ازی ب��ه تصويب 
اليح��ه تاس��يس ش��ركت قطاره��ای 
حومه ای اش��اره كرد و گفت: اميدواريم 
در سال آينده شركت قطارهای حومه ای 
راه اندازی ش��ود تا به هدف شهرس��ازی 

ريل پايه دست يابيم.

زنجان باید بتواند نقش خود را 
در دوران معاصر ایفا کند

ايستگاه زنجان می تواند مركز توسعه 
زنجان شود و شهرس��ازی ريل پايه نيز 
می تواند در طرح های بعدی اين ش��هر 
در دس��تور كار قرار گيرد. زنجان يك 
ايران شهر واقعی اس��ت و سابقه آن به 
درازای تم��دن كهن ايران اس��ت و به 
ط��ور قطع يك��ی از ش��هرهای تمدنی 
اي��ران، زنجان اس��ت و مهم اس��ت كه 
اين شهر بتواند نقش خود را در دوران 

معاصر ايفا كند. 
آخوندی با اش��اره ب��ه برنامه ريزی 
برای ارتقای شبكه حمل ونقلی زنجان 
گفت: با اين اقدام زنجان می تواند نقش 
خدماتی خود را در بخش های حمل و 
نقل، توريسم، كشاورزی، علم و صنعت 
پررن��گ ايفا كند. تصور من اين اس��ت 
كه زنجان در آينده برای تبديل كاالی 
اوليه ب��ه محصول نهايی تبديل خواهد 
شد. از اين رو زيرساخت های شهر بايد 

به خوبی ارتقا و توسعه يابد.
وی همچني��ن به جذابيت اس��تان 
زنج��ان در زمينه گردش��گری اش��اره 

۷۸ ريل باس ايريکو به زودي به 
ناوگان مسافري افزوده خواهد شد
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كرد و گفت: اينك��ه راه آهن عبوری از 
زنج��ان ارتقا يابد در دس��تور كار قرار 
گرفته اس��ت ك��ه اولين اقدام ش��امل 
دوخطه ك��ردن مس��ير زنجان-قزوين 
با ه��دف دس��تيابی به س��رعت 200 
كيلومتر در س��اعت است كه از اين رو 
فاصل��ه زنجان تا ته��ران از نظر زمانی 
بس��يار كاهش خواهد يافت. همچنين 
در امت��داد همين خ��ط راه آهن چهار 
خط��ه تهران-ك��رج ب��ه زودی افتتاح 
خواهد ش��د و عمليات دوخطه كردن 
حدفاصل قزوين-كرج نيز اوايل س��ال 
آينده ب��ه بهره برداری خواهد رس��يد. 
همچني��ن دوخط��ه قزوين-زنجان نيز 
طب��ق زمان بندی در حال اجراس��ت و 
اين مس��ير دو خطه بايد تا تبريز ادامه 

يابد و از آنجا به مرز برسد.

بهره برداری از ۱۳9۰ میلیارد 
تومان پروژه  ریلی در دهه فجر

آخون��دی همچنين ب��ه پروژه های 
ريلی ك��ه در هه فجر ب��ه بهره برداری 
رس��يد اش��اره كرد و گفت: همزمان با 
دهه فجر امس��ال، هشت پروژه ريلی با 
اعتبار 1390 ميليارد تومان افتتاح شد 
كه هفت هزار و 350 ميليون ريال آن 
برای ايجاد 198 كيلومتر خط جديد و 
مابق��ی نيز به دو خط��ه كردن خطوط 
ريلی به طول 496 كيلومتر اختصاص 
داده ش��د. همچنين ارتقای سيس��تم 
الكترونيك خط��وط و تجهيز آن ها به 
سيستم های ATC و CTC به منظور 
ارتقای بهره وری می شود. تمام تالش ما 
اين اس��ت كه بتوانيم در زمان تنگنای 
مالی با اس��تفاده از منابع بين المللی و 
بخش خصوصی پروژه ه��ا را فعال نگه 
داريم. از اي��ن رو پروژه دو خطه كردن 
مح��ور قزوين-زنج��ان كه در اس��تان 
بودجه آن برابر با صفر بوده اس��ت هم 

 اكنون فعال و از نفس نيفتاده است.
پروژه دو خطه كردن زنجان-قزوين 
جزو مصوبات سفر مقام معظم رهبری 
ب��وده و علی رغ��م اينكه اي��ن پروژه به 
دلي��ل نب��ود اعتبار روی زمي��ن مانده 
بود خوش بختان��ه با تالش های صورت 
گرفت��ه از س��وی دول��ت آغاز ب��ه كار 
كرد .عمليات اجراي��ی دو خطه كردن 
راه آه��ن زنجان- قزوين كه مورد توجه 

رئيس جمهور نيز  قرارداش��ت به طور 
رس��می آغاز ش��ده اس��ت. همچنين 
اس��تاندار زنج��ان بازديدهاي��ی از اين 
پروژه داش��ت لذا اميدواريم اين پروژه 

به موقع اجرا شود.

 افتتاح هزار کیلومترراه آهن 
تا شهریور۱۳96 به شرط 

تخصیص منابع
مديرعامل ش��ركت ساخت و توسعه 
زيربناهای حمل ونقل كش��ور گفت: در 
هيچ دوره ای مانند چهار سال گذشته، 
اين حجم از ساخت وس��ازها در بخش 
به صورت  حمل ونقلی  زيرس��اخت های 
هم زم��ان در ح��ال اجرا نبوده اس��ت 
و ب��ا تخصي��ص مناب��ع در موعد مقرر 
می توانيم ه��زار كيلومتر راه آهن، 120 
كيلومتر آزادراه و بيش از 800 كيلومتر 
انواع راه را تا نيمه نخس��ت سال آينده 

به بهره برداری برسانيم.
و  اگرتجهي��زات  خادمي اف��زود: 
اعتب��ارات الزم را در اختي��ار داش��ته 
باش��يم اين پروژه ريلی در يك س��ال 
آين��ده به افتتاح می رس��د. درحالی كه 
در چند س��ال گذشته متوسط ساخت 
راه آه��ن در س��ال 200 كيلومتر بوده 
امروز به نقطه ای رسيده ايم كه توانايی 
اجرای ه��زار كيلومتر راه آهن در طول 
يك س��ال راداريم و اتم��ام چند پروژه 
ريلی، آزادراه��ی و بزرگراهی به صورت 

هم زمان كار بزرگی است.

 TOD ایستگاه زنجان به
تبدیل می شود 

مدير عامل ش��ركت راه آهن نيز در 
مراس��م افتتاح پروژه توس��عه ايستگاه 
راه آهن زنجان و آغاز عمليات دو خطه 
كردن راه آهن زنجان-قزوين گفت: بايد 
از زحمات پور س��يد آقاي��ی به خاطر 
پيگيری ه��ای وی ب��رای س��اخت اين 
ايستگاه و به ويژه درخصوص خط دوم 
زنجان به ميانه و سپس تبريز قدردانی 
ك��رد. تاكيد دولت در برنامه شش��م به 
توسعه ريلي موجب خواهد شد تا پنج 
س��ال آينده شاهد توس��عه اين شق از 

حمل و نقل باشيم.
سعيد محمدزاده با اشاره به توسعه 
حم��ل و نقل حومه ای و مس��افر بيان 

ك��رد: قبل از اين برنام��ه با آغاز دولت 
تدبي��ر و امي��د مس��ئله پرداخت��ن به 
خط��وط حوم��ه ای، دو خط��ه كردن 
مسيرهای منتهی به كالنشهرها و سه يا 
چهارخطه شدن خطوط با جديت زياد 
پيگيری شد كه اميدواريم قبل ازپايان 
امس��ال از تهران ت��ا مقاصد اطراف آن 
به بهره برداری برس��د. بر مبنای همين 
تفك��ر راه آهن بايد بتواند محور خدمت 
به شهر و شهروندان باشد. وي با اشاره 
به دس��تور وزير راه و شهرسازی مبنی 
بر توج��ه بر خطوط قطارهای حومه ای 
گف��ت كه طبق دس��تور وی ايس��تگاه 
زنجان به ايستگاهTOD )توسعه حمل 
و نقل محور( تبديل خواهد شد تا يك 
ايس��تگاه خدمت رسان به ش��هروندان 
ش��ود. همچنين تا پايان س��ال 1396 
هجده س��ت ريل ب��اس تحويل ناوگان 
ريلی كش��ور خواهد شد و برای توسعه 
آن مشغول مذاكره هستيم و اميد است 

نسبت به خريد ناوگان طی سال آينده 
به فوريت اقدام شود.

بهره برداری از پروژه دوخطه 
کردن راه آهن زنجان- قزوین 

تا پایان سال ۱۳96
مدي��ركل راه آهن ش��مال غ��رب از 
تكميل و بهره ب��رداری عمليات دوخطه 
كردن راه آهن زنج��ان- قزوين به طول 
172 كيلومت��ر ت��ا پايان س��ال 1396 
خبرداد و گف��ت: دو خطه كردن محور 
زنجان-قزوي��ن و زنجان-تهران يكی از 
آرزو های ديرينه هم اس��تانی های عزيز 
است كه با اهتمام وزير راه و شهرسازی 
و مديرعامل ش��ركت راه آهن مصوب و 

اجرايی شده است.
عل��ی خداي��ی اف��زود: عملي��ات اين 
پ��روژه در چه��ار قطع��ه توس��ط چهار 
پيمانكار با دس��تور وزير راه و شهرسازی 
آغاز خواهد ش��د و پيش  بينی می ش��ود 
اج��رای اين پروژه تا پايان س��ال 1396 
ب��ه بهره ب��رداری برس��د. مدي��ركل راه 
آهن ش��مال غرب با اش��اره ب��ه اهداف 
دوخطه كردن اي��ن محور گفت: قابليت 
جابه جاي��ی بار و مس��افر، ارتقای ايمنی، 
صرفه جويی در مص��رف انرژی و كاهش 
آالينده ها مهمتري��ن اه��داف اين پروژه 
محسوب می شود. چهار قطعه اين پروژه 
شامل قزوين- سياه باغ، سياه باغ- زرين 
دژ، زرين دژ- سلطانيه، سلطانيه- زنجان 
می شود. پيش بينی شده با بهره برداری 
از اين پروژه سرعت قطارهای مسافربری 
به200 كيلومتردرس��اعت و ميزان حمل 
بار محوری برای قطارهای باری به30تن 
برس��د. خدايی در ادامه به پروژه توسعه 

ايستگاه زنجان اش��اره كرد و گفت: اين 
پروژه به مس��احت 8 ه��زار و 400 متر 
مربع در سه طبقه به صورت سازه اسكله 
بتونی با نمای شيشه اسپايدر و كامپوزيت 
ساخته ش��ده اس��ت و دارای تاسيسات 
ش��امل چيلر تراكم��ی و هواس��از و فن 
كوئل، همچنين تاسيسات حرارتی شامل 
سيستم حرارت مركزی است. سالن های 
انتظار، رستوران، نمازخانه، سرويس های 
بهداش��تی عمومی، صندوق امانات، اتاق 
م��ادر و ك��ودك، پاركين��گ، فروش��گاه 
محوطه، آژانس مس��افری، پنج دستگاه 
آسانسور بار و مس��افر، سيستم اعمال و 
اطفای حريق از جمله فضاهای رفاهی و 

خدماتی اين پروژه محسوب می شود.
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ايران با داش��تن بي��ش از 10 هزار 
كيلومتر خط آهن، از نظر طول ش��بكه 
ريلی در جايگاه بيست وس��وم جهان و 
باالت��ر از اندونزی، مصر، پاكس��تان و 
كره جنوبی قرار دارد اما اگر می خواهيد 
بدانيد طوالنی ترين شبكه ريلی جهان 
در چه كشوری است، بايد كره زمين را 
بچرخانيد؛ از آس��يا فاصله بگيريد و به 

قاره آمريكا برسيد.
درحال حاضر امريكا با داشتن 250 
هزار كيلومتر خط آه��ن، طوالنی ترين 
ش��بكه ريلی جه��ان را در اختيار دارد 
و ب��ا تف��اوت چش��مگيری نس��بت به 
كش��ورهای ديگ��ر، در ص��در ج��دول 
دارندگان بزرگترين ش��بكه های ريلی 
دنياس��ت. چين با بي��ش از 100هزار 
كيلومتر و روس��يه با ح��دود 86 هزار 
امري��كا صاح��ب  از  پ��س  كيلومت��ر، 

طوالنی ترين شبكه های راه آهن جهان 
هستند. براساس آخرين آمار ارائه شده 
در مناب��ع تخصص��ی بين المللی، هند 
چهارمين كش��ور جهان از نظر ميزان 
خط آهن اس��ت؛ هرچند اين كش��ور با 
داشتن حدود 8 ميليارد مسافر ساالنه، 
بيشترين حجم مسافر حمل ونقل ريلی 
در سراس��ر جهان را به خود اختصاص 

داده است.

بزرگترین خط آهن در آمریكا
از مجم��وع 250 هزار كيلومتر خط 
ريلی امري��كا، 80 درصد آن را خطوط 
ب��اری تش��كيل می ده��د و مجم��وع 
خطوط مس��افری ريلی اين كشور 35 
هزار كيلومتر اس��ت. شبكه ريلی باری 
امريكا 538 مس��ير را ش��امل می شود 
كه از 7 مس��ير ريل��ی درجه يك، 21 

مس��ير ريلی منطقه ای و 510 مس��ير 
ريلی محلی تش��كيل ش��ده است. اين 
ش��بكه ريلی از س��وی س��ازمان های 
خصوصی اداره می ش��ود. ش��بكه ريلی 
مس��افری سراسری )Amtrak( بيش 
از 30مسير ريلی را شامل می شود كه 
500 مقص��د در 46 ايالت امريكا را به 

يكديگر متصل می كند.
ريل��ی  سيس��تم  س��اخت  ط��رح 
پرس��رعت سراس��ری در اين كشور به 
طول 27 هزار كيلومتر در 4 فاز تا سال 
اقدام است.  2030ميالدی در دس��ت 
ساخت راه آهن پرس��رعت كاليفرنيا به 
عنوان نخس��تين پروژه ريلی پرسرعت 
اين كش��ور با س��رعت خوبی در حال 
پيشرفت است. 3 پروژه پرسرعت ديگر 
ش��امل خط پرس��رعت ميدِوس��ت كه 
ش��يكاگو را با اينديان پاليس يا خيابان 

لويي��س متص��ل می كند، خ��ط ريلی 
پرس��رعت تگزاس و كريدور پرسرعت 
ش��مال ش��رق ني��ز در حال س��اخت 

هستند.

تجربه ناموفق روسیه در 
راه آهن پرسرعت

طول ش��بكه سراسری ريلی روسيه 
كه زير نظر راه آه��ن انحصاری دولتی 
روس��يه )RZD( فعالي��ت می كن��د، 
ب��ه بيش از 85 ه��زار و 500 كيلومتر 
2013مي��الدی  س��ال  در  می رس��د. 
اي��ن ش��بكه 1/08ميليارد مس��افر و 
2/1ميليارد تن بار حمل كرد و از نظر 
حجم بار، س��ومين كشور بعد از امريكا 

و چين بود.
شبكه ريلی روس��يه تركيبی از 12 
خط اصلی اس��ت كه بس��ياری از آنها 

طوالنی ترين 
خط آهن جهان كجاست؟
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اتصاالت مستقيم با سيستم های ريلی 
كش��ورهای آس��يايی و اروپايی مانند 
فنالند، فرانسه، آلمان، لهستان، چين، 

مغولستان و كره شمالی دارند.
 خط آهن مس��كو � والديووستوك 
ب��ه ط��ول 9 ه��زار و 289 كيلومت��ر، 
طوالنی تري��ن و يك��ی از ش��لوغ ترين 
خط آهن ه��ای جه��ان اس��ت. راه آهن 
دولتی روسيه، سرويس ريلی پرسرعت 
»ساپَس��ن« را بي��ن س��ن پترزبورگ و 
مس��كو در س��ال 2009ميالدی ارائه 
كرد اما در زمينه ايجاد ارتباط بين اين 
خطوط و خطوط كم س��رعت موجود، 

توفيقی نداشته است.
بي��ن اي��ن دو ش��هر ي��ك كريدور 
پرس��رعت اختصاصی با سرمايه گذاری 
پيش��نهادی 35 ميليارد دالر طراحی 
در  روس��يه  راه آه��ن  اس��ت.  ش��ده 

ت��الش ب��ود ت��ا س��ال 2015ميالدی 
2500كيلومتر خط آهن پرسرعت بين 
مس��كو و كی يف، مينس��ك و ِكرسك 

داشته باشد.

فعالیت روزانه ۱9 هزار قطار 
در هند

ش��بكه راه آه��ن سراس��ری هن��د، 
چهارمين ش��بكه ريلی طوالنی جهان 
و در مالكيت اداره راه آهن دولتی هند 
اس��ت و زير نظر آن فعاليت می كند و 
طول مس��ير عمليات��ی آن بيش از 65 

هزار كيلومتر است.
اين شبكه س��االنه حدود 8 ميليارد 
مس��افر جابه جا می كند ك��ه باالترين 
آم��ار حم��ل مس��افر ريل��ی در جهان 
اس��ت. ش��بكه راه آه��ن هن��د به 17 
منطقه تقس��يم می شود و بيش از 19 

هزار قطار به طور روزانه در اين شبكه 
فعالي��ت می كنند كه 12 ه��زار قطار 
مس��افری و 7 هزار قطار باری را شامل 

می شود.
 مديري��ت راه آه��ن سراس��ری اين 
كشور، اضافه كردن هزار كيلومتر خط 
ريلی جديد تا س��ال 2017ميالدی و 
اقدام��ات مهم ديگ��ر مانن��د دوخطه 
كردن و برقی س��ازی خطوط فرس��وده 

موجود را در برنامه دارد.
ش��ركت راه آهن هند قص��د دارد تا 
سال 2017ميالدی از ميان 6 كريدور 
باری اين كشور، 2 كريدور را به ميزان 
3 ه��زار و 338 كيلومتر توس��عه دهد. 
6 كريدور ريلی نيز برای پياده س��ازی 
سيس��تم پرس��رعت در اي��ن كش��ور 

شناسايی شده است.
اي��ن راس��تا قط��ار پرس��رعت  در 
مومب��ای � احمدآب��اد به ط��ول 534 
كيلومتر، به عنوان يك پروژه آزمايشی 
با س��رمايه گذاری حدود 65/9ميليارد 

دالر درحال ساخت است.

چین در جایگاه دوم بار و 
مسافر ریلی

ش��بكه راه آهن چين با طولی بيش 
از 100 هزار كيلومتر، به عنوان دومين 
شبكه ريلی جهان رتبه بندی می شود. 
اين شبكه گسترده كه از سوی شركت 
راه آهن دولت��ی چين اداره می ش��ود، 
در س��ال 2013 ميالدی 2/08ميليارد 
مس��افر را جابه جا كرد كه بيش��ترين 
حجم مس��افر بعد از كش��ور هند بوده 
اس��ت. همچنين در اين سال، راه آهن 
چي��ن 22/3 ميلي��ارد تن ب��ار با قطار 
جابه ج��ا ك��رد كه نش��ان می دهد اين 
كشور بعد از امريكا، بيشترين حجم بار 

ريلی جهان را دارد.
ريل شيوه اصلی حمل ونقل در چين 
است. شبكه راه آهن اين كشور بيش از 
90 هزار كيلومتر خ��ط ريلی معمولی 
و ح��دود 10 ه��زار كيلومتر خط آهن 
پرس��رعت را شامل می ش��ود. براساس 
برنامه ري��زی مجموع ش��بكه ريلی اين 
كش��ور تا س��ال 2050ميالدی بايد به 

بيش از 270 هزار كيلومتر برسد.

نبود خط آهن پرسرعت در 
کانادا

خط��وط ريلی 48 ه��زار كيلومتری 
كان��ادا ش��بكه راه آهن اين كش��ور را 
تبدي��ل به پنجمي��ن ش��بكه راه آهن 
جه��ان از نظ��ر وس��عت كرده اس��ت. 
راه آه��ن سراس��ری كان��ادا )CN( و 
 )CPR( خط آه��ن كانادا - پاس��فيك
دو ش��بكه ريلی باری اصلی اين كشور 
هستند. همچنين »وايا ريل« به عنوان 
شبكه مس��افری اين كشور، در وسعت 
12 ه��زار و 500كيلومت��ر خدم��ات 

مسافری بين شهری ارائه می دهد.
خط آهن مركزی آلگوما و خط آهن 
نورتلند ش��مالی ني��ز از جمله خطوط 
آه��ن كوچكتر هس��تند ك��ه خدمات 
مس��افری به برخی مناطق روس��تايی 

اين كشور ارائه می كنند.
مونترال، تورنتو و ونكوور، 3 شهری 
هس��تند ك��ه سيس��تم ريل��ی رفت و 
برگشت وسيعی دارند. عالوه بر اين، در 
اين كش��ور تورهای لوكس و تفريحی 
ريلی برای نش��ان دادن زيبايی مناظر 
مناطق كوهستانی كشور ارائه می شود.

 ب��ا اين وجود ش��بكه ريل��ی كانادا 
ن��دارد. خطوط  خط آه��ن پرس��رعت 
پرس��رعت متع��ددی مانن��د تورنتو � 
مونترال و مونترال � بوستون پيشنهاد 
ش��ده اما تا س��ال 2014ميالدی هيچ 
ي��ك از آنها از س��طح مطالع��ات اوليه 

فراتر نرفته بود.

خصوصی سازی راه آهن در 
آرژانتین

ش��بكه فعل��ی راه آه��ن آرژانتين با 
ط��ول بي��ش از 36 ه��زار كيلومتر به 
عنوان هش��تمين ش��بكه ريلی جهان 

شناخته می شود.
اين كش��ور تا پاي��ان جنگ جهانی 
دوم ح��دود 47 هزار كيلومتر ش��بكه 
ريل��ی داش��ت كه بخش عم��ده آن از 
س��وی ش��ركت های ريلی ب��ا مالكيت 
انگلي��س و فرانس��ه اداره می ش��د اما 
كاهش منافع و افزايش ساخت بزرگراه 
در دهه های بعد، طول اين شبكه را به 
36هزار كيلومتر كاهش داد كه اكنون 
نيز فعاليت می كند. ش��ركت های ريلی 
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كه در اين شبكه فعاليت می كردند در 
س��ال 1948ميالدی با ايجاد ش��ركت 

سهامی راه آهن دولتی، ملی شدند.
راه آه��ن آرژانتي��ن بين س��ال های 
1992 ت��ا 1995ميالدی ب��ا واگذاری 
ب��ه ش��ركت های خصوصی  فعاليت ها 
مختل��ف موض��وع خصوصی س��ازی را 
عمليات��ی ك��رد. در ش��هرهايی مانند 
مس��افری  خدم��ات  بوئنوس آي��رس، 
حوم��ه ای گس��ترده، مانن��د قطارهای 
مس��افری در مسافت های طوالنی ارائه 

می شود.
بيشتر آنچه تاكنون درباره خط آهن 
پرس��رعت آرژانتين گفته ش��ده هنوز 
به واقعيت نپيوس��ته اس��ت. در س��ال 
2006ميالدی اعالم شد 310 كيلومتر 
خط آهن پرس��رعت بين بوئنوس آيرس 
و روزاريو س��اخته می ش��ود اما تا سال 
2013مي��الدی هنوز اين پ��روژه اجرا 

نشده بود.

برقی سازی نیمی از شبكه 
ریلی فرانسه

ش��بكه ريلی فرانس��ه ب��ا 29 هزار 
كيلومتر طول، دومين خط آهن بزرگ 
اروپ��ا و نهمين راه آهن ب��زرگ جهان 
اس��ت. ش��بكه راه آهن فرانس��ه بيشتر 
مسافر محور است و بيش از 50 درصد 
خطوط اين كش��ور برقی ش��ده است. 
شركت راه آهن دولتی SNCF مسئول 

اصلی شبكه ريلی اين كشور است.
خدم��ات مس��افری پرس��رعت در 
مس��افت های طوالنی در اين كش��ور، 
با عن��وان »TGV« و س��رويس های 
مس��افری ريلی برای فاصله های كوتاه 

و متوس��ط با عنوان »TER« شناخته 
می شود.

 اين شبكه ارتباط ريلی با كشورهای 
مجاور مانند بلژيك، ايتاليا و بريتانيا را 

ممكن می كند.
فرانس��ه يكی از نخستين در اختيار 
گيرن��دگان فناوری راه آهن پرس��رعت 
بود. ش��ركت راه آهن دولتی فرانسه در 
س��ال 1981ميالدی اس��تفاده از خط 
ريلی پرس��رعت را آغاز كرد و ش��بكه 
پرس��رعت اين كش��ور بيش از 1550 
كيلومت��ر طول دارد. پ��روژه خط آهن 
پرس��رعت تورهای بوردوكس كه قرار 
اس��ت تا 2017ميالدی تكميل ش��ود، 
302 كيلومتر ديگر به اين شبكه اضافه 

خواهد كرد.

نبود قطار پرسرعت در 
استرالیا

ش��بكه راه آهن اس��تراليا ب��ا بيش 
از 40 ه��زار كيلومتر ط��ول، هفتمين 
خط آهن طوالنی جهان است. بسياری 
ريل��ی در  زيرس��اخت های ش��بكه  از 
مالكيت دولت استراليا است و از سوی 
آن نگه��داری می ش��ود، ب��ا اين حال 
بيشتر قطارهای اين شبكه در مالكيت 

شركت های خصوصی است.
خط مت��رو ملب��ورن و خ��ط ريلی 
س��يدنی ازجمله خطوطی هستند كه 
در مناط��ق حومه ای اصل��ی، خدمات 
مسافری رفت و برگشت ارائه می دهند. 
ع��الوه بر اين، برخی خط��وط راه آهن 
معدنی خصوصی در اين كشور فعاليت 
می كند. ش��بكه راه آهن استراليا هنوز 
خط آهن پرسرعت ندارد. برای ساخت 
يك ش��بكه ريلی پرسرعت كه بريزبن، 
س��يدنی، كانبرا و ملبورن را به يكديگر 
متصل می كند، طرحی ارائه و سرمايه 
مورد نياز برای آن حدود 114 ميليارد 
دالر برآورد ش��ده، اما فاز نخس��ت اين 
شبكه پرس��رعت 1748 كيلومتری تا 
سال 2035 ميالدی س��اخته نخواهد 

شد.

حمل ریلی گسترده 
سنگ آهن در برزیل

نخس��تين مس��ير خط آهن شبكه 
ريلی كش��ور برزيل با تاسيس شركت 
راه آهن سراس��ری اين كشور با عنوان 
1957مي��الدی  س��ال  در   RFFSA
ملی ش��د. ش��بكه راه آهن اين كش��ور 
ب��رای اينكه از س��وی مجموع��ه ای از 
مسئوالن خصوصی و دولتی اداره شود 
تا سال 2007ميالدی به سرويس های 
مختلفی تقسيم شد. تمركز اصلی اين 
شبكه 28 هزار كيلومتری بر حمل بار 
و شامل مسيرهای ريلی عمده ای برای 
حمل سنگ آهن است. بيشتر خدمات 
ريلی مس��افری اين كش��ور در مناطق 
شهری و حومه ای متمركز شده است. 
8 ش��هر برزيل دارای مترو هستند كه 
در اين ميان سائوپائولو بزرگترين مترو 

اين كشور را دارد.
در س��ال 2012مي��الدی، دول��ت 
برزيل برنامه ساخت 10 هزار كيلومتر 
خط��وط جدي��د متش��كل از خطوط 
مس��افری پرس��رعت و باری تا س��ال 
2042ميالدی را اعالم كرد. همچنين 
در راستای توس��عه اين كشور، اتصال 
كيلومت��ری   511 پرس��رعت  ريل��ی 
برنامه ريزی  ريودوژانيرو  و  س��ائوپائولو 
شده اما اين پروژه مسكوت مانده است.
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جدا از اينكه احداث راه آهن در ايران 
در ابت��دا با چه ه��دف و نيتی از حدود 
90 س��ال پيش آغاز ش��د اما به جرات 
می توان گفت كه ايران جزو كشورهای 
پيشرو در به كارگيری حمل و نقل ريلی 
بوده است و در اين دوره نسبتا طوالنی 
حمل و نقل ريلی خدمات شايانی را در 
عرصه های مختلف به كش��ور داش��ته 
است. اما اهميت و جايگاه حمل و نقل 
ريل��ی در جهان چن��ان فراگير بوده كه 
با گسترش و توسعه علم و فناوری اين 
حوزه نيز همواره از اولويت بااليی برای 
ارتق��اء فناورانه نزد دول��ت ها برخوردار 
بوده اس��ت. از ده��ه 50 ميالدی دولت 
های پيشرو و صاحب فناوری دريافتند 
كه آينده حمل و نقل به شدت به توسعه 
زيرساخت های ريلی وابسته خواهد بود. 
ايمنی ب��اال, مصرف بهينه انرژی, حمل 
انبوه و تاثير مستقيم در كاهش قيمت 
تمام شده كاالها و خدمات انگيزه دولت 
ها را برای توس��عه حم��ل و نقل ريلی 
دوچندان كرد. از سوی ديگر مهمترين 

رونده��ای تاثيرگذار ب��ر اهميت يافتن 
حمل و نقل ريلی خود گواه بر اين مدعا 

است. برخی از اين روندها عبارتند از:
 رش��د شهرنش��ينی و كالن شهرها: 
برابر آم��ار و پيش بينی ه��ای صورت 
گرفته تا س��ال 2050 حدود 75 درصد 
جمعيت جهان در شهرها ساكن خواهند 
بود و كريدورهای متصل كننده شهرها 
تبديل به پر تردد ترين مسيرها از حيث 
حم��ل ونقل خواهند ب��ود. در اين بين 
حمل و نقل ريلی بين شهری مهمترين 
نقش را در پاسخ به روند تغييرات تمركز 

جمعيت در شهرها خواهد داشت.
 تغييرات آب و هوايی: رشد جمعيت 
و افزايش تقاضا ب��رای جابه جايی مواد 
اوليه و محص��والت و در نتيجه افزايش 
استفاده از س��وخت های فسيلی, گرم 
ش��دن زمين و تغييرات آب و هوايی را 
در پی دارد. از اينرو طی ساليان گذشته 
اراده جهان��ی در جه��ت ب��ه كارگيری 
سيستم های همس��و با محيط زيست 
و كاهش اثرات تخريبی سيس��تم های 

حمل و نقلی آالينده قرار گرفته اس��ت. 
همين امر س��بب گرديده تا حركت به 
سمت سيستم های حمل و نقل مبتنی 
ب��ر انرژی های غير فس��يلی و از جمله 
قطاره��ای برقی و س��ريع و غير ديزلی 

گسترش يابد.
 يكپارچگی سيس��تم های اطالعاتی 
و م��گا داده ه��ا: رش��د فن��اوری های 
اطالعات��ی و ارتباطی نظي��ر اينترنت و 
گس��ترش اس��تفاده از پايگاه های داده 
ای كالن بيش از پي��ش به يكپارچگی 
و هوش��مندی روش ها و سيستم های 
مختل��ف حم��ل و نقل كم��ك خواهد 
ك��رد. از اين رو انتظار م��ی رود تمركز 
بر سيستم های حمل و نقلی با قابليت 
اطمينان باال و افزايش يكپارچگی بين 

مدهای حمل ونقلی افزايش يابد.
 تغييرات فناوری: رش��د چش��مگير 
فن��اوری در عرصه ه��ای مختلف يكی 
از مهمتري��ن مح��رك ها ب��رای ظهور 
فناوری های اساس��ی در حوزه حمل و 
نقل اس��ت. نگاهی به روند اين تغييرات 

فناورانه در گذش��ته نشان می دهد كه 
در آينده فرايند تغييرات نه تنها خطی 
نيست  بلكه نمايی خواهد بود و چرخه 
های نوآوری و بهبودهای فناورانه به اين 
تغييرات شتاب بيش��تری می بخشند. 
پيش��رفت ه��ای چش��مگير در علومی 
نظي��ر نانوتكنول��وژی منجر ب��ه ظهور 
موادی سبك تر, قوی تر و متناسب تر 
با محيط زيس��ت خواهد گرديد و برای 
توسعه سيس��تم های حمل ونقل علی 
الخصوص قطارهای سريع بسيار كارآمد 

خواهند بود.
 انرژی و منابع: رشد جمعيت و تقاضا 
برای توليد محصوالت مس��تلزم مصرف 
بيش��تر انرژی خواهد ب��ود. پيش بينی 
ه��ا حكايت از اي��ن دارد كه در صورت 
حفط روندهای موجود در مصرف انرژی 
تا س��ال 2050 با افزايش��ی سه برابری 
در مناب��ع مصرفی انرژی روبرو خواهيم 
ب��ود. حمل ونق��ل يك��ی از مهمترين 
بخش های اقتصادی است كه تغييرات 
فناوران��ه در آن و حرك��ت ب��ه س��مت 

چالشی به نام “سرعت” در حمل و نقل ريلی
مجید بابایی

پژوهشگر و محقق حمل و نقل ریلی
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سيس��تم های ريلی س��ريع م��ی تواند 
روند مصرف انرژی را كاهشی نمايد و از 
تبعات منفی اقتصادی و زيست محيطی 

آن كاسته شود.
از اينرو با در نظر گرفتن اين روندها 
حركت به س��مت به كارگيری گسترده 
حمل ونقل ريلی و البته توجه به عامل 
س��رعت بخ��ش مهم��ی از برنامه های 
توس��عه ای كشورها در دهه های پيش 

رو خواهد بود.
بالطب��ع موض��وع افزايش س��رعت, 
ظرفيت و بهره وری, در دهه های اخير 
كشورهای پيش��رو را بر آن داشت تا به 
سمت توسعه قطارهای سريع السير به 
ويژه در بخش مس��افری حركت كنند. 
اول اكتبر 1964 همزمان با افتتاح بازی 
های المپيك توكيو اولين قطار س��ريع 
الس��ير جهان با ناوگان معروف ش��ين 
كانس��ن بين ش��هرهای توكيو و اوزاكا 
شروع به كار كرد و نقطه عطف جديدی 
در توس��عه حمل و نقل ريلی در جهان 
آغاز شد. در ادامه موفقيت چشمگير راه 
آهن سريع ژاپن ديگر كشورهای پيشرو 
را نيز به اين شيوه حمل و نقل عالقمند 
ك��رد به طوريكه اولين قطار س��ريع راه 
آهن فرانسه با ناوگان معروف TGV در 
1981 بين شهرهای پاريس و ليون راه 

اندازی شد.
به نظر می رس��د امروزه حمل ونقل 
ريل��ی در دنيای صنعتی و پيش��رفته با 
عاملی به نام سرعت كامال مانوس و هم 
راستا اس��ت و توسعه حمل ونقل ريلی 
بدون توجه به عامل س��رعت نمی تواند 
محركی مناس��ب برای رش��د و توسعه 
اقتصادی كش��ورها باشد. اين موضوع را 

م��ی توان با مالحظه آمار روند توس��عه 
شبكه ريلی سريع السير در سطح جهان 
به خوبی مشاهده كرد و البته مهمترين 
عامل اس��تقبال جهانی از توسعه شبكه 
راه آهن س��ريع به مزيت های بارز اين 

شيوه حمل و نقل باز می گردد.
 

مزیت های راه آهن سریع:
-       راه آه��ن س��ريع فرصت های 
جديدی را برای توسعه مناطق دورافتاده 
تر از طري��ق بهبود اتص��ال بين مراكز 
ش��هری ب��زرگ و مناط��ق دورافتاده و 
كوچك شهری و كريدورهای اقتصادی 

مهيا می كند.
-       استفاده از راه آهن های سريع 
در بلندمدت كاهش قابل توجهی را در 
مص��رف انرژی به دنب��ال دارد. بنابراين 
كمك شايانی به اقتصاد ملی می كند و 
در كاهش آلودگی های زيست محيطی 

نيز بسيار موثر است.
-       راه آه��ن س��ريع م��ی توان��د 
جايگزي��ن مناس��بی ب��رای راه آه��ن 
معمول��ی تلق��ی ش��ود. ب��ه وي��ژه در 
مسيرهايی كه رشد قابل توجه ظرفيت, 
كاهش محس��وس زمان س��ير و ارتقاء 
كيفيت خدمات حمل و نقل در مقايسه 
با ساير مدهای حمل و نقلی نظير حمل 
و نقل ج��اده ای مورد انتظار اس��ت. از 
اينرو توسعه شبكه راه آهن های سريع 
می تواند در كاه��ش ترافيك جاده ای 
و در نتيجه كاه��ش تصادفات و هزينه 
های مترتب مادی و معنوی ناشی از آن 

كمك شايانی كند.
-       راه آهن سريع می تواند رقيبی 
ج��دی برای حمل و نقل هوايی به ويژه 

در مسيرهای زير 1000 كيلومتر تلقی 
شود.

-       عل��ی رغ��م هزين��ه س��رمايه 
گ��ذاری باال برای احداث و بهره برداری 
از ش��بكه های راه آهن س��ريع السير, 
ام��ا در درازمدت مناف��ع ملی حاصل از 
آن بطوركام��ل هزينه ه��ای مربوطه را 

پوشش می دهد.
-       از ن��گاه فناوری نيز اين نوع از 
حمل و نقل ريلی از سرريز دانشی قابل 
توجهی برخوردار اس��ت ك��ه می تواند 
ب��ه عنوان موتور محركی برای توس��عه 
صنعتی و فناورانه كش��ورها مدنظر قرار 

گيرد.
بنابراين راه آهن های س��ريع كامال 
در راستای توس��عه پايدار بوده و منافع 
اجتماعی, زيس��ت محيطی و اقتصادی 
عظيمی را برای كش��ورها در پی دارد و 
از همين جهت است كه همواره در نيم 
قرن اخير م��ورد توجه ويژه دولتمردان 
بويژه در كشورهای توس��عه يافته قرار 

گرفته است.
 نمون��ه موفق چين: كش��ور چين از 
سال 2003 تصميم به احداث و توسعه 
شبكه راه آهن سريع می گيرد. ساليانه 
بال��غ بر 20 ميلي��ارد دالر در اين حوزه 
سرمايه گذاری می كند. چين طی يك 
برنامه ش��گفت انگيز طول شبكه سريع 
ريلی در دس��ت بهره برداری خود را به 
20,000 كيلومتر در سال 2016 رسانده 
است كه از اين حيث حائز رتبه اول در 
سطح جهان است و البته تا پايان همين 
س��ال بالغ بر 18,000 كيلومتر ش��بكه 
س��ريع ريلی نيز در دس��ت اج��را دارد. 
همچني��ن در س��ال 2016 بالغ بر 1,5 
ميليارد نفر در ش��بكه قطارهای سريع 
السير چين جابه جا شده اند كه از اين 
حيث نيز كش��ور چين رتبه اول را دارا 
اس��ت.  بنابر آمار رسمی UIC در سال 
2014 بال��غ بر 53 درص��د از كل نفر-

كيلومتر جابجا ش��ده توسط قطارهای 
سريع در سراسر جهان توسط شبكه راه 
آهن سريع چين جابجا گرديده است در 
حاليكه اين رقم در سال 2010 بالغ بر 
19 درصد بوده است كه طی چهار سال 

حاكی از رشدی 2,8 برابری دارد.
 

چالش های افزایش سرعت:

مهمترين منافع مس��تقيم بالقوه راه 
آهن س��ريع عبارتند از صرفه جويی در 
زم��ان, قابليت اعتماد ب��اال, ايمنی باال, 
رفاه و راحتی بيشتر و آزاد شدن بخشی 
از ظرفيت ش��بكه ريلی معمولی, جاده 
ای و هواي��ی. همچني��ن برابر مطالعات 
متعدد انجام ش��ده منافع غير مستقيم 
ناشی از بكارگيری قطارهای سريع تحت 
عنوان هزينه های مترتب خارجی است. 
)Externalities(, از جمل��ه تاثير بر 
اقتصاد منطقه ای و ملی, كاهش مصرف 
انرژی و اثرات مخرب زيس��ت محيطی, 
كاهش تصادفات, كشته ها و مجروحين 
در مقايسه با ساير مدهای حمل و نقل 
و بالطب��ع كاهش هزينه های اجتماعی 
كه در پی اين س��وانح بروز می كنند و 
در مجموع همه اين عوامل مس��تقيم و 
غير مس��تقيم می توانند اثر مثبت و پر 
شتابی را بر رشد توليد ناخالص داخلی 
داشته باشند. مطالعه انجام شده توسط  
خص��وص  در   2016  ,Yatang Lin
بررس��ی اثرات توسعه ش��بكه راه آهن 
سريع چين بر اقتصاد اين كشور حاكی 
از افزايش 3 درصدی در توليد ناخالص 
داخلی مناطق متصل ش��ده به ش��بكه 
قطارهای س��ريع در مقايس��ه با مناطق 
متصل نشده می باشد. اما از سوی ديگر 
هزينه سرمايه گذاری و نگهداری و بهره 
برداری از شبكه راه آهن سريع به مراتب 
باالتر از شبكه های ريلی معمولی است 
و اس��تفاده كنندگان از راه آهن سريع 
بواس��طه بهره من��دی از منافع آن می 
بايستی هزينه بيشتری را در مقايسه با 
ساير مدهای حمل و نقل متقبل گردند. 
از اينرو در كنار مزيت های برجسته راه 
آهن سريع كه آن را به مهمترين شيوه 
حمل ونقل طی دهه اخير تبديل نموده 
است و به واس��طه همين مزايا در دهه 
های آينده نيز شاهد تحوالت چشمگير 
در توس��عه شبكه راه آهن های سريع و 
فناوری های مورد استفاده خواهيم بود, 
م��ی توان به برخی دغدغه ها ناش��ی از 
بكارگي��ری اين ش��يوه از حمل و نقل 
ريلی اشاره نمود كه اهم آن عبارتند از:

 ايمنی س��ير: هر چند كسب ايمنی 
باال خ��ود می توان��د از دس��تاوردهای 
فن��اوری راه آه��ن س��ريع باش��د ام��ا 
همواره مهمترين نگران��ی متوليان امر 

UIC روند تاریخی بهره برداری از قطارهای سریع السیر -  مرجع 

ژاپن, مسير توكيو-اوزاكا, اول اكتبر 1964اولين قطار عملياتی سريع السير جهان

29,792 كيلومتر, اوريل 2015طول شبكه راه آهن های سريع السير جهان

3,603 ست, اوريل 2015تعداد ناوگان عملياتی قطارهای سريع السير جهان

574,8 كيلومتر در ساعت, فرانسه 2007باالترين ركورد سرعت قطارهای سريع السير

مسافران جابه جا شده در سال توسط قطارهای 
سريع السير

1,6 ميليارد نفر

در مسيرهای زير 2,5 ساعت و در مقايسه با هواپيما
80 درصد سهم بازار مربوط به قطارهای 

سريع است

UIC ,مرجع: اتحادیه بین المللی راه آهن ها
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در احداث و بهره برداری از ش��بكه راه 
آهن س��ريع حفظ استانداردها و ايمنی 
سير بوده اس��ت. البته عملكرد بيش از 
نيم قرن اس��تفاده از قطارهای س��ريع 
الس��ير در اقصی نق��اط جهان حاكی از 
ايمنی بس��يار باال در اين ش��يوه حمل 
و نقل می باش��د. هر چند طی ساليان 
گذش��ته نمونه های محدودی از سوانح 
ريلی در قطارهای سريع رخ داده است 
اما در مقايس��ه با ساير مدهای حمل و 
نقلی قطعا قطارهای س��ريع از كمترين 
ميزان سانحه و بيشترين ضريب ايمنی 
برخوردارند. به عنوان نمونه می توان به 
قطارهای سريع شينكانسن ژاپن اشاره 
نمود كه طی نيم قرن گذشته از 1964 
كه اولي��ن قطار از اين ن��وع راه اندازی 
گرديد تاكنون حتی يك س��انحه ريلی 
منجر به فوت يا مجروح شدن مسافرين 

رخ نداده است. 
 

قابلي��ت ه��ای فناوران��ه و ظرفيت 
ج��ذب فن��اوری: يك��ی از مهمتري��ن 
چالش ه��ا در بكارگيری فناوری های 
نوي��ن و پيش��رفته از جمله سيس��تم 
ه��ای ريلی س��ريع, س��طح اطمينان 
ميزب��ان  كش��ورهای  برخ��ورداری  از 
از قابلي��ت ه��ای فناوران��ه در زنجيره 
تامين در دس��ترس خ��ود و در درون 
س��ازمان های متولی امر توسعه , بهره 
ب��رداری و نگه��داری از ش��بكه ريلی 
س��ريع می باش��د. از آنجائيكه تفاوت 
های ماهوی چش��مگيری بين سيستم 
های ريلی معمولی و س��ريع السير در 
ابعاد مختل��ف فنی, اجرايی و عملياتی 
وجود دارد لذا وجود بس��تر مناسب و 
آمادگی فناورانه برای اكتس��اب, جذب 
و بكارگي��ری فن��اوری های سيس��تم 
های ريلی س��ريع بس��يار حياتی و از 
دغدغه ه��ای اصلی متولي��ان امر می 
باش��د. از اينرو تجربه س��اير كش��ورها 
كه زودتر از س��ايرين ب��ه فناوری های 
مربوطه دس��ت يافته اند و يا نسبت به 
انتقال آن به كش��ور خود اقدام نموده 
اند نش��ان می دهد كه معموال آمادگی 
تكنولوژيكی و ظرفيت جذب در عمده 
اين كش��ورها يا در سطح مطلوبی بوده 
است )مش��ابه كشورهای توسعه يافته( 
و يا بواس��طه درآمد س��رانه باال و البته 

المللی )مش��ابه  تعامالت مطلوب بين 
برخی از كش��ورهای در حال توس��عه 
و اقتصاده��ای نوظه��ور( از پكيج های 
آماده س��اير كشورهای توس��عه يافته 
استفاده نموده اند. در هر صورت به اين 
مهم بايستی توجه ويژه ای داشت و از 
تجربيات نامطلوب گذشته كه بدون در 
نظر گرفت��ن توانمندی های فناورانه و 
ظرفيت جذب مناسب نسبت به انتقال 
فن��اوری ريلی در كش��ور اقدام گرديد 
درس گرفت )مش��ابه خريد قطارهای 
توربوت��رن قبل از انق��الب, بكارگيری 
قطاره��ای  آلس��توم,  لكوموتيوه��ای 

ترانست, سيستم های عالئم و ...(.
 

تامین سرمایه و هزینه سفر:
يكی از بارزترين دغدغه های دولت 
ها در توس��عه شبكه ريلی سريع بدون 
ش��ك تامين هزينه ه��ای قابل توجه 
س��رمايه گذاری اوليه ب��رای احداث و 
همچني��ن هزينه های طول دوره بهره 
برداری و نگهداری از ش��بكه سريع در 
مقايس��ه با ش��بكه ريلی معمولی می 
باش��د. مهمترين فاكتوره��ای موثر در 
هزين��ه های احداث مس��ير ك��ه البته 
همين عوامل بر هزينه های دوره بهره 
برداری نيز موث��ر خواهند بود عبارتند 
از س��رعت طراحی مس��ير, نوع خط, 
هندس��ه و توپوگرافی مسير, وضعيت 
آب و هوايی, تملك زمين و ميزان پل 
و تونل و س��اير عوارض مسير, احداث 
ايس��تگاه ها و نوع ناوگان مربوطه و ... 

از اينرو نمی توان اس��تاندارد مشخصی 
را ب��رای س��طح هزينه ه��ای مربوطه 
در نظر گرفت و لذا مس��ير به مس��ير 
و سيس��تم ب��ه سيس��تم از نظر حجم 
سرمايه گذاری تفاوت های قابل توجه 
دارند. با در نظ��ر گرفتن اين عوامل و 
برابر گزارش منتش��ر شده توسط بانك 
جهان��ی هزينه اح��داث ه��ر كيلومتر 
ش��بكه راه آهن س��ريع در پروژه های 
اروپاي��ی نظير مادريد-واالدوليد حدود 
 TGV East 39 ميليون دالر, مس��ير
فرانسه حدود 31 ميليون دالر و مسير 
اتالنتي��ك ح��دود 35 ميلي��ون دالر 
گرديده است. همين مطالعه نشان می 
دهد هزينه پروژه های راه آهن س��ريع 

در كشور چين حداكثر دو سوم هزينه 
پروژه های اروپاي��ی گرديده بطوريكه 
در مس��يرهای با سرعت 350 كيلومتر 
در س��اعت هزينه متوس��ط احداث هر 
كيلومت��ر بين 13 تا 26 ميليون دالر و 
در مس��يرهای با سرعت 250 كيلومتر 
در س��اعت هزين��ه متوس��ط اح��داث 
هر كيلومت��ر بين 10 ت��ا 24 ميليون 
دالر انج��ام گرفته اس��ت. طبيعتا جدا 
از مناف��ع بارز راه آهن س��ريع, تامين 
چنين سرمايه هنگفتی همواره چالشی 
اساس��ی برای دولت ها بوده است چرا 
كه حضور مس��تقل بخ��ش خصوصی 
نيز به بدليل حجم س��رمايه باال, دوره 
بازگش��ت طوالنی سرمايه و احيانا نرخ 
بازگشت پائين سرمايه, چندان محتمل 
نمی باش��د. به همين دليل به نظر می 

رس��د نقش دولت ها در به س��رانجام 
رس��اندن پ��روژه های راه آهن س��ريع 
بس��يار حياتی اس��ت و البته استفاده 
از مدلهای مش��اركت دول��ت و بخش 
خصوص��ی )PPP( می تواند عملی تر 
باش��د. آنچه كه مورد اتفاق نظر است 
پوش��ش بخش��ی از تعرفه مسافرت با 
قطارهای سريع از س��وی دولت است 
تا بواس��طه قيمت نس��بتا باالی بليت 
جذابيت س��فر با اين قطارها از دس��ت 
نرود. بديهی است دولت ها اين هزينه 
كرد و ي��ا پرداخت يارانه مس��تقيم به 
مسافرين قطارهای س��ريع را از محل 
منافع مس��تقيم و غير مستقيم ملی و 

منطقه ای پوشش خواهند داد.

در پايان ضروری اس��ت به دو مورد 
پروژه راه آهن سريع تهران – اصفهان 
و پروژه راه آهن برقی تهران – مش��هد 
اشاره نمايم كه علی رغم اهميت باالی 
آن و گذشت سالها همچنان به نتيجه 
الزم نرس��يده ان��د. هرچن��د طی دهه 
اخي��ر اقدامات محس��وس و اثرگذاری 
از جمله بكارگيری سيستم های عالئم 
و ارتباطات پيش��رفته و ن��اوگان ريلی 
جديد در جهت افزايش سرعت قطارها 
به عمل آمده اس��ت اما همچنان حمل 
و نقل ريلی در كش��ور از منظر سرعت 
امكان رقابت با س��اير مدهای حمل و 
نقلی را ن��دارد. اميد می رود در برنامه 
ششم توس��عه حركت به سمت ارتقاء 
كمی و كيفی عامل سرعت در حمل و 

نقل ريلی شتاب بيشتری گيرد.
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اص�الح س�اختار در راه آه�ن از 
چه س�الی آغاز ش�د؟ ای�ن اصالح 
ساختار شامل چه مواردی می شد؟

س��ال 1384 را به لح��اظ تصوي��ب 
قانون دسترسی آزاد به شبكه ريلی، را 
می توان نقطه عطفی در اصالح ساختار 
حمل و نقل ريلی در نظر گرفت، چرا كه 
به موجب اين قانون، اين امكان فراهم 

شد تا شركت های حمل و نقل خصوصی 
ايجاد شوند و حمل و نقل بار و مسافر را 
در دست گيرند و اين روند از 10 سال 

گذشته در حال انجام است.
پي��ش از اي��ن فرآين��د، عم��ال ب��ا 
يك س��ازمان كامال دولت��ی در بخش 
حمل و نق��ل ريل��ی مواج��ه بوديم كه 
كلي��ه عملي��ات حمل و نق��ل ازجمل��ه 

ح��وزه  در  چ��ه  س��رمايه گذاری ها ، 
زيربناي��ی و چ��ه در ح��وزه ن��اوگان، 
بهره برداری و ... كه بايد انجام می شد، 
توس��ط دولت صورت می گرفت و خود 
عمليات حمل و نقل نيز توس��ط بخش 

دولتی انجام می شد.
پ��س از اصالحی كه در س��ال 84 
صورت گرفت، می ت��وان گفت از مدل 

اروپايی در مديري��ت حمل و نقل ريلی 
اس��تفاده ش��د. اين مدل گوي��ای اين 
است كه مالك زيربنا دولت و نگهداری 
آن ني��ز بر عهده دولت اس��ت اما بهره 
ب��رداری و عملي��ات حمل و نقل را بايد 
انجام  خ��ود ش��ركت های خصوص��ی 
دهند. به عبارت ديگر، س��رمايه گذاری 
در حوزه ناوگان كه ش��امل لوكوموتيو، 

چرا در اجرای طرح تحول حمل و نقل ريلی 
موفق نبوده ايم؟

از س�ال ۱۳84 تا امروز که موضوع اصالح ساختار ریلی کشور کلید خورد، 
موفقیت چش�مگیری در حوزه حمل بار و مسافر شاهد نبوده ایم. شعار حضور 
فعال بخش خصوصی در توسعه ریلی کشور و توسعه ناوگان، همواره به عنوان 
یكی از رویكردهای اصلی راه آهن در س�ال های گذشته عنوان شده است، اما 
دولت و بخش خصوصی موفق عمل نكردند. همچنین از سال ۱۳84 تا امروزکه 
موضوع اصالح س�اختار ریلی کش�ور کلید خورد، موفقیت چش�مگیری را در 

حوزه حمل بار و مسافر شاهد نبوده ایم.
یك�ی از مهم تری�ن عوامل�ی ک�ه در ای�ن ع�دم موفقی�ت نقش داش�ته، 
انحصارطلبی دولت و ایجاد نكردن زیرس�اخت های الزم برای بخش خصوصی 
به عن�وان بهره بردار از پروژه های ریلی اس�ت. در این زمین�ه گفت و گویي با 
مجید بابایی، دبیر پیشین انجمن شرکت های حمل و نقل ریلی و کارشناس ریل 

صورت گرفته که در ادامه مي خوانید.
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واگن باری و واگن مسافری می شود و 
همچنين عمليات مرب��وط به آن ها به 
عهده ش��ركت خصوصی گذاشته شده 

است.

این اصالح س�اختار چه تاثیری 
در روند رش�د راه آهن در کش�ور 

داشته است؟
تقريبا 10 س��ال از تجربه اين مدل 
می گذرد، اما سوالی كه در اينجا مطرح 
است، اين است كه چرا اصوال در نقطه 
اول، اين اصالح مطرح و چرا نياز به آن 
در سال 1384 حس شد. طبيعتا پس 
از گذشت 10 س��ال بايد به اين سوال 
پاس��خ داده شود تا ببينيم اهدافمان از 
اين تغيير س��اختار چيس��ت و بررسی 
كني��م چقدر در محق��ق كردن اهداف 
موف��ق بوده ايم و چه عملكردی در اين 

حوزه داشته ايم؟
اهدافی كه برای اين موضوع ترسيم 
شده بود، به دليل وضعيتی بود كه در 
آن مقطع حمل و نقل ريلی به آن دچار 
بود. اما اين وضعيت چه بود؟ نخس��ت 
اين كه به حوزه زيرساخت و نگهداری 
توج��ه چندانی نمی ش��د و دولت هم 
توجه درخوری به اين حوزه ها نداشت.

دوم اي��ن ك��ه نظ��ارت دولتی يك 
نظارت كامال انحصاری بود، يعنی عمال 
بخش خصوص��ی در اين حوزه به هيچ 

وجه فعال نبود.
س��وم اين ك��ه راندم��ان كار يكی 
از معضالت��ی اس��ت ك��ه هم��واره در 
حوزه های دولتی با آن دست و پنجه نرم 
می كنيم، در آن دوره، راندمان بس��يار 
پايين ب��ود و به��ره وری از حمل و نقل 
ريل��ی در آن دوره اصال مناس��ب نبود. 
در آن دوره، س��هم حمل و نقل ريلی از 
كل حمل و نقل كش��ور بسيار ناچيز بود 
كه متاس��فانه االن هم به همين شكل 
اس��ت. اين ها موضوعاتی بودند كه در 

آن دوره با آن ها مواجه بوديم.

چ�ه هدف گذاری های�ی در این 
بخش انجام شد؟

هدف گذاری كه برای اصالح ساختار 
ريلی انجام ش��د، اين ب��ود كه در گام 
نخس��ت ب��ه بخ��ش ريل��ی ديدگاهی 
تجاری تزريق شود، يعنی بخش ريلی 

به صورت تجاری تر و س��ازگارتر با بازار 
فعاليت هاي��ش را انجام ده��د. دومين 
ه��دف اين بود ك��ه بخش خصوصی را 
در حوزه حمل و نق��ل ريلی فعال كنيم 
و اي��ن موض��وع با توجه ب��ه اصل 44 
قانون اساسی و بحث خصوصی سازی، 

هدف گذاری شده بود.
نكته بعدی اين بود كه فعاليت های 
تج��اری و حاكميت��ی از ه��م تفكيك 
ش��وند، يعنی م��واردی ك��ه دولت در 
آن ها وظيفه حاكميتی دارد مشخص و 
مرزبندی شوند و در اختيار خود دولت 
باق��ی بمانند، از آنجا ك��ه فعاليت های 
تج��اری و تصدی گری امور حمل و نقل 
ريلی از جمله جابه جايی بار، مس��افر و 
خدمات وابس��ته در آن ها مطرح است، 
در اختيار بخش خصوصی قرار گيرند.

در اص��ل، در اي��ن حال��ت بخ��ش 
خصوص��ی ن��ه در مقابل دول��ت، بلكه 
در كن��ار دول��ت ق��رار می گي��رد و با 
حيطه بندی مشخص، اين دو به صورت 
تيم��ی به فعالي��ت می پردازن��د. نكته 
ديگ��ری ك��ه در اين اصالح س��اختار 
ب��ود، هماهنگی  هدف گ��ذاری ش��ده 
و هم افزاي��ی بي��ن بازيگ��ران بخ��ش 
ريلی ب��ود. بخش خصوص��ی و دولت، 
مهم ترين بازيگ��ران اين حوزه بودند و 
بحث تعارضاتی كه ميان اين ها مطرح 

بود، مورد توجه قرار داشت.

 آیا پس از گذش�ت ۱۰ س�ال به 
این اهداف رسیده ایم؟

- اولي��ن چيزی كه بايد مش��خص 
ش��ود اين اس��ت ك��ه مهم ترين هدف 
حمل و نقل ريلی چيس��ت؛ به طور حتم 
جابه جاي��ی ب��ار و مس��افر. يعنی تمام 
مباحث مطرح ش��ده برای اين است كه 
به ما در رس��يدن به اهداف برنامه های 
توس��عه ونهايتا اهداف سند چشم انداز 
در ح��وزه حمل و نقل ريلی كمك كنند 
ت��ا بخش ريلی بتواند س��هم خود را از 
حمل و نقل كش��ور افزايش دهد و بار و 
مسافر بيش��تری جابه جا كند و شبكه 
قابل اطمينان و قابل دسترس��ی داشته 
باش��د تا مردم بتوانند در سراسر كشور 

از آن استفاده كنند.
اما متاس��فانه در 10 س��ال گذشته 
ش��اخص حمل و نقل موفق نبوده است. 
در اين س��ال ها چيزی در حدود 30 تا 
35 ميلي��ون تن بار جابه ج��ا كرده ايم. 
يعن��ی اگ��ر بخواهيم تاثي��ر اين تغيير 
س��اختار در حج��م حمل و نق��ل ب��ار 

را بس��نجيم، ب��ه ع��دد 5 ميليون تن 
می رسيم كه اين عدد با توجه به حجم 
حمل و نق��ل در كش��ور، ب��ه هيچ وجه 
چشم گير و قابل توجه نيست. در بخش 
مس��افری در ابتدا ش��اهد رشد خوبی 
بودي��م، به ط��وری كه در س��ال 90 به 
حدود 28 ميليون مس��افر در سال هم 
رسيديم اما بعد با كاهش تعداد مسافر 

روبه رو شديم.
ب��ا قدردان��ی از تم��ام زحماتی كه 
تا امروز كش��يده ش��د و ش��اهد آن ها 
بوده ايم، اما همچن��ان در مرحله گذار 
هس��تيم. ما تجربه ای 10 ساله از يك 
و  داش��ته ايم  م��دل خصوصی س��ازی 
خودم��ان نيز می داني��م بخش هايی از 
آن را اج��را نكرديم و آن بخش هايی را 
كه اجرا كرده ايم كه به خوبی اجرا شده 
است كه تبعات و نتايج اين روش اجرا 
را ني��ز در حال حاض��ر در حمل و نقل 

كشور شاهد هستيم.

چه پیشنهادی برای رسیدن به 
این اهداف دارید؟

مدلی كه در س��ال 84 اجرا كرديم، 
مدل تفكيك عمودی اس��ت كه در آن 
زيربنا را به دول��ت و بهره برداری را به 
بخش خصوصی می س��پاريم اما همين 
مدل��ی ك��ه به دنب��ال آن رفته ايم و از 
بهترين های دني��ا الگوگيری كرده ايم، 
می گويد به يك شخص سوم، يك نهاد 
تنظيم مقررات يا يك قانون گذار نيز در 

اين ساختار نياز داريم.
از  بخ��ش  مااي��ن  واق��ع  در 
خصوصی س��ازی را انج��ام نداده ايم و 
عم��ال يكی از بزرگ ترين معضالتی كه 
بين ش��ركت های خصوص��ی و راه آهن 
وجود داشته، اين است كه شركت های 
خصوصی ادعا می كنند دولت با درست 
انجام ن��دادن وظاي��ف در حيطه خود 
موجب ش��د اين بخ��ش غيراقتصادی 
ش��ود و صنعت ريل��ی، صنعتی جذاب 

برای سرمايه گذاری نباشد.
نتيج��ه  آن ه��م همي��ن ب��وده كه 
س��رمايه گذاری در س��ال های گذشته 
به ش��دت كاهش پيدا كرده است. اين 
رگوالت��ور )يا تنظيم كننده( می تواند يا 
زيربخش وزارت راه باشد يا در بدترين 
حالت، زيرمجموعه راه آهن تلقی شود.
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در جه��ان امروز س��ريع ترين قطاره��ا متعلق به 
اروپايی ه��ا و آس��يايی ها مانن��د مگلو ش��انگهای و 
هارمونی 380A CRH هست؛ در حالی كه اين دو 
قطار ركورد سريع ترين قطار جهان را يدك می كشند 
قطارهای ديگری در كش��ورهای مختلف مس��افران 

زيادی را بين  شهرهای جهان جابجا می كنند.
railway-technology. بر اساس وب س��ايت

com ده تا از پر س��رعت ترين قطارهای  موجود در 
حال سرويس دهی عبارتند از:

۱- شانگهای مگلو
س��ريع ترين وس��يله حمل و نقل ريلی در جهان 
در كش��ور چين و شهر تجاری ش��انگهای قرار دارد 
كه حداكثر و متوس��ط سرعت آن برابر 430 و 251 
كيلومتر بر ساعت هس��ت. مگلو شانگهای در آوريل 

2004 ميالدی ش��روع به كار كرد. خط ريلی آن از 
ايس��تگاه مترو خط 2Longyangشروع می شود و 
به فرودگاه بين المللی ش��انگهای پودانگ می رس��د 
ك��ه طولی براب��ر 30.5 كيلومت��ر دارد. اين خط زير 
نظر ش��ركت حمل و نقل شانگهای SMTDC كار 
 ThyssenKrupp می كند و با همكاری زيمنس و

ساخته شده است.
 

۳8۰A CRH ۲- هارمونی
اين قطار در جايگاه دوم س��ريع ترين وسيله نقليه 
ريلی در جهان قرار می گيرد كه حداكثر س��رعت آن 
380 كيلومتر بر س��اعت اس��ت. در آزمايشات اوليه 
حداكث��ر س��رعت 486.1كيلومتر بر س��اعت را در 
دسامبر 2010 ميالدی اين خط توانست از آن خود 
ثبت كند. شروع به كار اين قطار از اكتبر سال 2010 

ميالدی بوده كه هم  اكنون دو شهر پكن و شانگهای 
را از مس��يرهای ووان و گوانگ��ژو متص��ل می كن��د. 
طراحی و س��اخت اين قطار حاصل نتايج كاری  در 

دانشگاه های چين و دانش آموختگان آنهاست.

AGV ۳- ایتالو
ايتالو AGV اولين قطار از س��ری AGV است 
كه در آوريل سال 2012 ميالدی شروع به سرويس 
دادن ك��رد كه حداكثر س��رعت آن 360 كيلومتر بر 
ساعت هست. ركورد سرعت اين قطار در آزمايشات 
آوريل 2007 ميالدی 574.8 كيلومتر بر ساعت ثبت 
شده است. مدرن ترين قطار اروپا ساخته شده توسط 
Alstom هست كه از شهرهای ناپل، رم، فلورانس، 
بولوني��ا و مي��الن گذر می كن��د. اين قطار اس��اس 
اس��تاندارد TSI اروپا ش��امل امنيت، در دس��ترس 

قطار برتر تندرو 
در جهان!
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ب��ودن، كاهش آالينده ه��ای خروج��ی  و منطبق با 
استانداردهای محيط زيستی و تكنولوژی روز هست.

E /AVS۱۰۳ 4- زیمنس والرو
والرو E متعل��ق ب��ه AVE S 103 در اس��پانيا 
هس��ت كه قطارهای سريع الس��ير را در جهان توليد 
می كند. در آزمايش��ات انجام ش��ده ب��رای اين قطار 
حداكثر س��رعت 400 كيلومتر بر ساعت ثبت شده 
كه در حال حاضر در ريل های اسپانيا سرعتی معادل 
350كيلومتر بر س��اعت را دارد. اين قطار دو ش��هر 
بارس��لونا و مادريد را به هم متصل می كند و از ژوئن 
سال 2007 ميالدی ش��روع به كار كرده؛ هم چنين 
طراحی های اخير و موفق برای اين قطار توسط حمل 

و نقل آلمان Deutsche Bahnانجام گرفته است.
 

)T۳5۰( ۳5۰ 5- تالگو
تالگو 350 با اسم RENEFE AVE كالس 10 
وارد خطوط ريلی اسپانيا شد كه در آزمايشات اوليه 
حداكثر سرعت 365 كيلومتر بر ساعت را برای خود 
ثبت كرد كه در حال حاضر حداكثر س��رعت آن در 
خطوط ريلی 350 كيلومتر بر ساعت هست. اين قطار 
توسط شركتPatentesTalgoو همكاری حمل و 
نقل Bombardier س��اخته و گسترش پيدا كرد. 
اين قطار ش��بيه اردك از شهرهای مادريد-زاراگوزا-

لريدا می گذرد و از س��ال 2005 ميالدی ش��روع به 
س��رويس دهی به مردم كرده؛ اين ن��وع قطار در 46 

خط ريلی اسپانيا فعال هستند.
 

E5 6- شینكاسن هایابوسا سری
راه ان��دازی اين قطاره��ا در مارس س��ال 2011 
ميالدی با س��رعت اوليه 300 كيلومتر بر ساعت بود 
كه در خط شينكانس��ن توهوكو با حداكثر س��رعت 
320 كيلومتر بر ساعت به كار خود از آن زمان ادامه 
می ده��د و در حال حاضر س��ريع ترين قطار در ژاپن 

هس��ت كه توانسته ركورد س��رعت 400 كيلومتر بر 
س��اعت را هم بزند. اين قطارها س��اخته هيتاچی و 
صنعت سنگين كاوازكی هستند كه زير نظر كمپانی 
خط آهن ژاپن شرقی كار می كند. اين قطار كمترين 
آلودگ��ی صوتی را در فضای اط��راف بيرون و داخل 

ايجاد می كند.
 

Alstom ۷- یورو دوبلكس
اي��ن قط��ار س��ومين نس��ل از TGV دوبلكس 
در دس��امبر 2011 وارد خط��وط ريل��ی اروپا ش��د. 
اي��ن قطارهای دو طبقه در خطوط ريلی پرس��رعت 
كشورهای اروپايی س��رعتی حدود 320 كيلومتر بر 
س��اعت را دارند. اولين س��ری اين قطارها در آلمان 
ش��روع به كار كرد. هر قطار قابليت جابجايی 1020 
مسافر را دارد و در حال حاضر اين قطارها در خطوط 
ريلی فرانسه، آلمان، سوئيس، اسپانيا و لوكزامبورگ 

فعال هستند

TGV )-8 دوبلكس
اي��ن قطارها بي��ن س��ال های 1996 الی 2004 

توليد و توسط ش��ركت حمل ونقل SNCF فرانسه 
اداره ش��دند. حداكثر س��رعت اين قطارها 300 الی 
320 كيلومتر بر س��اعت هس��ت كه س��ومين نسل 
از قطاره��ای دو طبقه موجود در دني��ا را قطارهای 
تولي��دی دوبلك��س TGV با جنس��ی از آلومينيوم 
برای كاهش وزن و س��رعت بيش��تر در اختيار دارد. 
خ��ط اصلی اين قطارها در حال حاضر مابين پاريس 
 TGV و مارسی كار می كند ولی بيش از 450 قطار

در حال جابجايی مسافران در 230 مقصد هستند.

Frecciarossa 5۰۰ ETR ) -9
 500  ETR تن��درو  قطاره��ای  ديگ��ر   
Frecciarossaاز س��ال 2008 وارد خط��وط ريلی 
ايتاليا ش��دند كه س��رعت حداكثر و متوسط سرعت 
آن ها ب��ه ترتي��ب 360 و 300 كيلومتر بر س��اعت 
هس��ت. Frecciarossaبه معنی تيركمان قرمز در 
 ETR زبان ايتاليايی ورژنی از قطارهای سريع السير
500 هست كه دو شهر رم و ميالن را به هم متصل 
می كن��د. از امكانات اين قطار تهوي��ه هوا واگن ها و 

صندلی های ارگونوميك با راحتی فوق العاده هست.
 

۷۰۰T THSR  -۱۰
اي��ن قط��ار تن��درو مس��افران را از ژانويه 2007 
مي��الدی بين دو ش��هر تايپ��ه )پايتخت تاي��وان( و 
كاوهس��يونگ جابجا می كنند؛ اي��ن قطار با حداكثر 
س��رعت300 كيلومتر بر ساعت مس��افرت 4 ساعته 
را ب��ه 90 دقيقه كاهش می دهد. اين قطار محصولی 
از هيتاچی، نيپون ش��اريو و كاوازاكی اس��ت كه در 
سری 700 قطارهای شينكانسن قرار می گيرد كه از 
تكنولوژی ريلی پرسرعت ژاپن وارد تايوان شده است. 
تايوان در حمل و نقل ريلی برای خريد 30 دس��تگاه 
از اين قطار چيزی معادل 3.4 ميليارد دالر تا به امروز 

بودجه كشور را استفاده كرده است.
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۱-  مقدمه:
با گذشت بيش از يك دهه از شروع 
برنامه خصوصی س��ازی در كشور كه با 
ابالغ سياس��ت های اجراي��ی اصل 44 
قانون اساس��ی بويژه در بخش حمل و 
نقل ريلی از س��رعت قابل مالحظه ای 
برخوردار ش��د، انتظار می رفت تا امروز 
ش��اهد رش��د قابل توجه و پايداری در 
اين حوزه باشيم. اما در عمل نمی توان 
چنين سرنوش��تی را برای صنعت ريلی 
كشور متصور بود بطوريكه حمل و نقل 
ريلی امروز نتوانس��ته اس��ت در هر دو 
حوزه جابجايی بار و مس��افر سهم قابل 
توجهی را از مجموع حمل و نقل كشور 

به خود اختصاص دهد.  
در ح��ال حاض��ر بخ��ش خصوصی 
با س��رمايه گذاری و تامي��ن ناوگان در 
مالكي��ت خود به تنهاي��ی 100 درصد 
حمل و نقل ريلی بار و مسافر را برعهده 
دارد و ب��ا توجه ب��ه تحوالت و تغييرات 
بوج��ود آم��ده در فضای كس��ب و كار 
ش��اهد آن هستيم كه روز به روز رقابت 
ميان ش��ركت های حم��ل و نقل ريلی 
نيز بيش��تر می ش��ود. در همين راستا 
به نظر می رس��د مفهوم بازارشناسی و 
بازارياب��ی نيز بگون��ه ای تخصصی تر و 
پيچيده ت��ر نقش تعيين كننده خود را 
در موفقيت و عدم موفقيت صنعت ريلی 
تداوم بخش��يده و بی تردي��د از جايگاه 
حساس��تری برخوردار ش��ده است . با 
حضور قدرتمند سيستمهای اطالعاتی 
و فن��اوری های مخابرات��ی بازاريابی به 
ناگزير بيرون از چارچوب ايستا و سنتی 
خ��ود فراين��دی پويا و اس��تراتژيك به 
خود گرفته بر اين اس��اس نياز است تا 
ش��ركت های حمل و نقل ريلی نيز در 
اين حوزه به م��وازات تغييرات اقدام به 

تغيي��ر س��اختاری  در اين بخش كنند 
تا بتوانن��د به ادامه بق��اء در اين حوزه 

اميدوار باشند  .
در اين نوش��تار با عناي��ت به اينكه 
نگارن��دگان طی چند س��ال گذش��ته 
مستقيم در اين حوزه فعاليت كرده اند 
تالش می ش��ود تا يك برنامه بازاريابی 

در اين بخش تهيه و ارائه شود .

 ۲- مروری بر سازوکار بازار در 
بخش ریلی مسافری

بط��ور كلی صنع��ت حم��ل و نقل 
مس��افری در كش��ور دارای س��اختار و 
ويژگيهاي��ی اس��ت كه بخش��ی از آن 

عبارتست از :
  حم��ل و نق��ل ريل��ی در بخش 
مس��افری بدليل بهره مندی از مزايای 
ذاتی خود نظير ايمنی باال , رفاه بيشتر 
و هزينه پائين تر همواره به عنوان اصلی 
ترين وسيله حمل و نقل جانشينی برای 
حمل و نقل هوايی و جاده ای محسوب 

می گردد .
 در مقايس��ه ب��ا گزين��ه ه��ای 
جايگزين سرمايه گذاری اوليه در بخش 
زيرس��اخت ش��امل ايجاد خط ، ابنيه و 

تهيه ناوگان بسيار باال است.
 عامل به��ره وری منابع ) نيروی 
انس��انی , دارائ��ی ه��ا , دان��ش فنی و 
فرايندها( در اين بخش بس��يار كمرنگ 

می باشد.
 نظام م��دون قيمت تمام ش��ده 
وج��ود ن��دارد بطوريكه اص��وال در اين 
ش��رايط براحتی نمی توان قيمت تمام 

شده هر نفركيلومتر را محاسبه كرد .
 شركتهای خصوصی مالك ناوگان 
ك��ه در اين ح��وزه فعاليت م��ی كنند 
سهمی در مديريت برنامه ريزی سفر و 

قيمت گذاری بليط ندارند .
 قوانين باالدس��تی نظي��ر قانون 
 , ريل��ی  ب��ه ش��بكه  آزاد  دسترس��ی 
س��ودآوری بخش خصوصی و جذابيت 
ب��رای س��رمايه گ��ذاری و ورود به اين 

بخش را كاهش می دهد.
 از دي��د س��رمايه گ��ذاری دوره 
بازگش��ت باال و نرخ بازگش��ت پائين , 
مانع رقابت صحيح  اين بخش با س��اير 

بخشهای اقتصادی است .
 وج��ود م��ازاد قابل توج��ه تقاضا 
نس��بت به عرضه بدليل اعمال سياست 
ه��ای كنترل��ی دول��ت ك��ه موج��ب 
غيراقتصادی ش��دن سرمايه گذاری و 
در نتيجه عدم تمايل بخش خصوصی 

به افزايش ظرفيت شده است.
با نگاه��ی اجمالی به ش��رايط اين 
صنعت اين موضوع روشن می شود كه 
اصوال مكانيزم بازار در اين بخش وجود 
ندارد . بطوريكه اصوال وقتی صحبت از 
بازار می شود مهمترين مولفه آن عرضه 
و تقاضاس��ت بدين معنی كه بايستی 
عرضه و تقاضا مبنای اعمال سياس��ت 
ه��ا و برنامه ريزی ها ق��رار گيرد. اين 
در حالی است كه در اقتصادهای آزاد 
مبتنی بر رقابت همواره روابط عرضه و 

 لزوم تدوين برنامه بازاريابی 
در صنعت حمل و نقل ريلی مسافری

پویان ایرامننش

کارشناس واحد بازرگانی

علیرضا کریمی

مدیر واحد بازرگانی
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تقاضا بسيار تعيين كننده بوده و بنگاه 
های اقتصادی به اين مقوله توجه ويژه 
داشته و نمی توانند برخالف رفتار بازار 
, مصرف كننده و رقبا اقدامی منفعالنه 
صورت دهن��د چرا ك��ه از عواقب آن 
مطلع بوده و تصميمات خود را بر مدار 

بازار منطبق می كند.
 امروزه بدليل تغييرات محس��وس 
در بازار كس��ب و كار و روابط پيچيده 
حاك��م بر فضای اقتص��ادی نمی توان 
خارج از چارچوب های ثابت شده علم 
اقتصاد سياست هايی را اعمال و انتظار 
رشد و توسعه در حوزه های اقتصادی 
را تصور نم��ود. قيمت گذاری خدمات 
حمل و نقل ريلی مسافر نيز نمونه بارز 

اين مدعا است.
در بخش مس��افری عليرغم اينكه 
مطابق نص صريح قانون “ بهاي بليط 
مسافرين توسط شركتهاي حمل ونقل 
ريلي در هر مس��ير و برحس��ب نوع و 
درجه واگن ، قطار و خدماتي كه ارائه 
ميش��ود تعيين و پس از تائيد هيئت 
مدي��ره راه آهن به مرحله اجرا در مي 
آي��د” لكن تاكن��ون اين دول��ت بوده 
است كه بدون در نظر گرفتن الزامات 
بخش خصوصی در مس��ير توس��عه و 
تعال��ی و بدون اس��تفاده از مكانيزم و 
مدل مناسب قيمت گذاری و صرفا به 
صورت موردی درص��دی را به قيمت 
ها اضافه نموده است كه البته همواره 
انتظ��ارات بخش خصوصی  جوابگوی 
در جهت پوش��ش هزينه های مربوطه 
نبوده است. اما نكته مهم در اين بخش 
اين اس��ت كه به داليلی اصوال كش��ش 
قيمتی تقاضا در بخش مسافری بسيار 
پائين و به عبارتی بازار در سطح قيمت 
های ب��ه مرات��ب باالت��ر از قيمت های 
موجود نيز حساس��يتی نش��ان نخواهد 
داد. با اين تفاس��ير به نظر نمی رس��د 
درجه اهميت بخش مس��افری ريلی به 
حدی باشد كه نياز به مداخله گسترده 
دولت در امر قيمت گذاری باشد. بديهی 
اس��ت كه ات��كا به چني��ن رويكردی از 
سوی دولت تبعات منفی گسترده ای را 
برای ذينفعان فعاليت های اقتصادی و 
از جمله بخش ريلی كشور به شرح ذيل 

به همراه خواهد داشت:

الف( شرکت های مالك )بخش 
خصوصی( :

اگ��ر فعل و انفع��االت ب��ازار تعيين 
كننده فعاليت بخش خصوصی نباشد و 
دولت ها ب��ر فرايندهای اقتصادی نظير 
نظ��ام قيمت گذاری دخالت مس��تقيم 
داشته باش��ند همواره بواس��طه اعمال 
سياس��ت ه��ای حمايتی , دس��توری 
ش��دن نظام قيمت گذاری را به همراه 
داش��ته به نحوی ك��ه بخش خصوصی 
نمی تواند بواس��طه تغييرات ناخواسته 
در متغيره��ای اقتصادی نظي��ر تورم , 
تغييرات نرخ ارز , تغييرات تكنولوژيكی 
و ... ت��راز هزينه ه��ا و درآمد های خود 
را مثبت نگه دارد تا بواسطه آن اجرای 
برنامه های توس��عه كمی و كيفی مورد 
نظر بازار را در دستور كار قراردهد. البته 
در اين ش��رايط وظيفه دولت ها اعمال 
سياست های حمايتی همزمان از بنگاه 
های اقتصادی نيز می باشد كه به عنوان 
مثال می ت��وان به تبصره دو ماده 101 
قان��ون برنامه پنچم توس��عه كه دولت 
مل��زم به پرداخت ماب��ه التفاوت قيمت 
های تكليفی و واقعی بازار به آندس��ته 
از بنگاه های اقتصادی كه خدمات آنان 
مش��مول خدمات انحص��ار طبيعی می 
باشد اشاره داشت. مصداق بارز اين نوع 
دخالت مستقيم دولت در بخش حمل 
و نقل ريلی كشور به چشم می خورد به 
نحوی كه قيمت گذاری بليط قطارهای 
مسافری بدون توجه به سازوكار بازار از 
سوی دولت صورت گرفته و بنگاه های 
اقتصادی ذيربط نقشی را در اين حوزه 
برعهده ندارند. از سوی ديگر بدليل عدم 
اجرای تكليف دولت در راس��تای ماده 
101 قانون برنامه پنجم سبب گرديده 
تراز درآمد و هزينه های ش��ركت های 
خصوص��ی در اين ح��وزه منفی و عمال 
امكان ادامه سياس��ت های توس��عه ای 
بخش از ايش��ان سلب گردد و اين بدان 
معناست كه همچنان روند فزونی تقاضا 

بر عرضه ادامه خواهد يافت.

ب( مصرف کنندگان خدمات :
قطعا يك��ی از بازندگان اصلی اعمال 
سياست بسته اقتصادی از سوی دولت، 
مصرف كننده گان نهايی خدمات خواهند 
بود. دليل اين امر نيز كامال روشن است. 

دولت ها اصوال وظيفه سياست گذاری 
در حوزه اقتصاد كالن را برعهده داشته 
و حتی االمكان بايس��تی از مداخله در 
بخش اقتصاد بنگاه )اقتصاد خرد( پرهيز 
نمايند مگ��ر اينكه ب��رای جلوگيری از 
بروز “پارادكس حمايت” س��ازوكارهای 
متناس��ب با فضای اقتصاد خ��رد را در 
دس��تور كار خود ق��رار دهن��د. اعمال 
سياست دستوری بدون توجه به عواقب 
منفی آن در س��طح بن��گاه موجب می 
گردد ت��ا بنگاه اقتصادی نيز در واكنش 
به تغييرات بازار كه در اختيار و كنترل 
آنان نمی باش��د از سطح كمی و كيفی 
خدمات خود بكاهد چرا كه اوال در اين 
ش��رايط از جذابيت اقتصادی س��رمايه 
گذاری كاسته شده و امكان بهره گيری 
از خدمات و بويژه تكنولوژی های جديد 
وج��ود نخواهد داش��ت و نتيجه اينكه 

امكان ظرفيت س��ازی ه��ای جديد از 
بخش س��لب گردي��ده و كمبود عرضه 
خدم��ات در آينده مصرف كننده نهايی 
را دچار مش��كل می سازد)بروز تبعاتی 
نظير بازار سياه بليط بدليل عدم تعادل 
عرضه و تقاضا می باشد(. دوم اينكه در 
برخی از فعاليت ه��ای انحصاری نظير 
حمل و نقل ريلی بدليل نقد ش��وندگی 
پائين دارايی ها )ن��اوگان ريلی( امكان 
خروج سريع بنگاه از بخش نيز براحتی 
وجود نداشته و لذا تنها راهكار باقيمانده 
جهت مديريت تراز درآمد و هزينه های 
جاری كاهش س��طح كيف��ی خدمات 
خواهد بود كه اين هم زيانی اس��ت كه 
نهايتا بخ��ش مهم آن به مصرف كننده 

تحميل می شود.
 

ج( حاکمیت و دولت :
دول��ت ها بواس��طه برخ��ورداری از 
ابزارهای كنترلی كه از طريق سياس��ت 
ه��ای مختلف اعمال می نمايند همواره 
بايستی نقشی كمكی در برقراری تعادل 
در حوزه های اقتصادی را بر عهده داشته 
باشند. اعمال سياست های يكطرفه كه 
ب��ه هر نحو ممكن تع��ادل را بر هم زند 
م��ی تواند نتايج مخرب��ی را بر ذينفعان 
آن بخش تحميل نمايد.از س��وی ديگر 
دولت ها پاس��خگوی تبع��ات اقتصادی 
و اجتماع��ی ناش��ی از اعمال سياس��ت 
های مذكورمی باش��ند. تحقق اهداف , 
برنامه ها و چش��م ان��داز های اقتصادی 
و اجتماع��ی در حوزه عملكرد دولت ها 
تبلور می يابد و لذا دولت ها نيز بواسطه 
ع��دم تحق��ق برنامه های پي��ش بينی 
شده مس��ئول بوده و بايستی جوابگوی 

حاكميت , بنگاه های اقتصادی و مصرف 
كنندگان باش��ند. متاس��فانه در حمل 
و نق��ل ريلی كش��ور نيز بدلي��ل اعمال 
سياس��ت های منفعالنه فوق الذكرشاهد 
عدم تحقق اهداف پيش بينی ش��ده می 
باش��يم. حمل و نقل ريلی طی ساليان 
اخيردر هر دو حوزه بار و مسافر عليرغم 
برخ��ورداری از مزيت های نس��بی خود 
نتوانسته است به اهداف توسعه ای خود 

دست يابد.
 بخ��ش خصوصی فع��ال در صنعت 
حم��ل و نقل ريلی در تمامی حلقه های 
زنجيره تامين خود بواس��طه دور شدن 
از س��ازوكارهای ب��ازار ب��ا مش��كالت و 
چالش های اساسی مواجه بوده و تمايلی به 
 سرمايه گذاری برای بسط و توسعه بنگاه

 ندارد. 
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صنع��ت حمل و نق��ل ريل��ی نيز به 
مانن��د ه��ر صنعت ديگ��ر در جهان به 
واس��طه تنوع فعاليت هايش، غول های 
زي��ادی دارد. از منظ��ر درآمد س��االنه 
ش��ركت های ريلی، می توان در مجموع 
كش��ورهای ژاپن و آمري��كا را در زمره 
كش��ورهای موفق برش��مرد. ب��ا وجود 
اي��ن پردرآمدترين ش��ركت های ريلی 
جهان در سال گذشته، 2015 ميالدی، 
نه ژاپن��ی بودند و ن��ه آمريكايی. با ده 
ش��ركت ريلی پردرآمد جهان در سال 

2015 آشنا شويد:

۱- دویچه بان ای جی
ش��ركت دويچ��ه ب��ان ای جی يك 
زمين��ه  در  فع��ال  آلمان��ی  ش��ركت 
حمل و نقل ريلی باری و مسافری است. 
حوزه اصلی فعاليت اين ش��ركت آلمان 
اس��ت، جايی كه روزانه به 5 ميليون و 
500 هزار مس��افر خدمات می رساند و 
596 ه��زار تن ب��ار را جابه جا  می كند. 
اين ش��ركت، اپراتور بي��ش از 33،300 
كيلومتر ش��بكه ريلی م��درن در آلمان 
است كه روزانه 40 هزار قطار در آن رفت 
و آمد می كنند. درآمد اين ش��ركت در 
سال 2015 بالغ بر 43 ميليارد و 287 

ميليون دالر بوده اس��ت ك��ه باالترين 
درآمد در بين شركت های ريلی جهان 
محسوب می شود، البته درآمد اين 
ش��ركت نسبت به سال 2014 
اندكی كاهش داش��ته است. 
در آن س��ال درآم��د اي��ن 
ش��ركت 43 ميليارد 367 
ميلي��ون دالر بوده اس��ت. 
ن��ام رقب��ای كلي��دی اين 
ش��ركت به اين شرح است: 
ش��ركت لجس��تيكی داشسر 
ج��ی ام بی اچ، ش��ركت وينتك 
پروس��س، بريتيش ايرويز، نشنال 
اكس��پرس گروژ، ش��ركت حمل و نقل 
پانالپينا ورلد و ش��ركت رايدر سيستم. 
در س��ال 2016 ه��م اين ش��ركت به 
همراه كنسرسيومی از شركا در مزايده 
طراحی، س��اخت و اپرات��وری متروی 
پايتخت استراليا كه پروژه ای 20 ساله 

است برنده شد.

۲- روسیسكی ژلزنیه
اين ش��ركت ريلی، ش��ركت دولتی 
روس است كه در داخل و خارج روسيه 
خدم��ات حمل و نقل باری و مس��افری 
ارايه می كند. درآمد اين شركت در سال 
2015 بال��غ بر 27 ميليارد 19 ميليون 
دالر بوده اس��ت. از رقبای كليدی اين 
ش��ركت می توان به اين اس��امی اشاره 
ك��رد: آئروفل��وت او ای او، آوياكن زيتو 
ترانس، سيبريا ايرالينز، روسيه ايرالينز 
و جات ايرويز. درباره تحوالت اخير اين 
ش��ركت می توان به قرارداد 1 ميليارد 
و 277 ميلي��ون دالری اين ش��ركت با 
شركت راه آهن جمهوری اسالمی ايران 

اشاره كرد.

۳-  ایست ژاپن
شركت ريلی ايست ژاپن يك شركت 
ريلی مسافربری است كه مالك و اپراتور 
مس��ير ريلی قطار پرسرعت شينكاسن 
اس��ت.  بخش حمل و نقل اين ش��ركت 
اپراتور مسير ريلی 459 كيلومتری بين 
كانتو و توهوكو اس��ت. در كالن ش��هر 
توكيو نيز اين شركت در حدود 2535 
كيلومت��ر از ش��بكه ريل��ی را با حجم 
ترافيكی 103 ميليون 310 هزار مسافر 
كيلومتر پوشش می دهد. اين شركت در 

سال 2015 درآمدی بالغ بر 25 ميليارد 
49 ميليون دالر گزارش كرده است كه 
نسبت به درآمدهای آن در سال 2014 
افزايش��ی 8/ 6 درصدی داشته است. از 
رقب��ای اصلی اين ش��ركت می توان به 
ش��ركت راه آهن مركزی ژاپن، شركت 
ريلی چيچيبو، ش��ركت قطارهای برقی 
كی س��ی، راه آهن توبو و ش��ركت راه 
آهن غرب ژاپن اشاره كرد. اين شركت 
در ماه آوريل سال جاری ميالدی اعالم 
كرد كه سرمايه ای بالغ بر 4 ميليارد 98 
ملي��ون دالر را به بهب��ود ايمنی و قابل 
اطمينان بودن خدمات حمل و نقل ريلی 

در ژاپن اختصاص می دهد.

4-  برلینگتون )بی ان اس اف(
اپراتور  برلينگتون  آمريكايی  شركت 
يكی از بزرگترين ش��بكه های ريلی در 
آمريكای ش��مالی اس��ت. اين شبكه به 
ط��ول 52 ه��زار و 303 كيلومتر در 2 
ايالت آمريكا و 3 اس��تان كانادا گسترده 
شده و توزيع محصوالت ساخت و ساز، 
نفتی، پالس��تيكی، ش��يميايی و غذا و 
نوش��يدنی را بر عه��ده دارد. درآمد اين 
ش��ركت در س��ال 2015 بال��غ بر 21 
ميليارد و 96 ميليون دالر بود كه نسبت 
ب��ه س��ال 2014 كاهش��ی 5 درصدی 
داشته است. از رقبای اصلی اين شركت 
می ت��وان به نام هايی همچون ش��ركت 
يونيون پاسيفيك، نورفولك ساترن، ريل 
آمريكا، ورنر اينترپرايز، كانزاس سيتی و 
كانريل اش��اره كرد. در ماه مارس سال 
ميالدی جاری اين شركت از برنامه های 
سرمايه گذاری خود به ارزش  4 ميليارد 
و 300 ميلي��ون دالر رونمايی كرد. اين 
كانزاس،  ايالت های  س��رمايه گذاری در 

ايلينوی و مونتانا انجام می شود.

5- یونیون پاسیفیك
اين ش��ركت كه مقر اصل��ی آن در 
نبراس��كای آمريكا واقع اس��ت، در 23 
ايالت آمري��كا خدمات حمل و نقل ريلی 
ارايه می كند. طول مس��ير ريلی آن 51 
ه��زار و 660 كيلومتر اس��ت و 8500 
لكوموتيو در اختيار دارد. اين ش��ركت 
در س��ال 2015 بالغ ب��ر 21 ميليارد و 
صد ميليون دالر درآمد داش��ته اس��ت 
كه نس��بت به س��ال 2014 كاهشی  9 

 پردرآمدترين
 شركت های 

ريلی جهان
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درصدی را نشان داده است. شركت های 
كانزاس سيتی و برلينگتون و نورفولك 
ساترن از جمله رقبای اصلی اين شركت 
هستند. در ماه مه سال ميالدی جاری 
اين ش��ركت اعالم كرد قصد دارد 212 
ميلي��ون دالر در عمليات ريلی خود در 
كاليفرنيا و 513 ميليون دالر در تگزاس 

سرمايه گذاری كند.

6- سنترال ژاپن
درآم��د اين ش��ركت در س��ال مالی 
منته��ی به ماه مارس 2016 بالغ بر 15 
ميليارد 450 ميليون دالر بود كه نسبت 
به س��ال 2014 افزايشی 4 درصدی را 
نش��ان می دهد. ش��ركت های اوداكويو 
الكتري��ك، س��يبو ريل وی، سوتتس��و 
هولدين��گ و توبو از رقب��ای اصلی اين 
شركت هستند. در ماه ژوئن سال 2016 
دولت ژاپن اعالم كرد كه يك سيس��تم 
قطارهای معلق )مگنتيك-لويتيشن( را 
بين ماگويا و اوس��اكا راه اندازی می كند 
ك��ه كار س��اخت آن را به اين ش��ركت 
سپرده است. س��رمايه گذاری اين پروژه 
بالغ بر 2 ميليارد دالر اس��ت. قرار است 
مس��ير ناگويا-توكيو اين پ��روژه نيز در 

سال 2027 افتتاح شود.

۷- وست ژاپن
تمركز فعاليت های ش��ركت وس��ت 
ژاپن بر حمل و نقل ريلی در 18 منطقه 
غرب ژاپن معطوف اس��ت. اين شركت 
دارای يك مس��ير ريلی ب��ه طول 812 
كيلومتر خط سانيو شينكاسن و4194 
خطوط ريلی شهری در منطقه كانسای 
خ��ودروی  و 6611  ايس��تگاه  و 115 
مسافربری است. قطار شينكاسن با سفر 
در مسير 110 هزار كيلومتری خود در 
هر روز جابه جايی 180 هزار مس��افر در 
354 قط��ار را بر عهده دارد. درآمد اين 
ش��ركت در سال مالی منتهی به مارس 
2016 بالغ بر 12 ميليارد و 90 ميليون 
دالر گزارش ش��ده كه نس��بت به سال 
پي��ش از آن افزايش��ی 5/ 7 درص��دی 
داشته اس��ت. رقبای اصلی اين شركت 
شامل شركت های سنترال ژاپن، كيكيو، 
كينتتس��و، توبو و توكيو كورپوريش��ن 
اس��ت. در ماه فوريه سال 2016 وست 
ژاپ��ن اعالم ك��رد كه قص��د دارد اوراق 

قرضه 40 ساله منتشر كند تا 7 ميليون 
و 830 هزار دالر درآمد كسب كند، اين 
اقدام در واكنش به نرخ س��ود منفی در 

بانك مركزی ژاپن صورت گرفت.

8- سی اس اکس کورپوریشن
اي��ن ش��ركت يك��ی از بزرگتري��ن 
ش��ركت های حمل و نق��ل در آمريكای 
شمالی است كه به طور تخصصی حمل 
موادی همچون س��وخت های زيستی، 
ذغ��ال و اتان��ول را بر عه��ده دارد. اين 
شركت با ش��بكه ريلی 33هزار و 796 
كيلومتری خود ب��ه 23 ايالت آمريكا و 
اس��تان های كبك و اونتاري��وی كانادا 
اي��ن  می كند.درآم��د  خدمات رس��انی 
ش��ركت در س��ال 2015 بال��غ بر 11 
ميلي��ارد 810 ميلي��ون دالر ب��ود كه 
نس��بت به سال پيش از آن رشدی 8/6 
درصدی را نش��ان می دهد. رقبای مهم 
اين ش��ركت برلينگتون، جنه س��ی اند 
وايومينگ، هورايزن، نورفولك و يونيون 
پاسيفيك هستند. در ژانويه سال جاری 
اين ش��ركت اعالم كرد قصد دارد يك 

ترمينال حمل و نقل تركيبی 
ش��مالی  كارولين��ای  در 

راه اندازی كند.

9-  نورفولك 
ساترن

اي��ن ش��ركت آمريكايی 
ك��ه دفتر اصلی آن در ش��هر 

نورفول��ك ايال��ت ويرجينيا قرار 
دارد، يك ش��ركت حمل و نقل باری 

ريلی اس��ت. مديريت مس��ير ريلی 32 
ه��زار و 186 كيلومت��ری در 22 ايالت 

آمري��كا و ناحيه كلمبيا ب��ر عهده اين 
ش��ركت اس��ت. اين ش��ركت در سال 
2015 مي��الدی فروش��ی مع��ادل 10 
ميلي��ارد 510 ميلي��ون دالر داش��ته 
اس��ت كه اين رقم نسبت به فروش 11 
ميليارد 620 ميليون دالری در س��ال 
2014 افتی 6/ 9 درصدی داشته است. 
شركت های كانزاس س��يتی، سی اس 
اكس كورپوريشن، شركت ملی راه آهن 
كانادا، يونيون پاس��يفيك و برلينگتون 
از رقبای عمده اين ش��ركت محس��وب 
می ش��وند. در س��پتامبر س��ال 2015 
اين ش��ركت از 5 قطار دوستدار محيط 

زيست خود رونمايی كرد.

۱۰- شرکت ملی راه آهن 
کانادا

اين ش��ركت كه دفت��ر اصلی آن در 
مونترال كانادا واقع اس��ت، ارايه كننده 

خدمات ريل��ی، كاميون��ی، حمل و نقل 
تركيبی و توزي��ع بار در كانادا و آمريكا 
اس��ت. طول ش��بكه ريلی اين شركت 
31ه��زار و 543 كيلومت��ر اس��ت. اين 
شركت بزرگترين شبكه ريلی در كانادا 
را در اختيار دارد و به حدود 75 درصد 
از جمعي��ت آمري��كا و بازارهای عمده 
كانادا خدمات ريلی ارايه می كند. فروش 
آن در س��ال 2015 براب��ر با 9 ميليارد 
90 ميليون دالر بوده است كه نسبت به 
س��ال پيش از آن رشدی 9/ 3 درصدی 
داشته اس��ت. رقبای اصلی اين شركت 
پاسيفيك  شامل شركت هايی همچون 
ري��ل وی، برلينگت��ون، ج��ه نس��ی اند 
وايومينگ، نورفولك س��اترن و يونيون 
پاس��يفيك است. در س��ال 2015 اين 
ش��ركت يك اپليكيشن طراحی كرد تا 
به وسيله آن اطالعات الزم در مورد قطار 

و محموله های داخل آن را ارايه كند.
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مال�ك  خص�وص  در  ابت�دا  در 
ایریكو ک�ه به تازگي این ش�رکت 
را خری�داري کرده اس�ت توضیح 

دهید؟
در گذش��ته خيل��ي ه��ا ب��ه اس��م 
خصوصي و خصوصي س��ازي در حوزه 
ريل��ي فعاليت كرده اند. به عنوان مثال 
ايران خ��ودرو زماني ك��ه ايريكو را راه 
ان��دازي مي ك��رد معتقد ب��ود بخش 
خصوصي اس��ت. ي��ا توس��عه ترابر هم 
وقت��ي ايريك��و را خريد گف��ت بخش 
خصوصي است در صورتي كه مالكيت 
آن با ناج��ا بود. پس اي��ن اولين باري 
اس��ت كه بخش خصوص��ي به صورت 
واقع��ي وارد اين حوزه مي ش��ود. اين 
صنعت بسيار گران است و تالش داريم 
بتوانيم راه را براي باقي سرمايه گذاران 
خصوص��ي ك��ه عالقه مند به س��رمايه 

گذاري در اين حوزه هستند باز كنيم تا 
بتوانند وارد اين حوزه شوند. با توجه به 
هزين��ه بااليي كه در بخش ريلي وجود 
دارد اگ��ر بخش خصوصي وارد نش��ود، 
بعيد اس��ت دولت هم بتواند پاسخگوی 
همه نيازه��ای اين بخش باش��د. پس 
توس��عه حضور بخش خصوصي را مي 
طلبد. مديران جديد ايريكو مالك چهار 
هلدينگ هس��تند كه در زمينه نفت و 
گاز، فوالد و انرژي فعال اند و قرار است 
ايريك��و يكي از ش��ركت هاي هلدينگ 
ريلي آن ها باش��د و ني��ز در كنار خود 
يك ش��ركت مالك واگن ب��اري و يك 
شركت مالك واگن مسافري هم داشته 
باش��د. همچنين قرار است يك شركت 
تعمير و نگهداري هم تاس��يس ش��ود. 
به هر حال موفقيت در كار نش��ان مي 
ده��د مديران اين مجموعه با مطالعه و 

تحقيق و بررسي وارد كارزار شده اند. 

صنع�ت ریلي هزینه س�نگیني 
م�ی طلبد و فع�االن این ح�وزه از 
ش�رایط بد اقتصادي ناالن هستند. 
آیا تمایل مال�كان جدید ایریكو به 
معني س�ودآور ب�ودن این صنعت 

است؟
به هر حال ب��ازار را مطالعه كرده اند 
و ب��ه اين نتيجه رس��يده اند ك��ه بازار 
ريلي ايران خوب اس��ت. چون كشور به 
تعداد بااليي واگن مسافري، حومه اي، 
مترو و باري نياز دارد كه به جرات مي 
ت��وان گفت يكي از بهتري��ن بازارها در 

دنياست.

در خصوص بازار هدف گفتید اما 
امكان دارد وارد جزییات ش�وید و 

در خصوص قرارداد و یا چشم انداز 
پیش رو توضیح دهید؟

هميش��ه آن طرف مي��ز - به عنوان 
دول��ت-  از توليدكننده توقع توانايي و 
ظرفيت تولي��د، توان مالي و تكنولوژي 
ب��اال را داري��م اما ش��ايد حمايت الزم 
در اين زمينه وجود نداش��ته باشد. در 
كارخان��ه ايريك��و، 46 ه��زار متر مربع 
فضاي پوش��يده وجود دارد. ش��ايد اگر 
46 ه��زار متر را با كارخانه واگن پارس 
مقايس��ه كنيد عدد كوچكی باشد، اما 
بايد در نظر داش��ت هم��ه فضاي واگن 
پارس فضاي توليد نيست در حالی كه 
اي��ن 46 هزار متر مربع در ايريكو يكي 
از مفيدترين فضاها ب��راي توليد واگن 
اس��ت. در نظ��ر داريم فضاي پوش��يده 
را افزاي��ش دهيم و ه��م اكنون 9 هزار 
مت��ر مرب��ع را براي فونداس��يون آماده 

مدیر�عامل�ایرکو�در�گفت�و�گو�با�دوماهنامه�نداي�حمل�و�نقل�ریلي

كیفیت محصوالت ما 
از نمونه مشابه خارجي باالتر است

به تازگي کارخانه واگن سازي ایریكو به بخش خصوصي واگذار شده است. 
شاید براي اولین بار است که بخش خصوصي آن هم از نوع واقعي وارد صنعت 
ریلي مي ش�ود. صنعتي که روز به روز فرسوده تر و بدهكارتر مي شود و هیچ 
وق�ت حال خوش�ي ندارد. به همی�ن دلیل با ناصر صوفي مدیر عامل ش�رکت 
ایریك�و گفت و گویي انجام داده ایم. وي نزدیك به س�ي س�ال اس�ت که در 
حوزه ریلی فعالیت می کند یعني از س�ال ۱۳66. ابتدا به استخدام شرکت راه 
آهن درآمده و س�مت های مختلفي از جمله مدی�ر کارخانه، معاون مدیر کل، 
مدیرکل دفتر مهندس�ي و نظارت، رییس آزمایشگاه مرکزي راه آهن و معاون 
فني ش�رکت رجا را در کارنامه دارد. وي از سال ۱۳85 از رجا جدا و به عنوان 

عض�و هیات مدیره ایریكو و از س�ال ۱۳86 به عنوان مدیرعامل آن ش�رکت 
منصوب ش�ده است. س�ال ۱۳9۰ بود که به مدت دو س�ال مدیر شرکت "تاو" 
بود و از آن س�ال به بعد ش�رکتي با نام طاها تاسیس کرد که مدت کوتاهي در 
آن بخش فعالیت می کرد. ش�ش ماه مدیرعامل ش�رکت شرقي بنیاد بود و از 
پاییز 95 مجدد با سمت مدیرعاملی در شرکت ایریكو مشغول به فعالیت شد. 
وي معتقد اس�ت مالكان جدید ایریكو حس�اب دودوتا چهارتا کرده اند و اگر 
سودآور نبود وارد این صنعت نمي شدند. عقیده او برخالف دیگر هم صنفانش 
است که معتقدند این صنعت در گردابي افتاده که روز به روز بیشتر غرق مي 

شود. در ادامه این گفت و گو را مي خوانید:
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ك��رده ايم كه تا دو- س��ه ماه آينده به 
فضاي كنونی اضافه خواهد شد. فضاي 
28 ه��زار مت��ري ديگری ه��م مصوب 
كرديم كه س��اخته ش��ود و ب��ه زودي 
شاهد افزايش فضاي پوشيده ايريكو به 
112 هزار متر مربع خواهيم بود. البته 
مدت زمان احداث براي فضاي پوشيده 
بس��تگي به نياز و مس��ايل مالي دارد. 
زيرا پروس��ه توليد واگن زمان بر است 
و از زماني كه ثبت سفارش صورت مي 
گيرد تا زمان تحويل حداقل به دو سال 
نياز داريم. در نتيجه بر اساس سفارش 
هر زمان كه الزم باش��د بحث توس��عه 

انجام خواهد گرفت.
ه��م اكنون با "پوز"، تي��راژ كارخانه 
150 دستگاه در سال است و به صورت 
واقع��ي هم توان توليد صد دس��تگاه را 
داريم اما برنامه داريم در آينده نزديك 
به تيراژ هزار دس��تگاه واگن مس��افري 
در سال برس��يم. در گذش��ته بيش از 
صد واگن باري ساخته ايم اما كارخانه 
ايريكو براي واگن مس��افري مناس��ب 
اس��ت و ساخت واگن مسافري و تامين 
آن براي كش��ور از حساس��يت باالتري 
نس��بت به واگن باري برخوردار اس��ت. 
پس ترجيح مي دهيم واگن مس��افري 
بس��ازيم. هم اكنون براي ش��ركت رجا 
س��فارش 150 دستگاه واگن ريل باس 
داريم كه تا پايان امس��ال س��ه س��ت 
چهار واگنه و تا پايان ش��هريور 1396 
كل واگ��ن ها را تحوي��ل خواهيم داد. 
اي��ن واگن ه��ا معمولي نيس��تند و به 
صورت خود كشش هستند و هر واگن 
كابي��ن و موتور مخص��وص دارد تا نياز 
به لكوموتيو نداش��ته باشد. براي مترو 
ه��م برنامه داري��م كه 120 دس��تگاه 
واگن براي كرج و 135 دس��تگاه براي 
مترو شيراز بس��ازيم. همچنين وزارت 
كشور قراردادي به تعداد 315 واگن با 
چين داش��ت. صد دستگاه را به صورت 
سي.بي.يو )به صورت كامل( داده اند و 
215 دستگاه باقي مانده را با ما قرارداد 
بس��ته اند و ما ساپالير چين هستيم و 
بدنه را مي سازيم، سپس واگن را سوار 
مي كنيم و تحويل مشتري مي دهيم.

با توج�ه به ای�ن ک�ه از ابتداي 
 4۰۰ از  کن�ون کمت�ر  ت�ا  انق�الب 

دس�تگاه واگن مس�افري توس�ط 
واگ�ن س�ازان داخل�ي س�اخته و 
به مش�تریان تحویل ش�ده است، 
ش�رایط را با توجه ب�ه تعداد واگن 
هایي که قرارداد بس�ته اید چگونه 
ارزیابي مي کنید؟ آیا سفارش ها را 

به موقع مي توانید تحویل دهید؟
قيمت واگن مسافري باال است. يك 
رام قطار از چندين واگن تش��كيل مي 
ش��ود و قيمت هر واگن مس��افري در 
اي��ران چي��زي در حدود س��ه ميليارد 
تومان است. براي تشكيل يك رام قطار 
هم به ده واگن نياز اس��ت؛ پس قيمت 
هر رام قطار ح��دود 30 ميليارد تومان 
است. قيمت هر لكوموتيو هم حدود 8 
ميليارد تومان اس��ت. پس قيمت يك 
قطار حدود 40 ميليارد تومان مي شود. 
ميزان استهالك و هزينه ها را محاسبه 
كني��د كه چقدر بايد بليت بفروش��د تا 
قيمت خري��د واگن تامين ش��ود و به 
سود دهي برسد. بعد از انقالب تصميم 
ب��ر اين بود ك��ه قيمت بلي��ت چندان 
افزايش پي��دا نكند. پس همه به دنبال 
آن بودند كه واگن دست دوم بخرند تا 
قيمت بلي��ت افزايش چنداني نيابد. اما 
االن راه ورود واگن هاي دسته دوم هم 
بسته شده است و هيچ راهي جز خريد 
واگ��ن نو وجود ندارد و اي��ن مي تواند 
باعث ش��كوفا شدن صنعت توليد واگن 

مسافري در كشور شود.

به نظر مي رس�د تمای�ل ایریكو 
به س�اخت واگن مس�افري بیشتر 
از تعمیر واگن دس�ت دوم باش�د. 
ام�ا با توجه به ای�ن که عمر ناوگان 
مسافري در کشور باالست، مالكان 

بیش�تر تمایل دارند واگن هایشان 
بازسازي شود تا این که کلي هزینه 
کنند و واگن ن�و بخرند. آیا ایریكو 
برنام�ه اي ب�راي بازس�ازي ناوگان 

فرسوده مسافري دارد؟
خي��ر. چ��ون فرهنگ تعمي��رات با 
فرهن��گ تولي��د متف��اوت اس��ت. در 
خص��وص اس��تاندارد ني��ز ب��ا يكديگر 
متفاوت هس��تند. ني��روي كاري كه در 
تعميرات كار مي كند با نيرويي كه در 
توليد كار مي كند نيز متفاوت اس��ت. 
قصد داريم تعميرات هم داش��ته باشيم 
ام��ا نه با ني��روي كاري ك��ه در زمينه 
تولي��د فعال اس��ت زيرا كس��ي كه در 
فضاي تعميركار می كند به سختی می 
تواند به فضاي توليد منتقل ش��ود و يا 
بالعكس. مي خواهيم فرهنگ تعميرات 
حاكم باش��د زيرا علم تعميرات با توليد 
متفاوت است. پس عالوه بر توليد عالقه 
منديم تعمير هم داشته باشيم اما نه در 

آن فضا و نه با آن نيروي كار.

در سال هاي اخیر به علت کمبود 
ناوگان مسافري، پاسخگویي به نیاز 
مس�افران و هزینه باالي تعمیرات،  
بازس�ازي واگن هاي مس�افري به 
خوب�ي انج�ام نگرفت�ه و در برخي 
موارد یا در زمان مقرر انجام نشده 
و ی�ا با هزین�ه کمتر و اس�تاندارد 
پایین تر اجرا ش�ده اس�ت. در این 

خصوص چه نظري دارید؟
به نظر من هميشه مشكلي با عنوان 
كمبود نقدينگي در كشور وجود داشته 
اس��ت. از طرفی هزينه ها نيز باالست. 
قيمت يك چ��رخ 26 ميلي��ون تومان 
اس��ت. مالحظه كنيد ي��ك قطار چند 
عدد چرخ دارد و در مس��يري كه طي 
مي كند چه مقدار فرس��وده مي شود. 
ميزان استهالك قطار را محاسبه كنيد. 
تعمير معمولي بر روي يك واگن، باالي 
200 ميلي��ون تومان هزين��ه به همراه 
دارد. ح��ال ف��رض كني��د مالك 500 
يا هزار واگن مس��افري باش��يد. ببينيد 
چ��ه هزين��ه باالي��ي به ش��ما تحميل 
خواهد ش��د. تا ح��دودي قيمت بليت 
ها ه��م افزايش پيدا ك��رده در نتيجه 
آن متقاضي براي س��فر ب��ا قطار وجود 
ن��دارد. به هر حال اگ��ر دولت وارد اين 
مس��اله شود بس��يار خوب است زيرا يا 
م��ردم بايد هزين��ه تعمي��رات و ورود 
ناوگان نو را بپردازند كه بسيار سنگين 
اس��ت يا دولت. در بسياری از كشورها 
قيمت ها واقعي است و در برخي ديگر 
دولت يارانه پرداخت مي كند. در س��ي 
س��الی كه در حوزه ريلي فعال هستم، 
دول��ت يارانه يا بودج��ه مي داد و همه 
ب��ه راحتي كار مي كردن��د اما از زماني 
كه گفتند بخش خصوصي خود كسب 
درآمد كند و تعميرات را خود به عهده 

بگيرد، مشكالت شروع شد.
رون��د خصوص��ي س��ازي را چگونه 
ارزيابي مي كنيد؟ در ابتداي خصوصي 
س��ازي، حمايت هايي وجود داشت اما 
به م��رور اي��ن حمايت ه��ا و يارانه ها 
برداشته و متعاقب آن، بخش خصوصي 

دچار مشكالت فراواني شد.
به نظر من مش��كل اساسي در روند 
مناس��بات بين مالك واگ��ن و راه آهن 
اس��ت. در عمل راه آه��ن ديگر مالك 

با توجه به هزینه باالیي که در 
بخش ریلي وجود دارد اگر بخش 
خصوصي وارد نشود، بعید است 
دولت هم بتواند پاسخگوی همه 

نیازهای این بخش باشد

کشور به تعداد باالیي واگن 
مسافري، حومه اي، مترو و باري 
نیاز دارد که به جرات مي توان 
گفت یكي از بهترین بازارها در 

دنیاست
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نيس��ت و ي��ك س��ازمان حاكميتي و 
نظارتي است. رجا هم زماني به راه آهن 
تعلق داش��ت و از حمايت هاي دولتي 
برخ��وردار بود. ام��ا از زمانی كه واگذار 
ش��د تا به امروز همچون ديگر شركت 
هاي مس��افري نيازمند است كه واگن 
بخرد. هزينه هايي كه به راه آهن براي 
اس��تفاده از خط، ايس��تگاه و لكوموتيو 
پرداخت مي كنند ميزان درآمد شركت 
ه��اي مالك را كاهش م��ي دهد. بليت 
فروخته مي ش��ود ام��ا بخش بزرگي از 
آن هزينه اس��ت. مالكان واگن دودوتا 
چهارت��ا م��ي كنند كه اگ��ر قيمت هر 
واگن س��ه ميليارد تومان باشد، همين 
پول را در بانك بگذارند بيش��تر س��ود 

مي كنند و يا در بخش ريلي س��رمايه 
گذاري كنند. چ��ون روز به روز ارزش 
سه ميليارد تومان كاهش مي يابد، پس 
انتظار دارند كه س��ود بيشتري داشته 
باش��ند و راه آهن بخشي از درآمدهاي 
خ��ود را از طريق بودج��ه های دولتي 
تامين كند و فش��ار ب��ه مالك نياورد تا 
مال��ك درآم��دش را افزاي��ش دهد كه 

واگن خريداری كند. 
به عن��وان مثال قيم��ت يك واگن 
مترو ارزان نيس��ت و حدود 1 ميليون 
ي��ورو قيم��ت دارد. حس��اب كنيد چه 
ميزان بايد بليت 400 توماني بفروشد، 
تا قيمت واگن تامين شود. دولت آن جا 

يارانه پرداخت م��ي كند، اما در بخش 
خصوص��ي كمكي وج��ود ن��دارد. اگر 
بخش خصوصي به بدترين شكل واگن 
دست دوم خريده و بليت بفروشد سود 
باالتري خواهد داشت تا واگن نو بخرد. 
قضيه هم��ان مرغ و تخم مرغ اس��ت. 
يعني دول��ت اجازه خري��د واگن نمي 
ده��د، مي گويد بخ��ش خصوصي بايد 
بخرد و درآمد را به ش��كلي محدود مي 
كند كه آن هم نتواند بخرد. احس��اس 
من اين اس��ت كه بحث انگيزشي براي 
خريد واگن بايد وجود داش��ته باش��د. 
به عبارت ديگر س��رمايه هم مانند آب 
س��ربااليي حركت نمي كند. هيچ كس 
ريس��ك نمي كند وارد مس��يری شود 

كه ممكن اس��ت س��ود نكند ي��ا زيان 
ببيند. اگر دولت شرايط را تسهيل كرد 
)منظورم در اين جا راه آهن اس��ت( به 
گونه اي كه س��فارش واگ��ن راحت تر 
ش��ود و درآمد مالك ه��م افزايش يابد 
انگيزه و عالقه افزايش مي يابد در غير 

اين صورت هيچ اتفاقي نخواهد افتاد.

ش�ما معتقدید تس�هیالت باید 
به مال�ك بخش خصوص�ي واگذار 
ش�ود. اگر این حمایت از س�ازنده 
واگن باش�د چطور؟ به عنوان مثال 
روسیه به سازندگان واگن روس ۱۷ 
تا ۱8 درصد سود به عنوان تشویق 

صادرات مي دهد یعني اگر سازنده 
با قیمت تمام شده هم واگن هایش 
را بفروش�د س�ود ک�رده اس�ت. با 
توج�ه به این که قرار اس�ت ش�ما 
مالك واگن باري و مسافري بشوید 

در این خصوص چه نظري دارید؟
اگ��ر واقعا 18 درصد س��ود داش��ته 
باش��يم كالهم��ان را م��ي اندازيم هوا! 
حاشيه سود در بحث توليد صد ميليون 
و دويس��ت ميليون يورويي، ده درصد 
نيس��ت و اگر دولت قب��ول كند حتي 
ده درصد س��ود بپردازد، همه كار خود 
را رها مي كنند و ش��روع مي كنند به 
توليد. فكر مي كنم در خيلي از كشورها 
دولت ورود پيدا كرده و براي حمايت از 

توليد داخلي اي��ن يارانه ها را پرداخت 
كرده اس��ت. اگر دولت ورود پيدا كند 
عالي خواهد بود اما مطمئن باشيد كم 
خواهد آورد. چون اگر درآمد دولت را با 
هزينه ها حساب كنيد به علت اين كه 
هزينه ها نجومي اس��ت از نظر مالي در 
وضعيت زياد خوبي نيستيم و متاسفانه 
كسي فروش نفت، توليد ناخالص ملي 
و صادرات را با مايحتاج مردم محاسبه 
نمي كنند و كسي فكر نمي كند درآمد 
دول��ت در كجا خرج مي ش��ود. همين 
يارانه هايي كه پرداخت می ش��ود چه 
فشاري به دولت تحميل مي كند. مردم 
فكر مي كنند روي گنج نشسته اند اما 

واقعيت امر اين گونه نيست.

فكر مي کنید راهكار برون رفت 
از این دور باطل چیست؟

راهكار اين است كه بخش خصوصي 
وارد ش��ود. تنها راه نجات ورود بخش 

خصوصي است.

بخش�ي از مش�كالت مربوط به 
مس�ایل مالي اس�ت اما بخش مهم 
دیگر بروکراس�ي اداري در کش�ور 
اس�ت. براي خرید ایریكو حس�اب 
دودوت�ا چهارتا کردید و تصمیم به 
خرید ایریكو گرفتید. با بروکراسي 

چ�ه م�ي کنی�د. آی�ا آن را هم در 
محاسباتتان در نظر گرفته اید؟

خيل��ي س��اده بگوي��م: زمان��ی كه 
ايريكو دولتي بود به س��راغ من و امثال 
م��ن نيامدن��د، حتي يك مش��اور هم 
نگرفتن��د و نگفتند ك��ه كارخانه را تو 
س��اختي، حاال چه نظري داري؟ همه 
مي گفتن��د دوران طالي��ي صوفي. اما 
چرا مال��ك جديد به س��راغ من آمد؟ 
م��ن كه اين افراد را نمي ش��ناختم در 
واقع چون دلش��ان براي پولش��ان مي 
سوخت به س��راغ من آمدند. اگر همه 
مس��ايل را وارد بخش خصوصي كنيم 
ديگر ب��رادرزاده و خواهرزاده ای وجود 
نخواهد داشت چون دلت براي جيبت 
مي س��وزد. اما زماني كه بخش دولتي 
در كار اس��ت، مدير مي گويد حاال من 
دو س��ال مدير هس��تم، چهار نفر را با 

مدیران جدید ایریكو 
مالك چهار هلدینگ 
هستند که در زمینه 

نفت و گاز، فوالد و انرژي 
فعال اند و قرار است 

ایریكو یكي از شرکت 
هاي هلدینگ ریلي آن 

ها باشد
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اتوبوس بي��اورم اينجا اس��تخدام كنم 
و بعد هم هر چه ش��د، ش��د. بحثي به 
نام شايسته ساالري در سيستم دولتي 
وج��ود ن��دارد اما در بخ��ش خصوصي 
شايسته ساالري يك اصل است. طرف 
دلش براي جيبش مي س��وزد و حاضر 
است پول باالتر بدهد و كسي را بياورد 
كه درآمدش بيش��تر ش��ود. در خاطرم 
هس��ت كه مدي��ران خيلي خوبش��ان 
فوق ديپلم بودند و ليس��انس استخدام 
كردند. اما برقي را گذاش��تند مكانيك، 
مكانيكي را گذاش��تند برق،  شيمي را 
گذاش��تند فيزيك، فيزيك را گذاشتند 
ش��يمي و... تا كس��ي نتوان��د كار كند. 
اما زمانی كه بگويند اين ش��ركت مال 
توس��ت، ممكن اس��ت خودش بيرون 
بايس��تد و فرد شايس��ته تر را در راس 
امور بگذارد تا درآمد كس��ب كند و آن 
شخص هم سعي مي كند بروكراسي را 
به حداقل برس��اند. بارها بحث داشتيم 
كه تعه��د يعني چه؟ معني انگليس��ي 
براي آن نتوانس��تيم پي��دا كنيم. زيرا 
تعه��د زماني معن��ا پيدا م��ي كند كه 
ش��رايط سخت اس��ت و نه آسان. االن 
ش��رايط جنگ نيس��ت اما در ش��رايط 
جن��گ اقتص��ادي ق��رار داري��م و بايد 
متوجه اين موضوع باشيم. بايد به مردم 
دورنمايي ارايه داد تا ش��رايط را درك 
كنند. فكر م��ي كنيم چون نفت داريم 
مملكت ثروتمندي هستيم. قيمت نفت 
را محاس��به كنيم و اين كه روزي چند 
بشكه می فروشيم. صادرات غيرنفتي را 
هم حس��اب كنيم كه ب��ه زور به 200 
ميلي��ارد تومان برس��د، تازه بيش��تر از 
نصف قيمت هر بش��كه صرف استخراج 
مي شود كه تقسيم بر تعداد جمعيت، 
به حدود 3000 هزار دالر مي رسد. اين 
درآمد را با كجا مقايس��ه كنيم؟ با 40 
هزار دالر سوئد يا 36 هزار دالر كويت؟ 
مي گويند راه آهن اج��ازه ندارد واگن 
بخرد. بخش خصوصي بايد واگن بخرد 
ام��ا در بخش خصوصي اج��ازه نداري 
قيم��ت بگ��ذاري و بايد دول��ت قيمت 
گذاري كند. بايد متوجه باش��يم نقاط 
ضع��ف كجاس��ت و آنها را ح��ل كنيم. 
در دوران تحري��م هم بخش خصوصي 
وارد نمي شد اما با رفع تحريم و امكان 
ورود بخ��ش خصوصي احتياج به كمي 

حمايت است. خيلي ها با ضمانت نامه 
دولت آمادگي س��رمايه گ��ذاري دارند 
چون مس��لما ضمانت نامه وزارت خانه 
اقتصاد و دارايي از ضمانت نامه شركت 
بخش خصوصي ارزش��مندتر اس��ت و 
نش��ان مي دهد س��رمايه گذار خارجي 
حاضر اس��ت با گارانتي دولت ايران در 
اين زمينه همكاري داشته باشد. دولت 
از تحريم خارج ش��ده و زيمنس، چين 
و ژاپن ي��ك حرف مي زنند كه موجب 
مي شود، مالك واگن سفارش دهد، ما 
واگن بسازيم، براي عده اي شغل ايجاد 
شود و همه به يك رفاه عمومي برسيم 
و در انته��ا اين راه آهن اس��ت كه 28 
هزار كش��ته را در س��ال از جاده خارج 

مي كند. كشته شده ها را در 3 ميليون 
يورو ضرب كنيد ببينيد چه عدد بزرگي 
مي ش��ود. كارخان��ه اي مثل ايريكو در 
ابهر زنجان كه جمعيت كمي دارد 240 
نفر را به صورت مستقيم و 2 تا 3 هزار 
نف��ر را ب��ه صورت غير مس��تقيم فعال 
كرده اس��ت. به همان ان��دازه كه گران 
است از تكنولوژي بااليي نيز برخوردار 

است.

در خص�وص س�طح اس�تاندارد 
و  تكنول�وژي در کارخان�ه ایریكو 

توضیح دهید؟
ب��راي اولين بار در س��ال 1385 كه 

خواس��تيم تكنولوژي واگ��ن ها را وارد 
كني��م از هيوندايي روت��م كره جنوبي 
كمك گرفتيم. كارخانه ايريكو در سال 
1387 افتتاح شد. قبل از آن نيروهاي 
انس��اني را به كره فرستاديم تا آموزش 
ببينند. هم اكنون با زيمنس آلمان در 
مناقص��ه اي در رجا ب��راي 250 واگن 
ش��ركت كرديم. راه آهن اخيرا نامه اي 
به وزارت راه داده كه خارج از تشريفات 
مناقصه ب��ا ايريكو روتم قرارداد ديگري 
ببندند. سازمان گسترش متولي 2000 
واگن مترو گفته اس��ت ك��ه می تواند 
به راحتي ه��زار دس��تگاه را به ايريكو 
بس��پارد. تالش داريم ثاب��ت كنيم كه 
مي توانيم. نيروهاي ما شبانه روزي كار 

مي كنند تا س��ه س��ت ريل باس را به 
موقع تحويل بدهيم. از س��ال بعد بايد 
توليد واگن چيني را در دستور كار قرار 
دهيم و لی اوت را بايد تغيير دهيم. اگر 
به موق��ع تحويل ندهيم به مش��كالت 
فراواني برمي خوريم زيرا سفارش داريم 
و كارفرما كه چيني ها هستند با چوب 
باالي سرما مي ايستند. شايد ايراني ها 
بگذرند اما چيني ها براي هر روز تاخير 

جريمه كالنی گذاشته اند.

را  ایریك�و  در  وري  به�ره  آی�ا 
محاسبه کرده اید؟

خير. عددي كه به كار مي بريم 85 

درصد است. اما اين عدد واقعي نيست 
زي��را از س��ال 1387 خط ب��ه صورت 
م��داوم كار نك��رده اس��ت و اگ��ر خط 
م��دام كار كند مي تواني��م ميزان بهره 
وري را محاسبه كنيم. اما هميشه يك 
جاي كار می لنگد. اين لنگي باعث مي 
ش��ود به ميزان بهره وري پي نبريم. از 
بابت زمان هايي ك��ه انتقال تكنولوژي 
داش��تيم و بررسي كرديم كه چه مدت 
زمان نياز اس��ت تا يك واگن س��اخته 
ش��ود، يك انحراف ده ت��ا 15 درصدي 

داشته ايم.

در خص�وص مش�كالت و بدهي 
هایي که از زمان قب�ل از واگذاري 

ها باقي مانده اس�ت توضیح دهید. 
میزان بدهي دوره قبل و مشكالت 

آن دوران چیست؟
خوبي كار اينجاس��ت كه قرار است 
تا يك س��ال فش��ار مالي به ما تحميل 
نشود. خريداران كارخانه قبل از اين كه 
اين مس��ووليت را بپذيرم، قبول كردند 
كه همه هزينه ها را پوش��ش دهند و تا 
امروز هم همين طور بوده اس��ت. مدام 
جلس��ات مس��تمر داريم و البته سعي 
مي كنيم از تسهيالت بانك ها صحبت 
كنيم البته اين مس��اله بر مي گردد به 
سرمايه گذار. كه خوشبختانه از وضعيت 
اعتب��اری خوبی در بانك ه��ا برخوردار 
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اس��ت و می توانيم تس��هيالت بگيريم. 
مش��كالت يك ب��ه يك در ح��ال حل 
شدن اس��ت از حمايت مالي خوبی هم 
برخورداريم تا ش��ركت روي پاي خود 
بايس��تد و بتواند شركتي توليدي باشد. 
اما اگر توليد نكند ورشكست مي شود. 
ايريكو با واگن پارس و بقيه تفاوتی دارد 

كه باعث شده زمين نخورد.

در خص�وص قرارداد روس�یه با 
بخ�ش خصوصي و تامی�ن واگن از 
روسیه را چگونه ارزیابي مي کنید؟

بحث فاينانس مطرح است كه دولت 
روسيه به سازندگان مي دهد. قرار است 
5000 واگ��ن باري به ايران داده ش��ود 
و نيز واگن س��ازان ت��وان توليد خود را 
محاسبه كنند. بحثي بين وزارت صنايع 
و راه آهن در جريان اس��ت زيرا وزارت 
صنايع عالقمند است كه واگن سازان را 
فعال كند تا از طريق آن ها واگن مورد 
نياز تامين ش��ود. از آن طرف روسيه در 
حال فاينانس است و مي خواهد صنعت 
خود را رونق دهن��د. آنها نمي خواهند 
اين رونق در جاي ديگري اتفاق بيفتد. 
به هر حال فكر مي كنم بخش��ي از اين 
واگن ها به واگن س��از داخلي س��پرده 

شود.

چ�ه  داخل�ي  خری�داران  ب�ه 
تس�هیالتي مي توانی�د ارایه کنید 
تا مزیت نسبی در مقایسه با نمونه 

مشابه خارجي داشته باشید؟
كيفيت كار ما باالست در حدی كه 
به گفته مص��رف كنن��ده از روتم كره 
نيز باالتر اس��ت. به عنوان مثال رجا از 
تولي��دات ما راضي تر بود تا از توليدات 
كره. قيمت تمام ش��ده ما هم بس��يار 

پايين تر از نمونه خارجي آن است.

در خص�وص رابط�ه ایریك�و ب�ا 
انجمن ها بگویید؟

 با انجمن مهندس��ي ارتباط خوبی 
داري��م. زماني عضو هي��ات مديره اين 
انجم��ن بودم. ب��ا انجم��ن صنفي هم 
در ارتب��اط هس��تيم اما ن��ه به صورت 
تنگاتنگ. با واگن پارس و پلور سبز هم 

در ارتباط هستيم.

 4 وام  و  دول�ت  حمای�ت  از   
درصدي استفاده می کنید؟

دول��ت م��ردان عالقمن��د هس��تند 
حماي��ت كنند زيرا اس��تاندار مي بيند 
كه چرخ صنعت مي چرخد، در اس��تان 
زنجان اش��تغال ايجاد مي ش��ود و پول 
به بانك ه��اي زنجان مي آي��د. از اين 
مساله خوش��حال مي شوند و استقبال 
مي كنند. بنابراي��ن فرق نمي كند من 
باشم يا ش��خص ديگري. حمايت ها را 
داريم ام��ا اين كه حمايت ها چه اندازه 
مي تواند موثر باشد، بحث ديگري است. 
بايد دستشان باز باشد تا بتوانند كمك 
كنند. تا خواس��تيم گم��رك به ايريكو 
بياي��د پذيرفتند. ما هم بايد خواس��ته 
عاقالنه ای داش��ته باش��يم كه بتوانند 
انجام دهند. درخواستي داشتند مبنی 
ب��ر اين كه در كنار زمين ايريكو زميني 
داشته باش��ند تا با هم شهرك صنعتي 
ايريكو را احداث كنيم. 85 هكتار به اين 
مساله اختصاص دادند. زمين ما نيز 53 
هكتار اس��ت. قرار است صنعتگراني به 
عنوان باالدست در محل مستقر شوند.

آین�ده را چگون�ه ارزیاب�ي مي 
کنید؟

اگر بدبين بودي��م وارد اين كار نمي 
ش��ديم. اعتق��اد دارم هرجايي كه ريل 
رفت، صنع��ت، اقتص��اد و فرهنگ هم 
رفت. اگر اين مس��اله را م��ن مي دانم 
دولتم��ردان آن را بهت��ر م��ي دانند و 
ه��دف دولت ه��م از ابتدا ري��ل بود اما 
 در عمل بايد ديد چه ميزان دستش��ان

 باز است.

حاشیه سود در بحث 
تولید صد میلیون و 

دویست میلیون یورویي، 
ده درصد نیست و اگر 

دولت قبول کند حتي ده 
درصد سود بپردازد، همه 
کار خود را رها مي کنند و 
شروع مي کنند به تولید

بع��د از ورود بخ��ش خصوصي به 
عرص��ه حم��ل و نقل ريل��ي همواره 
يك��ي از چالش هاي پي��ش روي اين 
بخش توس��عه ناوگان با اس��تفاده از 
تسهيالت ارزان قيمت بوده است چرا 
كه سرمايه گذاري در بخش ريلي دير 
بازده اس��ت و اس��تفاده از تسهيالت 
بانكي سرمايه گذاري در بخش ريلي 
را از توجيه اقتصادي خارج مي كند. 
ب��ه همي��ن خاطر بود ك��ه در ابتدا و 
براي تش��ويق بخش خصوصي جهت 
ورود به عرصه حم��ل و نقل ريلي از 
تس��هيالت ارزان قيمت تحت عنوان 
وجوه اداره ش��ده استفاده و پرداخت 
شد كه بس��يار راه گش��ا بود. اكنون 
مدتي اس��ت كه بخش خصوصي بعد 
از س��اليان متمادي تعدادي واگن نو 
مس��افري وارد سيس��تم ريلي كشور 
كرده است كه اين تعداد هم از طريق 
س��اخت كارخانه جات داخلي صورت 
گرفت ولي در بخش واگن هاي باري 
مي توان گفت هيچ گونه توس��عه اي 
صورت نگرفته يا بسيار اندك بود كه 

قابل مالحظه نيست.
از س��ال پيش و با توجه به فضاي 
ب��از و مثبتي كه بع��د از برجام پيش 
آمد كشور روسيه مبلغي حدود 130 
ميليون دالر براي خريد 5000 واگن 
ب��اري به صورت فاينان��س در اختيار 
خري��داران ايران��ي ق��رار داد ت��ا اين 
ش��ركت ها واگن خ��ود را به صورت 
ساخته ش��ده كامل با شرايطي ويژه 
خري��داري كنن��د. اي��ن وام توس��ط 

م��ورد  روس��يه   EXIAR ش��ركت 
پوشش بيمه اي قرار گرفت در همين 
راس��تا مذاكرات و توافق هايي نيز با 
راه آهن جمهوري اسالمي ايران انجام 
شد. و بالطبع آن توليدكنندگان روس 
و به خصوص شركت يونايتد مذاكرات 
ف��راوان با چند ش��ركت فع��ال ريلي 
بخش خصوص��ي انج��ام داد. ميزان 
واگ��ن درج ش��ده در اي��ن توافقات 
براس��اس تشخيص راه آهن ايران بود 
كه براس��اس آن اس��ناد الزم مبادله 
ش��د و به هر حال اي��ن خريد و اين 
تسهيالت توس��ط بخش خصوصي و 
فعال در حمل و نقل ريلي انجام شد.

ام��ا ناگهان اتفاقي افت��اد و توليد 
كنندگان ايراني واگن نس��بت به اين 
ام��ر اعتراض ش��ديد كردند و مراتب 
را ب��ه وزارت صنعت معدن و تجارت 
و مجلس ش��وراي اس��المي منتقل 
و اع��الم كردند با توج��ه به ظرفيت 
خالي فراوان واگن س��ازان ايراني چرا 
بايد دولت اجازه ورود واگن س��اخته 
شده از روس��يه را بدهد و در نتيجه 
وزارت فوق كه خود را متولي صنعت 
مي داند و بايستي از آن حمايت كند 
نس��بت به ورود واگن معترض شد تا 
جاي��ي كه وزير آن وزارت خانه اعالم 
كرد اگر شده خودم روي ريل بايستم 
اجازه ورود واگ��ن را نخواهم داد و از 
هم��ان روز نيز ثبت س��فارش واگن 
بسته ش��د و تاكنون نيز بسته مانده 

است.
اما در اين جا به دو نظر كه در اين 

 اقتصاد مقاومتي
  و فرصت ها 

 در توسعه 
ناوگان ريلي

محمد جواد انتظاري
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خصوص وجود دارد ميپردازيم:
آي��ا فاينانس و تس��هيالت كش��ور 

روسيه يك فرصت است.
گروهي براين ب��اور اند كه با توجه 
به اين كه تس��هيالت كشور روسيه به 
توليدكنن��دگان روس��ي و دريافت يا 
اراي��ه آن با امتيازات ويژه اين خريد به 

شركت هاي ايراني مثل:
خري��د واگن ب��دون پيش پرداخت 

)البته براساس نظر راه آهن(
قيمت مناسب

عدم تضمي��ن بانك هاي ايراني كه 
خود چالشي بزرگ و عميق است

بازپرداخت شش ساله اقساط بعد از 
تحويل آخرين واگن

تضمين بازپرداخت اقس��اط توسط 
ش��ركت راه آهن جمهوري اس��المي 

ايران
اي��ن خريد موجب مي ش��ود تا در 
سال هاي آتي نياز كشور به واگن هاي 
باري مرتفع ش��ود، چرا ك��ه اگر از اين 
فرصت استفاده نشود بخش خصوصي 
ريلي به هيچ وجه توان توس��عه ناوگان 
خود را با تس��هيالت روزم��ره بانكي را 
ندارد و توجيهي نيز براي اين كار ندارد.

نقش اقتصاد مقاومتي و 
تولیدکنندگان ایراني واگن

با توج��ه به تاكي��دات مقام معظم 
رهب��ري يعن��ي نگاه��ی ب��ه درون و 
اس��تفاده از توليدات داخلي به منظور 
انجام فعاليت ه��اي اقتصادي و ايجاد 
ش��غل و رفع ب��ي كاري و بالطبع آن 
ش��كوفايي اقتصادي و نبود وابستگي 
به خارج به نظر مي رس��د ورود واگن 
ساخته شده از خارج به معني استفاده 
نشدن از ظرفيت هاي توليدكنندگان 
داخل��ي باش��د. اكن��ون كارخانج��ات 
س��ازنده واگن در ش��رايط بس��يار بد 
اقتصادي ناشي از نبود سفارش ساخت 
واگن به س��ر مي برن��د و قيمت هاي 
گران خود را تعدي��ل نمي كنند پس 
اين گروه معتقد اند ورود واگن ساخته 
شده برخالف اجراي اقتصاد مقاومتي 
بود و بايس��تي جلوي ورود آن گرفته 
شود و اين همان كاري است كه وزارت 

خان��ه صنعت معدن و تجارت در عمل 
انجام داده است. اما واقعيتي هم وجود 
دارد كه توليدكنندگان داخلي به هيچ 
وجه ت��وان مالي و نقدينگي الزم براي 
س��اخت واگن ندارند و با مش��كالتي 
ناش��ي از بده��ي هاي بيم��ه، ماليات، 
عدم پرداخت حقوق و ... روبرو هستند 
و س��فارش دهندگان بيم آن دارند در 
صورت سفارش واگن و پرداخت مبلغ 
اوليه يعني پيش پرداخت، اين مبلغ به 
مصارف ديگر برسد و فرصت استفاده از 
واگن و تحويل آن بسيار طوالني شود 
و يا اصال انجام نشود و به توليد نرسد.

راه حل این مناقشه چیست؟
باتوجه به بررسي در نظريه كه شرح 
آن گذش��ت حال س��وال اين است كه 
براي برون رفت از اين مناقشه چه بايد 
كرد؟ آيا از فرصت تس��هيالت خارجي 
پيش آم��ده بايد صرف نظ��ر كنيم با 
توجه ب��ه مش��كالتب توليدكنندگان 

داخلي و يا بايد از آن استفاده كرد.
يك الگو در اين زمينه وجود دارد، 
چندي پيش كه خودروسازان كشور با 
انباشت خودرو در انبارها روبه رو شدند 
و ب��ه مرز تعطيلي كامل درآمده بودند 
دولت به ياري و كم��ك آنان آمد و با 
تزريق نقدينگي و تعهدات و تسهيالت 
مالي به مردم تمامي خودروها فروخته 
ش��د. انبارها خالي شد و شركت هاي 
خودرو ساز از خطر نجات يافتند با اين 
كار دولت خودروس��ازان توليد خود را 

از سرگرفتند.
همي��ن الگو بايس��تی ام��روز براي 
و  ب��اري  واگنه��اي  توليدكنن��دگان 
مس��افري انجام گيرد و دولت در اين 
خصوص تدابير الزم را بينديش��د. بايد 
اعت��راف كرد از آغاز انقالب اس��المي 
ت��ا كنون هي��چ دولتي ب��ه مثابه اين 
دول��ت به حمل و نق��ل ريلي توجه و 
پشتيباني نكرده است. پس يكي از راه 

حل ها ارايه تس��هيالت ارزان قيمت و 
بازپرداخت طوالني به خريداران واگن 
از طريق توليدكنندگان داخلي اس��ت 

كه همان اقتصاد مقاومتي است.

راه حل دوم
كه به نظر مي رس��د اجرايي است 
و بايس��تي دولت با كم��ك و پيگيري 
راه آه��ن جمهوري اس��المي ايران از 
تسهيالت دولت روسيه استفاده كنند 
و بخشي از واگن ها را با استفاده از اين 
تسهيالت وارد كشور كنند و بخشي را 
به صورت قطعات نيمه ساخته شده به 
توليد كنندگان ايراني تحويل دهند تا 
با تامين و تكميل و ساخت كامل واگن 
در ايران به خري��داران ايراني تحويل 
ش��ود و ش��رايط فاينانس نيز با همان 
شرايط قبلي جاري ش��ود. در اين راه 
حل هم خري��داران با تحويل به موقع 
واگن روبرو هس��تند و هم كارخانجات 
داخلي فع��ال و گردش اقتصادي پيدا 

مي كنند.
در هر حال اميدواريم تمامي تالش 
ه��اي مثبتي كه در اين زمينه صورت 
گرفت��ه منجر به نوس��ازي و توس��عه 
ناوگان ريلي ش��ود و ش��اهد رش��د و 
شكوفايي هرچه بيش��تر اين بخش از 

حمل و نقل كشور باشيم.
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شورای عالی TOD با حضور 
وزیر راه و شهرسازی تشكیل 

می شود
و  راه  وزي��ر  حمل ونق��ل  مع��اون 
شهرس��ازی از برنامه ريزی برای تشكيل 
شورای عالی TOD با حضور وزير راه و 
شهرسازی خبر داد و گفت: برنامه ريزی 
ب��رای ايج��اد مراكز TOD اس��تاندارد 
در ده نقطه از كش��ور انجام شده است. 
همچنين مهرداد تقی زاده معتقد است 
ك��ه حم��ل و نقل ريلی كه مس��ئوليت 
جابه جايی مس��افران از حومه به ش��هر 
را دارد ن��ه تنها عالی بلك��ه بايد ايده آل 

باشد تا بتواند رغبت مس��افر را همواره 
برای اس��تفاده از آن حف��ظ كند. چون 
حمل ونقل حومه ای ريلی برای سفرهای 
كاری و به صورت روزانه مورد اس��تفاده 
قرار مي گيرد بايد يك سيس��تم بدون 
تاخير و منظم در فرآيند سرويس دهی 
داش��ته باش��د. حجم فعاليت ش��ركت 
قطاره��ای حومه ای ده ها برابر ش��ركت 
حمل ونقل ريلی رجا است پس يك مدير 
بسيار قوی و نيرومند برای مديريت آن 
شركت بايد انتخاب شود. بدون شك در 
مسابقه بين حمل ونقل عمومی و خودرو 
ش��خصی در سيس��تم درون و ب��رون 

شهری خودرو برنده است؛ اما بايد اقدام 
شجاعانه ای شود كه طی ده سال آينده 
سياست های خودرو محور را مسكوت و 
بودجه آن به توسعه حمل ونقل عمومی 

اختصاص يابد.
مهرداد تقي زاده با اشاره به توصيه ای 
كه در زمان مس��ئوليت خود در معاونت 
حمل ونقل و ترافيك شهرداری تهران به 
محمدباقر قاليباف شهردار تهران كرده 
بود، گفت: در آن زمان به ايش��ان گفتم 
حت��ی اگر ش��خصي حاضر به س��اخت 
و اه��دا بزرگراه��ی به ص��ورت خيريه 
برای شهرداری داشته باشد از وی قبول 

نكنيد و اگر توانستيد فقط وی را مجاب 
به انجام كار خير و حتی سرمايه گذاری 

در حمل ونقل عمومی كنيد.
وي تصري��ح ك��رد: با اي��ن بودجه و 
مي��زان تخصيص ها تا پنج س��ال آينده 
نيز مش��كالت حمل ونق��ل عمومی رفع 
نخواهد ش��د. بنابر اين از امروز تا س��ال 
آين��ده بندهای مختل��ف بيانيه مراحل 
تصوي��ب را طی خواهد كرد و ش��ورای 
عال��ی TOD نيز با حض��ور وزير راه و 
شهرس��ازی تشكيل خواهد ش��د تا در 
ده نقطه كشور TOD استاندارد ايجاد 

شود.

دومین�همایش�شهرسازی�ریل�پایه؛�آیا�راه�گشاي�ترافیک�تهران�است

ترافیک،گرهي كه هر روز كور تر مي شود
داس�تان گره ک�ور ترافیك تهران همراه صبح و ش�ام ش�هروندان تهراني 
اس�ت. بارش گاه و بي گاه برف و باران زمس�تاني هم شهروندان را با ترافیك 
عجی�ب و غریبي در س�طح بزرگراه ه�ا و خیابان ها مواجه م�ي کند به گونه 
ایي که س�اعت ها در آن اس�یر مي ش�وند. به تازگي هم رس�م شده است که 
مح�دوده طرح ترافیك را به مح�دوده طرح زوج و ف�رد افزایش دهند بدون 
آن که براي آثار و تبعات آن کار کارشناس�ي انجام داده باش�ند. رانندگان هم 
به جاي وس�ایل حمل و نقل عمومي از خودرو ش�خصي اس�تفاده مي کنند تا 
به جاي مس�یر مس�تقیم دور محدوده ط�رح بچرخند تا زمان ط�رح به پایان 

برس�د؛ گواه این امر هم آمار ارایه شده از آلودگي هواي محدوده بیروني طرح 
ترافیك اس�ت که آلودگي آن از داخل طرح بیشتر است. چندي پیش دومین 
همایش شهرس�ازي ریل پایه با حضور مدیران شهري و دولتي برگزار شد که 
ب�ه عقیده برگزار کنن�دگان این همایش تنها راه برون رفت از این مش�كالت 
ترافیكي و آلودگي، “شهرس�ازي برپایه ریل” اس�ت. البته ش�اید بهتر بود نام 
همایش را به جاي شهرس�ازي ریل پایه؛ “زندگي ریل پایه” مي گذاش�تند که 
 در کش�وري مثل ژاپن، س�ال ها است پیاده شده اس�ت. در ادامه گزارش این 

 را مي خوانید.
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مدیریت شهری تجارت پیشه 
منجر به حوادث تلخ پالسكو 

می شود 
وزي��ر راه و شهرس��ازی در دومي��ن 
همايش شهرسازی ريل پايه با اشاره به 
شناسايی پنج بحران در بازنگری زندگی 
مدرن گف��ت: “وقتی مديريت ش��هری 
تجارت پيش��ه باش��د ماموريت خود را 
س��ازش با س��وداگران می بيند و نتيجه 
آن هم وقوع حوادث تلخی مثل پالسكو 
است و متاسفانه رسانه ملی هم در مورد 
خطرات مديريت ش��هری در حق مردم 
جف��ا می كند.” عب��اس آخوندی، ضمن 
گراميداشت ياد و خاطره آتش نشان های 
حادثه پالس��كو و نيز آيت اهلل هاش��می 
رفسنجانی به عنوان فردی كه پای ريل 
را به ش��هرها ب��از كرد، اظه��ار كرد: نام 
ايشان را گرامی می داريم و اميد است آن 
راه پر رهرو باشد. با توجه به قرارگرفتن 
اي��ران در مرحله بازنگری و بازانديش��ی 
زندگی مدرن گفت: بيش از صد س��ال 
از ورود مدرنيته به كشور گذشته و امروز 
با تنگناهای بس��يار  پيچيده در زندگی 
ش��هری روبرو هس��تيم كه شهرسازی 
ريل پايه پاس��خی به يكی از جنبه های 
اصلی پيامدهای  زندگی مدرن در ايران 
است. توسعه سكونتگاه ها فراتر از بحث 
ريل و حمل و نقل ريلی است در نتيجه 
در بازنگری زندگی مدرن در پنج حوزه، 
پنج بحران در آس��تانه زندگی ش��هری 
شناسايی ش��ده است كه ش��امل ازهم  
قابليت  گس��يختگی اجتماعی، كاهش 
زندگی در كالن شهرها، كندی حركت 
و بحران مناب��ع زيس��تی و ناكارآمدی 

اقتصادی است.
وی گفت: در مفهوم از هم گسيختگی 
و  غن��ا  و  فق��ر  گس��ترش  اجتماع��ی 
ناهنجاری ه��ای مختلف قابل مش��اهده 
اس��ت. همچنين كاهش قابليت زندگی 
دركالن شهرها نكته بسيار مهمی است 
كه پس از تمام تالش��های انجام شده از 
56 ميليون نفر س��اكن در شهرها بيش 
از يك س��وم معادل 19 ميليون نفر در 
وضعيت بدمسكنی مطلق در حاشيه ها 
يا بافت های ميان��ی زندگی می كنند. از 
طرفی با توجه به مفهوم كندی حركت 
يا موبيليتی در حالی كه كاهش سرعت 

تردد به 25 كيلومتر در س��اعت رسيده 
و حت��ی به كمتر از هف��ت كيلومتر در 
س��اعت های اوج عب��ور می رس��د، بايد 
گف��ت اي��ن ام��ر نش��ان دهنده بحران 
جدی در مفهوم حركت اس��ت؛ هم در 
مفهوم حركت انس��ان و كاال و حتی در 
حركت انديش��ه نيز موجب می شود تا 

در وضعيت بسيار سختی قرار بگيريم.
وزي��ر راه و شهرس��ازی در توضي��ح 
بح��ران چهارم يا بحران منابع زيس��تی 
گفت: نهايت��ا  تمام ش��هرهای ايران با 
مش��كل منابع زيس��تی روبرو هستند. 
ابتدا هوا به عنوان منبع زيستی رايگان 
با آلودگی گس��ترده ای مواجه ش��ده به 
طوری كه دغدغه مردم امروز دسترسی 
به يك هوای س��الم است و در كنار آن 
منابع آبی ني��ز در وضعيت بحرانی قرار 
گرفته و تقريبا بيشتر كالن شهرها مانند 
اصفهان كه زمان��ی ادعای نصف جهان 
بودن را داشت در تشنگی مطلق به سر 
می برد و شهر مشهد كه يكی از زيباترين 
شهرها و به عنوان باغ شهر ايران مطرح 
بود در تشنگی به سرمی برد و متاسفانه  
ب��ه ج��ای اينك��ه در انديش��ه بازنگری 
زندگی مدرن باش��يم مجدد راهكارهای 
پ��روژه محوری كه فقط جيب عده ای را 
پ��ر از پول می كند در ص��در كارها قرار 

می دهيم.
آخون��دی در ادام��ه اي��ن بخ��ش از 
س��خنانش از طرح های مبنی بر انتقال 
آب از دري��ای عمان به ف��الت مركزی 
و ش��هر مش��هد انتقاد كرد و گفت: اگر 
اين مسائل درجمع فرهيختگان مطرح 
شود به عنوان يك لطيفه مطرح خواهد 
ش��د. اما متاسفانه از سوی برخی مطرح 
می ش��ود. در حالی كه به دليل داشتن 
فناوری و ت��وان اجراي��ی نبايد دخل و 
تصرفی در جابه جايی منابع طبيعی آب 
كنيم كه نتيجه چنين اقداماتی تشديد 
بحران و فقط موجب گرفتار كردن ملت 
در چنبره ناكارآمدی مس��ئوالن خواهد 

بود.

بازاندیشی نحوه زندگی در 
ایران

وی با اشاره به پيام اين سمينار بيان 
كرد: پيام ما دراين س��مينار بازانديشی 
نحوه زندگی م��درن در ايران، چگونگی 

ارتباط كيفيت زندگی با توسعه سكونت 
گاه ه��ا و ارتباط آن ها با يكديگر و جابه 
جايی و حمل و نقل كاال و انسان است.

وزير راه و شهرسازی توجه مطلق به 
مظاهر مدرنيته را م��ورد نقد قرار داد و 
ضم��ن تاكيد ب��ر اينكه در اي��ن زمينه 
باي��د چند اليه عقب تر مورد توجه قرار 
بگيرد گفت: آيا كوهپايه البرز در تهران 
توانايی تحم��ل جمعي��ت 10 ميليون 
نف��ری را دارد؟ از طرف��ی آيا درس��ت 
اس��ت بگوييم ما قدرت داريم تمام آب 
رودخانه های اطراف را به تهران بياوريم؟ 
و بعد برای هوای سالم، دسترسی به آب 
شرب بهداش��تی و زندگی شرافتمندانه 
ب��ا كيفيت حداقلی اي��ن چنين گرفتار 
ش��ويم؟ آي��ا اصفهان تحم��ل اين همه 
صنعت مص��رف كنن��ده آب و آب بر را 
ب��دون  دارد؟ درحاليك��ه می توانس��ت 
تحمي��ل آلودگ��ی از مناب��ع تاريخ��ی 
ايران  ش��هری و گردش��گری خود منافع 
قابل توجهی مانند اش��تغال و رش��د و 
شكوفايی را كسب كند. جمعيت پذيری 
ش��هر مش��هد حداكثر 2 ميلي��ون نفر 
پيش بينی شده بود، در حالی كه اكنون 
جمعيت اين شهر به بيش از 3 ميليون 
نفر رس��يده اس��ت. آيا فك��ر می كنيم 
مشهد همچنان ظرفيت دارد تا عالوه بر 
افزايش جمعيت موجود شهر به توسعه 
خود ادامه دهد و س��پس تالش كنيم از 
كش��ورهای ديگر مانند ازبكس��تان و يا 
دريای عمان برای مردم اين ش��هر آب 
تهيه ش��ود. آيا تصور اينكه در سيستان 
و بلوچس��تان در بخش س��احلی 5 نفر 
در هر كيلومتر س��كونت كنند و سپس 
به عنوان ط��رح اقتصاد مقاومتی انتظار 
داشته باشيم آب از دريای عمان گرفته، 
سپس ش��يرين شود و به سمت زاهدان 
پمپاژ شود تا در زاهدان جمعيت را زياد 

كنيم، درست است؟
بايد ب��ه ظرفيت زيس��تگاه ها توجه 
شود و از نمايش قدرت در به كارگيری 
فناوری های نوين علي��ه منابع طبيعی 
دس��ت برداريم زيرا نتيجه اين انديش��ه 
باطل موجب تداخل در امر حركت و از 
بين رفتن قابليت زندگی در سكونتگاه ها 
و س��پس موجب بروز پديده فرونشست 
كه بدتر از آتش، س��يل  و زلزله اس��ت، 
می شود. فرونشس��ت مخاطره خفته ای 

است و به راحتی ديده نمی شود.
آخوندی با اشاره به پنجمين بحران 
شناس��ايی ش��ده از س��وی وزارت راه و 
شهرسازی مبنی بر ناكارآمدی اقتصادی 
بي��ان كرد: اين نوع توس��عه س��كونت، 
وحشتناك اس��ت به طوری كه درسال 
1385 تعداد خانه های خالی درشهرهای 
ايران معادل 650 هزار واحد مس��كونی 
بوده اس��ت اما طبق آمار رس��می مركز 
آمار ايران اين رقم درسال 1390 به يك 
ميليون و 630 هزار واحد رس��يده است 
كه معموال اين خانه ها لوكس هستند و 
در كالن شهرها واقع شده اند و درصورتی 
ك��ه به ط��ور ميانگين قيم��ت هرواحد 
خالی حدود 300 ميليون تومان حدودا 
معادل  يكصد هزار دالر محاس��به شود 
مي��زان عدم بهره وری ب��ه 100 ميليارد 
دالر می رس��د. اين توس��عه ش��هری بر 
مبنای س��وداگری وعدم توجه به حمل 
و نقل عمومی، ريل پايه و سو استفاده از 
فناوری است كه ايران را با بحران مواجه 

كرده است.

بازنگری و بازاندیشی در 
مفهوم ایران شهری

انديش��ه بازنگ��ری و بازانديش��ی در 
مفهوم ايران ش��هری و ق��راردادن آن در 
برابر ازهم گسيختگی شهری، بازآفرينی 
ش��هری، شهرس��ازی ريل پايه به عنوان 
ي��ك راه ح��ل تركيب��ی، و مقابل��ه ب��ا 
مديريت شهری تجارت محور به عنوان 
س��رفصل های تعريف ش��ده در زندگی 

مدرن معرفی شده است.
اي��ران دارای س��ابقه تمدن، س��بك 
زندگی، ملت متشكل از اقوام مختلف و 
زبان اس��ت كه اين ملت، زبان و تمدن 
در طول چند هزار سال توانسته از تمام 
بحران ها عبور كند و باقی بماند. تمدن 
كهن مصر از بي��ن رفت اما تمدن ايران 
باقی است. اين نكته حاوی پيامی است 
و ب��ر اين تاكي��د دارد كه بايد به اصالت 
خود بازگرديم. آنچه ملت ايران متشكل 
از اقوام مختلف را يكپارچه نگه داش��ته 
مفهوم ايران شهری اس��ت. در مساله از 
هم گس��يختگی اجتماعی كالبد جای 
انسان را گرفته و مفهوم شهروند ايرانی 

كنار گذشته شده است.
ش��هری  افزود: مس��ئوالن  آخوندی 
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ش��اخصی برای افزايش كيفيت زندگی 
و همبس��تگی اجتماعی ندارن��د اما در 
برابر آن پروژه های متعدد و شاخص های 
توزي��ع اعانه ب��ه كرات ديده می ش��ود. 
ايران شهر بيش از يك بحث ادبی است. 
در واقع ايران شهر سبك زندگی و نحوه 
رويارو شدن با كمبودهای طبيعی است؛ 
اين كه اين مل��ت چگونه در بيابان های 
خشك توانسته در كوير زندگی كند در 
حالی كه با اين امكانات شهرها غير قابل 
س��كونت شده اند، ايران شهری كه از دل 
كوير زندگی ايجاد كرده است. چگونه با 
اين همه امكانات مدرن در روزگار جديد 
با طبيعت، آب و هوا و مس��ائل زيس��ت 
محيطی و كمبودها مواجه شده اند. اگر 
انديش��ه ايران شهری داش��تيم هيچگاه 
ش��هرهای تهران، مش��هد و اصفهان به 
چنين سرنوشتی گرفتار نمی شدند. در 
حالی كه به تدريج انديشه ايران شهری 
از منظر مديريت شهری تجارت پيشه و 
سوداگران مزاحم توسعه تلقی می شود و 

به همين خاطر كنار می رود.
ش��هر يك موضوع يك ب��ار مصرف 
نيس��ت كه ب��ه عن��وان مث��ال مناطق 
خالی بافت فرس��وده را كنار گذاش��ته 
و به دنب��ال ايجاد ش��هرهای جديد در 
كوه پايه ها باش��يم كه يك تفكر كااليی 
محسوب می شود.  در واقع شهر حاصلی 
از يك س��ازمان اجتماعی و انديشه های 
مختلف است و نبايد رويكرد كااليی به 
شهر داشت. آن ها كه بيش از ده ها هزار 
ميليارد تومان در كوه و كمر تحت عنوان 
طرح های كمك به مس��تضعفان ثروت 
ملی را هدر می دهند در واقع كاری برای 

مردم و كشور انجام نمی دهند. با وجود 
خانه هايی ب��ه ارزش 30 تا 40 ميليون 
توم��ان به ازای هر متر مرب��ع در باالی 
شهر و خانه هايی به ارزش كمتر از يك 
ميليون توم��ان به ازای هر متر مربع در 
پايين شهر، آيا جامعه قابليت تاب آوری 

دارد؟

رویكرد محله محوری در 
شهرسازی ریل پایه و پذیرش 
مردم به عنوان شهروند درجه 

یك
وی ب��ا ط��رح اي��ن س��وال ك��ه آيا 
ساخت صد هزار واحد اضافه و رساندن 
واحده��ای پرند ب��ه 650 ه��زار واحد 
می تواند بحران شهرهای غيرقابل زندگی 
را رفع كند؟ گفت: انديشه های بازآفرينی 
شهری، بهسازی بافت فرسوده و نوسازی 
بافت ناكارآم��د راه حل های رفع بحران 
ش��هرهای غيرقابل زندگی است زيرا ما 
نمی خواهيم صورت مسئله را پاك كنيم 
يا دور زده و پروژه هايی را در بخش های 
ديگ��ر تعريف و اجرا كنيم. شهرس��ازی 
ريل پايه راه حل تركيبی است. به عنوان 
مثال وقتی كه در  اسالم شهر، ريل وارد 
زندگی مردم شود در واقع آن شهر مورد 
بازآفرينی قرار می گيرد و با اجرای طرح 
TOD  كه همان توسعه شهر بر مبنای 
حمل و نقل عموی با تاكيد بر ريل است، 
كيفي��ت زندگ��ی و هويت به آن ش��هر 
بازمی گ��ردد و مردم به عنوان ش��هروند 
درجه يك درايران پذيرفته می ش��وند. 
با اج��رای TOD در ورامي��ن مردمی 
ك��ه در جنوب ش��هر جزي��ی از انقالب 

مشروطه و نهضت امام خمينی بوده اند 
منزلت اجتماعی از دس��ت رفته خود را 
به دست می آورند و ديگر فرقی با مردم 
شمال ش��هرتهران ندارند. با شهرسازی 
ريل پايه مفهوم محله خلق می شود و بر 
خالف شهرنشينی فعلی كه باعث دوری 
ساكنين از يكديگر شده است بازگشت 
مفهوم محل��ه موجب آش��نايی نگاه ها 
می ش��ود و ما در شهرس��ازی ريل پايه، 
محل��ه محور هس��تيم. در حمل و نقل 
يكپارچه نمی توان مترو، قطار حومه ای 
و قطار بين شهری را از يكديگر تفكيك 
كرد لذا مفهوم يكپارچگی حمل و نقل 
درون و برون شهری در قالب  يك شق 
حمل  و نقل يا حمل و نقل چند وجهی 
بار و مس��افر در شهرسازی ريل پايه دو 

موضوع بنيادين است.

ضوابط شهرسازی ریل پایه 
مصوب می شود

آخوندی با بيان اين كه خوشبختانه 
با هماهنگی گس��ترده در دوره مديريت 
پورس��يدآقايی و همكاری خوب شركت 
راه آه��ن و معاونت شهرس��ازی ضوابط 
شهرس��ازی ريل پايه آماده شده است، 
گفت: محم��دزاده مديرعام��ل راه آهن 
اي��ن موضوع را پيگي��ری خواهد كرد و 
اميدواريم طی دو جلس��ه آينده شورای 
عال��ی معم��اری و شهرس��ازی، اصول 
اوليه شهرس��ازی ريل پاي��ه را تصويب 
كنيم. اساسا مهندسان مشاور با مفهوم 
شهرس��ازی ريل پايه  آش��نا نيس��تند 
و ب��رای بس��ط دادن اين انديش��ه نياز 
به آم��وزش گس��ترده ای در حوزه های 

مختلف حس می شود. اگر مردم بتوانند 
پيرام��ون كالن ش��هر زندگ��ی كنند و 
حمل و نقل ايمن داش��ته باش��ند اكثر 
ش��هروندان  دليلی برای زندگی در دود 
و دم كالن ش��هرها نخواهند داشت و با 
قطار حومه ای س��بك زندگی و توسعه 
ش��هری تغيير خواهد كرد. بايد عميق 
تر به مس��ائل ايران نگاه كنيم. آنچه در 
پالس��كو رخ  داد تحقق يكی از هزاران 
خطری بود كه اساس��ا در اين نوع نگاه 
به توسعه، زندگی و مديريت شهری در 
ايران وجود دارد. مديريت شهری تجارت 
پيشه كه ماموريت اصلی خود را سازش 
با س��وداگران و فروش شهرها می بيند، 
نتيجه ای ج��ز بحران های مختلف ندارد 
و ممكن اس��ت هر روز ن��وع ديگری از 
بح��ران رخ ده��د.  در حاليكه تالش ها 
باي��د در جهت ع��دم كاهش موضوع به 
يك س��اختمان باش��د، رس��انه ملی در 
حال كاهش آن به يك ساختمان است 
و ب��ا اين كار در حق مردم جفا می كند. 
مش��كل ما نگاه به توس��عه شهر و نحوه 
طبقه بندی اولويت ها در ش��هرها است. 
اگر شهروند، كيفيت زندگی، جابه جايی، 
محيط زيس��ت در اولويت قرار داش��ت 
در تخصي��ص مناب��ع و بودج��ه عظيم 

شهرداری ها چنين اتفاقی رخ نمی داد.

بودج�ه ۱۷هزار میلی�ارد تومانی 
بخش های�ی  چ�ه  ب�ه  ش�هرداری 

اختصاص می یابد؟
بودج��ه بي��ش از 17 ه��زار ميليارد 
تومانی و نحوه تخصيص آن برای توسعه  
شهری تهران موضوع مهمی است و بايد 
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ديد اين بودجه شهری به چه بخش هايی 
اختصاص  يافته است. اميدوارم نگاه ريل 
پاي��ه و نگاه به زندگی مدرن با آموختن 
تجارب خود و بين المللی باش��د و آن را 

ارزان نفروشيم.

TOD بعد از دفاع آیت اهلل 
هاشمی از مترو مطرح شد

محس��ن هاش��می رفس��نجانی در 
ادام��ه اين همايش به نحوه اس��تفاده از 
TOD و »ت��ات« با ه��دف درآمدزايی 
در حمل ونقل ريلی اش��اره كرد و گفت: 
ايستگاه ها بايد از طريق TOD ساخته 
ش��وند و اي��ن ام��ر می تواند ع��الوه بر 
تامين س��فر در قالب واحدهای تجاری 
و اداری درآمدزاي��ی كند و تامين كننده 
بخشی از هزينه تونل سازی نيز باشد. وي 
ضمن ابراز همدردی با بازماندگان حادثه 
ساختمان پالسكو تهران و عرض تسليت 
بابت شهدای آتش نش��ان اظهار داشت: 
همدردی مردم در فوت آيت اهلل هاشمی 
باعث تسكين درد وفات پدر در خانواده 
ما ش��د و جا دارد از  از مردم تش��كر و 

قدردانی كنم.
نتايج مطالعات حمل و نقل و ترافيك 
تهران در سال 1353 منجر به سيستم 
خيابان-مترو توسط مشاوران فرانسوی با 
هدف س��اخت 146 كيلومتر خط مترو 
در تهران شد كه ساخت 64 كيلومتر آن 

بايد تا سال 1370 به پايان می رسيد.
بر اساس همين طرح، شركت راه آهن 
ش��هری با قانون مجلس تاسيس شد و 
اولي��ن ق��رارداد در س��ال 1354 با يك 
شركت فرانسوی منعقد و كلنگ آن در 
سال 1356 در بحبوحه انقالب زده شد 
و تا سال 1360 كه روند ساخت متوقف 
ش��د ح��دود 2300 ت��ا 2800 مت��ر از 
خطوط يك مترو ته��ران در زمين های 
بالمع��ارض عباس آباد س��اخته ش��د و 
حدود 15 درصد عمليات از سه ايستگاه 
به نتيجه رسيده بود. برخی از انقالبيون 
در آن زم��ان بر اين باور بودند كه برخی 
از پروژه ه��ا مانن��د مت��رو ك��ه غربی ها 
طراحی كرده اند، پروژه هايی استعماری 
و برای چاپيدن مردم اس��ت؛ و اين نگاه 
كه حواش��ی بس��ياری هم داشت باعث 
ش��د بخش عمده ای از پروژه های كشور 

متوقف شوند.

وی در ادامه به تاكيد آيت اهلل هاشمی 
به مس��اله مترو و فاضالب تهران و اقدام 
در براب��ر منتقدي��ن مترو اش��اره كرد و 
گفت: ايشان پس از تالش های مكرر سر 
انجام مجبور به قرائت خطبه معروف به 
»خطبه مترو« ش��د كه منجر به مطرح 
ش��دن موض��وع در هيات دولت ش��د 
ولی وزرای اقتص��ادی به آن رای ندادند 
و پس از اقدام مجدد آيت اهلل هاش��می 
و تصوي��ب آن، دولت حاض��ر به تامين 

بودجه آن نشد.
به گفته محسن هاشمی رفسنجانی 
مس��اله TOD اولين بار پ��س از اقدام 
دول��ت در براب��ر تامي��ن بودج��ه مترو 
ش��كل گرفت كه ب��ر مبن��ای آن پول 
مورد نياز س��اخت مترو از منابع بانكی 
تامين و از قب��ل فعاليت های اقتصادی 
می ش��ود.  ايس��تگاه ها بازپرداخت 
كه پيگيری اين سيستم بانكی از مجمع 
نماين��دگان اس��تان ته��ران در مجلس 
شورای اسالمی و با مشاركت بانك های 
تجارت، ملت، ملی و سپه انجام می شد.  

ته��ران  مت��رو  س��ابق  مديرعام��ل 
خاطرنش��ان كرد: پس از آغ��از فعاليت 
مت��رو در س��ال 1366 و افتت��اح اولين 
خط مت��رو در دولت اصالحات، ش��اهد 
افتتاح س��االنه 10 كيلومت��ر از خطوط 
مترو تهران هس��تيم كه تاكنون حدود 
180 كيلومت��ر خط و صدها ايس��تگاه 
در ته��ران وج��ود دارد و اخيراً صدمين 
ايس��تگاه مترو مورد بهره ب��رداری قرار 
دلي��ل  ب��ه  گرف��ت. در س��ال 1386 
گسترش تهران مجددا  قراردادی ميان 
س��ازمان حمل ونقل و ترافيك تهران با 
ش��ركت فرانس��وی منعقد و طرح مترو 
ته��ران با 12 خ��ط ارائه ش��د كه چند 
خ��ط ترام��وا و ي��ك خ��ط مونوريل با 
توجه ب��ه عالقه زي��اد ب��ه مونوريل در 
س��ال 1386 ني��ز ديده ش��د تا مديران 
وقت)دول��ت نهم(  را راض��ی كند.  لذا 
اكنون باي��د 430 كيلومتر به جای 146 
كيلومتر با 256 ايس��تگاه ساخته شود 
و دستاورد 180 كيلومتری فعلی نشان 
می ده��د در ابتدای راه هس��تيم و بايد 

بيش ازپيش تالش شود.
هاش��می رفس��نجانی با بيان اينكه 
»مترو تهران برای اينكه بتواند از اطراف 
ايستگاه ها درآمدزايی كند طرح »تات« 

را معرف��ی كرد« گفت: اين واژه اختصار 
»تونل، ايس��تگاه و تجهيزات« اس��ت و 
ب��رای جلوگي��ری از افراط در س��اخت 
ساختمان های بلند در اطراف ايستگاه ها 
به اين نتيجه رسيديم كه تونل هم يك 
كريدور حمل ونقلی است و شهرداری بايد 
در كنار بزرگراه ها ساخت آن را بر عهده 
بگيرد زيرا س��اخت تونل مت��رو برابر با 
جابه جايی مسافر توسط يك اتوبان 52 
بانده است. وقتی شهرداری حاضر است 
يك اتوبان ش��ش بانده را با 50 ميليارد 
بس��ازد چرا نبايد حاضر باشد يك تونل 
9 متری با هزينه كمتری بس��ازد؟ و  از 
شهرداری تقاضا شد تا از بودجه خود در 
اين رابطه استفاده كند. همچنين با فشار 
ب��ر دولت قرار ش��د تامين تجهيزات با 
بودجه دولت انجام شود و ايستگاه ها نيز 
محل درآم��دزای مترو فرض ش��وند و 
 TOD تاكيد شد ايس��تگاه ها از طريق
س��اخته ش��وند زيرا يك ايس��تگاه 10 
هزار يا 15 هزار مت��ری می تواند عالوه 
بر س��فرها در قالب واحدهای تجاری و 
اداری درآمدزا باش��د و از طرفی بخشی 
از هزينه تونل س��ازی ني��ز از آن تامين 

خواهد شد.
ب��ا تصوي��ب قانونTOD در س��ال 
1385 از سوی مجلس شورای اسالمی، 
ب��ر مبن��ای آن بايد ش��ركت های قطار 
شهری از مجتمع های ايستگاهی استفاده 
كنند درحالی كه امروز استفاده درستی 
از اين قانون نمی ش��ود. همچنين قانون 
ديگری در توس��عه حمل ونقل عمومی 
و مديري��ت مصرف س��وخت نيز وجود 
دارد كه حمل ونقل ريلی در شهرها بايد 
30 درصد از حمل ونقل را پوشش دهد 
و دولت موظف است به اين سمت برود. 
به عالوه  مصوبه س��اخت خطوط مترو 
تهران در ش��ورای شهر مبنی بر تلفيق 
كاربری زمي��ن با حمل ونق��ل عمومی 
به ويژه ريل��ی انبوه بر باعث بارگذاری در 
اطراف ايس��تگاه ها شد و در بودجه های 
غيرنقدی شهرداری به صورت دائم سالی 
500 ميلي��ارد بودجه غيرنقد در اختيار 
ق��رار می گرفت. همچني��ن برای تامين 
تجهيزات نيز در مجلس مصوب شد تا 2 
ميليارد تومان به عنوان غرامت به مترو 
پرداخت ش��ود و  عالوه بر آن توانستيم 
چندين پ��روژه را با عرضه در مطبوعات 

واگ��ذار كنيم ك��ه در مجموع تا س��ال 
1393 درآم��د 1500 ميليارد تومانی از 

مجتمع های ايستگاهی به دست آمد.

تهیه طرح جامع طراحی 
ایستگاه  های قطار در ۳۰ شهر 

بزرگ کشور
سعيد محمدزاده، مديرعامل شركت 
راه آه��ن در ادامه اين همايش در حالی 
كه از طراحی طرح جامعه ايستگاه های 
قطار در 30 شهر بزرگ كشور با استفاده 
از 20 مشاور خبر می داد، گفت: با توجه 
به حادثه س��اختمان پالسكو اگر اتفاق 
نامناس��بی مانند زلزل��ه رخ دهد وجود 
ارتباط ب��ا بيرون ش��هر از طريق حمل 
ونقل ريلی حومه ای به ويژه برای ش��هر 
ته��ران و ارتب��اط آن با س��كونتگاهای 
اط��راف ض��روری خواهد بود. در ش��هر 
ته��ران 4 كريدور ريل��ی حومه ای برای 
انتقال حجم انبوه مس��افر از ش��هرهای 
اطراف تهران تعيين ش��ده است. وی در 
ادامه به كريدورغ��رب حدفاصل تهران، 
ك��رج، قزوي��ن و زنج��ان اش��اره كرد و 
گفت: خطوط حومه ای تهران تا كرج از 
دو به چهار خط افزايش يافته اس��ت و 
خ��ط دوم كرج تا قزوين نيز در دس��ت 
اقدام قرار دارد كه اميدواريم بخش قابل 
توجهی امس��ال به بهره برداری برس��د. 
محم��دزاده همچنين با اش��اره به قطار 
حوم��ه ای تهران-پرند گف��ت: اين خط 
به منظور ارتقای س��رويس در حال دو 
و س��ه خطه شدن است. همچنين خط 
چهارم راه آهن حومه ای تهران- ورامين- 
گرمس��ار در بهار سال آينده افتتاح مي 
ش��ود و خط س��وم نير تا چن��د هفته 
آينده به بهره برداری خواهد رس��يد. وی 
به خط��وط تهران-هش��تگرد-قزوين و 
تهران-قم-جمكران اش��اره كرد و گفت: 
تم��ام تالش های ما ايج��اد مجموعه ای 
از س��رويس ها به ص��ورت منظم و قابل 
اس��تفاده برای مردم اس��ت و قرار ش��د 
تمامی ن��كات در دس��ت ارائه خدمت، 

رعايت شود.
اگر اتفاق نامناس��بی مانند زلزله رخ 
ده��د وجود ارتب��اط با بيرون ش��هر از 
طريق حمل ونقل ريلی حومه ای به ويژه 
شهر تهران و ارتباط آن با سكونتگاهای 
اطراف آن به ص��ورت پدافند غيرعامل 
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نقش��ی بی بدي��ل خواهد ب��ود. حركت 
قطارهای حومه ای به صورت پاندولی و به 
صورت رفت و برگشتی است و عالوه بر 
اهميت مكان يابی و ايجاد ايستگاه ها در 
نقطه ثقل شهرها، بايد پارك لجستيك 
و فرآين��د انب��ارش در بخش بار و ايجاد 
ارتب��اط بين حمل ونق��ل درون و برون 
شهری فعال شود. ايستگاه های قطارها 
بايد در درون ش��هرها باش��د ت��ا بتواند 
انگيزه مردم برای اس��تفاده را برانگيزد. 
زيرا مردم حاضر نيستند در ايستگاهی 
خارج از ش��هر پياده شوند و مجدد خود 
را به ايس��تگاه ديگری برسانند و دست 

آخر با اس��تفاده از خودرو به داخل شهر 
برس��ند. 30 ش��هر برای طراحی طرح 
جامع ايستگاه ها و ايجاد ارتباط درون و 
بيرون ش��هر با استفاده از 20 مشاور در 

دست مطالعه قرار دارد.

تدوین دستورالعمل 
برنامه ریزی حمل و نقل 

یكپارچه با هدف کیفیت 
زندگی شهری 

 محمدس��عيد اي��زدی مديرعام��ل 
ش��ركت عمران و بهسازی شهری ايران 
ني��ز در دومي��ن همايش شهرس��ازی 
ريل پاي��ه با تش��ريح وضعيت ش��هرها 
و مس��ايلی كه ام��روز با آن دس��ت به 
گربي��ان هس��تند، نقش نظ��ام حمل و 
نقل در ارتقای كيفيت زندگی ش��هری 
و همچنين توس��عه حمل و نقل ريلی و 
نقش آنها در توسعه كشور را برشمرد و 

پيشنهادهای شركت عمران و بهسازی 
شهری ايران را در سه محور تشريح كرد.  
وي معتقد اس��ت اين همايش از معدود 
همايش هايی اس��ت ك��ه  در آن تالش 
ش��ده تا از فرصت های هم پيوندی راه و 

شهرسازی، استفاده شود.
ايزدي ب��ا اش��اره به اينكه س��ال ها 
اين س��وال مطرح بود ك��ه وزارت راه و 
شهرس��ازی، چگونه قرابت و هم پيوندی 
دو عرصه راه و همچنين شهرس��ازی را 
ديده اس��ت، افزود: در س��ه عرصه اين 
مبحث م��ورد توجه قرار گرفته اس��ت: 
در وضعيت و مسايل امروزی ش��هرها و 

سياست هايی كه بايد برای رفع خطرات 
شهری در نظر گرفت سياست بازآفرينی 
ش��هری راه حلی برای پاسخ به مسايل 
شهرها است. عرصه دوم نيز شامل نقش 
نظام حم��ل و نق��ل در ارتقای كيفيت 
زندگی شهرها و عرصه سوم شامل نقش 
توسعه حمل و نقل ريلی در كشور است 

كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
امروزه شهرهای ايران درگير مسائل 
مختلفی هستند كه گسترش آسيب های 
زيس��ت محيطی  بحران های  اجتماعی، 
و ايمن��ی مباحث كلي��دی اين روزهای 
ش��هرهای كنونی اس��ت كه نش��ان از 
كم توجهی به ش��هرها دارد و همچنين 
مويد اين مطلب است كه شهرها در برابر 
سوانحی همچون آتش سوزی تاب آوری 
ندارند. امروز متاسفانه كالن شهرهای ما 
با بحران هويت روبه رو هس��تند و در رو 
در رويی با اين بحران نظام طرح ريزی و 

برنامه ريزی ناكارآمد است.
حداقل سه نسل توسعه شهری نشان 
می دهد كه نيازمند تغيير نگرش در اين 
مقوله هستيم گفت: اين طرح ها عموما 
طرح های كَمی هستند و موضوعات را از 
باال به پايين مورد توجه قرار می دهند. 
در حاليكه در حال حاضر دنيا به سمت 
كيفيت سوق پيدا كرده و كمتر كميت 
را مورد توجه قرار می دهد. بررسی سه 
نسل طرح های جامع و تفصيلی مويد اين 
مطلب اس��ت كه امنيت، هويت و تالش 
برای رفع بحران های زيست محيطی در 
آنها ديده نمی شود و تنها به برنامه ريزی 

فنی پرداخته شده است. در حاليكه در 
دنيا پرداختن تنه��ا به روش فنی بدون 
در نظرگرفتن هويت، متعارف نيس��ت. 
به همين دليل نيز شهرها در اين نظام 
برنامه ريزی آس��يب ديده اند و ضرورت 
دارد تا به س��مت دس��تور كار ش��هری 
جدي��د در اين رابطه قدم برداريم. امروز 
شرايط شهرهای ما دچار تغييرات جدی 
شده و تحوالت جمعيت نشان می دهد 
ما در حوزه شهری نيازمند بهبود كيفيت 
و توجه به عرصه های ناكارآمد ش��هری 

هستيم.
در مشهد كه كالنشهر مذهبی كشور 
است يك س��وم جمعيت حاشيه نشين 
هستند. همچنين در چابهار 64 درصد 
از مردم در حاش��يه ها زندگی می كنند 
كه اگر به آن بافت ناكارآمد را نيز اضافه 
كني��م 70 درصد جمعي��ت چابهار در 
وضعيت بدمس��كنی به سر می برند. در 

جوان رود كرمانشاه نيز 70 درصد شهر، 
حاشيه نشين هستند و اين آمارها نشان 
می دهن��د كه اين وضعي��ت بايد تغيير 
كند. بازآفرينی ش��هری تالش می كند 
با سياس��تی جامع به هم��ه اصولی كه 
ش��هر بايد مورد توجه قرار دهد، نگاهی 
ويژه داش��ته باش��د. همچنين سياست 
بازآفرين��ی از اين جه��ت در طی چند 
س��ال اخير متفاوت شده كه می خواهد 
ابعاد مختلف سياس��ت شهری را توامان 

ببيند.
اي��زدی گف��ت: در ح��ال حاض��ر، 
بازآفرينی ش��هری ت��الش دارد تا ابعاد 
زيس��ت محيطی، اقتصادی و كالبدی را 
با هم ديده و راه حل كيفيت شهری را با 
درنظر گرفتن موضوعات فوق، ارايه دهد. 
وي با اظهار تاس��ف از اينكه نظام حمل 
و نقل دچ��ار ناكارآمدی اس��ت، گفت: 
متاسفانه نظام ش��هری ما دارای شبكه 
هم پيون��دی از اش��كال مختل��ف حمل 
و نقل نيس��ت و همين مورد نيز سبب 
عدم توازن شهر شده و در نظام شهری 
اخالل ايجاد كرده اس��ت. عدم توجه به 
تمامی ش��قوق حمل و نقل در ش��هرها 
و عدم هم پيوندی آنها با سيستم حمل 
و نقل برون ش��هری، مسايل و مشكالت 
را به وجود آورده اس��ت. در حاليكه در 
حال حاض��ر، دني��ا به رويك��رد نوين در 
اين مورد رس��يده است و تمامی شقوق 
حمل و نقل را در كنار هم تعريف و اجرا 

می كند.
ايزدی، توس��عه ش��بكه حمل و نقل 
عمومی و همگرايی شقوق حمل و نقل 
درون ش��هری و برون ش��هری را راه حل 
وضعيت موجود برشمرد و با بيان اينكه 
يكی از معيارهای شهر خوب در سراسر 
دنيا با كارآمدی نظام حمل و نقل تعريف 
می ش��ود، اف��زود: بحث حم��ل و نقل و 
كارآمدی نظام حمل و نقل بحث جدی 
در سراسر دنيا است. بدين معنا مباحث 
فضای عمومی و نحوه تعامالت عمومی 
در فضاهای حم��ل و نقل عمومی يكی 
از موضوع��ات مورد توجه اس��ت كه به 
كيفيت زندگی در شهرها معطوف است 

و بايد موردتوجه قرار گيرد.
مع��اون وزير راه و شهرس��ازی، يكی 
از نمونه ه��ای بارآفرينی ش��هری موفق 
را تجربه ش��هر رشت در سال های اخير 

شماره��27-�اسفند�4095



خواند و گفت: بايد به نقش ايستگاه های 
راه  آهن نه به عنوان ايستگاه توزيع سفر 
كه ب��ه عن��وان كانون زندگی ش��هری 
توج��ه كرد. در حالی ك��ه نظام حمل و 
نقل��ی در برنامه های خ��ود عموما تلقی 
جابه جايی صرف را داش��ته است، بحث 
كيفيت را م��ورد توجه جدی قرار نداده 
اس��ت و اينه��ا موضوعاتی هس��تند كه 
بايد در سياس��ت های آتی اتخاذ شوند.  
ايزدی با اراي��ه نمونه های جهانی موفق 
ايس��تگاه های  كارك��رد  و  در س��اخت 
راه آهن، ايس��تگاه های راه آه��ن تهران، 
مش��هد و تبريز را از جمل��ه نمونه های 
باارزشی خواند كه ظرفيت های فراوانی 
دارن��د اما محيط پيرامونی آنها در بافت 
ناكارآمد ش��هری واقع شده است و بايد 
ب��رای آن دس��تورالعمل های بازآفرينی 
شهری اعمال شود. تدوين دستورالعمل 
راس��تای  در  يكپارچ��ه  برنامه ري��زی 
كيفيت زندگی ش��هر با تاكي��د بر نظام 
حم��ل و نقل ريلی كه به ش��ورای عالی 
شهرس��ازی و معماری ارايه شده است، 
همچنين مطالعه ايستگاه های راه آهن و 
ظرفيت سنجی توسعه كيفی ايستگاه ها، 
هم راستا با برنامه ريزی بازآفرينی شهری 
و در نهاي��ت تعريف و تدقيق پروژه ها با 
پايلوت ب��ودن ايس��تگاه راه آهن تهران، 
مش��هد و تبريز به عن��وان محركی در 
تحق��ق برنامه ه��ای بازآفرينی ش��هری 
پيشنهادهای شركت عمران و بهسازی 
شهری ايران برای اجرا است كه بخشی 

از آنها در دستور كار قرار گرفته است.

جزئیات بیانیه دومین همایش 
شهرسازی ریل پایه 

مت��ن كامل بياني��ه دومين همايش 
شهرسازی ريل پايه به شرح زير است:

بسمه تعالی
دومين همايش شهرسازی ريل پايه 
ب��ا توجه وي��ژه عرصه ه��ای موضوعی 
مهمی چون: حمل و نقل، شهرس��ازی، 
محيط زيس��ت و جامعه شناسی برگزار 
و مورد اس��تقبال مديران، متخصصان و 
مشاوران قرار گرفت؛ نظر به اهميت اين 
موضوع به عنوان يكی از سياس��ت های 
مهم ملی، ضرورت ارتباط بيشتر بين دو 
عرصه مهم حمل و  نقل و شهرس��ازی، 
ب��ا ه��دف ارتق��ای كيفي��ت زندگی و 

رفع بح��ران ه��ای موجود ب��ه ويژه از 
هم گسيختگی اجتماعی، كاهش قابليت 
زندگی، كندی حركت و ناكارآمدی نظام 
حمل و نقل، بحران زوال منابع زيستی 
و ناكارآم��دی اقتصادی، هماهنگی بين 
حم��ل و نق��ل درون و برون ش��هری و 
مشخص شدن متولی يكپارچه سازی و 
ابعاد آن در كشور، نهاد ها و سازمان ها 
می بايست در تحقق آنچه تا به امروز بر 
سر آن اتفاق نظر داشته ايم همكاری و 

به انجام اقدامات جدی مبادرت ورزند.
در اولين گام،تش��كيل يك هس��ته 
مرك��زی تحت عن��وان “ش��ورای عالی 
راهبردی توسعه شهری بر مبنای حمل 
و نق��ل همگانی )TOD(«در راس��تای 
اجرايی  نمودن سياس��ت های توس��عه 
ش��هری بر مبنای حمل و نقل همگانی 
و نظارت بر اج��رای صحيح و اصولی با 
رياست وزير راه و شهرسازی و عضويت 
معاونت حمل و نقل، معاونت شهرسازی 
و معماری،مديرعام��ل ش��ركت عمران 
و بهسازی ش��هری، مديرعامل شركت 
راه آهن ج.ا.ا،مديرعامل ش��ركت عمران 
ش��هرهای جديد، مركز تحقيقات راه و 
مسكن و شهرس��ازی، معاونت عمرانی 
وزارت كش��ور، و رياست ش��ورای عالی 
استان ها می بايست در رأس امور وزارت 
راه و شهرسازی قرار گيرد. شورای عالی 
شهرس��ازی و معماری می بايس��ت در 
راستای نيل به اهداف مورد نظر نسبت 
به بررس��ی برنامه ه��ا و راهنماهای زير 
توجه الزم را داشته و نسبت به تصويب 

و ابالغ آن همت گمارد:
ابالغ”راهبرده��ای  و  تصوي��ب 

شهرسازی ريل پايه«
تصويب و ابالغ “راهنمای ملی توسعه 
شهری بر مبنای حمل و نقل همگانی«

جه��ت  در  ای  تنظي��م  مصوب��ه 
»محدوديت س��اخت بزرگ��راه و معابر 

شهری« در كالن شهرها
تصويب نظام نامه »ارزيابی مشاوران 
با رويكرد شهرسازی ريل پايه« به نحوی 
كه تعيين كنن��ده اجرای مصوبات فوق 

باشد.
با توجه به ل��زوم فراهم كردن زمينه 
TOD های عملياتی سازی پروژه های

در قالب س��ازمان ها و نهادهای مختلف 
در تمامی ش��هرها الزم اس��ت حس��ب 

مورد شهرداری ها و شوراهای شهرهای 
مرتبط در شورای عالی راهبردی توسعه 
ش��هری بر مبنای حمل و نقل همگانی 
جه��ت تصويب طرح های مذكور و طی 
ساير مراحل اخذ مجوزهای الزم جهت 

احداث، عضويت موردی داشته باشند.
با توجه به اهميت موضوع س��هولت 
دسترس��ی كالنش��هرها به ش��هرهای 
حوم��ه ای در راس��تای  جلوگي��ری از 
افزاي��ش جمعي��ت كالن ش��هرها و با 
هدف توسعه ش��هرها از طريق سيستم 
حم��ل و نقل��ی ريلی ب��ا ارائ��ه راهكار 
ايجاد سيس��تم حومه ای،  راه آهن ج.ا.ا 
می بايس��ت نس��بت به افزايش تقاضای 
حمل و نقل  حومه ای با الگوی مناسب 
بهره برداری با مولفه های نظم، سرفاصله 
كوتاه، عدم تاخير يا تقدم، عدم خرابی، 
ارائه خدمات در كل س��اعات شبانه روز، 
اطالع رسانی كامل و ايجاد سهولت تهيه 
بليت، ظرفيت مناس��ب و رعايت اصول 

بهداشتی اقدام نمايد.
ش��هرداری ها در ارتباط ب��ا حمل و 
نق��ل همگانی درون ش��هری ب��ه كليه 
ش��اخص های بند 4 توجه داشته باشند 
و مع��اون حم��ل و نق��ل وزارت راه و 
شهرسازی در هماهنگی با وزارت كشور 
و شهرداری ها نسبت به اجرا شدن اين 

موضوع اقدام نمايد.
ايس��تگاه های راه آه��ن ب��ا توجه به 
ظرفيت ها و نقش هايی كه می توانند در 
فرآيند توسعه شهری داشته باشند و با 
استفاده از فرصتها، حفاظت از ارزش های 
معمارانه و آثار فاخ��ر معماری و تالش 
برای ايفای نق��ش كليدی در بازآفرينی  
ش��هری ب��ه عن��وان راه ح��ل تركيبی 
در ارتق��ای كيفي��ت زندگ��ی و هويت، 
همچني��ن ارتق��ای منزل��ت اجتماعی، 
ضروری است شركت عمران و بهسازی 
شهری سياس��ت شهرسازی  ريل پايه را 
در “طرح بازآفرينی شهری”در چارچوب 
انديش��ه ايرانش��هری تدوين، تدقيق و 

مصوب نمايد.
بر اين موضوع هم عقيده می باشيم كه 
تغيير نگرش از “شهر مركزی در مقابل 
حومه” به “منطقه ش��هری يكپارچه” و 
همچنين از “توسعه شهری و منطقه ای 
خودرومحور” به “شهرس��ازی ريل پايه” 
ضرورت دارد؛ از اين رو بايد تشكل های 

مختلف حمل و نقل، شهرسازی، جامعه 
شناس��ی، محي��ط زيس��ت و همچنين 
متخصصان و اساتيد دانشگاه های عرصه 
ه��ای مذكور  نس��بت به اي��ن امر مهم 
حس��اس بوده و اهميت موضوع توسعه 
حمل و نقل همگان��ی »خصوصاً ريل« 
را در ص��در اهداف، فعالي��ت ها و روند 

آموزشی خود قرار دهند.
وزارت كشور )شورای عالی ترافيك( 
می بايست نس��بت به تصويب مصوبات 
الزم در خصوص خطوط اكسپرس ريلی 
كه منجر به اتصال تهران به ش��هرهای 
اقماری می گ��ردد همكاری های الزم را 

داشته باشند.
 TOD با توجه به لزوم وجود رويكرد
در جانماي��ی و تدقي��ق ايس��تگاه های 
درون ش��هری و حومه ای، شركت های 
قطارش��هری الزم اس��ت از اي��ن پ��س 
طرح های مرتبط با ايستگاه های مذكور 
در شورای عالی راهبردی توسعه شهری 
ب��ر مبنای حمل و نق��ل همگانی طرح و 
 TOD ع��دم مغاي��رت آنها با رويك��رد
تأيي��د گردد. تهيه طرح ه��ای يكپارچه 
س��ازی سيستم های حمل و نقل درون 
شهری با يكديگر و درون شهری با برون 
ش��هری و اجرای اين طرح ها در دستور 
ج��دی كار قرار گيرد و 5 ش��هر برتر و 
موفق تر در اين مورد در همايش س��ال 

آينده معرفی گردند.
پيگي��ری اجرای TOD اس��تاندارد 

حداقل در 10 نقطه كشور.
راه اندازی شركت قطارهای  پيگيری 

حومه ای كشور.
پيگي��ری برقراری ه��دف حمل 50 
ت��ا 100 ميليون نفر توس��ط قطارهای 

حومه ای در سال 97.
پاي��ش كيفي��ت حمل حوم��ه ای و 
حمل و نقل درون شهری در مقايسه با 

استاندارد و شرايط ايده آل.
پيگيری تعيي��ن كريدورهای اولويت 

دار راه آهن سريع السير كشور.
توج��ه به رويكرد محل��ه محوری در 
فرآين��د سياس��ت گذاری، برنامه ريزی و 

طرح ريزی شهرسازی ريل پايه.
لزوم توجه به سياس��ت شهرس��ازی 
ريل پاي��ه در كليه س��طوح طرح های 
 توس��عه و عمران از مل��ی و منطقه ای

 تا محلی.
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تشکیل��6کارگروه�کاری�در�بخش�قطارهای�
حومه�ای،�سریع�السیر�و�خدمات�ایستگاهی

تفاهم نامه همكاری راه آهن دو كش��ور ايران و فرانس��ه به منظور تشكيل 
6 كارگ��روه كاری در بخش ه��ای خطوط و قطارهای حومه ای سريع الس��ير، 
خدمات ايس��تگاهی، خطوط قطاره��ای حومه ای، ارائه مش��اوره برای بحث 
تجديد در ساختار، مديريت بحران و وسايل و آالت ناقله ريلی به امضا رسيد.

با حضور هياتی از راه آهن كش��ور فرانس��ه و تع��دادی از اعضای پارلمانی 

مجلس اين كشور، تفاهم نامه همكاری دو كشور به امضا رسيد
بنابراي��ن گزارش؛ اي��ن تفاهم نامه به دنب��ال توافقاتی بوده كه در س��فر 
رييس جمهوری كش��ور به فرانس��ه در تاريخ 7 بهمن ماه س��ال 94، صورت 

گرفته است.
اين گ��زارش می افزايد؛ موضوع اصلی تفاهم نامه در خصوص تش��كيل 6 
گروه كاری در بخش های خطوط سريع الس��ير، خدمات ايس��تگاهی، خطوط 
قطاره��ای حومه ای، ارائه مش��اوره برای بحث تجديد در س��اختار، مديريت 

بحران و وسايل و آالت ناقله ريلی بوده است.
گفتنی اس��ت؛ طی برگزاری نشست های تخصصی در خصوص 6 كارگروه 
فوق، درباره نحوه همكاری راه آهن های دو كشور بحث و بررسی های مختلف 
ش��د و در نهايت تفاهم نامه با حضور احمد خدايی قائم مقام راه آهن و روپه 

عضو هيات مديره راه آهن فرانسه به امضا رسيد.
الزم به ذكر است؛ جلسه مشترك راه آهن ايران و فرانسه با حضور معاون 
فنی و زيربنايی راه آهن و عضو هيات مديره و مديرعامل ايستگاه های شركت 

راه آهن فرانسه تشكيل شد.

اعالم�آمادگی�راه�آهن�به�منظور�ارایه�خدمات�
به�منظور�جابه�جایی�مسافران�در�پی�مسدود�

شدن�راه�های�مواصالتی
مدير عامل راه آهن از اعالم آمادگی كامل راه آهن به منظور ارايه خدمات 
مطلوب به متقاضيان و مسافران در راه مانده جاده ای در پی سردی و برودت 

هوا خبر داد.
س��عيد محمد زاده مديرعامل راه آهن با اعالم آمادگی راه آهن به منظور 

قلب�شهرهای�بزرگ�دنیا�در�تسخیر�ایستگاه�های�راه�آهن
مديرعامل راه آهن در افتتاحيه همايش شهرس��ازی ريل پايه اظهار داشت: 
خطوط ريلی و شبكه حمل و نقل ريلی در شرايط بحران مانند زلزله می تواند 
به عنوان يك پدافند غيرعامل مطرح باشد. همچنين به گفته او چهار كريدور 
ريلی برای دسترس��ی ساكنان اطراف ش��هر تهران به مركز كالنشهر در حال 

ساخت و تكميل است.
س��عيد محمدزاده در افتتاحيه همايش شهرس��ازی ريل پايه با اش��اره به 
طراحی طرح جامعه ايس��تگاه های قطار در 30 شهر بزرگ كشور با استفاده از 
20 مشاور گفت: با توجه به حادثه ساختمان پالسكو اگر اتفاق نامناسبی مانند 
زلزله رخ دهد وجود ارتباط با بيرون شهر از طريق حمل ونقل ريلی حومه ای به 
 ويژه برای شهر تهران و ارتباط آن با سكونتگاهای اطراف ضروری خواهد بود.

وی در ادامه افزود: در ش��هر تهران 4 كريدور ريلی حومه ای برای انتقال حجم 
انبوه مسافر از شهرهای اطراف تهران تعيين شده است از جمله كريدور غرب 
حدفاصل تهران، كرج، قزوين و زنجان. خطوط حومه ای تهران تا كرج از دو به 
چهار خط افزايش يافته است و خط دوم كرج تا قزوين نيز در دست اقدام قرار 

دارد كه اميدواريم بخش قابل توجهی امسال به بهره برداری برسد.
در خصوص قطار حومه ای تهران-پرند نيز بايد گفت كه اين خط به منظور 
ارتقای سرويس در حال دو و سه خطه شدن است. از ديگر طرح های در دست 
اقدام می توان به افتتاح خط چهارم راه آهن حومه ای تهران- ورامين- گرمسار 

در بهار سال آينده اشاره كرد. خط سوم نير تا چند هفته آينده به بهره برداری 
خواهد رس��يد. پس از انتش��ار اي��ن خبر در پايگاه خب��ری – تحليلی صنعت 
حمل ونقل، تين نيوز؛ كاربران نظرات و پيام هايی ارس��ال كردند كه بخش��ی از 

آنها را در ادامه می خوانيد.
يكی از كاربران در پيام خود عنوان كرده اس��ت: خوش��حاليم كه مديريت 
جديد راه آهن هم به شهرسازی ريل پايه معتقد است. تهران يك ابر شهر هست 
كه جمعيتش حتی از چند كش��ور مثل آذربايجان، ارمنستان، كويت، بحرين، 
قطر و...بيشتر است لذا بايد اين كالنشهر چند ايستگاه قطار مانند لندن، توكيو، 

پاريس و مسكو داشته باشد.
در ادامه پيام اين كاربر آمده اس��ت: االن ما ايس��تگاه غرب، شمال، شرق و 
مركز نداريم و برای تحول بايد چهار ايس��تگاه راه آهن جديد س��اخته شود تا 

عدالت دسترسی برقرار و مردم از راه آهن استقبال كنند
وی در ادامه نوشته است: در حال حاضر شهرهای كوچك كشور با 50 هزار 
نفر جمعيت يك ايستگاه دارند تهران هم با 8 ميليون نفر جمعيت يك ايستگاه 
!! كه فقر و ناعدالتی دسترسی مردم را می رساند كه باعث شده تهران به عنوان 
پايتخت ايران حتی از شهرهای كوچك هم در ميزان دسترسی به ريل بسيار 

فقير تر باشد.
اين كاربر در ادامه تاكيد كرده اس��ت: به نظرم پيگيری خطوط اكس��پرس 
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خدمت رس��انی به مس��افران در پی برودت هوا و مس��دود ش��دن راه های 
مواصالتی گفت : با وجود س��ردی و برودت هوا كه منجر به بس��ته شدن راه 
های مواصالتی و س��ختی تردد در مسيرهای جاده ای شده است ، مديريت 
بح��ران راه آهن با اعالم آمادگی كامل نس��بت به اراي��ه خدمات مطلوب به 

متقاضيان و در راه ماندگان اقدام كرده است.
وی افزود: در پی بارش برف و برودت هوا 36 مسير جاده ای برون شهری 
و اكثر محورهای كوهستانی كشور با مشكل تردد و عبور و مرور و همچنين 
مس��دود بودن راه ها مواجه شده اس��ت اما خوشبختانه خطوط ريلی موجود 
در اين مس��ير با تالش پرس��نل خدوم و زحمتك��ش راه آهن بدون وقفه در 

مسيرهای خود در حال سير هستند.
مديرعامل راه آهن با بيان اينكه طی روزهای اخير در شرايط بسيار سخت 
جوی اقدامات قابل توجهی در محورهای ريلی كش��ور به خصوص محورهای 
كوهستانی صورت گرفته است تصريح كرد:با همت و تالش بی وقفه پرسنل 
راه آه��ن در حال حاضر كليه قطارها به س��يرخود ادامه می دهند و قطاری 
از سيس��تم حذف نخواهد ش��د و اين حالت آماده باش و خدمت رسانی راه 
آهن تا ايجاد ش��رايط جوی طبيعی و باز گش��ايی راه ه��ای مواصالتی ادامه 

خواهد داشت.

تولید�ریل�پیشرفته�ملی�بافاینانس�هندی�ها�
در�ذوب�آهن�اصفهان

معاون ساخت و توسعه راه آهن با اشاره به مذاكرات مستمر با دولت هند از 
توليد ريل پيشرفته ملی )UIC60( بافاينانس هندی ها در كارخانه ذوب آهن 
اصفهان خبر داد و گفت: با توجه به مذاكرات انجام شده توليد ريل ملی از 2 

ماه آينده آغاز می شود.  
جبارعل��ی ذاكری ، با اش��اره به پيگيری ها برای اس��تفاده از ريل ملی در 
پروژه های زيرس��اختی حمل ونقل، اظهار كرد: ظرف چند ماه گذشته دولت 
و  وزارت راه و شهرس��ازی مذاك��رات مس��تمری را با هندی ه��ا برای تامين 
فاينان��س ريل توليدی ذوب آهن انجام داده اند. وی ادامه داد: بر اين اس��اس 
مذاكراتی كه به نتيجه رس��يده، كشور هند شمش مورد نياز توليد ريلی ملی 
را در كارخان��ه ذوب آهن اصفهان و از محل منابع فاينانس تامين می كند كه 
به اين ترتيب ريل UIC60 با كيفيت برای اولين بار در كشور توليد می شود. 
وی با بيان اين كه در پروس��ه توليد ريل از شمش نيز دولت منابع مورد نياز 
را از طريق فاينانس متقبل شده اند، افزود: در مرحله اول 100 هزار تن ريل 

مطابق توافق بانك مركزی هند و يكی از بانك های ايرانی توليد می شود.
معاون س��اخت و توس��عه راه آهن ش��ركت س��اخت با بيان اين كه ُحسن 
توافق با هندی ها در اين اس��ت كه بدون پرداخت نقدينگی از اعتبارات اين 
كشور برای توليد ريلی ملی استفاده می كنيم، اظهار كرد: كارخانه ذوب آهن 
اصفه��ان برای توليد ريل خودش را تجهيز كرده كه اميدواريم كيفيت توليد 
ريلی داخلی قابل قبول باش��د چراكه هنوز توليدات داخلی تس��ت نشده اند. 
ذاك��ری انتقال فناوری توليد ريلی را يكی ديگر از مزيت های توافق با هندی 
ها دانست. وی مبلغ فاينانس تامين شده از سوی دولت هند برای توليد ريلی 

ملی را در مرحله اول 100 ميليون دالر اعالم كرد.

بازدید�هیات�بلند�پایه�فرانسوی�از�ایستگاه�
راه�آهن�تهران

هياتی بلند پايه متش��كل از مس��ئوالن راه آهن و رئي��س گروه و اعضای 

كه قطارهای دو طبقه امكان س��ير در آن را دارند بايد در دس��تور كار قرار گيرد 
و مورد اس��تفاده مش��ترك مترو و راه آهن قرار بگيرد  و از برق باال س��ری هم در 
تونل ها استفاده شود چون قابليت سير قطار های سريع السير را دارند و  ريل سوم 

محدو ديت سرعت تا 160 را دارد.
 وی افزوده اس��ت: اين گونه هم ساخت ايستگاه های مركزی در نقاط مختلف 
شهر به علت استفاده مشترك مترو  و راه  اهن توجيه اقتصادی پيدا می كند و هم 
راه آهن به نقاط پرجمعيت نزديك می شود و مطمئنا استفاده از راه آهن 10 برابر 

خواهد شد.
 اين كاربر تاكيد كرده است: ايستگاه فعلی راه آهن در جنوب تهران بسيار دور، 
پر ترافيك و شلوغ است كه ديگر كارايی پوشش جمعيت تهران را ندارد و قديمی 

شده است؛ بايد ايستگاه های متعدد با فناوری امروزه ساخته شوند.
كابر ديگری نيز در پيام خود آورده اس��ت: در شهر ريل پايه، فرهنگ ترافيكی 
م��ردم، بر مبنای حمل و نقل ريلی تعريف و تبيين خواهد ش��د، خوش��بختانه، 
تخصص های مهم حمل و نقل، شهرسازی و ...در اركان سازمان به كار گرفته شده 

است و مدير عامل، نيز، درين حوزه، خود، صاحب نظر هستند.
اي��ن كاربر در ادامه تاكيد كرده اس��ت:  يكی از ويژگی های مهم حمل و نقل 
ريلی، مقرون به صرفه بودن آن است، حال تصور كنيد ايستگاه راه آهن را به محلی 
دور افتاده در خارج از شهر ببريم، حتی اگر سرويس های حمل و نقل عمومی را به 
آن نقاط دور افتاده برسانيم، باز هم، هدف و انگيزه مهم مسافران)پس از امنيت(، 

يعنی مقرون به صرفه بودن را زير سوال برده ايم.
وی با بيان اين كه » در تمام دنيا ايستگاه های اصلی راه آهن، در قلب شهرهای 
بزرگ جهان جای گرفته اند« افزوده است: ش��ايد يكی از علتهای مهمش همين 
باشد، تصور كنيد مسافر) يعنی مشتری و ركن اساسی حمل نقل شهری( مجبور 
باشد پس از رسيدن به ايستگاه، تازه سفر ديگری را با انواع سواری ها) كه معموال 
زودتر از همه انواع حمل و نقل عمومی به چنين نقاط دور افتاده ای می رس��ند( 
هزينه چند برابری اين بار و برای رس��يدن به داخل ش��هر) و نزديك ش��دن به 
مقصدش ( بپردازد! آيا دراين صورت اصال نيازی به استفاده از سيستم ريلی شهری 
در خود احساس می كند؟ آيا راحت تر نيست از همان مقصد با هزينه كردن كمی 

بيشتر با سواری های شهری به مقصدش آنهم در دل شهر برسد؟
در ادام��ه پي��ام اين كاربر آمده اس��ت: مس��ئله ديگ��ر، دسترس��ی پذيری و 
availability حمل و نقل ريلی است كه در تمام جهان، يكی از مهمترين عوامل 
روی آوری مردم به اين نوع حمل و نقل است، كه اميد است با سياست های دولت 
هر چه بيش��تر و بيش��تر اين نوع حمل و نقل ارزان، مقرون به صرفه و نسبت به 
بسياری از انواع حمل و نقل شهری و بين شهری، دوستدار محيط زيست، يعنی 
حمل و نقل ريلی در شهرهای آينده و اكنوِن ما، يعنی شهرهايی كه مبنای حمل 
و نقل عمومی در آن، بر حمل و نقل ريلی اس��توار اس��ت، را در دسترس مردم و 
ش��هروندان قرار گيرد و به توس��عه و رشد همه جانبه اين صنعت پيشرو در دنيا، 

عنايت ويژه شود
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پارلمانی دوستی ايران و فرانسه از ايستگاه راه آهن تهران بازديد كردند.
اين بازديد روز يكش��نبه اول اس��فندماه جاری و با حضور هياتی بلندپايه 
متش��كل از معاون اول ش��هردار شهر ديژيون فرانس��ه خانم ناتالی كوئندرز، 
قائم مقام راه آهن فرانس��ه پاتريك روپر ِه و نايب رئيس سنای فرانسه و رئيس 

گروه و اعضای پارلمانی دوستی ايران و فرانسه انجام شد.
همچنين مدال يادبودی توسط معاون اول شهردار شهر ديژيون فرانسه به 

شاكری مديركل راه آهن تهران اهدا شد.
 گفتنی اس��ت، هيات مذكور پس از  بازديد از سايت ايستگاه های راه آهن 

تهران، پايتخت را به سمت ايستگاه راه آهن قم ترك كردند.
شايان ذكر است پس از سفر دكتر حسن روحانی رئيس جمهوری اسالمی 
ايران به پاريس موافقتنامه همكاری های ريلی بين ايران و فرانس��ه امضا شد 
و آلن ويدآليس وزير حمل ونقل فرانس��ه در روز س��ی و يكم فروردين 95 در 
مراس��م خواهرخواندگی ايستگاه راه آهن ليون و تهران از بخش های مختلف 
ايس��تگاه راه آهن تهران بازديد كرده بود كه س��ند خواه��ر خواندگی اين دو 

ايستگاه در راه آهن تهران مورد توجه اين هيئت فرانسوی شد.

دستیابي�به�بهره�وري�باال،�مهمترین�معروف�در�
دستور�کار�راه�آهن

وري  به��ره  باي��د  آه��ن  راه  گف��ت:  شهرس��ازي  و  راه  وزي��ر  مع��اون 
را ب��ه عن��وان مهمتري��ن مع��روف در دس��تور كاره��اي خ��ود ق��رار داده 
 و حداكث��ر اس��تفاده را از ظرفي��ت ه��اي موج��ود خ��ود داش��ته باش��د.

به گزارش روابط عمومي راه آهن جمهوري اس��المي ايران؛ سعيد محمدزاده 
در مراسم اختتاميه اولين دوره آموزشي اعضاي شوراي امر به معروف و نهي 
از منكر راه آهن با اش��اره به اين مطلب كه برگزاري اين دوره موجب ترويج 
معروف در جامعه مي ش��ود، عنوان كرد: اگر مي خواهيم به س��مت و سوي 
كشوري پررونق و امنيتي پايدار برويم بايستي به موضوع معيشت و كار بيش 

از ديگر مسائل توجه كنيم.
وي اف��زود: توج��ه ب��ه فرهن��گ ت��الش را س��رلوحه كاره��ا و برنام��ه 
 ه��اي خ��ود ق��رار داده زي��را ائم��ه ب��ر ت��الش و كار تاكي��د مك��رر دارند.

از  نش��اني  ت��الش  و  كار  ك��رد:  تاكي��د  آه��ن  راه  عام��ل  مدي��ر 
اس��ت. تنبل��ي   ، موفقي��ت  آف��ت  و  اس��ت  كش��ور  در  مع��روف   مس��ير 

محمد زاده در ادامه بيان داش��ت: ما در راه آهن معتقديم كه براي دستيابي 
ب��ه اهداف ، بايد بيش از پيش تالش كنيم و وظايف خود را به نحو احس��ن 

انجام دهيم.
مديرعام��ل راه آه��ن تصري��ح ك��رد: دس��تيابي به س��هم مود نظ��ر بار و 
مس��افر ت��ا پايان برنامه شش��م توس��عه، رقابتي ك��ردن راه آه��ن و ارتقاي 
به��ره وري در دس��تور كارها و برنام��ه ريزيهاي راه آهن ق��رار گرفته و اين 
 در ص��ورت وح��دت و تالش و همكاري همكاران ريلي ميس��ر خواهد ش��د.

وي گف��ت: راه آهن بايد بهره وري را به عنوان مهمترين معروف در دس��تور 
كاره��اي خود قرار داده و حداكثر اس��تفاده را از ظرفي��ت هاي موجود خود 

داشته باشد.
در ادام��ه جلس��ه ، حج��ت االس��الم و المس��لمين بيات��ي ب��ه عن��وان 
ريي��س ش��ورا و مش��اور فرهنگ��ي مديرعام��ل ودبي��ر س��تاد هماهنگ��ي 
تبليغ��ات اس��المي ، ام��ر به مع��روف و نه��ي از منكر را موضوعي اساس��ي 
 در مقول��ه فرهن��گ و سياس��ت و زندگ��ي كاركن��ان راه آه��ن اع��الم كرد.

وي ادام��ه داد: ه��دف از برگ��زاري اي��ن دوره، آش��نايي اعض��اي ش��وراي 
 ام��ر ب��ه معروف و نه��ي از منكر ب��ا قوانين مص��وب و وظايف خود اس��ت .

همچني��ن  و  ش��ورا  قواني��ن  از  حماي��ت  مديرعام��ل  فرهنگ��ي  مش��اور 
آه��ن  راه  معاون��ان  حض��ور  ب��ا  ش��ورا  بع��دي  ه��اي  دوره  اس��تمرار 
ش��د. خواس��تار  را  آه��ن  راه  در  جدي��د  حرك��ت  ايج��اد   ب��راي 

اولين دوره آموزش��ي اعضاي ش��وراي امر به معروف و نهي از منكر راه آهن 
ام��روز در ب��ارگاه كريمه اهل بي��ت حضرت فاطمه معصومه س��الم عليها به 
ميزباني س��تاد هماهنگي تبليغات اس��المي راه آهن با حضور مدير عامل راه 
آهن، مش��اور روحانيت اس��تاندار قم، اعضاي ش��وراهای نواحي و فرماندهي 

بسيج راه آهن برگزارشد.

خطوط�ریلي�و�کودکان�شهري
اخي��را” در پژوهش��ي ك��ه دراروپ��ا انج��ام ش��ده و س��وئد ني��ز درآن 
ب��ارداري  دردوره ي  ك��ه  زنان��ي  مي ده��د  نش��ان  داش��ته،  مش��اركت 
 درمع��رض ه��واي آلوده بوده ان��د، نوزادان��ي با وزن ك��م به دني��ا آورده اند. 
كش��وراروپايي  در12  ن��وزاد  ه��زار   74 وضعي��ت  ك��ه  پژوه��ش  دراي��ن 
م��ورد بررس��ي ق��رار گرفته ، تاكيد ش��ده  اس��ت ك��ه كاهش وزن ن��وزادان 
 مي توان��د دش��واري  هايي را درس��المِت آنه��ا در ط��ول زندگي ايج��اد كند. 
دراي��ن پژوه��ش همچنين آمده  اس��ت كه اگ��ر اروپا مي��زان آلودگي هواي 
خ��ود را تاح��دي كه س��ازمان بهداش��ِت جهاني وابس��ته به س��ازمان ملل 
 تعيي��ن كرده برس��اند، كاهش وزن ن��وزادان، 20 درصد كمتر خواهد ش��د. 
همچنين در سوئد، بيش از پنج هزار نفر به صورت مرگ و مير زودرس جان 

خود را از دست مي دهند. دليل اين امر آلودگي هوا عنوان شده است.
ني��ز  را  آلودگ��ي  اي��ن  مال��ي  ه��اي  زي��ان  عواق��ب  بررس��ي  اي��ن 
 محاس��به ك��رده اس��ت ك��ه مع��ادل 42 ميلي��ارد ك��رون درس��ال اس��ت. 
همچني��ن كودكان��ي ك��ه در ي��ك س��ال نخس��ت زندگيش��ان در نزديكي 
خياب��ان ه��ا و در معرض دود ماش��ين ها هس��تند، احتم��ال دارد، در دوره 
 نوجوان��ي، بي��ش از ديگ��ران دچ��ار اخت��الل در عملك��رد ري��ه ها ش��وند.

يك پزش��ك متخصص اطفال در اس��تكهلم مي گويد: »آن چيزي كه اكنون 
مش��خص شده اين است كه در اين دوره، انسان براي مبتال شدن به بيماري 

هاي ريوي آسيب پذيرتر است.«
گرچه اين تحقيق بعد از مطالعه بر روي 2000 كودك ساكن استكهلم صورت 
 گرفته است، كه هدف از آن، بررسي تاثير آلودگي هوا روي عملكرد ريه ها بوده است.

اروپا در نظر دارد براي مقابله با اين موضوع، همچنان توس��عه خطوي ريلي 
را به عنوان س��ر فصل دستور كارهاي خود قرار داده و استفاده از انرژي هاي 
پ��اك را در وس��ائط نقليه خود به عنوان يك��ي از مهمترين راه هاي مقابله با 

آلودگي قرار دهد.
حال اگر انواع وسايل نقليه پاك نظير موتورهاي الكتريكي و برقي، خودروهاي 
سواري الكتريكي و هيبريدي، شامل ميني بوس و اتوبوس و در نهايت ساختار 
ريل در شهرهاي كالن نهادينه شود و مسافران از طريق وسائط نقليه عمومي 
جابجايي خود را انجام دهند، نه تنها هزينه هاي مادي موضوع به شدت كاهش 
مي يابد، بلكه ساير هزينه ها نظير هزينه هاي زمان نيز كمتر شده و در امنيت 
 كام��ل، در زمان مناس��ب مي توان در هر نقطه اي به نقطه ي ديگر رس��يد.

حال براي رس��يدن به اين نقطه بهينه و فرهنگ س��ازي هرچه بيش��تر براي 
استفاده از وسائط عمومي، بويژه خطوط ريلي، به عنوان مثال، تنها در تهران 
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و ب��ر اس��اس طرح جامع حم��ل و نقل و ترافيك، تا س��ال 1400 بايد 540 
كيلومتر خطوط ريلي در شهر و 200 كيلومتر در حومه آن را به بهره برداري 

برسانيم!

پیشرفت��80درصدي�عملیات�ریل�گذاري�
تونل�زرین�در�راه�آهن�یزد

مدير كل راه آهن يزد از پيشرفت 80 درصدي تونل و دو خطه محور ريگ - زرين 
 خبر داد و گفت: پيش بيني مي شود طي 3 ماهه آينده مورد بهره برداري قرار گيرد.

س��يد مصفطي داودي از پيش��رفت 80 درصدي عمليات ريل گذاري تونل و 
واريان��ت، دو خطه محور ريگ � زرين خبرداد وگفت: محور اردكان چادرملو 
يكي از پرترافيك ترين خطوط راه آهن ج.ا.ا است كه در سال 76 مورد بهره 

برداري قرار گرفت.
وي اف��زود: ب��ا توجه به ش��يب وف��راز وترافيك س��نگين مح��ور مذكور، 
گرف��ت  ق��رار  ج.ا.ا  آه��ن  راه  كار  دس��تور  در  وواريان��ت  تون��ل  اح��داث 
 ك��ه امي��د واري��م طي س��ه ماهه آين��ده م��ورد بهره ب��رداري ق��رار گيرد.

مدي��ركل راه آه��ن ي��زد تصري��ح ك��رد: ب��ا توجه ب��ه حمل م��واد معدني 
وكنس��تانتره از مع��دن ب��زرگ چادرمل��و ب��ه اقص��ي نقاط كش��ور، احداث 
 خ��ط دوم مح��ور اردكان � چادرمل��و ني��ز در دس��تور كار راه آهن اس��ت .

داودي خاطر نش��ان كرد: روزانه تع��داد 276 واگن از محور چادرملو به وزن 
22هزارتن مواد معدني وكنستانتره به كارخانجات ذوب آهن اصفهان، مباركه 
، فوالد اهواز ، گندله سازي و بخشي نيز جهت صادرات به بندر عباس ارسال 
مي ش��ود كه طي 11 ماهه س��ال ج��اري مقدار 8 ميلي��ون و 364 هزارتن 
بارگيري صورت گرفته كه نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 29.5 درصد 

رشد را به خود اختصاص داده است.
وي بيان داشت: با احداث تونلي به طول 800 متر و واريانتي )ريگ – زرين( 

به طول 14 كيلومتر ، شيب و فراز بالك مذكور از 15 در هزار به 10 در هزار 
كاه��ش يافت كه در اين رابطه بالغ بر هزارميليارد ريال هزينه در برداش��ته 
 است و در حال حاضر بالك مذكور در حال جوش كاري و باالست ريزي است.

داودي گفت : قطار هاي مسافري اصفهان � مشهد و شيراز � مشهد از محور 
اردكان � چادرملو به سمت استان خراسان رضوي ترددمي كنند و درراستاي 
خدمت رس��اني به مس��افران و زوار حضرت امام رضا )ع(، احداث نماز خانه 
ايستگاه هاي زرين وني باد واحداث سكو ي ايستگاه ني باد دردستور كار قرار 
گرفت كه نماز خانه زرين وسكوي ني باد مورد بهره برداري قرار گرفته و نماز 

خانه ايستگاه ني باد بيش از80درصد پيشرفت داشته است .

رضایت�مردم�از�پیش�فروش�بلیت�های�
نوروزی�راه�آهن

مدي��ر كل برنامه ري��زی و نظ��ارت ب��ر خدم��ات مس��افری راه آه��ن از 
فروش240هزار بليت قطار برای سفرهای نوروزی 1396 تا اواخر بهمن خبر 
داده بود و معتقد اس��ت كه امس��ال يكی از سال هايی است كه فرآيند پيش 
ف��روش و فروش بليت های نوروزی از باالترين رضايت عمومی برخوردار بوده 

است.
علی كاظمی منش بابيان اينكه رتبه بندی شركت های ريلی از تابستان سال 
آينده نهايی می شود و بدين ترتيب نرخ ها با خدمات  همسو خواهد شد گفت: 
هم اكنون كارشناسان در حال بررسی خدمات، ناوگان و ديگر مسائل ضروری 
درباره شركت ها هستند و پس از اجرای كامل رتبه  بندی و مشخص شدن رتبه 
شركت ها،   نام شركت ها با رتبه آن ها در سايت اطالع رسانی راه آهن درج می شود 
 و مسافران در جريان خواهند بود و  نرخ گذاری هم بر اساس رتبه شركت ها  

خواهد بود.

سومین�جلسه�ستاد�نوروزي�راه�آهن�برگزار�شد
سومين جلسه ستاد نوروزي راه آهن با حضور 
قائ��م مقام و معاونان و مديران ريلي به منظور 
هماهنگي جه��ت اقدامات بخش هاي مختلف 
ريلي براي خدمات رساني به مسافران نوروزي 
سال 96 و همچنين بررسي موضوع نحوه پيش 
 ف��روش بلي��ت قطارهاي نوروزي برگزار ش��د.

ب��ا توجه به آغ��از پيك نوروزي از 25 اس��فند 
95 تا 15 فروردين سال 96، مهمترين تصميم 
ه��اي اتخاذ ش��ده درباره ن��كات حائز اهميت 
جلسه اول ستاد نوروزي كه شامل پيش فروش 
بليت قطاره��اي نوروزي، نهايي ش��دن گراف 
حركت قطاره��ا، افتتاح پروژه ه��اي عمراني، 
تعداد ناوگان و ديگر خدمات ريلي در ايستگاه 
 هاي راه آهن سراس��ر كش��ور بود، ارائه ش��د.

بنابر اين گزارش؛ با توجه به اتمام پيش فروش 
بليت قطارهاي مسافري براي ايام نوروز، نحوه 
فروش به ص��ورت اينترنتي و همچنين آژانس 

ه��ا و همچني��ن درباره ش��اخص ه��اي مورد 
 ارزيابي در نحوه فروش بحث و بررس��ي ش��د.

از  بع��د  نواح��ي  گ��زارش؛  اي��ن  براس��اس 
ب��راي  آمادگ��ي  بايس��تي  م��اه  اس��فند   20
 . باش��ند  داش��ته  را  مس��افران  از   اس��تقبال 

گفتني اس��ت؛ در جلس��ه فوق گزارش اندازه 
گيري ش��اخص هاي س��تاد اعزام نوروزي نيز 
م��ورد بحث ق��رار گرفت و همچني��ن بر اماده 
سازي ايستگاه ها، مس��اجد و ارتقاي خدمات 

ايستگاهي اشاره شد.
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شــرکت�های�عضو�انجمن�صنفی�شــرکت�های�حمل�ونقل�
ریلی�و�خدمات�وابسته�

راه آهن حمل ونقل
مديرعامل: 

عبادا... فروزش
تلفن: 66424900
نمابر: 66421216

قطارهای مسافری و 
باری جوپار
مديرعامل: 
عباس فروتن

تلفن: 44281610
نمابر: 44281613

ریل سیرکوثر
مديرعامل: 
محمد  مهری

تلفن: 88889026
نمابر: 88660913

 آسیا سیرارس
مديرعامل: 

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

آهن ریل کاران

مديرعامل:
 حسن منجزی پور

تلفن: 0611-2275969
نمابر: 0611-2275969

بهتاش سپاهان

مديرعامل: اصغر ضيايی
تلفن: 031-36245010
نمابر: 031-36245010

پرسی ایران گاز
مدیرعامل: 

حمیدرضا حدادی
تلفن: 88900141-7
نمابر: 88904053

ترکیب حمل و نقل
مدیرعامل: 

سبحان نظری
تلفن: 66913928
نمابر: 66913924

توکا ریل

مدیرعامل: بهرام پرورش

تلفن: ۰۳۱۳-669۰۲8۲
نمابر: ۰۳۱۳-669۰۲85

توکا کشش
مديرعامل: 

احمد كريمی پور
9-95019928-0313:تلفن

6295968-0313:فكس

حمل و نقل بین المللی 
کشتیرانی برادران 

مجدپور
مديرعامل:

 مجيد مجدپور
تلفن: 88347447
نمابر: 88303341

حمل و نقل ترکیبی 
کشتیرانی ج.ا.ا

مديرعامل: 
علی حسين فرخی
تلفن: 88140660
نمابر: 88303953

توسعه حمل و نقل بین المللی  
پارسیان

مديرعامل:
 ناصر بختياری

تلفن: 84013000
نمابر: 88626640

 حمل و نقل چندوجهی 
سایپالجستیك
مديرعامل: 

محمدباقر نوفلی
تلفن: 44181611
نمابر: 44527803

بیكران قشم
مديرعامل: 

مهرداد داودی
تلفن: 88850542
فاكس: 88850870

ریل ترابر فجر
مديرعامل:

 سيد احمد مجتبائی
تلفن: 88797856
نمابر: 88770459

ریل پرداز سیر
مديرعامل: 

فرهنگ طلوعی
تلفن: 88707571
نمابر: 88709689

ریل کاران ورسك
مديرعامل: 

ابراهيم نصيری دهقان
تلفن: 77624770
نمابر: 77645689

 ریل ابریشم پارس
مديرعامل: 

ميثم نقدی نژاد
تلفن: 88324334
نمابر: 88324335

سمند ریل
مديرعامل: 

اميررضا طاهريان
تلفن: 44180195
نمابر: 48279329

ریل پارس سینا 

مديرعامل: 
علی اصغر مظفری فرد

تلفن:88716077
نمابر:88711163

فوالدریل جنوب

مديرعامل: حافظ نظری
تلفن: 88049300
نمابر: 88043226

شرکت فوالدریل توس
مدیرعامل: 

غالمرضا میالنلو

تلفكس: 0513-8441292-3

مهندسی ساختمان و 
تأسیسات راه آهن )باالست(

مديرعامل:
سيروس جعفری

تلفن: 88955851
نمابر: 88963868

حمل ونقل ریلی 
رجاء

مديرعامل: 
محمد رجبی

تلفن: 88310880
نمابر: 88834340
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 راه آهن شرقی بنیاد
مديرعامل: 

عليرضاشيخ طاهری

تلفن: 88711163-9
نمابر: 88101172

ریل ترابر سبا
مديرعامل: 

غالمرضا جهانبخش
تلفن: 88480004
نمابر: 88724989

مهتاب سیرجم
مديرعامل: 

مجيد ميرزا بيگی كسبی
تلفن: 88481042
نمابر: 88481042

نورالرضا)اصفهان(

مدیرعامل: 
احمدرضا صبری

تلفن: 8800935-7
نمابر: 88909775

تجهیزات ناوگان 
ریلی البرز نیرو

مديرعامل: مجتبی لطفی
تلفن: 88705295
نمابر: 88552898

راهوار نیرو آریا
مديرعامل: 

مسعود استاد عظيم
تلفن:88170546
نمابر: 88748311

ناوگان ریل الوند نیرو
مديرعامل:

 ابراهيم پاشنا
تلفن: 88516205

88769573
نمابر: 88516206

نماد ریل گستر
مديرعامل: 
علی سليم نيا

تلفكس:3 -88984182

پیروز حمل ونقل
مديرعامل:

عباس جالل كمالی
تلفن: 88545626
نمابر: 88545628

حمل و نقل بین المللی 
خوشنام راه
مدیرعامل: 

فاطمه خدامرادی
تلفن: 88475634
نمابر: 88475634

حمل و نقل بین المللی 
پاکان ترابر
مديرعامل: 

مهدی اسدپور منفرد
تلفن: 88844545
نمابر: 88829335

چرخ ریل راهبر
مديرعامل: 

حميد محمد ظاهری
تلفن: 55125082
نمابر: 55125015

راهبر سیر سمنگان
مديرعامل: 

سيدحسين هاشمی 
تلفن: 88799442
نمابر: 88889026

سیمرغ آهنین
مديرعامل: محمود قيام

تلفن: 55464601
نمابر: 55668541

کمال نقش دانش)کمند(
مدیرعامل: 

کمال الدین سخا
تلفكس: 558۱885۲

صندوق پستی:
۱6۷65-۳8۱۳

اعضای انجمن

سفیر ریل آسیا
مدیرعامل: 

محمد خان احمدی
تلفن: 88863155-7
نمابر: 88313043

مهندسی
 و بازرگانی راهیان 

عصر دایا
مدیرعامل:

مرجان عالیوند
تلفكس: 66564065

ماربین)قطارسبز( 
مديرعامل: محمود امامی

تلفن: 88840520
نمابر: 88840372

 لكوموتیو ریل اروند
مديرعامل: 

محمود خاكپور
تلفن:88048992
نمابر:88043226

مدیرعامل: 
یوحنا دانل زاده

تلفن:86014125
نمابر:86014134

فوالد ریل دنا
مديرعامل: 
بهنام بناب

تلفن: 85509165
نمابر: 86021866

راهبران مشتاق یزد
مدیرعامل: 

محمدمیرجلیلی
تلفن: 0353-8262901

6294314
فكس:0353-6244442 

راه آهن کشش
R.A.K

مدیرعامل: 
جواد طاهر افشار
تلفن:66939440

فكس:66916188 

گهر ترابر سیرجان
مدیرعامل: 

محمد انجم شعاع

تلفكس:88984182-3

صباریل پرشیا
مدیرعامل:

بهروز کاظمیان
تلفن: 66928055
نمابر:66578739
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فنی و مهندسی کیان صنعت 
شهباز

مدیرعامل:
مهدی شرفی

تلفن: 55125823
نمابر: 55125823

با ما تماس بگیرید

22668656

جهت سفارش 
تبلیغات در ماهنامه

ریل پرداز نوآفرین
مدیرعامل:

مهدی معصومی

تلفن: 95119411
نمابر:43853755 

رهپویان سانیاتجارت 
ابریشم )رستا(

مدیرعامل:
سیدجلیل سیدحسنی
تلفن: 03538276112
نمابر:03538276113

سپهر زاوه طوس
مدیرعامل:

نوراهلل یاراحمدی

تلفن: 0351-7126371
نمابر:0351-7127450 
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