
بانگاه جزیره ای مشکالت کالن 
حمل ونقل حل نمی شود

نشست تخصصي کمیته حمل و نقل، لجستیک و امورگمرکي اتاق 
تهران در 1۹ آبان 13۹۸ در سالن کنفرانس اتاق تهران برگزار شد. در 
این نشست که به میزباني کمیته حمل و نقل، لجستیک و امور گمرکي 
انجام ش��د نمایندگان اتاق تهران، اعضاي کمیته تخصصي و جمعي 
از کارشناس��ان، صاحب نظران، استادان دانشگاه و جمعي از مدیران 
ش��رکت ها و انجمن هاي صنف��ي در زمینه هاي تخصص��ي و برنامه 
جلس��ه، به ایراد سخنراني، ارایه آمار و اطالعات و در ادامه به بحث 

و تبادل نظر در مورد موضوعات مطروحه پرداختند.

ادغام بخش شهرسازی 
با راه و ترابری سرمنشاء 

بسیاری از مشکالت امروز 
است

در آغ��از مهندس فره��اد فزوني، 
عضو هی��ات نماین��دگان اتاق تهران 
ضمن خوش��امدگویي ب��ه حضار، از 
مدعوی��ن در جلس��ه تش��کر کرد و 
خواس��تار ارتباطات و تعامل بیش��تر 
اعض��اء ، کارشناس��ان و مدی��ران با 
یکدیگ��ر ش��د. وي همچنین از عدم 
توجه دس��تگاه ها و نهاده��ا به مقوله 
ریل��ي،  از  اع��م  کالن حمل و نق��ل" 
جاده اي، هوایي و دریایي" انتقاد کرد.
فزون��ی ضم��ن اب��راز ای��ن گالیه  
گفت: باید به طور علمی و تخصصی 
به مس��ایل ورود ک��رده و آنها را حل 
و فص��ل کنیم. ما همیش��ه خواهان 
این بوده ایم که به این ش��کل زمینه 
فعالیت فراهم ش��ود تا حمل و نقل ما 

سامان بگیرد. 
بخ��ش  ادغ��ام  همچنی��ن  وی 

ب��ا  شهرس��ازی  و  ساخت و س��از 
راه و تراب��ری را سرمنش��اء بس��یاری 
از مش��کالت و گرفتاری ه��ای فعلی 
دانس��ت و اظهار داش��ت: دوس��تان 
ما در دولت س��اخت فرودگاه، بندر، 
ریل گ��ذاری و... را ب��ا ساخت و س��از 
و عملی��ات عمرانی یکس��ان در نظر 
می گیرن��د و اعتقادش��ان این اس��ت 
ک��ه ش��بیه کار در حوزه مس��کن و 

شهرسازی است!
بی توجهی به حوزه

حمل و نقل
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران 
حمل و نقل را صنعت و دانشی عمیق 
و گس��ترده خواند که باید سرپرست 
و متولی متخصص و مجهز به دانش 
روز داشته باشد تا بتوان از اثرگذاری 
و مزیت ه��ای فراوان این حوزه به نفع 
اقتص��اد ملی و درآمدزایی به بهترین 
ش��کل ممکن بهره برد. هنوز به این 
بی توجهی  حوزه"صنعت حمل و نقل" 
می ش��ود و امیدواری��م ک��ه مقول��ه 

امکان  به ش��کل مج��زا  راه و تراب��ری 
فعالیت داشته باشد. وی همچنین به 
انتقاد از برخی دس��تگاه های اجرایی 
پرداخت وگفت: امروز که این جلسه 
تخصص��ی برگزار می ش��ود به عنوان 
مثال کس��ی از مجموع��ه راه آهن در 
اینجا حضور ن��دارد! اگر می خواهند 
از راه آه��ن و حمل و نق��ل ریلی دفاع 
کنند، این کار باید اینجا اتفاق بیفتد. 
دوس��تان م��ا در مدیری��ت راه آهن 
خودشان نامه نگاری کردند و مشتاق 
بودند و تمایل داش��تند ک��ه بیایند؛ 
وقتی تاریخ جلس��ه را اعالم کردیم، 

گفتند امروز نمی شود!
نگاه جزیره ای به موضوع 

کالن حمل و نقل
در ادامه مهندس تقي زاده، دبیرکل 
انجمن صنفی شرکت هاي حمل و نقل 
ریلي شماي کلي حمل و نقل درون و 
برون ش��هري با محوری��ت حمل بار 
"ریلي و جاده اي" به صورت تصویري 
ارایه کرد که مورد توجه حاضران در 

نشست واقع شد. 
وی ب��ا انتق��اد از ن��گاه جزیره ای 
به موض��وع کالن حمل و نق��ل اعالم 
ک��رد: در ح��وزه حمل و نق��ل کمبود 
ظرفی��ت نداریم، اتفاق��ا در مجموعه 
راه آهن دس��ت مان خیلی باز است که 
ظرفیت ها را باالتر ببریم. این مس��اله 
حت��ی در برنامه های تدوین ش��ده و 
مصوب ه��م آمده اس��ت. اما اهمیت 
آن فق��ط و فقط روی کاغ��ذ مانده و 
عملک��رد و تخصی��ص بودجه در حد 
ش��عار اس��ت. باید توجه داش��ت اگر 
شبکه ریلی ما در ابعاد مختلف توسعه 
پیدا کند، شبکه جاده ای ما کافی است 
تا خودش را تطبیق داده و به روز کند. 
ام��ا در عمل برعکس این قضیه اتفاق 
افتاد؛ جاده های ما توسعه پیدا کردند 
و حتی در حمل بار هم خودرو محور 
شدیم و حمل و نقل ریلی ما به حاشیه 
رفت. متاسفانه وزارت راه و شهرسازی 

به این راه رفت و کماکان همین رویه 
را ادامه می دهد. 

خبری از توسعه و ارتقای 
کیفی نیست

یکی از کارشناسان حاضر در جلسه 
نی��ز ضمن تائید مطالب گفته ش��ده 
اظهار داشت: مشکل اصلی در بخش 
ریلی این اس��ت که ه��ر چقدر منابع 
اختصاص می دهند خبری از توسعه و 
ارتقای کیفی نیست. عملکرد راه آهن 
در حمل و نقل مس��افر و بار با منابعی 
ک��ه برای��ش اختص��اص می دهن��د، 
تناسبی ندارد و بیشتر متکی به منابع 
عمومی است تا درآمدزایی. وی ادامه 
انجام  داد: س��رمایه گذاری ها درست 
نمی ش��ود و فعالیت های اجرا ش��ده 
هم بیش��تر نیازهای سیاسی است تا 
واقع��ی و تخصصی. راه حل اساس��ی 
این اس��ت که وقتی بودجه تخصیص 
می یابد مرتبط با عملکرد باشد. االن 
قطار خال��ی حرکت می کند که فقط 
حرکت کرده باشد. آمارها هم درست 
نیس��ت؛ عین باتالق هزینه ها بلعیده 

می شود و نتیجه ای هم ندارد. 
دکت��ر خس��رو س��رایی، مدیرکل 
لجستیک س��ازمان بنادر و دریانوردی 
در ادامه اضافه کرد: باید با برنامه ریزی 
اصولی سهم نقل و انتقال ریلی در یک 
زمانبندی مشخص افزایش پیدا کند. 
هزینه حمل ترکیبی باالس��ت؛ کرایه 
حمل و نقل ریلی بیشتر از بخش جاده 
تمام می شود، همچنین زمان زیادی 
تلف می ش��ود؛ شبکه حمل و نقل باید 
به ص��ورت یکپارچه عمل کند؛ دوران 
مجزا بودن گذش��ته است. هر بخشی 
"ج��اده، ری��ل و...: بای��د موقع الزم 
دیگری را پوش��ش دهد. اگر وضعیت 
فعلی ترانزیت ما خوب نیس��ت، کال 
ب��ازی را باخته ایم. در ادامه جلس��ه 
ضمن اشاره به پتانسیل مغفول مانده 
در بخ��ش حمل و نق��ل و مزیت هاي 
فراواني ک��ه این بخش مي تواند عاید 

کشور کند، بحث و گفت وگو شد. 
در پایان دو نفر از اساتید دانشگاه 
امیرکبیر به ارایه پ ژوهش��ي میداني و 
چندمنظ��وره بین وضعی��ت موجود 
حمل و نقل کش��ور و سایر کشورهاي 

جهان پرداختند. 

“اخبار”
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