
در کمیته حمل و نقل خانه معدن ایران مطرح شد:

ساختار حمل و نقل  ریلی کشور بیمار است
در اواخ��ر س��ال 13۸1 گروه��ی از نخب��گان، 
اندیش��مندان و متخصص��ان در بخ��ش مع��دن ک��ه 
دغدغه نابسامانی اوضاع معادن و ذخائر زیرزمینی و 
کانی های خدادادی را در دل داش��تند، گردهم آمدند 
تا با چاره اندیش��ی و تدبیر در امور، در ساماندهی و 
بهینه سازی و صنعت معادن ایران همکاری نمایند. با 
برپایی نشس��ت های عدیده، بحث و تبادل اطالعات 
و آراء و نظرات کارشناس��انه و تخصصی س��رانجام 
توفیق یافتند، تا در راستای هماهنگی امور حرفه ای و 
گسترش و ارتقاء سطح عملیات معدنی، صنایع معدنی 
و تجارت جهانی مواد معدنی کشورطبق قانون، خانه 
معدن ایران را در اتاق بازرگانی به ثبت برسانند تا این 
نهاد بتواند پیگیری های الزم را در خصوص مشکالت 
ای��ن بخش انجام دهد و به ح��ل و رفع آن ها بپردازد. 
براین اساس نشست های پی درپی پیرامون موضوعات 
مختلف در خانه معدن برگزار شده است. چندی پیش 

نیز در خان��ه معدن ایران نشس��ت کمیته حمل و نقل 
مواد معدنی با موضوع هم اندیشی در خصوص ارائه 
راهکارهای ارتقاء سطح حمل و نقل و لجستیک معادن 
کشور و دستیابی به هدف تولید 55 میلیون تن فوالد 
در س��ال 1404 و همچنین بررسی مشورتی موضوع 
تش��کیل تعاونی حمل و نقل مواد معدنی برگزار شد. 
در این نشس��ت آقای��ان محمدرض��ا بهرامن" رییس 
خانه معدن ای��ران"، مهرداد تق��ی زاده" دبیر انجمن 
صنفی ش��رکت های حمل و نقل ریلی"، محمد عیقرلو 
"دبیر کل فدراس��یون لجس��تیک ای��ران" ، محمد نبی 
جوانمردی" مشاور فدراسیون حمل و نقل لجستیک"، 
یوسف مرادلو" مدیرعامل شرکت خالص سازان روی 
زنج��ان" ، غالم حس��ین امیری" مدیرعامل ش��رکت 
سیمای دریای گناوه، کریمی " تامین ترابر ایرانیان"، 
رضا نوری" عمران مومان چابهار" حضور داشتند که 

به شرح آن می پردازیم:

هزینه حمل و نقل باال است
دکت��ر جوانم��ردی در ابت��دا در 
خصوص امض��اء تفاهم نامه همکاری 
و  حمل و نق��ل  فدراس��یون  می��ان 
لجس��تیک ای��ران ب��ا خان��ه معدن 
ای��ران در حضور مس��ئولین وزارت 
راه و شهرس��ازی و وزارت صم��ت، 
مع��دن و تجارت در محل س��ازمان 
توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع 

ایران"ایمیدرو"توضیح��ی  معدن��ی 
دادن��د و تاکی��د کردند: ای��ن تفاهم 
نامه در راس��تای پیش��برد و توسعه 
و  مع��دن  بخ��ش  زیرس��اخت های 
صنای��ع معدن��ی و ح��ل چالش ها و 
معضالت حمل ونقلی )به خصوص در 
بخش ه��ای ریلی، جاده ای و بندری( 

بخش معدن بوده است.
وی گف��ت: از مباحث مهمی که مد 

نظر است بحث اقتصاد حمل و نقل به 
ویژه حمل و نقل ریلی است. با شرایط 
موجود هزینه حمل و نقل باال اس��ت. 
شرکت های بزرگ همانند شرکت فوالد 
تاس��یس  ریلی  ش��رکت های  مبارکه، 
کرده ان��د. در ای��ن میان ش��رکت های 
خصوصی معدن دار در خصوص حمل 
ب��ار به دلیل باال ب��ودن تعرفه حمل با 

مشکالت بسیاری روبرو هستند.

باید با کمترین هزینه 
بتوانیم معادن را به ریل 

متصل کنیم
محم��د رضا بهرام��ن رئیس خانه 
مع��دن ایران نیز اظه��ار کرد: اکنون 
ب��ه دلیل ش��رایط خاص مع��ادن و 
پایانه های حمل و نق��ل محلی، حمل 
م��واد معدنی با مش��کالت ف��راوان 
انجام می ش��ود. ب��رای رس��یدن به 
تولید سالیانه 700 میلیون تنی مواد 
معدنی در افق 1404 به رش��د تولید 
س��الیانه هفت درص��دی نیازمندیم، 
این در حالی اس��ت که ظرفیت حمل 
و نقل جاده ای در افق یاد ش��ده یک 
ه��زار و 127 میلی��ون ت��ن ب��رآورد 
شده اس��ت؛ بنابراین رش��د سالیانه 
پن��ج درصدی در این بخ��ش را نیاز 
داری��م. اما ناگفته نماند که در بخش 
جاده با مش��کالت زیرساخت و جاده 
مواج��ه هس��تیم. حتی اگ��ردر کنار 
جاده های فعل��ی دو الین جاده رفت 
و برگش��ت دیگر ساخته شود باز هم 
در دو س��ال آینده با ترافیک ش��دید 
و قفل ش��دن جاده ها مواجه هستیم. 
حم��ل و نق��ل ریلی در کش��ور باید 
توس��عه یابد. ما نیازمند سرمایه گذار 
داخلی و خارجی در خصوص توسعه 
زیرساخت ها در بخش ریلی هستیم. 
می��زان حمل م��واد معدنی توس��ط 
حمل و نقل ریلی بسیار پایین است. 
باید با کمترین هزینه بتوانیم معادن 
را به ری��ل متصل کنیم. متاس��فانه 
معادن از سیس��تم ریلی دور هستند 
ب��ه همین س��بب حمل ب��ار معدنی 
ب��ه س��وی جاده س��وق پی��دا کرده 
اس��ت. از دالیل این مش��کالت عدم 
وجود برنامه راه مش��خص از س��وی 
سیاس��ت گذاران ریلی اس��ت. بخش 
خصوصی و انجمن ها باید خود دست 
باال بزنند و در کنار هم با گس��ترش 
فعالیت های معدنی خود نقشه راهی 
کارشناس��انه طراح��ی کنن��د. عدم 
و  سیاس��ت گذاران  کاف��ی  اطالعات 
نداش��تن آمار از بخش ریلی موجب 
ش��ده تا هزینه های زیادی به جامعه 

تحمیل شود.
مهندس بهرام��ن با تاکید بر این 
موض��وع که جابجای��ی فقط مربوط 

“اخبار “
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ب��ه آه��ن و فوالد نیس��ت گفت: در 
حال حاضر نزدیک به 500 میلیون 
تن مواد معدنی در حال اس��تخراج 
اس��ت. اگر می��زان  جابجایی را در 
نظ��ر بگیریم در ح��دود  70 الی80  
میلیون تن س��نگ آه��ن از طریق 
ریل حم��ل می ش��ود. در خصوص 
سنگ های تزیینی باید بگویم حدود 
11 میلیون تن س��نگ های تزیینی 
حم��ل می ش��ود که حم��ل تمامی 
آن از طری��ق جاده اس��ت. اگر برای 
حمل و نق��ل ج��اده ای ع��وارض باال 
مق��رر ش��ود مطمئنا هم��ه فعالین 
این بخش ب��ه زمین خواهند خورد.

خانه معدن ایران بر اساس مطالعات 
آین��ده پژوهی، برگ��زاری این گونه 
نشس��ت ها را آغاز کرده است. یکی 
از زیر مجموعه های خانه معدن ایران 
در حال اجرای پایلوت خطوط ریلی 
است که  امیدواریم به زودی اجرایی 
ش��ود و به ریل مرکزی وصل شود و 
سایر معادن اطراف نیز در بر گرفته 
ش��وند. برای خطوط جدید نیز باید 
بتوانی��م مع��ادن کن��اری را در نظر 
بگیری��م تا کمترین مس��یر را برای 
پوش��ش همه آن ها داش��ته باشیم.
ب��ه غیر از فوالد س��ایر بخش ها هم 
هس��تند. محموله های معادن سنگ 
تماما توس��ط جاده حمل می شوند. 
از مش��کالت دیگ��ر م��ا این اس��ت 
که ام��روز با کاهش حج��م بار 20 
درص��دی در منطقه  خ��واف مواجه 
که  اخیر  دس��تورالعمل  هس��تیم.با 
دول��ت صادر کرده اس��ت، بالفاصله 
بس��یاری از کامیون ها با مشکل بار 
مواجه شدند باید بدانیم که تصمیم 
های نادرس��ت می تواند آسیب های 
بسیاری به بدنه ی صنعت وارد کند. 
صنعت حمل و نقل بسیار با اهمیت 
اس��ت و ش��وخی نیس��ت. باید برای 
گستره فعالیت های معدنی و صنعتی 
ب��ا بخ��ش حمل و نق��ل هم��کاری و 
همفکری داشته  باشیم.گذشته را باید 
به روز کنیم و نقش��ه راه را مشخص 
نماییم. بای��د بدانیم که ماهیانه 2.5 
میلی��ون متر مکعب فق��ط در تهران 
حمل و نقل ش��ن و ماس��ه داریم. اگر 
تعطیل ش��ود فاجعه ای پیش خواهد 

آمد. متاسفانه عدم اطالعات کافی و 
نداش��تن آمار صحیح، باعث تحمیل 
هزینه های گزاف به جامعه می ش��ود 
که منجر خواهد شد اصطالحا گفته 
 شود هزینه تمام شده در ایران بسیار 
باالس��ت. اگر آدرس اش��تباه بدهیم 
در تصمیم س��ازی ها با اشتباه مواجه 
خواهیم ش��د و فاجع��ه  رخ می دهد. 
ه��ر ماده معدنی حداقل دو بار حمل 
می ش��ود یکی ت��ا محل ف��رآوری و 
دیگ��ری از مح��ل ف��رآوری تا محل 
بعدی. خان��ه معدن ایران اراده کرده 
اس��ت تا توسعه صنعت حمل و نقل را 
در بخ��ش معدن آغ��از کند. با توجه 
به مش��کالتی که وج��ود دارد و نبود 
نقشه راه مشخص و صحیح، مطمئن 
باش��ید سال آینده جاده خواف بسته 
است. باید مواد به کارخانه ها برسد. 
اگر راهی پیدا نکنیم مطمئن باشید 

تمام مسیرها قفل خواهد شد.

حمل و نقل جاده ای جوابگوی 
حمل بار معدنی نیست

یوس��ف مرادلو، مدیرعامل شرکت 
خالص س��ازان روی زنج��ان با تاکید 
بر این مس��ئله ک��ه حمل و نقل ریلی 
م��ا عقب مان��ده اس��ت گف��ت: این 
عقب ماندگ��ی به ض��رر صاحبان بار 
است. اکنون پیشرفت چشمگیر اروپا 
در حمل و نقل ریلی ضررهای زیادی 
را به اقتصاد کش��ور وارد کرده است. 
صنع��ت معدن در کش��ور ما صنعت 
جوانی است. حجم بار معدنی بسیار 
اس��ت و امنی��ت حمل ب��ار معدنی 
بسیار حائز اهمیت است. حمل و نقل 
جاده ای جوابگ��وی حمل بار معدنی 
نیس��ت و حمل و نقل ریلی باید وارد 

این بحث شود.
در  ک��ه  مش��کالتی  از  مرادل��و 
حمل و نقل جاده وجود دارد س��خن 
ب��ه میان آورد و گف��ت: با ارز دولتی 
الستیک وارد می شود و متاسفانه به 
ج��ای اینکه با هم��ان قیمت دولتی 
الستیک را به رانندگان بدهند آن را 
احتکار می کنن��د و چندین ماه پس 
از احت��کار با قیمت گران الس��تیک 
را به رانندگان می فروش��ند و راننده 
نی��ز به دلیل هزینه های باال با قیمت 

خیلی باالت��ر کاال را حمل می کنند. 
متاس��فانه در س��الی که رونق تولید 
نام گرفته فش��ار بس��یار زیادی روی 

تولید کنندگان است. 
وی در خص��وص نح��وه رواب��ط 
راه آه��ن ب��ا بخش خصوص��ی گفت: 
مش��ارکتی می��ان راه آه��ن و بخش 
خصوص��ی وج��ود ن��دارد و راه آهن 
در سیاس��ت گذاری ها مش��کالت و 
پیش��نهادات بخ��ش خصوصی را در 
بای��د فراموش  نظ��ر نمی گیرد. م��ا 
نکنیم که ما نیارمند حمل در بیرون 
از مرزها هس��تیم و باید آگاه باشیم 
که چین رقیب بزرگی برای ماس��ت. 
اگر معادن فعال ش��ود ش��غل و رفاه 

ایجاد می شود.

در کشور راننده حرفه ای 
نداریم

عیقرلو با بیان اینکه ما مش��کالت 
بسیاری با رانندگان کامیون ها داریم 
گف��ت: ما در کش��ور راننده حرفه ای 
نداریم و از مشکالت ما خود راننده ها 
هستند. یا کشاور هستند که در وقت 
اضافه بار می برند یا افرادی هس��تند 
ک��ه از بی��کاری، حرف��ه رانندگی را 

انتخاب می کنند.

راه آهن ضعیف عمل می کند
تق��ی زاده ب��ا تاکید ب��ر این که 
بخش دولتی باید بستر الزم را برای 
فعالین بخ��ش خصوصی آماده کند 
بیان کرد: همیش��ه معتق��د بوده ام 
که بخش دولتی باید زمینه را برای 
فعالیت بخ��ش خصوصی مهیا کند. 
مطمئن��ا با افزایش حجم بار معدنی 
و دیگ��ر باره��ا در آین��ده نزدی��ک 
ما با مش��کالت حمل و نق��ل مواجه 
خواهیم بود. در س��ال 96 به دلیل 
س��وانح زیاد ج��اده ای ک��ه رخ داد 
بررسی هایی را درخصوص چگونگی 
روند ح��وادث در آین��ده در وزارت 
راه انج��ام دادیم. طی بررس��ی های 
انجام ش��ده پیش بین��ی کردیم که 
در حدود 10 س��ال گذش��ته تعداد 
کشته ش��دگان ح��دود 27 هزار نفر 
بود ک��ه به 16 ه��زار نفر رس��یده 
بود و مجدد از س��ال 97 با افزایش 

کشته ش��دگان مواجه خواهیم شد. 
یک��ی از بحث ها این ب��ود که ما در 
بخ��ش حمل ب��ار توس��عه خواهیم 
داش��ت و راه آهن نمی تواند همگام 
با این توس��عه یافتگی زیرس��اخت و 
ناوگان را توس��عه ده��د در نتیجه 
حمل جاده ای افزایش خواهد یافت 
که ایمنی جامعه را در جاده تهدید 
خواهد کرد. کامال موافق هستم که 
راه آه��ن و وزارت راه  توانایی الزم را 
ندارد و راه آهن ضعیف عمل می کند 
و نمی توان��د در بخش ب��ار نیازها را 
ب��رآورده کند. امروز نی��ز دورنمایی 
مبن��ی بر اینکه راه آه��ن بتواند این 
مش��کالت را حل کند وجود ندارد 
ای��ن  و تح��والت چش��مگیری در 
سال ها از راه آهن دیده نشده است. 
متاس��فانه س��اختار راه آه��ن بیمار 
است. حدود 20 سال گذشته کشور 
س��وییس تصمیم داشت تعدادی از 
ناوگان خ��ود را به ایران اهداء کند. 
پس از پیگیری ها متوجه شدیم که 
این پیشنهاد دو سال است از سوی 
س��وییس به کش��ور ما داده شده و 
در ط��ی این دو س��ال هیچ اقدامی 
از س��وی راه آهن انجام نشده است. 
متاسفانه سیستم راه آهن، خصوصی 
پس��ند نیس��ت. امیری در خصوص 
ل��زوم ایجاد تی��م حمل و نقلی برای 
رفع مشکالت ش��رکت های معدنی 
گفت: م��ا محدودیت ه��ا و امکانات 
وکمبودهایی داری��م که باید تیمی 
تش��کیل  کمبودها  پیگی��ری  برای 
ش��ود. هر معدنی مش��کالت خاص 
خود را دارد. ریل به برخی از معادن 
ب��ا فاصله ه��ای 4 ی��ا 5 کیلومتری 
وجود دارد که باید برای این فاصله 
ریل تا معدن برای حمل بار معدنی 
چاره ای اندیش��ید. اما ما نمی توانیم 
منتظ��ر بمانی��م تا این مش��کالت 
حل ش��ود. هر معدن��ی باید با یک 
تیم حمل و نقلی کار کند و مس��ائل 
و مش��کالت خود را ب��ر عهده تیم 
حمل و  نقل قرار دهن��د. اگر ما وارد 
این روش شویم می توانیم مشکالت 
را ح��ل کنیم. ش��رکت های معدنی 
نبای��د خ��ود وارد رف��ع مش��کالت 

حمل و نقلی شوند.

شماره��41-�آبان�4298


