
جای خالی شورای سیاستگذاری 
در حمل و نقل ریلی

یکی از مسائلی که فقدان آن در حمل و نقل کشور کامال احساس میشود، نبود مرجعی فعال برای 
هماهنگی بین شیوه های مختلف حمل و نقل )جاده ای، ریلی، هوایی دریایی(، بین زیرساخت ها و 
ترابری، بین برنامه های پنج ساله و بودجه های مصوب ساالنه، بین بودجه های مصوب و تخصیص 
اعتبارات، بین اهداف بودجه با عملکرد واحدها، بین منابع مصوب و همچنین یارانه های دولت و 
تسهیالت اعطایی از سوی  بانک ها، بین دستگاه های حاکمیتی و بخش خصوصی، بین واحدهای 
اس�تانی و مرکز، بین وزارت راه  و شهرسازی و س�ایر مراجع مرتبط با حمل و نقل )از جمله وزارت 
کش�ور و شهرداری ها در امر حمل درون شهری(، بین حمل و نقل به عنوان خدمت دهنده از یک 
ط�رف و بخش های تولید تقاضا )نظیر صنعت، معدن، نفت، کش�اورزی( از طرف دیگر و مواردی 
دیگر از این دس�ت می باشد. مرجعی با نیروی انس�انی خبره و اختیارات کافی که می بایست در 
وزارت راه و شهرس�ازی اس�تقرار یابد. الزم است که این نوع هماهنگی نیز در سطح زیر بخش ها 
از جمله راه آهن ایجاد گردد. هماهنگی راه آهن با وزارتخانه متبوع، شرکت های بخش خصوصی، 
سایر ش�یوه های حمل و نقل، واردکنندگان و صادرکنندگان، س�ازمان برنامه و بودجه، بانک ها و 

گمرکات از آن جمله است.
در حال حاضر ش�ورای عالی هماهنگی ترابری در وزارت راه و شهرسازی وجود داشته، جایگاه 
قانونی محکمی دارد که وظیفه هماهنگی و سیاستگذاری در کلیه شقوق حمل و نقل را بر عهده 
دارد. اما این شورا به همه امور فوق نمی پردازد و در طول زمان معموال افت و خیز زیادی داشته 
اس�ت ! این شورا در اوایل سال97، سند اس�تراتژیهای بخش حمل و نقل را تدوین نمود که اقدام 
بسیار ارزشمندی است از این جهت که در این سند با معرفی حدود 25 راهبرد کالن و حدود 100 
اقدام راهبردی، تکلیف کلیه ش�یوه های حمل و نقل و صنایع مرتبط با حمل و نقل جاده ای و ریلی 
را روش�ن نموده اس�ت. بدین مفهوم که راهبردهای مربوطه صرفاً مختص وزارت راه و شهرسازی 
نبوده و طی آن تکلیف کل صنعت حمل و نقل هم روشن شده است. به عنوان مثال در این شورا 
به این موضوع پرداخته ش�ده که آیا در نگاه کالن و از منظر اقتصادی- اجتماعی می بایس�ت به  
تولید خودروهای ش�خصی بهای بیشتری داده ش�ود یا به تولید خودروهای عمومی مسافربری 
نظیر اتوبوس، س�الن مسافری و مسائلی از این قبیل پرداخته شود؛ یا در مورد مباحث مرتبط با 

دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی و خدمات وابسته
مهرداد تقی زاده
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ترانزیت کاال که از جنبه های مختلف سیاس�ی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی برای کشور بسیار 
حائز اهمیت است، در این شورا بحث و گفتگو میشود و تاکنون 77 عامل منفی در مسیر ترانزیت 
کشور شناسایی و برخی از آن ها در سال 96 رفع شده است. این شورا مثال خوبی در ابعاد کالن 
کشور میباش�د که وظیفه تهیه راهبردها در کلیه شقوق حمل و نقل را بر عهده دارد. جزئیاتی از 
سند راهبردهای حمل و نقل به مرور در نسخ پیشین همین نشریه آورده شده است، برای بدست 
آوردن اطالعات بیش�تر و همچنین دریافت فایل در خصوص استراتژیهای حمل و نقل، می توانید 

در سایت انجمن به آدرس http://rtcguild.ir/ مراجعه فرمائید.
بدین ترتیب نیاز اس�ت که در راس�تای راهبردهای مصوب  در س�ند اس�تراتژی های بخش 
حمل و نقل، بخش ریلی نیز راهبردهای ویژه خود را در ش�ورایی مشابه و تخصصی تدوین نماید. 
اما متأسفانه چنین مرجعی در حال حاضر وجود ندارد که به این نوع موضوعات بپردازد. در واقع 
مسائل فراگیری چون اولویت های توسعه شبکه حمل و نقل ریلی، اتصال به مراکز تولید و مصرف 
یا س�ایر ش�بکه های حمل و نقلی به منظور انجام حمل ترکیبی و نگه�داری و تعمیرات ، افزایش 
س�رعت بازرگانی ، تصمیم گیری در مورد بار محوری بهینه و شناس�ائی مش�کالت بخش ریلی و 
برنامه ریزی رفع آن ، پایش صنایع تولید ریل و ادوات ریلی، ناوگان ریلی، عالئم الکتریکی و ....... 
را در برمیگیرد که جملگی میبایست در این شورا مطرح شده و راهکارهای یکپارچه برای آن ها 

در نظر گرفته شود. چنین شورائی در کشور وجود ندارد !
از مهمترین وظایف ش�ورای سیاس�ت گذاری رس�یدگی و رفع موانع کالنی چون تسهیل در 
س�رمایه گذاری، بهب�ود فرآینده�ای هماهنگی با بخ�ش خصوصی و همکاری در راس�تای اخذ 
تس�هیالت بانکی برای ش�رکت های فع�ال در بخش ریلی، توس�عه ظرفیت های ش�بکه خطوط 
و ناوگان ریلی، افزایش س�رعت قطارها، توس�عه خطوط فرعی، کنت�رل فعالیت های عملیاتی و 
اجرایی در راس�تای دس�تیابی به اهداف کالن راه آهن است. اما تحقق این امور ممکن نمی شود 
مگر آنکه بخش خصوصی به عنوان شریک تجاری راه آهن در این شورا جایگاه ویژه داشته باشد.
تش�کیل چنین شورایی الزم و ضروری است و امید است مس�ئولین التفات الزم را در اسرع 

وقت به این مهم مبذول فرمایند.
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