
مراسم گرامی داشت هفته حمل و نقل در راه آهن ج.ا.ا:

دشمن به صورت مویرگی 
به دنبال ضربه زدن به 

منافع ملی ماست 
مراسم گرامی داشت هفته حمل و نقل با حضور وزیر راه و شهرسازی، 
مدیرعامل راه آه��ن، نمایندگان انجمن های ریل��ی، نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی و تعدادی از مدیران عامل بانک ها در راه آهن جمهوری 
اس��المی ایران برگزار شد.در این مراسم اس��ناد عاملیت ۴ بانک برای 

پرداخت تسهیالت به شرکت های حمل ونقل ریلی مبادله شد.

و مصوب��ات دولتی، بودجه  وزارت راه و 
سازمان ها و شرکت های تابعه  ۴۲ درصد 
در سال آینده افزایش یافته است ونشان 
دهنده آن اس��ت که در سطح ملی یک 
اراده قوی برای توس��عه زیرساخت های 

حمل و نقل و صنعت ریلی وجود دارد.
تبصره 1۸ قانون بودجه

وزی��ر راه و شهرس��ازی خاطر نش��ان 
ک��رد: بازده��ی س��رمایه و پرداخت به 
موقع اقساط توس��ط شرکت های ریلی 
چرخ��ه اقتص��ادی بیش��تری را در این 
بخ��ش به حرکت در می آورد و در نظام 
کسب و کار باید به دنبال افزایش بیشتر 
چرخه اقتصادی باش��یم و اس��تفاده از 
ظرفیت ه��ای قانونی به خصوص تبصره 
۱۸ قانون بودجه می تواند در این زمینه 

کمک شایان توجهی داشته باشد.
خودکفایی در تولید واگن های 

مسافری
وی با اش��اره ب��ه تع��داد واگن های 
مس��افری و باری تصریح ک��رد: از نظر 
تع��داد واگن ه��ای ب��اری در ش��رایط 
مناس��بی قرار داریم، اما باید در زمینه 
تولید واگن های مس��افری و نوس��ازی 
آنها تالش بیش��تری را انج��ام دهیم تا 
بتوانیم با خودکفایی در تولید واگن های 
مس��افری چرخه اقتص��ادی را در این 

بخش در کشور رونق دهیم.
اسالمی خاطرنشان کرد: بدون شک 
در جنگ اقتصادی برنامه های دش��من 

به شکست منجر خواهد شد زیرا آن ها 
ب��ه دنبال بردن منافع بیش��تری از این 
شرایط هس��تند و منافع مادی استکبار 
جغرافیایی نمی شناس��د و ما همچنان 
بای��د ب��رای رونق اقتصادی و رس��یدن 
ب��ه خودکفایی در بخش ه��ای مختلف 
اقتصادی، تالش بیشتری داشته باشیم.
رونق تولید و اشتغال و ارتقای 

خدمات ریلی
وزیر راه و شهرس��ازی در پایان تاکید 
کرد: رون��ق تولید و اش��تغال و ارتقای 
خدم��ات ریلی به رضایتمندی بیش��تر 
مردم منجر خواهد ش��د و این می تواند 
در توس��عه صنع��ت حمل و نق��ل ریلی 
کشور و به خصوص در حوزه بار و مسافر 

بسیار تاثیرگذار باشد.
همکاری و تعامل با بخش 

غیردولتی
مدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران در این مراس��م گف��ت: همکاری 
و تعام��ل ب��ا بخش غیردولت��ی یکی از 
اولویت های مهم ش��رکت راه آهن است 
و در این راس��تا استفاده از ظرفیت های 
تبصره ۱۸ قانون بودجه و مبادله اسناد 
آنها نش��ان می دهد که شرایط مناسبی 

در آینده خواهیم داشت.
امضای تفاهم نامه 2 
هزارمیلیارد تومانی

"سعید رسولی" افزود: خوشبختانه با 
امضای تفاهم نامه ۲ هزارمیلیارد تومانی 

“پرونده هفته حمل و نقل”

دشمن به صورت مویرگی به 
دنبال ضربه زدن به منافع ملی

محمد اس��المی در خصوص شرایط 
س��خت اقتصادی این روزه��ا گفت: در 
حال حاضر در ش��رایط جنگ اقتصادی 
قرار داریم و دشمن به صورت مویرگی 
ب��ه دنبال ضربه زدن ب��ه منافع ملی ما 
اس��ت و باید با هوشیاری آمادگی خود 
را نش��ان دهیم. با وجود مشکالتی که 
زیرس��اخت های  توس��عه  دارد  وج��ود 
حمل ونق��ل و به خص��وص ریلی مورد 
توج��ه جدی ق��رار دارد و در این دولت 
با ت��الش دس��تاندرکاران ریلی ۱۱۰۰ 
کیلومتر خط آهن به شبکه ریلی اضافه 
ش��ده و تا پایان دولت دوازدهم ۱۱۰۰ 

کیلومت��ر دیگر به خطوط ریلی کش��ور 
اضافه خواهد شد. در صنعت حمل ونقل 
بخ��ش خصوص��ی و دولت��ی عضو یک 
خانواده هس��تند و تمام ت��الش ما این 
اس��ت که با هم��کاری و تعامل این دو 

بخش شاهد رونق اقتصاد ملی باشیم.
سرعت قطارهای باری و 

مسافری از ضروریات است
اس��المی در ادام��ه بیان ک��رد: باال 
بردن سرعت قطارهای باری و مسافری 
از ضروریات اس��ت تا بتوانیم س��رعت 
بازرگان��ی را افزای��ش و ب��ا متناس��ب 
ایج��اد  جذابی��ت  قیمت ه��ا  س��ازی 
کنیم.خوش��بختانه ب��ا تعام��ل وزارت 
راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه 
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بین وزارت راه و شهرس��ازی و س��ازمان 
برنامه و بودجه در ۲۷ اس��فندماه سال 
۹۷ ظرفیت های قانونی مناسبی در این 
بخش فراهم شده و تاکنون چند شرکت 
حمل و نقل ریلی برای دریافت تسهیالت 
مورد نی��از به بانک ه��ای عامل معرفی 

شده اند.
نرخ سود در حوزه تولید 

واگن های باری 1۳ درصد، 
درحوزه واگن های مسافری 12 

درصد
راه وشهرس��ازی  وزی��ر  مع��اون 
اظهارداش��ت: در مرحل��ه نخس��ت هم 
اکن��ون پرداخت ۵ ه��زار میلیارد ریال 
با عاملیت بانک توس��عه تعاون، ۲۶۰۰ 
میلیارد ریال توس��ط بانک آینده، ۴۰۰ 
میلی��ارد ری��ال توس��ط بانک ای��ران و 
ونزوئ��ال و ۵ هزارمیلیارد ریال توس��ط 
بانک صادرات ایران برای ش��رکت های 
حمل و نق��ل ریل��ی اختص��اص یافت��ه 
اس��ت که نرخ س��ود آن در حوزه تولید 
واگن ه��ای باری ۱۳ درص��د و درحوزه 
واگن های مس��افری ۱۲ درصد تعیین 

شده است.
۴56 دستگاه ناوگان وارد 

خطوط ریلی کشور شده
رس��ولی بیان کرد: خوش��بختانه با 
ت��الش تمام دس��ت ان��درکاران بخش 
دولتی و غیردولتی در ۹ ماهه نخس��ت 
سال جاری ۴۵۶ دس��تگاه ناوگان وارد 
خطوط ریلی کش��ور ش��ده است و در 
آین��ده نزدی��ک نی��ز ۲۷۰ واگ��ن وارد 

خطوط ریلی کشور خواهد شد.
رئیس انجمن مهندس��ی حمل و نقل 
ریلی ایران در این مراسم گفت: توسعه 
صنعت حمل و نقل ریلی کش��ور همواره 
م��ورد تاکی��د دس��ت اندرکاران، دولت 
و مجل��س ب��وده اما رش��د این صنعت 

متناسب با توسعه کشور نبوده است.
سخنرانی رییس انجمن صنفی 
شرکت های حمل و نقل ریلی به 

مناسبت هفته حمل و نقل
"محم��د رجب��ی" ضم��ن تبریک 
هفته حمل و نقل اظهارداشت: صنعت 
افزایش  نیازمن��د  ریل��ی  حمل و نقل 
س��رعت اس��ت و باید ب��رای عملی 
ش��دن ای��ن خواس��ته مه��م در این 
بخش تمرکز بیش��تری داشته باشیم 

ب��ه گفته وی، ش��اخص س��رعت در 
بهره وری و توس��عه ناوگان ریلی در 
کشور اهمیت زیادی دارد تا صاحبان 
بار بتوانند درکمترین زمان بار مورد 
نی��از خ��ود را در کش��ور در خطوط 
ریلی جابه جا کنند. مسافران به دلیل 
پایین بودن س��رعت س��یر استقبال 
چش��مگیری از حم��ل و نق��ل ریلی 
ندارند، ایجاد س��اختارهای مناس��ب 
جابه جایی  س��رعت  افزای��ش  جهت 
واگ��ن از جمله دغدغه ه��ای جدی 
است که باید دنبال شود. تا کنون در 
جهت افزایش سرعت واگن ها، زمینه 
توس��عه فراهم نشده و باید روی این 
موضوع تمرکز بیشتری صورت گیرد. 
شاخص س��رعت، بهره وری و توجیه 
اقتصادی بیشتری برای سرمایه گذار 

و توسعه ناوگان خواهد داشت.   
وی در ادام��ه گف��ت: مش��وق های 
مال��ی و اقتص��ادی را ک��ه از طری��ق 
ش��رکت های تامین س��رمایه یا بانک ها 
دریافت می کنی��م در غالب قراردادهای 
توجیه اقتصادی مطرح می شودکه این 
قراردادها برای کس��انی ک��ه در بخش 
واگن باری س��رمایه گذاری می کنند با 
میانگین ب��ار جابجا ش��ده روزانه ۳۰۰ 
کیلومترمی توان گف��ت که قابل توجیه 
بوده و به هر نسبتی که از این مقدار دور 
شویم تامین مالی برای طرح بازپرداخت 

سخت تر می شود.
تفاهم نامه با کمیسیون عمران 

در قالب تبصره 1۸
موض��وع بع��دی مط��رح ش��ده در 
خصوص اقداماتی که در قالب تبصره و 
قوانین دولتی که در کمیسیون عمران 
اعالم ش��ده و به تفاهم نام��ه در قالب 
تبصره ۱۸ انجامید. شرکت های سازنده 
نیز ت��الش کردند تا بتوانن��د ناوگان با 
عمر باالی ۲۰ الی ۳۰ سال را با ایمنی 
و س��رعت باالتر وارد شبکه کرده تا در 

شرایط بهتری بهره برداری شود.
ریی��س انجمن صنفی ش��رکت های 
حمل و نقل ریلی و خدمات وابس��ته به 
عنوان سخن آخر بیان کرد: در انتها آرزو 
دارم ای��ن همایش ها منجر به همگرایی 
جدی شده تا با کمک مشوق های مالی 

به توسعه ناوگان ریلی منتج شود.
شکوفایی صنعت حمل ونقل 

ریلی کشور با استفاده از 
امکانات و ظرفیت های موجود

نای��ب رئی��س کمیس��یون عم��ران 
مجل��س در ادام��ه این مراس��م گفت: 
شکوفایی صنعت حمل ونقل ریلی کشور 
با اس��تفاده از امکان��ات و ظرفیت های 
موجود ضروری اس��ت و در این راس��تا 
دارد  آمادگ��ی  عم��ران  کمیس��یون 
همکاری های الزم را با شرکت راه آهن و 

وزارت راه وشهرسازی به عمل آورد.
راندمان صنعت حمل ونقل 

ریلی در برخی از کشور های 
جهان بین 60 تا 70 درصد

"س��یدابوالفضل موس��وی بیوکی" با 
بی��ان اینکه هم اکن��ون راندمان صنعت 
حمل ونقل ریلی در برخی از کشو رهای 
جهان بین ۶۰ تا ۷۰ درصد است، افزود: 
ما نیز باید تالش کنیم از زیرساخت های 
موجود حداکث��ر راندم��ان و بهره وری 
را بیریم تا به تدریج ش��اهد ش��کوفایی 

صنعت حمل ونقل ریلی کشور باشیم.
کمبود نیروی انسانی ماهر، 
کمبود منابع مالی و اعمال 

سیاست های نامناسب
"ابوالفض��ل به��ره دار" کمبود نیروی 
انسانی ماهر، کمبود منابع مالی و اعمال 
سیاس��ت های نامناس��ب را در گذشته 
باعث عقب  ماندگی این بخش دانست و 
افزود: هم اکنون صنعت حمل و نقل ریلی 
کش��ور نیازمند حمایت بیشتر دولت و 
مجلس است و توس��عه سرمایه گذاری 
در زیرساخت های حمل ونقل کشور باید 

بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
رئیس انجمن مهندسی حمل و نقل 
ریل��ی ایران اظهارداش��ت: ما از وزیر 
راه و شهرسازی تقاضا داریم بسترهای 
الزم را برای توس��عه بیش��تر صنعت 
حمل و نق��ل ریل��ی در کش��ور فراهم 

آورد.
در ادام��ه رئیس انجمن صنایع ریلی 
ایران نیز تاکید کرد: حمل و نقل عمومی 
پایه توس��عه کشور است و در این راستا 
توس��عه صنع��ت حمل و نق��ل یک��ی از 
مهمترین اولویت های کش��ور محسوب 

می شود.
"حس��ین قماش��ی" افزود: با وجود 
هم اکن��ون  دش��من  سیاس��ت های 
ظرفیت های خوبی در صنعت حمل و نقل 

ریلی کش��ور فراهم شده و در این راستا 
وظایف بانک ها برای تامین منابع مالی 
مورد نیاز تولید در کش��ور می تواند در 
کاهش وابس��تگی به خارج بسیار موثر 

باشد.
وی گفت: پیش از این تولیدکنندگان 
ناوگان ریلی به خارج وابس��تگی زیادی 
داش��تند اما با تالش صنعتگران عرصه 
صنع��ت حمل و نق��ل ریل��ی، هم اکنون 
وابستگی کش��ور در این بخش کاهش 

یافته است.
اسناد عاملیت ۴ بانک 

برای پرداخت تسهیالت به 
شرکت های ریلی

در پایان مراس��م گرامی داشت هفته 
حمل ونقل  در راه آهن اس��ناد عاملیت 
۴ بان��ک ب��رای پرداخت تس��هیالت به 
ش��رکت های ریلی مبادله و تفاهم نامه 
اح��داث پایانه های کانتین��ری و حمل 
بار با ناوگان ریلی بین ش��رکت راه آهن 
و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران به 

امضا رسید.
تفاهم نامه احداث پایانه های 
کانتینری و حمل بار با ناوگان 

ریلی
دراین تفاهم نامه که بین ش��رکت 
جمه��وری  کش��تیرانی  و  راه آه��ن 
اسالمی ایران به امضا رسید، دو طرف 
در زمینه ایجاد پایانه لجستیکی کاال 
و کانتینر و حم��ل کاالهای ترانزیتی 
به وس��یله ریل و راه اندازی قطارهای 
برنامه های کانتین��ری و حمل خرده 
بارها از طریق قطارهای باری همکاری 

خواهند کرد.
این تفاهم نامه توسط سعید رسولی 
معاون وزیر راه وشهرسازی و مدیرعامل 
راه آهن و محمد رض��ا مدرس خیابانی 
مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی 

ایران به امضا رسید.
تبادل اسناد عاملیت ۴ بانک

اسناد عاملیت پرداخت تسهیالت به 
ش��رکت های حمل ونقل ریلی از محل 
وجوه اداره ش��ده و مناب��ع داخلی این 
بانک ها، به اس��تناد تبص��ره ۱۸ قانون 
بودجه س��ال ۹۸ بین راه آهن جمهوری 
اس��المی ایران و۴ بانک ایران و ونزوئال، 
آینده، ص��ادرات و توس��عه تعاون بین 

طرفین مبادله شد.

5 شماره 42 - دی 98


