
دکتر س��عید رس��ولی، در گفت گوی اختصاصی با خبرنگار نش��ریه انجمن صنفی شرکت 
های حمل و نقل ریلی معتقد اس��ت که اتصال به چشمه های بار  و نگاه قالب لجستیكی 

ضرورت دارد: 

تمامی موفقیت های حوزه ریلی حاصل تالش 
بازیگران این صنعت است

رابط�ه می�ان انجم�ن صنف�ی 
ش�رکت های حمل و نق�ل ریلی و 
ش�رکت راه آهن تا چ�ه اندازه در 
رفع موانع موثر بوده است. از نظر 
جنابعالی برای توسعه مراودات و 
تعامالت بیش�تر با انجمن صنفی 
شرکت های حمل و نقل ریلی چه 

راهکارهایی مورد نیاز است؟
از نظر بن��ده انجمن صنفی موفق 

در اینکه فرایند خصوصی س��ازی در بخش ریلی موفق نبوده اس��ت نباید تردید داشت اما با تصویری 
که از بخش ریلی ترسیم گردید اینک بهتر می توان به این سوال پاسخ داد که آیا بخش خصوصی از ابتدا 
معلول متولد گردید و یا سیاس��ت هایی که در طول یک دهه اخیر اعمال ش��ده است این طفل نوپا را دچار 
معلولیت و نارسایی نمود؟ طبیعتا هم دولت و هم بخش خصوصی برای این عدم موفقیت دالیلی خواهند 
داش��ت و هریک به توانایی ها و ضعف های خود به خوبی واقفند. اما نکته مهم این اس��ت که امروز که به 
گذش��ته نگاه می کنیم چه درس هایی گرفته ایم و اگر در همان نقطه اول ایس��تاده باش��یم چگونه با موضوع 
خصوصی سازی رفتار خواهیم کرد؟ آنچه که مشخص است بازگشتی در کار نیست و در استراتژی اصلی 
کشور در ارتقاء نقش بخش خصوصی نه تنها تغییری ایجاد نشده بلکه تقویت هم گردیده است. پس کار 
درست تامل در روش ها و رویکردهایمان در گذشته، اصالح رویکردهای غلط و تقویت تصمیمات درست 
است که اگر اینگونه باشد راه گشای برنامه خصوصی سازی در بخش ریلی خواهد بود. برای واکاوی بیشتر 
مسائل خصوصی سازی و مشکالتی که بر سر راه توسعه حمل و نقل ریلی وجود دارد و همچنین اقدامات 
و برنامه های راه آهن طبق چش��م انداز تعریف ش��ده گفت و گویی با دکتر سعید رسولی، مدیرعامل شرکت 

راه آهن جمهوری اسالمی ایران داشته ایم که به آن می پردازیم:

ب��وده و تمام��ی موفقیت ه��ای حوزه 
ریل��ی حاصل ت��اش بازیگ��ران این 
صنعت اس��ت. بنده نمی توانم بگویم 
که تمامی موفقیت های حاصل ش��ده 
در صنع��ت ریل��ی فق��ط حاص��ل از 
تاش های راه آهن و منش��أ مشکات 
این ح��وزه خارج از ش��رکت راه آهن 
است یا اینکه بگویم همه موفقیت ها 
فقط حاصل بخش های دیگر اس��ت. 

موفقیت های بدس��ت آمده در حوزه 
ریلی حاص��ل از تاش ه��ای بخش 
خصوص��ی و راه آهن در کنار هم می 
باشد. همیشه وظیفه خود می دانم تا 
از هم��کاران خود از بخش غیردولتی 
در ش��رکت ها تش��کر کن��م. اما برای 
کسب موفقیت های بیشتر باید توقع 
و انتظ��ارات خود را بیش��تر کنیم. در 
ارتباط با نقش انجمن صنفی از زمانی 

که عضو هیئ��ت مدیره بودم به نقش 
مهم انجمن صنفی اعتقاد داش��ته ام 
و از زمان��ی که مس��ئولیت راه آهن را 
برعهده گرفتم تاکی��د کرده ام که در 
تصمیمات مهم راه آه��ن باید نظرات 
دوستان را داشته باشیم و در جلسات 
هیئ��ت مدیره از نماین��دگان انجمن 
دعوت ش��ده تا حضور داشته باشند. 
از معاونین محترم خواس��ته ام تا اگر 
پیشنهادی را برای تصویب به هیئت 
مدی��ره می برن��د حتما قب��ل از آن با 
بخ��ش خصوص��ی گفت و گو ش��ده 
باشد و دیدگاه های بخش خصوصی را 
لحاظ کنن��د. نظرات بخش خصوصی 
در تصمیم گیری های شرکت راه آهن 

بسیار مهم است. 
مطمئنا مش��کاتی همانند شیوع 
ویروس کرونا مشکات بزرگی را برای 
صنع��ت ریلی به خص��وص در حوزه 
مسافری  به وجود آورد. همه ما سعی 
می کنیم تا این مشکات را پشت سر 
بگذاریم و دست در دست هم داشته 

باشیم.      
 

کارشناسان و تحلیل گران بازار 
حمل ونقل، ارزش های شبکه ریلی 
را در زنجی�ره لجس�تیک تعریف 
می کنن�د. ه�ر برنام�ه ای خ�ارج 
از ای�ن زنجی�ره ارزش، همیش�ه 
حلقه های مفقوده برجا می گذارد 
و برنامه های توسعه ای را به چالش 
می کش�د. آیا توسعه حمل و نقل 
ریلی در چارچوبی است تا بتواند 
پاس�خ منطقی به تقاضاهای بار و 
کش�ور  لجس�تیکی  دغدغه های 

بدهد؟
برای توسعه حمل و نقل در کشور 
ناگزیریم تا نگاه غالب، نگاه لجستیکی 
باش��د. در حوزه حمل و نقل ریلی بر 
اس��اس مصوبات شورای عالی ترابری 
مس��ئولیت هجده پایانه لجس��تیکی 
ب��ر عهده راه آه��ن ق��رار دارد. اعتقاد 
داریم که حمل درب به درب و ایجاد 
حم��ل و نقل  ترکیبی پایدار و غنی و 
قدرتمند در حوزه بین المللی و حوزه 

داخلی تنها راه نجات است. 
از  یک��ی  منظ��ور  همی��ن  ب��ه 
کارگروه ه��ای مه��م و اولوی��ت دار ما 

گفت و گو با مدیر عامل راه آهن ج.ا.ا
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احکام در دس��ت راه آه��ن بود خیلی 
سریع به بس��ته های حمایتی تبدیل 
ش��د و کار آغ��از ش��د. برخ��ی دیگر 
نیازمند هماهنگی و تصمیمات سایر 
دس��تگاه ها بود مانند ماده ۱۲ قانون 

رفع موانع تولید. 
م��اده ۶۷ قان��ون الحاق ۲ بس��یار 
س��ریع عملیاتی شد زیرا تضامین نیز 
بر عهده راه آه��ن بود. ماده ۱۲ قانون 
رف��ع موانع تولید که حکمی بس��یار 
مترقی اس��ت و اگر به ای��ن حکم به 
درستی عمل شود گمان می کنم مزایا 
و صرفه جویی های کان صنعت حمل 

و نقل ریلی آشکار می شود.
قان��ون   ۱۲ م��اده  حاک��م  روح 
رف��ع موان��ع تولی��د می گوی��د ه��ر 
سرمایه گذاری و هر اقدامی که موجب 
صرفه جویی سوخت شود اصل و سود 
سرمایه گذاری از سوی شرکت نفت به 

سرمایه گذار برمی گردد.
س��قف این حک��م در قان��ون صد 
میلیارد دالر اس��ت. از ص��د میلیارد 
دالر، هف��ت و نی��م میلی��ارد دالر را 
برای راه آهن جمهوری اسامی ایران 
مصوبه ش��ورای اقتصاد داریم. هفت و 
نیم میلیارد دالر عدد بس��یار بزرگی 
برای ای��ن اعتبار اس��ت. این حکمی 
بسیار کارآمد اس��ت که اگر عملیاتی 
شود سرمایه گذاران بسیاری را جذب 

می کند. 

کارگروه توسعه مراکز لجستیک است. 
در این زمینه امس��ال با پیگیری های 
جدی، ش��رایطی ایجاد ش��د تا پایانه 
لجس��تیکی آپری��ن که سال هاس��ت 
عاق��ه به فع��ال ش��دن آن داریم با 
هزار هکتار زمی��ن در نزدیکی تهران 
و هفتص��د هکت��ار محص��ور و همه 
امکانات زیرساختی برای ارائه خدمات 
لجستیکی مهیا بوده اما استفاده ای از 
آن نشده است. امسال تفاهم نامه هایی 
در ای��ن خص��وص با مترو و ش��رکت 
تایدواتر به امضا رس��ید. در خصوص 
ب��رای  دیگ��ر  متقاض��ی  صنای��ع 
سرمایه گذاری در این مرکز لجستیک 
در سال ۹۹ ش��اهد اتفاق و رویدادی 
در توس��عه لجس��تیک ریلی خواهیم 
ب��ود. به م��وازات آن مقدمات کارهای 
مراکز دیگر به انجام رس��یده و آماده 
آغاز و شروع فعالیت است و همچنین 
در اولویت ها ق��رار دارد و برای جذب 
سرمایه گذار بخش خصوصی اقدامات 
خوبی صورت گرفته و س��رمایه گذار 
بخش غیر دولتی جذب ش��ده و کار 

خود را آغاز کرده اند.

بودجه ه�ای عمرانی هر س�اله 
نحیف ت�ر می ش�ود و ب�ه دالی�ل 
تحریم برای جذب س�رمایه گذار 
داریم.  محدودیت های�ی  خارجی 
طرح ه�ای توس�عه ای راه آه�ن و 
مش�ارکت بخ�ش خصوص�ی در 
زیرس�اخت ها ت�ا چه ح�د امکان 

پذیر است؟   
اگ��ر اقتص��اد حمل و نق��ل ریلی 
اقتص��اد منطقی و مورد قبول باش��د 
خودش برای حضور س��رمایه گذاران 
جذابیت ایج��اد می کند. در ابتدا باید 
موانعی که س��د راه سرمایه گذاری در 
این بخش اس��ت را از سر راه برداریم. 
در س��ال های اخی��ر موفق ش��دیم تا 
ظرفیت ه��ای قانونی بس��یار خوبی را 
برای حمایت از سرمایه گذاری بخش 
غیردولت��ی در راه آه��ن ب��ه تصویب 

برسانیم. 
قوانی��ن و احکامی ک��ه به تصویب 
رس��ید مستلزم طی ش��دن فرایندی 
اس��ت ت��ا حک��م ج��اری و عملیاتی 
ش��ود. اجرایی ش��دن برخ��ی از این 

در خص��وص رقابت می��ان جاده و 
ریل اگر سخن به میان می آید رقابت 
مثبت برای رسیدن به تعادل است نه 
برای پیش��ی گرفت��ن از یکدیگر. زیرا 
ماهی��ت حمل و نق��ل اقتضا می کند 
تمامی ش��قوق حمل و نقل هر کدام 
در س��هم، ویژگی ها و امتیازات خود 

فعالیت کند.
ای��ن موضوع که راه آهن در س��هم 
منطق��ی خود ق��رار گی��رد و بارهای 
ریل پس��ند و حجیم که ویژگی های 
مشخص دارند، در مسیرهای طوالنی 
حمل شوند و بارهای مسیرهای کوتاه 
تر و کم حجم تر توس��ط جاده حمل 
ش��ود و همان بارهای ریل پس��ند به 
صورت ترکیبی جا به جا ش��وند سهم 
متعادلی اس��ت که درتمام دنیا به آن 
توجه می ش��ود. م��اده ۱۲ رفع موانع 
تولید و همه مش��وق های دیگر برای 
افزایش س��هم قصد دارد کمکی باشد 

تا به سهم بهینه برسیم. 
م��اده ۱۲ در انته��ای س��ال ۹3 
به تصویب رس��یده و از س��ال ۹3 تا 
امروز بی وقفه تاش ش��ده و جلسات 
کارشناس��ی بین راه آهن و بخش های 
مختلف وزارت نفت تش��کیل شده و 
آقای وزیر در ق��راردادی که با وزارت 
نفت، ش��رکت مل��ی نفت، س��ازمان 
بهینه سازی مصرف سوخت و سازمان 
برنام��ه و بودج��ه داش��ت جلس��ات 

برای توسعه حمل و نقل 
در کشور ناگزیریم تا نگاه 

غالب، نگاه لجستیکی باشد. 
در حوزه حمل و نقل ریلی 

بر اساس مصوبات شورای 
عالی ترابری مسئولیت 

هجده پایانه لجستیکی بر 
عهده راه آهن قرار دارد. 

اعتقاد داریم که حمل درب 
به درب و ایجاد حمل و 

نقل  ترکیبی پایدار و غنی و 
قدرتمند در حوزه بین المللی 
و حوزه داخلی تنها راه نجات 

است
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متع��ددی را طی کردند و فرمت هایی 
برای ارزیابی و صحت سنجی اعدادی 
که ما اعام کردند در نظر گرفته شد 
و قراردادهای عاملیت امضا و از پایان 
س��ال ۹۸ پرداخت های ماده ۱۲ آغاز 

شد. 
ای��ن فراین��د عملیاتی ش��ده و در 
ایجاد جذابیت در سرمایه گذاری نقش 

بسیار مهمی دارد. 
مجموعه ظرفیت هایی که ما از آن 
به عنوان اکوسیس��تم سرمایه گذاری 
ی��اد می کنی��م بس��ته های حمایتی، 
فرصت های ج��ذب س��رمایه از بازار 
س��رمایه و نظ��ام بان��ک و مجموعه 
اقداماتی اس��ت ک��ه می توانیم برای 
تامی��ن مالی و ضمانت و اس��تفاده از 
منابع کش��ور فراهم کنیم. تقاضاهای 
سرمایه گذاری بسیاری به ثبت رسیده 
و تفاهم نام��ه و قرارداد به مرحله اجرا 

رسیده است. 
چندین سند تفاهم نامه در بیست 
و هشتم اسفندماه سال ۹۷ با حضور 
دکتر نوبخت و مهندس اس��امی به 
امضا رس��یده و امسال در پنج مرحله 
افتت��اح ناوگان از همان محل و همان 
تفاه��م نام��ه ورودی ن��اوگان جدید 

داشته ایم.
پایان��ه  در  ک��ه  س��رمایه گذاری 

لجس��تیکی آپرین طی مراس��می به 
امضا رس��ید و به زودی ق��رارداد آن 
اجرایی می  شود ۱۶۰۰ میلیارد تومان 
سرمایه گذاری بخش واقعی غیردولتی 
است که وقتی این رقم به اجرا می رود 
ت��ا ۲۵۰۰ میلی��ارد توم��ان افزایش 
می یاب��د. م��ا بای��د به س��مت جذب 

سرمایه گذران غیر دولتی برویم.
در کارگ��روه جه��ادی، به��ره وری 
یک��ی از کارگروه ها در خصوص بحث 
مدیریت مصرف سوخت است. راه آهن 
نس��بت به ج��اده ذاتا صرف��ه جویی 
مصرف سوخت دارد و یک هفتم جاده 
سوخت مصرف می کند اما در همین 
میزان مصرف س��وخت هم می توانیم 
با اقدامات مختلف، صرفه جویی داشته 
باش��یم. به عنوان مث��ال گلوگاه های 
ظرفیت��ی را برطرف کنیم، س��رعت 
بازرگان��ی را افزایش دهیم، سیس��تم 
سوخت رس��انی شبکه ریلی اصاح و 

دوگانه سوز شود. 
یک��ی از کارهایی ک��ه در کارگروه 
جهادی بهره وری انجام ش��د آن بود 
که محل ه��ای س��وخت گیری را که 
در سطح شبکه وجود دارد شناسایی 
شد. متوجه ش��دیم که مراکز متعدد 
سوخت گیری در شبکه خود موجبات 
افزایش توقف قطار را در پی داشته و 

در نتیجه افزایش سرعت بازرگانی را 
به همراه دارد. ه��ر اقدامی که منجر 
ب��ه صرفه جوی��ی س��وخت و افزایش 
بهره وری ش��ود می تواند از محل ماده 

۱۲ دریافتی داشته باشد.
در ح��وزه تولید ن��اوگان عاوه بر 
ظرفیتی ک��ه تا امروز در دس��ت کار 
دارند ۸۰۷۷ دس��تگاه ان��واع ناوگان 

تقاضای سرمایه گذاری وجود دارد. 

از نظ�ر جناب عال�ی آی�ا نی�از 
هس�ت تا نهاد نظارتی برای رفع 
و  خصوص�ی  بخ�ش  مش�کالت 

راه آهن وجود داشته باشد؟
فعالیت ه��ای  هم��ه  در  قاعدت��ا 
مشترک همیشه بخشی را برای حل 
اخت��اف ق��رار می دهند. ب��اور قلبی 
من این اس��ت که به اختاف نرسیم 
و شایسته نیس��ت که نهادی بخواهد 
می��ان ای��ن دوبخش نظارت داش��ته 
باش��د. اختاف ه��ا زمان��ی پیش می 
آید که ش��رکت راه آهن به فکر منافع 
خود باشد و زیربار مشکات نرود. اگر 
این نگاه وجود داش��ته باشد مجموعه 
ریلی نمی تواند به کار خود ادامه دهد. 
مجموعه ریلی و هر بخش دیگری در 
س��ایه تعامل و همکاری و همفکری 
و صمیمی��ت می توان��د کار کند. این 
موضوع که جایگاهی باید وجود داشته 
باشد که به مسائل رسیدگی کند باید 
بگویم که وجود دارد و اگر مس��ئله ای 
به وجود آید مطمئنا ال ینحل نمی ماند 
و نهادی بر این مسئله نظارت می کند. 
مطمئن هس��تیم که مشکاتی وجود 
دارد و باید تعامات بیشتر و نزدیک تر 
باش��د و شرط آن این است که نگاه ها 
به ه��م نزدیک تر باش��د و ب��ا تعامل 
حداکثری و هم��کاری نزدیک با هم 
اس��ت که موجبات توس��عه را فراهم 
می کند. امیدوارم با تصویری که امروز 
برای صنعت ریلی کشور ترسیم شده 
و به آن اعتقاد داریم بتوانیم روزهایی 
را پیش رو داش��ته باشیم که صنعت 
ریلی با بالندگی و نش��اط و ش��ادابی، 
امید بخش��ی کند و بار بیشتری را از 
بارهای کشور به عهده گیرد و به مردم 
خدمت رسانی مطلوبی داشته باشد. 

چن��دی پی��ش در هیئ��ت مدیره 

خصوصی سازی در ایران 
عمر بلندی ندارد و هنوز به 
بلوغ و تکامل خود نرسیده، 
در حوزه حمل و نقل ریلی 
در سال های گذشته برای 

مشارکت بخش خصوصی و 
واگذاری تصدی ها اقدامات 
 خوبی صورت گرفته است. 
البته قابلیت بهینه کردن 

واگذاری ها وجود دارد
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چشم انداز و شعار راه آهن به تصویب 
رسید، ش��عار انتخاب ش��ده " ایران، 
روی ریل به سوی آینده" است. همه 
آنچه که خانواده ریلی می خواهند در 

آن وجود دارد.  

نظر کارشناس�ان این است که 
به صورت  اجرای خصوصی سازی 
صحی�ح انج�ام نش�ده، تحلی�ل 
خصوصی س�ازی  از  جنابعال�ی 
چ�را  و  ب�وده  چگون�ه  تاکن�ون 
تاکنون سرعت س�یر به درستی 
افزایش نیافته است؟ راه آهن ج.ا.ا 
برای  برنامه های مش�خصی  چ�ه 
در  خصوصی س�ازی  ق�راردادن  

مسیر صحیح خود دارد؟ 
خصوصی س��ازی در ای��ران عم��ر 
بلن��دی ندارد و هنوز به بلوغ و تکامل 
خود نرس��یده، در حوزه حمل و نقل 
ریل��ی در س��ال های گذش��ته برای 
مشارکت بخش خصوصی و واگذاری 
تصدی ه��ا اقدام��ات خوب��ی صورت 

گرفته است. 
البته قابلیت بهینه کردن واگذاری 
ها وجود دارد. با بازنگری و استفاده از 
تجربه آن چیزی که تا امروز رخ داده، 
می توان خصوصی س��ازی در صنعت 
ریل��ی را در وضعی��ت مطل��وب قرار 
داد. اس��تفاده از الگوهای کلیش��ه ای 
کشورهای دیگر نتیجه بخش نیست 
بلک��ه باید براس��اس قاع��ده جهانی 
اندیشه کرده و منطقه   ای عمل کنیم. 
همه الگوها و تجربیات را بشناسیم. با 
در نظر گرفتن توانمندی ها و شرایط 
کش��ور کارها را پی��ش ببریم تا نتایج 

واقع بینانه تری داشته باشیم. 
ام��روز  ک��ه  خصوصی س��ازی  در 
جای��گاه  داده  رخ  ریل��ی  در ح��وزه 
تجاری س��ازی خالی اس��ت و مسئله 
اصلی، اقتصاد حمل و نقل ریلی اس��ت 
که باید در مدار اصلی خود قرار گرفته 
تا مش��ارکت بخش خصوص��ی برای 
سرمایه گذاران جدید جذابیت داشته 
باشد. به همین منظور در دستور کار 
داریم تا تمام��ی ظرفیت های ذاتی و 
امتیازات ارزش��مند و منحصر به فرد 
صنعت حمل و نقل ریلی بارور ش��ود. 
چنی��ن رویک��ردی ش��رکت راه آهن 

جمهوری اس��امی ایران را نس��بت 
به اس��تفاده بهین��ه از منابع و بودجه 
عمومی دول��ت، کم تر محتاج کرده و 
بخ��ش غیردولتی را نیز ش��اداب و با 
نشاط می کند. برای این امر برنامه های 
عملیاتی مشخصی بدین شرح داریم:

س��رعت بازرگانی باید در کشور به 
حداکثر خود برس��د و ای��ن امر تابع 
محاس��بات متع��ددی در حوزه های 
مختلف صنعت ریلی است. بخشی نیز 
مربوط به خارج از صنعت است. وقتی 
از س��رعت بازرگانی صحبت می کنیم 
زمان توقف قطارها در خصوص تخلیه 
و بارگیری قطارها موثر است. همیشه 
زمان توقف قطارها در اختیار راه آهن 
ی��ا ش��رکت های حمل و نق��ل ریلی 
نیس��ت و گاهی اوق��ات تابع اقدامات 
سایر دستگاه ها و بخش های بازیگر در 
این حوزه است. رفع کاهش سرعت ها 
و ح��ذف اقدام��ات زائ��د فیزیکی در 
برخ��ی مناط��ق و بهب��ود و اصاح و 
ارتقاء ناوگان و اصاح خط، تعمیرات 
و نگه��داری به موقع خط و ش��بکه، 
اتصال چش��مه های بار به شبکه ریلی 
از موضوعات مهمی اس��ت که اکنون 

در دستور کار قرار دارد. 
امس��ال مرک��ز جهادی پیش��رفت 
راه آهن جمهوری اس��امی ایران را در 
س��اختمان مرکزی راه آهن راه اندازی 
کرده ای��م. ه��دف از ایج��اد این مرکز 
پروژه ه��ای  ب��ه  بخش��یدن  س��رعت 
اولویت دار و حل س��ریع مس��ائل مهم 
اس��ت که امروز آن مجموعه مس��ائل، 
موجب کن��دی کار راه آهن می ش��ود 
و مانعی برای راه آهن کش��ور هستند. 
نزدیک به ۱۲۶ مسئله شناسایی شده 
اس��ت. از این ۱۲۶ مس��ئله، مس��ائل 
مه��م را در اولوی��ت ق��رار داده ای��م. 
کارگروه های��ی را در خصوص مس��ائل 
اولوی��ت دار تش��کیل داده ایم. ترکیب 
کارگروه ها کام��ا خاقانه و کاربردی 
اس��ت که م��ورد تقدیر س��ازمان ملی 
بهره وری قرار گرفته و به دلیل ش��یوه 
اقدام بهره ورانه در حل مسائل راه آهن، 
راه آهن را از جمله س��ه دس��تگاه برتر 
بهره ور کش��ور در س��ال جاری اعام 
کرده است. در ترکیب کارگروه ها سعی 
شده از پیشکسوتان، اساتید دانشگاه، 

پژوهشگران و همکارانی که سال ها در 
راه آهن زحمت کش��یده اند و تجربیات 

ارزشمندی دارند بهره مند شویم. 
کارگروه ه��ا  ترتی��ب،  ای��ن  ب��ه 
ترکیب کامل��ی از روش های علمی و 
دس��تاوردها برای حل مسائل مطرح  
ش��ده خواهد بود. این ترکیب موجب 
شده تا در مدت کوتاه ۵ ماه گذشته، 
تعدادی از موضوعات و مش��کات به 

نتیجه برسد. 
به دنبال آن هستیم تا با به حداکثر 
رساندن بهره وری ناوگان ریلی کشور، 
ش��بکه و ح��ل مس��ائل مرب��وط به 
س��رعت  افزایش  به��ره وری،  کاهش 
بازرگانی، جذب بارهای جدید، توسعه 
کریدوره��ای داخل��ی و بین الملل��ی، 
هماهنگی حداکثری با دس��تگاه های 
ذیربط مانند گمرک، سازمان بنادر و 
دریانوردی به گونه ای طرح ریزی شود 
تا جذابیت فعالیت حمل و نقل ریلی 
روز به روز افزایش یابد. البته ش��رایط 
اقتصادی به دلیل تحریم های ظالمانه 
و موض��وع پاندم��ی کرون��ا همچنان 

چالش برانگیز است. 
امروزه حمل و نقل غات از کشتی 
ب��ه قطار با همت ش��رکت های حمل 
و نقل ریلی محقق ش��ده و ترانزیت، 
صادرات و واردات با توجه به مس��دود 
ش��دن مرزها در ماه ه��ای متوالی به 
خص��وص در محور ترکمنس��تان در 
اینچه برون و س��رخس رش��د خیلی 
خوبی داشته است. حمل از بنادر نیز 
از رشد خیلی خوبی بهره مند است که 
رشد صنعت حمل و نقل ریلی کشور 

را نوید می دهد.

با همه گیری ویروس کرونا سفر 
با هواپیما هم از نظر دس�ترس ها 
و ه�م از نظر هزینه با مش�کالت 
زیادی دست و پنجه نرم می کند. 
به نظ�ر جنابعالی، آیا حمل و نقل 
ریلی مسافر خواهد توانست این 
تقاضای س�فر  را در مس�یرهای 
بین الملل�ی ب�ه وی�ژه با کش�ور 

همسایه ترکیه مدیریت کند.   
در سال گذشته با همکاری راه آهن 
ترکیه موفق شدیم قطارهای تهران-
وان، تهران-آنکارا  را راه اندازی کنیم. 

ب��رای انتق��ال زائرین پاکس��تانی در 
اربعین گذشته هماهنگی ها انجام شد 
تا زائران با قطار جابه جا ش��وند. زمان 
مس��افرت با قطار بیش��تر می شود اما 
جذابیت های بصری خاص خود است. 
استقبال خوبی داش��تیم و به محض 
آن که بحث پروتکل های بهداشتی حل 
شود و موافقت کشورهای همسایه را 

بگیریم مجدد برقرار خواهد شد. 
 

در خصوص توسعه محور شرق 
برای حمل و نقل ریلی چه نقشی 

تعریف شده است؟  
توس��عه متوازن و منطقی ش��بکه 
ریل��ی داخ��ل کش��ور و ارتباط��ات 
بین المللی با نگاه بهره برداری بس��یار 
مه��م و ضروری اس��ت. اگ��ر بتوانیم 
در تکمیل ش��بکه ای که امروز داریم 
در جذب بار دسترس��ی ها را بیش��تر 
کنیم و در مسیر کریدورهای شرقی، 
غربی، ش��مالی و جنوبی تس��هیل و 
تس��ریع ایجاد کنیم کار بسیار مهمی 
انج��ام داده ایم. این از موضوعات مهم 
و اولویت دار راه آهن اس��ت و کارگروه 
تش��کیل داده ایم و اطاع��ات الزم را 
به موقع دراختیار تصمیم گیران قرار 
می دهیم. در محور شرق قطعا با اتصال 
چابهار به زاهدان و در ادامه به بیرجند 
و یونسی، کریدور بسیار خوبی به تنها 
بندر اقیانوسی خواهیم داشت. در آن 
محور ما ب��ار و ظرفیت ترانزیتی قابل 
توجهی را داری��م که اکنون از طریق 
بندر ش��هید رجایی در پی جذب آن 
هس��تیم. اگر آن کریدور تکمیل شود 
هم موجب رونق بخشیدن به منطقه 
شرق خواهد شد و هم از مزیت بسیار 
ارزشمند خدادادی آن محور که مسیر 
میان بر است می توانیم برای ترانزیت 
کاال اس��تفاده کنیم. به طور مشخص 
میان هند و روسیه ظرفیت ترانزیتی 
خوب��ی وجود دارد که می توانیم از آن 

طریق سیر دهیم. 
چن��دی پیش از زاه��دان عملیات 
ریل گ��ذاری را آغاز کردیم . امیدواریم 
به زودی از چابهار این امر راه اندازی 
ش��ود. دولت با جدی��ت تصمیم دارد 
ت��ا این پ��روژه را هرچه س��ریع تر به 

بهره برداری برساند.
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