
صنعت حمل و نقل ریلی ناجی "صنعت فوالد" !

در س�ند چش�م انداز توس�عه 1404 تولید 55 میلیون تن فوالد در نظر 
گرفته ش�ده است. بر اس�اس برآوردها اگر قرار باشد در افق 1404 حدود 
55 میلی�ون تن فوالد تولید ش�ود باید چیزی در ح�دود 135 میلیون تن 
سنگ آهن برداشت و از آن 14.8 میلیون تن سنگ آهن دانه بندی، 77.2 
میلیون تن کنس�انتره و 72 میلیون تن گندله تولی�د کرد. با فرض ایجاد 
ام�کان تولید ای�ن میزان از مواد اولی�ه و یا حتی درص�دی از این میزان، 
حمل و نقل اجزای مختلف این زنجیره نکته ای اس�ت که برای برنامه های 
توسعه جای تأمل دارد. قطعا این میزان از حمل بار از طریق جاده ای امکان 
پذیر نمی باشد و ترافیک شدید ناوگان سنگین، افزایش سوانح جاده ای و 
اختالل در حرکت س�ایر خودروها، افزایش مصرف سوخت و آلودگی هوا 
را به دنبال دارد. پس دستیابی صنعت فوالد به برنامه توسعه خود در گرو 
افزایش ظرفیت حمل و نقل ریلی امکان پذیر است که با توجه به مشکالت 

مالی بخش ریلی، این افزایش ظرفیت مقدور نمی باشد.  
در سال های اخیر و به ویژه سال جاری افزایش نرخ ارز منجر به افزایش 
سطح عمومی قیمت ها شده است. قیمت تجهیزات، قطعات و .... در صنعت 
ریلی نیز از این اتفاق مصون نمانده اس�ت و لذا هزینه های خرید، ساخت، 
نگهداری و تعمیرات بس�یار افزایش یافته است و از طرفی منابع درآمدی 
در حم�ل و نقل ریلی به اندازه ای که جبران کننده هزینه ها باش�د، نبوده 

است.
در ش�رایط حاضر امکان حفظ ارائه خدمات در س�طح کنونی برای این 
صنعت متصور نمی باشد و به طریق اولی توسعه حمل و نقل ریلی هم تحت 

تأثیر قرار خواهد گرفت.
در اکثر قریب به اتفاق اس�ناد باالدستی بر اهمیت دادن به حمل و نقل 
ریلی در کشور تأکید شده است و ضرورت توسعه آن در برنامه های توسعه 
متوالی دیده ش�ده اس�ت. درحالیکه با ادامه ش�رایط موجود نمی توان به 

برنامه های توسعه حمل ریلی دست یافت.
اما صنعت حمل و نقل یک صنعت بس�یار مهم به حساب می آید و عدم 

توس�عه حمل و نقل ریلی تنها به حوزه حمل و نقل محدود نمی شود. برای 
مث�ال حم�ل و نقل ریلی یک�ی از اثرگذار ترین عوام�ل در زنجیره تآمین 

مربوط به محصوالت معدنی و علی الخصوص فوالدی می باشد.
چرا صنعت فوالد نمی تواند رش�د مناس�ب داش�ته باش�د؟ زیرا توان و 
مقاومت یک زنجیره تأمین به مقاومت ضعیف ترین حلقه وابس�ته است. با 
ضعیف ش�دن حمل و نقل ریلی به عنوان یکی از حلقه های زنجیره تأمین 

فوالد، کل زنجیره آسیب می بیند.
 نیل به اهداف توسعه ی تولید فوالد، مستلزم توسعه بخش های مختلف 
در صنعت ریلی اس�ت که متأس�فانه با ش�رایط فعلی غی�ر ممکن به نظر 
می رس�د. توسعه خطوط، بازسازی و دو خطه سازی و اضافه کردن واگن و 

لکوموتیو مورد نیاز می باشد. 
با کمبود منابع مالی در ش�رکت های حمل کننده بار ریلی، شرکت های 
مالک لکوموتیو و بخش حاکمیتی )شرکت راه آهن ج.ا.ا(، زیرساخت ریلی 
و حتی صنایع وابسته ریلی آسیب می بینند و این حلقه تشدید کننده در 

نهایت منجر به تضعیف صنعت ریلی می گردد.
باید توجه داش�ت تضعیف این حلقه زنجیره، عدم وصول به برنامه های 
توسعه ای ریلی و در راستای آن عدم وصول شرکت های معدنی و فوالدی 

به برنامه های سند چشم انداز 20 ساله را در برخواهد داشت.
بنابراین چالش عدم وجود درآمد پایدار کافی برای صنعت ریلی، نه تنها 
ادامه حیات ش�رکت ها و به طور کلی حمل و نق�ل ریلی را تهدید می کند 
بلکه مشکالتی با ابعاد فراتر  به دنبال خواهد داشت. صنایع کلیدی و مادر 
کش�ور جهت توسعه به حمل ریلی و بقای اقتصادی این صنعت نیاز دارند 
و الزم اس�ت برنامه ریزی جامعی برای نجات صنع�ت ریلی از بحران مالی 

پیشرو صورت گیرد.
راه کار حل این مشکل مشارکت صنعت فوالد در سرمایه گذاری توسعه 
ریلی اعم از توسعه خطوط، بازسازی و دو خطه سازی و اضافه کردن واگن 

و لکوموتیو در مسیرهای مربوطه در کشور می باشد.
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