
مراسم افتتاح هشتمین نمایشگاه 
حمل و نقل ریلی با حضور 52 
شرکت از خانواده راه آهن در 

اسفندماه برگزار شد.
ســعید رســولی در حاشیه هشــتمین نمایشگاه 
بین المللــی حمل و نقل ریلــی، تجهیزات و صنایع 
وابســته در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: در این 
نمایشگاه شاهد امضای چندین سند تفاهم نامه و 
قــرارداد بودیم که در این قراردادها 1270 دســتگاه 
انــواع واگن بــاری و همچنیــن لکوموتیو توســط 
شــرکت های حمــل و نقــل ریلــی بــه کارخانه های 

سازنده داخلی ثبت سفارش شد.

 ساخت یک هزار دستگاه واگن در 
سال جاری توسط کارخانه های داخل
مدیرعامل شرکت راه آهن اظهار داشت: 2 هزار 
دســتگاه واگن در طول ســال کارخانجــات داخلی 

امکان ساخت دارند.
وی افــزود: در ســال 98 تعــداد 778 دســتگاه 
انواع ناوگان ریلی در کارخانجات داخلی ساخته شد. 
تا پایان ســال به رقم تولید یک هزار دستگاه واگن 
می رســیم و ایــن در حالی اســت که در ســال های 
گذشــته کارخانجــات تولیــد داخل با رکــود مواجه 
بودند که این چرخ به حرکت درآمد.  رسولی گفت: 
ظرفیت بیش از پنج ســال کل کارخانه های کشــور 
را امــروز ســفارش داریم و به تدریــج با هماهنگی 
کارخانجات داخلی، ساخت واگن ها انجام می شود.

 امضای قرارداد مربوط به استفاده 
از ظرفیت ماده 12 قانون رفع موانع 

تولید
مدیرعامــل شــرکت راه آهــن گفــت: حرکتــی با 
اســتفاده از ظرفیــت تبصــره 18 قانــون بودجــه و 
مــاده 12 قانون رفع موانع تولید و بســته حمایتی 
بیــن راه آهن، وزارت نفت و وزارت صمت در حال 
تدوین اســت که با تصویب آن، جهشــی در تولید 

داخل رخ می دهد.
وی بیــان کرد: در نمایشــگاه حمــل و نقل ریلی 
قــرارداد مربــوط بــه اســتفاده از ظرفیت مــاده 12 
قانــون رفع موانــع تولید برای یکی از شــرکت های 
ریلی کشــور به امضا رسید که طی آن حکم قانونی، 
هــر ســرمایه گذاری در صنعــت ریلــی کــه موجب 
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صرفه جویی ســوخت می شود، وزارت نفت اصل و 
سود سرمایه گذاری را به سرمایه گذار برمی گرداند.

رســولی افــزود: قــرارداد مربوط به اســتفاده از 
ظرفیــت ماده 12 قانون رفع موانع تولید برای یکی 
از شــرکت های ریلی کشور به امضا رسید که طی آن 
حکــم قانونی، هــر ســرمایه گذاری در صنعت ریلی 
که موجب صرفه جویی ســوخت می شــود، وزارت 
نفت،  اصل و سود سرمایه گذاری را به سرمایه گذار 

برمی گرداند.

 صدور اولین حواله حمل و نقل در 
بورس کاال تا پایان سال 

وی گفت: ســند همکاری عملیاتی بین شــرکت 
راه آهــن و بــورس کاال نیــز در ایــن نمایشــگاه بــه 
امضــا رســید که طی آن بــرای اولین بار در کشــور، 
ظرفیت هــای حمل و نقلــی ریلی موجود در بورس 
کاال عرضــه می شــود، کســانی کــه کاالی خــود را 
خریــداری می کنند نظیــر مواد معدنــی و فوالدی،  
همانجــا می تواننــد تیکــت حمــل و نقــل را هــم 
خریداری کنند که این موجب ارتقای بهره وری حمل 
و نقل می شود و رونق استفاده از حمل و نقل ریلی 
و کاهش قیمت تمام شده محصول در کارخانجات 
داخلی را به دنبال دارد. مدیرعامل شرکت راه آهن 
ادامــه داد: زیرســاخت ها در این حوزه مهیا شــده 
است و به زودی جلسه نهایی را با بورس کاال برای 
صدور اولین حواله هــا برگزار می کنیم و امیدواریم 
تا پایان امسال یا اوایل سال آینده اولین حواله ها 

صادر شود.

 تحویل 2 رام ریل باس 
رســولی افــزود: در نمایشــگاه امســال دو رام 
ریل بــاس کــه در مســیرهای حومــه ای اســتفاده 
می شــود و خودکشش است، تحویل بهره بردار شد 
که این با مشــارکت شــرکت کره ای تولید شده بود، 
اما مدیرعامل ایریکو اعالم کرد برای رســیدن برخی 
قطعــات ریل باس هــا، کره ای ها معطــل کردند و از 
این به بعد قطعات را داخلی سازی کرده و چند رام 

ریل باس باقی مانده را تحویل می دهیم.

 ایران روی ریل به سوی آینده
مدیرعامــل شــرکت راه آهــن بیــان کــرد: ســند 
چشــم انداز برای راه آهن داریــم و در قالب آن یک 

شــعار نظیر همــه راه آهن هــای دنیا بــرای راه آهن 
کشــور مصوب کرده ایــم که این شــعار »ایران روی 
ریل به ســوی آینده« اســت. وی با اشاره به مزایای 
حمل و نقل ریلی نسبت به  حمل و نقل جاده ای، 
بیان کرد: خودکشــش هایی نظیر ریل باس ها که در 
مســیرهای حومه ای کالن شهرها استفاده می شود، 
موجــب کاهش ترافیک، کاهش تصادفات رانندگی 

و کاهش آلودگی هوا می شود.

 ضمانت شرکت های خصوصی در 
بازار سرمایه از سوی راه آهن

مدیرعامل شــرکت راه آهن بیــان کرد: راه آهن با 
تصویــب قانونی در مجلس شــورای اســالمی این 
ظرفیت را پیدا کرد که به عنوان تنها شرکت دولتی 
بتوانــد بخــش غیردولتــی را برای اســتفاده از بازار 

سرمایه ضمانت کند.
رســولی افزود: این ظرفیــت قانونی را اجرایی و 
عملیاتی کردیم، چندین پروژه از طریق بورس تأمین 
مالی شــده اســت که یکی از آنها تولیــد لکوموتیو 
در واگن پارس اســت که اولیــن آن چند ماه پیش 
تحویــل شــد و دومیــن دســتگاه لکوموتیو پارس 
33 در اســفند امسال تحویل شد که محل تأمین 
مالی آن از بازار ســرمایه بوده است. وی تأکید کرد: 
طرح هــای ریلی کامال اقتصادی هســتند، ما تالش 
می کنیــم کــه آنهایی کــه در بازار ســرمایه جذابیت 
دارد، با اولویت به بســته های سرمایه گذاری جهت 

تأمین مالی از بازار سرمایه برسد. 

تولید چرخ منوبلوک قطار برای اولین 
بار در کشور

رســولی بیان کــرد:  امســال شــاهد تولید چرخ 
920 منوبلوک قطار توســط شرکت های داخلی برای 
اولین بار بودیم و وابســتگی در این باره از بین رفت 
و بدین ترتیب، چرخ ملی روی ریل ملی به حرکت 

درآمد.
مدیرعامل شــرکت راه آهن اظهار داشــت: برای 
حمایــت و تقویت تولیــد داخل، شــرکت راه آهن 
حتما حمایت می کند، بنا به تأکیدات مقام معظم 
رهبری، هر چه توســعه ریلی بیشــتر باشــد، ارزش 
افــزوده آن در اقتصاد کشــور بســیار زیاد اســت و 
می توانــد به همه بخش های کشــور برای توســعه 

کمک کند. 

29 شماره ۴۸ - اسفندماه ۱۳۹۹


