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«ایران» از خودکفایی در تولید برخی قطعات صنعت ریلی گزارش میدهد

سهیال یادگاری
خبرنگار

ایسنا

با توجه به کارآمدی شبکه ریلی در جابهجایی
بار و مســافر ،این صنعــت از نظر تکنولوژی و
افزایــش طول در نقاط شــهری ،بین شــهری
و بین کشــوری بسرعت توســعه یافته است.
بــا توجه بــه ویژگیهایــی مانند حجــم باالی
جابهجایی بار و مســافر ،مصرف انرژی بسیار
کمتــر از حملونقل جادهای ،ایمنی و راحتی
بیشــتر مســافر و هزینــه کمتــر ،رونــد بهبــود
کارآمــدی و افزایــش طــول شــبکه ریلــی در
کشورهای مختلف همچنان ادامه دارد.
افزایش ســرعت ســیر هــدف مهم بعدی
در گســترش خط آهن اســت که در کشورهای
توســعه یافتــه و بســیاری کشــورهای دیگــر با
استفاده از تکنولوژیهای نوین مورد توجه قرار
گرفته است .ایران نیز در  8سال گذشته توسعه
صنعــت ریلــی و افزایــش خطــوط داخلــی و
اتصال به خطوط بینالمللی را در دســتور کار
قــرار داده اســت و همزمان با آن تالش شــده
تــا ســاخت قطعات مــورد نیــاز ریل و نــاوگان
داخلــی بومیســازی شــود .بــه ایــن ترتیب با
داخلیسازی قطعات ،صرفهجویی ارزی هم
انجام شــده اســت .درحال حاضر شــبکههای
ریلی مــورد بهرهبــرداری در دنیا به دو دســته
معمولــی ،بــا حداکثرســرعت  160کیلومتــر
درساعت و پرســرعت با حداقل سرعت 250
کیلومتر در ســاعت ،دســتهبندی میشود .اما
با وجود ســابقه طوالنی مدت صنایع ریلی در
کشور ،رشد آن با ظرفیتهای باالی موجود در
کشور به لحاظ موقعیت منطقهای ،متناسب
نبــوده اســت و شــبکه ریلــی ایران کــه حداکثر
ســرعت طراحــی آن  160کیلومتر در ســاعت
است ،در گروه شبکه ریلی معمولی قرار دارد.
با توجه به آمارهای موجود در کشــور که نشان
دهنده سهم بســیار پایین کمتر از  10درصدی
شــبکه ریلــی در کل حملونقــل بار و مســافر
اســت ،بهــرهوری خطوط موجود نیــز بهدلیل
فرسودگی بخش عمدهای از ناوگان و نبود زیر
ساختهای قوی برای پشتیبانی از آنها ،پایین
اســت .بــرای افزایــش بهــرهوری و کارآمــدی

ناوگان ریلی کشور و نوسازی آنها ،توجه ویژه به
تقویت زیرساختها و توسعه و تقویت صنایع
داخلــی بــرای تولید و تأمین مــواد ،قطعات و
مجموعههای مورد نیــاز لکوموتیوها ،واگنها
و ســایر تجهیــزات مرتبــط و پشــتیبان صنایع
ریلی الزم و ضروری است .طول خطوط ریلی
کشــور بیش از  14هزار کیلومتر است و  14هزار
کیلومتــر خط ریلی هــم در دســت مطالعه و
ســاخت اســت .در چند ســال گذشــته اتصال
 5اســتان کشــور به خط ریلی محقق شــده و 4
اســتان دیگر هــم تا  1400به شــبکه سراســری
متصل میشود.
ëëتولیدریل
در زیرســاختهای ریلــی ،در حــال حاضر
خــط آهن بــا اســتفاده از ریل تولیدی ســاخته
میشــود.در سال  98نخســتین ریلهای ملی
در ذوبآهن تولید شــد .ذوبآهــن تولید ۱۰۰
فگذاری کرده
هزار تن ریل را برای سال  ۹۹هد 
تا با تحویل آن توسعه خطوط ریلی با سرعت
باالیی انجام گیرد.شرکت ذوبآهن اصفهان
متعهد است که تا افق چشــمانداز سال ۱۴۰۴
نیــاز ریــل کشــور را تأمیــن کند .نخســتین ریل
تولیدی در راهآهن میانه  -بســتانآباد نصب
شــد و در محورهای میانه  -اردبیل ،همدان -
سنندج ،چابهار  -زاهدان و ریلگذاری راهآهن
رشــت  -کاســپین نیــز از ریــل ملــی اســتفاده

میشــود.به گفتــه متولیــان بخــش ریلــی بــا
تولیــد ریل در داخل بیــش از  100میلیون دالر
صرفهجویی ارزی امکانپذیر میشود.
ëëخودکفاییدرتولیدناوگان
عــاوه بر تولیــد ریل ،تولید نــاوگان هم در
دستور کار قرار گرفت .در حال حاضر ،ایران در
تولید واگن باری بــه خودکفایی صددرصدی
دســت یافته اســت .از ابتدای ســال تا دی ماه
 ۴۵۶لکوموتیو ،واگن باری و مسافری در کشور
تولید شــده و قرار است تا پایان سال تعدادی
دیگر واگن به بهرهبرداری برسد.تا افق ،1404
کشور به  ۲۰هزار واگن باری ۲۰۰ ،دستگاه واگن
مســافری و  2000دستگاه واگن مترو نیازدارد.
در حال حاضر  8شــرکت در زمینه تولید ریل
داخلی فعال است.
یسازی4600قطعه
ëëداخل 
بــرای توســعه صنعــت ریلــی در زمــان
تحریم ،بومیســازی قطعــات و تولید ریل و
ناوگان ملی در دســتور کار قرار گرفته اســت.
برای رســیدن به خودکفایی در بخش ریلی،
در ســال گذشته بســتر بارگذاری و ایجاد یک
ســامانه الکترونیک فراهم شــد .این سامانه
در حــال حاضــر عملیاتــی شــده و در اختیار
عموم اســت .در این ســامانه بیــش از  4هزار
و  600قطعــهای که در کشــور تولید میشــود
با مشــخصات فنی ،بارگذاری شده است .در

این بخش استفادهکنندگان از این قطعات و
تجهیزات میتوانند با مراجعه به این سایت،
از تولیــد قطعــه در داخــل مطمئن شــوند و
قطعــات را تأمین کننــد .پیــش از راهاندازی
ســامانه ،بســیاری از قطعاتی که اکنون تولید
میشــود هــم وارد میشــد .یکــی ازقطعات
مهمی که امسال تولید آن شروع شد سیستم
ترمز قطار است .تاکنون در دنیا فقط  ۳کشور
ترمزهــای نــاوگان ریلــی را تولیــد میکردند.
به گفته مســئوالن شــرکت راهآهن ،ایران در
زمینه تولید ترمز قطار بهصورت صددرصد
تولید سیســتم ترمز ملــی را انجــام داده و از
واردات بهصورت کامل قطع وابستگی کرده
اســت.قطعه مهم دیگری که ساخت آن در
داخل شــروع شــده چرخ منوبلوک است که
تا پیش از این صددرصد وابســته بودیم .این
چــرخ قطعهای اســت کــه بســیار در قطارها
اســتفاده میشــود االن تولیــد آن در داخــل
شــروع شده و قطع وابستگی کامل از واردات
این چرخ که قطعــهای راهبردی در صنعت
ریلی است ،شروع شده است.
ëëموفقیتدرتولیدداخلی
کــوروش وثیق مهــر ،مدیرعامل شــرکت
توگو
گســترش صنایــع ریلــی ایــران ،در گف 
بــا «ایــران» ،با اشــاره به دســتیابی ایــران به
فنــاوری تولیــد قطعــات مورد نیــاز صنعت
ریلی گفت :در سالهای اخیر اتفاقات خوبی
در صنعــت ریلی و در بخــش خودکفایی در
حــال شــکلگیری اســت .الزم اســت بدانیم
شــاخص توفیق راهآهــن در کنارامنیت و کم
آالیندهتریــن صنعــت و بهعنوان ســبزترین
روش حمــل و نقــل ،میــزان بــار و مســافری
اســت کــه جابه جــا میکنــد .عواملــی چون
کمیــت نــاوگان و ســرعت ناوگان و سیســتم
سیر و حرکت اهمیت بسیار زیادی در تحقق
این شــاخص دارند ولی طول خطوط ریلی و
توسعه زیرساختها بهرهبرداری در راهآهن
از اهمیــت بیشــتری برخوردار اســت ،هم به
لحاظ کیفی و هــم به لحاظ کمی .وی افزود:
در زیرســاخت ،طول مســیر ریلی و ســرعت
مجاز در آن میتواند قابلیتهای جابه جایی

ضمن رد محرمانه بودن حساب از سوی مسئول سازمان برنامه و بودجه

ابعاد جدید بدهی  ۱۲میلیارد دالری دولت به صندوق توسعهملی

رئیــس امــور پایــش تعهدات دولــت و تجهیــز منابع
سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه بدهیهای
دولت به صندوق توسعه ملی در سال  ۱۴۰۰سررسید
میشــود و میــزان آن  ۱۲میلیــارد دالر اســت ،اظهــار
کــرد :اما بــا توجه به شــرایط خاص درآمــدی دولت،
وضعیت اعتبارات و با تصمیم هیأت امنای صندوق
توســعه ملــی بازپرداخــت ایــن بدهی تا شــهریورماه
ســال  ۱۴۰۱امهــال شــده و از آن زمــان بازپرداخــت
تســهیالت دریافتــی دولــت از صندوق توســعه ملی
آغاز خواهد شــد .مژگان خانلو با اشــاره بــه اینکه در
نامه مقام معظم رهبری به بازپرداخت بدهی دولت
تأکید شــده اســت ،گفت :بــا توجه به امهــال صورت
گرفته آنچه برای سال  ۱۴۰۰قرار است پرداخت شود

حدود  3هزار میلیارد تومان است که این بازپرداخت
از محــل درآمدهــای نفتــی دولــت و از مــازاد فروش
یک تا یک میلیون و  ۵۰۰هزار بشــکه انجام میشود.
رئیــس امــور پایــش تعهــدات دولت و تجهیــز منابع
سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه دولت بدهی
 ۱۲میلیــارد دالری خــود بــه صنــدوق توســعه ملی را
تأییــد کرده و مورد توجــه قرار داده  ،یادآور شــد :این
بدهــی موضوع محرمانه و پنهانی نیســت و حســاب
و کتاب مشــخص اســت که چقدر دولــت بدهی دارد
و چقــدر بایــد بازپرداخت شــود .این رقــم  ۱۲میلیارد
دالر از ســوی ذیحســاب دیوان محاســبات که مسئول
بررســیهای حسابهای صندوق است نیز مشخص
و اعالم شــده اســت .وی در رابطه با ارقــام متفاوت از

بدهی دولت به صندوق توســعه ملی بیان کرد که ۱۲
میلیارد دالر ،بدهی سررســید شــده دولت به صندوق
توســعه ملی اســت و بدهــی شــرکتهای دولتــی و یا
وابســته به دولت را دربرنمیگیرد .خانلو یادآور شــد:
براســاس بنــد الحاقــی بــه تبصــره  1قانــون بودجــه
هیــأت نظــارت صندوق توســعه ملی مکلف اســت
کــه میــزان مطالبــات صنــدوق از دولت بــه تفکیک
تســهیالت ارزی ،ریالی و زمان سررســید رســیدگی و
تا پایان فروردین هر ســال مشخص کرده و هر شش
ماه یکبار گزارش آن را ارائه کند ،از سویی باید دولت
تمامی تســهیالت سررسید شده دریافتی از صندوق
را براســاس گزارش هیأت نظارت از محل مازاد یک
میلیون بشکه فروش نفت پرداخت کند / .ایسنا

بهــرهوری ناوگان را افزایــش دهد و اهداف را
قابل دســتیابی میکند .برای مثال ،سوزن از
کلیدیتریــن اجــزای زیر ســاخت ریلی بوده
و خودکفایــی و ظرفیتســازی در تولیــد آن
از اهمیــت بســیار باالیــی برخــوردار و نشــان
توســعه صنعت ریلی در کشــور است .راهی
که از ســنوات گذشــته و توســط مهندســان و
متخصصــان در خودکفایــی ایــن محصــول
آغاز شــده است امروز به نقطه بسیار مهمی
رســیده و ایــن راه ادامــه دارد و هــر روز بــه
ایســتگاه جدیدی می رسد و امیدهای جدید
را ایجــاد میکنــد .وثیــق مهــر ادامــه داد :تا
دیــروز بــه ســاخت پیــچ و فنــر و قطعــات
زیــر ســری ســوزن رســیده بودیــم و امــروز
بــه تکــه مرکــزی رســیدهایم که متناســب با
اســتانداردهای روز دنیا جوشکاری هم شده
اســت .این موضوع میتواند منشأ تحوالتی
در صنعت ریلی باشــد که با شــور و اشتیاق
متخصصان داخلی شکل گرفته است .او در
ادامــه با بیان اینکه امروز به تکنولوژی برای
جوشــکاری تکه مرکزی دست پیدا کردهایم
کــه امــکان توســعه خطــوط پرســرعت و
اصــاح خطــوط قبــل را فراهــم میکنــد،
افــزود :آنچه ســالها با خروج ارز از کشــور و
خرید از شــرکتهای اروپایــی با قیمتهای
گزاف شکل می گرفت با همت مهندسان و
متخصصان تولید شده و مورد تأیید راهآهن
جمهوری اسالمی ایران قرار گرفته است .او
درباره سابقه استفاده از این نوع جوشکاری
در صنعــت حملونقل ریلی دیگر کشــورها
گفــت :ایــن نــوع جوشــکاری ابتدا در کشــور
امریــکا اتفــاق افتــاده و بعــد در کشــور ژاپن
در قســمت صنایع ریلی به حالت گســترده
اســتفاده شــده و در کشــور انگلیــس هــم از
ایــن روش در صنعــت ریلــی بخصوص در
قســمت تعمیــرات (شکســتگی قطعات از
جمله تکه مرکزی)اســتفاده میکنند .وثیق
مهر مهمترین عامل تأثیرگذار جهت رسیدن
به موفقیت در این امر مهم را استفاده از تیم
فنی و مهندســی متخصص و با تجربه و تیم
اجرایی ماهر عنوان کرد.

اخــــــبار

ساخت  4600قطعه ناوگان ریلی درداخل

پاکسازی بازار الستیک از متخلفان

در پی بروز مشکالتی درباره کمبود و افزایش قیمت لوازم حمل و نقل عمومی بویژه ماشینآالت
سنگین مانند اتوبوس و کامیون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تخلفات بسیار زیاد در زمین ه توزیع
الستیک اظهار کرد :همه متخلفان و محتکران را به دستگاه قضایی معرفی کردهایم.
محمد اســامی درباره مشکالت به وجود آمده برای رانندگان و پیگیریهای صورت گرفته در
این زمینه اظهار کرد :در حال حاضر موجودی الستیک و ذخیره آن خوب بوده و توزیع نیز در حال
انجام اســت ،اما در کنار این مســأله تخلفات و اجحافهای فراوانی وجود دارد که در حال بررسی
است .وی ادامه داد :با توجه به اختیاری که دولت به ما داده ،جلسات پایش وضعیت حمل و نقل
کشور را با حضور همه دستگاهها مانند سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ،سازمان
تعزیرات حکومتی و همه کســانی را که مرتبط با مسأل ه الستیک هستند به صورت هفتگی برگزار
میکنیم و در حال حاضر توزیع الستیک با وقفهای مواجه شده که یکی از دالیل آن ،حذف سازمان
راهداری از چرخه توزیع این کاالی ضروری مورد نیاز رانندگان است که البته با پیگیریهای صورت
گرفته مصوبه ستاد تنظیم بازار را در این زمینه اصالح کردیم .به گفته اسالمی ،بسیاری از عوامل
توزیع الستیک تخلف کرده و الستیک را احتکار کرده بودند .برخی دیگر از آنها نیز الستیکی را که
باید با حواله به راننده میداده تحویل نداده یا اینکه الســتیک تقلبی به رانندگان داده بودند .در
همین راستا سازمان حمایت همه توزیعکنندگان متخلف الستیک را به دادگاه و سازمان تعزیرات
حکومتی معرفی کرده است و مشکلی در این زمینه نداریم .وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد :یکی
از مشکالتی که هماکنون در حوزه الستیک داریم این است که در برخی از شهرها الستیک با سایز
مــورد نظــر رانندگان وجود ندارد و مقرر شــده که از این به بعد واردکنندگان همان الســتیکی را که
مورد تأیید سازمان راهداری است از نظر جنس و کیفیت وارد کنند و برای توزیع الستیکهای تولید
داخل نیز در حال بررســی هســتیم و وزارت صنعت ،معدن و تجارت مکلف شده گزارش کاملی
از میزان تولید و عرضه الستیکهای داخلی ارائه دهد و ببینیم کدام یک از تولیدکنندگان کاهش
عرضه نسبت به تولیدشان داشتهاند که پرونده آنها را رسیدگی کنیم/.ایسنا

جریمه افراد فاقد بیمه نامه شخص ثالث مشخص شد

معاون نظارت بیمه مرکزی گفت :صندوق تأمین خسارات بدنی به اندازه حق بیمه یک سال
خودرو ،از فرد فاقد بیمه شخص ثالث جریمه اخذ خواهد کرد.
مفید امینی با اشــاره به جزئیات بخشــودگی ١٠٠در صدی جرایم بیمه شــخص ثالث اظهار
کرد :در بهمن ماه همه وســایل نقلیهای که چندین ســال دارای بیمه نامه نبودند میتوانند به
شــرکتهای بیمــه مراجعه کنند .شــرکتهای بیمــهای مکلف هســتند بــدون دریافت وجهی
بهعنوان جریمه وســیله نقلیه را بیمه کنند .او با اشاره به میزان جریمه دیرکرد تصریح کرد :اگر
فردی  ۵سال هم وسیله نقلیه خود را بیمه نکرده باشد ،صندوق بیمه خسارت بدنی به اندازه
یک سال جریمه دریافت میکند که بواسطه موافقت مجمع عمومی صندوق ما بخشودگی این
جریمه را اعالم کردیم .مفید امینی بیان کرد :در حال حاضر بالغ بر ٣٣میلیون وسیله نقلیه در
سطح کشور وجود دارد که از این تعداد حدود  ٧٠درصد آنها اقدام به خرید بیمه نامه شخص
ثالث کردند و ٣٠درصد از این تعداد فاقد پوشــش بیمه نامه شــخص ثالث هستند.این تبعات
اجتماعی و اقتصادی زیادی را برای افراد و جامعه در پی دارد / .باشگاه خبرنگاران جوان

نیازی به واردات گاز نیست

سخنگوی شرکت ملی گاز گفت :با اقدامات صورت گرفته و همکاری مردم میزان مصرف گاز
کاهش یافته است و نیازی به واردات گاز به کشور نخواهد بود.محمد عسگری ،با اشاره به مصرف
گاز در کشــور ،اظهــار کــرد :در حــال حاضر وضعیت مصــرف گاز متعادل بوده اســت و در روزهای
گذشــته شــرایط پایداری داشــتیم اما از مردم تقاضا داریــم که مدیریت مصــرف را ادامه دهند تا
بتوانیم پیک امسال را بدون مشکل سپری کنیم.
وی با تأکید بر اینکه اگر مردم رعایت کنند ،از سرما بدون مشکل در تأمین گاز عبور خواهیم کرد
و کار به واردات گاز نخواهد کشید ،تصریح کرد :آخرین آمار گویای مصرف  ۶۱۴میلیون مترمکعب
بوده که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است /.ایسنا

