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 برگزاری دوره آموزشی بازاریابی
 در بانک ایران زمین

دوره آموزشی بازاریابی بانک ایران زمین در ۳سطح 
روســا، معاونین و متصدیان شــعب اســتان های 
خراسان رضوی و شــمالی با تدریس رییس اداره 

تحقیقات و مطالعات بازار برگزار شد.
در این دوره آموزشــی در خصوص سرفصل هایی 
از جمله تعاریف و مفاهیم بازاریابی - شناخت انواع 
بازارها - چرخه عمــر محصول - بانکداری دیجیتال   
و معرفی برخی خدمــات و محصوالت بانک بحث 

و بررسی شد.

امضای تفاهم نامه توسعه همكاری 
بین بانك صنعت و معدن و گروه سایپا 
تفاهم نامه گســترش و توسعه همکاری به منظور 
تامین مالی و ارایه خدمات مالی بین بانک صنعت 

و معدن و گروه خودروسازی سایپا به امضا رسید.
به گــزارش روابط عمومی بانــک صنعت و معدن، 
دکتــر خورســندیان مدیرعامل ایــن بانک اظهار 
داشــت: گروه سایپا یکی از مشــتریان خوشنام و 
از با سابقه ترین شــرکت های تولید خودرو است 
و امضای این تفاهم نامه با هدف توســعه ســطح 
همکاری هــا و تامیــن مالی این خودروســاز در 
راستای تحقق رســالت بانک در حمایت از صنایع 
مهم و زیرساختی کشور است که بی شک با تجربه 
و توانمندی باالی مدیران این شــرکت، می توانیم 
شاهد درخشش این صنعت در تولید خودروهای با 
کیفیت باشیم. وی ادامه داد: بانک همواره در کنار 
شرکت ســایپا بوده و با برگزاری جلسات و تبادل 
نظر افق های بسیار روشــنی پیش روی همکاری 
های فی مابین خواهد بــود و قطعا با برنامه ریزی 
مناسب انجام شده، بهره وری افزایش یافته و هر دو 
طرف قادر به انجام تعهدات خود خواهند بود. دکتر 
محمــد علی تیموری مدیرعامل ســایپا نیز ضمن 
تقدیــر از همراهی و حمایت هــای بانک صنعت و 
معدن بیان داشــت:  در نظــر داریم تا فروش خود 
را افزایش دهیم و بر تولیــد خودروهای اقتصادی 
متمرکز شــده ایم و امیدواریم با اصالح ســاختار 
ســازمانی شــرکت، حذف فعالیت هــای نامرتبط 
بــا تولید و تقویت بخش های مهندســی و کنترل 
کیفیت گام های مهمی در ارتقای شرکت و افزایش 
کارایــی آن برداریم.همچنین عبدالرضا ولی اللهی 
معاون اعتبارات و راهبری شــعب با ارایه گزارشی 
از مجموع اقدامات انجام شــده بــرای تامین مالی 
شــرکت عنوان داشــت: بانک صنعــت و معدن و 
شرکت سایپا دو مجموعه  شناخته شده هستند که 
همکاریهای مشترک زیادی داشته اند و تفاهمنامه 

اخیر نیز در راستای توسعه این همکاری ها است.

روابط عمومی ها در خط مقدم 
تصویرسازی صحیح برای جامعه باشند 
دکتر ســید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و 
دارایی در آستانه روز روابط عمومی و در گردهمایی 
مدیران ارتباطــی وزارت اقتصاد مهمترین کارکرد 
روابط عمومی ها را تصویر ســازی درســت برای 

جامعه دانست.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، دکتر 
خاندوزی در این همایش که با حضور معاونان این 
وزارتخانــه، مدیران روابط عمومــی های بانک ها، 
بیمه هــا، ســازمان های تابعــه، ادارات کل امــور 
اقتصادی و دارایی استان ها و همکاران مرکز روابط 
عمومــی و اطالع رســانی وزارت اقتصاد در محل 
ساختمان مرکزی بانک مسکن برگزاری شد، ضمن 
تبریک روز ارتباطات و روابط عمومی به مدیران و 
کارکنان روابــط عمومی، گفت: ما غیر از خصومت 
خارجی و دشــمنان و بدخواهان بیرونی و بیش از 
آن ها، در یک کشاکش با جریان هایی از ذی نفعان 
اقتصادی قرار داریم کــه با تحول و تغییر در نظام 

منافع اقتصادی مخالف هستند.
وزیرامــور اقتصادی و دارایی افزود: به عبارت دیگر 
وضع موجود و ســهم بری های معوج و غلط فعلی 
که موجب فربه شــدن برخی جریان های اقتصادی 
شــده، مهمتریــن مطمح نظــر آنان اســت و هر 
سیاســت، نگرش و نظارتی که در پی این باشد که 
نظام سهم بری غلط موجود را تغییر دهد و آن را به 
نفع اکثریت و منفعت عمومی تغییر دهد با ســیلی 

از فشارها و برچسب ها مواجه می شود.
وی با بیان اینکه مصادیق این برخورد منفعت طلبانه 
علیه تحوالت اقتصادی زیاد اســت، گفت: در حوزه 
مالیاتی اقلیتی هســتند که باری از نظام اقتصادی 
کشــور بر نمی دارند و اگر عادالنه پیش برویم باید 
بیش از این در نظام مالیاتی نقش داشــته باشــند 
و درنظام بانکی، حوزه مناســبات گمرکی و ... این 

موارد وجود دارد.
دکتــر خاندوزی بــا بیان اینکه مدیــران ارتباطی 
هســتند که می توانند در وضعیت فشار رسانه ای، 
شــرایط را بــرای افکارعمومی به درســتی تبیین 
کنند، افزود: مدیــران ارتباطی و روابط عمومی در 
این شــرایط کمک کار اصلی مدیــران عالی رتبه 
اقتصــادی هســتند و مدیران مذکور بــدون بکار 
گرفتن ظرفیت ها و هنر همکاران ارتباطی و روابط 
عمومی درعرصه نبــرد اقتصادی موفقیت چندانی 

کسب نخواهند کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: درخواســت 
من این است که مدیران ارتباطی و روابط عمومی 
و همکاران مــان در ایــن بخــش جایــگاه خود را 
بازخوانی کننــد. باید توانمندتریــن، باهوش ترین 
نیروهای ســازمان ها برای روابط عمومی ها انتخاب 
شــوند زیرا روابط عمومی ها و جایگاه های ارتباطی 
هستند که در صف اول تبیین درست سیاست ها و 

چشم اندازهای آن برای مردم قرار دارند.

اخبـــار

رئیـس سـازمان ملـی اسـتاندارد گفـت: طبـق آنچه که 
بـه خودروسـازان ابالغ شـده تسـت تصادف بـرای تایید 

هـر نوعـی بایـد در نیمه اول امسـال انجام شـود.
مهـدی اسـالم پناه گفـت: انجـام دوبـاره برخی تسـت ها 
اسـتاندارد ریاسـت  از جملـه مصوبـات شـورای عالـی 
جمهـور بوده اسـت؛ شـورایی کـه بعد از ۲۰ سـال برای 
اولیـن بـار شـکل گرفتـه و ایـن نشـان از توجه ریاسـت 
جمهـوری دارد. تسـت تصـادف را بـه سـبک فناورانه و 
بـا علـم روز در اسـتاندارد های اجباری قلمـداد کردیم و 
شـرط ارتقـای کیفیـت خـودرو می دانیم. خودروسـازان 
متعهـد بـه انجـام اقداماتـی شـدند کـه تمـام مسـائل 

حـوزه کیفیـت خـودرو را در بـر خواهـد گرفت.
۱۵ بنـد در نظـر گرفته شـده که هـر کدام زمـان انجام 
خـود را دارد. درج QR کـد بـرای رهگیـری یکی از این 

اسـتاندارد ها بـود کـه در تولیـدات جدیـد در دسـتور 
کار خواهـد بـود.  در تسـت تصـادف ابـالغ کردیـم کـه 
بـرای تاییـد هـر نوعـی بایـد انجام شـود و پیـش بینی 
ایـن تسـت تصـادف  امسـال  اول  نیمـه  شـده کـه در 
 انجـام شـود، نظـر مثبـت وزیـر صمـت را هـم دریافـت 

کرده ایم.
اعـالم  اسـتاندارد  سـازمان  قبـل  سـال  اسـفند   ۲۴
دوبـاره  بایـد  داخلـی  خودرو هـای  تمـام  کـه  کـرد 
تسـت های دوره ای از جملـه تسـت تصـادف را داشـته 
تمـام  کـه  اسـت  شـده  ذکـر  نامـه  ایـن  در  باشـند. 
خودرو هـای داخلـی بـا تیـراژ بیـش از ۵ هـزار واحـد 
تسـت های دوره ای را بگذرانـد کـه در ایـن بیـن تسـت 
 برخـورد از روبـه رو و برخـورد جانبـی هـم ذکـر شـده 

است.  باشگاه خبرنگاران

رئیس سازمان ملی استاندارد

خودروساز ها تا شهریور برای تست تصادف مهلت دارند
وزیــر نفت اظهار کرد: امســال وزارت نفت بیش از ۴۰ 
پروژه جدید بــه ارزش ۳۰ میلیارد دالر آغاز خواهدکرد 
و تکیــه اصلی ما بــرای تأمین تجهیــزات این پروژه ها 

شرکت های داخلی است.
اوجی در حاشیه آخرین روز از بیست وششمین نمایشگاه 
بین المللی نفــت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی در جمع 
خبرنگاران با بیان اینکه این نمایشــگاه از بزرگ ترین و 
معتبرترین رویدادهای نفت و گاز جهان به شمار می آید، 
گفت: امســال بیش از ۱۲۰۰ شرکت داخلی و خارجی 
دانش بنیان در این نمایشــگاه حاضر شــدند. وی گفت: 
در حاشیه بیست وششمین نمایشــگاه بین المللی نفت، 
گاز، پاالیش و پتروشیمی که نســبت به نمایشگاه های 
سال های گذشــته بســیار پرشــورتر بود، قراردادها و 

تفاهم نامه های زیادی امضا شد. 

وزیر نفت با اشــاره به سخنان رئیس جمهوری در زمینه 
صــادرات خدمات فنی و مهندســی در بازدیدی که در 
آخرین روز از بیست وششــمین نمایشــگاه بین المللی 
نفــت، گاز، پاالیش و پتروشــیمی داشــت، اظهار کرد: 
تولیدکنندگان و شــرکت های دانش بنیان ایرانی در این 
سال های بسیار توانمند شــده اند از این رو باید گام های 

بلندی برای صدور خدمات خود بردارند.
اوجــی  افزود: امســال وزارت نفت بیــش از ۴۰ پروژه 
جدید بــه ارزش ۳۰ میلیــارد دالر آغــاز خواهد کرد 
که تکیــه اصلی ما برای تأمین تجهیــزات این پروژه ها 
شــرکت های داخلی هســتند.وی اظهار کــرد: وزارت 
نفــت برنامه های خوبــی برای حمایت از شــرکت های 
افزایــش صــادرات خدمــات فنــی  بــرای   داخلــی 

و مهندسی دارد.  فارس

وزیر نفت خبر داد:

آغاز ۴۰ پروژه جدید نفتی به ارزش ۳۰ میلیارد دالر

گزارش

بــا امضای تفاهمنامه همکاری بین بنیاد ۱۵خرداد ســتاد 
اجرایی فرمان امام و نهاد نمایندگی رهبری در دانشــگاه ها 
، فرایند ارائه تســهیالت فرزندآوری به زوج های دانشگاهی 

آغاز شد.
صبح امروز درمراســمی با حضور سرپرست ستاد اجرایی 
فرمان امام، رئیس نهــاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه ها ، مدیرعامل بنیاد ۱۵ خرداد و جمعی از مدیران 
ارشد این دو مجموعه تفاهمنامه همکاری طرح ملی ایراِن 
جوان با هدف حمایت از جوانی جمعیت و عضویت زوج های 

دانشگاهی در باشگاه خانواده مثبت ۵ به امضا رسید.
سرپرســت ســتاد اجرایی فرمان امام دراین مراسم اظهار 
کرد: از یکســال پیش و پس از پیوستن مجموعه بنیاد ۱۵ 
خرداد به ســتاد اجرایی فرمان امام ، مأموریت پیگیری و 
پرداختن به موضوعــات اجتماعی مهمی مانند فرزندآوری 
و جوانی جمعیت ، درمان نابروری و و مســائل خانواده رابه 
ایــن بنیاد واگذار کردیم و به صــورت جدی از روش های 

مختلف برای این هدف برنامه ریزی کردیم.
عــارف نوروزی با اشــاره به موج جدیــد فعالیت های این 
بنیاد و ارائه خدمات به زوج های دانشگاهی گفت: براساس 
تفاهمنامه ای که امروز با نهاد رهبری در دانشــگاه ها امضا 
کردیم ، به دانشــجویان دارای فرزند بــا اولویت دو فرزند 
و بیشتر خدمات و تســهیالت متنوعی ازقبیل یک میلیون 
تومان کارت هدیه به مادر،۲ میلیون تومان افتتاح حساب 
ســرمایه گذاری بلند مدت و ۱۵ میلیون وام قرض الحسنه 
خریــد کاال و .. اختصــاص می دهیــم. وی تصریــح کرد: 
بکارگیــری ظرفیت های کانون های دانشــجویی، برگزاری 
کارگاه های مشاوره، راه اندازی شبکه تسهیلگران جمعیت، 
راه اندازی مراکز مشــاوره و تدوین الگوی بومی فرزندآوری 

نیز جزو اهدافی است که در راستای اجرای این طرح دنبال 
می شــود. نوروزی تأکید کرد: ســتاد اجرایی فرمان امام از 
همیــن امروز این آمادگی را دارد تــا به محض اعالم نهاد 
رهبری در دانشگاه ها این خدمات را بدون درنگ ارائه کند 

و بر سرعت بخشی دراین امر مهم هم تأکید داریم.
سرپرســت ســتاد اجرایی فرمان امام خاطرنشــان کرد: 
درپرداختــن به موضوع جمعیت و تســهیل افزایش آن به 

شدت جدی هســتیم و در ســال های اخیر ستاد اجرایی 
فرمــان امام به عنوان نهاد پیشــتاز دراین زمینه قدم های 
بزرگی برداشــته و بــه عنوان یــک اولویت و سیاســت 

استراتژیک برای آینده کشور به آن نگاه میکند.
رئیــس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه ها 
نیز در این مراســم گفت: متاسفانه توجه به حفظ جمعیت 
جوان کشــور و فرزندآوری و تحدید نسل جزو موضوعاتی 

اســت که در دوره هــای قبل بــا غفلت همراه بــود و به 
حاشــیه های نامناسب گرفتار شد اما در سال های اخیر و با 
تأکید چندین باره رهبرمعظم انقالب ، حرکت هایی دراین 
زمینه آغاز شده که ســتاد اجرایی فرمان امام مانند سایر 
موارد به عنوان دستگاه پیشرو در این زمینه اقدامات بسیار 

خوبی را انجام داده است. 
حجت االسالم مصطفی رستمی افزود: فضای دانشگاهی در 
کشــور ما حدود ۴ میلیون عضو دارد که شــامل اساتید و 
دانشــجویان است و بایستی به درستی به موضوع جمعیت 
واقف شوند ، همچنین این قشر قطعا میتواند یک هسته و 
جمعیت اثرگذار در جریان رشد جمعیت کشور خواهد بود. 
وی افزود: ســتاد اجرایی فرمان امام مجموعه جهادی و با 
برکتی اســت که در حوزه محرومیت زدایی ، اشتغالزایی ، 
خدمات درمانی و اجتماعی نظیــر درمان زوج های نابارور 
تالش های ارزشــمند و بی بدیلی داشته است و امروز آغاز 
اجرای این طرح جدید در دانشــگاه ها آغــاز رقم خوردن 

اتفاقات خوب در کشور خواهد بود.
مســئول نهاد رهبری در دانشــگاه ها گفــت: معتقدیم در 
حوزه توســعه جمعیت ، پایین آوردن ســن ازدواج مولفه 
اصلی تری خواهد بود که جوانان بتوانند آماده شــوند تا اثر 
مســتقیمی در حوزه جمعیت داشته باشند. حجت االسالم 
رســتمی تصریح کرد: حوزه شــناختی و روانی این طرح 
بخش مهم تری اســت که در این تفاهمنامه در نظر گرفته 
شــده ، همچنین ظرفیت هــای قانونی خوبــی در حوزه 
جمعیت وجود دارد و سند ملی ازدواج دانشگاهیان مصوب 
شــورایعالی انقالب فرهنگی نیز منتظر ابالغ رییس جمهور 
اســت که با ابالغ آن زیرســاخت خوبی دراین حوزه ایجاد 

خواهد شد.

ارائه تسهیالت فرزندآوری به زوج های دانشجو توسط ستاد اجرایی فرمان امام  

امضای تفاهمنامه بین نهاد رهبری در دانشگاه ها و بنیاد 15 خرداد

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس با بیــان اینکه پیش نویس اصالح قانون بازار 
ســرمایه ظرف یک ماه آینده با جمع بندی نهایی به صحن علنی ارسال می شود، 
گفت: اقدامات اخیر دولت ســیزدهم در مســیر اصالحــات قیمتی یک فرصت 
تاریخی برای اقتصاد ایران است تا شفافیت و رقابت جایگزین رانت و فساد شود.
 »محمدرضا پورابراهیمی« درباره اهمیت شکل گیری این بورس در اقتصاد ایران 
افزود: در ابتدای مســیر بورس کاالی ایران طی ســال های گذشــته، پذیرش و 
ورود کاالهــای جدید با مقاومت هایی در بدنه دولت همراه بود اما با نگاه جدید و 
اقدامات دولت سیزدهم، بســیاری از مقاومت های گذشته در مسیر شفاف سازی 

اقتصاد با بهره گیری از بستر بورس کاال کنار رفته است. 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ساختار منطقی و کارشناسی بورس 
کاال و کمک این ســازوکار به سیاست گذاران اظهار کرد: پس از ثبت رکوردهای 
خیره بورس کاال در سال گذشته که منجر به معامله ۷۶ میلیون تن کاال به ارزش 
۶۳۰ هزار میلیارد تومان شــد، امروز مسیر برای توســعه ابزارهای مالی و تنوع 
کاالهای مورد معامله فراهم شده است که در این راه مهم، مجلس، دولت، صنایع 
و شــورای عالی بورس تاکید جدی به این موضوع دارند. به گفته پورابراهیمی با 

اصالحات قیمتی شــکل گرفته در اقتصاد ایران و ظرفیت های بازار ســرمایه با 
تاکید بر اســتفاده از ظرفیت های بورس کاال، باید در جلوگیری از رانت و فساد و 
بهبود شفافیت و رقابت در اقتصاد، تالش کرد که خوشبختانه رویه های فعلی قرار 
گرفتن در مسیر درســت را نشان می دهد. وی با اشاره اینکه در زنجیره تولید و 
مصرف کاالها و مواد اولیه با چالش مواجه هستیم، اظهار کرد: اقدامات اخیر دولت 
سیزدهم گام های جدی در ایجاد توازن تولید و تخصیص بهینه منابع بوده که در 
راستای بهره گیری از ظرفیت بازار سرمایه با تاکید بر بورس کاال، قاعده و نظام بازار 
 مــورد پذیرش قرار گرفته که این موضوع یک فرصت تاریخی برای اقتصاد ایران 
محسوب می شــود. پورابراهیمی با اشــاره به ظرفیت بورس کاال در مولدسازی 
دارایی هــای دولت ابراز امیدواری کرد در ســاختار تصمیم گیری و برنامه ریزی، 

دولت باید روی این مسئله تاکید و تکلیف کند تا در این بخش نیز شاهد استقرار 
شفافیت و عدالت باشــیم. به گفته پورابراهیمی در حوزه مولدسازی دارایی های 

دولت در بورس کاال اتفاقات مثبت رقم خورده و این رویه دنبال خواهد شد.
به گفته رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس، پــس از رونق معامالت صنعتی و 
معدنی و پتروشــیمی و فرآورده های نفتی، امروز نوبت به ورود گسترده کاالهای 
کشاورزی در بورس کاال رسیده که باید در این مسیر نیز اقدامات جدی در زمینه 
اصالحات اقتصادی بخش کشــاورزی صورت گیرد.وی با اشاره اینکه در آستانه 
تدوین برنامه هفتم توســعه هســتیم، اظهار کرد: صاحب نظران و کارشناسان در 
ایــن باره نظرهای خــود را ارایه داده اند و تصمیم هــا و برنامه ریزی های مطلوب 
در این باره شــکل گرفته و امید اســت در تابستان ســال جاری و قبل از ورود 
بــه بحث بودجه ســال ۱۴۰۲، این موضوع مــورد بحث و بررســی نمایندگان 
مجلس قــرار گیرد. پورابراهیمی در پایان تاکید کــرد: پیش نویس اصالح قانون 
بازار ســرمایه در کمیته تخصصی بازار ســرمایه در کمیسیون اقتصادی مجلس 
 بــه اتمام رســیده و ظرف یک ماه آینــده با جمع بندی نهایــی به صحن علنی

ارسال می شود.  ایرنا

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

 طرح اصالح قانون بازار سرمایه ماه آینده 
به صحن علنی مجلس می رود

هزینه سیاســی کردن پــروژه های ریلیما بــرای اجرای 
پروژه هــای اولویت دار و اقتصادی کمبود شــدید منابع 
مالی داریم لذا تا زمانی که با محدویت منابع مالی مواجه 
هســتیم اگر به دنبال اجرای پــروژه های غیر اولویت دار 
برویم از کم خردی و کم عقلی تصمیم گیران خواهد بود.
ایران نیاز به تحول عالمانه و هدفمند در توســعه شــبکه 
ریلــی دارد. به علــت پراکندگی جمعیــت در ایران)بجز 
پایتخت و چند شــهر بزرگ( حمل و نقل مسافری ریلی 
از توجیــه اقتصادی برخوردار نیســت.  هزینه احداث هر 
کیلومتر راه آهن بطور متوســط  بیــن ۲تا ۵میلیون دالر 
است)بســتگی به هموار بودن یا کوهستانی بودن مسیر( 
و کشور ما طی ۳ ســال آینده نیازمند احداث حداقل دو 
هزار کیلومتر خطوط ریلی جدید اســت. لذا بطور متوسط 
نیاز به حدود ۷ میلیارد دالر سرمایه گذاری در زیرساخت 
هــای ریلی داریم. ظلم بزرگ و نابخشــودنی اســت که 
در مســیرهایی شبکه ریلی احداث شــود که اولویت دار 
نمی باشــند. اولویت را نیز اقتصــاد طرح تعیین می کند 
هر مســیری که ســود حاصل از جابجایی بار و مسافر در 
مدت حداکثر ۷ سال معادل اصل سرمایه گذاری نشود آن 
مســیر غیر اقتصادی است و باید فکر سرمایه گذار در آن 
طی سه سال آینده را کامال فراموش کرد. ما برای اجرای 
پروژه هــای اولویت دار و اقتصادی کمبود شــدید منابع 
مالی داریم لذا تا زمانی که با محدویت منابع مالی مواجه 

هســتیم اگر به دنبال اجرای پــروژه های غیر اولویت دار 
برویم از کم خردی و کم عقلی تصمیم گیران خواهد بود.
در حال حاضر بجز مسیر مشهد به تهران سایر مسیرهای 
ریلی در بخش مسافری یاغیر اقتصادی هستند یا حاشیه 
ســود اندکی دارندو در اکثر مســیرها کوچکترین توجیه 
اقتصادی در بخش مسافری وجود ندارند و برخی مسیرها 
زیــان ده نیز می باشــند. آنچه پروژه های ریلی را ســود 
ده می کند حمل بار اســت. خط آهــن ۴۰۰ کیلومتری 
کــه نیاز به حدود یک میلیارد دالر ســرمایه گذاری دارد 
حداقل می بایست سالی ۱۴۰ میلیون دالر سود مستقیم 
و غیر مســتقیم برای اقتصاد ملی به دنبال داشته باشد. با 
لحاظ کرایه  ۲۰ دالر برای هر تن حمل بار در مسیر هزار 
کیلومتری اجرای پروژه خط آهنی ســود ده اســت هفت 
میلیون تن بار در ســال به کل شبکه ریلی کشور  اضافه 
نماید. با لحاظ اینکه انتقــال بار از جاده به ریل منجر به 
کاهش شــش برابری مصرف گازوئیل بــه ازای حمل هر 
تن بار می شــود و با لحــاظ قیمت جهانی یک دالر برای 
هر لیتر گازوئیل محاســبات فوق تغییر می کند. چنانچه 
پنج میلیون تن بار در مســافت هزار کیلومتر شبکه ریلی 
جابجا شــود منجر به چه میــزان کاهش مصرف گازوئیل 

خواهد شد؟
کامیون ها برای حمل هر تن بار در مسیر هزار کیلومتری 
حــدود ۲۰ لیتــر گازوئیل مصرف می کننــد یعنی برای 
جابجایــی ۵ میلیون تن بار در مســیر هــزار کیلومتری 
حدود صد میلیون لیتر گازوئیل به ارزش صد میلیون دالر 
مصرف می کنند.اگر این ۵ میلیون تن بار به شــبکه ریلی 
منتقل شــود بجای صد میلیون دالر کمتر از ۱۷ میلیون 

دالر گازوئیــل مصرف خواهد شــد و از این منظر به ازای 
انتقال هر ۵ میلیون تن بار از جاده به ریل با لحاظ مســیر 
هزار کیلومتری 8۳ میلیون دالر به نفع اقتصاد ملی خواهد 
شــد. حال چنانچه منافع 8۳ میلیــون دالری را به منافع 
احداث پــروژه های ریلی اضافه کنیــم احداث خط آهن 
۴۰۰ کیلومتری که ســه تا ۴ میلیون تن بار به کل شبکه 
ریلی اضافه نماید اقتصادی می باشــد. )با لحاظ جابجایی 
بار در مســافت هزار کیومتر( البته وقتــی خطوط ریلی 
احداث می شــوند قطارهای مســافری نیز در آن خطوط 
تردد می کنند و مســیرهایی که مســافر زیادی دارند بر 

جذابیت و اقتصادی بودن طرح می افزایند.
از بین پروژه های ریلی کشــور پــروژه هایی که ظرفیت 

مناسبی برای جابجایی بار دارند به ترتیب عبارتند از:
- مسیر  رشت - انزلی

اتصال راه آهن رشــت به آستارا  بســتر را جهت ترانزیت 
تا ده میلیون تن بار از کشــورهای شمالی ایران به سمت 
جنوب فراهم می کند. این مســیر کوتاه از اهمیت بسیار 

باالیی برخوردار است.
- مسیر عسلویه به شیراز

اجرای خط آهن مســتقیم از عســلویه به شــیراز بستر 
مناســبی جهت جابجایی حدود پنج میلیــون تن بار در 
این مســیر می باشــد. از جمله این بارها عبارتند از کود 
اوره پتروشیمی های شیراز و لردگان، محصوالت پلیمری 
تولیدی در عسلویه که به مقصد داخل کشور و کشورهای 
اطراف حمل می شــوند، محصوالتی چون LPG و ســایر 
محصوالت گاز و مایع. انحراف این مسیر به سمت بوشهر 
در واقع سیاسی کردن پروژه است. از منظر اقتصادی خط 

آهن می بایست از شیراز بدون انحراف و مسیرهای اضافه 
به سمت عسلویه ریل گذاری شود.

- اتصال راه آهن کرمانشاه به خط آهن عراق
اتصال راه آهن کرمانشاه به مرز عراق و به دنبال آن اتصال 
راه آهن سراســری ایران به عراق و سوریه و ترکیه مواهب 
اقتصادی بسبار ارزشــمندی برای کشور به دنبال دارد و 
این پروژه از ارزش ویژه ای برخوردار اســت. این مسیر از 

نظر جابجایی بار و مسافر اقتصادی می باشد
-مسیر اصفهان به ازنا

طول مســیر راه اهن اصفهان تا ازنا حدود ۳۲۲ کیلومتر 
اســت. احداث این خط آهن منجر بــه اتصال خط آهن 
عسلویه شیراز به کرمانشــاه و عراق و ترکیه خواهد شد. 
همچنیــن این خط آهــن  بندر عباس را به کشــورهای 
عراق و ترکیه و سوریه متصل می کند. این از نظر قابلیت 
جابجایی مســافر نیز از اولویت های ریلی می باشــد. این 
مسیر ریلی انتقال سنگ آهن از معادن چادرملو و سنگان 
و بافق به فوالد خوزســتان را تسهیل می کند این مسیر 

اتصال شیراز به استان های غربی را تسهیل می نماید
- مسیر رشت به آستارا

پروژه در حال اجرای خط آهن رشــت به آستارا خط آهن 
سراسری ایران را به آذربایجان و شمال غرب آسیا و شرق 
اروپا متصل می کند و قابلیت مناسبی جهت جابجایی بار 
دارد. هر گونه تصمیم گیری در خصوص پروژه های ریلی 
به دلیل حجم سرمایه گذاری و محدودیت منابع و تاثیرات 
گسترده انها می بایست در چارچوب محاسبات اقتصادی 
باشد و تحت هیچ شــرایطی پروژه های ریلی نباید تحت 

تاثیر فشارهای سیاسی و باندی قرار گیرند.

یادداشت

یلی وژه های ر ینه سیاسی کردن پر هز

سید حسین میرافضلی


