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«ایران » به انگیزه آغاز طرح برقی سازی راه آهن گرمسار  -اینچه برون گزارش می دهد

تحول ناوگان ریلی با سرعت برق
سهیال یادگاری
خبرنگار

بر اساس سیاستهای کالن کشور 30،درصد حمل بار و 20درصد جابهجایی مسافر
برعهــده راهآهن قرار گرفتــه و برای تحقق این دو هدف بســیار بــزرگ ،باید اقدامات
بزرگی در شبکه ریلی کشــور انجام شود .سرعت باالی حمل بار از طریق راهآهن ،آن
رایکیازمزایایاســتفادهازخطوطریلیکردهاســت،برایحملبارباکشتیبیندو
قاره 56روز زمان نیاز است درحالی که جابهجایی همان محموله با ریل در مدت12
روز امکانپذیر میشــود .توسعه و تکمیل شبکه راهآهن ایران با تمرکز بر کریدورهای
بینالمللــی ترانزیــت کاال و گســترش قطارهای پرســرعت ،برقیســازی خطوط و
استفاده بیشــتر از فناوری اطالعات مهمترین راهبردهای راهآهن در سالهای پیش
رو و مــورد توجه جدی دولت اســت .ارزش ترانزیت کاال از طریــق خطوط ریلی ،در
یک دوره 26ساله تا 2016میالدی ،از کمتر از 6تریلیون دالر در سال ،به مرز 19تریلیون
دالردرجهانرسیدهاستوایرانباتوجهبهاینکهیکیازپلهایارتباطیقطبهای
اقتصادیجهانیدرآسیاواروپااستمیتوانددرصورتبرنامهریزیوسرمایهگذاری
دراینزمینه،یکیازکشورهایمهمترانزیتکاالدرجهانباشد.

ایــن روزها نســل لکوموتیوهــای دیزلی و
دیــزل الکترونیک بســرعت در دنیا رو به
کاهش اســت .آمارهای اقتصادی نشــان
میدهــد که برقــی کردن راهآهــن یکی از
مراحل توسعه و پیشــرفت اقتصادی در
حمل و نقل هر کشــور محسوب میشود
کــه موجــب افزایــش ظرفیت و ســرعت
حمل بار و مسافر شده و مصرف سوخت
و تولیــد آالیندههــای زیســت محیطــی
و آلودگــی صوتــی را کاهــش میدهــد.
همچنیــن بــه گفتــه کارشناســان ریلــی،
برقــی کــردن راهآهــن بهعنــوان مقدمــه
مناسبی برای احداث راهآهن سریعالسیر
بهشــمار میرود .بر همین اســاس ســند

چشمانداز  ،1404شرکت راهآهن موظف
شــده اســت تــا  6هــزار کیلومتــر خطوط
ریلــی را برقیســازی کنــد .در چند ســال
گذشته سرمایهگذاریها و اقدامات جدی
در زمینــه توســعه حملونقــل ریلــی رخ
داده اســت .بهصورت متوســط در دولت
یازدهــم و دوازدهــم بیش از یک میلیارد
دالر بهطور مســتقیم از جانــب دولت در
حملونقــل ریلــی ســرمایهگذاری شــده
اســت و این جــدا از ســرمایهگذاریهایی
ب شده
است که از طریق سایر منابع جذ 
اســت .راهآهن در ســالهای اخیر شــاهد
تحوالت بسیار بزرگ و جدی بوده است و
نیازمند توسعه سریع اقتصادی و فراهم

شدن زیرســاختهای حملونقل است.
همچنیــن ارتباط با کشــورهای همســایه
و آســیای میانــه ،همســایگان جنوبــی و
افغانستان سبب توسعه اقتصادی کشور
میشود.
براساس آمار ،کشور ما دارای  196کیلومتر
راهآهن برقی در حال بهرهبرداری است،
این یعنی شــرکت راهآهن باید تا  10سال
آینــده حــدود  5831کیلومتــر خطــوط
برقی به خطوط ریلی خود اضافه کند .به
همیــن منظور طرح برقیســازی راهآهن
گرمســار – اینچــه بــرون بــرای رســیدن
بــه این هــدف طراحــی شــد .درحقیقت
در جریــان ســفروالدیمیر پوتیــن رئیــس
جمهوری روســیه به تهران در ســال  94و
پیرو همکاریهای دو کشــور ایــن قرارداد
بــه امضا رســید .ایــن طــرح ( )EPCFبه
طــول  495کیلومتــر ،بــا هــدف افزایــش
ظرفیت حمل بارهای ترانزیتی بهعنوان
یکــی از طرحهــای با اهمیت در توســعه
روابــط دو کشــور ایــران و روســیه تعریف
شــده و بــا تصویــب هیــأت وزیــران در
دســتور کار راهآهن قرار گرفت .در همین
زمینه شــرکت راهآهن بینالملل روسیه
( )RZDIاز ســوی دولت روســیه بهعنوان
پیمانکار اصلی قرارداد بــه راهآهن ایران
معرفی شــد تا ایــن اقــدام با اســتفاده از
تکنولوژی و تجربه طرف های خارجی به
بهترین وجــه صورت پذیرد .حاال شــاهد
آن هستیم که این طرح به تحقق پیوسته
و به این ترتیب اتصال روسیه و کشورهای
آســیای میانه از طریق شــرق دریای خزر
در ادامه این طرح بــه بنادر جنوبی ایران
و خلیج فارس محقق میشود.
 ëëتأمینمالیپروژه
بایــد توجــه داشــت کــه مزایــا و اهمیــت
حمــل و نقــل در کشــور آنقدر زیاد اســت
کــه با وجــود اعمــال فشــار و تحریمهای
کشــورهای خارجی برکشــورمان و کمبود
منابع ،مجلس ،پیرو بیانات رهبر معظم
انقالب بر آن شد تا منابع انجام این طرح
را تأمین کند.
ارزش قرارداد پروژه برقیســازی گرمسار
– اینچــه بــرون  1.2میلیــارد یورو اســت و
برهمین اســاس 15درصد از هزینه طرح
از محل منابع داخلی و صندوق توســعه

کشــور و 85درصــد از محــل وام دولتــی
روسیه تأمین میشود.
در این طرح ،برقیســازی مســیر ،تأمین
لکوموتیوهــای برقــی ،ســاخت و تجهیــز
دپوهــای تعمیراتــی لکوموتیــو ،اصــاح
مســیر ،ســازههای فنی و تونل ها ،توسعه
خطــوط ایســتگاهها ،ارتقــای سیســتم
عالئم و ارتباطات و تأمین ماشــینآالت
نگهداری شــبکه برق در نظر گرفته شده
اســت .در نتیجــه ایــن طــرح ،ســرعت
بهرهبــرداری  120الــی  160کیلومتــر بــر
ســاعت و ظرفیت مســافری  7زوج قطار
مســافری در ایــن مســیر خواهــد شــد.
همچنین شرکت راهآهن قادر خواهد بود
تا در این مســیر با سرعت  100کیلومتر بر
ســاعت ،ظرفیت بار را ساالنه به  9الی 10
میلیون تن برساند.
ëëامتیازاتیکهنبایدنادیدهگرفتهشود
باید در نظر داشت که این طرح امتیازات
متعدد ملی – اقتصــادی و اجتماعی در
مسیر دارد و نبایستی در بررسی این طرح
از امتیازات آن غافل شد.
از جمله امتیازات ملی این طرح ،توسعه
صادرات و واردات ،افزایش درآمد ارزی،
کاهش مصرف سوخت و اتالف انرژی به
شــمار میآید که هریک از این اهداف در
سطح ملی کارایی بسیار باالیی در اقتصاد
کشــور دارد .همچنیــن این طــرح اهداف
اقتصادی را نیز بهدنبال دارد که میتوان
بــه افزایــش تنــاژ حمــل بــار و ظرفیــت
جابهجایــی مســافر ،افزایــش ســرعت
بهرهبــرداری کاهــش زمان ســیر ،کاهش
بهــای تمــا م شــده حمــل بــار و مســافر،
کاهش هزینههای بهرهبرداری ،تعمیر و
نگهداری اشاره کرد .توسعه اقتصادی در
هر بخشی از کشور توسعه اجتماعی را نیز
بهدنبال دارد به نحوی که اجرای این طرح
اشتغالزایی ،افزایش قابلیت اطمینان و
ایمنی ســفر ،افزایش جذابیت سفر برای
مسافر ،کمک به توسعه اجتماعی و رفاه
ســاکنان شهرها و مناطق مجاور مسیر ،را
بهدنبال دارد .در نهایت این طرح اهداف
محیــط زیســتی را نیــز دنبــال میکند که
میتــوان بــه کاهــش آلودگیهای ناشــی
از ســوختهای فســیلی ،امکان بازیافت
انرژی مصرفشــده ،کاهــش هزینههای

براساس سند چشمانداز  ،1404شرکت
راهآهن موظف شده است تا 6هزار کیلومتر
خطوط ریلی را برقیسازی کند .در چند
سال گذشته سرمایهگذاریها و اقدامات
جدی در زمینه توسعه حملونقل ریلی
رخ داده است .بهصورت متوسط در دولت
یازدهم و دوازدهم بیش از یک میلیارد
دالر بهطور مستقیم از جانب دولت در
حملونقل ریلی سرمایهگذاری شده است
پاکسازی محیط زیســت ،کاهش آلودگی
صوتی را از جمله این اهداف عنوان کرد.
ëëآغازتحولفناوریدرحوزهریلی
بــه گفته وزیــر راه در مراســم افتتــاح این
پــروژه ،برقیســازی راهآهــن گرمســار –
اینچــه بــرون در حقیقــت آغــاز تحــول
فنــاوری در حوزه ریلی به شــمار میرود.
عبــاس آخونــدی در ایــن بــاره اظهــار
داشت :در نتیجه این اقدام سرعت قطار
در ایــن مســیر  ۲برابر و حمل بــار  ۴برابر
میشــود .نکته مهم این پروژه آن اســت
کــه همزمان تحــول حوزه ریلی بواســطه
رشد تکنولوژی ،شاهد تبدیل لکوموتیوها
از شــکل دیزلــی بــه لکوموتیوهــای برقی
هســتیم که این امر حمل بار مضاعف با
سرعت و ایمنی بیشــتر را به همراه دارد.
وزیر راه و شهرســازی با یادآوری اینکه در
ســه ماه گذشته توافق شــده بود که پروژه
برقیســازی گرمســار – اینچــه بــرون در
۱۱تیر ماه افتتاح شــود ،افــزود :همزمانی
ایــن اقــدام بــا خــروج امریــکا از برجــام
نشــاندهنده آن اســت کــه تهدیدهــای
امریــکا نمیتوانــد مانــع همــکاری دیگر
کشورها با ایران شود.
ëëســرمایهگذاری یک میلیارد دالری برای
توسعهریلی
درایــن بــاره مدیرعامــل راهآهــن گفــت:
برقیسازی مسیر گرمســار -اینچه برون،
راهآهــن را بــه هــدف افزایــش حمــل
بــار تــا  ۳۰درصــد نزدیــک کرد .ســعید
محمــدزاده با تأکید بر اینکه برقیســازی

این مســیر موجب تقویت کریدور شمال
– جنــوب میشــود ،افــزود :ایــن اتفــاق
ماحصل مذاکرات گسترده میان مقامات
ایران و روسیه است.
ëëبرقیســازی  6هــزار کیلومتــر خطــوط
راهآهندردستورکار
در همین حال همزمان با آغاز عملیات
اجرایــی این طرح معاون فنی و زیربنایی
راهآهن تأکید کرد که برقیسازی نزدیک
بــه  ۶هــزار کیلومتــر خطــوط راهآهــن
براساس تکالیف سند  1404در دستور کار
راهآهــن اســت و عملیات اجرایــی پروژه
برقیسازی راهآهن گرمسار -اینچه برون
بهعنــوان یکــی از طرحهــای بــا اهمیــت
در این زمینه به شــمار مــیرود و موجب
توســعه بیشــتر روابــط دو کشــور ایــران و
روســیه میشــود .بــا توجــه بــه اهمیــت
برقیسازی راه آهن گرمسار -اینچه برون
در افزایــش ظرفیت حمل و نقل کریدور
شــمال  -جنــوب ،طــرف روســی متعهد
شــده این پــروژه طبق قــرارداد طی چهار
سال و چهار ماه به اتمام برسد .براساس
قرارداد امضا شده ،کارشناسان ایرانی در
روســیه ،ایران یا برخی کشــورهای جهان
آموزشهای الزم را میبینند که میتواند
تحوالت بزرگی را در صنعت حمل و نقل
ریلــی ایران بــه وجــود آورد .برای تکمیل
نــاوگان ایــن خــط ،ســاخت ۲کارخانــه
لکوموتیوســازی و مرکز آمــوزش کارکنان
در دستور کار قرار میگیرد تا نیازهای این
پروژه تأمین شود.

