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 مقدمه
کــه فرآینــد توســعه  حمــل و نقــل ریلــی از جملــه بخش هــای زیربنایــی اقتصــاد اســت 
اقتصــادی را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد و اســاس مبــادالت بازرگانــی و کلید توســعه اقتصادی 
و اجتماعــی بــه شــمار مــی رود1. وجــود امکانــات حمل ونقل کارآمــد در افزایــش رفاه اجتماعی 
کــه  اهمیــت قابل توجهــی دارد. بــه همیــن ســبب، حمــل و نقــل از جملــه حوزه هایــی اســت 
اغلــب کشــورها بــه آن توجــه ویــژه ای دارنــد2. ازجملــه مزایــای ترانزیــت بــرای کشــور می تــوان 
بــه کســب درآمــد اقتصــادی، افزایــش قــدرت در برابــر تهدیــدات بیرونــی و تقویــت زیرســاخت 
کشــور اشــاره نمــود3. در ایــن میــان حمل ونقــل ریلــی نســبت بــه دیگــر انــواع  اقتصــادی 
حمل ونقــل مزیت هــای ویــژه ای دارد4 کــه از جملــه آن هــا می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره داشــت: 
کاهــش مصــرف ســوخت5، ایمنــی بیشــتر، کاهــش آلودگــی محیط زیســت و افزایــش آســایش 

ســفر.

کد خبر: 24743 1.  پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی/ 
کد خبر: 2234701 2.  خبرگزاری مهر/ 

کــه در صــورت جــذب تنهــا ده درصــد  کانــال ســوئز بــه هــزار میلیــون تــن رســید  کاال از  3.  در ســال 2016 حجــم جابجایــی 
کشــور می شــد. از ایــن بــار، درآمــد 30 میلیــارد دالری نصیــب 

4.  اقتصاد برتر
ع حمل و نقل، میزان 85 درصد در مصرف سوخت صرفه جویی می گردد. 5.  در این نو

http://news.mrud.ir/news/24743
https://www.mehrnews.com/news/2234701/حمل-و-نقل-کلید-توسعه-اقتصادی-لزوم-تشکیل-شرکتهای-حمل-و-نقل-روستایی
http://www.eghtesadbartar.com/blog/اهمیت-شبکه-ریلی-برای-توسعه-اقتصاد/
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شکل1-مزیتهایحملونقلریلینسبتبهحملونقلجادهای

قرارگرفتــه  بین قــاره ای  اتصــال  کانــون  در  خــود  جغرافیایــی  موقعیــت  ســبب  بــه  ایــران 
اســت. بــرای بهره منــدی از ظرفیــت ترانزیــت ریلــِی بین المللــی، ضــرورت دارد پروژه هــای 
ــدور  کری ــق  ــوان از طری ــا بت ــت داری ماننــد خــط ریلــی چابهار-ســرخس تکمیــل شــود ت اولوی
شــمال-جنوب، ظرفیــت درآمدزایــی بنــدر شــهید بهشــتِی چابهــار را فعــال نمــود. به طورکلــی 
کریدور هــای ترانزیتــی شــمال-جنوب  کریدورهــای عبــوری از ایــران را می تــوان بــه دو دســته 
کــرد1. ازجملــه دسترســی هایی ناشــی از فعال ســازی  کریدورهــای شــرقی- غربــی تقســیم  و 

ــر اشــاره نمــود: ــه مــوارد زی ــوان ب ــدور ترانزیتــی شــمال -جنــوب، می ت کری
اتصال کشــورهای جنوب و جنوب شــرقی آســیا به روســیه، اروپا و کشــورهای حوزه قفقاز   

)شاخه غربی(
اتصــال کشــورهای حــوزه2CIS بــه آب هــای آزاد، کشــورهای حــوزه خلیج فارس، قــاره آفریقا   

)شــاخه شرقی(
کیلومتــر خــط ریلــی در کشــور بــه حــدود صدوبیســت تــن ریــل نیــاز دارد3 و  در احــداث هــر 

ک  کریدورهــای عبــوری از خــا کریــدور شــمال- جنــوب نســبت بــه ســایر  کــه مزیــت ایــران در  1.  خاطــر نشــان می ســازد 
ایــران بیشــتر اســت.

کشــورهای مســتقل مشــترک المنافع شــامل: روســیه، اوکرایــن، آذربایجــان، ارمنســتان، ازبکســتان، ترکمنســتان،    .2
گرجســتان تاجیکســتان، قرقیزســتان، قزاقســتان و مولــداوی و 

کد خبر: 596657 ک/  3.  پایگاه خبری تحلیلی تابنا

http://www.tabnak.ir/fa/news/596657/%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87
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در حــال حاضــر هزینــه واردات هــر تــن ریــل، تقریبــًا 1000 دالر بــرآورد می شــود. بــر اســاس ســند 
چشــم انداز 20 ســاله در افق 1404، کشــور باید از 25 هزار کیلومتر خط ریلی برخوردار باشــد1. 
کــه در  بــر ایــن اســاس و جهــت تحقــق ایــن هــدف، بــه حــدود 2 میلیــون تــن ریــل نیــاز اســت 
صــورت عــدم تولیــد ریــل در داخــل کشــور2، حــدود 2 میلیــارد دالر ارز از کشــور جهــت واردات 
ریــل خــارج خواهــد شــد3. در جــدول زیــر آمــار واردات ریــل از ســال 92 تــا 96 ذکرشــده اســت.
جدول1-میزانوارداتریلاز1392تا1396)منبع:آماراتاقبازرگانی،صنایعوکشاورزیتهران(

هشتماههاول13921393139413951396سال

میزان واردات ریل 
)میلیون دالر(

22436214681

بــر اســاس آمــار فــوق، طــی 5 ســال اخیــر، واردات ریــل رونــدی افزایشــی دارد. الزم اســت ذکــر 
شــود کــه در کنــار ایــن میــزان خــروج ارز از کشــور، در برخــی ســال ها، تحریم هــا باعــث شــد کــه 
میــزان واردات ریــل بــه کشــور بــا مشــکالت و موانعی روبه رو شــود. به نحوی که مطابــق گزارش 

مرکــز پژوهش هــای مجلــس، در برهــه ای واردات ریــل بــه کشــور تقریبــًا غیرممکن شــده بود4.
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سال

نمودار1-میزانواردات)هزارتن(ازسال85تا92)منبع:آماراتاقبازرگانی،صنایعوکشاورزیتهران(

کشور وجود دارد کیلومتر شبکه ریلی اصلی در  1.  خاطرنشان میسازد در حال حاضر حدود 11 هزار 
کشــور اســت؛ مســأله دیگــر فرآینــد  2.  واردات ریــل از چنــد منظــر اشــکاالتی جــدی دارد؛ نخســت، مســأله خــروج ارز از 
کننــده داخلــی مزایایــی ماننــد رشــد تولیــد ناخالــص  غ از ایــن مســائل، خریــد از تولیــد  کشــور؛ فــار ج  طوالنــی خریــد از خــار

کشــور اشــتغال ایجــاد می کنــد. داخلــی بــه همــراه خواهــد داشــت و همچنیــن بــرای 
کد مطلب: 106821 3.  روزنامه تعادل/ 

گزارش مرکز پژوهش های مجلس - مهر 1395   .4

http://www.taadolnewspaper.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-57/106821-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C
http://www.taadolnewspaper.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-57/106821-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C
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هم اکنــون بــرای توســعه شــبکه ریلــی کشــور و بــرای ایجــاد خط آهــن در مســیرهایی هم چون 
چابهــار - ســرخس، شــلمچه - بصــره، قزویــن - رشــت - آســتارا و اهــواز - اصفهــان نیــاز مبرم به 

ریل وجــود دارد.
بــه منظــور تکمیــل پروژه هــای نیمه تمــام ریلــی، احــداث خطــوط جدیــد ریلــی، بی اثــر کــردن 
تحریم هــا و جلوگیــری از خــروج ارز از کشــور، خودکفایــی در عرصــه حمل ونقــل ریلــی اهمیــت 
به ســزایی دارد. خاطرنشــان می ســازد کشــور در عملیــات عمرانــی مرتبــط بــا ریل گــذاری )پــل 
ک  و تونــل و ...( و ادوات روســازی و زیرســازی در ایــن بخــش )باالســت، تــراورس، رول پــال
و پابنــد و ...( بــه خودکفایــی رســیده اســت و تنهــا حلقــه باقی مانــده بــرای تکمیــل زنجیــره 
خودکفایــی و قطــع کامــل وابســتگی در توســعه زیربنــای حمل ونقــل ریلــی، تولیــد ریل اســت.

در ســال های اخیــر اقداماتــی بــرای تولیــد ریــل در داخــل کشــور صــورت گرفــت؛ لکــن هیچ گاه 
تولیــد ریــل محقق نشــد. 

ذوب آهــن به عنــوان تولیدکننــده انحصــاری ریــل و دولــت به عنــوان تنهــا خریــدار، هرکــدام 
دیگــری را مقصــر در عــدم تولیــد ریــل می داننــد و یکدیگــر را بــه اهمــال کاری متهــم می کننــد. 
ایــن گــزارش می کوشــد تــا ضمــن بررســی اقدامــات صــورت گرفتــه در عرصــه تولیــد ریــل ملــی، 
گــزارش تــالش  مواضــع مســئولین دولتــی و ذوب آهــن را در ایــن رابطــه مــرور نمایــد. در ادامــه ی 
می شــود تــا تصویــری روشــن از پیشــنهادهای صاحب نظــران در رابطــه بــا تولیــد ریل ملــی ارائه 

گردد.
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تاریخچه قراردادها و تفاهم نامه ها
اولیــن قــرارداد میــان ذوب آهــن و راه آهــن بــرای تولیــد ریــل ملــی بــه حــدود 20 ســال قبــل 
برمی گــردد. طــی دودهــه اخیــر قراردادهــای مربــوط بــه تولیــد ریــل ملــی بــه علــل مختلــف راه 
کــه پــس از گذشــت 2 دهــه از اولیــن قــرارداد، ریلــی تحویــل  گونــه ای  بــه جایــی نبرده انــد. بــه 
خریدار)راه آهــن( نشــده اســت. در ادامــه، به صــورت مختصــر ایــن قراردادهــا و تفاهم نامه هــا 

بررســی می شــود.

تفاهم نامه سال 1373

اولیــن همــکاری میــان دو شــرکت ذوب آهــن و راه آهــن بــه دهــه 70 برمی گــردد. در ایــن دهــه، 
تقریبــًا تمــام ادوات توســعه خطــوط راه آهــن بــه جــز ریــل بــه تولیــد انبــوه رســیده بــود. بــه همیــن 
ســبب و جهــت تولیــد ریــل، در ســال 73 اولیــن تفاهم نامــه بیــن شــرکت ســهامی ذوب آهــن 
اصفهــان و شــرکت راه آهــن جمهــوری اســالمی ایــران بــه امضــاء رســید. بــر ایــن اســاس، 
ذوب آهــن بایــد بــه تولیــد ریــل از نــوع U33 - ریــل موردنیــاز راه آهــن در آن ایــام- می پرداخــت. 
لکــن پــس از تولیــد نخســتین ســری از محصــوالت ذوب آهــن، بــه دلیــل آنچــه کیفیــت پاییــن 
گردیــد1.  ریــل تولیــدی از ســوی راه آهــن عنــوان می شــد، تولیــد ریــل ادامــه نیافــت و متوقــف 

کد خبر: 1417889 1.  خبرگزاری تسنیم/ 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/03/1417889/واردات-ریل-از-شرکت-های-ترکی-و-هندی-دولت-خریدار-ریل-ذوب-آهن-نیست
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تفاهم نامه سال 1387

14 ســال پــس از تفاهم نامــه ســال 73 ، ذوب آهــن و راه آهــن مجــددًا بــر ســر میــز مذاکــره آمدنــد 
و تفاهم نامــه ای را امضــا نمودنــد. لکــن پــس از مدتــی بــه علــت مخالفــت شــرکت راه آهــن -بــه 
بهانــه از رده خــارج بــودن ریل هــای تولیــدی ذوب آهــن بانــام1U33 - ایــن تفاهم نامــه نیــز بــه 
ســرانجام نرســید 2. ریــل تولیدشــده در ایــن مرحلــه از کیفیــت فنــی باالتــری برخــوردار بــود، امــا 
ــا  ــوع U33( ب ــه تعویــض ریل هــای قدیمــی )از ن کــه در دهــه هشــتاد اقــدام ب شــرکت راه آهــن 
کــه  ریل هــای روز دنیــا )از نــوع UIC60( کــرده بــود، خواســتار تولیــد ریــل جدیــد شــد. امــا ازآنجا
تولیــد آن نیازمنــد صــرف زمــان و هزینــه مجــدد بــود، پیگیری هــای ذوب آهــن متوقــف گردید.

تفاهم نامه سال 1393

هزینه هــای زیــاد و موانــع موجــود بــر ســر راه واردات ریــل باعــث شــد مجــددًا در ســال 93 
ــرمایه 200  ــا س ــن ب ــار ذوب آه ــن ب ــرد. ای گی ــورت  ــن ص ــن و ذوب آه ــن راه آه ــدی بی ــق جدی تواف
میلیــارد تومانــی اقــدام بــه خریــد خــط تولیــد مــدرن ریل از کشــور آلمان نمــود3. این توافــق برای 

کنــون عملیاتــی نشــده اســت. کــه تا گرفــت5  تولیــد ریــل از نــوع UIC604 صــورت 

قرارداد سال 1395 

ــوع U33 بیــن شــرکت را ه آهــن و  ــن ریــل از ن ــرارداد تولیــد 40 هــزار ت ــان مــاه ســال 95 ق در آب
گردیــد. بــر طبــق ایــن قــرارداد شــرکت ذوب آهــن متعهــد  شــرکت ذوب آهــن اصفهــان منعقــد 
شــد در فــاز اول و ظــرف مــدت 5 مــاه، 40 هــزار تــن ریــل از نــوع U33 تولیــد نمایــد و پــس ازآن 
تولیــد انبــوه ریــل UIC60 -کــه موردنیــاز خطــوط اصلــی و مناســب بــرای ســرعت های بــاالی 

کیلومتــر بــر ســاعت اســت- آغــاز شــود6؛ اّمــا، ایــن قــرارداد نیــز بــه مرحلــه اجــرا نرســید.  160

کیلومتر بر ساعت است. ع ریل مناسب سرعت های زیر 160  1.  این نو
2.  همان

کد خبر:37686 3.  پایگاه خبری - تحلیلی مقاومتی نیوز/ 
کیلومتر بر ساعت است. ع ریل مناسب سرعت های باالتر از 160  4.  این نو

کد خبر: 1417889 5.  خبرگزاری تسنیم/ 
کد خبر: 148457 6.  پایگاه خبری تین نیوز/ 

http://moqavemati.net/37686/شرکت-ذوبآهن-ریل-پیشرفته-ملی-تولید-می/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/03/03/1417889/واردات-ریل-از-شرکت-های-ترکی-و-هندی-دولت-خریدار-ریل-ذوب-آهن-نیست
http://www.tinn.ir/بخش-ریلی-29/148457-گام-مقدماتی-برای-خودکفایی-در-تولید-ریل-برداشته-شد
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تفاهم نامه سال 1396

آخریــن تفاهم نامــه ای کــه میــان شــرکت ذوب آهــن اصفهــان و راه آهن منعقد گردیــد، مربوط 
کــه بیــن ذوب آهــن و شــرکت ســاخت و توســعه  بــه ســال 96 اســت. بــر اســاس تفاهم نامــه ای 
کــه ذوب آهــن پــس از تحویــل 40 هــزار  زیربناهــای حمل ونقــل کشــور صــورت گرفــت، بنــا شــد 
ــرای  ــد را ب ــن ریــل جدی ــرارداد ســال 95( ، 25 هــزار ت ــه ق ــوط ب ــه راه آهــن )تعهــد مرب ــن ریــل ب ت

شــرکت ســاخت، البتــه بــا ضمانــت 5 ســاله تولیــد نمایــد1.

کد خبر: 13961018000461 1.  خبرگزاری فارس/ 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961018000461
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تکلیف قانونی
بــا توجــه بــه اهمیــت خودکفایــی در تولیــد ریــل ملــی و بی نتیجــه مانــدن تولیــد ریــل طــی دو 
کلــی اقتصــاد مقاومتــی و همچنیــن برنامــه ششــم توســعه، بــر  دهــه اخیــر، در سیاســت های 

گردیــده اســت. کیــد  ترانزیــت و گســترش زیرســاخت های آن تأ

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی

کیــد  در بنــد»9« از ایــن سیاســت ها، بــر ترانزیــت و گســترش زیرســاخت های موردنیــاز آن تأ
شــده اســت. همچنیــن در بنــد »11« جهــت افزایــش قــدرت مقاومــت و کاهش آســیب پذیری 
اقتصــاد، توســعه پیوندهــای راهبــردی بــا کشــورهای خارجــی به ویــژه همســایگان مدنظــر قــرار 
می گیــرد. ایجــاد خطــوط ریلــی کــه کشــورها را بــه یکدیگــر متصــل نمایــد و یــا خطــوط ریلی که 
بتوانــد کاال را از بنــادر بــه داخــل کشــور گســیل کنــد، می توانــد بــرای تحقــق اهــداف ایــن بنــد، 

مفید باشــد.

برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

کیــد شــده  در 4 مــاده از برنامــه 5 ســاله ششــم توســعه1، بــر لــزوم توجــه بــه حمل ونقــل ریلــی تأ
اســت. طبــق مــاده )2( ایــن قانــون، حمل ونقــل ریلــی جــزو مســائل محــوری برنامــه محســوب 

کد خبر: 1014547 1.  مرکز پژوهش های مجلس/ 

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/1014547?keyword=قانون%20برنامه%20ششم%20توسعه
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می گــردد و دولــت بایــد طرح هــا و پروژه هــای مرتبــط بــا حمل ونقــل ریلــی را در بودجــه ســالیانه 
اعمــال نماید.

طبــق مــاده )52( بــر تســهیل شــرایط و کاهش مالیات ها برای ورود شــرکت های ســرمایه گذار 
کیــد می شــود. در مــاده مذکــور، تشــکیل شــرکت  خصوصــی بــه بخــش حمــل و نقــل تأ
حمل ونقــل ریلــی بــا هــدف ســاماندهی حاشــیه شــهرها و توســعه امــور حمل ونقــل ریلــی 
حومــه ای و ســاخت خطــوط مســتقل حومــه ای در زیرمجموعــه شــرکت راه آهــن جمهــوری 

ــرار می گیــرد. ــران مــورد اشــاره ق اســالمی ای
تــا پایــان برنامــه ششــم، 85 درصــد دانــش طراحــی و ســاخت  بــر اســاس مــاده )54(، 
تجهیــزات موردنیــاز صنعــت حمل ونقــل ریلــی شــهری و بین شــهری بایــد در داخــل صــورت 
گیــرد. همچنیــن وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت موظــف به حمایت از ســازندگان داخلی 
تجهیــزات موردنیــاز صنعــت حمل ونقــل ریلــی شــهری و بین شــهری و انتقــال فنــاوری بــرای 

واردات ریــل شــده اســت. 
بــر اســاس مــاده )57( دولــت مکلف خواهد بود عــالوه برافزایش اعتبارات حوزه حمل ونقل 
ریلــی در بودجــه ســاالنه، یــک درصــد )١%( منابــع حاصــل از فــروش نفــت و گاز ســهم دولــت را 
در قالــب بودجــه ســاالنه بــه وزارت راه و شهرســازی اختصــاص دهــد تــا طرح هــای حمل ونقل 

ریلــی بــا اولویــت مناطق کمتر توســعه یافته اجــرا گردند.
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ل تولیدکننده و  پاسخ  خریدار محورهای استدال
شــرکت ذوب آهــن اصفهــان1 به عنــوان تنهــا تولیدکننــده ریــل در داخــل کشــور، درخصــوص 
عــدم تولیــد و تحویــل نشــدن ریــل بــه شــرکت راه آهن، دالیلــی را مطرح نموده اســت کــه در ادامه 

بــه اهــّم آن هــا پرداختــه خواهــد شــد.

ناتوانی خریدار در تأمین مالی و تضمین خرید ریل

از جمله مواردی که مدیران ذوب آهن از آن به عنوان مانعی در مســیر تولید ریل یاد می کنند، 
ناتوانــی خریــدار ریــل در تأمیــن مالــی اســت. به زعــم مســئوالن شــرکت ذوب آهــن، منابــع ریالــی 
دولــت محــدود اســت و بــه همیــن ســبب، راه  آهــن نمی توانــد قــرارداد ریالــی بــا ذوب آهــن منعقد 
کنــد. در ایــن راســتا و از منظــر صادقــی، مدیرعامــل ذوب آهــن، مشــکل اصلــی تولیــد و تحویــل 

کارخانــه تولیدکننــده فــوالد ســاختمانی و ریــل در ایــران و بزرگ تریــن  1.  ذوب آهــن اصفهــان اولیــن و بزرگ تریــن 
ــع  ــواع مقاط ــوالد، ان ــن ف ــزار ت ــون و 600 ه ــت 3 میلی ــا ظرفی ــه ب ک ــت  ــه اس ــل در خاورمیان ــوالت طوی ــده محص تولیدکنن
کارخانــه ذوب آهــن اصفهــان در ســال 1350 بــه بهره بــرداری رســید.  فــوالدی ســاختمانی و صنعتــی را تولیــد می کنــد. 
کــه در جنــوب غربــی اســتان اصفهــان قــرار دارد، نقــش مهمــی در شــکل گیری دیگــر صنایــع فــوالدی  کارخانــه  ایــن 
کارخانه هــای ایــن شــرکت  کشــور را دارد. محصــوالت  ــه همیــن دلیــل، لقــب مــادر صنعــت فــوالد  ــران ایفــا نمــود و ب ای
ــازار داخــل ایــن محصــوالت در پروژه هــای  کشــور اروپایــی، آســیایی و آفریقایــی صــادر می شــود و در ب ــه بیــش از 23  ب
ج میــاد تهــران، نیــروگاه هســته ای بوشــهر، ســدهای بــزرگ و متــرو مورداســتفاده قرارگرفتــه ضمــن  بزرگــی همچــون بــر
اینکــه ریل هــای تولیــدی ایــن شــرکت بــه زودی در توســعه خطــوط راه آهــن ایــران مورداســتفاده قــرار می گیــرد / شــرکت 

ســهامی ذوب آهــن اصفهــان.

http://www.esfahansteel.ir/newcms_foolad
http://www.esfahansteel.ir/newcms_foolad
http://www.esfahansteel.ir/newcms_foolad
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ریــل از جانــب ذوب آهــن، عــدم توانایــی عقــد قــرارداد ریالــی از ســوی راه آهــن اســت1. دشــتیانه، 
ــه نحــوه  معــاون ذوب آهــن نیــز اختالف نظرهــای موجــود میــان ذوب آهــن و راه آهــن را مربــوط ب

پرداخت هــا دانســت و آن را بــه نبــود نقدینگــی در راه آهــن نســبت داد2.
خاطــر نشــان می ســازد بــر اســاس اطالعیــه روابــط عمومــی شــرکت ذوب آهــن در مردادمــاه 
96، درصورتی کــه مصرف کننــده )راه آهــن( مشــکلی در تأمیــن مالــی نداشــته باشــد، هیچ گونــه 

مشــکلی بــرای تولیــد ریــل وجــود نخواهــد داشــت3. 
از دیگر مواردی که مورد انتقاد مســئولین ذوب آهن قرار گرفته اســت، وجود برخی مشــکالت 
در قــرارداد و ضمانت نامه هــا اســت. بــر ایــن اســاس و طبــق اظهــارات صادقــی، مدیرعامــل 
ــه مســائل مالــی و نحــوه پرداخــت مبلــغ  شــرکت ذوب آهــن اصفهــان، تأخیــر در تولیــد ریــل ب
قــرارداد توســط شــرکت راه آهــن برمی گــردد؛ زیــرا قیمــت توافــق شــده از هزینــه تمام شــده تولیــد 
کــه دولــت  بــرای ایــن شــرکت، کمتــر اســت4. مردادمــاه 96 و طبــق گفتــه دشــتیانه، الزم اســت 
در قراردادهــای بعــدی بــرای وزارت راه بودجــه نقــدی بــرای خریــد ریــل در نظــر بگیــرد. همچنیــن 
مدیرعامــل ذوب آهــن ضمــن اشــاره بــه نداشــتن صرفــه اقتصــادی قــرارداد بــرای ذوب آهــن، بــر 
کیــد نمــود. از  لــزوم تجدیــد نظــر در قــرارداد 40 هــزار تنــی منعقدشــده بیــن ذوب آهــن و راه آهــن تأ

منظــر  وی، ذوب آهــن نمی توانــد صرفــًا بــا تهاتــر بــه تولیــد ریــل بپــردازد5 .
پاســخ�خریــدار:�تهاتــر��100میلیــارد�تومــان�بدهــی�ذوب�آهــن�بــه�راه�آهــن�بــا�هزینــه�تولیــد�ریــل�و�عقــد�قــرارداد�

ارزی�بــه�جــای�ریالــی

شــرکت راه آهــن بــه صــورت مســتمر در حــال ارائــه خدمــات حمــل و نقــل ریلــی بــه ذوب آهــن 
اســت. بــه واســطه خدمــات حمــل ونقــل ریلــی بــه ذوب آهــن6، میــزان بدهــی انباشــته ذوب آهن 

1.  پایگاه اطالع رسانی بورس پرس/ کد خبر: 51057
کد خبر: 96111709565 2.  خبرگزاری ایسنا/ 

کد خبر: 246278 3.  پایگاه خبری تحلیلی عیار آناین/ 
کد خبر: 2242 4.  پایگاه خبری تحلیلی فلزات اناین/ 

کــه تأمیــن مالــی بــه روش  کــه بیــن شــرکت را ه آهــن و شــرکت ذوب آهــن بــه امضــا رســید، توافــق شــد  5.  در قــراردادی 
کمبــود نقدینگــی توســط راه آهــن عنــوان شــد، قــرارداد بــه خریــد  گیــرد. در ادامــه بــه دلیــل آنچــه  پیــش خریــد صــورت 
کــرد تــوان چنیــن روشــی را نــدارد. ازایــن رو بحــث تأمیــن مالــی  کــه پــس از چنــدی راه آهــن اعــام  نقــدی تغییــر یافــت 

گشــت اّمــا از ســوی دو شــرکت دنبــال نشــد. ح  خارجــی نیــز بــرای قــرارداد مطــر
6.  بابت حمل مواد اولیه و محصوالت ذوب آهن

http://boursepress.ir/news/51057
https://www.isna.ir/news/96111709565/درخواست-۱۴۰-میلیون-یورو-برای-تولید-ریل-ملی
http://ayaronline.ir/1396/05/246278.html
http://www.felezatonline.ir/News-2242/قرارداد-میان-راه-آهن--و-ذوب-آهن،-اقتصادی-نیست/?id=2242
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بــه راه آهــن بــه 100 میلیــارد تومــان رســیده اســت. طبــق توافــق بیــن دو شــرکت در آبــان مــاه  95، 
هزینه تولید ریل با بدهی شــرکت ذوب آهن تهاتر خواهد شــد. در این راســتا و از منظر امرالهی، 
معــاون مدیــر پــروژه دوخطه ســازی و قطارهــای حومــه ای راه آهــن، برای قــرارداد حاضــر )تأمین 40 
هــزار تــن ریــل بــرای راه آهــن( عمــاًل کل وجــه از محــل بدهی هــای ذوب آهن به راه آهن تهاتر شــده 
اســت 1. بــه گفتــه وی، جهــت تأمیــن نظــر ذوب آهــن در رابطــه نحــوه تأمیــن مالــی در قــرارداد، بــا 

ایــن شــرکت قــرارداد ارزی منعقــد گردیــد2.

درخواست خرید ریل با بهای ارزان از سوی راه آهن

درخواســت خریــد ریــل بــا قیمــت پاییــن، از جملــه موانــع دیگــری بــه شــمار مــی رود کــه بــه زعم 
مدیــران ذوب آهــن ، ســبب توقــف تولیــد ریــل ملــی شــده اســت. در ایــن رابطــه و از منظــر معاون 
فــروش و بازاریابــی شــرکت ذوب آهــن، شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهای حمل ونقل کشــور، 
ریــل تولیــدی ذوب آهــن را ارزان تــر از ریــل خارجــی می خــرد3. مدیرعامــل ذوب آهــن نیــز بــا اشــاره 
بــه قیمــت پاییــن فــروش ریــل در قــرارداد منعقدشــده، قیمــت تفاهم شــده بــرای خریــد ریــل را 
پایین تــر از قیمــت تمام شــده ریــل بــرای ذوب آهــن دانســت. بــه گفتــه وی قیمــت ریــل بــه ازای 
هــر کیلــو در قــرارداد مذکــور 2400 تومــان اســت و از قیمــت تمام شــده ایــن محصول کمتر اســت. 

درحالی کــه دیگــر محصــوالت ذوب آهــن بیــش از 2400 تومــان قیمــت دارد4.
پاسخ�خریدار:�خرید�ریل�تولیدِی�ذوب�آهن�با�نرخی�معادل�شرکت�های�درجه�یک�اروپایی

امرالهــی، معــاون مدیــر پــروژه دوخطه ســازی و قطارهــای حومــه ای راه آهــن، ضمــن اشــاره بــه 
ــا قیمــت تولیــد ریــل  قیمــت 625 یورویــی بــرای هــر تــن ریــل در قــرارداد مذکــور، ایــن مبلــغ را ب
شــرکت های درجــه یــک اروپایــی برابــر دانســت5. مدیــرکل دفتر فنــی و بررســی طرح هــای راه آهن 
شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهــای حمل ونقــل کشــور نیــز ضمــن رد اســتدالل تولیــد کننــده 

کد خبر: 13961018000515 1.  خبرگزاری فارس/ 
2.  همان

کد خبر: 335182 3.  خبرگزاری ایمنا/ 
کد خبر: 2242 4.  پایگاه خبری فلزات آناین/ 

5.  همان

http://www.imna.ir/news/335182/راه-آهن-ریل-را-از-ذوب-آهن-گران-نمی-خرد
http://www.felezatonline.ir/News-2242/قرارداد-میان-راه-آهن--و-ذوب-آهن،-اقتصادی-نیست/?id=2242
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ــا وجــود اینکــه قیمــت پیشــنهادی ذوب آهــن از رقــم فهرســت بهــای1 ســال 96  اعــالم نمــود »ب
بیشــتر بــود، ولــی شــرکت راه آهــن ایــن پیشــنهاد را پذیرفــت2. 

عدم تمایل دولت به خرید ریل از ذوب آهن

از منظــر مدیــران شــرکت ذوب آهــن، دولــت و شــرکت های تابعــه آن تمایلــی بــرای خریــد 
ــد از تولیدکننــده داخلــی ترجیــح  ــه خری ــد و واردات ریــل را ب ریــل از ذوب آهــن اصفهــان ندارن
می دهنــد. در همین راســتا3 کجباف، ســخنگوی وقــت ذوب آهــن، در اظهارنظری اعــالم کرد: 
»در دهــه هشــتاد، ذوب آهــن 30 هــزار تــن ریــل تولیــد کــرد ولــی چــون خریــداری وجــود نداشــت، 
تولیــد متوقــف گردیــد4.« همچنیــن معــاون فــروش و بازاریابــی شــرکت ذوب آهــن بــا اشــاره بــه 
حمایــت دولت هــای خارجــی از صادرکننــدگان ریــل بــه ایــران بــا ارائــه فاینانس بــه آنها فاینانس 
دولت هــای خارجــی بــرای صــادرات ریــل بــه ایــران، از تمایــل وزارت راه بــرای تأمیــن ریــل از ایــن 
طریــق به جــای حمایــت از تولیدکننــدگان داخلی اشــاره نمود.5 به عقیــده وی، جذابیت مالی 
واردات بــرای افــراد ذی نفــع در آن، مانعــی مهــم در مســیر خریــد ریــل داخل محســوب می شــود6.

پاسخ�خریدار:�آمادگی�جهت�خرید�تمام�ریل�های�تولیدی�ذوب�آهن

مدیــران دولتــی اذعــان دارنــد کــه حاضرنــد تمــام تولیــدات ریــل ذوب آهــن را خریــداری کننــد. 
در ایــن راســتا و در پاســخ بــه ایــن اظهــارات ذوب آهــن، وزیــر راه و شهرســازی در مجلــس شــورای 
اسالمی، اردیبهشت ماه 96، آمادگی وزارت راه را برای خرید یکجای تولیدات ریل ذوب آهن 
اعــالم کــرد7 . همچنیــن خادمــی، معــاون وزارت راه و شهرســازی، نیــز صراحتــًا بــر خریــد تمامی 

تولیــدات ریــل راه آهن تاکید نمــود8.

1.  رقمــی کــه بــرای معاملــه ریــل بیــن شــرکت ســاخت و کارخانــه ذوب آهن  به تفاهم شــد، 3 میلیــون و 250 هــزار تومان بــه ازای 
هــر تــن بــود. در حالــی کــه رقــم فهرســت بهــای ســال 95 با احتســاب ضریــب باالســری، 2 میلیــون و 900 هزار تومان می شــد.

کد خبر: 13961018000461 2.  خبرگزاری فارس/ 
3.  خرداد 95

کد خبر: 596657 ک/  4.  پایگاه خبری تابنا
کد خبر: 335182 5.  خبرگزاری ایمنا/ 

کد خبر: 80106300061 6.  پایگاه خبری تین نیوز/ 
کد خبر: 3959989 7.  خبرگزاری مهر/ 

کد خبر: 1549346 8.  خبرگزاری تسنیم/ 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961018000461
http://www.tabnak.ir/fa/news/596657/ریل-هندی-جای-ریل-ملی-خروج-۴۰۰-میلیون-دلار-ارز-تنها-در-یک-پروژه
http://www.imna.ir/news/335182/راه-آهن-ریل-را-از-ذوب-آهن-گران-نمی-خرد
http://tnews.ir/تین-نیوز/7c80106300061.html
https://www.mehrnews.com/news/3959989/تولید-ریل-ملی-در-هاله-ای-از-ابهام-فاینانس-هندی-ها-به-کجا-رسید
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/07/26/1549346/150-هزار-تن-ریل-هندی-به-کشور-وارد-شد
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ل خریدار و پاسخ  تولیدکننده  محورهای استدال
کــه خریــدار  گفــت  در بخــش قبــل مواضــع ذوب آهــن و پاســخ دولــت تشــریح گشــت. بایــد 
ــه  کــه در ادامــه ب ــرای چرایــی عــدم تولیــد ریــل ملــی دارد  ــز مواضــع درخــور توجهــی ب ریــل نی

مهم تریــن آن هــا پرداختــه خواهــد شــد.

عدم توانایی ذوب آهن در تولید و تحویل ریل

 بر اســاس قرارداد منعقد شــده در ســال95، شــرکت ذوب آهن باید تا پایان آن ســال، 40 
هــزار تــن ریــل بــه راه آهــن تحویــل مــی داد. مدیــران دولتــی همــواره بــر عــدم تحقــق تعهــدات 
کیــد دارنــد. بــه اذعــان مســئولین راه آهــن، ذوب آهــن  آمادگــی تحویــل ریــل را  ذوب آهــن تأ
کــری، معــاون شــرکت ســاخت  نــدارد و از  زمان بنــدی عقــب اســت. در همیــن رابطــه ذا
بــرای  بــه پیگیری هــا  بــا اشــاره  کشــور، مردادمــاه 96،  و توســعه زیربناهــای حمل ونقــل 
تأمیــن و تحویــل ریــل از ســوی ذوب آهــن، از عــدم تحویــل ریــل از ســوی ذوب آهــن خبــر 
ی، ذوب آهــن نتوانســت بــه تولیــد حداقلــی برســد و مشــکالت اولیــه  داد1. بــه بیــان و
ــب  ــه عق ــن را ب ــن، ذوب آه ــل راه آه ــدزاده، مدیرعام ــن محم ــل را دارد2. همچنی ــد ری تولی

کد خبر: 96050201137 1.  خبرگزاری ایسنا/ 
کد خبر: 263604 2.  پایگاه خبری تحلیلی عیار آناین/ 

https://www.isna.ir/news/96050201137/هنوز-منتظر-ریل-ملی-هستیم
http://ayaronline.ir/1396/09/263604.html
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مانــدن از زمان بنــدی بــرای تولیــد و تحویــل ریــل متهــم نمــود1. بــه زعــم امرالهــی2 بــا وجــود 
گذشــت بیــش از یــک ســال از قــرارداد  و پیگیری هــای راه آهــن، ذوب آهــن نتوانســته ریــل 
ــی، معــاون راه آهــن، در اظهارنظــری عنــوان  ــد3. همچنیــن یزدان تأییدشــده را تولیــد نمای
کــه ریــل آمــاده بــرای تحویــل بــه مشــتری  کــه ذوب آهــن هیــچ گاه اعــالم نکــرده اســت  کــرد 

ــار دارد4. را در اختی
پاسخ�تولیدکننده:�ریل�های�تولیدی�در�ذوب�آهن�مورد�تأیید�شرکت�بازرس�راه�آهن�هستند

مدیــران ذوب آهــن، ضمــن مناســب خوانــدن کیفیــت ریــل تولیــدی، بــر طــی موفقیت آمیز 
کیــد دارنــد. در ایــن راســتا قیصــری، مدیــر راه آهــن  آزمایش هــای فنــی نمونــه ریــل تولیــدی تأ
کیفیــت ریــل تولیــدی ذوب آهــن را قابل قبــول دانســت5.  و ترابــری شــرکت ذوب آهــن، 
همچنیــن معــاون فــروش و بازاریابــی ذوب آهــن بــا اشــاره بــه خریــد خــط تولیــد پیشــرفته از 
کیفــی ســرد و  ــه ذوب آهــن آزمون هــای  کارخان کــه ریــل تولیــدی  ــرد  ک کشــور آلمــان، اشــاره 
گــرم را بــا موفقیــت گذرانــده اســت و بدین وســیله بومی ســازی ریــل را اعــالم نمــود6. شــیرین 
کیفیــت ریــل تولیــدی ذوب آهــن، اعــالم  کیفیــت ذوب آهــن نیــز بــا حمایــت از  پــرور7، مدیــر 
کیفیــت ریــل داخلــی باالتــر  کــرده و  کیفیــت ریــل را تأییــد  کــه شــرکت بــازرس راه آهــن  کــرد 
کــه  از ریل هــای خارجــی و بعضــًا فراتــر از اســتانداردهای اروپایــی اســت. ضمنــًا بایــد افــزود 
کتــور فــروش ریل هــای تولیــدی بــرای تحویــل  دشــتیانه، بهمــن مــاه 1396 از آمــاده بــودن فا

بــه خریــدار خبــر داد8.

کد خبر: 1553636 1.  خبرگزاری تسنیم/ 
2.  معاون مدیر پروژه دوخطه سازی و قطارهای حومه ای راه آهن

کد خبر: 13961018000515 3.  خبرگزاری فارس/ 
کد خبر: 96110200706 4.  خبرگزاری ایسنا/ 

کد خبر 1532010 5.  خبرگزاری صداوسیما/ 
کد خبر 235150 6.  پایگاه خبری تحلیلی عیار آناین/ 
کد خبر: 2242 7.  پایگاه خبری تحلیل فلزات آناین/ 

کد خبر: 335182 8.  خبرگزاری ایمنا/ 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/08/01/1553636/ذوب-آهن-از-برنامه-تولید-ریلی-ملی-عقب-است?ref=tnews
https://www.isna.ir/news/96110200706/برای-حمایت-از-ریل-ملی-چه-باید-می-کردیم-که-نکردیم
http://www.iribnews.ir/fa/news/1532010/تولید-موفقیت-آمیز-ریل-ملی-در-ذوب-آهن-اصفهان-فیلم
http://ayaronline.ir/1396/02/235150.html
http://www.felezatonline.ir/News-2242/قرارداد-میان-راه-آهن--و-ذوب-آهن،-اقتصادی-نیست/?id=2242
http://www.imna.ir/news/335182/راه-آهن-ریل-را-از-ذوب-آهن-گران-نمی-خرد
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ناتوانی ذوب آهن برای تأمین هزینه های تولید ریل

گفتــه صادقــی، مدیــر عامــل ذوب آهــن1، بدهــی ایــن شــرکت بــه بانک هــا، ســازمان ها،  بــه 
معــادن، بنگاه هــای تأمیــن کننــده مــواد اولیــه، راه آهــن و هزینه های بــرق به بیــش از 6-5 هزار 
میلیــارد تومــان می رســد2. بــه همیــن ســبب یکــی از مشــکالت این شــرکت، تأمین منابــع الزم 

جهــت تهیــه شــمش بــرای تولیــد ریل اســت.
نعمــت زاده، وزیــر وقــت صنعــت، معــدن و تجــارت در هنــگام تصــدی ایــن مســئولیت، در 
اظهارنظــری بــا اشــاره بــه بدهی هــای انباشــته ذوب آهــن از محــل فاینانس هــای قبلــی، بــرای 
حــل مشــکل مالــی ذوب آهــن از اهتمــام دولــت بــرای خریــد نقــدی ریــل تولیــدی ذوب آهــن 
خبــر داد3. در ایــن راســتا مدیرعامــل راه آهــن، بــا اشــاره بــه ناتوانــی ذوب آهــن در تأمیــن مالــی 
جهــت تولیــد ریــل، از پیگیــری راه آهــن بــرای تأمیــن مالــی خارجــی جهــت تولید ریل از ســوی 

ذوب آهــن خبــر داد4.

تصمیم ذوب آهن برای تولید تیرآهن بال پهن به جای ریل

در حــال حاضــر تیرآهــن بال پهــن به عنــوان یکــی از محصــوالت ســاختمانی صنعتــی 
ذوب آهــن محســوب می شــود5. خریــداران ریــل ملــی معتقدنــد کــه جذابیت هــای اقتصادی 
کــه ذوب آهــن از خــط تولیــد خــود بــرای  تولیــد و فــروش تیرآهــن بال پهــن6 مانــع از آن می شــود 
تولیــد ریــل قطــار اســتفاده کنــد7. در ایــن راســتا احمــدی، مدیــرکل روســازی شــرکت ســاخت 
و توســعه زیربناهــای حمل ونقــل کشــور، بــا اشــاره بــه اینکــه مباحــث اقتصــادی و منافــع مالــی 
باعــث عــدم تولیــد ریــل در کارخانــه ذوب  آهــن شــده اســت، ذوب آهــن تصمیــم دارد به جای 

خ ســود، 720  گفتــه مدیــر عامــل ذوب آهــن، در حــال حاضــر بــه دلیــل حجــم بدهــی بانکــی و بــاال بــودن نــر 1.  بــه 
میلیــارد تومــان بهــره  بانکــی و بــه عبــارت دیگــر روزانــه 2 میلیــارد و 100 میلیــون تومــان بهــره بانکــی پرداخــت می کنیــم.

کد خبر: 638367 ک/  2.  تابنا
کد خبر: 38614 3.  پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی/ 

کد خبر: 1553636 4.  خبرگزاری تسنیم/ 
5.  شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

ع تیرآهن در ابعاد و وزن با تیرآهن های معمولی تفاوت دارد. 6.  این نو
ع محصول را ندارد. 7.  خط تولید موجود در ذوب آهن اصفهان امکان تولید هم زمان دو نو

http://www.tabnak.ir/fa/news/638367/
http://news.mrud.ir/news/38614/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B0%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%AF-%D8%B0%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/08/01/1553636/ذوب-آهن-از-برنامه-تولید-ریلی-ملی-عقب-است?ref=tnews
http://esfahansteel.ir/newcms_beamH
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گفتــه  کنــون ریلــی تولیــد نکــرده اســت1. بــه  تولیــد ریــل، تیــر آهــن بــال پهــن تولیــد نمایــد وتا
معــاون مدیــر پــروژه دوخطه ســازی و قطارهــای حومــه ای راه آهــن »وقتــی ذوب آهن با مشــتریان 
کــه حتــی حاضــر بــه پیش خریــد نیــز هســتند، مواجــه می شــود، آن هــا را بــه  دیگــر محصــوالت 

راه آهــن و تولیــد تیرآهــن را بــه تولیــد ریــل ترجیــح می دهــد2.«
پاسخ�تولیدکننده:�توجیه�راه�آهن�برای�واردات�ریل

ــا  ــن ادع ــه ای ک ــرد  ک ــالم  ــدار، اع ــارات خری ــن اظه ــه ای ــخ ب ــن در پاس ــی ذوب آه ــط عموم رواب
کــه ذوب آهــن بــه دلیــل جذابیــت تولیــد تیرآهــن، ریــل تولیــد  صحیــح نیســت و ایــن تحلیــل 

ــرای توجیــه واردات اســت3. ــی نادرســت ب می کنــد، اطالعات

کد مطلب: 3102235010783212189 1.  روزنامه جام جم/ 
کد خبر: 13961018000515 2.  خبرگزاری فارس/ 

کد خبر: 246278 3.  پایگاه خبری تحلیلی عیار آناین/ 

http://jamejamonline.ir/online/3102235010783212189/خروج-خودکفایی-از-ریل-ملی
http://ayaronline.ir/1396/05/246278.html
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ی
ّ
پیشنهادهای صاحب نظران برای تولید ریل مل

در فصــول قبــل اســتدالل ها و پاســخ های تولیدکننــده و خریــداران ریــل ملــی بررســی گردیــد 
و پاســخ های طرفیــن بــه اســتدالل های یکدیگــر نیــز مطــرح شــد. در ادامــه بــه پیشــنهادهایی 

در راســتای تحقــق تولیــد ریــل ملــی پرداختــه می شــود.

حذف انحصار ذوب آهن در تولید ریل

برخــی از صاحب نظــران بــر ایجــاد شــرایط رقابتــی در بخــش تولیــد ریــل، فراهــم نمــودن 
کیــد دارنــد. در ایــن  کارخانه هــای دیگــر تأ زیرســاخت های تولیــد ریــل و لــزوم حمایــت از 
راســتا و بــه گفتــه محمدیــان، نماینــده مجلس، فوالد خوزســتان پتانســیل فنی و توانایــی الزم 
ــه مــا داده اندکــه  ــول را ب ــر راه و شهرســازی ایــن ق گفتــه وی، »وزی ــه  ــرای تولیــد ریــل را دارد. ب ب
بخــش وســیعی از ریــل کشــور در فــوالد خوزســتان تولیــد شــود1.« همچنیــن بــه گفتــه نــوروزی، 
زیربناهــای  توســعه  و  راه آهــن شــرکت ســاخت  بررســی طرح هــای  و  فنــی  مدیــرکل دفتــر 
ــا راه انــدازی خــط تولیــد ریــل، بــه تولیــد ایــن  حمل ونقــل کشــور، فــوالد خوزســتان می توانــد ب
محصــول اساســی بپــردازد. وی شــرایط جغرافیایــی فوالد خوزســتان ازجمله مجــاورت با دریا 

ــه رکــت ذوب آهــن اصفهــان دانســت2. ــای رقابتــی آن نســبت ب را از جملــه مزای

کد خبر: 265077 1.  پایگاه خبری تحلیلی عیار آناین/ 
کد خبر: 13961018000461 2.  خبرگزاری فارس/ 

http://ayaronline.ir/1396/10/265077.html
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13961018000461
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کارگــروه صنایــع ریلــی، انتخــاب  خاطرنشــان می ســازد قربانعلــی بیــگ، رئیــس اســبق 
ذوب آهــن به عنــوان تولیدکننــده ریــل را بــه دلیــل زیان هــای انباشــته ای کــه ایــن شــرکت دارد، 

اشــتباهی اســتراتژیک می دانــد1.

مشارکت با شرکت های معتبر خارجی

کــم بــر  کــه بــرای بهبــود شــرایط حا مشــارکت بــا شــرکت های خارجــی پیشــنهاد دیگــری بــود 
گفتــه وی  سرنوشــت تولیــد ریــل ملــی از ســوی مقدســی، نماینــده مجلــس، مطــرح شــد. بــه 
وقتــی شــرکت های معتبــر خارجــی بــرای تولیــد محصــول موردنیــاز ایــران بــا تولیدکننده هــای 
ــه  کــه مــازاد تولیــد را نیــز در خــارج ب کــرد  داخلــی مشــارکت داشــته باشــند، تــالش خواهنــد 

فــروش برســانند2.

کد مطلب: 3102235010783212189 1.  روزنامه جام جم/ 
2.  همان

http://jamejamonline.ir/online/3102235010783212189/خروج-خودکفایی-از-ریل-ملی
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جمع بندی و پیشنهادها
همانگونــه کــه در گــزارش عنــوان شــد، مدیــران ذوب آهــن اســتدالل هایی هــم چــون ضعــف 
در تنظیــم مفــاد قــرارداد و ضمانت نامه هــا، ناتوانی خریــدار برای اعتبارات، درخواســت خرید 
ریــل بــا بهایــی ارزان و عــدم تمایــل دولــت بــه خریــد ریــل از ذوب آهــن را مطــرح می کننــد. در 
مقابــل اّمــا مدیــران دولتــی مــواردی همچــون عــدم توانایــی ذوب آهن جهت تأمیــن مالی برای 
تولیــد، ترجیــح ذوب آهــن بــه تولیــد تیرآهــن بال پهــن به جــای ریــل و عــدم توانایــی ذوب آهــن 
ــاره چرایــی  در تولیــد و تحویــل ریــل را مطــرح می نماینــد. از جمع بنــدی نظــرات مطــرح درب
عــدم تولیــد ریــل ملــی، می تــوان گفــت که میــان تولید کننــده و خریــدار ریل، اتفاق نظــر وجود 
نــدارد. برخــی خریــدار )راه آهــن/ دولــت( را در ایــن موضــوع مقصــر اصلــی می داننــد و گروهــی 
نیــز تولیدکننــده )ذوب آهــن( را در مظــان اتهــام قــرار می دهنــد. اّمــا فــارغ از تعییــن مقصــر، 
کــه در  تمهیــد مقدمــات بــرای تولیــد ایــن کاالی اساســی در کشــور ضــروری بــه نظــر می رســد 

راســتای تحقــق ایــن امــر، مــوارد زیــر قابــل پیگیــری هســتند.

انتشار گزارش کارشناسی شرکت بازرس خارجی درباره کیفیت ریل تولیدی ذوب آهن

کیفیــت نمونــه ریــل تولیــدی  بــا  جهــت تحقــق تولیــد ریــل و شفاف ســازی در رابطــه 
کیفیــت ریــل تولیــدی  کــه موظــف بــه تأییــد  ذوب آهــن، پیشــنهاد می گــردد شــرکِت بــازرس 
بــا انتشــار  کارشناســی خــود را هرچــه ســریع تر منتشــر نمایــد.  گــزارش  ذوب آهــن اســت، 
ــا ریــل تولیــدی شــرکت ذوب آهــن،  کــه آی کارشناســی، مشــخص خواهــد شــد  گــزارش  ایــن 
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کیفــی الزم را دارنــد یــا خیــر. اســتانداردهای 
خاطــر نشــان می ســازد طبــق قــرارداد بیــن شــرکت راه آهــن و شــرکت ذوب آهــن، بازرســانی از 
طــرف خریــدار بــر فرآینــد راه انــدازی و تولیــد ریــل نظــارت می کننــد و تحویــل محمولــه پــس از 
تأییــد نهایــی کیفیــت از طــرف ایــن بازرســان صــورت می گیــرد. در همیــن راســتا یــک شــرکت 
فرانســوی بــا نــام BV عهــده دار ایــن مســئولیت شــد که انتظــار می رود گــزارش کارشناســی این 

شــرکت بــه صــورت عمومــی انتشــار یابــد.

تکمیل و راه اندازی خط تولید ریل

بــا وجــود هزینه کــرد 200 میلیــارد تومانــی ذوب آهــن جهــت واردات خــط تولیــد ریــل از کشــور 
ــیاری از  ــًا بس ــت و متعاقب ــداده اس ــل ن ــل تحوی ــن، ری ــه راه آه ــون ب کن ــرکت تا ــن ش ــان1، ای آلم
پروژه هــای دولــت بــه دلیــل کمبــود ریــل، نیمــه کاره باقــی مانــده اســت. بــرای حــل این معضل 
کــه ذوب آهــن هرچــه ســریع تر بــا انجــام آزمایش هــای فنــی و دســتیابی بــه  پیشــنهاد می شــود 
اســتانداردهای فنــی الزم تحــت نظــر شــرکت فرانســوی، خــط تولیــد ریــل را بــه نقطــه مطلــوب 

برســاند و ریــل اســتاندارد را بــه مصرف کننــده تحویــل نمایــد.

حذف انحصار تولید ریل در ذوب آهن

کــه از ظرفیــت الزم  کشــور هســتند  کارخانه هــای دیگــری در  به جــز ذوب آهــن اصفهــان 
بــرای تبدیل شــدن بــه قطــب تولیــد ریــل برخوردارنــد. بــرای فعال ســازی ایــن ظرفیت هــا 
ــن  ــرکت راه آه ــه ش ک ــت  ــته اس ــی، شایس ــرایط رقابت ــاد ش ــل و ایج ــد ری ــار تولی ــع انحص و رف
تی ماننــد کمــک مالــی بــرای واردات خــط تولیــد و تضمیــن خریــد ریل را بــرای دیگر  تســهیال
کارخانه هــا همچــون فــوالد خوزســتان و فــوالد تبریــز نیــز  ایجــاد نمایــد. خاطرنشــان می ســازد 
کارخانه هــا نســبت بــه ذوب آهــن اصفهــان مزیت هایــی چــون »موقعیــت جغرافیایــی  ایــن 

کمتــر« را دارنــد. بهتــر« و »بدهــی انباشــته ی 

کد خبر: 1215860 1.  خبرگزاری تسنیم/ 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/07/28/1215860/بیش-از-200-میلیارد-تومان-برای-راه-اندازی-خط-تولید-ریل-ملی-در-اصفهان-اختصاص-یافت
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عقد قراردادهای شفاف به همراه اتخاذ تضامین الزم

کــه بســتر را بــرای بهانه جویــی و فــرار از انجــام تعهــدات فراهــم می کنــد،  یکــی از مــواردی 
»شــفاف نبــودن شــیوه تأمیــن مالــی« و »نبــود تضامیــن محکــم« در قــرارداد اســت. لــذا انتظــار 
کــه در قراردادهــا و تفاهم نامه هــا ایــن دو مقولــه به صــورت دقیــق و صریــح موردتوجــه  مــی رود 

گیــرد و جریمه هــای ســنگینی بــرای طــرف ناقــض قــرارداد وضــع شــود. قــرار 
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پیوست ها

ل ها و پاسخ ها پیوست 1: استدال

جدول3-عناوینمواضعتولیدکنندهوپاسخهایخریدارریل

پاسخخریدار استداللتولیدکننده

تهاتــر 100 میلیــارد تومــان بدهــی ذوب آهــن بــه راه 
آهــن بــا هزینــه تولیــد ریــل و عقــد قــرارداد ارزی بــه 

جــای ریالــی

ناتوانــی خریــدار در تأمیــن مالــی و تضمیــن خریــد 
ریــل

ــا نرخــی معــادل  ــد ریــل تولیــدِی ذوب آهــن ب خری
شــرکت های درجــه یــک اروپایــی

درخواســت خریــد ریــل بــا بهــای ارزان از ســوی 
راه آهــن

آمادگــی جهــت خریــد تمــام ریل هــای تولیــدی 
آهــن ذوب 

عدم تمایل دولت به خرید ریل از ذوب آهن

جدول4-عناوینمواضعخریداروپاسخهایتولیدکنندهریل

پاسختولیدکننده استداللخریدار

ریل هــای تولیــدی در ذوب آهــن مــورد تأییــد 
شــرکت بــازرس راه آهــن هســتند

عدم توانایی ذوب آهن در تولید و تحویل ریل

پاسخی داده نشد ناتوانی ذوب آهن برای تأمین هزینه های تولید ریل

توجیه راه آهن برای واردات ریل
بال پهــن  تیرآهــن  تولیــد  بــرای  ذوب آهــن  تصمیــم 

ریــل به جــای 
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پیوست 2: قوانین

بنــد9سیاســتهایکلــیاقتصــادمقاومتــی: حمایــت همه جانبــه هدفمنــد از صــادرات 
کاالهــا و خدمــات به تناســب ارزش افــزوده و بــا خالــص ارزآوری مثبــت از طریــق:

- گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت های موردنیاز.
بند11سیاســتهایکلیاقتصادمقاومتی:افزایش قدرت مقاومت و کاهش آســیب پذیری 

اقتصاد کشور از طریق:
ــه و  ــورهای منطق ــا کش ــارکت ب ــکاری و مش ــترش هم ــردی و گس ــای راهب ــعه پیونده - توس

جهــان به ویــژه همســایگان
مــاده2برنامــهششــمتوســعه: موضوعــات زیــر مســائل محوری برنامه اســت. دولــت موظــف 
اســت طرح هــای )پروژه هــای( مرتبــط بــا آن هــا و همچنیــن مصوبــات ســتاد فرماندهــی 

ــد. ــال نمای ــاالنه اعم ــه س ــر را در بودج ــای ذیل الذک ــًا در حوزه ه ــی صرف ــاد مقاومت اقتص
پ ـ موضوعــات خــاص بخــش پیــش روی اقتصــاد در مــورد معــدن و صنایــع معدنــی، 
گردشــگری، عبــوری )ترانزیــت( و حمل ونقــل ریلــی، فنــاوری نوین، توســعه و  کشــاورزی، 

کاربســت علــم و فنــاوری و انــرژی
مــاده52برنامــهششــمتوســعه:به منظــور تقویــت اقتصــاد حمل ونقــل ریلــی و ترغیــب 
ســرمایه گذاری بخــش غیردولتــی در ایــن زمینــه و تســریع و تســهیل اجــرای طرح هــا )پروژه هــا( 

و افزایــش رضایتمنــدی و اقبــال عمومــی از خدمــات ارائه شــده در ایــن نــوع حمل ونقــل:
الــف ـ ســرمایه گذاری بخــش غیردولتــی در احــداث و بهره بــرداری از حمل ونقــل ریلــی 
درون شــهری و برون شــهری ماننــد ســرمایه گذاری در مناطــق کمتــر توســعه یافته تلقــی شــده 
ــعه یافته  ــر توس ــق کمت ــرمایه گذاری در مناط ــا س ــط ب ــررات مرتب ــن و مق ــه قوانی کلی ــمول  و مش

خواهــد بــود.
ب ـ مالیــات بــر ارزش افــزوده خدمــات حمل ونقــل ریلــی عــالوه بــر معافیت هــای مذکــور در 

بنــد )12( مــاده )12( قانون مالیــات بــر ارزش افــزوده بــا نــرخ صفــر محاســبه خواهــد شــد.
کلــی اصــل چهــل  پ ـ وزارت راه و شهرســازی موظــف اســت بــا رعایــت سیاســت های 
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کلــی اصــل چهــل و چهــارم  و چهــارم )44( قانون اساســی و قانون اجــرای سیاســت های 
)44( قانون اساســی مصــوب 1387 و الحاقــات بعــدی آن و قانون حمایــت از ســامانه های 
حمل ونقــل ریلــی شــهری و حومــه ای مصــوب 52/5/1382 شــرکت حمل ونقــل ریلــی 
مســافری حومــه ای را باهــدف ســاماندهی حاشــیه شــهرها و توســعه امور حمل ونقــل ریلــی 
حومــه ای و ســاخت خطــوط مســتقل حومــه ای در زیرمجموعــه شــرکت راه آهــن جمهــوری 
اســالمی ایــران تشــکیل دهــد. ایــن شــرکت بــا همــکاری شــهرداری های مربوطــه متولــی 
کلیــه امــور حمل ونقــل ریلــی مســافری حومــه ای در کشــور می باشــد. فعالیــت شــرکت های 
قطارهــای شــهری به طــور مســتقل در امور توســعه حمل ونقل ریلــی حومــه بالمانــع اســت. 
اساســنامه شــرکت حمل ونقــل ریلــی مســافری حومــه ای ظــرف مــدت شــش مــاه پــس از 
الزم االجــراء شــدن این قانون بــه پیشــنهاد مشــترک ســازمان، وزارت راه و شهرســازی و وزارت 

ــران می رســد. ــه تصویــب هیــأت وزی کشــور ب
بــا  وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت موظــف اســت  برنامــهششــمتوســعه: مــاده54
همــکاری معاونــت علمــی و فنــاوری رئیس جمهــور، وزارتخانه هــای کشــور و راه و شهرســازی 
ضمــن حمایــت از ســازندگان داخلــی تجهیــزات موردنیــاز صنعــت حمل ونقــل ریلی شــهری 
و بین شــهری، خریــد خارجــی تجهیــزات موردنیــاز را به گونــه ای ســازمان دهی نماید که ضمن 
کشــور و  رعایت قانون حداکثــر اســتفاده از تــوان تولیــدی و خدماتــی در تأمیــن نیازهــای 
تقویــت آن هــا در امــر صــادرات و اصــالح مــاده )104( قانون مالیات هــای مســتقیم مصــوب 
1/5/1391 بــا اصالحــات و الحاقــات بعــدی بــه ازای خریدهــای خارجــی، انتقــال فنــاوری 
بــه داخــل کشــور صــورت گیــرد به نحوی کــه تــا پایــان اجرای قانون برنامه حداقــل هشــتادوپنج 
درصــد )85%( دانــش طراحــی و ســاخت تجهیــزات موردنیــاز صنعــت حمل ونقــل ریلــی 
ــا کمــک و اســتفاده از نهادهــای علمــی و فنــاوری ملــی نظیــر جهــاد  شــهری و بین شــهری ب
دانشــگاهی، دانشــگاه ها و مراکــز پژوهشــی و شــرکت های دانش بنیــان داخلــی صــورت گیرد.
مــاده57برنامــهششــمتوســعه:الــف ـ دولــت مکلــف اســت به منظــور تکمیــل و اجــرای 
کــردن مســیرها و احــداث خطــوط برقــی  طرح هــای )پروژه هــای( حمل ونقــل ریلــی، دوخطــه 
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و سریع الســیر، عــالوه بــر مشــارکت های دولتــیـ  خصوصــی و افزایــش اعتبــارات ایــن حــوزه در 
بودجــه ســاالنه، یــک درصــد )1%( منابــع حاصــل از فــروش نفت و گاز ســهم دولــت را در قالب 
بودجــه ســاالنه بــه وزارت راه و شهرســازی اختصــاص دهــد تــا طرح هــای حمل ونقــل ریلــی بــا 

گــردد. اولویــت مناطــق کمتــر توســعه یافته اجــرا 
ب ـ بــا توجــه به قانون توســعه حمل ونقل عمومــی و مدیریــت مصــرف ســوخت مصــوب 
کــه در طــول اجرای قانون برنامه ســهم حمل ونقــل  18/9/1386 به گونه ای برنامه ریــزی شــود 
ریلــی بــار حداقــل بــه ســی درصــد )30%(  و ســهم حمل ونقــل ریلــی مســافر حداقــل بــه بیســت 

درصــد )20%( برســد.
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