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اجراى عملیات نصب سه دهانه باقیمانده
 پل فلزى براى تکمیل راه آهن قزوین – رشت 

معاون وزیر راه و شهرسازى در جلسه با استاندار قزوین پیرامون 
راه آهن قزوین- رشت گفت: هم اکنون عملیات ساخت، نصب و 
تکمیل سه دهانه باقیمانده پل فلزى کیلومتر 55 در حال اجرا 
است که شامل یک دهانه صد مترى روى آزادراه قزوین- رشت و 

دو دهانه 65 مترى است.
 به گزارش روابط عمومى و امور بین الملل شرکت ساخت و 
توسعه زیربناهاى حمل ونقل کشور، خیراهللا خادمى در جلسه 
با استاندار قزوین گفت: با توجه به مزایاى ترانزیت ریلى و نقش 
اساسى آن در رشد اقتصادى کشور، یکى از اولویت هاى مهم دولت 
تدبیر و امید توسعه شبکه راه آهن است و راه آهن قزوین- رشت 
یکى از مهم ترین پروژه هاى ریلى حال حاضر کشور محسوب 
مى شود. وى افزود:  عملیات اجرایى پل کیلومتر 55  مهم ترین 
بخش عملیات محور قزوین- رشت است که از روى آزادراه 
قزوین- رشت و جاده قدیم عبور مى کند و هم اکنون عملیات 
ساخت، نصب و تکمیل سه دهانه باقیمانده پل در حال انجام است 
که شامل یک دهانه صد مترى روى آزادراه قزوین- رشت و دو 
دهانه 65 مترى است. معاون وزیر راه و شهرسازى خاطرنشان 
کرد: تکمیل شدن این پل نقش مهمى در اتمام عملیات اجرایى 
راه آهن قزوین- رشت دارد. خادمى این پروژه را بسیار مهم ارزیابى 
کرد و افزود: حجم زیادى از عملیات اجرایى به پایان رسیده است 
و تکمیل این پروژه حتى براى کشورهاى همسایه و سایر مناطق 
از جمله هند براى ترانزیت کاال استراتژیک محسوب مى شود و 
مى تواند زمان حمل کاال به روسیه و آذربایجان را تا نصف کاهش 
دهد که در هزینه ها نیز صرفه جویى قابل توجهى خواهد شد. وى 
بیان کرد: طبق سیاست هاى اقتصاد مقاومتى تالش کرده ایم 
بخش اعظم تجهیزات مورد نیاز شبکه ریلى را از داخل تامین 
کنیم تا هم اشتغال رونق بگیرد و هم از اقتصاد ملى حمایت شود 
و این کار ممکن است روند اجراى پروژه را کمى طوالنى کند. 
مدیرعامل شرکت  ساخت و توسعه زیربناهاى حمل ونقل کشور 
درباره هزینه هاى اجراى این پروژه تاکید کرد: براى احداث راه آهن 
قزوین- رشت به قیمت روز بیش از 3 هزار میلیارد تومان هزینه 
شده است و امسال هم 300 میلیارد تومان به پروژه تزریق شده که 
بیش از 200 میلیارد تومان آن هزینه شده است تا پروژه در زمان 

مقرر به بهره بردارى برسد.

موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن اعالم کرد
عرضه سهام شرکت راه آهن حمل و نقل

 در بورس کاال
موسسه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن جمهورى اسالمى از عرضه 
10 درصد سهام شرکت راه آهن حمل و  نقل (سهامى عام) در بازار 
بورس خبر داد و اعالم کرد: عرضه این سهام در دى ماه امسال صورت 
مى گیرد. به گزارش روابط عمومى راه آهن جمهورى اسالمى ایران، 
این صندوق با انتشار اطالعیه اى اعالم کرد: شرکت راه آهن حمل ونقل 
طى پنج سال گذشته ضمن حضور در بخش هاى مختلف بازار ریلى 
کشور موفق به توسعه فعالیت ها و افزایش سهم بازار و سودآورى 
خود شده و در همین زمینه مدیریت موسسه به منظور دستیابى 
به منابع مالى جدید جهت توسعه فعالیت هاى شرکت و افزایش 
آن در بازار حمل ونقل ریلى شرایط الزم را براى ورود شرکت راه آهن 
حمل ونقل (سهامى عام) به بازار بورس فراهم کرده است. این اطالعیه 
با اعالم اینکه شرکت راه آهن حمل ونقل (سهامى عام) درصدد عرضه 
اولیه سهام خود در دى ماه جارى به بازار بورس است، افزود: تعداد 
محدودى سهام از شرکت راه آهن حمل ونقل (سهامى عام) (حداکثر 
400 سهم به ارزش تقریبى 150 تا 200 هزارتومان براى هر نفر) از 
سوى موسسه پس انداز کارکنان راه آهن به کلیه کارگزارى ها عرضه 
شده است و همکاران مى توانند در صورت تمایل پس از گشایش نماد 
شرکت، اقدام به خرید کنند. در این اطالعیه تاکید شده است: با توجه 
به سودآورى خوب این سهام پیش بینى مى شود که پس از عرضه در 
مدت کوتاهى به فروش برسد، از این رو اگر همکاران در شرکت راه آهن 
تمایل به خرید این سهام دارند باید ابتدا کد بورسى را دریافت و سپس 
از طریق کارگزارى بورس بالفاصله پس از گشایش نماد شرکت اقدام 

به خرید کنند.

سومین قطار تجارى چین از مرز ریلى
 اینچه برون گلستان وارد ایران شد 

ایرنا: مدیرکل راه آهن شمال شرق گفت که سومین قطار تجارى چین 
ازطریق خط ریلى ایران - ترکمنستان - قزاقستان وارد مرز اینچه برون 
در شرق استان گلستان شد. محمدرضا قربانى اظهار کرد: این قطار 
تجارى عصر دوشنبه وارد ایران شد و داراى 41 کانتینر کاال شامل 
لوازم ورزشى، چمدان هاى مسافرتى و کاالهاى متفرقه است. به گفته 
وى، این محموله بعد از انجام مراحل ادارى گمرکى، از طریق خط 
ریلى گرگان - تهران به مقصد گمرك شهریار (در استان تهران) حمل 
مى شود. قربانى گفت: براساس مذاکره مدیران ارشد راه آهن دو کشور 
قرار است از این پس هفته اى یک قطار از چین وارد گمرك اینچه برون 
شود. قطارهاى کانتینرى چین با طى مسافت 2 هزار و 700 کیلومترى 
کشورهاى قزاقستان و ترکمنستان در مرز اینچه برون به خاك ایران 
وارد مى شوند و سپس به دیگر نقاط ایران یا دیگر کشورها ادامه مسیر 
مى دهند. قربانى ادامه داد: پیش از این قطارهاى تجارى چین ازطریق 
مرز سرخس واقع در خراسان رضوى وارد کشور مى شدند. مدیرکل 
راه آهن شمال شرق افزود: هزینه کمتر و سرعت بیشتر در حمل بار از 

مزایاى خط ریلى اینچه برون براى تجار و بازرگانان است. 

خبر

دنیاى اقتصاد: با فرا رسیدن سال جدید میالدى گزارش هایى 
پیرامون وضعیت  صنایع مختلف در سراسر سال ارائه مى شود. 
صنعت ریلى نیز در سال 2018 شاهد چنین گزارش هایى است. 
گزارش هاى اعالم شده حاکى از آن است که صنعت حمل ونقل 
ریلى در چند سال گذشته با شرایط اقتصادى و زیست محیطى 
روبه رو بوده است که منجر به تغییرات گسترده در تقاضا براى 

حمل ونقل ریلى مى شود. 
در ادامه به 5 روندى که در سال 2018 در انتظار صنعت 

حمل ونقل ریلى هستند، اشاره مى شود. 

  افزایش ترافیک ریلى
در سال 2017، مطابق با اطالعاتى که سازمان RTA ارائه کرده 
است، ترافیک ریلى به خصوص در بخش انتقال بار، نسبت به سال 
2016 افزایش پیدا کرده است. مطابق با این گزارش، این رشد 
ناشى از افزایش 20 درصدى حمل و نقل زغال سنگ، افزایش 8 
درصدى مواد معدنى غیرفلزى، سنگ هاى فلزى و مواد معدنى 
نیز افزایش 4 درصدى نشان مى دهند. انتظار مى رود این روند در 
سال جارى نیز به رشد خود ادامه دهد و حمل ونقل در بخش  هاى 
مختلف دیگر نیز مانند مواد شیمیایى افزایش خواهد داشت. به نظر 
مى رسد افزایش تقاضاى زغال سنگ در توسعه استفاده از راه آهن 
نقش داشته باشد و انتظار مى رود در سال 2018 همین گونه 

ادامه یابد. 

  رشد سهام شرکت هاى ریلى در سال 2018
افزایش 60 درصدى صادرات زغال سنگ در سال 2017 در 
ایاالت متحده، نکته مهمى محسوب مى شود. دیوید زانونى، 
در گزارشى براى موسسه «سیکینگ آلفا» مى گوید که با توجه 
به تداوم این امر، انتظار مى رود مصرف زغال سنگ براى تولید 
مقادیر بیشتر نیروى الکتریکى افزایش پیدا کند و پیش بینى 
مى کند که همین موضوع سبب رشد سهام صنعت ریلى در سال 

2018 خواهد شد.
 یکى از نکات مهمى که در توسعه صنعت ریلى امسال مهم 
است و کمتر به آن توجه مى شود، این است که پیش بینى 
مى شود تولید ناخالص داخلى ایاالت متحده در سال 2018 رشد 
2/4 درصدى پیدا کند که 0/3 درصد باالتر از رشد انتظارى سال 
2017 است و بسیار بیشتر از رشدى است که در سال 2016 
تجربه شد. زانونى اشاره مى کند که این افزایش درآمد احتماال 
راهى به سوى توسعه خط راه آهن در ایاالت متحده آمریکا خواهد 

یافت و موجب توسعه و رشد آن خواهد شد. این رویدادها بر رشد 
سهام صنعت ریلى در برخى مناطق جهان از جمله ایاالت متحده 

اثر خواهد داشت.

  تداوم نوآورى هاى فناورى ریلى در سال 2018
بسیارى از صنایع، پیشتر گذار فناورى بزرگى را تجربه کرده اند 
و نوآورى هاى فناورى را به کار بسته اند که به اشتراك گذاشتن 
اطالعات را بالفاصله امکان پذیر مى کند و کارآمدى را افزایش 
داده و افزون بر این موارد، قیمت ها را پایین تر مى آورد. صنعت 
حمل ونقل ریلى در این خصوص نسبت به سایر صنایع کمتر 
نوآورى ها را به کار بسته است. با این حال در سال 2018 مى توان 
شاهد رشد بزرگى در صنعت حمل ونقل ریلى و پذیرش اینترنت 
اشیا و حتى تحلیل هاى کالن داده در این خصوص بود. این روند 
هر چند از سال 2017 آغاز شده است، به دلیل هزینه هایى که 
دارد و موانعى که پیش روى خود مى بیند با اندکى تاخیر روبه رو 
خواهد بود اما در سال 2018 سرمایه گذارى بیشترى در حوزه 
پیشرفت هاى فناورى در صنعت حمل و نقل ریلى صورت خواهد 

گرفت. 

  بهبود مدیریت در حمل ونقل ریلى 
در کنار افزایش تقاضا براى حمل ونقل ریلى و بهبود نوآورى ها و 
استفاده از فناورى هاى به روزتر براى ارتقاى کارآیى در این صنعت، 
نیاز به مدیریت جامع بر راه آهن و حتى ایجاد نرم افزارهایى که بتواند 
نیازهاى شرکت هاى ریلى را در مقیاس هاى متفاوت برآورده کند، 
هرچه بیشتر احساس مى شود. بهبود چنین مدیریتى همانند 
پلى است که جنبه هاى فراوانى از حمل ونقل ریلى و بارى را دربر 
مى گیرد و این صنعت را توسعه مى دهد. در سال 2018 این نیاز 
بیش از پیش بروز پیدا کرده و نیاز به بهبود مدیریت در شرکت هاى 
ریلى جهان گسترش خواهد یافت و تا میانه دهه 2020 که این 
کمبودها اشباع شود، ادامه خواهد داشت.  در حالى که صنعت 
ریلى ممکن است چند رویداد غیرمنتظره را در چند سال اخیر 
تجربه کرده باشد، نگرش ها و چشم اندازهایى که در سال 2018 
نسبت به این صنعت وجود دارد، به نظر مى رسد متفاوت و قدرتمند 
هستند. با توجه به دیدگاه هاى مثبتى که در خصوص توسعه صنعت 
ریلى، سرمایه گذارى در حمل و نقل ریلى و رشد سهام شرکت هاى 
ریلى وجود دارد، شرکت هاى راه آهن در سال 2018 احتماال سال 

متفاوتى با سال هاى 2016 و قبل از آن را سپرى خواهند کرد.

در گزارشى کارشناسى بررسى شد

4 روند صنعت ریلى در سال 2018
رشد سهام صنعت ریلى و تداوم رشد حمل و نقل ریلى در سال 2018  پیش بینى مى شود


