
 دکتر مهرداد بذرپاش یجناب آقا

 یمحترم راه و شهرساز ریوز

 دیو اسات آموختگاندانشکانون  رساندیراه، به استحضار م نیدر ا قیتوف یو آرزو یوزارت راه و شهرساز تیمسئول یتصد کیسالم و احترام و عرض تبر با

 تیساله و ترب 25 هباسابق انهیخاورم یلیونقل رحوزه حمل یو تنها دانشکده تخصص نیعنوان اولبه رانیآهن دانشگاه علم و صنعت اراه یشکده مهندسدان

از  یندگیخود و به نما یذات فیبا توجه به وظا داندیبر خود الزم م یتخصص یارشد و دکتر یکارشناس ،یدر مقاطع کارشناس یلیمتخصص ر 2۰۰۰از  شیب

 را به عرض رساند. یدانشکده مزبور نکات دیو اسات النیالتحصفارغجامعه 

توان  شیدر کشور و افزا یتوسعه صنعت یمقارن با تالش براوقت و  ترابریوزارت راه از سوی  آهنراه یدانشکده مهندس سیتأس دهیا دیکه مطلع نهگوهمان

و  التحصیالنفارغشکل گرفت. آثار اقدامات فکری، علمی و پژوهشی  کشور داریاتوسعه پ تیو در جهت تقو یلیدر روزگار پس از جنگ تحم یلیر یترابر

 نیتوجه بوده و سهم ا انیشده، شاآهن احداثراه لومتریهزار ک 3از  شیشهر کشور و بکالن 9آهن شهری راه برداریبهرهدانشکده در ساخت و  نیا دیاسات

 است. انکارغیرقابل یلیحوزه ساخت و توسعه خطوط ر ییدر خودکفا یتوان علم

 ی. ولدینمایم یو متخصصان مرتبط ضرور رانیسازمان از مد نیا یریگلزوم بهره ،یلیر ونقلحملروزافزون صنعت  تیبا توجه به اهم گرید ییسو از

 قیاز مصاد یاست که برخ کنندهنگران اریبس، آهنراه یکنون رانینزد مد ،یلیصنعت ر یبوم هایظرفیتو  ازهایاز ن قیو درک عم قیدق لیمتأسفانه نبود تحل

 شرح است: نیآن به ا

درصد تنزل  18و  یبار داخل لومتریتن ک یدرصد 15) کاهش  9۰در دهه  یرکورد منف نیبا باالتر 14۰۰در سال  آهنراه یعملکرد بار دینزول شد •

 ؛14۰1در سال  یروند کاهش نی( و ادامه ایک سالدر  یهر واگن بار یوربهره

بحران  تیریدر مد یفعل رانیمد گروهبودن  کارتازهو  یتجربگی( با توجه به بزدی-سانحه قطار مشهد ریاحتمال سوانح بزرگ )نظ شیو افزا یمنیکاهش ا •

 پرداختن به علل و رفع آن؛ جایبه آهنراه یو کتمان مشکالت درون یتیریمد یهاصهینقو انکار  یفرافکن قیاز طر

 .یو مجامع علم یصنف هایتشکلخصومت و تضاد با  جادیو ا یخصوص گذارانسرمایهدفع  •

 نیآموختگان ادانش یهمچنان شاهد حضور کمرنگ و اشتغال حداقلدر جذب نیروهای متخصص،  آهنراهمدیریت فعلی صورت گرفته  هایتالش باوجود

 زهیبر انگ یاسابقهیطور بآهن، بهراه رسانیخدماتو  یفن یهامخرب بر حوزه تأثیرعالوه بر  توجهیکم نی. امیتابعه هست یهاآهن و شرکتدانشکده در راه

آهن، نسبت به راه یفعل تیریدر مد یتقاضامند است ضمن بازنگر یعالاست. لذا از حضرت گذاشته یاثر منف انیدانشجو یو حت التحصیالنفارغ د،یاسات

و دردآشنا با  ربطیذ رانیآن مقام محترم و تالش مد تیتا به لطف حما دهیاهتمام ورز یلیونقل رکارآمد، مجرب و آشنا به صنعت حمل ییرویانتخاب ن

 .میباش هیصنعت پا نیا یواقع شرفتیشاهد پ ،یلیونقل رصنعت حمل

، آماده یلیر ونقلحملحوزه  نیتوانمند و خبره از متخصص یاشبکهبا دارا بودن آهن راه یدانشکده مهندس دیآموختگان و اساتکانون دانش الزم به ذکر است

در بخش  یصندوق پژوهش و فناورو  یلیر ینظام مهندس جادیا رینظ اینوآورانه یهاطرحپیشرفت این صنعت است و تاکنون  در خصوصهرگونه همکاری 

شما را از  قاتیراهگشا خواهد بود. توف اریبس نهیزم نیآن وزارت، در ا یعنوان مقام عالبه یجنابعال تیحما شکبیرا مطرح و پیشنهاد داده است.  ونقلحمل

 .میخداوند منان خواستار
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