
شرکت نورالرضا با هدف توسعه حمل و نقل مسافری در سال ۹1 
تأسیس شد و فعالیت ناوگان خود را با دو رام قطار آغاز کرد که در 
س��ال ۹2 با 5 رام تکمیل شد. قطارهای این شرکت در 4 مسیر برای 
جابجایی مسافر س��یر دارند. در مسیر تهران-مشهد و بلعکس 2 رام 
قطار، اصفهان-مش��هد 2 رام، تهران-ش��یراز 1 رام و همچنین اضافه 
شدن یک رام دیگر در مسیر کرج-مشهد در سال گذشته سیر داشته 
اس��ت. ش��رکت نورالرضا تنها در زمینه واگن های مسافربری با ۶4 
واگن مشغول فعالیت است. این تعداد واگن از جوان ترین واگن های 
کامل ش��ده ناوگان ریلی کش��ور هس��تند ک��ه از معتبرترین قطعات 
اروپای��ی بهره می جویند و حدود ۸0 درصد از امکانات تاسیس��ات 

الکترونیکی آن، اروپایی است. 

گفتگو با سیدرسول میراحمدی، 
مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اصفهان)سهامی عام(

افت اقبال عمومی 
در خصوص قطارهای مسافری ریلی

مش�کالتی که بخش خصوصی 
ب�ا راه آه�ن در رابطه ب�ا موضوع 
اس�ت چه  مواج�ه  تصدی گ�ری 

مسائلی  هستند؟
تصدی گ��ری  بح��ث  در  دول��ت 
اقدام مناس��بی انجام داد و بخش��ی 
از حیط��ه فعالیت خ��ود را به بخش 
خصوص��ی واگذار نم��ود. حاصل آن 
ایجاد بسیاری از ش��رکت های فعال 

کنونی اس��ت. با این همه، هم اکنون 
این ش��رکت ها از سیاست های دولت 
رها ش��ده اند. بدین صورت که دولت 
در ابتدا با ارائه پیشنهادی مربوط به 
اعطای وام های مناسب، عامل ایجاد 
انگیزه در بس��یاری از شرکت ها شد 
اما این ام��ر متوقف گردیده اس��ت. 
لذا دول��ت بای��د تکلیف خ��ود را با 
س��رمایه گذار خصوصی روشن کند. 

رایگان کردن زیرس��اخت های ریلی،  
ارائه تس��هیالت یاران��ه ای در بخش 
خصوص��ی و ی��ا با کارم��زد پائین به 
منظور ایجاد عوامل انگیزش��ی، حق 
دسترسی رایگان،  ارائه خدمات فنی 
و مهندس��ی به منظور داش��تن خط 
تولید واگن مل��ی،  و خدماتی از این 
قبیل می تواند ش��رایط حوزه ریلی را 
بهبود ببخش��د. بهتر است تسهیالت 
برای بازس��ازی واگن های دست دوم 
داده  نش��ود بلکه برای ساخت واگن 
باتکنولوژی  باال این تس��هیالت  ارزان 

قیمت فراهم  شود.
راه آهن تا چه میزان نظر بخش 
خصوصی را در تصمیم گیری های 
نظ�ر  در  بلیت ه�ا  نرخ گ�ذاری 

می گیرد؟
راه آهن بخش��ی از زنجیره  تأمین 
حمل ونقل کشور است و توانایی هایی 
نظی��ر س��رمایه گذاری در حوزه های 
فنی، بهره برداری و س��یر و حرکت را 
داراست. البته بخش��ی از توان مالی 

آن وابسته به بودجه ایست که دولت 
ب��رای آن در نظر می گی��رد و ما هم 
متأث��ر از همی��ن )کاهش/افزای��ش( 
بودج��ه هس��تیم. ل��ذا اگ��ر راه آهن 
نتواند زیرساخت های خود را توسعه 
ده��د،  هرچقدر هم که م��ا ناوگان با 
کیفیتی را مهیا کنی��م باز هم دچار 
کمبودهای موجود در سیستم ریلی 
مانند خدمات ایس��تگاهی، دیزل و...  
ب��وده و ما نی��ز متأث��ر خواهیم بود. 
چ��را که با کمبود تامی��ن لکوموتیو، 
قطع��ات، نی��روی متخص��ص روبرو 
هس��تیم و یا اجرای ناقص مس��ائل 
فنی برای هم��ه مخاطره آمیز خواهد 
بود. به عنوان مثال ما قطار کالس 5 
ستاره برای مسافران ایجاد می کنیم 
اما مشکالت لکوموتیو باعث می شود 
که قطار توقف های چندین س��اعته 
داشته باش��د که منجر به نارضایتی 
مس��افران می ش��ود. و این مشکالت 
ناش��ی از خدم��ات ما نیس��ت. البته 
راه آهن  با وج��ود آنکه درصدد رفع 
این مش��کل است، و محدودیت هایی 
در بودجه و امکان��ات دارد که باعث 
کن��دی در حرک��ت توس��عه و عدم 
تکمیل زیرس��اخت های الزم در این 
بخش )نظیر دو خطه کردن راه آهن 
، برقی کردن مس��یرها و... ( خواهد 

شد. 
آم��ار جابه جای��ی مس��افر و ب��ار 
توس��ط ناوگان ریلی در اروپا و سایر 
کشورهای توس��عه یافته در مقایسه 
با آم��ار جابجائ��ی در ای��ران تفاوت 
چش��مگیری دارد. این موضوع البته 
عل��ل مختلف��ی دارد. آم��ار نش��ان 
می دهد که تعداد جابه جایی مس��افر 
و به ط��ور کلی مجموع مس��افرت ها 
)مجم��وع جاده ای،ریل��ی و دریایی( 
در ایران از سال 91 تا کنون کاهش 
قاب��ل توجهی داش��ته اس��ت. اقبال 
عمومی نس��بت ب��ه حمل ونقل ریلی 
کاه��ش یافته زیرا مس��افران بودجه 
کافی برای پرداخت هزینه های ریلی 
را ندارند به همین دلیل س��راغ جاده 
 می روند و حوادث ج��اده ای افزایش 
 می یاب��د. 85 درصد جابجایی بار نیز 
درکش��ورهای اروپایی توسط راه آهن 
اس��ت اما در ای��ران این س��هم 10 

شماره��41-�آبان�3698



درصد اس��ت و این تفاوت ها بایستی 
به گون��ه  ی کارشناس��ی بررس��ی و با 

مشورت مرتفع گردد.  
هزینه های  دول��ت  حاضر  درحال 
س��نگین حمل و نقل ج��اده ای را در 
زمین��ه درم��ان، محیط زیس��ت و.... 
ب��ه اش��کال مختلف در قال��ب یارانه 
پرداخ��ت می کن��د. اگ��ر دولت این 
هزینه ه��ا را به صورت سوبس��ید در 
اختیار ناوگان ریلی قرار دهد س��بب 
ارزان تر ش��دن بلیت ه��ا و درنتیجه 
اقب��ال عمومی از این صنعت و باعث 
کاهش تصادفات جاده ای خواهد شد. 
لذا باید سیاس��ت دولت در پرداخت 
یارانه ها و هزینه های حمل ونقل و در 
بودجه بن��دی تغییر نگرش دهد و به 
رونق این حمل ونق��ل ریلی خصوصاً 

مسافری کمک کند. 
اقداماتی  چه  نورالرضا  شرکت 
را در خصوص توسعه ناوگان خود 

انجام داده است؟
ش��رکت نورالرض��ا در حال حاضر 
از  64 واگن��ی که در اختیار دارد، 5 
واگن رس��توران و 5 واگن مولد برق 
می باشد. قابلیت های این شرکت در 
ارائه خدمات باالس��ت و قطارهای 5 
س��تاره از اول س��ال راه اندازی شده 
است که موجب رضایتمندی راه آهن 
از عملک��رد م��ا ش��د، خوش��بختانه 
راه آهن  با س��اخت تعدادی واگن نو 
با مشارکت ش��رکت های واگن سازی 
در داخل کشور موافقت نموده است 
و ان ش��ااهلل با توجه به مذاکراتی که 
در حال انجام است در صدد ساخت 
واگن ه��ای ف��وق در ایران هس��تیم. 
همچنی��ن ب��ا افزای��ش 10 واگ��ن 
مس��افری 6 تخت��ه با ن��ام مهدیس 
موج��ب رش��د و افزای��ش ن��اوگان 
مس��افری و تعداد مسافر جابجا شده 
از دهم آبان ماه س��ال جاری خواهیم 

بود.
از چ�ه منابع�ی س�رمایه این 

پروژه تامین  می شود؟
طبق توافق نام��ه حاصله بین این 
ش��رکت و راه آه��ن ج.ا.ا مبن��ی ب��ر 
توس��عه ناوگان مس��افری و استفاده 
از تس��هیالت ذیل موض��وع حمایت 
از تولی��د داخلی منطبق بر ش��رایط 

مندرج در تبص��ره 18 قانون بودجه 
97 کشور، مقرر شد مراحل تکمیلی 
ط��رح را ارائه نم��وده و در این مهم 
موفقیت حاصل نمائیم. و 80٪ مبلغ 
پروژه را از طریق تس��هیالت مذکور 
اخ��ذ و مابق��ی 20٪ ارزش پروژه را 
تأمین کنی��م. بنابراین درحال حاضر 
مطالع��ات این پ��روژه در حال انجام 
اس��ت که یکی از پروژه های توسعه 
باتوج��ه به مج��وز صادره از س��وی 
راه آهن ج.ا.ا  قرار گرفته است. ضمنا 
تعداد 10 دستگاه واگن های 6 تخته 
بازس��ازی ش��ده متعلق ب��ه یکی از 
شرکت های همکار در حوزه مسافری 
ریلی، از دهم آبان ماه 1398 باعنوان 
قطاره��ای مهدیس به ن��اوگان بهره 
برداری ش��ده ای��ن ش��رکت افزوده 
خواهد گردید. این طرح ها ان شاء ا... 
به اجرا درخواهد آمد و مراحل آن به 

اجرا نزدیک شده است. 
در رابط�ه ب�ا تأمی�ن نی�روی 
کشش با چه مش�کالتی روبه رو 

هستید؟
در بحث تأمین کش��ش متاسفانه 
ب��ا  ریل��ی  ش��رکت های  تمام��ی 
کمب��ود مواجه هس��تند البته خرید 
اقدام خیلی  لکوموتیوهای زیمن��س 
خوبی بوده؛ لکن بدلیل عدم ظرفیت 
مناسب نمی توان از آن دربهره برداری 
مانند قبل اس��تفاده نم��ود. از دیگر 

مش��کالت این حوزه ع��دم نگهداری 
و تعمیرات واگن های لکوموتیو پیش 
از  حرک��ت در مب��دأ می باش��د که 
ای��ن امر به خوبی انجام نمی ش��ود و 
متاسفانه دیزل )لکوموتیو( در ابتدای 
حرک��ت و ی��ا در می��ان راه خراب و 
متوقف می گردد. این  موضوع نش��ان 
می دهد ک��ه تعمیر در هم��ان مبدأ 
نیز به درس��تی و یا بطور کامل انجام 
نمی ش��ود و متأسفانه تأخیرات ما به 
علت خرابی دیزل به نس��بت س��ال 

گذشته رشد بیشتری داشته است. 
تأمین نیروی کش�ش به عهده 
راه آهن اس�ت و به نظر می رسد 
ک�ه این مش�کالت را حل نکرده 
اس�ت. آیا موردی پیش آمده که 
دیزلی در میانه راه خراب شده و 
توقف طوالنی مدت داشته باشد؟
بله این گونه م��وارد خراب�ی دیزل 
بخصوص در سال جاری اتفاق می افتد 
و آمارها نشان از رش��د دوبرابری آن 

نسبت به سال گذشت�ه دارد.
از دیگ��ر مش��کالت ع��دم ذخیره 
مناسب دیزل در ایستگاه ها می باشد 
ک��ه باعث تأخی��ر کمتری در س��یر 
قطاره��ا خواهد ش��د. البته ش��رکت 
نورالرض��ا دارای 5 دس��تگاه واگ��ن 
مول��د ب��رق اس��ت ک��ه می تواند به 
سازمان قطار اضافه گردد . درحالیکه 
استفاده از واگن مولد برق محدودیت 

ظرفیت تامین ب��رق را حل نموده و 
با افزایش تع��داد واگن ها دچار افت 
توان نمی ش��ود، هم واگن مولدی را 
که در ایس��تگاه ذخیره و بالاستفاده 
است به بهره برداری می رساند منجر 
به صرفه جوئی در هزینه تأمین برق 
قط��ار برای ش��رکت می ش��ود و نیز 
در ص��ورت خرابی دی��زل ، برق قطار 
قط��ع نخواهد ش��د. ل��ذا باتوجه به 
محدودی��ت توان خروج��ی در عمل 
منجر به کمتر شدن تعداد واگن های 
مسافری در س��ازمان قطار می گردد 
از مش��کالت دیزل های زیمنس  که 

محسوب می گردد.
اتفاق�ات  ب�روز  ص�ورت  در 
ب�رای  چه اقدام�ی  این چنین�ی 
جب�ران خس�ارت وارد آم�ده به 

مسافران صورت می گیرد؟
در توقف ه��ای باالی 4 س��اعت، 
راه آهن 50 درص��د ازهزینه بلیت ها 
را به صورت خس��ارت باز می گرداند. 
هرچند این کار هم نمی تواند جبران 
خس��ارات وارده ب��ه مس��افر را ب��ه 
دلیل ایجاد س��ختی در سفر جبران 
کند. ولی قدری از آالم آنها کاس��ته 
می شود. نیت ما ایجاد راحتی مسافر 
و در نتیج��ه افزای��ش اقبال عمومی 
از ش��بکه ریلی اس��ت؛ که با کاهش 
تأخیره��ا ای��ن ام��ر محق��ق خواهد 

شد.
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