
گفتگو با محسن سعید بخش، مدیرعامل شرکت توکاریل:
چشمه های بار به ریل متصل نیست؛

امتناع صاحبان بار برای 
حمل از طریق ریل

متقاضیان و درخواس��ت کنندگان خدمات ش��رکت اصوال تولید 
کنندگان و فعاالن اقتصادی بزرگ کش��ور می باشند. البته با توجه به 
س��رمایه گذاری اولیه فوالد مبارکه اصفهان در ش��کل گیری شرکت 
توکاری��ل به منظ��ور تامین نیازه��ای حمل بار معدن��ی و صادرات، 
طبیعی اس��ت که تمامی توان و امکانات این شرکت در جهت تامین 

درخواست های فوالد مبارکه باشد.
در کشورهای توسعه یافته به حمل و نقل ریلی بار و مسافر توجه 
جدی و ویژه می ش��ود و توسط دولت و یا بخش خصوصی سرمایه 
گذاری هنگفت روی آن صورت می گیرد. زیرا این ش��اخه از حمل 
و نق��ل ضمن جابجائ��ی بارهای انبوه وحجیم دربخش مس��افری نیز 
تسهیل در ایاب و ذهاب، صرفه جوئی در وقت و ایجاد آرامش مردم 
موثراست. در مصرف س��وخت پائین، حفظ پاکیزگی محیط زیست، 
کاهش ح��وادث و تصادفات جاده ازدیگر مزایای حمل و نقل ریلی 
به شمارمی رود. اهمیت و جایگاه حمل و نقل ریلی دراقتصاد کشور 

باالست و در برنامه ششم توسعه به آن تاکید بسیار شده است.

واگ�ن  قطع�ات  قیم�ت  آی�ا 
افزایش داشته است، این افزایش 
قیمت بر چه اساس�ی است و چه 
برای ش�رکت ها  را  چالش های�ی 

ایجاد می کند؟
در خص��وص قیمت قطعات واگن 
متاس��فانه طی س��ال جاری افزایش 

چش��مگیری را در خصوص قطعات 
و حتی قیم��ت یک دس��تگاه واگن 
داش��ته ایم. بخص��وص در س��ال ۹۹ 
ک��ه با افزایش بی روی��ه قیمت ارز و 
همچنی��ن محدودیت ه��ای وارداتی 
ترم��ز  چ��رخ،  همچ��ون  قطعات��ی 
وکوپلینگ با افزایش قیمت مواجه و 

حتی در س��طح بازار بصورت محدود 
تامین می گردد.

س�رعت  جنابعال�ی  نظ�ر  از 
در ح�د  راه آه�ن  در  بازرگان�ی 
متعادل اس�ت؟ اگر نیس�ت این 
مورد چه مش�کالتی را بر سر راه 
توس�عه حمل ب�ار  ش�رکت های 

ریلی ایجاد می کند؟
س��رعت س��یر در راه آهن ج.ا.ا به 
دلیل نبود زیرساخت های الزم شامل 
خط و نیز لکوموتی��و که گاها منجر 
ب��ه ترافیک و ی��ا توقف های طوالنی 
می گ��ردد باعث کاهش به��ره وری 
و همچنی��ن رکود عملک��رد خواهد 
گردید که اگر این مش��کات مرتفع 
ش��ود به ط��ور قطع و یقین کش��ور 
از مناف��ع حم��ل و نقل ریل��ی بهره 

بیشتری را منتفع خواهد گردید.
چه باید کرد تا س�هم بیشتری 
از ب�ازار حمل و نق�ل بین الملل�ی 
داشته باش�یم؟ گلوگاه اصلی بر 

سر بازار بین الملل چیست؟
محدودیت ه��ای ضواب��ط حمل و 
نق��ل بین الملل��ی، تحریم ه��ا و عدم 
همکاری بعضی از کشورهای همجوار 
که امیدواریم این مشکات از طریق 
دستگاه دیپلماس��ی کشور و راه آهن 
ج.ا.ا مرتف��ع و ش��رکت های حمل و 
نق��ل ریل��ی بتوانند در این ب��ازار به 
طور فعال ش��رکت نمایند. ش��رکت 
توکاریل ط��ی چندین نوبت آمادگی 
خود را جهت حضور در بازار حمل و 

نق��ل ریلی کتبا به راه آهن ج.ا.ا اعام 
و واگن ه��ای مخصوص رجیس��تری 
ش��ده در سال ۹۷ سفارش و در طی 
س��ال های ۹۷ و ۹۸ به منظور حمل 
ب��ار ترانزی��ت تحویل و آم��اده بهره 
برداری می باش��د )واگ��ن لبه کوتاه 

۱۹ متری رجیستری شده(.
آی�ا تمامی چش�مه های بار به 
ریل متصل است؟ اگر جواب خیر 
است بفرمایید دلیل عدم اتصال 

چیست؟
خیر . به دلیل این که بعضا بار به 
صورت ترکیبی بایس��تی حمل گردد 
و ای��ن خود هم زمان ب��ر بوده و هم 
افزایش قیم��ت را در بر دارد موجب 
امتن��اع صاحبان ب��ار جهت حمل از 

طریق ریل می باشد.
نبود شبکه ریلی و زیرساخت های 
مورد نیاز به طور مثال به کارخانجات 
بزرگ صنعتی و تولیدی و یا شهرک 

های صنعتی بزرگ.
دالی�ل اصل�ی کاه�ش س�هم 
ب�ه  نس�بت  ریل�ی  حمل و نق�ل 

حمل و نقل جاده ای چیست؟
عدم وجود ش��بکه ریلی مویرگی، 
زم��ان بر ب��ودن حمل و نق��ل ریلی 
جهت رس��اندن ب��ار به مقص��د، باال 
بودن قیمت حق دسترسی که توسط 

راه آهن ج.ا.ا اخذ می گردد.
آیا نی�روی متخصص انس�انی 
در راه آهن در بخش های مختلف 
به تعداد کافی وجود دارد؟ آیا نیاز 
به آم�وزش این نیروها متناس�ب 
ب�ا دان�ش روز و اس�تانداردهای 

جهانی هست؟
قطعا در تمامی س��طوح و مشاغل 
مختل��ف آم��وزش و به روز رس��انی 
س��طح علمی و تخصص��ی مورد نیاز 
ب��وده و راندم��ان و کارای��ی نیروی 
انس��انی را با اس��تفاده از تجهیزات و 
فکر جدید و آموزش های اکتس��ابی 
می توان��د افزایش دهد ک��ه در این 
خصوص ش��رکت توکاریل بر اساس 
نی��از تعه��دات و ماموریت های خود 
در سطح کش��ور با استفاده از جذب 
نیروه��ای جدی��د تحصیل ک��رده و 
تحت نظارت و توس��ط راه آهن ج.ا.ا 
کاس ه��ای الزم برگزار و توانس��ته 
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است طی س��ال های ۹۹،۹۸،۹۷ با 
اس��تفاده از نیروهای خاق و جوان 
در س��طوح مختلف، پس از آموزش 
ایشان را به کارگیری و شاهد فعالیت 

این عزیزان هستیم.
آیا ت�وازن بین زیرس�اخت ها 
و ن�اوگان و تجهی�زات ناوبری و 
تقاض�ا در حمل و نقل ریلی وجود 

دارد؟
خیر. نمونه عین��ی آن توقف ها و 
پایین بودن سرعت سیر ناوگان ریلی 

می باشد.
دول�ت در نظ�ر دارد ت�ا س�ال 
1404 طول ش�بکه ریلی را به 25 
هزار کیلومتر و حمل بار را به 30 
درصد و مس�افر را ب�ه 20 درصد 
برس�اند. آی�ا از نظ�ر جنابعال�ی 

محقق خواهد شد؟
ب��ا توجه ب��ه روند فعل��ی و نبود 
زیرس��اخت ها و تجهیزات مورد نیاز 

بعید به نظر می رسد.
در خص�وص لکوموتی�و آی�ا با 
توضیح  مواجه هس�تید؟  کمبود 

بفرمایید.
بله ش��دیداً ب��ا کمب��ود لکوموتیو 
مواجهی��م و چنانچه تامین لکوموتیو 
در س��طح کش��ور توس��ط بخ��ش 
خصوص��ی و نیز راه آهن ج.ا.ا صورت 
پذیرد افزای��ش بهره وری را خواهیم 
داش��ت. نمونه ب��ارز آن در ماه های 
فروردین و اردیبهش��ت سال ۹۹ بود 
که علیرغم بیماری کرونا و مشکات 
جانب��ی آن در بعضی از مس��یرها و 
ش��رکت ها رکورد زنی انجام گرفت 
و علت آن تامین لکوموتیو با استفاده 
از لکوموتیوهای واگن های مسافری 
به دلیل کمبود مس��افر و مسافرت و 
همچنین نب��ود ترافیک این افزایش 
به��ره وری ص��ورت پذیرف��ت. البته 
ش��رکت توکاریل آمادگی داش��ته و 
دارد که نس��بت به خری��د لکوموتیو 
اق��دام نمای��د که ای��ن موضوع طی 
چند مرحله کتبا و رس��ما به مدیران 
محترم راه آه��ن ج.ا.ا و وزیر محترم 
صمت منعک��س و تقاضای همکاری 
و همراه��ی را جهت رف��ع موانع در 
س��رمایه گ��ذاری در این ح��وزه را 
داشته و داریم. الزم به توضیح است 

که شرکت توکاریل طی قراردادی با 
ش��رکت مپنا لکوموتیو در س��ال ۹۸ 
اقدام به خرید ۲۰ دستگاه لکوموتیو 
MAP۲۴  نموده که در سال جاری 
تعداد ۴ دس��تگاه تحوی��ل و تا پایان 
سال تعداد ۶ دس��تگاه دیگر تحویل 

شرکت توکاریل خواهد گردید.
آی�ا نه�اد تنظیم مق�ررات در 
راه آهن وجود دارد تا تعادلی میان 
بازیگران ای�ن بخش)خصوصی و 
دولتی( ایج�اد کند؟ تصدی گری 
این بخش چ�ه ضررهایی را برای 

این بخش داشته است؟
به نظ��ر من بایس��تی ب��ه بخش 
خصوصی و س��رمایه گذار واقعی در 
صنع��ت حمل و نقل ریل��ی بیش از 
پیش اعتماد ص��ورت پذیرد چرا که 
بخش خصوصی ظرفیت ها و انعطاف 
های��ی را دارد ک��ه ش��اید در بخش 
دولتی امکان آن میس��ر نباش��د. لذا 
توقع بخش خصوصی از راه آهن ج.ا.ا 
و دولت محترم توجه ویژه،حمایت و 
رعایت منافع سرمایه گذار بر اساس 
قوانین جاری و س��اری کش��ور می 
باشد. تصویب مقررات و ضوابط یک 
طرف��ه در زمانی که تمامی س��رمایه 
ی ش��رکت های حم��ل و نقل ریلی 
در ی��د و اختی��ار راه آه��ن ج.ا.ا و بر 
روی خطوط ریلی می باشد و امکان 
خ��روج یا امح��اء و یا ناپدید ش��دن 
سرمایه گذاری بخش خصوصی نمی 

باشد، تصویب ضوابط محدود کننده 
نه تنها باعث رش��د و انگیزه سرمایه 
گذاری بخش خصوص��ی در صنعت 
ریلی نمیگردد بلکه جذابیت ها را از 

دست خواهد داد.
عملکرد ش�رکت توکاریل را با 
توجه به شرایط فعلی کسب و کار 

چگونه ارزیابی می کنید؟
بر اس��اس برنامه مصوب س��الیانه 
ش��رکت توکاریل خوش��بختانه ِعّده 
و ُع��ّده و همچنی��ن ضریب آماده به 
کاری الزم را بر اس��اس برنامه ریزی 
دقیق و منظم به عم��ل آورده ایم و 
علیرغم مش��کات )توقف ها در بین 
راه به دلیل نب��ود لکوموتیو، ترافیک 
و ع��دم تحوی��ل ب��ار در مقاطعی در 
معادن و یا مش��کات تخلیه( سعی 
نموده ایم خللی در برنامه پیش بینی 

شده ایجاد نشود.
ن�اوگان  افزایش  در خص�وص 
توکاریل چه اقداماتی انجام شده 

است؟
خوشبختانه طی دو سال گذشته 
۲۰۹ دس��تگاه واگن ۶ محوره و ۹۵ 
دس��تگاه واگن لبه کوتاه رجیستری 
ش��ده ب��ه ن��اوگان توکاری��ل افزوده 
ش��ده اس��ت. همچنین در سال ۹۹ 
، ۷۰ دس��تگاه واگ��ن ۶ مح��وره به 
ش��رکت واگن س��ازی پ��ارس طی 
قراردادی سفارش ساخت داده شده 
و امیدواریم در۶ ماهه دوم س��ال ۹۹ 

عزیزان واگن پارس نس��بت به تعهد 
تحوی��ل واگن طب��ق برنام��ه اقدام 
نمایند. همچنین تعداد ۲۰ دس��تگاه 
لکوموتیو در سال ۹۸ با مپنا قرارداد 
منعقد و در س��ال جاری ۴ دس��تگاه 
آن تحویل گردیده است و امیدواریم 
با توجه به تمامی مشکات بتوانیم بر 
اساس استراتژی های هفتگانه برنامه 

های خود را به پیش ببریم.
فعالی�ت ش�رکت  متقاضی�ان 
توکاریل چه افراد یا سازمان و یا 

نهادهایی هستند؟
بزرگترین شرکای تجاری شرکت 
توکاری��ل مجتم��ع ف��والد مبارک��ه 

اصفهان و راه آهن ج.ا.ا می باشند.
را  ریل�ی  حمل و نق�ل  نق�ش 
درتوسعه پایدار کشور تا چه حد 

مهم و موثر می دانید؟
در کلی��ه کش��ور های پیش��رفته 
حمل و نق��ل ریلی در جایگاه مهمی 
قرار داشته و در جهت توسعه پایدار 
کش��ورها نق��ش بس��زایی را ایفا می 
نماید. در برنامه شش��م توس��عه در 
بندهای ۲۴ و ۲۵ توسط مقام معظم 
رهبری توجه به صنعت حمل و نقل 
ریل��ی و توس��عه آن م��ورد عنایت و 
تایید ایش��ان قرار گرفته و امیدواریم 
مسئولین محترم با توجه به اهتمامی 
که در برنامه های توسعه و همچنین 
تاکی��دات ایش��ان دارن��د عنای��ت و 

اولویت الزم را مبذول نمایند.

37 شماره��46-�آبان�99


