
نقشسیروحرکتدرعملکردراهآهن

ســیر و حرکــت یکــی از مهمتریــن بخش های راه آهن اســت که بــا عنوان قلب 
راه آهن شناخته می شود چرا که عملکرد درست آن منجر به عملکرد درست شبکه 
و ایجــاد جریانــی روان و ایمــن در آن می شــود و به دنبال آن رشــد بهره وری و به 
صورت کلی بهبود عملکرد راه آهن در بخش باری و مسافری را شاهد خواهیم بود.
در شــرایط فعلی سیســتم سیر و حرکتی کشــور ما سنتی و غیر پیشرفته و دارای 
معایب عدیده ای است که عقب ماندگی های زیادی را در ابعاد گوناگون به بار آورده 
است. میزان سیر واگن های باری در شبکه، روزانه، تقریبًا 100 کیلومتر است. این در 
حالی ست که قرارداد دسترسی آزاد به شبکه ریلی، راه آهن را موظف به سیر روزانه 
واگن هــا به میزان 300 کیلومتر نموده اســت. لذا بهــره وری واگن های باری در این 
شرایط یک سوم تعهد راه آهن در قرارداد مربوطه است که منجر به کاهش عمکرد 
راه آهن و افت درآمد شــرکت های خصوصی می شود و این منجر به کاهش درآمد 

شرکت راه آهن ج.ا.ا نیز می گردد .
از طرفی ســرعت کم حمل بار در شــبکه ریلی موجب شــده راه آهن در رقابت با 
بخش جاده ای ضعیف عمل کند، لذا حدود 90% بار داخلی به سمت جاده ها سوق 
پیدا کرده اند. باید توجه داشــت که این عملکرد ضعیف باعث می شــود وزارت راه 
و شهرســازی و نیز مجلس گرایش بیشــتری برای سرمایه گذاری و تمرکز روی بخش 

جاده ای پیدا کنند و ما نتوانیم از بخش ریلی دفاع کنیم.
همچنین بخش ترانزیتی هم از پیامدهای ناشی از ضعف سیستم سیر و حرکت 
مصون نمانده اســت، چرا که راه آهن نتوانســته زمان بندی و سیر مناسب، کوتاه و 
ســریع را برای قطارهای ترانزیتی فراهم نماید. با اینکه دلیل اصلی دور زدن کشــور 

در بار ترانزیتی توســط کشــورهای همســایه عمدتا به وجود 77 مشــکل ترانزیتی 
کشــور برمی گردد، اما عملکرد راه آهن نیز در به وجود آمدن این مشــکل بی تاثیر 

نبوده است.
یکی از عمده ترین مشــکالت دیگر بخش سیر و حرکت راه آهن عدم استفاده از 
نرم افزارهای تخصصی ســیر و حرکت اســت که ما را از بهره مندی از مزایای آن بی 

نصیب گذاشته است.
این مهم ســبب می شــود کاهش ســرعت ســیر قابل توجهی را در شبکه شاهد 
باشیم و بهره وری خطوط شبکه ریلی و ناوگان موجود، مطلوب نباشد. عالوه بر آن 
کمبود تعداد قطارهای باری برنامه ای و به کار نگرفتن نیروهای متخصص کافی به 

دامنه ی مشکالت می افزاید.
و اما راه کار پیشنهادی: به عنوان مهمترین و اثرگذارترین راهکار، خصوصی سازی 
ســیر و حرکت راه آهن پیشــنهاد می شــود. یعنی راه آهن می تواند با تعریف بســته 
اقتصــادی و فنــی مناســب، پیمانکارانی بــرای مدیریت عملیات ســیر و حرکت به 
کار بگیــرد و پرداخــت بــه پیمانــکار بــه افزایش تــن کیلومتــر و نفرکیلومتر حمل 
شــده،کاهش ســوانح ،افزایش میزان ساعات مســدودی مورد نیاز برای بهسازی و 
ترمیم خطوط و ...... وابســته باشــد و طی قراردادی که  فی ما بین شــرکت راه آهن 
ج.ا.ا و ایــن پیمانــکار منعقــد می گــردد، عملیاتی شــود که این منجر بــه افزایش 
درآمدزایی برای شرکت های خصوصی، شرکت راه آهن و  همینطور افزایش انگیزه 
و درآمدزایی شرکت پیمانکار خواهد شد. حتی می توان پیمانکار را ملزم به استفاده 

از نرم افزارها و تکنولوژی روز سیر و حرکت کرد.
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