
مشکالتاقتصادیوکمبودشدیددیزل،
ازدالیلمهمافتبهرهوریشرکتهاست

گفتگو با دکتر محمد کریمی مدیرعامل شرکت قطارهای مسافری جوپار:

برخی از کارشناســان بخش ریلی معنقدند که فرایند خصوصی ســازی در بخش ریلی موفق نبوده اســت و 

نبایــد در ایــن خصوص تردید داشــت. اما با تصویری که از بخش ریلی ترســیم گردید اینــک بهتر می توان به 

این ســوال پاســخ داد که آیا بخش خصوصی از ابتدا معلول و ناقص الخلقه متولد گردید و یا سیاست هایی 

که در طول یک دهه اخیر اعمال شــده اســت این طفل نوپا را دچار معلولیت و نارســایی نمود؟ طبیعتا هم دولت و هم بخش خصوصی برای این عدم موفقیت دالیلی 

خواهند داشت و هریک به توانایی ها و ضعف های خود به خوبی واقفند. اما نکته مهم این است که امروز که به گذشته نگاه می کنیم چه درس هایی گرفته ایم و اگر 

در همان نقطه اول ایســتاده باشــیم چگونه با موضوع خصوصی ســازی رفتار خواهیم کرد؟ آنچه که مشــخص است بازگشتی در کار نیست و در استراتژی اصلی کشور 

در ارتقــاء نقــش بخش خصوصی نه تنها تغییری ایجاد نشــده بلکه تقویت هم گردیده اســت. پس کار درســت تامــل در روش ها و رویکردهایمان در گذشــته , اصالح 

رویکردهای غلط و تقویت تصمیمات درســت اســت که اگر اینگونه باشــد راه گشای برنامه خصوصی سازی در بخش ریلی خواهد بود. سیرو حرکت و ارتباط تنگاتنگ آن 

با بهره وری از مقوله های مهم بخش ریلی است که برای واکاوی بیشتر این امر گفتگویی با دکتر محمد کریمی مدیرعامل شرکت قطارهای مسافری جوپار داشته ایم که 

به آن می پردازیم:  

لطفا توضیح کوتاهی در خصوص معنای 
سیرو حرکت در راه آهن بدهید و بفرمایید چه 

بخش هایی از مجموعه شرکت راه آهن با بخش 
سیروحرکت، ارتباط تنگاتنگ و حیاتی دارند؟

همانطــور کــه از اســم ســیر و حرکت پیداســت 
جابجایــی وســایط نقلیــه ریلــی شــامل قطارهــای 
مســافری، قطارهــای بــاری و مابقی وســایط نقلیه 
ریلــی و مجموعــه ای که بــا آن کار می کنند، ســیر و 
حرکت وســایط نقلیه ریلی را شامل می شود که این 
مجموعه براســاس مقررات عمومی ســیر و حرکت 
راه آهن و دســتورالعمل های فنی و ایمنی است که 
در رابطه با وظایف مامورین و بخش هایی است که 
ارتبــاط تنگاتنگ و حیاتــی با آن دارند انجام وظیفه 

می نمایند و آنها عبارتند از: 
رئیس ایستگاه و زیر مجموعه آن

 2- مسئول کنترل ترافیک و زیر مجموعه آن
 3- مجموعه مامورین موظف قطارها ) روسای 

قطارها و مامورین فنی آنها (

 4- مراکز فرماندهی ارتباطات و عالئم الکتریکی 
و زیر مجموعه آنها 

به صورت کامل بفرمایید که آیا سیر و حرکت 
در راه آهن به درستی مدیریت می شود یا خیر؟ 

اگر جواب خیر است چه موانعی بر سر راه 
سیروحرکت وجود دارد؟

معاونــت محترم بهره بــرداری و بازرگانی راه آهن 
ج.ا.ا و اداره کل ســیر و حرکــت و زیــر مجموعــه 
کارشــان را بــه درســتی انجــام می دهنــد چــون با 
کوچکتریــن غفلت و کوتاهی در برنامه ریزی ســیر و 
حرکت می تواند خسارت جبران ناپذیری را به دنبال 
داشــته باشــد و با دقت عمل خوبی کارهای سیر و 
حرکت در راه آهن انجام می شــود که به روز نمودن 
سیســتم عالئــم الکتریکــی در اداره کل ارتباطات و 
عالئــم الکتریکی کمک شــایانی در بــه روز بودن و 

دقت عمل سیر و حرکت را در برخواهد داشت.

مدیریت صحیح سیر و حرکت در راه آهن چه 
نقشی در افزایش یا کاهش بهره وری خواهد 

داشت و چه باید کرد تا بهره وری افزایش یابد؟
مدیریــت صحیــح و برنامه ریــزی دقیــق نقــش 
بسزایی در افزایش بهره وری دارد ولی در حال حاضر 
به علت مشــکالت اقتصادی و کمبود شدید دیزل 
باعث کاهش بهره وری شده و یکی از مواردی که در 
افزایش بهره وری می تواند به ســیر و حرکت راه آهن 
کمک کند به روز نمودن سیستم ارتباطات و عالئم 

الکتریکی می باشد. 

سیر و حرکت چگونه می تواند با ایجاد نقدینگی 
بیشتر برای راه آهن و شرکت ها موثر باشد؟

همانطور که در سوال قبلی توضیح داده شد اگر 
مســئله کمبود بودجه در راه آهن حل شود و تعداد 
دیزل هــای گرم به حــدود 80% دیزل هــای موجود 
برســد راه آهن هم به خودش و هم به شرکت های 

مالک کمک کرده است.

مدیریت سیروحرکت در ایران در مقایسه با 
کشورهای هم سطح در حال توسعه و همچنین 
کشورهای توسعه یافته در چه رتبه ای قرار دارد؟ 

توضیح بفرمایید. 
برنامه ریزی و بهره وری مدیریت سیر و حرکت در 
ایران از کشــورهای هم سطح هیچ چیزی کم ندارد 
و اگــر در رتبــه باالتر از هم ســطح خودش نباشــد 
پایین تر نیســت آنچه که برای سیر و حرکت مشکل 
به وجود آورده مشکالت اقتصادی و کمبود شدید 
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دیزل می باشد.

این روزها بحث لکوموتیو و کمبود لکوموتیو گرم 
بسیار داغ است و مشکل ساز شده. لکوموتیو 

چه تاثیری در سیر و حرکت خواهد داشت و 
در این خصوص با چه چالش هایی رو به رو 

هستید؟
مثالــی در راه آهــن داریم کــه لکوموتیو خودش 
یک قطار اســت چنانچه لکوموتیو نباشــد یا ســرد 
باشــند قطارهای باری و مســافری معنایی ندارند و 
بالعکــس و همانطور کــه در تعریف قطار می گوییم 
یک قطــار زمانی می تواند معنا پیدا کند که شــامل 
لکوموتیــو ، واگن ها و آماده بودن مامورین موظف 
باشــد حال اگر تعداد لکوموتیو گرم باال نباشد تاثیر 
بســزایی در عدم جابجایی بار و مســافر و درآمد به 

وجود می آید.

بحث سرعت در افزایش سیرو حرکت بسیار مهم 
است. آیا برای افزایش سرعت زیرساخت های 

الزم از قبیل خط آهن مناسب برای سرعت 
باالی قطار و همچنین لکوموتیو و واگن هایی که 
توانایی سرعت باال را داشته باشند وجود دارد؟  

بحــث ســرعت در ســیر و حرکت راه آهــن ایران 
و دنیــا حــرف اول را می زنــد برای زیر ســاخت های 
خــط آهن موجود و عمر خطوط میانگین ســرعت 
قطارهای باری 40 تا 50 کیلومتر و میانگین سرعت 
قطارهای مسافری 120 کیلومتر است و در قطارهای 
مســافری فقط قطار ترنســت در بعضی از محورها 
مجــوز ســیر 160 کیلومتــر را دارنــد مگر بــا خطوط 
جدیــد و قطارهای ســرعت بــاالی 250 کیلومتر که 
در مســیرهای تهران به اصفهان و تهران به مشــهد 
در حد بررســی پروژه هــا با چینی هــا و ایتالیایی ها 

می باشند بتوانیم سرعت قطارها را باال برد. امروزه 
در چیــن قطارهای بــاری با ســرعت 350 کیلومتر 
در ســیر هســتند و فاصلــه راه آهــن ایــران حتی با 

کشورهای چین و ژاپن تصاعدی می باشد.

مطمئنا اطالع دارید که تولید چرخ منوبلوک 
ملی شده. آیا بحث تامین به موقع چرخ و محور 

در آماده به کاری واگن ها افزایش سرعت سیر 
و حرکت موثر خواهد بود؟ آیا در خرید چرخ 

با توجه به اینکه ثبت سفارش خارجی از سوی 
وزارت صمت با چالش هایی رو به رو شده برای 

شرکت ها مشکالتی را ایجاد کرده یا خیر؟ 
تولید چرخ منوبلوک در داخل کشــور با توجه به 
نــوع ابتدایی تولید چــرخ منوبلوک و آن هم روزی 
چند عدد در 3 شیفت که به 20 عدد هم نمی رسد 
و بــا توجه به مصــرف حدود تعــداد 25000 چرخ 
منوبلوک در سال توجیه اقتصادی ندارد و چنانچه 
در هــر کجای دنیا کارخانه ای کمتــر از 120/000 عدد 
چرخ منوبلوک تولید کند اقتصادی نیســت. وزارت 
صمــت نمی توانــد ثبت ســفارش خارجی نداشــته 
باشــد چون با توجه به نیاز انــواع چرخ منوبلوک با 
قطرهــای متفاوت برای واگن های باری و مســافری 
مشــکالت متوقف شــدن کلیه وســایط نقلیه ریلی 
شــامل دیزل، واگن های باری و واگن های مسافری 
و بخصوص عدم ثبت ســفارش باعث 2 برابر شدن 
حداقــل قیمــت چــرخ منوبلــوک ایران نســبت به 
خارجــی خواهد شــد و تازمانی کــه تولید و مصرف 
چرخ منوبلوک ایران به حدود 120/000 عدد نرســد 
بهینه اســت که چــرخ منوبلوک از خــارج خریداری 
شــود به امید روزی که شــرکت های داخلی سازنده 
بتواننــد تولید کلیه چرخ هــای منوبلوک مصرفی در 

ایران را انجام و به خودکفایی برسیم . 

در آخر هر صحبت نگفته ای در خصوص سیرو 
حرکت دارید بفرمایید.

در پایان با توجه به به وجود مشکالت اقتصادی 
در صنعت ریلی و به حداقل رسیدن دیزل های گرم 
حــدود 50% کل دیزل ها باعث شــده که واگن های 
شــرکت های مسافری آماده سرویس متوقف شوند 
و کرونــا هم به این مشــکالت دامن زده و مالکین 
شرکت های مسافری را با مشکالت بسیار گریبان گیر 
کرده است و امیدواریم که هر چه زودتر مشکالت 
کمبــود دیزل هــای زیمنــس و GM حــل شــده تا 
مشــکالت مضاعف نشــود و همانطــور که صنعت 
گردشگری زمین خورده شرکت های مالک قطارهای 

مسافری هم زمین گیر شوند. 
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