
سیروحرکتیکواحدعملیاتیاست،
نبایدباامورمالیراهآهندرگیرشود

گفتگو با مهندس منصور محمودی کارشناس حمل و نقل ریلی:

حمــل ونقــل نقش موثری در توســعه اقتصــادی و اجتماعی ملل دارد و یکی از شــاخص های مهــم ارزیابی ارزش ها و 

مقایسه پیشرفت اقتصادی کشور محسوب می گردد. به همین دلیل مدل های مختلف حمل و نقل که به مرور زمان شکل 

گرفته است شیوه زندگی ملل ازجمله کشور مارا دچار تحول اساسی نموده است و یکی از این مدل های متداول که رفته 

رفته تکامل یافته و امروزه در زندگی جوامع بشری نقش بسزایی ایفا می کند حمل ونقل ریلی است. حمل و نقل ريلي با ويژگي هاي سرعت، ايمني، حمل بارهاي حجيم 

وگسترده، مصرف سوخت كمتر، آلودگي كمتر و ارزانتر بودن آن در مقايسه با ساير شقوق حمل و نقل موجب اعتماد و اطمينان صاحبان بار و مسافرين شده است.

 از طرفي نظم و مقررات اساس كليه امور حمل و نقل ريلي است و اين نظم و مقررات بستر ساز ايمني در شبكه ريلي خواهد بود. لذا به منظور تحقق اين اصل مهم 

و اساســي ضرورت دارد تا همواره راه آهن ج.ا.ا تالش نمايد براي حفظ و ارتقاء ســطح ايمني، مقررات، دســتورالعمل هاي فني و آئين نامه هاي مربوطه خود را متناسب 

با شرايط زمان و مكان و تغييرات در وضيعت امور زيربنايي، ناوگان و سيستم هاي بهره برداري به روز نموده تا بتواند از تكنولوژي پيشرفته و مدرن و سيستم هاي نوين 

ديگر نيز بهره برداري نمايد.

گفتگویی با مهندس منصور محمودی کارشناس حمل و نقل ریلی داشته ایم که به آن می پردازیم:

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

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

ســیر و حرکــت به معنــی انجــام عملیات حمل 
و نقــل )operation( اســت. تــا دهــه ی 70 در 
راه آهــن، این واحــد بهره برداری  نامیده می شــد که 
اسم با مسمایی بود. زیرا تا آن روزگار، سیر و حرکت 
در خــط مقدم خدمات رســانی به مشــتریان نهایی 
بود. بدیــن معنی که از تمامی امکانات و تجهیزات 
عمــده ی راه آهن )خط و ســازه های فنی- ارتباطات 

و عالئــم الکتریکــی، ســاختمان های 
تأسیســات  و  ایســتگاه ها 

مربوطه، نیروی کشش، واگن های باری و مسافری، 
تجهیــزات تخلیــه و بارگیــری و غیــره( بهره برداری 
می کــرد تــا بتوانــد خدماتی بــا کیفیت مناســب به 

مسافرین و صاحبان کاال ارائه بدهد. 
متعاقبــا در مرحلــه ی اول بخــش بازرگانــی از 
آن جــدا شــد و در مرحلــه ی دوم بــا انجــام امــر 
خصوصی ســازی واگن ها از مالکیت راه آهن خارج 
شد و در نتیجه سیر و حرکت از خط مقدم به عقب 
برگشــت و خدمات حمل را به شرکت های حمل و 

نقل ریلی باری و مسافری ارائه می دهد.   
بــه صورت کامــل بفرمایید که آیا ســیر و حرکت 
در راه آهن به درستی مدیریت می شود یا خیر؟ اگر 

جواب خیر است چه موانعی بر سر راه سیر و حرکت 
وجود دارد؟

بــرای آنکه ســیر و حرکت درســت کار کنــد باید 
موارد زیر برقرار باشد:

مجموع ظرفیت عرضــه ی تجهیزات و امکانات 
عمده ی راه آهن، متناســب با میزان تقاضای حمل 
باشــد. در غیــر این صورت بخشــی از متقاضیان به 

سایر شیوه های حمل رجوع می کنند. 
ظرفیــت حداقــل هــر یــک از این تجهیــزات و 
امکانــات، باید متناســب با ظرفیــت حداقل دیگر 
تجهیــزات و امکانــات عمــده باشــد. در غیــر این 
صورت پایین ترین ظرفیت ارائه شده هر یک از این 
تجهیــزات و امکانات، ظرفیــت کل قابل 
عرضه را تحت الشعاع قرار 
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می دهد و در نتیجه ظرفیت های مازاد و بالاستفاده 
در بقیه ایجاد می شود.

از طرف دیگر سیر و حرکت باید بتواند با مدیریت 
بهینــه از تمامی تجهیزات و امکانات عمده ی تحت 

اختیار خود به بهترین وجه بهره برداری کند.
بر مبنای این شروط، ظرفیت هر یک از تجهیزات 
و امکانــات عمده و همچنین توانایی های عملیاتی 

سیر و حرکت به یکدیگر مستقیما وابسته اند.   

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؟
انجام امــوری چون تهیه ی گراف مــادر دقیق بر 
حســب اولویت های عملیاتی و جلوگیری از هرگونه 
اخــالل در فراینــد ســیر و حرکت قطارها ناشــی از 
قصــور، غفلــت و اهمال نیروی انســانی عملیاتی، 
انجــام به موقــع و منظم عملیات مانور، تشــکیل 
و تنظیــم و قبــول و اعــزام قطارهــا، هماهنگــی با 
شــرکت های حمل و نقل ریلی برای انجام به موقع 
امــور تخلیــه و بارگیــری، انجــام به موقــع تحویل 
پایانه هــای  و  ایســتگاه ها  در  واگن هــا  تحــول  و 
بخــش خصوصی، تهیه ی گزارش ســریع و دقیق از 
کاســتی های ظرفیتــی به مقامات مســئول و اصرار 
برای رفع ســریع آنهــا، انعقــاد قراردادهای حمل با 
شــرکت های حمل و نقــل ریلی و عمل به تعهدات 
منظــور شــده در آنهــا از اهم وظایف واحد ســیر و 

حرکت برای انجام یک مدیریت درست است. 

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

ســیرو حرکت یک واحد عملیاتی اســت و نباید 
آن را در امــور مالی راه آهن درگیر نمود. زیرا در این 
صورت امکان ایجاد روابط تبعیض آمیز با مشتریان 
)شــرکت های حمــل و نقــل ریلی( فراهم می شــود 
که احتماال فســادآمیز اســت. ولی افزایش سرعت 
ســیر حرکت قطارهای مسافری و باری و بهبود تن- 
کیلومتر حمل شده از جمله وظایف این واحد است 
که به طور مستقیم بر سطح درآمدهای راه آهن اثر 
می گذارد. الزم به ذکر اســت که چندی است بخش 
وصول مطالبات به بازرگانی داخلی محول شده که 
از جملــه وظایف اصلی معاونت درآمدهای اداره ی 

کل مالی است. 
بازرگانــی داخلــی باید بــه امور تعییــن تعرفه ها 
و تخفیفــات مربوطه بپردازد. با ایــن تغییر نابجای 
تشــکیالتی، عمال معاونت بهره بــرداری درگیر امور 
مالی گردیده و از کار اصلی خود بازمانده شده است.  

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

توضیح بفرمایید.
اوال راه آهــن یــک دســتگاه یــا شــرکت کامــال 
تخصصــی و پیچیــده اســت و به دلیل گســتردگی 
شــبکه و کار دائم، شرایط کاری در آن سخت است، 
بنابرایــن معموال سیاســیون در کار آن کمتر دخالت 
می کننــد. ثانیــا امر انتصــاب مدیران در کشــورهای 
توســعه یافته صرفا بر مبنای لیاقت است. از طرف 
دیگر در اکثر کشورهای در حال توسعه، قدرت های 
سیاســی فقــط در تعییــن معدود مدیران ســطوح 
ارشــد دخالــت می کنند. امــا در راه آهن ایــران این 

دخالت ها به گونه ی دیگریست:
اوال مداخله در انتصابات تا سطوح پایین را هم 

فراگرفته است.
شــرایط احراز مشــاغل بــه راحتی نادیــده گرفته 
می شــود و ســتم زیــادی بــر افــراد شایســته تر روا 
می گردد.  کســانی که هیچ ســابقه ی کار در راه آهن 
را ندارنــد، بــدون هیچ مانعــی در مناصب بســیار 
تخصصــی مختلف گمارده می شــوند. این موضوع 
شرایط ارتقاء کارکنان شایسته ی راه آهن را مخدوش 
می کند. سطوح پرداخت ها متناسب با نوع خدمات 
مدیریت ها تنظیم نمی شــود و مدیران ارشد در آن 

نقش دارند.
کال چنیــن رفتارهایی بر بهره وری نیروی انســانی 

آثار منفی سنگینی باقی می گذارد.  

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؟
مشــکل لکوموتیــو بــه 6 متغیر کلیدی وابســته 

است:
خرید بهترین نوع لکوموتیوها. 

ســطح توانایی مناســب بــرای بهره گیــری از آنها 
توسط سیروحرکت.

تأمیــن قطعــات باکیفیــت و انجــام تعمیــرات 
مناسب به هنگام.

ظرفیــت کافی شــبکه ی خطوط برای تســریع در 
حرکت قطارها.

تشــکیل و تنظیم بــه موقع قطارها بــرای اعزام 
توسط لکوموتیوها.

البتــه ایــن متغیرهــا خــود بــه زیــر بخش های 
متفاوتــی وابســته اند. مثــاٌل امر تأمیــن قطعات با 

کیفیــت و انجــام تعمیــرات بــه هنگام، بــه میزان 
درآمد و نقدینگی صاحبان خصوصی نیروی کشش 
و اعتبارات تخصیص یافته ی راه آهن بابت نگهداری 
نیروی کشــش مرتبــط اســت. در مرحلــه باالتر به 
میزان کرایه های حمل نیروی کشش وابسته است. 

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؟
با توجه به اینکه بخش بزرگی از خطوط پرتقاضا 
و پرتردد شبکه ی ریلی تک خطه اند، اصوال ظرفیتی 
بــرای حرکــت کلیه ی قطارهــا حتی با ســرعت های 
معمولــی وجود ندارد. به همین دلیل قبل از اینکه 
به ســرعت های باال اندیشــیده شــود، باید نســبت 
بــه دو خطــه و تراک بنــدی ایــن گونه خطــوط در 
مســیرهای پرتردد اقدام نمود. در مورد خطوط دو 
خطه نظیر تهران- مشهد و بافق- بندرعباس نیز در 
حــال حاضر از حداکثر ظرفیــت موجود بهره برداری 
می شــود. محور بافق- بندرعباس نیازمند گشــایش 
ایســتگاه های بســته اســت و تهــران مشــهد نیــز 

می بایست سه خطه  یا برقی گردد. 

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؟ 
خودکفایــی در ســاخت ریــل و چرخ بــا کیفیت 
مناســب، قطعا موجــب تســریع در تأمین مصالح 
و قطعــات مورد نیاز توســعه و نگهداری راه آهن و 
بــه تبــع آن افزایش بهره وری تجهیــزات و امکانات 
می شــود. موضــوع چــرخ و محــور یقینــا ســطح 
آماده بــکاری ناوگان ریلی را ارتقاء می دهد، اما بعید 
اســت که مستقیما در افزایش سرعت سیر قطارها 
مؤثر باشد. ضمنا برای انجام خریدهای خارجی، اگر 
راه آهــن بتوانــد ثابت کند که امکان ســاخت داخل 
موجود نیســت و مشــکل تأمین منابــع ارزی هم 
در میان نباشــد، قاعدتا نباید مشکلی وجود داشته 
باشــد. البته در این مورد اخذ مجوزها و تأمین ارز 
کافی، همواره چالش برانگیز بوده اســت. در دوران 
اخیــر مســئله ی تحریم هــا نیــز بر مشــکالت قبلی 

افزوده است.  
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