
تولیدداخلیچرخمنوبلوک؛توانمرتفعکردن
نیازشرکتهایحملونقلریلیراداردیاخیر!

گفتگو با محسن سعید بخش مدیرعامل شرکت توکاریل:

باعث افتخار و خوشــحالی اســت که در حوزه صنعت حمل و نقل ریلی چه از نظر ســاخت ریل و لکوموتیو یا 

واگن و متعلقات آن بتوانیم از واردات بی نیاز و خودکفا شــویم و در همین راســتا شــرکت توکاریل حســن نیت و 

اقبال خود را نســبت به توجه به تولید داخل در خریدها معطوف نموده اســت که می توان به خرید واگن داخلی 

و خرید لکوموتیو داخلی اشــاره نمود. اما اگر بنا باشــد عرضه و تقاضا و نیازهای ســریع و به روز مرتفع نگردد کشــور دچار مشــکالت روزانه در آن حوزه خواهد بود. به 

طور مثال توقف روزانه 1000 واگن باردار برای هیچ مجموعه ای مورد قبول نبوده، از نظر تولید فوالد مبارکه و همچنین توجیه اقتصادی، شرکت ها را دچار ضرر و زیان 

مادی و معنوی خواهد نمود و بهتر اســت به طور مثال قبل از توقف ورود چرخ خارجی به کشــور و تجهیزات بررســی شــود میزان تولید چرخ منوبلوک ساخت داخل آیا 

توان مرتفع کردن نیاز شــرکت های حمل و نقل ریلی را دارد یا خیر؟ شــرکت توکاریل به طور مثال ماهیانه جهت تعمیرات بالغ بر 50 چرخ منو بلوک جهت ناوگان خود 

نیاز دارد. از ســوی دیگر توقع شــرکت ها این اســت که از نظر کمی و کیفی و کلیه استانداردهای الزم و قیمت مناسب ساخت داخل بتواند با تولید خارجی رقابت کند. 

فروش تولید داخل به قیمت ارز آزاد برای شــرکت های حمل و نقل ریلی توجیه پذیر نمی باشــد. برای واکاوی بیشــتر مشکالت شرکت های حمل و نقل ریلی گفتگویی با 

محسن سعید بخش مدیرعامل شرکت توکاریل داشته ایم که به آن می پردازیم:  

لطفا توضیح کوتاهی در خصوص معنای سیرو 
حرکت بدهید و بفرمایید چه بخش هایی از 

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

در خصــوص ســیر و حرکــت، خطــوط راه آهن، 
واگــن، لکوموتیو، مرکز کنترل و ســرعت ســیر در 
حقیقــت به نوعی اجزاء و عوامل تشــکیل دهنده 
بــرای ســیر و حرکت خواهند بــود و مجموعه های 
معاونت نــاوگان، معاونت بهره بــرداری و معاونت 
فنــی نقش اساســی را در جهت افزایــش بهره وری 
نــاوگان مســافری و بــاری خواهنــد داشــت. البته 
مشــی  خــط  ج.ا.ا  راه آهــن  سیاســت های کالن 

معاونت های فوق الذکر را تبیین می نماید.

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 سیر و 
حرکت وجود دارد؟

متاســفانه به دلیــل نبود زیر ســاخت های الزم 
و تجهیــزات مورد نیاز علی رغم تالش های شــبانه 
روزی معاونیــن محتــرم و مدیــران کل محتــرم 
کماکان با مشــکل بســیار باال در خصوص ســیر و 

حرکت واگن های خالی و پر مواجه هستیم.

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؟
چنانچــه مدیریــت صحیــح در ســیر و حرکــت 
اعمــال نگــردد طبیعتــا هــرج و مرجی بــه وجود 
خواهــد آمد کــه منجر به حــوادث قهریه 
و همچنیــن کاهــش 

چشــم گیر بهــره وری خواهیم بود. البتــه به اعتقاد 
بنده مسئولین و مدیران ذیربط سعی و تالش وافر 
خــود را به عمل آورده تا حداکثر افزایش بهره وری 
را داشته باشند. اما نبود امکانات و زیرساخت های 
الزم این امر را از حدود توان و اختیارات آنها خارج 

کرده  است.

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

نظــر به اینکه در طی ســال 1399 راه آهن ج.ا.ا 
طی ســه مرحله نسبت به افزایش حق دسترسی و 
نیــروی کشــش حدود 120 درصــد افزایش را ابالغ 
نمــوده اســت و از درآمد شــرکت های حمل و نقل 
ریلی حدود 80 درصد آن به حســاب راه آهن ج.ا.ا 
در هــر مــاه واریــز می گــردد، پس چنانچــه درآمد 
شــرکت ها کاهش یابد قطعا نتیجه این کاهش در 
راه آهــن ج.ا.ا به وضــوح نمایان خواهد شــد. لذا 
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راه آهــن ج.ا.ا بایــد تمــام ســعی و تــالش خود را 
معطــوف به افزایش بهره وری شــرکت های موجود 
نماید و با توجه به اینکه در حال حاضر با مشکالت 
شدید زیرساخت ها و کمبود تجهیزات )لکوموتیو( 
مواجه می باشــد افزایش شــرکت های حمل و نقل 
ریلــی و واگــن و جــذب مشــتریان جدید نــه تنها 
بهــره وری و درآمــد را در دراز مــدت بــرای راه آهن 
ج.ا.ا افزایش نخواهد داد بلکه روند فعلی را دچار 

مشکالت بیشتر و دوچندان خواهد نمود.

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.
بــا توجه به اطالعاتی که در دســترس می باشــد 
نســبت به بعضی از کشــورها امکان مقایســه هم 
نمی باشــد و قطعــا فاصلــه زیــادی وجــود دارد 
که بایســتی بــا برنامه ریــزی و مدیریــت صحیح و 
تخصیــص اعتبــارات و اســتفاده از ظرفیت بخش 

خصوصی به آنجا برسیم.

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

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

هستید؟
در خصــوص کمبــود لکوموتیو در ســال 1399 
نســبت به ســنوات گذشته این مشــکل افزایش و 
طی چند ماه گذشــته بر اســاس آمار و مســتندات 
که خدمت مســئولین محترم راه آهن ج.ا.ا اعم از 
مدیرعامل محترم و معاونت محترم سیر و حرکت 
ارائــه گردیده ، نزدیک به 50 درصد ناوگان توکاریل 
به طور متوسط در منطقه شرق و یزد رسوب نموده 
بــه نحــوی که در بعضی مقاطــع روزانه حدود یک 
هــزار واگن باردار به دلیل نبــود لکوموتیو متوقف 
می باشد. شرکت توکاریل از سال 1397 اقدامات و 
هماهنگی های الزم را در خصوص خرید لکوموتیو 
از داخــل و خارج بــه عنوان بزرگتریــن معضل به 
عمل آورده لکن به دلیل عدم همکاری و همراهی 

دســتگاه های ذیربــط اقــدام موثــر و قابــل قبولی 
صورت نپذیرفته اســت. شــرکت توکاریل بر اساس 
 MAP24 توافقــی تعداد 20 دســتگاه لکوموتیــو
)3000 اســب بخــار( با مپنا قــرارداد منعقد نموده 
کــه تعداد 10 دســتگاه آن را تحویل گرفته اســت. 
همچنین تعداد 80 دستگاه لکوموتیو)4300 اسب 
بخار( با طــرف خارجی منعقد که تاکنون موفق به 
اخــذ مجوزات الزم نگردیده. طــی مذاکرات بعمل 
 MAP30 آمده با مسئولین محترم مپنا، لکوموتیو
با قدرت 4000 اســب بخار با پیش بینی تحویل در 
ســال 1401 را نموده انــد کــه امیدواریــم به عنوان 
لکوموتیــو ســاخت داخــل تحقــق نمایــد. کمبود 
لکوموتیو در کل کشور برای همگان دقیقا ملموس 
اســت و عدم تامین و موافقت توســط مسئولین 
محترم باعث سوال است. الزم به توضیح است که 
هر یک از واگن های شرکت توکاریل ظرفیت حمل 
105 تن بار را دارا اســت و با توجه به اینکه هر رام 
قطــار دارای 37 تا 38 واگن اســت لــذا لکوموتیو 
MAP24 بر اســاس نظر مسئولین محترم راه آهن 
صرفــا اجازه حمــل 23 واگن پر را بصــورت دوبل 
مجوز خواهند داشــت که این موضوع از نظر زمان 
و اشــغال خطــوط و توجیه اقتصــادی مقرون به 

صرفه نخواهد بود.

بحث سرعت در افزایش سیر و 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؟

اظهــار نظر در خصوص افزایش ســرعت از نظر 
زیرســاخت ها خاصه خطــوط راه آهن در صالحیت 
در  می باشــد.  ج.ا.ا  راه آهــن  محتــرم  مســئولین 
خصوص لکوموتیو و واگن که توانایی ســرعت باال 
را داشــته باشــد فعال کمتر از سرعت اســتاندارد و 
مورد قبول شــرکت های سازنده و تضمین کننده با 
موافقت مســئولین محترم راه آهــن ج.ا.ا در حال 
حاضر ســیر و حرکت صورت می گیرد که امیدواریم 

بــا رفع کمبــود تجهیزات و ایجاد زیرســاخت ها در 
طول 24 ســاعت میزان سیر واگن ها افزایش و به 

تعبیری سرعت سیر و بهره وری افزایش یابد.

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

ضمــن تشــکر مجــدد از مســئولین محتــرم و 
تصمیــم گیرنــدگان در حــوزه حمــل و نقــل ریلی 
تقاضــا داریم با توجه به تاکید مقام معظم رهبری 
در خصــوص حمــل و نقل ریلــی در بندهای 24 و 
25 برنامه ششــم توســعه و همچنین نیاز کشور و 
فوایــد اجتماعی و زیســت محیطــی آن، با نگاهی 
بلنــد و برنامه ریزی مناســب در این حوزه اقداماتی 
مانــدگار بــه یادگار در تاریخ ثبــت و ضبط نموده و 
از کارهای مقطعی و صرفا تبلیغاتی پرهیز شود. به 
نظر می رســد اگر مســئولین محتــرم راه آهن ج.ا.ا 
شــرکت های خصوصی را رقیب خود نبینند بلکه با 
نگاهی باالتر و به عنوان ناظر و برنامه ریز ورود پیدا 
کنند و بــه منافع بخش خصوصی و ســرمایه گذار 
عنایت داشته باشند قطعا بخش خصوصی در کنار 

ایشان و همراه خواهند بود.
همچنین پیشنهاد می گردد:

- از ظرفیــت بخش خصوصی به نحو مناســب 
استفاده گردد.

- بــه منظــور هدایت بــار از جاده بــه ریل نباید 
صرفا مقایسه قیمت حمل جاده مبنا باشد.

توســعه  و  لکوموتیــو  افزایــش  بــه  توجــه   -
خطوط راه آهن و ایجاد شــبکه مویرگی و وصل به 

سرچشمه های بار مد نظر قرار گیرد.
- نقطــه نظرات شــرکت های خصوصــی اخذ و 

نظرات مناسب و اجرایی در برنامه قرار گیرد.
- بخــش خصوصــی را در کنــار خــود و حداقل 

بعنوان شریک تجاری راه آهن ج.ا.ا لحاظ کند.
- سطح خدمات در راه آهن افزایش یابد.

- راه آهن به تعهدات و مســئولیت های خود در 
قبال وجوه دریافتی توجه و عنایت داشته باشد.

- از تهیه و ابالغیه هــای یکطرفه و قراردادهای 
دستوری اجتناب شود.

- به منظور کاهش قیمت تمام شــده )مسافری 
و بــاری( در اعــداد و ارقــام دریافتــی و هزینه های 

سربار از شرکت ها بازنگری شود.
- در جهت افزایش ســرعت ســیر و رفع توقف 

واگن های .... اقدام عاجل به عمل آید.
- به منظور افزایــش توان عملیاتی و تجهیزات 
ریلی کشور راه آهن ج.ا.ا همراهی و مساعدت الزم 

را به عمل آورد. 
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