
سیروحرکتبیشتریناثرگذاری
رادربهرهوریناوگاندارد

گفتگو با مرتضی رجبی مدیرعامل شرکت احیا ریل ایرانیان:

مهم ترین بخش در صنعت حمل و نقل ریلی مدیریت ســیر و حرکت اســت که به طور مستقیم در سودآوری 

شــرکت راه آهــن ج.ا.ا و شــرکت های مشــغول در ایــن حوزه تاثیر گذار هســت. ایــن بخش به طــور کلی وظیفه 

برنامه ریــزی و انجــام عملیــات اجرایی جابجایی بار و مســافر را در مبــادی و مقاصد مورد نظر عهده دار هســت. 

برنامه ریزی ســیر و حرکت بدین مفهوم هســت که توقف های خارج از برنامه واگن به حداقل ممکن رســیده و 

بتوان با استفاده از محدودیت هایی نظیر نیروی کشش، ناوگان و ظرفیت شبکه بیشترین بهره وری را از این محدودیت ها برداشت کرد. 

این اداره کل با اداره کل بازرگانی ، اداره کل واگن ها و اداره کل نیروی کشش بیشترین ارتباط را دارد. در این خصوص گفتگویی با مرتضی رجبی مدیرعامل شرکت 

احیا ریل ایرانیان داشته ایم که به آن می پردازیم:

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؟

کارکنــان اداره ســیر و حرکت چه در ســتاد و چه 
در مناطــق عملیاتــی با توجه به جنس این شــغل 
خدمات ارزنده ای ارائه می کنند که اغلب می بایست 
بــه صــورت شــبانه روزی مشــغول برنامه ریــزی و 
پاسخگویی به مالکین واگن باشند. با عنایت به این 
که کمبود نیروی کشش و ظرفیت خطوط بزرگترین 
دغدغه راه آهن ج.ا.ا است بزرگترین ایراد این اداره 
کل را می تــوان نبــود سیســتم های کارآمــد جهــت 
برنامه ریــزی و تخصیــص محدودیت هــا دانســت. 
در حــال حاضــر غالبا برنامه ریــزی جهت تخصیص 
نیروی کشش و ظرفیت خط به صورت دستی انجام 
می پذیرد که موجب خطای در محاســبات و کاهش 

بهره وری خواهد شد.
از دیگــر موانــع مدیریــت درســت ایــن بخش، 
تعدد مبــادی و مقاصد بار و برنامه ریزی به صورت 

جزیره ای در شــرکت ها می باشد. بدین مفهوم که در 
اغلــب موارد با افزایش ســوددهی یک پروژه تمام 
شــرکت ها اقدام به اعزام واگن های خود به مقصد 
آن پــروژه می نمایندکــه این امر عالوه بــر افزایش 
ترافیک مســیر مورد نظر و هدر رفت ظرفیت سایر 
محور ها موجب هجوم و انباشت واگن ها در مراکز 
تخلیــه و بارگیــری می گــردد که خــواب قابل توجه 
واگن هــای منتظــر عملیــات و اشــغال خطوط آن 

محور را درپی خواهد داشت.
همینطــور اســتفاده از نیروهــای متخصــص و 
تحصیــل کرده در زمینه حمــل و نقل، در نواحی و 
مناطــق عملیاتــی و همینطور نظارت بیشــتر بر آن 
نواحی از مواردی هســت باید بیش از پیش مدنظر 

قرار گیرد. 

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؟
آنچه که حمل و نقل ریلی را توجیه پذیر می سازد 

بهره وری اســت که مدیریت سیر و حرکت بیشترین 
اثرگــذاری را بــر بهره وری خواهد داشــت. براســاس 
قانون دسترســی آزاد به شــبکه ریلــی راه آهن ج.ا.ا 
تعهد می نماید که واگن های شرکت های خصوصی 
300 کیلومتر در هر شبانه روز سیر کند در صورتیکه 
در حال حاضر ســیر واگن ها کمتر از نصف می باشد. 
این مهم عالوه بر متضرر ســاختن شــرکت راه آهن 
ج.ا.ا و بخش خصوصی موجب می شــود تا سرمایه 
گــزاری در این صنعت از منطقه ســود خارج شــده 
و توجیه پذیر نباشــد. بعــالوه بهره وری پایین واگن 
موجــب افزایش کرایه حمل و عدم رقابت پذیری با 
جاده خواهد بود و در برخی موارد ممکن هست بار 

ریلی به جاده منتقل گردد.
برای بهبود مدیریت ســیر و حرکــت موارد زیر را 

می توان مورد نظر قرار داد:
و  برنامه ریــزی  جهــت  مناســب  بســتر  ایجــاد 
تخصیــص بــه صــورت سیســتمی و نرم افــزار، به 
صورتیکه تخصیص دیزل، ظرفیت خط و تشــکیل 
قطار با اســتفاده از نرم افزار، جایگزین روش دستی 

گردد.
ایجاد بســتر مناسب جهت تشــکیل کنسرسیوم 

شرکت های مالک با استفاده از روش واگن پول. 
باتوجــه به تعــدد مالکین واگــن و تنوع مبادی 
و مقاصــد، صــرف نظــر از مالکیــت واگــن، بــار به 
نزدیکتریــن واگــن موجــود در منطقــه اختصاص 
می یابد. این روش از اشــغال ظرفیت توسط اعزام 
واگن هــای خالی در ســایر نواحی جلوگیــری کرده و 
تامین واگــن در مبادی مورد نیــاز راحت تر خواهد 

بود. 
ورود اداره کل ســیر و حرکــت در برنامه ریــزی 
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ناوگان شرکت ها 
بدیــن صورت کــه تعداد واگن مــورد نیاز در هر 
پــروژه بــا توجه به حجم بار، ظرفیــت محور، توان 
بارگیری و تخلیه و ... توســط آن اداره کل مشخص 
گردیــده و مازاد بــر آن واگنی به مقصــد آن پروژه 
اعزام نکند. این موضوع از خواب واگن های ناشــی 
از ترافیک باالی مسیر و انباشت واگن های در انتظار 

تخلیه و بارگیری جلوگیری خواهد نمود.

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

همانطور که قبال گفته شد سیر و حرکت بیشترین 
اثرگــذاری را در بهــره وری نــاوگان دارد. بــا افزایش 
سرعت ســیر ناوگان ریلی بهره وری واگن ها افزایش 
خواهــد یافت. بــه عبارت دیگر تــن کیلومتر حمل 
شده شــرکت های مالک بیشــتر خواهد شد که این 
امر موجب افزایش درآمد شــرکت های خصوصی و 

شرکت راه آهن ج.ا.ا خواهد شد.

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. 

کشــورهایی که در ســطح مورد قبولی از صنعت 
حمــل و نقل ریلی قرار دارنــد از روش های نوین و 
مبتنی بر نرم افزار در رصد واگن ها و برنامه ریزی سیر 
اســتفاده می کنند. با توجه به اینکه در کشــور ما به 
نسبت کشور های توسعه یافته و پیشرو در صنعت 
حمل و نقل ریلی محدودیت دیزل و ظرفیت خط 
بیشتر هست، نیاز به برنامه ریزی و مدیریت درست، 
بیشــتر حــس می شــود. بهبــود روش هــای ردیابی 
و برنامه ریــزی بــا اســتفاده از رایانه موجــب بهبود 
عملکــرد و جلب اعتماد مشــتری خواهد شــد. که 
متاســفانه در شــرایط فعلی همچنین چیزی وجود 

ندارد. 

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؟
موانــع  مهمتریــن  از  یکــی  لکوموتیــو  کمبــود 
بهره وری در حوزه حمل و نقل ریلی می باشــد که با 
برنامه ریزی و تخصیص نامناســب این معضل حاد 
تر نیز می شود. بهره برداری نامناسب از همین میزان 
محــدود موجــب رســوب واگن هــا در ایســتگاه ها 
و تاخیــر چشــمگیر اعزام واگن های خارج شــده از 

عملیات در مراکز تخلیه و بارگیری گردیده است. 
نامناســب  نگهــداری  و  تعمیــرات  طرفــی  از 
لکوموتیوهــای موجــود در شــبکه باعــث توقــف 
لکوموتیوها در دپوهای تعمیراتی شــده اســت که 
موجــب توقــف واگن هــای منتظر اعــزام و کاهش 
بهــره وری خواهد شــد و مســتقیما درآمد شــرکت 
راه آهن ج.ا.ا و شرکت های مالک را تحت تاثیر قرار 

خواهد داد.
در حال حاضر شــاهد پیشرفت قابل توجهی در 
صنعت ســاخت و تولید لکوموتیو می باشــیم که با 
عنایت به شــرایط سیاســی کشور باید بیش از پیش 

در این حوزه سرمایه گزاری گردد.

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؟

در بســیاری از مســیرها با توجه به قدیمی بودن 
خط و عدم نوســازی و بهســازی به موقع مشــکل 
زیرساختی خط آهن همواره وجود داشته است که 
سرعت محور را کاهش می دهد. از طرفی مشکالتی 

همچون فشار محوری کم و گاباری نامناسب باعث 
کاهــش بهــره وری آن محور خواهد شــد. عالوه بر 
نوســازی خطوط آهن می توان با اســتفاده از روش 
تراک بنــدی ظرفیت خط را افزایش داد که منجر به 
افزایش سرعت سیر و کاهش توقفات خواهد شد. 
محدودیت ســرعت برای ناوگان هم مطرح هست 

که سرعت سیر را کاهش خواهد داد. 

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؟ 
چرخ و محــور قطعه ای مصرفی برای واگن می 
باشــد و مالکین واگن همواره به آن احســاس نیاز 
خواهند داشــت. قیمت این قطعه در سال گذشته 
بدلیــل تغییر محاســبه قیمــت آن از نــرخ نیمایی 
به نرخ آزاد رشــد چشــمگیری داشــته است. تولید 
همچیــن قطعــه ای موفقیــت خوبــی در صنعت 
حمل و نقل ریلی محســوب می شــود که امیدوار 
هســتیم بــا حمایت دولــت و ســرمایه گزاری های 
مناســب شــاهد رقابت پذیری چرخ و محور تولید 

داخل با نمونه های خارجی باشیم. 
چرخ و محور در افزایش سرعت سیر و بهره وری 
نیــز تاثیرگذار هســت. در صورتیکه چــرخ و محور 
از کیفیت مناســبی برخوردار نباشــد و آسیب ببیند 
واگن بایســتی در دپوهای تعمیراتی متوقف شده و 
پس از برطرف شــدن ایراد به ادامه ســیر بپردازد یا 
در صورت افزایش غیر منطقی هزینه ها، شــرکت ها 
بــا چالش تامیــن نقدینگی مواجه خواهند شــد که 
به تبع آن توقف ناشــی از تعمیرات بیشــتر شــده و 
بهره وری و درآمد مالکین و همینطور راه آهن ج.ا.ا 

کمتر خواهد شد.  
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