
160کیلومتر،متوسطسیرروزانهواگنهاست
تا300کیلومترفاصلهزیاداست

گفت وگو با سید علی رضا حسینی طباطبایی، 
مدیرعامل شرکت توسعه حمل و نقل بین المللی پارسیان:

اصوال عامل تعیین کننده برای شروع هر پروژه سرمایه گذاری، محاسبه و پیش بینی میزان سودآوری 

آن اســت. با توجه به اینکه قیمت قطعات و بتبع آن قیمت ناوگان متأثر از نرخ ارز اســت که در شرایط 

فعلــی دائمــا در حال افزایش اســت و از ســوی دیگــر درآمدزایی پروژه های حمل و نقل عموما به صورت ریالی اســت که صرفا دارای افزایش ســنواتی اســت، پروژه ها 

سودآوری مناسبی در قبال سرمایه گذاری اولیه نداشته و جذابیت خود را از دست می دهند.

البته، در ســال های اخیر با تصویب شــورای اقتصاد و در راســتای اجرای بند ق تبصره 2 قانون بودجه ســال 1393، اعتباری به مبلغ 7.5 میلیارد دالر تا سال 1402 

جهت حمایت از طرح توســعه حمل و نقل بار و مســافر توســط راه آهن اختصاص و اجرای آن توســط ســازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت به وزارت نفت ابالغ گردیده 

اســت و هم اکنون شــرکت بهینه ســازی مصرف سوخت باهمکاری شــرکت راه آهن ج.ا.ا. درحال تخصیص منابع به شرکت هایی هســتند که در زمینه خرید ناوگان ریلی 

سرمایه گذاری کرده اند. البته، روند تخصیص کمی زمان بر است و سبب کم رنگ شدن مزایای مشوق مذکور برای سرمایه گذاران این حوزه می شود.

در ســال های اخیر تالش های خوبی در راســتای توســعه خطوط ریلی در کشــور صورت گرفته و موفقیت های چشــمگیری در ســاخت قطعات مختلف واگن، تولید 

کشــنده بومی و ریل راه آهن رخ داده اســت. لکن، علیرغم سیاســت های کالن مبنی بر توسعه حمل و نقل ریلی، به دلیل عدم وضع قوانین متناسب در جهت تحقق این 

سیاســت ها، شــاهد هســتیم در آستانه پایان زمان اجرای قانون پنج ساله ششم توسعه، فاصله زیادی تا رســیدن به افق تعیین شده برای تحقق بند »ب« ماده 57 این 

قانون وجود دارد که نشان از جهت گیری نامناسب حوزه حمل و نقل دارد. 

برای واکاوی مشکالت شرکت های ریلی در مورد سیروحرکت که از دیگر مشکالت است، گفت وگویی با مهندس سید علی رضا حسینی طباطبایی، مدیرعامل شرکت 

توسعه حمل و نقل بین المللی پارسیان 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 
سیروحرکت، ارتباط تنگاتنگ و حیاتی دارند؟

ســیر و حرکــت در راه آهــن یعنــی هماهنگــی و 
برنامه ریــزی حرکت قطارها، ترافیک قطارها و بطور 

اختصار یعنی مدیریت ترافیک شبکه. 
بخش هــای بازرگانی، ناوگان، خــط، ایمنی بطور 
تنگاتنگ با ســیر و حرکت در ارتباط هســتند. سایر 
بخش ها نیز در ارتباط هســتند و به نوعی پشتیبان 
می باشــند و هماننــد حلقه های زنجیــر باید به هم 
متصل باشند تا خللی در امور سیر و حرکت ناوگان 

بوجود نیاید. 

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؟

ســیر وحرکت از لحاظ ســاختار شــبکه درســت 
تعریف شده اســت. اگر بخش های عملیاتی و فنی 
کارهای خود را به درســتی انجــام دهند و امکانات 

موجود ریلی پاســخگوی تقاضــای محموالت ریلی 
باشــد آن موقع سیر و حرکت روان خواهیم داشت 

و سیر وحرکت ایمن عاید سازمان می شود.

مدیریت صحیح سیروحرکت در راه آهن چه 
نقشی در افزایش یا کاهش بهره وری خواهد 

داشت و چه باید کرد تا بهره وری افزایش یابد؟
مدیریــت صحیح ســیر و حرکــت باعث کاهش 
توقف واگن ها، کاهش توقف لکوموتیوها، افزایش 
تن کیلومتر حمل شده و به تبع آن افزایش بهره وری 
را شــاهد خواهیــم بود.  می توان گفــت از راه های 
افزایــش بهره وری مدیریت صحیح ســیر و حرکت، 
اعــزام واگن ها به مبادی بارگیــری و مقاصد تخلیه 
براســاس نیاز )رعایت توازن تخلیه وبارگیری(، عدم 
انفصال قطارها بدلیل عدم قبول در ایســتگاه های 
غیر تشکیالتی و طول خط، رعایت تقدم و تاخر در 
اعــزام واگن ها و....... که امیدواریــم با بهبود روند 
مدیریــت در ســیر و حرکت بتوانیم به ســیر روزانه 
300 کیلومتــر که جزو تعهدات راه آهــن در قرارداد 
دسترســی آزاد به شــبکه ریلی اســت دســت یابیم. 
هم اکنون متوسط سیر روزانه واگن ها 160 کیلومتر 

در روز می باشــد و برای رســیدن به سیر روزانه 300 
کیلومتر فاصله زیاد اســت که یکی از دالیل کاهش 
درآمــد و نارضایتــی شــرکت های خصوصی همین 

موضوع است. 

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

بــا برنامه ریزی و افزایش قطارهای باری برنامه ای 
مبــدا مقصــد می تــوان قطارهای بــاری را در مدت 
زمان کوتاهتر به مقصد رســاند و درنتیجه ســرعت 
بازرگانــی و ســرعت ســفر افزایش یابــد و درنتیجه 
تعداد سیکل بارگیری افزایش یافته که در اینصورت 

ایجاد نقدینگی خواهد شد.

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. 
مدیریت ســیر و حرکت در مقایســه با کشورهای 
هم ســطح در رتبه هم طراز قرار دارد و آنچه باعث 
می شــود بهره وری سایر کشورها از ایران بیشتر باشد 

شماره ۴۸ - اسفندماه 12۱۳۹۹



به زیرساخت های کشورها بر می گردد. 
در آن کشــور قطــار ســنگین وزن و 
پرسرعت و کانتینرهای دوطبقه حمل 
می شــود ولی فعــال در ایران به علت 
زیرساخت ها وگاها محدودیت گاباری 
شــبکه، فعال عملیاتی نشده است که 
امیــدوارم راه آهــن ایران نیــز به این 

سمت حرکت نماید. 

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؟
چهار عامل بســیار مهــم و حیاتی 
در ســیر و حرکــت دخیــل هســتند، 

لکوموتیو و واگن )ناوگان( و خط و نیروی انســانی. 

باعث  لکوموتیــو  خرابــی 
توقــف لکوموتیو و توقف 
قطار و دیر رســیدن بار به 
مقصد گردیــده که همین 
نارضایتــی  ضمــن  امــر 
مشــتریان و صاحبان کاال 
تضییع حقوق شــرکت ها 
را در پــی داشــته و چــه 
بسا ادامه این روند باعث 
از دســت دادن بــار ریلــی 

خواهد شد.
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؟  
ســرعت اکثر واگن های ریلی موجود در راه آهن 
کــه زیــر 30 ســال عمــر دارنــد قابلیــت ســرعت 
120کیلومتــر برای واگــن خالــی و100 کیلومتر برای 
واگن بــاردار بــوده و لکوموتیوها قابلیت ســرعت 
160 کیلومتــر را دارد امــا زیرســاخت های راه آهــن 
اجازه ســرعت باال را نمی دهد و هم اکنون سرعت 
قطارهای باری میانگین 60 کیلومتر می باشد که فعال 
جا برای افزایش ســرعت قطارها وجود داردکه باید 
خــط و زیرســاخت ها بهبود یابد تا ســرعت قطارها 
ازحالــت فعلی ارتقا یابد. برای تحقق ســهم شــبکه 
ریلــی در اهــداف برنامــه ششــم تالش هایی شــده 
اســت، اما فاصله زیادی داریم تا در مســیر رسیدن 
به هدف گام بر می داریم. ســرمایه گذاری در راه آهن 
به نوعی صرفه جویی در مصرف ســوخت و کاهش 
حوادث جاده ای اســت که سایر هزینه های کشور را 

هم کاهش می دهد.

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؟ 
 قطعا تمام قطعات واگن و لکوموتیو از جمله 
چرخ منو بلوک خیلی تاثیر بر افزایش سرعت 

دارد. ما نیز از تولید داخلی چرخ منوبلوک خیلی 
خوشحال شدیم. یکی از قطعات مهم در افزایش 

سرعت و جلوگیری از توقف واگن ها چرخ می باشد 
که هزینه های زیادی را به شرکت های خصوصی 

تحمیل می نماید و عدم امکان تامین چرخ 
خسارت های سنگینی را به شرکت ها به جهت 

توقف طوالنی واگن های در انتظار چرخ و محور 
تحمیل می نماید.  

شــرکت توســعه حمل و نقل ریلی پارســیان با مالکیت 1200 دســتگاه واگن مخزندار، بزرگترین شــرکت مالک واگن مخزندار کشــور اســت که با میانگین ســاالنه 

جابجایی بیش از یک میلیون تن انواع محموالت نفتی ســنگین و نیمه ســنگین رهبر گروه مخزنداران ریلی کشــور محســوب می شود. این شرکت در سال 1395موفق 

به پذیرش در ســازمان بورس و اوراق بهادار گردیده و از معدود شــرکت های مالک واگن حاضر در بازار ســرمایه بشمار می رود. در حال حاضر ناوگان آماده این شرکت 

دارای ضریب آماده به کاری بسیار باالیی است و کلیه واگن ها در سیر می باشند. به جز برنامه های تعمیرات اساسی که هر سه سال یکبار می بایست انجام گردد هیچ 

یک از واگن های یک شرکت به دلیل سانحه یا موارد مشابه نیاز به بازسازی ندارد. 

شــرکت توســعه حمل و نقل ریلی پارســیان در سال 1396 که از سوی مقام معظم رهبری بعنوان "اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال" نامگذاری شده بود علیرغم 

وجود گزینه های خرید خارجی واگن اقدام به سفارش یکصد دستگاه واگن مخزندار با استفاده از حداکثر توان سازندگان داخلی صنعت ریلی نمود که در انتهای سال 

1396 یکصد دستگاه واگن ساخته شده به ناوگان شرکت و شبکه ریلی افزوده شد و سیر عملیاتی آن آغاز گردید. در حال حاضر نیز مطالعات امکان سجی در خصوص 

تکمیل زنجیره خدمات و ارائه خدمات حمل و نقل درب به درب در دست انجام است.

یکی از قطعات مهم 
در افزایش سرعت 

و جلوگیری از توقف 
واگن ها چرخ می باشد 
که هزینه های زیادی را 

به شرکت های خصوصی 
تحمیل می نماید و 

عدم امکان تامین چرخ 
خسارت های سنگینی را 

به شرکت ها به جهت 
توقف طوالنی واگن های 
در انتظار چرخ و محور 

تحمیل می نماید
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