
تاثیرفقدانهوشمندسازی
برنامهریزیترافیکدرعملکردسیروحرکت

گفتگو با مهندس بشیر حسین زاده، 
معاون بهره برداری و سیر و حرکت شرکت ریل پرداز سیر:

شــرکت ریل پرداز ســیر )ســهامی عام( زیر مجموعه هلدینــگ ارزش آفرینان 

فدک اســت که از نقطه نظر تعداد و تنوع ناوگان دراختیار و حجم ســرمایه گذاری 

صورت گرفته، بزرگترین هلدینگ حمل و نقل ریلی کشــور محسوب می شود. ریل 

پرداز ســیر )ســهامی عام( با در اختیار داشــتن منابع انســانی مجرب و متخصص، 

برخورداری از 1155 دســتگاه واگن لبه بلند ملکی و 800 دستگاه واگن استیجاری، 

دفاتــر نمایندگــی و شــرکای متعدد در داخــل و خارج از کشــور، دارا بودن خطوط 

و ســکوهای بارگیــری در مبادی بار، بهره مندی از امکانات و ســازه های اختصاصی 

تخلیــه در مقاصــد ریلی، برخــورداری از کارخانجات بازســازی واگن، قــادر به ارائه 

خدمــات یکپارچه لجســتیکی و فورواردری بــا تمرکز بر حمل و نقــل ریلی داخلی و 

بین المللی می باشد که توانسته با عملکرد ایمن، سریع، قابل انعطاف و اقتصادی 

در انجام خدمات مذکور رضایت مشتریان خود را جلب نماید.

ایجــاد امکانــات بارگیــری و تخلیه محموله هــای ریلی در مبــدا و مقصد، ارائه 

اطالعــات آنالین از آخرین وضعیت محموله های ریلی و انجام حمل ترکیبی )ریلی 

جاده   ای( از نقاط قوت و تمایزات اساســی شــرکت در مقایسه با سایر شرکت های 

فعــال در ایــن حوزه می باشــد. 

در مجمــوع آنچه شــرکت ریل 

پرداز سیر را از سایر شرکت های 

حاضــر در صنعــت حمــل و نقل ریلی کشــور متمایز کرده اســت اتخــاذ مجموعه 

اســتراتژی های نوآورانــه و اقدامــات متهورانه اســت. حضور و نظــارت نمایندگی 

شرکت در محل بارگیری و تخلیه و اعالم لحظه ای انتقادات و شکایات، پیشنهادات 

و خواســته های مشــتریان از طریق سیستم ارتباط با مشتریان در هرچه بهتر بودن 

خدمات ارائه شــده ما را یاری می ســازد. شرکت ریل پرداز سیر با وجود عمر کوتاه 

فعالیت در صنعت حمل و نقل ریلی باری، توانســته اســت جایگاه بســیار خوبی را 

در رتبه بندی شاخص های مهم این صنعت بدست آورد. با توجه به اینکه شرکت 

ریل پرداز ســیر عملکرد خوبی در حوزه باری داشــته، گفتگویی را با مهندس بشیر 

حســین زاده، معاون بهره برداری و سیر و حرکت شرکت ریل پرداز سیر در خصوص 

بحث ســیر و حرکت و ارتباط آن با میزان بهــره وری و همچنین چالش هایی که در 

این خصوص وجود دارد 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 حرکت مجموعه ای از فرآیندها و دستور 
العمل هاســت که حرکت قطــار از مبدا تا مقصد را 
از لحــاظ فنی و ایمنی؛ اعــم از برنامه ریزی ترافیک، 
چگونگــی انجام عملیات، نظارت و کنترل بر حرکت 

قطارها و تامین ایمنی سیر آنها را بر عهده دارد.

اداره کل ســیروحرکت زیــر مجموعه ی معاونت 
بازرگانــی و بهره برداری می باشــد که جهت پیشــبرد 
اهداف و انجام فرآیندها ارتباطات پیوســته ای بین 

ادارات برقرار است.  
زیر مجموعه های معاونت بازرگانی و بهره برداری 
راه آهــن ج.ا.ا اعم از اداره کل ســیر و حرکت، اداره 
کل بازرگانی داخلی، اداره کل بازرگانی خارجی است.
باتوجــه بــه اینکه تامیــن نیروی کشــش، حفظ 
ایمنی ســیر و لــزوم تعمیر و نگهــداری واگن ها از 

اجزای الینفک فرآیند سیروحرکت واگن ها می باشد، 
ادارات کل زیرمجموعــه معاونــت نــاوگان راه آهن 
و اداره کل ایمنــی و ســیروحرکت نیــز در تعامالت 
روزانه اداره کل ســیر و حرکت نقش پر رنگی دارند.  
زیر مجموعه هــای معاونت نــاوگان راه آهن ج.ا.ا ، 

اداره کل نیروی کشش و اداره کل واگن ها است.
همچنیــن نقــش ادارات کل خــط و عالئــم و 
ارتباطات که زیرمجموعه معاونت زیربنایی راه آهن 
اســت در برنامه ریزی ظرفیت و اجــرای برنامه ریزی 

ترافیکی دارای اهمیت هستند. 

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؟ 

خیر.
عالوه بر مشــکالت کالن مثل نبود منابع نیروی 
کشش، کمبود ظرفیت و توسعه نیافتگی ایستگاه ها 
و خطوط، اســتفاده بهینه از منابــع موجود، نیاز به 

استفاده از سیستم های نرم افزاری دارد. 
برنامه ریزی ترافیک و تخصیص منابع به شــبکه 
ریلی بصورت هوشــمند بعنوان فقدان اساســی در 
عملکرد ســیر و حرکت احساس می شــود. در حال 
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حاضــر بدلیــل نبود سیســتم هوشــمند پشــتیبان 
نظــر گرفتــن  در  بــا  تصمیمــات  تصمیــم، کلیــه 
شــاخص های موجــود عمدتــا  بــر اســاس خبرگی 
مدیــران اتخــاذ می گردد که عواملــی مثل مدیریت 
منابــع انســانی و موضوعــات مرتبــط بــا انگیــزش 
نیروهــای صف و ســتاد کامــال بر عملکــرد کارکنان 

تاثیرگذار خواهند بود.

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؟
بهــره وری در حمــل و نقــل ریلــی به میــزان تن 
کیلومتر حمل بار توسط یک واگن در طول یکسال 
اطــالق می گردد. همچنین در حمل و نقل مســافر 
نیز تعداد مسافر جابجا شده در طول یکسال مالک 
اســت. درحوزه حمل بــار هر چه ســرعت بازرگانی 
باالتــر و توقفــات بــه حداقــل برســد، دوره گردش 

واگن ها کاهش می یابد. 
ایــن مهــم محقــق نمی گردد مگــر بــا در اختیار 
داشــتن منابــع کافی و برنامه ریــزی صحیح ترافیک 
و هماهنگی مــداوم بین کلیه بخش ها و ذینفعان. 
مواردی همانند ســبقت و تالقی، اتصال و انفصال 
در ایســتگاه تشــکیالتی، نبود نیروی کشــش، نبود 
ظرفیت، خرابی ناوگان یا لکوموتیو، خرابی عالئم و 
مســدودی خطوط و ... باعث کندی سیر و توقفات 
پی در پی در مســیر می گردد. همچنین مشــکالت 
تخلیــه و بارگیری واگن ها در مبادی-مقاصد بار نیز 
گاها بــه توقفات واگن در چرخه حمل می افزاید و 
باعث می شود یک واگن در دوره یکساله میزان بار 

کمتری را حمل نماید و بهره وری آن کاهش یابد.

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

درخصــوص نقــش ســیر و حرکــت در افزایــش 
بهره وری واگن ها، واضح اســت که حمل بار بیشتر 
بــه ازای هر واگن و تالش در جهت بهبود بهره وری 
بصورت مستمر، باعث افزایش عملکرد و در نتیجه 

فــروش و درآمدزایــی بیشــتر شــرکت ها می گردد. 
همچنیــن درصــورت رقابتی بودن ســیر واگن ها و 
بهبــود شــاخص تحویل بــار راه آهن در مقایســه با 
حمــل و نقل جاده ای؛ بــا توجه به مزیت های ذاتی 
حمــل و نقــل ریلــی قطعا موجــب افزایــش نرخ 

تقاضای حمل ریلی محموالت 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.
 براســاس شــاخص بهره وری نــاوگان و بهره وری 
خطــوط )تن کیلومتر بر میزان خطوط عملیاتی( در 
جایگاه متوسط بین کشورهای عضو UIC برخوردار 
هســتیم و به طور حتم از کشــورهای توسعه یافته 
و حتــی بعضــی از شــرکت های CIS در وضعیــت 
ضعیف تــری قــرار داریم ولی نســبت به کشــورهای 
همســایه ترکیه و پاکســتان که به صورت  محلی و 
ایالتی راه آهن خــود را اداره می نمایند در وضعیت 

بهتری قرار داریم.

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؟
لکوموتیــو رکــن اصلــی ســیر و حرکت اســت و 
تشــکیل قطــار و حرکت آن وابســته بــه لکوموتیو 
اســت. طبق بررســی انجام شــده بــر روی توقفات 
نــاوگان ایــن شــرکت طی ســال جاری، بیــش از 50 
درصــد توقفات وابســته بــه کمبود نیروی کشــش 
اســت. همانگونه که عنوان شــد کمبــود لکوموتیو 
موجب کاهش ســرعت بازرگانــی، افزایش توقفات 
واگن و کاهش بهره وری می شــود و در ســطح کالن 
جذابیــت و رقابــت پذیــری حمل و نقــل ریلی نیز 

کاهش می یابد.
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؟

می تــوان گفــت بــا توجه بــه فاکتورهــای موثر 
بــر فرآیند حمل ریلــی بار که متعــدد و دارای وزن 
باال می باشــند، صرف افزایش ســرعت لکوموتیو و 
بهبود زیرساخت ها جهت افزایش سرعت در "حمل 
و نقــل بــار" تاثیرگذاری باالیــی ندارد. بــا توجه به 
اینکه زیر ســاخت های اســتفاده از حمل ریلی بار و 
مســافر یکســان می باشــد در  حمل مسافر سرعت 
تاثیر گذار تر خواهد بود که باتوجه به زیر ساخت ها؛ 
ســرعت باالی حمل مسافر از نظر خط و لکوموتیو 

چندان مهیا نیست.

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؟ 
ضمــن ابــراز خرســندی از تولید چــرخ در داخل 
کشــور، در مورد سوال مطرح شده می توان عنوان 
کرد که چرخ و محور در سرعت سیر و حرکت تاثیر 
می گذارد، تنها از بابت اینکه وجود چرخ باعث عدم 
توقف واگن ها و آماده به ســیری آن می شود تاثیر 
مثبت دارد. در مورد بخش دوم سوال نیز متاسفانه 
وزارت صمــت بدون بررســی دقیق موضوع تامین 
چــرخ از تولید کننده داخلــی، ظرفیت تولید داخل 
و نیــاز ســالیانه، اقــدام به توقف نســبت ســفارش 
خارجی کرده اســت. همانگونه که می دانید تاکنون 
چــرخ تولید داخل هنــوز وارد عرصه تولید انبوه و 
ارائه در بازار داخل نشــده اســت و واگن های قابل 
مالحظــه ای در نقاط مختلف کشــور به دلیل وجود 
چرخ متوقف می باشــند و این باعث خسارت قابل 

توجهی به صنعت ریلی کشور شده است. 
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