
برنامهریزیسیروحرکت؛
گرانیگاهبهرهوریدربهرهبرداریازخطوط

گفتگو با مهندس سیدرسول میراحمدی 
مدیرعامل شرکت قطارهای مسافری نورالرضا:

به کلیه امور مربوط به عبور و مرور آالت نقلیه ریلی اعم از مســافری، باری، ماشــین های تعمیر خطوط، 

براســاس ظرفیــت خطــوط، برنامــه بهره بــرداری و زمانبنــدی تالقی و عبــور ناوگان ریلــی و قواعــد و مقررات 

اینترالکینگ و کنترل عالئم ، سیگنالینگ و بالک بندی حقیقی و مجازی و نیز شرایط وضعی و برنامه نگهداری و تعمیرات ناوگان در محل خطوط و ابنیه ، به اختصار 

سیر و حرکت اطالق می شود.

 در ســاختار راه آهن ج.ا.ا، موضوعات مربوط به ســیر و حرکت اعم از مانیتورینگ بالک ها، برنامه عبور، تالقی، توقف و زمانبندی حرکت قطارها، در اداره کل 

برنامه ریزی سیر و حرکت راه آهن ج.ا.ا در مجموعه معاونت بهره برداری و بازرگانی ) که پیش از این معاونت بهره برداری و سیر و حرکت نامیده می شد( آن شرکت 

رسیدگی می شود و مختصرًا می توان گفت که مسئولیت رساندن بار و مسافر از مبدا به مقصد با خطوط موجود، برعهده این اداره کل می باشد.

در ارتباط مجموعه های بهره بردار نظیر شرکت نورالرضا، ارتباطات با سیروحرکت شامل برنامه سیر ناوگان در مسیرهای منطبق با قرارداد، برنامه ریزی پارکینگ و 

پانل برای واگن های ذخیره و زمانبندی سالیانه بازدید و تایید سیر ناوگان می باشد که به واسطه عملیاتی بودن این فرآیند، با اداره کل نواحی و ایستگاه های مبدا، 

مقصد و برنامه مانور و جایگذاری در پانل مانور که ماهیت عملیاتی دارند، ارتباط بیشتری نسبت به مدیران ارشد می باشد.

برای واکاوی بیشــتر مســائل مرتبط با سیر و حرکت گفتگویی با مهندس سیدرســول میراحمدی مدیرعامل شرکت قطارهای مسافری نورالرضا 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؟

از نــگاه حاکمیتــی در راه آهــن ج.ا.ا به واســطه 
وجود محدودیت های زیاد در خطوط در دســترس 
نســبت بــه تقاضــای موجــود، می تــوان گفــت که 
برنامه ریزی ســیر و حرکت ســخت و سنگین است. 
به عنوان مثال در موضوع زمانبندی ســیر قطارهای 
طویل المســیر شــرکت های بهره بــردار مســافری با 
عنایــت بــه اینکــه همــه خواســتار زمان مناســب 
هستند، پیک ورودی و خروجی از مبادی و مقاصد 
اتفاق می افتد و برنامه ریزی را مشکل می کند. سایر 
مســائل مانند تعداد دیزل محدود، اعزام و توقف 
زمان اذان )تنها راه آهن جهان هســتیم که در ســیر 
نــاوگان، نمــاز مســافرین بااهمیــت و لحاظ شــده 
اســت(. تالقی نــاوگان باری و همچنیــن زمانبندی 
تعمیرات خطوط، از جمله محدودیت هایی اســت 
که سیســتم کنترل مرکزی ســیر و حرکت راه آهن با 
آن مواجه اســت و با توجه به لحاظ جمیع جهات، 
می توان گفت بــا وجود برخی نارســائی ها، عملکرد 

این واحد مهم را رضایت بخش می نماید.
از نــگاه بهره بــرداران کــه روزانــه 230 رام قطــار 

مســافری و بیــش از 30،000 واگــن بــاری در قالب 
380 قطــار را تأمیــن نموده انــد، میانگین ســرعت 
مســافری 100کیلومتــر بــر ســاعت و 15کیلومتر بر 
ســاعت در بخــش بــاری، می تواند بهتر باشــد، چرا 
که ظرفیت خطوط کشــور ) 14هزار کیلومتر ریل با 
بار محــوری 25تن، قادر به جابجائی 80میلیون تن 
ســاالنه بار و 40میلیون نفر-ســفر مسافر با همین 
خطوط فعلی و بالک بندی مسیر و ابنیه و انبارهای 
موجود است.( در صورت وجود کشنده کافی، بیشتر 

از میزان بهره برداری فعلی است.
 

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؟
برنامه ریزی سیر و حرکت نقطه گرانیگاه بهره وری 

در بهره برداری خطوط است.
وقتــی در مســیرهای ریلی، مراکــز تقاضای بار و 
مســافر را به یکدیگــر متصل می کننــد، در صورتی 
می توانــد به ظرفیت اســمی جابجائی بار و مســافر 
برســد که برنامه زمانبندی با لحاظ جمیع جهات، به 

بهترین شکل ارائه گردد.
لــذا درصورتیکــه بتــوان محدودیت های ســیر 
نــاوگان را با لحاظ قواعد ســیر و حرکت به حداقل 

رســاند، خــط و مســیر مذکــور بــه ظرفیت اســمی 
بهره برداری خود نزدیک می شــود. محدودیت هایی 
نظیر طول بالک های مجازی، وجود کافی ِکشنده ها 
،زمان رســیدن قطار به مقصد و حرکت از مبدا و... 
بهــره وری را کمتــر می نمایند. درحــال حاضر حدود 
30% ظرفیــت خطــوط ریلی کشــور بــه بهره برداری 
می رســد که ســهم برنامه ریزی سیر و حرکت در رقم 
پایین مذکور کمتر از سایر مولفه ها ارزیابی می شود.

 
سیر و حرکت چگونه می تواند با ایجاد نقدینگی 

بیشتر برای راه آهن و شرکت ها موثر باشد؟
ماهیت ســیر و حرکت از نوع برنامه ریزی است. 
درصورتیکه خــط و ابنیه با تمام ظرفیت در اختیار 
باشــند، جذب بار و مسافر در مراکز به حداکثر خود 
برســد، آنگاه نقش ســیر و حرکت پررنگ می شــود. 
به همین دلیــل نمی توانیم انتظــار ایجاد نقدینگی 

مستقیم از آن داشته باشیم.
برنامه ریــزی مناســب جهــت آزاد بــودن مداوم 
خطــوط منجر بــه افزایــش ظرفیت مســیرها برای 
جابجائی بار و مسافر می شود که این موضوع منجر 

به ارزش افزوده خواهد شد.

مدیریت سیر و حرکت در ایران در مقایسه با 

“همراهبامدیرانشرکتهایقطارهایمسافریریلی”
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کشورهای هم سطح در حال توسعه و همچنین 
کشورهای توسعه یافته در چه رتبه ای قرار دارد؟ 

توضیح بفرمایید. 
موضــوع محدودیت های موجود در برنامه ریزی 
ســیر و حرکت بســیار جدی و با اهمیت اســت. در 
مورد اینکه کشــور در چهارراه کریدورهای شــمال- 
جنوب و شرق-غرب ) راه ابریشم( واقع شده است، 
در بین کشــورهای حوزه غرب و مرکز آسیا بیشترین 
میــزان خــط ریلــی را داراســت و باتوجه بــه مراکز 
جمعیتی و تقاضای بار بنادر تر و خشک و به شکل 
قابل توجهی در حال تبدیل شدن به هاب ترانزیت 
جهان اســت. این موضوع یک ظرفیت بالقوه برای 
صنعــت حمل و نقل کشــور خصوصا حمل و نقل 

ریلی است. 
قرارگیری در مرکز جابجایی مســافر در موقعیتی 
که در اطراف کشور بالغ بر 400میلیون نفر جمعیت 
)بجز هند و چین( و حدود 1000 میلیون نفر-ســفر 
ظرفیــت موجــود اســت، می توان گفــت درصورت 
توســعه خطــوط حمــل و نقــل ریلــی، بــه یکی از 
قدرت های حمل و نقلی تبدیل خواهد شد. اما این 

ظرفیت هنوز به دست نرسیده است.
در خصوص موضوع مقایسه گفتنی است از نظر 
 ATC،CTC بهره گیــری از سیســتم کنترل مرکــزی
کشــور مــا از تکنولوژی روزآمد بهر ه مند اســت و از 
نگاه اجــرای قوانین اتحادیــه بین المللی راه آهن ها 
ریلــی محســوب  ایمن تریــن خطــوط  از   )UIC  (
می شــود، اما از نگاه جذب تقاضای مســافر و بار و 
نیز تامین سرعت سیر باالتر خصوصا برای مسافران 
)تکنولوژی ناوگان منفعل و خطوط ریلی با قابلیت 
حداکثــر ســرعت حداکثــر 160کیلومتــر( وضعیت 

مناســبی نداریم و از کشورهای حوزه آسیای مرکزی 
نظیر قزاقستان نیز عملکرد پائین تری داریم.

 
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؟
درکنــار ظرفیــت بار محــوری و توانایی پوشــش 
بالک ها با طول کمتر، فاکتور لکوموتیو از مهمترین 
فاکتورهای تشــکیل قطار و متناســب با آن برنامه 
ســیر اســت. هم اکنــون بــا وجــود 620 دســتگاه 
لکوموتیــو بــاری و مســافری و خطــوط غیرمنفک 
مســافری، نمی توان انتظار داشــت شــرایط موجود 

بهبود یابد.
کمبــود لکوموتیو فعال بدلیل دوره پیک نوروزی 
تــا حدی جبران شــده و از بخش باری به مســافری 
انتقال صورت می گیرد، اما موقتی بودن این شرایط 
و عدم وجود ظرفیت تولید نیاز توســعه ای کشنده، 
با شــرایط تحریم، پاســخگوی نیاز الزم نخواهد بود 
و مســلمًا با حذف مسیرها بدلیل کمبود لکوموتیو 
زیــان شــرکت ها و فــرار ســرمایه از صنعــت اتفاق 

خواهد افتاد.
عالوه بر آن می توان گفت به طور خاصه در مورد 
این شــرکت، افزایش نرخ تامین لکوموتیو در دوره 
دوم بهره برداری ناوگان ، از ســال آتی، بر چالش های 

شرکت خواهد افزود.
 

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؟  

حدود 30 سال است که کشورهای شرق و غرب 
خطوط با ظرفیت ســرعت 400 کیلومتر بر ســاعت 
با شــبکه برق باالســری را ایجاد نموده اند که نمونه 
آن خط کپنهاگن از شــمال اروپا تا مارسی و از آنجا 
تــا اســتانبول که بــا میانگین ســرعت 360کیلومتر 

برساعت سیر می کند.
در کشــور مــا نیــز که پایه ســاخت خطــوط برای 
بهره بــرداری در بخــش بــاری بــا ســرعت کمتــر از 
160کیلومتــر بوده اســت، از ســال 1391 بــا اجرای 
فاز مطالعاتی مســیر ســریع الســیر تهران-مشهد و 
تهــران-اراک، زمزمه هــای ایجاد خطوط پرســرعت 
پیچیده شد که البته ساخت این مسیرها در مراحل 
ابتدایی خود قرار دارد و به دلیل هزینه 100% بیشتر 
در ســاخت هر کیلومتر از خطوط پرسرعت، باکندی 

پیش می رود.
لــذا می تــوان گفــت خطــوط کنونی پاســخگوی 
تامین ســرعت برای ناوگان خودکشش برقی که نیاز 
به سیستم کنترل مرکزی و شبکه برق باالسری دارد 
نیســت، و ارتقا ایــن خطوط با ســاخت آن چندان 

تفاوت هزینه ای ندارد.
 

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 های مونوبلوک با توجه به ساختار یکپارچه 
از تمرکــز تنــش، تکان هــا نداشــتن مشــکل لقــی، 

می تواند در افزایش سرعت موثر باشد.
بله، این شــرکت هم اکنون برای تامین نیاز خود 
بــا مشــکل مواجــه شــده و بــا قانون جدیــد فقط 
می توانــد از تولیدکننــدگان داخلی چــرخ مورد نیاز 
خــود را تأمین نماید. تا زمان ایجــاد ظرفیت کافی 
تولید داخلی چــرخ و بهره گیری از نتایج خودکفائی 
در تولید قطعه با کیفیت و ارزانتر که خواست همه 
مجموعه های ریلی اســت که شــاهد قطــع زنجیره 
واردات چــرخ در کشــورمان باشــیم و باتوجــه بــه 
اینکــه شــرکت احتیاج فوری به تأمیــن چرخ دارد، 
می بایســت بتوان از محل ثبت ســفارش و واردات 

قطعه، نیاز قطعه خود را جبران نماید. 
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