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نقشسیروحرکتدرعملکردراهآهن

ســیر و حرکــت یکــی از مهمتریــن بخش های راه آهن اســت که بــا عنوان قلب 
راه آهن شناخته می شود چرا که عملکرد درست آن منجر به عملکرد درست شبکه 
و ایجــاد جریانــی روان و ایمــن در آن می شــود و به دنبال آن رشــد بهره وری و به 
صورت کلی بهبود عملکرد راه آهن در بخش باری و مسافری را شاهد خواهیم بود.
در شــرایط فعلی سیســتم سیر و حرکتی کشــور ما سنتی و غیر پیشرفته و دارای 
معایب عدیده ای است که عقب ماندگی های زیادی را در ابعاد گوناگون به بار آورده 
است. میزان سیر واگن های باری در شبکه، روزانه، تقریبًا 100 کیلومتر است. این در 
حالی ست که قرارداد دسترسی آزاد به شبکه ریلی، راه آهن را موظف به سیر روزانه 
واگن هــا به میزان 300 کیلومتر نموده اســت. لذا بهــره وری واگن های باری در این 
شرایط یک سوم تعهد راه آهن در قرارداد مربوطه است که منجر به کاهش عمکرد 
راه آهن و افت درآمد شــرکت های خصوصی می شود و این منجر به کاهش درآمد 

شرکت راه آهن ج.ا.ا نیز می گردد .
از طرفی ســرعت کم حمل بار در شــبکه ریلی موجب شــده راه آهن در رقابت با 
بخش جاده ای ضعیف عمل کند، لذا حدود 90% بار داخلی به سمت جاده ها سوق 
پیدا کرده اند. باید توجه داشــت که این عملکرد ضعیف باعث می شــود وزارت راه 
و شهرســازی و نیز مجلس گرایش بیشــتری برای سرمایه گذاری و تمرکز روی بخش 

جاده ای پیدا کنند و ما نتوانیم از بخش ریلی دفاع کنیم.
همچنین بخش ترانزیتی هم از پیامدهای ناشی از ضعف سیستم سیر و حرکت 
مصون نمانده اســت، چرا که راه آهن نتوانســته زمان بندی و سیر مناسب، کوتاه و 
ســریع را برای قطارهای ترانزیتی فراهم نماید. با اینکه دلیل اصلی دور زدن کشــور 

در بار ترانزیتی توســط کشــورهای همســایه عمدتا به وجود 77 مشــکل ترانزیتی 
کشــور برمی گردد، اما عملکرد راه آهن نیز در به وجود آمدن این مشــکل بی تاثیر 

نبوده است.
یکی از عمده ترین مشــکالت دیگر بخش سیر و حرکت راه آهن عدم استفاده از 
نرم افزارهای تخصصی ســیر و حرکت اســت که ما را از بهره مندی از مزایای آن بی 

نصیب گذاشته است.
این مهم ســبب می شــود کاهش ســرعت ســیر قابل توجهی را در شبکه شاهد 
باشیم و بهره وری خطوط شبکه ریلی و ناوگان موجود، مطلوب نباشد. عالوه بر آن 
کمبود تعداد قطارهای باری برنامه ای و به کار نگرفتن نیروهای متخصص کافی به 

دامنه ی مشکالت می افزاید.
و اما راه کار پیشنهادی: به عنوان مهمترین و اثرگذارترین راهکار، خصوصی سازی 
ســیر و حرکت راه آهن پیشــنهاد می شــود. یعنی راه آهن می تواند با تعریف بســته 
اقتصــادی و فنــی مناســب، پیمانکارانی بــرای مدیریت عملیات ســیر و حرکت به 
کار بگیــرد و پرداخــت بــه پیمانــکار بــه افزایش تــن کیلومتــر و نفرکیلومتر حمل 
شــده،کاهش ســوانح ،افزایش میزان ساعات مســدودی مورد نیاز برای بهسازی و 
ترمیم خطوط و ...... وابســته باشــد و طی قراردادی که  فی ما بین شــرکت راه آهن 
ج.ا.ا و ایــن پیمانــکار منعقــد می گــردد، عملیاتی شــود که این منجر بــه افزایش 
درآمدزایی برای شرکت های خصوصی، شرکت راه آهن و  همینطور افزایش انگیزه 
و درآمدزایی شرکت پیمانکار خواهد شد. حتی می توان پیمانکار را ملزم به استفاده 

از نرم افزارها و تکنولوژی روز سیر و حرکت کرد.

دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی و خدمات وابسته
مهرداد تقی زاده

“سرمقاله”
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خألها و کاستی های فراوانی در 
بخش تخلیه و بارگیری داریم

گفتگو با مهندس بابک احمدی مدیرعامل بخش حمل و نقل ریلی گروه مپنا:

ورود مپنا به صنعت حمل و نقل ریلی، با هدف توســعه زیرســاختی و فراگیر این صنعت در ایران صورت 

پذیرفــت. رویــدادی که در ســایر صنایع نیز با همین رویکرد و با ســرمایه گذاری های کالن چند بعدی صورت 

گرفته اســت. ســرمایه گذاری در چنین ابعادی، نشــان از رشــد تقاضا در این عرصه و ضرورت انجام اقدامات 

زیربنایی دارد.  در پاســخ به سیاســت های کالن توســعه شــبکه و ناوگان ریلی ایران، مپنا در بدو ورود خود به این صنعت، با رویکردی مثبت و دوراندیشانه و با تکیه بر 

تجارب و سوابق خود، قدم برداشت و اینک پس از گذشت کوتاه زمانی، به یکی از فعاالن جدی و مطرح این حوزه تبدیل شده است. در حال حاضر، چشم انداز فعالیت 

بخش ریلی مپنا، بازار داخل کشور است که با رشد خود در آینده، وارد بازارهای هدف خارج از کشور نیز خواهد شد.

بخش ریلی مپنا دارای زیرمجموعه هایی با عناوین شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا، شرکت احداث و توسعه ریلی مپنا، شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری 

ریلی مپنا، شرکت توسعه ناوگان ریلی مپنا، شرکت فناوری های ریلی مپنا، شرکت حمل و نقل چندوجهی مپنا، شرکت واگن پارس و شرکت احیاء صنعت ادوات است 

که در حوزه های طراحی، مهندسی و ساخت تجهیزات مختلف حوزه ریلی و ارائه خدمات تعمیرات و بهره برداری فعال هستند. از آذر ماه سال 1399، شرکت واگن پارس 

نیز به بخش حمل و نقل ریلی مپنا پیوسته است.

بــرای واکاوی بیشــتر در خصــوص موضوعات ســیر و حرکت و عوامل موثــر در آن گفتگویی با مهندس بابــک احمدی مدیرعامل بخش حمل و نقــل ریلی گروه مپنا 

داشته ایم که به آن می پردازیم:   

لطفا توضیح کوتاهی در خصوص معنای سیر 
و حرکت در راه آهن بدهید و بفرمایید چه 

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

ســیر و حرکــت برآینــد و حاصل تمــام زحمات 
و تالشــهای پرســنل راه آهن و نیروهای متخصص 
در خرابی هــای ســخت افزاری، نرم افــزاری فنــی و 
پشــتیبانی کــه نتیجــه آن جابه جایی بار و مســافر 
در حمــل و نقــل ریلــی اســت. بــه عبــارت دیگر 
مدیریــت ترافیک و تخصیص منابع همان ســیر و 
حرکت نامیده می شــود. در اینجا مــا با لکوموتیو، 

زیربنــا، عالئم، تعمیر و نگهــداری، واگن های باری، 
واگن های مســافری و مجموعه های پشــتیبانی راه 
آهــن کــه این امــکان را فراهم می کنند، ســر و کار 

داریم.

آیا سیر و حرکت در راه آهن به درستی مدیریت 
می شود یا خیر؟ اگر پاسخ منفی است چه 

موانعی بر سر راه سیر و حرکت وجود دارد؟
بــه نظر مــن این ســوال کاملی نیســت؛ ترجیح 
میدهــم به این ســوال شــما نمره بدهم تــا اینکه 
بگویــم قبول هســت یا قبول نیســت. ولــی نمره 

دادن هم نســبی خواهد بود چرا که ســیر و حرکت 
بــه تنهایی نمی تواند کارنامــه خودش را ارائه بدهد 
و عملکرد ســیر و حرکت راه آهــن برآیندی از تمام 
ظرفیت هــای مدیریتــی، فنی، مهندســی و اجرایی 
راه آهــن اســت و تمــام ظرفیت هــای راه آهن هم 
متاثر از توان مهندســی کشــور اســت. این مســاله 
قطعــا جــای بهبــود دارد و تا نقطــه مطلوب حتی 
بــا ظرفیت های موجود فاصلــه داریم و این امکان 

هست تا ارتقای جدی و مناسبی داشته باشیم. 

مدیریت صحیح سیر و حرکت در راه آهن چه 
نقشی در افزایش یا کاهش بهره وری دارد و چه 

باید کرد تا بهره وری افزایش یابد؟
یقینا مدیریت ســیر و حرکت اســت که می تواند 
بــه صــورت مســتقیم افزایــش بهــره وری را ایجاد 
کنــد. یعنــی حداکثر بهــره وری ممکن در اســتفاده 
از منابــع ماننــد: بهبود گــراف، ایجــاد ظرفیت های 
تغییر گراف متناسب با اتفاقات غیرمترقبه ای مثل 
خرابــی لکوموتیوهــا، خرابی خط، عالئم، ســوانح 
و... که می تواند حادث شــود. سیر و حرکت باید با 
پیش بینی های الزم و با اســتفاده از ابزارهای جدید 
این تغییرات و اصالحات گراف و استفاده بهینه از 
ظرفیت های موجود زیرساختها و ناوگان را مدیریت 
کند. اما ســیر و حرکت به تنهایی نمی تواند این کار 
را انجــام بدهد. قطعــا در بهره وری ســیر و حرکت 

“همراه با مدیران شرکت های ریلی”
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عوامل دیگری مثل واگن، لکوموتیو و... اثرگذاری 
مستقیم دارند و حتی خرابی های پشتیبانی راه آهن 
)دولتــی و خصوصی( می تواننــد به این مهم کمک 
کنند. سیر و حرکت با تجهیز و ارتقای ظرفیت های 
کارشناســی و مدیریتــی می تواند بهــره وری باالتری 

حتی با منابع و امکانات فعلی ایجاد کند.

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

ادامــه  بهــره وری می شــود  از  وقتــی صحبــت 
بهره وری یعنی حمل ونقل بیشتر؛ حمل ونقل بیشتر 
یعنی درآمد بیشــتر برای دولــت )بخش دولتی( و 
بخش خصوصــی. افزایش درآمد هــم به افزایش 
حاشیه سود می انجامد. افزایش حاشیه سود یعنی 
اقتصادی شــدن این فعالیت و جذب سرمایه های 

جدید و ارتقای این صنعت.

مدیریت سیر و حرکت در ایران در مقایسه با 
کشورهای همسطح، در حال توسعه و توسعه 

یافته در چه رتبه ای قرار دارد؟
مدیریــت ســیر و حرکت در ایران به رغم ســنتی 
بودن خوب و مناســب اســت. ولی مســاله اصلی 
در حمل ونقــل ریلــی بحــث بارگیــری، تخلیــه و 
واگذاری ها بعد از رســیدن واگن به مبدا یا مقصد 
بارگیری اســت. به نظر من ســیر و حرکت در ایران 
در بخــش بــاری رتبــه قابــل قبولــی دارد. ولی اگر 
خألهــا و کاســتی های فراوانی کــه در بخش تخلیه 
و بارگیــری داریــم همــراه با توقف هــای بلندمدتی 
که اتفــاق می افتــد را در نظر بگیریــم، نمره باالیی 
ندارد. مشــکل اصلی بخش بــاری تخلیه و بارگیری 
اســت. ولــی در بخــش مســافری نمی تــوان نمره 
باالیی داد. ما متاســفانه به علت اینکه به موضوع 
تعمیــر و نگهــداری بــه معنــای عــام و راه آهن به 

معنای خــاص )لکوموتیو، خط، واگــن و...( توجه 
کافی نمی کنیم و پروســه های تعمیــر ونگهداری را 
به درســتی انجام نمی دهیــم، هزینه های الزم برای 
نگهداری را هیچ وقت حاضر نشدیم بپردازیم، ُنرم 
خرابی هــا باالســت. باال بودن ُنــرم خرابی ها از یک 
حدی که بیشتر شود امکان برنامه ریزی مناسب را از 
مجموعه ســیر و حرکت می گیرد. اگر ما واحدهای 
پشتیبان را تقویت کنیم و خرابی های سخت افزاری 
چهارگانه راه آهــن کاهش پیدا کند وضعیت بخش 

مسافری هم بهبود پیدا خواهد کرد. 

این روزها بحث کمبود لکوموتیو گرم بسیار داغ 
است. لکوموتیو چه تاثیری در سیر و حرکت دارد 

و در این خصوص به چه چالش هایی روبهرو 
هستید؟

بلــه، این کمبــود در راه آهن وجــود دارد و یکی 
منابــع  عــدم تخصیــص  دالیلــش  اصلیتریــن  از 
مالــی مناســب و به موقــع بــه این بخش اســت. 
االن لکوموتیوهــای باری و مســافری بــا مطالبات 
انباشــته مواجه هســتند. مطالبات انباشــته شــده 
امکان پرداخــت هزینه های تعمیر و نگهداری را از 
متولیان امر می گیرد. تزریق نشــدن نقدینگی کافی 
موجب می شــود قابلیت اطمینان و آماده به کاری 
لکوموتیوهــا کم بشــود. وقتی ضریــب اطمینان و 
آمادگی لکوموتیو که موتور محرکه حمل ونقل ریلی 
اســت کاهــش پیدا کند عمال مشــکالتی را متوجه 
ســیر و حرکــت خواهد کرد و تاخیرهــای زیادی در 
بخــش مســافری و بــاری و حتی کاهــش ظرفیت 

حمل ونقل را در پی خواهد داشت. 

بحث سرعت در 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؟

بــه ســرعت  در کشــور مــا در بحــث مربــوط 
میتــوان گفــت ناوگان جلوتــر از خط اســت. یعنی 
لکوموتیوهــای مســافری کــه بــرای ســرعت 160 
کیلومتر در ساعت طراحی شده اند در کشور موجود 
اســت؛ واگن هایــش هم هســت. در بخــش باری 
ســرعت خیلی مبنا نیســت، یعنی سرعت شاخص 
مناســبی برای ارزیابی حمل ونقل باری شبکه ریلی 
نیســت. زیرا در بخش باری رژیم ترافیکی که مالک 
عمل هســت برای سیســتم ســیر و حرکت تعیین 
میکند ســرعت مناســب چقــدر اســت. در بخش 
مســافری ظرفیت 160 کیلومتر در ساعت را داریم. 

ولی متاسفانه عمال در کشور خطی نداریم که مجوز 
سیر 160 کیلومتر برای خط را داشته باشد. خطوطی 
طراحی شــده اند که سرعت سیرشــان 160 کیلومتر 
بوده اما به علت مشــکالت ذکر شــده سیستمهای 
فنی به این جمعبندی رسیدهاند که سرعتهای سیر 
را تقلیل بدهند و ما عمال ســرعت 160 کیلومتر در 
ســاعت در کشــور نداریم جز بخشی از مسیر تهران 
- اصفهان که حداکثر سرعت سیر آن 150 کیلومتر 

در ساعت است.  

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؟ 
تولیــد چــرخ منوبلوک در کشــور آغاز شــده که 
حرکــت خوب و قابل دفاعی اســت. ولــی صرفا با 
اعــالم توانمندی در تولید یک قلم محصول بدون 
در نظــر گرفتن ظرفیــت تولید، تامین نیــاز داخل، 
قیمت تمام شده و ممانعت صددرصدی از واردات 
چرخ کار بسیار غلطی است. اگر این مهم به نتیجه 
برســد به نظر من هیچ شرکت داخلی عالقه مند به 
خرید از خارج نیســت. اما بر اســاس اطالعاتی که 
دارم ظرفیت تولید در کشــور بسیار محدود است. 
بایــد متولیان امــر در راه آهن ج.ا.ا نســبت به این 
موضــوع واکنــش مناســب داشــته باشــند و یک 

رویکرد منطقی را از وزارت صمت مطالبه کنند.
و سخن پایانی؟

شــاخص  بهــره وری  بــه  دســتیابی  نظــرم  بــه 
مناســب تری در راه آهن اســت. یکــی از بازیگرهای 
اصلــی که می تواند بهره وری راه آهــن را باالتر ببرد، 
ســیر و حرکــت اســت. متاســفانه امروز در کشــور 
متوسط زمان سیر واگن های فعال در شبکه حدود 
یکســوم عمرشــان اســت. یعنــی از 30 روز ماه 10 
روز واگن ها در شــبکه فعال هستند و مابقی را در 
مبادی تخلیه و بارگیری منتظر و متوقف هســتند. 
دســت آخــر نتیجه اش این می شــود کــه بهره وری 
واگن هــا کاهش می یابــد و عمال بهره وری خط هم 
کم می شــود. این کاهش بهره وری باعث می شــود 
هزینه هــای ســربار نســبت بــه قیمت تمام شــده 
حمل ونقل باالتر برود. با این شرایط سرمایه گذاری 
در ایــن بخش غیراقتصادی خواهــد بود و کاهش 
جذابیت ســرمایه گذاری را خواهد داشت. جا دارد 

که روی این موضوع بسیار کار شود. 
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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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سیروحرکت؛اصلیترینمصداقبهرهوری
ونیازمندنیرویمتخصص

گفتگو با دکتر سبحان نظری، مدیرعامل شرکت ترکیب حمل و نقل:

اگرچه طی ســال های گذشــته، توســعه زیر ســاخت ها در بخش حمل  و نقل ریلی کشــور ســیر صعودی 

داشته، اما جایگاه بخش خصوصی در این صنعت رشد چشمگیری نداشته  و صاحب نظران دلیل این امر را 

ناشی از کم  توجهی و بی مهری دولت ها نسبت به آن تلقی می کنند.

در ایــن بیــن موضوعی کــه مورد انتقاد جدی کارشناســان قرار دارد، این اســت که چرا بــا وجود اینکه 

تصدی گری امور در حمل ونقل جاده ای و هوایی بر عهده بخش خصوصی است و دولت صرفا نقش نظارتی بر آنها را دارد، اما در حمل ونقل ریلی به این ترتیب نیست و 

سیاست ها و تصمیمات متفاوت دولت ها برای حمل   ونقل ریلی، سبب بالتکلیف ماندن این صنعت از نظر تصدی گری امور در بخش روسازی و بهره برداری شده است.

بدون شــک، نقش پررنگ بخش خصوصی در رشــد و گســترش حمل ونقل ریلی کشــور غیرقابل انکار است و تجربه چند دهه فعالیت در این زمینه نشان می دهد که 

دولت به تنهایی نمی تواند راه آهن را به رونق در آورد. بر این اســاس با توجه به نیاز شــدید این صنعت به جذب ســرمایه و تکنولوژی، توسعه و رونق این صنعت تنها از 

طریق خصوصی سازی امکان پذیر است و تجربه همه کشور های توسعه یافته نیز این ادعا را ثابت می کند.

کارشناسان، خصوصی سازی صنعت راه آهن را الزامی می دانند. به این صورت که بخش بهره برداری راه آهن به سازمان های خصوصی واگذار شود و دولت بر حسن 

انجام امور آن نظارت  کند. در خیلی از کشورهای توسعه یافته نیز بحث سیرو حرکت و بهره برداری از آن به صورت کریدوری به بخش خصوصی واگذار شده ودولت تنها 

نقش نظارت را برعهده دارد. در چنین شــرایطی و با خصوصی ســازی صنعت حمل ونقل ریلی، شــرکت های حمل ونقل برای جذب مسافر و بار وارد می شوند که پیامدهای 

مفید و موثر زیادی در ارتقای این صنعت به دنبال دارد.

ارتقای ســطح کیفی و کمی حمل ریلی، اســتفاده از جدیدترین فناوری ها در قطارها، افزایش ســرعت قطارها، توســعه زیربنایی راه آهن، ارتقای ســطح کیفی و کمی 

تولیــدات داخلــی ناوگان حمل ونقل، افزایش بهــره   وری در صنعت حمل ونقل ریلی، افزایش جابجایی کاالی ترانزیت با ایجاد جذابیت  برای مشــتریان خارجی، رقابت در 

کاهش تعرفه های حمل ونقل داخلی، کاهش حوادث جاده ای، اشتغال  زایی، افزایش درآمد دولت در بخش حمل ونقل ریلی، رونق گردشگری ریلی و موارد دیگر ازجمله 

این آثار است. برای واکاوی بیشتر مشکالت شرکت ها در خصوص اجرای ناقص خصوصی سازی و تاثیرات آن در بحث سیر و حرکت و میزان  بهره وری گفتگویی با دکتر 

سبحان نظری، مدیرعامل شرکت ترکیب حمل و نقل داشته ایم که به آن می پردازیم:

در خصوص معنای سیر و حرکت در راه آهن 
توضیحی بدهید و بفرمایید چه بخش هایی از 

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

مدیریت ســیر و حرکت را می توان به عنوان یک 
بخــش کلیدی و حتــی قلب راه آهن دانســت. این 
بخش وظیفــه برنامه ریزی و انجام عملیات اجرایی 
جابجایی بار، مسافر و توشه را با در نظر گرفتن مبدأ 
و مقصد اعالمی واگن ها بر اساس مقررات عمومی 
سیر و حرکت بر عهده دارد. این اداره کل در شرکت 
راه آهــن بــا اداره کل واگن هــا، اداره کل بازرگانی و 

اداره کل نیروی کشش بیشترین ارتباط را دارد. 
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؟

کارکنان این بخش خدمات فراوانی از هر دو منظر 
ســتادی و صفــی ارائه می کنند. در مدیریت ســیر و 
حرکت راه آهن در حال حاضر برنامه ریزی به صورت 
دستی و به اتکای قدرت محاسبات و تصمیم گیری 

ذهنی افراد دخیل در کار انجام می شــود. این شیوه 
برنامه ریــزی بــه خاطــر خطــای محاســباتی زیادی، 
موجب می شــود بهــره وری به انــدازه ای که خطوط 
پتانســیل دارد باال نباشــد. الزم به ذکر است یکی از 
موانعی که بر ســر راه سیر و حرکت قرار دارد، تعدد 
مالکین واگن و تنوع مبادی و مقاصد بار اســت که 
موجب ســخت شــدن برنامه ریزی برای متولیان در 
شــرکت راه آهن می گردد. از جمله ســایر موانعی که 
بر ســر راه سیر و حرکت قرار دارد می توان به کمبود 
قطارهــای باری برنامه ای، تفویض نشــدن اختیار به 
ادارات نواحی در امور سیر و حرکت و به کار نگرفتن 

نیروهای متخصص اشاره کرد.
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؟
در حال حاضر در راه آهن و بســیاری از شرکت ها 
بــر موضوع بهره وری تأکید بســیاری می شــود. باید 
دانســت که امــروزه اصلی ترین مصــداق بهره وری، 
سیر و حرکت است. بر اساس قرارداد دسترسی آزاد 

به شــبکه ریلــی تعهد راه آهن برای ســیر واگن های 
شــرکت های خصوصــی 300 کیلومتر در شــبانه روز 
می باشــد که در حال حاضر بــه طور معمول روزانه 
در حــدود 100 تا 120 کیلومتر محقق می شــود. این 
مقدار ســیر روزانه منجر به تضعیف بهره وری و در 
نتیجه کاهش جذابیت اقتصادی ســرمایه گذاری در 

حمل ریلی می گردد. 
برای بهبود مدیریت ســیر و حرکت دو روش کلی 
را می تــوان مطرح کرد، در ابتــدا راه اندازی نرم افزار 

جامع برنامه ریزی سیر و حرکت
و ســپس اجرای شــیوه واگن پول )استخر واگن( 

که بسیار حائز اهمیت است.
بــا راه انــدازی نرم افــزار جامع برنامه ریزی ســیر و 
حرکت، برنامه ریزی از حالت دســتی و ذهنی خارج 
می شود و این وظیفه تحلیلی و محاسباتی سنگین 
بــه رایانه ســپرده می شــود. اطالعــات بارنامه ها و 
همینطور اطالعات موجودی و موقعیت واگن ها و 
لکوموتیوهــا به عنوان ورودی به این نرم افزار داده 
می شــود. پس از محاســباتی که در نرم افزار صورت 

“پروندهحملونقلمسافریریلی”
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می گیرد، قطار با واگن ها و لکوموتیوهای مشخص 
تشــکیل و برنامه ریــزی ســیر ایــن قطار تــا مقصد 
مشخص می شــود. کشــورهای پیش رو در صنعت 
حمل ونقل ریلی، ســیر و حرکت را از شــیوه دســتی 

خارج نموده و به این صورت اداره می کنند.
از سوی دیگر با توجه به تعدد شرکت های مالک 
واگن در کشــور، همکاری مالکیــن ناوگان در قالب 
پروژه هــای واگن پول نیز شــیوه مناســبی برای باال 
بــردن بهره وری در ســیر و حرکت در شــرایط فعلی 
می باشد. در این شیوه، صرف نظر از مالکیت واگن، 
بار به نزدیک ترین واگن های متناسب موجود در آن 
ناحیه منتقل و جابجا می شود. در انتهای دوره های 
مشــخص نیز در شــرکت کنسرســیوم یا طرف سوم 
که مالکین تشــکیل داده اند، درآمدها مشــخص و 
به حســاب مالکین واگن واریز می گردد. البته برای 
اجرایــی نمــودن واگن پول جزییــات فراوانی وجود 
دارد و لیکن با شروع این مهم در سطح شبکه ریلی 
کشور، شاهد افزایش چشمگیر سیر روزانه خواهیم 
بود و طرفین نفع کافی را از این ایده خواهند برد. 

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

با افزایش سیر ناوگان ریلی در نتیجه ی بهره برداری 
از نرم افزار جامع برنامه ریزی ســیر و حرکت، سرعت 
سیر به شکل قابل مالحظه ای افزایش می یابد. این 
افزایش چشــم گیر منجر به درآمدزایی بیشــتر برای 
شــرکت های خصوصی و شــرکت راه  آهن می  گردد. 
در واقع با این شــیوه ســرعت بازرگانــی واگن و در 
نتیجــه مقدار تن کیلومتر حمل شــده شــرکت های 
ریلی افزایش خواهد یافت و با افزایش تن کیلومتر، 
درآمــد شــرکت مالــک نــاوگان و راه آهن بــه طور 

هم زمان باال خواهد رفت.
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. 
از  ریلــی  حمل ونقــل  در  پیــش رو  کشــورهای 
روش های نوین و مبتنی بر هوشــمندی در ردیابی، 
برنامه ریــزی و ســیر واگن ها اســتفاده می نمایند و 
ایــن موضوع منجر به افزایش بهره وری بیشــتر در 
سیر و حرکت گردیده است. یکی از دالیلی که منجر 
به کاهش اقبال به ترانزیت در کشــور شــده اســت 
مشــکالت در ردیابــی و ســیر و حرکــت نامطلــوب 
واگن ها می باشــد. شــرکت صاحب کاالیی که قصد 
دارد باری را از کشــورهای آســیای شــرقی به مقصد 
اروپــا ارســال کنــد، موضوع ســیر و حرکت ســریع 
در کشــور میانــی و همین طــور ردیابــی کاال برایش 

اهمیت مضاعف دارد. فلذا با بهبود ســیر و حرکت 
حتی می تــوان اقبال برای ترانزیــت و درآمدزایی را 
افزایــش داد کــه در نتیجه منافع آن بــه راه آهن و 

کشور خواهد رسید.
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؟
با سیستم فعلی سیر و حرکت، کمبود لکوموتیو 
یکی از مشــکالت مشــهود چه در بخش باری و چه 
در بخش مســافری می باشــد. موضــوع مهم البته 
این اســت که با اســتفاده از ظرفیت های نرم افزاری 
ســیر و حرکــت، ثابت می شــود که بخــش بزرگی از 
این کمبود جعلی بوده اســت اما به صورت کلی در 
شــرایط فعلی و در فقدان نظــام برنامه ریزی بهینه، 
کمبود لکوموتیو یکی از چالش های مهم راه آهن و 
شرکت های حمل و نقل ریلی می باشد. به طور کلی 
مشکل کمبود لکوموتیو باید با نگاه و سرمایه گذاری 
داخلی رفع گردد تا کشــور با شروع تحریم ها از این 

بخش آسیب جدی نبیند. 
در حــال حاضر توقف لکوموتیوهــا در دپوها به 
میزان چشــمگیری افزایش یافته است. بهره برداری 
نامناســب از همیــن تعــداد لکوموتیــو گرمــی کــه 
در شــبکه موجود اســت بــه یکی از دالیل رســوب 
واگن در ایســتگاه ها بدل شــده اســت و طبیعتا با 
رســوب واگن در ایســتگاه ها عدم النفــع آن عالوه 
بر شــرکت های مالک ناوگان به شــرکت راه آهن نیز 

می رسد.
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 حال حاضر در بســیاری از مســیرها، مشــکل 
زیرساختی خط وجود دارد. البته مشکل زیرساخت 
را باید به چند دســته تقســیم بندی نمــود. یکی از 
مشــکالت ظرفیت خط، تراک بندی نشــدن خطوط 
اســت که منجر به کاهش ظرفیت خط و در نتیجه 
افزایش زمان سیر می گردد. همچنین واگن هایی در 
شبکه وجود دارد که قابلیت افزایش سرعت آنها در 
مسیرها میسر نیست و وجود حتی یک واگن از این 
نوع در یک قطار تشکیل شده سرعت سیر را تحت 

الشعاع قرار می دهد.
باید توجه داشــت در حال حاضر صرفا مشــکل 

ســرعت ســیر وجود نــدارد بلکه افزایش ســرعت 
بازرگانــی نیــز مطرح اســت. حتی با فــرض این که 
ســرعت ســیر را هم بتوانیم در حــد خوبی افزایش 
دهیــم، به خاطر وجود مشــکالت بزرگ دیگری در 
ایستگاه ها، با رسوب و توقف واگن ها در ایستگاه ها 
مواجه خواهیم شد و در نتیجه تا زمانی که مشکل 
توقفــات طوالنــی در ایســتگاه های بین راهــی حل 
نشود، ســرعت بازرگانی به شکلی محسوس تغییر 

نخواهد کرد. 
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؟ 

چــرخ و محور قطعه ای اســتراتژیک در واگن ها 
محســوب می شــود. به تازگــی یکی از شــرکت های 
تولیــدی ایرانــی بــرای اولین بــار، موفق بــه تولید 
چرخ واگن شــده اســت. قیمت چرخ منوبلوک در 
3 ســال اخیر از حدود 4 میلیون تومان به 45 الی 
50 میلیون تومان رســیده اســت که نشان می دهد 
مســتقیما با نرخ ارز آزاد محاسبه می گردد. طبیعتا 
این نرخ شــرکت ها را با چالش های جدی در تأمین 

نقدینگی برای خرید این کاال روبرو نموده است. 
بــا تولید این چرخ توســط متخصصــان داخلی 
پــس از اخذ تأییدیه هــای الزم، انتظار می رفت این 
چرخ بتواند از منظــر اقتصادی با نمونه خارجی آن 
رقابت و نرخ را به مقدار زیادی پایین بیاورد ولیکن 
نرخ های اولیه ارائه شــده مشــابه نــرخ وارداتی آن 
می باشــد و این موضوع، فشار وارده به شرکت های 
حمل و نقل ریلی را کاهش نداده است. الزم به ذکر 
است تا سال گذشته به واردات چرخ کامیون ها ارز 
دولتــی 4200 تومانی تعلــق می گرفت و به واردات 
چــرخ واگن ارز ســامانه نیما تعلــق می گرفت، اما 
اینــک نرخ 4200 تومانی واردات چرخ کامیون ها از 
نرخ ارز کاالی اساســی به نرخ نیما و همینطور نرخ 

واردات چرخ واگن ها به آزاد تغییر یافت.
چرخ و محور بر افزایش سیر واگن ها نیز اثرگذار 
است به این دلیل که در صورت پایین بودن کیفیت 
چرخ و محور و آســیب رســیدن به آن، واگن باید 
در خط تعمیر متوقف بماند تا مشــکالت چرخ آن 
برطرف گردد و به ادامه سیر بپردازد و این موضوع 
اهمیت چرخ در ســرعت بازرگانی و در همان راستا 
عدم النفع ناشی از توقف واگن برای مالکین را نشان 

می دهد. 
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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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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 
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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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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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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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تسهیالتکروناییراهنوزدریافتنکردهایم
گفتگو با مهندس محمد رجبی مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا:

در آستانه سفرهای نوروزی هستیم و در شرایطی که شرکت های حمل و نقل ریلی به خصوص شرکت های 

مسافری به عنوان پیشگام در همراهی با مسئوالن وزارت بهداشت عمل کرده و برای فعالیت در صنعت ریلی 

کشــور همچنین تأمین مایحتاج مورد نیاز قطارها و اقالم مصرفی برای رعایت پروتکل های بهداشــتی و ایجاد 

فاصله اجتماعی در قطارها ضررهای ســنگینی را متحمل شــده و می شــوند، پرداخت تســهیالت دوران کرونا 

می تواند کمکی در این وضعیت مالی بد شرکت ها باشد.

صنعت حمل و نقل ریلی به عنوان امن ترین گونه از حمل و نقل و پیشران توسعه اقتصادی کشور در حال حاضر برای زنده بودن نیازمند حمایت مسئوالن و متولیان 

امر بوده و در این مســیر نیز سیســتم بانکی کشــور باید حمایت های ویژه ای از این بخش به خصوص تسهیل و تسریع در روند پرداخت تسهیالت کرونایی داشته باشد. 

می توان گفت یکسال است از پاندمی کرونا گذشته اما همچنان با توجه به ضرر زیادی که شرکت های مسافری ریلی متحمل شدند بسیاری از شرکت ها هنوز تسهیالت 

را به دلیل قوانین دست  و پاگیر دریافت نکرده اند. برای واکاوی بیشتر این امر گفتگویی به مهندس محمد رجبی مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا و رئیس انجمن 

صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته داشته ایم که به آن می پردازیم: 

برای سفرهای نوروزی چه اقداماتی انجام 
داده اید؟

بــا تمــام مشــکالتی کــه از ســال گذشــته با آن 
درگیر هســتیم خوشــبختانه در مجموع شرکت ها 
ناوگان  شــان را آماده و تجهیــز کرده اند و امیدواریم 
مــا هــم در شــرکت رجا 36 واگــن را که بازســازی 
کرده ایــم عالوه بر 12 واگنی کــه وارد ناوگان کردیم 
این تعداد را نیز در روزهای آخر ســال وارد ناوگان 
کنیم. همچنین توانســتیم طی دو ســه ماه اخیر از 
شــرکت واگــن پارس تعــداد 8 واگن و از شــرکت 

پلورسبز 4 واگن را خریداری و وارد ناوگان کنیم.
 

فروش بلیت آغاز شده است؟
فروش بلیت ها با رعایت پروتکل های بهداشتی 
50درصد ظرفیت و رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
آغاز شــده اســت. مســافران هم بایدبرای رفتن به 

خوزســتان گواهی تســت PCR داشــته باشــند و 
نبایــد بیــش از 72 ســاعت از آن گذشــته باشــد. 
در مســیر خوزســتان هــم کــه شــرایط پاندمیک و 
محدودیت های بیشتری دارد و طوالنی ترین مسیر 
ریلی است کارهای الزم را انجام داده ایم و امیدواریم 
بــا حداقــل مشــکالت مواجــه باشــیم و اقدامات 
و هماهنگی هــای الزم بــا همــکاری ســازمان های 
ذی ربط شــده اســت. برای امســال روزانــه حدود 
8هزار صندلی نسبت به پارسال ظرفیت کرده ایم و 
از 70هزار صندلی موجود همه شرکت ها و با توجه 
به رعایت پروتکل ها حدود 47هزار صندلی در روز 
قابل عرضه خواهد بود. البته با توجه به خبرهایی 
کــه در مــورد شــهرهای قرمــز و نارنجی بــه گوش 
می رســد ممکن اســت محدودیت ها تغییر کنند و 
منتظر هســتیم. در ایستگاه ها هم قرار شده امکان 
انجام تست سریع وجود داشته باشد تا مسافران با 

سالمتی و آسوده به سفر بروند.
 

وام کرونایی به کجا رسید و آیا دریافت کردید؟
ما که در شرکت رجا دریافت نکردیم و شرکت های 
نور، مهتاب، ریل ترابر سبا و... هنوز وامی دریافت 
نکرده انــد. با اقداماتی که بــا بانک ها انجام داده ایم 
و امیدواریم با مســاعدت مسئوالن بانکی در هفته 
پایانی سال هر چند دیرهنگام وام را دریافت کنیم. 
چــون بــرای مدیریت هزینه ها و بازســازی هایی که 
انجام داده ایم شــدیداً به این وام نیازمند هستیم. 
تشــریفات اداری و اخــذ اســتعالم های مختلف و 
ارایه ضمانت نامه ها و موارد دیگر باعث شــد روند 

گرفتن وام طوالنی شود.
 

باتوجه به تولید چرخ از سوی شرکت کفریز از 
یک طرف و از طرف دیگر وزارت صمت به بهانه 
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حمایت از تولید داخلی جلوی ثبت سفارش 
چرخ را گرفته است. در همین رابطه جلسه ای با 

حضور نمایندگانی از شرکت کفریز، وزارت صمت 
و راه آهن برگزار شد، توضیح می دهید خروجی 

جلسه چه بوده است؟
در آن جلسه برای حمایت از تولید داخل شرکت 
کردیــم و همان جا تاکید کــردم بخش ریلی در این 
شــرایط توانایی آن را ندارد اختالف قیمت چرخ را 
تا رســیدن بــه قیمت توافقی و متعــادل پرداخت 
کنــد. یعنی با توجه به اقتصــاد ضعیفی که بخش 
ریلی دارد هرگونــه هزینه تازه ای که به بخش ریلی 
تحمیــل شــود قابل قبول نخواهد بــود و ما آن را 
نخواهیــم پذیرفت و تولیدکننده هــم باید در یک 
فضای رقابتی ورود کند. البته مکانیسم هایی وجود 
دارد و می توان برای مثال فوالد را با قیمت مناسب 
در اختیــار تولیدکننده قرار داد تا مصرف کننده این 
امکان را داشــته باشد و بتواند در فضای رقابتی از 

تولیدات داخلی استفاده کند.
نکته دیگر این که در شرکت کفریز در حال حاضر 
فقــط تولید چــرخ واگن های باری فراهم شــده تا 
بتواند در یک بازه زمانی یک ســاله تولید خود را به 
عدد قابل قبول 10هزار حلقه چرخ برسانند. در این 
بازه زمانی قرار بر این شــده که این شرکت ظرفیتی 
فراهم کنــد و با هماهنگی معاونت ناوگان راه آهن 
سفارش های بخش های باری مدیریت شود و برای 
ثبت سفارش اقداماتی انجام شود. یعنی متناسب 
با تعــداد چرخ های درخواســتی تعــداد چرخ های 
تولیدی تناسب نداشته باشد مازاد آن را بر حسب 
بازه زمانی که دوره انتظار ساخت و تحویل از خارج 
است به آن اضافه کنند و سفارش های الزم توسط 
شــرکت های مصرف کننده داده شــود و در سامانه، 

ثبت سفارش با تایید معاونت ناوگان انجام شود.
برای بخش های مسافری و لکوموتیو چون هنوز 
برنامه عملیاتی جدی برای تولید چرخ وجود ندارد 
در بازه های شــش ماهه قرار شــد درخواست هایی 
که برای ثبت سفارش وجود دارد ثبت شوند. در 

واقــع برای بخــش باری چون تولیــد داخلی وجود 
دارد ثبت سفارش برای چرخ های مازاد خواهد بود 
و برای بخش های مسافری و لکوموتیو چون تولید 
داخلــی نداریم حداکثر برای یک ســال و نیم آینده 
برای شرکت های مصرف کننده امکان ثبت سفارش 

وجود خواهد داشت.
 

شرکت تولیدکننده آیا ظرفیت الزم برای فروش  
را دارد؟

طبــق آن چیــزی که اعــالم کرده اند چرخ ســایز 
920 بــه تعــداد محــدود آمــاده تحویــل اســت و 
شرکت هایی هم ســفارش داده اند و اعالم آمادگی 
کرده اند که از این چرخ ها در ناوگان شــان اســتفاده 
کنند. تعداد 500 حلقه شرکت راه آهن حمل و نقل 

سفارش داده است.
 

شرکت کفریز با شرکت های متقاضی چرخ قرارداد 
دارد یا تفاهم نامه؟

تفاهم نامــه ای آمــاده شــده ولــی هنــوز امضــا 
نشــده اســت و معاونــت نــاوگان پیگیر اســت که 
ایــن تفاهم نامــه عملیاتی شــود و مراحل تحویل 
هــم صورت بگیــرد. برای ســایز 957 هم شــرکت 
تولیدکننــده اعالم آمادگی برای تولید کرده اســت. 
البته تســت های مربوط به تولید چرخ برای بخش 
مســافری هــم به صــورت جــدی توســط شــرکت 
تولیدکننده در حال انجام است. اختالف نظر جدی 
بر ســر قیمت تمام شــده وجود دارد و پیشنهادی 
دکتر معمارباشی مدیرکل ذی ربط در وزارت صمت 
مطــرح کــرد که شــورای عالی رقابــت قیمت تمام 
شــده شــرکت کفریز را بررســی کند و قیمت نهایی 
را اعــالم کنــد. من به عنــوان نماینــده انجمن این 

پیشــنهاد را نپذیرفتــم و گفتم شــرکت ها باید حق 
انتخــاب و ارزیابــی بین تولید داخلــی و خارجی را 
داشــته باشند. در حال حاضر چرخ های خارجی در 
بازار زیر 25میلیون تومان قیمت دارند در حالی که 
شــرکت کفریــز 42 میلیــون و پانصد هــزار تومان 
قیمــت گذاشــته اســت و این اختالف رقم بســیار 
باالیی است و شرکت ها حاضر نیستند این اختالف 

قیمت را پرداخت کنند.
 

آیا شرکت کفریز این امکان را فراهم کرده است 
تا بازرسان شورای عالی رقابت بازدید کنند و آیا 

تاییدیه های الزم توسط تولیدکننده اخذ شده 
است؟

تا جایی که خبر دارم بازدیدی توسط شرکت های 
ریلی یا بازرسان شورای عالی رقابت صورت نگرفته 
است و درخواستی برای بازدید ارسال کرده ایم ولی 
تمــام تاییدیه هــای فنــی کیفیــت را راه آهن صادر 
کرده اســت. شــرکت کفریز درخواســت داده است 
تا خریدها شــتاب بیشتری بگیرند و شرکت ها ملزم 
شوند تعداد بیشتری سفارش بدهند و قراردادهای 
خریــد را منعقــد کنند تا این شــرکت بتواند در بازه 
زمانی سال آینده تعداد 10هزار حلقه چرخ را تولید 

کند.
 

ظاهرا طبق قراردادهایی که شرکت کفریز می بندد 
شرکت های مصرف کننده باید 70درصد مبلغ 

قرارداد را پیش پرداخت بدهند آیا چنین امکانی 
برای شرکت های مصرف کننده فراهم است؟

بحث هــای مالی را هر شــرکت طبــق توان مالی 
خودش باید دنبال کند و کلیت همان چیزی است 

که گفتید ولی زمینه همکاری وجود دارد.
 

آیا وزارت صمت سامانه ثبت سفارش را برای 
شرکت ها باز کرده است؟

برای بخش مسافری و لکوموتیو قرار شد سامانه 
را باز کنند و برای بخش باری و چرخ 920 هم قرار 
شــد با تاییــد معاونت ناوگان راه آهــن برای تعداد 

مازاد ثبت سفارش انجام شود. 
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مشکالتاقتصادیوکمبودشدیددیزل،
ازدالیلمهمافتبهرهوریشرکتهاست

گفتگو با دکتر محمد کریمی مدیرعامل شرکت قطارهای مسافری جوپار:

برخی از کارشناســان بخش ریلی معنقدند که فرایند خصوصی ســازی در بخش ریلی موفق نبوده اســت و 

نبایــد در ایــن خصوص تردید داشــت. اما با تصویری که از بخش ریلی ترســیم گردید اینــک بهتر می توان به 

این ســوال پاســخ داد که آیا بخش خصوصی از ابتدا معلول و ناقص الخلقه متولد گردید و یا سیاست هایی 

که در طول یک دهه اخیر اعمال شــده اســت این طفل نوپا را دچار معلولیت و نارســایی نمود؟ طبیعتا هم دولت و هم بخش خصوصی برای این عدم موفقیت دالیلی 

خواهند داشت و هریک به توانایی ها و ضعف های خود به خوبی واقفند. اما نکته مهم این است که امروز که به گذشته نگاه می کنیم چه درس هایی گرفته ایم و اگر 

در همان نقطه اول ایســتاده باشــیم چگونه با موضوع خصوصی ســازی رفتار خواهیم کرد؟ آنچه که مشــخص است بازگشتی در کار نیست و در استراتژی اصلی کشور 

در ارتقــاء نقــش بخش خصوصی نه تنها تغییری ایجاد نشــده بلکه تقویت هم گردیده اســت. پس کار درســت تامــل در روش ها و رویکردهایمان در گذشــته , اصالح 

رویکردهای غلط و تقویت تصمیمات درســت اســت که اگر اینگونه باشــد راه گشای برنامه خصوصی سازی در بخش ریلی خواهد بود. سیرو حرکت و ارتباط تنگاتنگ آن 

با بهره وری از مقوله های مهم بخش ریلی است که برای واکاوی بیشتر این امر گفتگویی با دکتر محمد کریمی مدیرعامل شرکت قطارهای مسافری جوپار داشته ایم که 

به آن می پردازیم:  

لطفا توضیح کوتاهی در خصوص معنای 
سیرو حرکت در راه آهن بدهید و بفرمایید چه 

بخش هایی از مجموعه شرکت راه آهن با بخش 
سیروحرکت، ارتباط تنگاتنگ و حیاتی دارند؟

همانطــور کــه از اســم ســیر و حرکت پیداســت 
جابجایــی وســایط نقلیــه ریلــی شــامل قطارهــای 
مســافری، قطارهــای بــاری و مابقی وســایط نقلیه 
ریلــی و مجموعــه ای که بــا آن کار می کنند، ســیر و 
حرکت وســایط نقلیه ریلی را شامل می شود که این 
مجموعه براســاس مقررات عمومی ســیر و حرکت 
راه آهن و دســتورالعمل های فنی و ایمنی است که 
در رابطه با وظایف مامورین و بخش هایی است که 
ارتبــاط تنگاتنگ و حیاتــی با آن دارند انجام وظیفه 

می نمایند و آنها عبارتند از: 
رئیس ایستگاه و زیر مجموعه آن

 2- مسئول کنترل ترافیک و زیر مجموعه آن
 3- مجموعه مامورین موظف قطارها ) روسای 

قطارها و مامورین فنی آنها (

 4- مراکز فرماندهی ارتباطات و عالئم الکتریکی 
و زیر مجموعه آنها 

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؟

معاونــت محترم بهره بــرداری و بازرگانی راه آهن 
ج.ا.ا و اداره کل ســیر و حرکــت و زیــر مجموعــه 
کارشــان را بــه درســتی انجــام می دهنــد چــون با 
کوچکتریــن غفلت و کوتاهی در برنامه ریزی ســیر و 
حرکت می تواند خسارت جبران ناپذیری را به دنبال 
داشــته باشــد و با دقت عمل خوبی کارهای سیر و 
حرکت در راه آهن انجام می شــود که به روز نمودن 
سیســتم عالئــم الکتریکــی در اداره کل ارتباطات و 
عالئــم الکتریکی کمک شــایانی در بــه روز بودن و 

دقت عمل سیر و حرکت را در برخواهد داشت.

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؟
مدیریــت صحیــح و برنامه ریــزی دقیــق نقــش 
بسزایی در افزایش بهره وری دارد ولی در حال حاضر 
به علت مشــکالت اقتصادی و کمبود شدید دیزل 
باعث کاهش بهره وری شده و یکی از مواردی که در 
افزایش بهره وری می تواند به ســیر و حرکت راه آهن 
کمک کند به روز نمودن سیستم ارتباطات و عالئم 

الکتریکی می باشد. 

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

همانطور که در سوال قبلی توضیح داده شد اگر 
مســئله کمبود بودجه در راه آهن حل شود و تعداد 
دیزل هــای گرم به حــدود 80% دیزل هــای موجود 
برســد راه آهن هم به خودش و هم به شرکت های 

مالک کمک کرده است.

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. 
برنامه ریزی و بهره وری مدیریت سیر و حرکت در 
ایران از کشــورهای هم سطح هیچ چیزی کم ندارد 
و اگــر در رتبــه باالتر از هم ســطح خودش نباشــد 
پایین تر نیســت آنچه که برای سیر و حرکت مشکل 
به وجود آورده مشکالت اقتصادی و کمبود شدید 

“پروندهحملونقلمسافریریلی”
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دیزل می باشد.

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؟
مثالــی در راه آهــن داریم کــه لکوموتیو خودش 
یک قطار اســت چنانچه لکوموتیو نباشــد یا ســرد 
باشــند قطارهای باری و مســافری معنایی ندارند و 
بالعکــس و همانطور کــه در تعریف قطار می گوییم 
یک قطــار زمانی می تواند معنا پیدا کند که شــامل 
لکوموتیــو ، واگن ها و آماده بودن مامورین موظف 
باشــد حال اگر تعداد لکوموتیو گرم باال نباشد تاثیر 
بســزایی در عدم جابجایی بار و مســافر و درآمد به 

وجود می آید.

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؟  

بحــث ســرعت در ســیر و حرکت راه آهــن ایران 
و دنیــا حــرف اول را می زنــد برای زیر ســاخت های 
خــط آهن موجود و عمر خطوط میانگین ســرعت 
قطارهای باری 40 تا 50 کیلومتر و میانگین سرعت 
قطارهای مسافری 120 کیلومتر است و در قطارهای 
مســافری فقط قطار ترنســت در بعضی از محورها 
مجــوز ســیر 160 کیلومتــر را دارنــد مگر بــا خطوط 
جدیــد و قطارهای ســرعت بــاالی 250 کیلومتر که 
در مســیرهای تهران به اصفهان و تهران به مشــهد 
در حد بررســی پروژه هــا با چینی هــا و ایتالیایی ها 

می باشند بتوانیم سرعت قطارها را باال برد. امروزه 
در چیــن قطارهای بــاری با ســرعت 350 کیلومتر 
در ســیر هســتند و فاصلــه راه آهــن ایــران حتی با 

کشورهای چین و ژاپن تصاعدی می باشد.

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؟ 
تولید چرخ منوبلوک در داخل کشــور با توجه به 
نــوع ابتدایی تولید چــرخ منوبلوک و آن هم روزی 
چند عدد در 3 شیفت که به 20 عدد هم نمی رسد 
و بــا توجه به مصــرف حدود تعــداد 25000 چرخ 
منوبلوک در سال توجیه اقتصادی ندارد و چنانچه 
در هــر کجای دنیا کارخانه ای کمتــر از 120/000 عدد 
چرخ منوبلوک تولید کند اقتصادی نیســت. وزارت 
صمــت نمی توانــد ثبت ســفارش خارجی نداشــته 
باشــد چون با توجه به نیاز انــواع چرخ منوبلوک با 
قطرهــای متفاوت برای واگن های باری و مســافری 
مشــکالت متوقف شــدن کلیه وســایط نقلیه ریلی 
شــامل دیزل، واگن های باری و واگن های مسافری 
و بخصوص عدم ثبت ســفارش باعث 2 برابر شدن 
حداقــل قیمــت چــرخ منوبلــوک ایران نســبت به 
خارجــی خواهد شــد و تازمانی کــه تولید و مصرف 
چرخ منوبلوک ایران به حدود 120/000 عدد نرســد 
بهینه اســت که چــرخ منوبلوک از خــارج خریداری 
شــود به امید روزی که شــرکت های داخلی سازنده 
بتواننــد تولید کلیه چرخ هــای منوبلوک مصرفی در 

ایران را انجام و به خودکفایی برسیم . 

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

در پایان با توجه به به وجود مشکالت اقتصادی 
در صنعت ریلی و به حداقل رسیدن دیزل های گرم 
حــدود 50% کل دیزل ها باعث شــده که واگن های 
شــرکت های مسافری آماده سرویس متوقف شوند 
و کرونــا هم به این مشــکالت دامن زده و مالکین 
شرکت های مسافری را با مشکالت بسیار گریبان گیر 
کرده است و امیدواریم که هر چه زودتر مشکالت 
کمبــود دیزل هــای زیمنــس و GM حــل شــده تا 
مشــکالت مضاعف نشــود و همانطــور که صنعت 
گردشگری زمین خورده شرکت های مالک قطارهای 

مسافری هم زمین گیر شوند. 
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کمبودلکوموتیوگرم؛مهمترینچالش
وعاملتعیینکنندهآیندهصنعتریلی

گفتگو با مهندس ناصر غفاری، مدیرعامل شرکت قطارهای مسافری مهتاب سیر جم:

در ســال های اخیر اقدامات بســیار مناســبی جهت تغییر روال ها و فرآیند های قبلی توســط راه آهن انجام 

شــده اســت ولی با توجه به افزایش انتظارها از صنعت ریلی و مشکالت موجود در تامین برخی اقالم و قطعات 

و افزایش روز افزون قیمت ها، تغییرات و اقدامات انجام شــده کافی نمی باشــد که الزم اســت نگاهی فرا ریلی )خارج از صنعت( به موضوع شــود و سایر سازمان ها و 

نهادها را با مشکالت و مصائب ریلی جهت ایجاد هم افزایی ملی برای توسعه صنعت ریلی آشنا نماید که در این خصوص الزم است نسبت به ایجاد تغییرات عمده در 

ساختار, چارت سازمانی راه آهن و آئین نامه موجود بعمل آید.

برای بررسی بیشتر مشکالت شرکت های حمل و نقل ریلی مسافری گفتگویی با مهندس ناصر غفاری، مدیرعامل شرکت قطارهای مسافری مهتاب سیر جم داشتیم، 

ناصر غفاری معتقد اســت در حوزه مســافری به موقع رســیدن قطارها به مقاصد جزء فاکتورها و پارامترهای بســیار مهم و کلیدی در رضایتمندی مســافر می باشد این 

موضوع از طرفی امکان تعمیر، تجهیز و نظافت قطارها را در مبادی حرکت را فراهم می نماید و زمان کافی برای این موضوع خواهیم داشت و تأخیر قطار منجر به ایجاد 

شرایط نامطلوب برای مسافر خواهد داشت که در دراز مدت منجر به بی اعتماد ی مسافر به حمل و نقل ریلی می گردد. شرح کامل این گفتگو را بخوانید:

سیر و حرکت به چه معناست و چه بخش هایی از 
مجموعه شرکت راه آهن با بخش سیر و حرکت , 

ارتباط  تنگاتنگ و حیاتی دارد؟
ســیر و حرکــت مجموعه از عوامــل درگیر مانند 
سخت افزار, نرم افزار, عوامل انسانی و فرایندهایی 
هســت که طی آن امکان حرکت ماشین آالت ریلی 
را از یــک نقطــه به نقطه دیگر بــر روی ریل را مهیا 
می کند  که این جابجای براســاس یکسری قوانین و 
مقررات, آیین نامه ها و دســتورالعمل هایی هست 
که تحت عنوان مقررارت عمومی سیر و حرکت به 
چاپ رسیده که گاها به روز رسانی می شود  که مورد 
استفاده بدنه راه آهن و سایر مالکین واگن می باشد 

و مرجع اصلی ایجاد نظم و انضباط است.
اداره کل ســیر و حرکت بی شک یکی از بزرگترین 
ادارات کل راه آهن اســت که متولی اصلی موضوع 
می باشــد که عامــل برقراری ارتباط بیــن ادارات کل 

خط، ناوگان، عالئم ،مسافری و کشش است.
 

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 ؟
این ســوال بسیار مهم، چالشــی و اساسی است 
بگونه ای که اظهار نارضایتی توسط مالکین واگن در 
این خصوص وجود دارد بطوریکه اگر از شرکت های 
حوزه  باری سوال شود که از مدیریت سیر و حرکت 
در راه آهن راضی می باشــید یا خیر به نظر می رســد 
که جواب خیر است حال اینکه اگر همین سوال از 
شرکت های حوزه مسافری شود باز هم جواب خیر 

خواهد بود. این موضوع حاکی از وضعیت ســخت 
مدیریت حوزه سیر و حرکت است که بیشتر ناظر بر 
وجود محدودیت های این بخش شــامل وضعیت 
نــاوگان، خط و شــرایط اقلیمی کشــور می باشــد که 
شــاید بتوان گفت ریشــه این مشــکل در نبود نهاد 
رگوالتــوری خارج از راه آهن هســت که شــاید الزم 
باشــد در ســنوات آتــی تدبیــری در ایــن خصوص 

اندیشیده شود.

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 ؟
این ســوال بســیار مهــم و کلیدی می باشــد چرا 
کــه این مدیریت صحیح ســیر و حرکت اســت که 
تــالش ســایر واحدهــای راه آهــن را مانند نــاوگان، 
عالئم و نیرو کشــش را تکمیل و تبدیل به افزایش 
درآمدزایــی می نمایــد بطوریکــه توزیــع صحیــح 
ســیر قطارهــا اعم از بار و مســافر بــا در نظر گرفتن 
پارامترها و محدودیت های موجود نقش به سزایی 

در بهره وری دارد.
در حــوزه مســافری به موقع رســیدن قطارها به 
مقاصــد جزء فاکتورها و پارامترهای بســیار مهم و 
کلیدی در رضایتمندی مسافر می باشد این موضوع 
از طرفــی امکان تعمیــر، تجهیز و نظافت قطارها را 
در مبــادی حرکت را فراهم می نمایــد و زمان کافی 
بــرای این موضــوع خواهیم داشــت و تأخیر قطار 
منجر به ایجاد شرایط نامطلوب برای مسافر خواهد 
داشــت که در دراز مدت منجر به بی اعتماد ســازی 

مسافر به حمل و نقل ریلی می گردد.
در حــوزه بــار نیز هر چقدر بتوانیم بار را به موقع 
و بــر مبنای برنامه ریزی های انجام شــده به مقاصد 
به ویژه مواد اولیه را به کارخانجات برســانیم امکان 
رقابت با سایر شقوق حمل و نقل را خواهیم داشت 
کــه این مهم از طرفی منجر به عدم ورود خســارت 
به صاحب بار و راه آهن می گردد بطوریکه خســارت 
در حوزه بار بسیار به مراتب مهم و جدی می باشد.

 
 سیرو حرکت چگونه می تواند با ایجاد نقدینکی 

بیشتر برای راه آهن و شرکت ها موثر باشد ؟
همانگونه که در پاسخ ســوال قبلی اشاره گردید 
اقدامات ســیر و حرکت بســیار تاثیر گذار در حفظ و 

افزایش درآمد می باشد.
مهمترین نقش را سیر و حرکت در حفظ رعایت 
رضایتمنــدی مشــتریان اعــم از بــار و مســافر دارد 
چنانچه سیر و حرکت در راه آهن روز به روز تقویت 
گردد مستقیما منجر به افزایش نقدینگی شرکت ها 
می گردد که دلیل آن این است که صنعت ریلی هم 
در حوزه بار و هم در حوزه مســافر ارزان تر ) از نظر 
ســوخت و ایمنی ( می باشــد و به الطبــع  انگیزه و 
اقبــال مشــتریان به این صنعت روز به روز بیشــتر 
خواهد شد که در دراز مدت  این موضوع منجر به 

افزایش نقدینگی شرکت ها خواهد شد.
 

مدیریت سیرو حرکت در ایران در مقایسه با 
کشورهای هم سطح در حال توسعه و همچنین 
کشورهای توسعه یافته در چه رتبه ای قرارداد ؟ 
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توضیح بفرمایید.
مقایســه ســیر و حرکت در زمانی 
محقق خواهد شد که شرایط یکسانی 
برقرار باشد حال آنکه هر کشور دارای 
شــرایط اقلیمــی، خطــوط و نــاوگان 
خــاص خــود را دارد و از طرفــی بنده 
بررسی میدانی جهت مقایسه با سایر 
کشــورها را در این خصوص نداشــته 
ام ولی باید اذعان داشــت که ســیر و 
حرکــت در ســال های اخیر در کشــور 
ما پیشــرفت قابل مالحظه ای داشته 
اســت و سیســتم مکانیــزه جایگزین 
سیستم دستی و تجربی شده است .

از طرفــی مدیریــت ســیر و حرکت 
بــه تنهایــی عامــل اصلــی و تعییــن 

کننــده نیســت بلکه ســایر پارامترهای دیگــر مانند 
خط، عالئم و ناوگان بسیار تاثیرگذار و حائز اهمیت 
می باشد و شنیده ها حاکی از این است که در کشور 
های توســعه یافته سیستم های کامال نرم افزاری و 
بعضا با استفاده از پهباد به جای نفر خطوط کنترل 
می گــردد و دیگــر خبــری از کنترل خطوط توســط 

راهدار یا  گشت با درزین نیست.
 
 

 این روزها بحث لکوموتیو گرم بسیار داغ است و 
مشکل ساز شده, لکومومتیو چه تاثیری در سیر 
و حرکت خواهد داشت و در این خصوص با چه 

چالش هایی روبرو هستید ؟
قطعــا مهمترین چالــش و عامــل تعیین کننده 
بــرای آینــده صنعــت ریلــی کشــور بحــث تأمیــن 
لکوموتیــو می باشــد در ســال های اخیــر اقدامــات 
خوبی برای افزایش تامین تعداد لکوموتیو شــده و 
تعداد قابل مالحظه ای نیز وارد چرخه شــده اســت 
و اخیــرا نیز تولید لکوموتیو در کشــور بومی ســازی 

شده است ولی متاسفانه 
در ســال جاری مهمترین 
مشــکل اساســی  تامیــن 
لکوموتیــو گرم و آماده به 
ســیر بــودن آن اســت که 
آمارهــای اعالمی اخیر در 
این خصوص بسیار نگران 
بطوریکــه  اســت  کننــده 
مالکیــن  ســرمایه گذاری 
نــاوگان مســافری و باری 
را با چالش مواجه نموده 
و آن را تبدیــل بــه یــک 
دغدغــه اساســی نمــوده 

است. 
در ســال جــاری بدلیل 
کاهــش لکوموتیو گــرم تعداد قابــل مالحظه ای از 
قطارهای مســافری حذف شــده است بطوریکه 25 
درصــد قطارهای این شــرکت در حال حاضر بدلیل 
نبــود لکوموتیو گرم حذف شــده اســت کــه آماری 
بســیار نگران کننده می باشــد و از طرفی شــاهد این 
هستیم که اداره کل برنامه ریزی و نظارت بر مسافری 
راه آهــن و بطور کلــی معاونت مســافری مهمترین 
فعالیت روزانه اش تبدیــل به تامین لکوموتیو گرم 
برای اعزام قطارها در طول 24 ساعت شده است.

 
 بحث سرعت در افرایش سیر و حرکت 

بسیار مهم است آیا برای افزایش سرعت 
زیرساخت های الزم از قبیل خط آهن مناسب 

برای سرعت باالی قطار و همچنین لکومومتیو و 
واگن هایی که توانایی سرعت باال را داشته باشند 

وجود دارد ؟
همانگونــه کــه مطلع می باشــید ســیر و حرکت 
نمی توانــد بــه تنهایــی نقــش زیــادی در افزایــش 
ســرعت قطارهــا داشــته باشــد چرا که شــاخص و 

پارامترهــای دیگــری ماننــد خــط، نــاوگان ) باری و 
مســافری ( و لکوموتیو نقش کلیدی دارند در حال 
حاضــر ما دارای واگن های قابلیت اعزام با ســرعت 
در حدود 200 کیلومتر مانند واگن های ترن ســت و 
نورالرضا هســتیم که به دالیلی چون مشکالت خط 
و لکوموتیــو و آمــاده نبودن ســایر واگن ها به این 
قابلیت، شــاهد عدم اعزام این واگن ها با ســرعت 

200 کیلومتر می باشیم.
طــی چند ســال اخیــر در حوزه مســافری انصافا 
صنعت ریلی رشــد و پیشــرفت چشــمگیری از نظر 
کیفیــت و ارائــه خدمــات داشــته و قطارها کالس 
بندی شده اند و رضایت مسافر از این منظر افزایش 
یافتــه، ولــی مطالبه بعدی مشــتریان اعــم از بار یا 
مســافر که در سال های آتی تحقق پیدا خواهد کرد 
قطعا درخواســت  افزایش سرعت می باشد که الزم 
اســت از هم اکنون ظرفیت های آن ایجاد تا شاهد 
حفظ و حتی افزایش ظرفیت خود در بازار رقابت با 

سیر شقوق حمل و نقل باشیم.
 

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 یکی از پارامترهای اصلی افزایش ســرعت 
وجود چرخ و محور با کیفیت و با قابلیت ســرعت 

باال می باشد.
تولیــد چرخ ملی باعث  مباهات و افزیش غرور 
ملی است ولی نکته حائز اهمیت این است که این 
چــرخ باید قدرت رقابت بــا دیگر چرخ های موجود 

مورد استفاده را داشته باشد.
 از نظــر کیفیت ایــن موضوع در حوزه چرخ های 
باری محقق شده ولی در حوزه مسافری هنوز تائید 
فنی نهایی نشده است. از نظر قیمت هر چند که در 
تعیین قیمت مواردی چون هزینه ایجاد تکنولوژی 
و قیمت اولیه  فوالد تاثیرگذار هست ولی تا زمانی 
که قیمت چرخ داخلی توان رقابت با چرخ وارداتی 

نداشته باشد با اقبال خرید مواجه نخواهد شد.
قیمــت فعلــی چــرخ، واقعا صنعت مســافری 
را بــا چالــش ادامــه فعالیت مواجه نموده اســت 
کــه امیدواریم با ورود راه آهن بــه موضوع تامین 
و ایجاد هم افزایی بین شــرکت های مســافری شاهد 

کنترل و کاهش قمیت لجام گسیخته آن باشیم. 

قیمت فعلی چرخ، واقعا 
صنعت مسافری را با 
چالش ادامه فعالیت 

مواجه نموده است که 
امیدواریم با ورود راه آهن 
به موضوع تامین و ایجاد 
هم افزایی بین شرکت های 

مسافری شاهد کنترل 
و کاهش قمیت لجام 

گسیخته آن باشیم.
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باپرداختبهموقعبهایلکوموتیو،لکوموتیوها
بهسیربازودربهرهوریتاثیرخواهندداشت

گفتگو با مجتبی لطفی، مدیرعامل شرکت البرز نیرو 
و رییس کارگروه مالکان لکوموتیو در انجمن صنفی:

هزینه های یک لکوموتیو دارای سه بخش مهم می باشد:

بخش اول هزینه بهره برداری و سیر و حرکت، شامل هزینه های سوخت، لکوموتیوران، روغن و... است که با 

افزایش چشمگیری مواجه بوده. بخش دوم هزینه های تعمیر و نگهداری شامل قطعات یدکی و خدمات فنی می باشد، این هزینه ها هم با توجه به تحریم ها و نرخ ارز 

از افزایش قابل توجهی برخوردار بوده اســت. بخش ســوم، هزینه استهالک سرمایه گذاری اســت که با قیمت تمام شده لکوموتیو خریداری شده ارتباط مستقیم دارد و 

افزایش آن بســیار زیاد اســت ســرخط سرمایه گذاری جدید و خرید لکوموتیو نیز با توجه به تحریم ها و افزایش تصاعدی بهای لکوموتیو، شرکت ها را از این راه بازداشته 

اســت. درکنار تمامی این مشــکالت که حاکم بر شرکت های ریلی خصوصی است مشکالت کمبود نقدینگی و به تعویق افتادن پرداخت بهای کارکرد لکوموتیو نیز وجود 

دارد کــه اخیــرا راه آهــن که گویا با پرداخت یک ماه کارکرد در بهمن ماه این روند برای نجات لکوموتیوهای در حال توقف الزم اســت. برای واکاوی بیشــتر مشــکالت و 

کمبودهای این بخش گفتگویی با مهندس مجتبی لطفی مدیرعامل شرکت البرز نیرو و رییس گروه مالکان لکوموتیو داشته ایم که به آن می پردازیم:    

سیر و حرکت در راه آهن به چه معناست و چه 
بخش هایی از مجموعه شرکت راه آهن با بخش 

سیر و حرکت، ارتباط تنگاتنگ و حیاتی دارند؟
بحــث ســیر و حرکــت از مقوله هــای اصلی در 
صنعت حمل و نقل ریلی اســت که اداره کل ســیر 
و حرکــت و بهره بــرداری را درهمیــن چارچوب در 
راه آهــن داریم. مفهوم بهره بــرداری از قطار و تمام 
پارامترهایــی کــه بــه آن مربــوط می شــود همانند 
راهبر، کنترل، مقررات ســیر و حرکت و .... را در بر 
دارد که از اهمیت خاص و ویژه ای برخوردار است. 
ســیر و حرکــت یک بخش ســخت افزاری نیســت 
و هماننــد نــاوگان یا خط دارای زیربنــا و تجهیزات 
نیســت اما به صــورت نرم افزاری، کنتــرل کننده و 
بهره بردار تمام امکاناتی است که توسط بخش های 
دیگر ایجاد شــده است به همین دلیل بسیار حائز 
اهمیت اســت و مقتضیــات خاص خــود را دارد. 
بــه عنوان مثــال برای ســیر و حرکــت در راه آهن، 
مقررات ایمنی ســیر و حرکت را داریم. مقرراتی که 
مخصوص راه آهن اســت و با توجه به مشخصات 
خط، لکوموتیو، واگن و سیســتم عالئم و مســایل 
متعــدد دیگــر، کتابی با نام مقررات ســیرو حرکت 
موجود می باشــد که مبنای بســیاری از تصمیماتی 

است که در این بخش گرفته می شود.
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؟

بــرای اظهار نظــر در این خصوص بایــد کمی به 

گذشــته برگردیــم. مثال دو دهه قبــل، به نظر بنده 
مدیریت سیر و حرکت در راه آهن در چندین مرحله 
در ســال های گذشته متحول شده است. اگر امروز 
به 25 ســال گذشــته برگردیم می بینیــم که مقوله 
ســیر و حرکــت در راه آهــن قدیمی و ســنتی بود و 
به مرور زمان با پیدایش نرم افزارها و سیســتم های 
اطالعات کامپیوتری و بحث عالئم، شرکت  راه آهن 
در  بخش ســیر و حرکت متحول شــد. حجم آمار 
و اطالعاتی که امروز در این بخش تولید می شــود 
ده ها برابر گذشــته است که تغییراتی را در سیستم 
ســیر و حرکت در راه آهن ایجاد کرده است. از 3 یا 
4 ســال گذشــته طی دوره ای مجدد مدیریت سیر 
و حرکــت راه آهــن رویکردی بــا بهــره وری باالتر را 
پیــش گرفت و اگر آمارها را بررســی کنید می بینید 
که رشــد خوبــی را در حمل و نقل ریلی داشــتیم. 
البته ناگفته نماند که بحث مدیریت سیر و حرکت 
جای پیشــرفت دارد و بیشتر از آنکه مدیریت سیر 
و حرکت موضوع پرچالش باشد بحث خود سیر و 
حرکت حائز اهمیت اســت کــه باید تغییراتی را در 
ساختار و شــیوه این حوزه داشته باشیم. مدیریت 
ســیر و حرکــت در خیلــی مواقع بســیار خوب هم 

عمل می کند. 
در بحــث لکوموتیــو در مــورد ســیر و حرکــت 
کمترین مشــکل را داریم. زیرا تعــداد لکوموتیوها 
کم است که کمبود لکوموتیو خود موجب می شود 
تا کنترل بیشتری روی آن باشد و روی بهره وری آن 
بیشــتر کار شود. شــاید در بخش واگن ها انتقادات 

“همراهبامدیرانشرکتهایمالکلکوموتیو”

بیشــتری روی توقــف واگن هــا و ســیر و حرکــت 
می باشد. 

جنابعالی در صحبت هایتان به الزام در تغییر 
ساختار سیر و حرکت اشاره کردید. منظور از تغییر 
ساختار سیر و حرکت چیست؟ چه پیشنهاداتی را 

برای تغییر این ساختار دارید؟ 
در قانون اینگونه پیش بینی شده که زیربنا و خط 
متعلــق به راه آهــن و باید به همیــن صورت باقی 
بماند و از جمله سرمایه های حاکمیتی کشور است. 
ناوگان را به بخش خصوصی واگذار کرده اند. امروز 
جز بخش بزرگی از لکوموتیوها، واگن های مسافری 
و واگن هــای باری همه به بخش خصوصی منتقل 
شــده و بازرگانی بار و مسافر خصوصی شده است. 
آن چیــزی کــه باقــی مانده و تــا امروز هنــوز هیچ 
تحولــی در آن دیــده نشــده، بحث ســیر و حرکت 
اســت که هنوز کامال دولتی است. یعنی تجهیزات 
خصوصی اســت ولی سیستم سیر و حرکت دولتی 
اســت. بنابرایــن آنچه که مهمتر از مدیریت اســت 
خود ساختار سیرو حرکت است که باید تغییر کند. 
راه آهن باید فضای کافی برای واگذاری بخش هایی 
از ســیر و حرکــت و مدیریت بهره بــرداری به بخش 
خصوصی را  ایجاد کند که بدون شک موجب ارتقای 
جدی در حمل و نقل خواهد شــد. این امر روشــی 
نیســت که ما از خودمان اختراع کرده  باشــیم. دنیا 
قبل از ما به ســمت خصوصی سازی در راه آهن ها 
حرکت کرده  اســت. پیشرفته ترین خصوصی سازی 
که وجود دارد واگذاری امتیاز بهره برداری از خطوط 
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یا کریدورهاست که در کشورهای غربی سیستم های 
بــاری معدنی مشــابه در ایران در آمریکا، اســترلیا، 
افریقا نیز عمل می شود. اما همین خطوط دولتی را 
می توان در قالب یک کریدور بار، در قراردادهای 5 
ساله و 10 ساله به مناقصه و به بخش خصوصی 
واگــذار کرد و اجازه داد تا بخش خصوصی از این 
کریدور با رعایت مقررات ســیر و حرکت راه آهن 
بهره برداری کند. به اعتقاد بنده این روند می تواند 
موجب تغییرات و تحوالت جدی در سیستم  شود. 
معتقدیم اگر این امر انجام شــود حلقه خصوصی 
سازی بسته و تکمیل می شود. وقتی حلقه تکمیل 
شد گردش پول و بهره وری ارتقاء پیدا خواهد کرد. 
تا زمانیکه این حلقه بسته نشده باشد و دولت در 
این حلقه باشــد نمی توانیم بــه آن هدف نهایی که 

استفاده بیشتر و بهتر از امکانات هست برسیم. 
مزایای واگذاری سیر و حرکت به بخش خصوصی 

چیست؟        
مزایــای متعــددی دارد. ایجاد انگیــزه مضاعف 
در بخــش خصوصــی بــرای افزایــش حمــل بار و 
مســافر و ســود بیشــتر که االن هم وجود دارد اما 
ابزار آن را ندارند. به عنوان مثال شــرکت البرز نیرو 
50 لکوموتیــو دارد و شــرکت دیگــری هــزار واگن 
دارد و مــا بــرای بهره بــرداری از ایــن واگن هــا باید 
تابــع برنامه  دولتی باشــیم و نه تنهــا برنامه دولتی 
بلکــه عوامــل اجرایی و صف هم دولتی هســتند. 
کارمندان دســتگاه های مختلــف راه آهن در تهران، 
ســتاد و نواحی هستند. قبول کنید این امر اختالط 
سیستم دولتی و خصوصی با هم است و مشکالت 
متعددی را ایجاد می کند. مسئله دیگری که وجود 
دارد ایــن اســت که مــا در سیســتم های بهره وری 
خیلی بهره ور نیستیم این است که خطوط راه آهن 
و کریدورهای مختلف راه آهن به یک میزان بازدهی 
ندارند. یک سری خطوطی که بازدهی بیشتری دارند 
هزینه هــای خطوطی که بهره وری ندارند را پرداخت 
می کنند یا هزینــه کل راه آهن را پرداخت می کنند. 
تفکیــک این موارد موجب جهش و پیشــرفت در 
مســیر حرکت می شود. زیرا خود را از سیستم های 
دیگــر کنده ایــد و به روش هــا، ابزارهــا و نیروهای 
روز بــا فراق بال بیشــتر پرداخته ایــد. نمی توان در 
مــدت زمان کوتاه بحــث واگذاری مالکیت خطوط 
راه آهن را به بخش خصوصی به میان آوریم. بهتر 
اســت مالکیت خطوط در اختیــار راه آهن بماند و 
کریدورهــا را بــه تفکیــک به بخــش خصوصی به 
صــورت رقابتی واگذار کند و راه آهن درآمد خود را 
به صورت تضمینی دریافت کند و بخش خصوصی 
تمــام ســعی خود را انجــام دهد تا از ایــن کریدور 

واگذار شــده درآمد داشته باشــد و راه آهن در این 
خصــوص نظارت کامل را داشــته باشــد. در زمینه 
حمــل بار راه آهن  های اســترالیا، آفریقــای جنوبی، 
آمریــکا کریدورهایی را بــه بخش خصوصی واگذار 

کرده اند.
آیا نماینده ای در بخش سیر و حرکت راه آهن از 

سوی بخش خصوصی وجود دارد و آیا حضور 
نماینده در راه آهن مفید خواهد بود؟       

بهره بــرداری از ســیر و حرکــت یــک گام جلوتــر 
اســت و مدیریتی اســت که برای رسیدن به درآمد 
و هــدف برنامه ریــزی می کند. ســیروحرکت نقش 
کنترلــی دارد. در البــرز نیرو عوامل ســیر و حرکتی 
و شــیفت های کنترلی داریم کــه نمی توانند اعمال 
نظــری در عملیــات ســیر و حرکــت کننــد. بلکــه 
سیســتم ها مانیتورینگ  هســتند و اگر مشکلی بود 
بــه عوامل اطالع می دهنــد تا برطرف کنند و اجازه 
تغییر آرایش قطارها یا ماموران را ندارند و اینگونه 
امور در اختیار راه آهن است. هیچ بخش خصوصی 
در حوزه ســیر و حرکــت راه آهن وجود ندارد. البته 
ناگفته نماند که همه شــرکت ها گراف را می بینند و 
کنترل ثبت قطارها از جنبه درآمدی و از نظر ایمنی 

و فنی و ... را انجام می دهند.  
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؟
نرم افزارهــا نقش مهمی دارد. اگر بخواهیم 5 تا 
10 درصد به ظرفیت های حمل در ناوگان، افزایش 
دهیــم میلیاردها دالر باید هزینــه کنیم. به عنوان 
مثــال بایــد لکوموتیــو، واگــن و ... را خریداری و 
بازســازی کنیــم. ولی در بخش ســیر و حرکت برای 
رسیدن به رشد نیاز به سرمایه گذاری سخت افزاری 
نداریم و بیشــتر نیاز به آمــار و اطالعات، ابزارهای 
نرم افزاری، برنامه و روش ها و مقررات و ... داریم. 
البته ناگفتــه نماند که در برخــی زمینه ها، راه آهن 
از نظــر بهره وری در عملیات از وضعیت مســاعدی 
برخوردار است. به عنوان مثال در برخی از کریدورها 
در بارهــای معدنــی بســیار مرتــب و خــوب عمل 
می شود. در سال های اخیر مفهومی با نام قطارهای 
برنامه ای - باری را راه اندازی کرده اند که در گذشــته 
قطارهــای باری به این صورت بود که ســر ســاعت 
تعیین شــده حرکت نمی کردنــد و باید برای حرکت 
با مسئولین محلی هماهنگ می شد اما امروز زمان 
حرکت قطارهای مســافری و برخــی قطارهای باری 
کامال مشخص است و تالش می شود تا در ساعت 

مقرر حرکت کند. 
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؟ 
یکــی از عواملی که بهــره وری را افزایش می دهد 
بحــث ســرعت حرکــت قطار اســت. هم ســرعت 
فیزیکــی قطارهــا و هــم ســرعت تجــاری قطارها 
بســیار حائز اهمیت اســت اما عوامل متعددی در 
این امر موثر اســت. به عنوان مثال کیفیت ناوگان 
بایــد افزایــش یابد و خرابی هــا باید کاهــش یابد. 
اگــر کیفیت نــاوگان پایین باشــد بهتریــن  برنامه ها 
هم طراحی شــود در عمل اجرا نخواهد شــد. اگر 
واگنــی خراب شــود برنامه بقیه قطارهــا را به هم 
می ریزد. قابلیت اعتمــاد در تجهیزات باید افزیش 
یابد تا بتوان برنامه های بهتری داشــت. انضباط در 
مامورین را باید افزایش داد. از مشــکالت حمل و 
نقــل ریلی در ایــران بحث تخلیه و بارگیری اســت 
که همیشــه این حس را داریم که گویا تکه ای جدا 
از ســیر و حرکت اســت اما بخشی از سیر و حرکت 
اســت زیــرا خــط و نــاوگان همه معطــل تخلیه و 
بارگیری هســتند و اگــر تخلیه و بارگیــری در زمان 
مشــخص خود صــورت گیرد تجهیــزات ما گردش 

بهتری در سیکل حمل بار خواهد داشت.
چه موانعی بر سر راه افزایش سرعت حمل وجود 

دارد؟     
عوامل بسیاری موثر است. این عوامل را به دو 
دسته سخت  افزاری و نرم افزاری می توانیم تقسیم 
بندی کنیم. سخت افزاری این است که باید کیفیت 
نــاوگان و خط ارتقــاء پیدا کند. یــا قابلیت اعتماد 
بــه قطار تشــکیل شــده افزایش یابــد و از عوامل 
ســیر و حرکت در این بخش کاری بر نمی آید. خطی 
که ایــرادات زیادی دارد یا قطــاری که مدام خراب 
می شــود سرعت قطار و سرعت تجاری را نمی توان 
افزایــش داد.  دیگری عوامل نرم افزاری که شــامل 
برنامــه ســیر و حرکــت، برنامــه گــراف و انضبــاط 
ماموریــن و مقید بودن بــه جدول های زمان بندی 
و توســعه و تشــکیل قطارهای برنامــه ای  و ... که 

بسیار موثر است. 
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؟
لکوموتیــو گرم بــه تعداد کافــی، از عوامل مهم 
مدیریت بهره وری و ســیر و حرکت قطارها اســت. 
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زیــرا با لکوموتیو می تواند واگن هــا را جابه جا کند 
و اگــر از برنامــه ای عقــب افتــاد خود را بــه برنامه 
برســاند. بخش بهره برداری 95 درصد ایام از کمبود 
لکوموتیو زجر کشــیده  اســت. گاهی بیشتر و گاهی 
کمتر شــده امــا باید بدانیــم که لکوموتیــو گرم در 
ســیر یکی از عوامل مهم ارتقای بهــره وری واگن و 

افزایش سیر سرعت واگن است. 
اگر تعداد 100 لکوموتیو گرم نیاز باشد بهره بردار 
باید 110 لکوموتیو گرم داشــته باشد تا بتواند خالء 
های ایجاد شده را با کمک لکوموتیو اضافه پر کند. 
در خصــوص ســیر و حرکت امیدواریم شــرکت 
راه آهن جســارت کند و در این ســال هایی که وارد 
ســال 1400 هم می شــویم قدمی در این خصوص 
بــردارد و خود را بیازماید و اشــکاالت این حوزه را 
بیابد. بهتر است بخشی هایی از کریدورها را به بخش 
خصوصی واگذار کند. بهتر است کنسرسیوم هایی از 
بخش خصوصی تشــکیل شــود که شامل صاحب 
بــار و لکوموتیــو و واگن باشــند و عوامل موجود 
بــا برنامــه جدید و مدیریت صحیح ســیر و حرکت 
و بهره برداری خصوصی را در سیســتم تجربه کنند. 
البتــه قراردادهای یک ســاله در ایــن خصوص در 
دنیا بسته نمی شود و قراردادهایی با زمان باالی 3 
ســال نیاز است. با انجام این امر هم منافع دولت 

تضمین می شود و هم منافع بخش خصوصی. 
در خصوص مشکالتی که این روزها مالکان 

لکوموتیو دارند توضیحی بفرمایید؟
مهمتریــن مشــکل کمبــود نقدینگــی در بخش 
لکوموتیــو اســت. حتی بخــش دولتی هــم با این 
مشــکل مواجه اســت. زیرا افزایش بی حد و اندازه 
در نرخ ارز داشــته ایم. در ســال 99 نسبت به سال 
98 پــول بیشــتری در حوزه لکوموتیو هزینه شــده 
اما با توجه به پول بیشــتری که در ســال 99 هزینه 
شده اما قدرت خرید کمتری نسبت به سال گذشته 
داشته است. قدرت تدارکاتی شرکت ها برای تامین 

قطعات و خدمات کاهش یافته است. 
در ســال 99 بــرای رفــع ایــن مشــکل دو قــدم 
برداشــته شد. یکی اصالح نرخ بود که برای اصالح 
نــرخ اجــاره لکوموتیو تالش بســیار شــد و در این 
خصــوص از راه آهــن و انجمن و بخش خصوصی 
تشــکر می کنیم. نرخ قبلی لکوموتیو قبل از اصالح 
بــه معنای مــرگ لکوموتیوهــا بــود. مرحله بعدی 
دریافت پول کارکرد لکوموتیو است. از تاریخ پنجم 
آذرماه که نرخ اصالح شــد اولین پرداخت مناسب 
راه آهــن که معادل کارکرد یک ماه بخش خصوصی 
بــود در بهمن ماه پرداخت شــد که از همه عوامل 
راه آهن تشکر می کنیم. فقط امیدواریم که این امر 

ادامه دار باشــد. ادامه پرداخت به موقع لکوموتیو 
به معنای جا افتادن این موضوع است. 

در خصوص مطالبات گذشته به چه صورت 
است؟ آیا مطالبات انباشته دارید یا خیر؟ 

نزدیــک بــه 7 ماه اســت کــه مطالبــات بخش 
خصوصی در دســت راه آهن انباشــته شــده است. 
البتــه کارکرد یک ماه در بهمن ماه به صورت کامل 
پرداخت شــده اســت. امیدواریم راه آهن پرداخت 
مطالبات را ادامه دهد تامشکالت این بخش کمتر 
شــود. وضعیت لکوموتیو به حدی رســیده بود که 
یک سری از تعمیرات و نگهداری ها انجام نمی شد. 
ســرویس تعمیرات اساســی به دلیل نداشتن پول 
کافی به شــدت کاهش یافته بود. تمام پول صرف 
تعمیر و نگهداری جاری لکوموتیوها می شــد. حتی 
در قیمــت روغــن و هزینه کفش ترمز و فیلتر و ... 
که از ضروریات اســت مانــده بودیم که این امر در 

سال های اخیر بی سابقه بود.  
وضعیت لکوموتیو پارس 33 به چه صورت 
است؟ آیا با مشکلی مواجه شده اید یا خیر؟

اولین لکوموتیو پارس 33 در پنجم آذرماه وارد 
ســرویس شــد و از بهترین لکوموتیوهای کشور در 
این ســه ماهه بود. از نظر خرابی در گراف راه آهن، 
فقط دو مورد دانسته که همان ابتدا اشکالی ناشی 
از کار تولیــد بود که برطرف شــد و عملکرد بســیار 

عالی داشته است. 
لکوموتیوهای دیگر را چه زمانی تحویل 

می گیرید؟
از نظــر برنامــه تولیــد کمــی عقــب هســتیم. 
لکوموتیــو دوم قرار بود در بهمن ماه تحویل داده 
شــود و لکوموتیــو ســوم و چهارم در اســفند ماه. 
اما لکوموتیو دوم در 14 اســفند ماه تحویل شــده 
اســت. در رابطه با لکوموتیوهــای بعدی تولید در 
ســال 1400 ادامــه می یابد. صددرصــد قطعات تا 
لکومویتو پنجم، تامین شــده اما بخش کوچکی از 
تامین قطعات لکوموتیو ششــم تــا دهم مانده که 
باید تامین شــود.  اینکه تحریم ها مســیر را سخت 
و پرهزینه می کند قابل انکار و بی تاثیر نیســت اما 
مانع هم نیســت. نرخ ارز از تحریم  مهمتر اســت. 
هزینه هــای جانبــی شــرکت های واســطه نیــز نرخ 

قطعات را باال می برد.
آیا در خصوص ثبت سفارش قطعات وارداتی 

مشکالتی دارید یا خیر؟    
بله مشــکالت بســیار اســت. برخــی از قطعات 
بــا عناوین مختلف مشــکالتی را بر ســر راه ما قرار 
می دهــد. هیــچ مصرف کننــده ای، مخالــف تولید 
داخل نیســت و دلیلی بــرای مخالفت وجود ندارد 

و منافعــش در تامیــن قطعه مورد نیازش اســت. 
اگــر امروز تولیــد کننده ای بتواند ســیلندر موتور را 
در داخــل تولید کند هیچ انگیــزه ای برای تهیه این 
قطعه از تولید کننده خارجی با این مســیر پیچیده 
نداریم. متاســفانه مشــکلی که تولید داخل با خود 
دارد ژســت هایی اســت کــه تحــت تاثیــر فضــای 
تبلیغاتی و بزرگنمایی اســت. به عنوان مثال ما در 
داخل زغال تراکشن موتور تولید می کنیم. شرکت 
البرز نیرو مصرف کننده است و همه نیاز شرکت در 
داخل تامین نمی شــود زیرا همه انواع این زغال را 
نمی توانیم تولید کنیم و هنگامیکه انواع این زغال 
تولیــد نشــده نباید مانــع یکدیگر شــویم و جلوی 
ثبت سفارش گرفته شود. ما هم به عنوان مصرف 
کننده نباید اگر قطعات تولید داخل داریم از تولید 

خارجی استفاده کنیم. 
در این خصوص چه باید کرد؟ 

مرجــع ســومی باید بر ایــن امر، مــورد به مورد 
نظارت داشته باشــد. این سیستم باید روان باشد. 
تولیــد کننده و مصرف کننده را نباید در مقابل هم 
قــرار دهنــد.  در خصوص بحث قیمــت و کیفیت 
قطعات نیز مشکالتی وجود دارد. نمی توان مصرف 
کننــده را مجبــور به خریــد قطعــه ای داخلی با 40 
درصــد گران تر از قطعــه وارداتی کرد. مصرف کننده 
تــوان خریــد قطعه 40 درصــد گران تــر را به دلیل 
تولیــد داخل نــدارد و بهتر اســت در این خصوص 
مرجع ســومی پرداخت هزینه اضافــه را تقبل کند 
بــه نوعی بــه خریــدار روی قطعه سوبســید دهد.  
مســئله دیگــر کیفیت قطعــات اســت. کیفیت در 
بخش لکوموتیو بســیار مهم اســت و تجهیزاتی که 
ما با آن ســرو کار داریم بســیار گران قیمت اســت. 
مــا نمی توانیــم به خاطر کارخانــه کوچک داخلی به 
عنوان مثال در رابطه زغال تراکشن موتور که بسیار 
حساس است تراکشن موتور یا ژنراتوری که چندین 
میلیــارد قیمــت دارد را صرفا بــه دلیل حمایت از 
تولید داخل با ریســک مواجه کنیم. ما تا از کیفیت 
اطمینــان حاصــل نکنیم نمی توانیم ســرمایه را در 

اختیار راه اندازی تولید داخل قرار دهیم. 
تولید داخل بحث وســیعی اســت. مــا در ابتدا 
باید ارزیابی کنیم که چه قطعاتی را باید تولید کنیم. 
تولیــد قطعــات با هر قیمتی کار عقالنی نیســت و 
صرفه اقتصادی برای مصرف کننده ندارد. استعداد 
کشــور در تولید داخلی باید ارزیابی شود. خیلی از 
کارخانه ها در بحث تولید داخل به دلیل نداشــتن 
کیفیــت، بــازار و صرفه اقتصادی تعطیل شــده اند. 
وزارت صنایع باید سازماندهی دقیقی در امر تولیدات 

داخلی قطعات در بخش ریلی داشته باشد. 
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مراسم افتتاح هشتمین نمایشگاه 
حمل و نقل ریلی با حضور 52 
شرکت از خانواده راه آهن در 

اسفندماه برگزار شد.
ســعید رســولی در حاشیه هشــتمین نمایشگاه 
بین المللــی حمل و نقل ریلــی، تجهیزات و صنایع 
وابســته در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: در این 
نمایشگاه شاهد امضای چندین سند تفاهم نامه و 
قــرارداد بودیم که در این قراردادها 1270 دســتگاه 
انــواع واگن بــاری و همچنیــن لکوموتیو توســط 
شــرکت های حمــل و نقــل ریلــی بــه کارخانه های 

سازنده داخلی ثبت سفارش شد.

 ساخت یک هزار دستگاه واگن در 
سال جاری توسط کارخانه های داخل
مدیرعامل شرکت راه آهن اظهار داشت: 2 هزار 
دســتگاه واگن در طول ســال کارخانجــات داخلی 

امکان ساخت دارند.
وی افــزود: در ســال 98 تعــداد 778 دســتگاه 
انواع ناوگان ریلی در کارخانجات داخلی ساخته شد. 
تا پایان ســال به رقم تولید یک هزار دستگاه واگن 
می رســیم و ایــن در حالی اســت که در ســال های 
گذشــته کارخانجــات تولیــد داخل با رکــود مواجه 
بودند که این چرخ به حرکت درآمد.  رسولی گفت: 
ظرفیت بیش از پنج ســال کل کارخانه های کشــور 
را امــروز ســفارش داریم و به تدریــج با هماهنگی 
کارخانجات داخلی، ساخت واگن ها انجام می شود.

 امضای قرارداد مربوط به استفاده 
از ظرفیت ماده 12 قانون رفع موانع 

تولید
مدیرعامــل شــرکت راه آهــن گفــت: حرکتــی با 
اســتفاده از ظرفیــت تبصــره 18 قانــون بودجــه و 
مــاده 12 قانون رفع موانع تولید و بســته حمایتی 
بیــن راه آهن، وزارت نفت و وزارت صمت در حال 
تدوین اســت که با تصویب آن، جهشــی در تولید 

داخل رخ می دهد.
وی بیــان کرد: در نمایشــگاه حمــل و نقل ریلی 
قــرارداد مربــوط بــه اســتفاده از ظرفیت مــاده 12 
قانــون رفع موانــع تولید برای یکی از شــرکت های 
ریلی کشــور به امضا رسید که طی آن حکم قانونی، 
هــر ســرمایه گذاری در صنعــت ریلــی کــه موجب 

هشتمیننمایشگاهحملونقلریلیبرگزارشد

صرفه جویی ســوخت می شود، وزارت نفت اصل و 
سود سرمایه گذاری را به سرمایه گذار برمی گرداند.

رســولی افــزود: قــرارداد مربوط به اســتفاده از 
ظرفیــت ماده 12 قانون رفع موانع تولید برای یکی 
از شــرکت های ریلی کشور به امضا رسید که طی آن 
حکــم قانونی، هــر ســرمایه گذاری در صنعت ریلی 
که موجب صرفه جویی ســوخت می شــود، وزارت 
نفت،  اصل و سود سرمایه گذاری را به سرمایه گذار 

برمی گرداند.

 صدور اولین حواله حمل و نقل در 
بورس کاال تا پایان سال 

وی گفت: ســند همکاری عملیاتی بین شــرکت 
راه آهــن و بــورس کاال نیــز در ایــن نمایشــگاه بــه 
امضــا رســید که طی آن بــرای اولین بار در کشــور، 
ظرفیت هــای حمل و نقلــی ریلی موجود در بورس 
کاال عرضــه می شــود، کســانی کــه کاالی خــود را 
خریــداری می کنند نظیــر مواد معدنــی و فوالدی،  
همانجــا می تواننــد تیکــت حمــل و نقــل را هــم 
خریداری کنند که این موجب ارتقای بهره وری حمل 
و نقل می شود و رونق استفاده از حمل و نقل ریلی 
و کاهش قیمت تمام شده محصول در کارخانجات 
داخلی را به دنبال دارد. مدیرعامل شرکت راه آهن 
ادامــه داد: زیرســاخت ها در این حوزه مهیا شــده 
است و به زودی جلسه نهایی را با بورس کاال برای 
صدور اولین حواله هــا برگزار می کنیم و امیدواریم 
تا پایان امسال یا اوایل سال آینده اولین حواله ها 

صادر شود.

 تحویل 2 رام ریل باس 
رســولی افــزود: در نمایشــگاه امســال دو رام 
ریل بــاس کــه در مســیرهای حومــه ای اســتفاده 
می شــود و خودکشش است، تحویل بهره بردار شد 
که این با مشــارکت شــرکت کره ای تولید شده بود، 
اما مدیرعامل ایریکو اعالم کرد برای رســیدن برخی 
قطعــات ریل باس هــا، کره ای ها معطــل کردند و از 
این به بعد قطعات را داخلی سازی کرده و چند رام 

ریل باس باقی مانده را تحویل می دهیم.

 ایران روی ریل به سوی آینده
مدیرعامــل شــرکت راه آهــن بیــان کــرد: ســند 
چشــم انداز برای راه آهن داریــم و در قالب آن یک 

شــعار نظیر همــه راه آهن هــای دنیا بــرای راه آهن 
کشــور مصوب کرده ایــم که این شــعار »ایران روی 
ریل به ســوی آینده« اســت. وی با اشاره به مزایای 
حمل و نقل ریلی نسبت به  حمل و نقل جاده ای، 
بیان کرد: خودکشــش هایی نظیر ریل باس ها که در 
مســیرهای حومه ای کالن شهرها استفاده می شود، 
موجــب کاهش ترافیک، کاهش تصادفات رانندگی 

و کاهش آلودگی هوا می شود.

 ضمانت شرکت های خصوصی در 
بازار سرمایه از سوی راه آهن

مدیرعامل شــرکت راه آهن بیــان کرد: راه آهن با 
تصویــب قانونی در مجلس شــورای اســالمی این 
ظرفیت را پیدا کرد که به عنوان تنها شرکت دولتی 
بتوانــد بخــش غیردولتــی را برای اســتفاده از بازار 

سرمایه ضمانت کند.
رســولی افزود: این ظرفیــت قانونی را اجرایی و 
عملیاتی کردیم، چندین پروژه از طریق بورس تأمین 
مالی شــده اســت که یکی از آنها تولیــد لکوموتیو 
در واگن پارس اســت که اولیــن آن چند ماه پیش 
تحویــل شــد و دومیــن دســتگاه لکوموتیو پارس 
33 در اســفند امسال تحویل شد که محل تأمین 
مالی آن از بازار ســرمایه بوده است. وی تأکید کرد: 
طرح هــای ریلی کامال اقتصادی هســتند، ما تالش 
می کنیــم کــه آنهایی کــه در بازار ســرمایه جذابیت 
دارد، با اولویت به بســته های سرمایه گذاری جهت 

تأمین مالی از بازار سرمایه برسد. 

تولید چرخ منوبلوک قطار برای اولین 
بار در کشور

رســولی بیان کــرد:  امســال شــاهد تولید چرخ 
920 منوبلوک قطار توســط شرکت های داخلی برای 
اولین بار بودیم و وابســتگی در این باره از بین رفت 
و بدین ترتیب، چرخ ملی روی ریل ملی به حرکت 

درآمد.
مدیرعامل شــرکت راه آهن اظهار داشــت: برای 
حمایــت و تقویت تولیــد داخل، شــرکت راه آهن 
حتما حمایت می کند، بنا به تأکیدات مقام معظم 
رهبری، هر چه توســعه ریلی بیشــتر باشــد، ارزش 
افــزوده آن در اقتصاد کشــور بســیار زیاد اســت و 
می توانــد به همه بخش های کشــور برای توســعه 

کمک کند. 
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جوابیهشرکتاصفهانکفریزبهمصاحبهیمنتشرشدهدر
دوماهنامهندایحملونقلریلی

بروید سراغ مصرف تولیدات داخلی. آن چیزهایی که مشابه داخلی دارد، متعصبانه و با تعصِب تمام، ملت ایران، خارجِی آن را مصرف نکنند. من این حرف را برای 
هرکســی می گویم که به ایران عالقه مند اســت. شــما مصنوعات خارجی را که مصرف می کنید در واقع کمک می کنید به اینکه حجم آن بنگاه خارجی، آن کارگر خارجی، 

آن سرمایه دار خارجی، مدام بیشتر بشود و تولید داخلی ضربه بخورد. 

مدیرمســئول دوماهنامه ی ندای حمل و نقل 
ریلی:

نشــریه نــدای حمل و نقل ریلی طی شــماره 47 
خــود در دی مــاه 1399 در صفحات 30 و 31 اقدام 
بــه انتشــار مصاحبه با آقای حســین پورجعفر قائم 
مقام شــرکت ریل پرداز ســیر با عنوان »انحصار در 
تولید چرخ و بانداژ از یک ســو و به چالش افتادن 
شــرکت ها از ســوی دیگر« نموده است. با توجه به 
منطوق آنچه چاپ و منتشــر شــده است، به وفور 
اکاذیبــی بــه شــرکت اصفهــان کفریز نســبت داده 
شــده که این شــرکت به منظور روشن شدن اذهان 
خواننــدگان فهیم آن نشــریه و با اختیــار حاصله از 
ماده 23 قانون مطبوعات، متن ذیل را عینا جهت 

چاپ در همان صفحه بیان می دارد:
شــرکت اصفهان کفریز عالوه بر اقــدام به تولید 
قطعــات خــاص از جمله ثبت اختــراع قطعه قابل 
پیاده ســازی مــدل کفریــز KDJ در ســال 1389 در 

صنعــت آب، تولیــد فلنــج تاور یک پارچــه به قطر 
چهارمتــر به صورت کامال فورج در ســال 1391 در 
صنعــت انرژی هــای نو ) برای اولین بار در کشــور(، 
تولیــد بــادی و کلــوژر ســایز 36 اینــچ در صنعــت 
گاز)بــرای اولین بــار در کشــور (، همچنیــن تولیــد 
قطعــات پیــن و باکــس چاه های نفــت در صنعت 
نفــت ) برای اولیــن بار در کشــور ( و غیره، با بیش 
از ســه دهــه ســابقه فعالیــت در صنعت کشــور و 
در راســتای جهــش تولیــد و غلبه بر تحریــم و نیز 
افزایــش کمــی و کیفی تولیــد ملی، از ســال 1396 
اقدام به شــروع »تولید چرخ منوبلوک قطار« نمود 
که با عنایت خداوند بزرگ و همت خســتگی ناپذیر 
کارشناســان مجرب و متخصص این شــرکت و نیز 
کمک شــایان توجه مجموعه راه آهــن ج.ا.ا. در به 
اشــتراک گذاری اطالعــات و دیگر مــوارد تأثیرگذار، 
این محصول با پشــت ســر گــذاردن موفقیت آمیز 
تمامی تســت های استاتیک و دینامیک موردنیاز و 

اخذ استاندارد بین المللی EN13262 تولید و آماده 
عرضه به بازار گردید.

در گفتگــوی انتشــار یافتــه در نشــریه، مصاحبه 
شونده آقای حســین پورجعفر اظهاراتی را به شرح 
ذیل اعالم نموده اســت که پــس از بیان مختصری 
از اظهــارات، دلیل صدق نداشــتن هــر یک به طور 

مستدل بیان خواهد گردید :
1ـ مصاحبه شونده اعالم داشته »شرکت راه آهن 
حمل و نقل اقدام به خرید از شرکت اصفهان کفریز 
نمــوده و پیش پرداخــت واریــز نموده اســت لیکن 
محصولی به آن شــرکت تحویل نشــده است!«. در 
راســتای اثبات بی اســاس بودن اظهــار مذکور، ذکر 
می گــردد کــه شــرکت اصفهــان کفریــز »تفاهمنامه 
همــکاری« با شــرکت راه آهن حمــل و نقل منعقد 
نموده و هیچگونــه وجهی به عنوان پیش پرداخت 
و یــا هرگونــه مبادلــه مالی دیگــر در این خصوص 

پرداخت نشده و انجام نگردیده است.

بیانات مقام معّظم رهبری در دیدار مردم آذربایجان شرقی به تاریخ 29/ 11/ 1393
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2ـ آقــای حســین پورجعفر اعالم داشــته اســت 
»تولیــد چــرخ در داخــل عجوالنــه بــوده!«. ایــن 
اظهارنظــر به روشــنی بــه تالش و همــت بی وقفه 
تولیدکننــدگان داخلــی در جهــت جهــش تولیــد و 
خودکفایی و توانمندسازی کشورمان می تازد. آیا به 
راســتی تعجیــل در تولید چرخ منوبلــوک داخلی و 
خودکفایی اقتصادی با رعایت تمامی استانداردهای 
ملــی و بین المللی و اخذ مجوزهای الزم از باالترین 
ارگان های رســمی کشــوری که همگی توسط شرکت 
اصفهان کفریز انجام شده است، روا بوده و شایسته 
تقدیر است؟ یا اینکه بایستی مورد تخطئه قرار گیرد 

و بد جلوه داده شود؟!
3ـ مصاحبه شونده ادعا نموده است »محصوالت 
ایــن شــرکت فقط دو تا دو و نیم مــاه تحت انجام 
تســت دینامیــک بوده انــد!«. چرخ منوبلــوک قطار 
شــرکت اصفهان کفریــز، افزون بر شــش ماه تحت 
آزمایــش دینامیــک بــوده کــه بــا توجه به ســابقه 
آزمایش های داخلی مبتنی بر پیشــینه فنی شــرکت 
بــه عنوان مجموعه دانش بنیــان، با موفقیت از آن 
خارج شده است و چرخ های ساخت این شرکت از 
تاریــخ 18/ 8/ 1399 با تراش نهایی ]یعنی حداقل 
ضخامت چرخ[ پس از گذشت چندین ماه کماکان 

در حال حرکت می باشد.
4ـ »تاییدیــه راه آهــن جمهــوری اســالمی ایران 
به عنــوان ارگانی رســمی در این خصوص« توســط 
مصاحبه شونده بدون هیچ مدرک یا مستند قانونی 
زیر ســوال برده شده اســت. »اقدام وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت« نیز به عنوان ارگان رســمی دیگر 
که مرجع تنظیم و اجرای سیاست ها، خط مشی ها، 
تهیــه و اجرای طرح هــا و برنامه های کالن در حوزه 

مورد نظر است با ذکر عبارت »این وزارت هیچگونه 
بررسی درخصوص ظرفیت تولید این شرکت انجام 
نداده و تنها بر اســاس ادعای شرکت اصفهان کفریز 
ثبــت ســفارش چــرخ را متوقف نموده اســت« زیر 
ســوال برده شــده اســت. مصاحبه شــونده به این 
مقدار بســنده ننموده و با عبارت »شــرکت راه آهن 
نیز در این خصوص درســت عمل نکرده اســت« به 

شرکت معظم راه آهن نیز تاخته است!
5ـ مصاحبه شــونده مدعی است که »این شرکت 
توان تولید کافی محصوالت را ندارد!«. عدم آگاهی 
مصاحبــه شــونده از آمــار دقیــق تقاضــای چــرخ 
منوبلــوک و نیز ظرفیت تولیدی این شــرکت واضح 
و مبرهــن اســت. مؤید ایــن امر، دیگــر اظهار نظر 
مصاحبه شــونده با استفاده از عبارات »تعداد مورد 
نیــاز چرخ شــرکت های مســافری ریلی عــدد بزرگی 

است« و »تا آنجایی که من اطالع دارم« است.
مسائل فنی مربوط به چرخ منوبلوک با توجه به 
حساسیت های موجود نسبت به آن، قابل مسامحه 
و ســهل نگارانه نیست و لذا شــرکت اصفهان کفریز 
تمرکز خود را بر مسائل فنی چرخ منوبلوک و انطباق 
خــواص ایجادشــده در چرخ در جهــت پارامترهای 
اســتانداردهای مختلــف، معطــوف نموده اســت. 
بهتر این اســت که مســائل فنی و تخصصی توسط 
کارشناسان خبره و فنی و صاحب دانش مجموعه ی 
راه آهن به بحث و بررســی گذارده شود نه اینکه در 
فضای عمومی و طی اظهار نظرهای غیر کارشناسانه 

و از طریق درج در نشریه انجام گیرد.
6ـ اظهار مصاحبه شونده مبنی بر »افزایش قیمت 
محصوالت دو شرکت اصفهان کفریز و ماشین سازی 
تبریز به میل و دلخواه و انتساب اتهام در خصوص 

هماهنــگ شــدن ایــن دو شــرکت جهــت افزایش 
قیمــت محصوالت در این صنعت«، کذب و ادعای 
ناصواب دیگری است. در این راستا ذکر می شود که 
پرونده ای در شــورای رقابت برای این دو شرکت )با 
تصحیح عنوان شــرکت ماشین سازی اراک به جای 
تبریز( تشــکیل شــد که با ارائه مدارک و مستندات 
متقــن از ســوی شــرکت اصفهان کفریــز و نیز دیگر 
شــرکت مذکور، شــورای رقابت در چهارصد و چهل 
و نهمین جلســه خود بــه تاریــخ 29/ 10/ 1399 با 
این استدالل که شواهدی دال بر استفاده از شرایط 
مسلط و بروز رویه ضد رقابتی در این بازار مشاهده 

نگردید، شکایت را مردود اعالم نموده است.
خاطر نشــان می گردد شــرکت اصفهان کفریز طی 
چند ســال اخیر نشــان داده اســت که سیاست این 
شــرکت صرفــا تولیــد محصــوالت خــاص و کیفی 
منطبق با پارامترها و اســتانداردهای تعریف شــده، 
و نیــز اجتنــاب از حواشــی بی اهمیت اســت لیکن 
نمی تواند زیر سوال برده شدن اقدامات خیل کثیری 
از نیروهای انســانی متخصص و خــدوم این مرز و 
بــوم را به نظاره بنشــیند و اجــازه و مجال دهد که 
اقدامات شــرکت طی سه دهه گذشته که منتهی به 
تولید چرخ ملی برای اولین بار در کشور گردیده شده 
اســت مورد هجمه قرار گیرد. لذا با عنایت خداوند 
سبحان و اتکای به دانش فنی و حداکثر استفاده از 
ظرفیت داخلی، پرتوانتر گام هایی راســخ تر در مسیر 
صنعت حمل و نقل ریلی خواهد برداشــت. از این 
رو اعتــالی نام محصــوالت ایرانی در حوزه حمل و 
نقــل ریلی در عرصه بین المللی با ورود به بازارهای 
جهانــی هدف دیگری اســت که این شــرکت دنبال 

نموده و به طور یقین بدان دست خواهد یافت.

همچنیــن از مدیران نشــریه نــدای حمل و نقل 
ریلی درخواســت می شــود بــه منظــور جلوگیری از 
تشــویش اذهــان عمومــی و بی اعتمــادی اقشــار 
فرهیختــه و متخصــص، مطالــب را بــا دقت نظر 

بیشتری اخذ و چاپ نمایند. 

31 شماره ۴۸ - اسفندماه ۱۳۹۹



تغییروتحولبنیادیدرسیروحرکتبا
واگذاریآنبهبخشخصوصی

گفتگو با مهندس ابراهیم پاشنا مدیرعامل شرکت الوند نیرو: 

شــرکت های خصوصــی مالک، اجــاره لکوموتیوهای خودشــان را با تاخیــر دریافت می کننــد. هزینه اجاره 

لکوموتیو به این شرکت ها تا به امروز به صورت کامل پرداخت نشده. از اواخر سال گذشته شرکت های مالک 

لکوموتیو مطالبات خود را بابت اجاره لکوموتیو از راه آهن جمهوری اسالمی ایران کامل دریافت نکرده اند. این 

موضوع در بازار تورمی،  آسیب های جدی به این شرکت ها وارد می کند و قدرت خرید و عملکرد این شرکت ها 

به همان نســبت کاهش پیدا می کند. بخش اعظمی  از هزینه اجاره لکوموتیو توســط شــرکت های بهره بردار و صاحبان بار به راه آهن جمهوری اســالمی ایران پرداخت 

شــده ولی راه آهن جمهوری اســالمی ایران به دالیل نامعلوم این مبالغ را با تاخیر به شــرکت های مالک واگن پرداخت می کند. در جلساتی که در راه آهن با حضور بخش 

خصوصی و مدیران راه آهن برگزار شد قرار بود از تیرماه امسال این مبالغ پرداخت شود، ولی هنوز با گذشت ماه ها این مهم تحقق نیافته است. این امر باعث می شود 

با وجود رشــد عملکرد این شــرکت ها، هزینه های آنها رشد قابل توجهی داشته باشد. همچنین شرکت های مالک لکوموتیو از این بابت به پیمانکارهای خودشان بسیار 

بدهکار هستند. نزدیک به انتهای سال است و شرکت ها باید برخی از قطعات را خرید و دپو کنند اما به دلیل کمبود نقدینگی توانایی خرید ندارند.

تعداد زیادی از لکوموتیوهای دولتی نیز به علت کمبود نقدینگی از سیر خارج شده اند. لکوموتیوهای بخش خصوصی نیز به دلیل کمبود نقدینگی، وضعیت مناسبی 

ندارند. کمبود لکوموتیو در ســیر و حرکت و در نهایت در بهره وری نقش دارد. برای واکاوی این مشــکالت گفتگویی با ابراهیم پاشنا مدیرعامل شرکت الوند نیرو داشتم 

که به آن می پردازیم:

لطفا توضیح کوتاهی در خصوص معنای 
سیروحرکت در راه آهن بدهید و بفرمایید چه 

بخش هایی از مجموعه شرکت راه آهن با بخش 
سیروحرکت، ارتباط تنگاتنگ و حیاتی دارند؟

ســیر و حرکت عصاره وجود راه آهن است. سیر 
و حرکــت یعنی مدیریت برنامه ریــزی و بهره برداری 

بهینه و بهره ورانه از مجموعه ناوگان و شبکه. 
بــر روی کلمــه بهره ورانــه تاکید می کنــم. اینکه 
چگونــه می توان از امکانات بهره ورانه اســتفاده کرد 

به سیستم ها و مدیریت بر می گردد. 
 سیر و حرکت با بخش زیربنایی و ناوگان " اعم از 
باری، مسافری، اداره کل کشش ارتباط تنگاتنگ دارد 
اما با سایر بخش های راه آهن همانند شبکه، خط و 
مالی و بازرگانی نیز ارتباط دارد. همانند شــعر "ابرو 
باد و مه و خورشید و فلک در کارند .... " در صنعت 

ریلــی هــم تمامی عوامــل و بخش های 
راه آهــن و امکانــات در کارنــد تــا در 

نهایت ســیر و حرکت راه آهــن بطور مطلوبی از این 
امکانات بهر برداری کند.  

به صورت کامل بفرمایید که آیا سیر و حرکت در 
راه آهن به درستی مدیریت می شود یا خیر؟ آیا 
ساختار سیروحرکت  نیار به تغییرات دارد؟ چه 

موانعی بر سر راه سیروحرکت وجود دارد؟
ســال 1317 هجری شمسی ســال بهره برداری از 
خط راه آهن سراســری بود. نتیجه بیش از 80 سال 
فعالیــت کارمندان و کارشناســان و مدیران راه آهن 
بهبود امور بوده واین بهبود مســتمرا ادامه داشــته 
و اساسا در دنیا هر امری امکان بهبود دارد. معنای 
رشــد آن اســت کــه به ســمت جلو پیــش رویم و 
اشــکاالت گذشــته را بازنگــری کنیــم و راه حل ها را 
بیابیم و اصالحات را انجام دهیم تا بهبود پیدا کند 

و این روند ادامه دارد. 

شــرکت  راه آهن نیز شرکتی بسیاربزرگ و پیچیده 
اســت. مهمتریــن اشــکالی کــه در خصوص ســیر 
و حرکــت در راه آهــن وجــود دارد ایــن اســت کــه 
خصوصی ســازی نشــده است. شــاید اگر به سمت 
خصوصی ســازی می رفت شــرایط بهتر بود. به نظر 
مــن بلحاظ ســازمانی نیز بایــد اداره کل یا معاونتی 
در شرکت راه آهن وجود داشته باشد تا فقط به امر 
خصوصی ها رســیدگی کند. به عنوان مثال اداره کل 

برون سپاری یا معاونت برون سپاری. 
بحث ایمنی و نظارت های کالن در ســیروحرکت 
بایــد در اختیــار شــرکت راه آهــن باشــد. اما بحث 
بهره بــرداری بــه دلیــل اینکه تــوام با ســود بخش 
خصوصی اســت و بهره بردار ســیر و حرکت اســت، 
اگر ســیروحرکت به بخش خصوصی ســپرده شود 

مطمئنا بهره وری را افزایش خواهد داد.

آیا تشکیل قطارکامل منفعتی برای افزایش 
بهره وری خواهد داشت؟

“همراهبامدیرانشرکتهایمالکلکوموتیو”
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تمــام انگیــزه بخــش خصوصــی ســود اســت. 
ریشــه موفق تر عمل کــردن بخش خصوصی حس 
ســودطلبی اســت و ســرمایه گذاری کــرده تا ســود 
ببرد و اگر غیر از این باشــد فلســفه وجودی بخش 
خصوصی بی معنا خواهد شد. تجربه ثابت کرده که 
بخــش دولتی نمی تواند به درســتی حامی منفعت 
بخش خصوصی باشــد. اگر سیر و حرکت در دست 
بخــش خصوصی باشــد قطعــا تغییــر و تحولی در 
بهره برداری صورت خواهد گرفت. ریشه بهره برداری 
بهره ورانه ســرعت با درنظر گرفتن ایمنی اســت. دو 
عاملــی که ضــد هم هســتند. بخــش خصوصی با 
افزایش ســرعت ســیر به هر طریقی که بتواند اعم 
از افزایــش میانگین ســرعت و کاهش زمان توقف 
و دیگــر موارد، بهره وری را افزایــش می دهد اما به 
دلیل اینکه بخش خصوصی یک بخش تنها نیست 
و پای شــرکت های متعدد در میان اســت باید این 
امر با بررسی و امعان نظر مورد توجه قرار گیرد.   

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؟  

نــاوگان  از زیرســاخت های الزم ، خــط،  منظــور 
و سیســتم های هوشــمند اســت. در حــال حاضر 
راه آهن ایران از این نظر فقیر اســت. اگر قرار باشــد 
اقدامات مفیدی در خصوص شبکه انجام شود بهتر 
اســت شبکه مســافری از شبکه باری  جدا شود. در 
بسیاری از خطوط حاضر محدودیت سرعت داریم. 
ناوگان باری و مســافری و کشش  فرسوده هستند. 
سیســتم های هوشــمند ماننــد ATCدر نــاوگان و 
خطــوط کامل نیســتند و با هــم، همخوانی ندارند. 
متاســفانه زیرســاخت الزم برای سرعتی که مد نظر 

است وجود ندارد.   

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؟
اگــر نگاهی بــه آمار حمــل و نقل بار و مســافر 
داشته باشیم در دهه های گذشته همیشه حمل بار 
و جابه جایی مســافر روبه  رشد بوده است. "البته با 
صرف نظر از بحث شــیوع ویــروس کرونا در دوران 
پاندمــی و اثــرات آن بــر روی جابه جایی مســافر". 
بــا افزایش جمعیت و نیازمندی هایی که در کشــور 

وجود دارد این روند رشد حمل ریلی وجود خواهد 
داشــت. این رشــد نیاز به ناوگان دارد که لکوموتیو 
از جملــه ناوگانی اســت کــه در کشــور به خصوص 
در بخش مســافری با کمبود بســیاری مواجه است. 
بخش مسافری دولتی و خصوصی در تامین نیروی 
کشش با خلل و کمبود قابل توجهی مواجه هستند.
متاســفانه در یک سال گذشته تعمیرو نگهداری 
لکوموتیوها به دلیل نداشتن نقدینگی با مشکالت 
بســیاری رو به رو بوده. راه چــاره این کمبود، خرید 
نــاوگان نو یا تعمیرات در زمان مناســب اســت که 

الزمه آن تزریق نقدینگی است. 

آیا اقداماتی برای تامین نقدینگی از سوی دولت 
برای شرکت ها صورت گرفته است؟  

بیشــتر درآمد شــرکت راه آهن از محل جابجایی 
کاالســت. اساســا حجم عظیم گردش مالی راه آهن 
در بار اســت و در بخش مســافری خیلی کم است. 
اغلــب در بخش بار نیز حمل مــواد معدنی جایگاه 
ویــژه ای دارد و در بخــش معدنی بیشــتر کانی های 
فلــزی بــه ویژه فــوالد حمل می شــود. در این یکی 
دو ســال اخیر در همه بخش های اقتصادی کشــور 
فشــار زیاد بود امــا فوالدی ها وضعیت مســاعدی 
داشــتند و فشــاری روی آن هــا نبــود. راه آهــن بــا 
مدیریت صحیح باید بتواند به موقع پول خود را از 
فوالدی ها و صاحبان کاال دریافت کند. بخش اعظم 
درآمــد شــرکت راه آهن از فوالدی هاســت. راه آهن 
می توانــد با افزایش نرخ بــرای صاحبان بار فوالدی 
توازن را ایجاد کند. باید در چانه زنی ها با فوالدی ها 
بــه گونه ای عمل شــود تا بخش هــای دیگر حداقل 

متضرر نشوند.

آیا نرخی که برای لکوموتیو تصویب شده 
پاسخگوی نیازهای بخش کشش هست؟

نســبت به ســرمایه  موجــود این نرخ پاســخگو 
نیســت. اما اگر نرخ تعیین شــده در زمان خودش 
پرداخت شود باز می توان بخشی از مشکالت را رفع 
کرد. اما از منظر صاحب سرمایه قابل قبول نیست. 
در هر ســال نــرخ جدید از ابتــدای تیرماه تغییر 
می کند اما متاسفانه امسال از تیرماه عملیاتی نشد 
و از 5 آذر ماه تعیین شــده اســت. نرخ ارز افزایش 
یافتــه و اگــر طلب شــرکت به موقع داده می شــد 

ضررو زیان کمتری را متحمل می شدیم. 

آیا شرکت راه آهن مطالبات شرکت را پرداخت 
کرده است و اگر پرداخت نکرده چه میزان 

مطالبات انباشته دارید؟   

تقریبا از شهریور سال 98 تا امروز مطالبات ما رو 
به افزایش است. طی جلساتی که در اردیبهشت ماه 
با مدیران راه آهن داشتیم مقرر بود مطالبات عقب 
افتاده داده جبران شــود که این امر تا امروز محقق 
نشــده اســت و دلیل اینکه این مطالبات پرداخت 

نمی شود را نمی دانم.   

 کاهش نقدینگی شرکت های خصوصی مالک 
لکوموتیو چه ضررو زیانی را برای این بخش به 

همراه دارد؟
در آماده به کاری لکوموتیوها بسیار موثر خواهد 
بــود. ما امســال اســتثنائا بــا در نظر گرفتــن کمبود 
نقدینگــی تغییراتــی را در برنامه هــای اســتراتژیک 
خــود دادیــم. بــه واســطه تغییــرات اســتراتژیک، 
آمــاده به کاری کاهــش نیافت. در اینکــه نقدینگی 
بســیار کاهش یافته هم اعــداد و ارقام وجود دارد 
و هــم راه آهــن کامال به این موضوع واقف اســت. 
امســال تا حــدودی آماده به کاری شــرکت ما بهتر 
بــود و تن کیلومتر افزایش یافت و ســرعت گردش 
بــه دلیل کاهــش قطارهای مســافری نیــز افزایش 
داشــت. افزایش تن کیلومتر شــرکت الوند مدیون 
سیاست های به کار گرفته شده بود و هیچ ربطی به 

نقدینگی نداشت. 

آیا برنامه ای برای خرید لکوموتیو و افزایش 
ناوگان دارید؟ 

بلــه برنامه داریم امــا تا امروز برای خرید کاری از 
پیش نبرده ایم. 

به عنوان ســخن آخــر اگر صحبتی بــرای گفتن 
دارید بفرمایید.

موضــوع نقدینگی برای شــرکت ها حیاتی شــده 
اســت. نزدیک به انتهای ســال هســتیم و عالوه بر 
حقوق پرسنل برخی از قطعات را به دلیل تعطیالت 
عیــد بایــد خریــداری و دپــو کنیم. حــدود یک ماه 
کارخانجــات تعطیــل هســتند. کفش ترمــز و انواع 
روغن هــا، فیلتــر و قطعات برقــی و مکانیکی  باید 
خریداری شــود اما نقدینگــی وجود نــدارد. دارایی 
و بیمه مشــکالت بســیاری برای ما ایجــاد کرده اند. 
تا ســال گذشــته ما میــان شــرکت های تولیدکننده 
قطعات خوش حســاب بودیم امــا امروز وضعیت 
تغییــر کــرده و نقدینگــی الزم را بــرای پرداخت هــا 
نداریــم. ریاســت دولــت در وضعیــت نابســامان 
صنعت و بدهی هنگفــت راه آهن به پیمانکارانش 
بایــد ورود کنــد و مشــکالت نقدینگــی را حل کند. 
همیشه حساب شرکت الوند نیرو پر بود اما از اواخر 

سال گذشته تا امروز خالی شده است.  
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نقشکلیدیمرکزتحقیقاتراهآهن
وزیانرویکردهاوتصمیماتجزیرهای

گفتگو با عباس قربانعلی بیک کارشناس حمل و نقل ریلی:

اگر مشکالت کنونی حمل و نقل ریلی را شناسایی، ارزیابی و ریشه یابی کنیم، درخواهیم یافت بهره وری 

پایین راه آهن یکی از مهمترین ریشــه های مشــکالت این صنعت است که بخش سیر و حرکت نقش بسیار 

اساسی و حیاتی در بهبود آن دارد و می تواند با بهبود مستمر صنعت را نجات دهد. 

برای سندیت بیشتر به گزارش تیرماه 99 مرکز پژوهش های مجلس با موضوع بررسی وضعیت حمل و 

نقل از برنامه اول تا ششم توسعه اشاره می کنم که در صفحات 16 و 15 به سهم بار و مسافر ریلی از سال 84 تا 97 پرداخته و اعداد 10 و کمتر از 2 را برای سهم بار و 

مســافر در ســال 97 اعالم نموده درحالی که طبق قانون مدیریت ســوخت مجلس این ســهم باید از 7 و 4 درصد در سال تصویب قانون )مصوب سال 86( به 30 و 18 

درصد در سال 90 می رسید که مالحظه می شود درصد تحقق این اهداف با وجود گذشت 7 سال در سال 97 به 33% و 10% تکالیف مصوب در بخش بار و مسافر رسیده 

و چنانچه اعداد مذکور با اعداد قانون سال 86 انطباق داده شود سهم بار به کمتر از 8% می رسد یعنی درصد تحقق بخش بار به 27% کاهش می یابد.

وقتی این اعداد در کنار بهره وری متوســط واگن های باری که حدود 30% متوســط بهره وری واگن های باری راه آهن های جهان اســت قرار داده می شــود می توان به 

اهمیت بهره وری و نقش سیر و حرکت در آن پی برد و البته نباید بهره وری عالی راه آهن های نمونه جهان را فراموش کرد که با مقایسه با آنها نسبت بهره وری ما در واگن 

باری به کمتر از 10% می رسد. نتیجه مستقیم این ضعف فرار سرمایه بخش خصوصی از صنعت ریلی و زیان انباشته و بدهی روزافزون راه آهن می گردد. 

برای افزایش بهره وری اولین قدم برای بازگشت به چرخه بهره وری )راه آهن در دهه هفتاد یکی از پیشتازان بهره وری کشور بوده( اینست که آنرا اندازه گیری و ثبت 

کنیم، گام های دیگر را هم نباید فراموش نمود.

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

با رویکرد بهره وری شرکت های مالک واگن باری، 
واگن مســافری و لکوموتیو شاهد افزایش عملکرد 
و درآمــد باالتری با نــاوگان خود خواهند بود و این 
نه تنها رونق اقتصادی و ســود بیشتر این شرکت ها 
و نیــز راه آهن را در پی خواهد داشــت بلکه ســبب 
انگیزه بیشــتر شــرکت ها در تامین مالی برای خرید 

ناوگان بیشتر خواهد شد. 
بدیهی اســت که ســیر و حرکت جایگاه جلودار را 
در رویکرد بهره وری خواهد داشت و سایر بخش ها 
همچــون زیرســاخت و نــاوگان برای دســت یافتن 
بــه اهــداف یادشــده باید بــه کمک ســیر و حرکت 
بیاینــد، به بیان دیگر ســیر و حرکت بایــد بهره وری 
را از ســایر بخش هــای راه آهن مطالبه و با اشــراف 
اکتســابی به ابعاد گســترده و پیچیده موضوع برای 

آن هدف گذاری، هماهنگی و پایش نماید. 
با این آثار که بهره وری دارد چرا در راه آهن به آن 

کم توجهی می شود؟
بهره وری ضعیف فقط مختص راه آهن نیست و 
بایــد عرض کنم نگاه بــه بهره وری در کل بخش های 
اقتصــادی تجارت، تولید و خدمات ضعیف اســت 
ولــی در بخش های خدمــات مانند حمل و نقل که 
تحقــق آن وابســته بــه ســرمایه گذاری هنگفت در 
ســاخت زیربناها و خرید ناوگان می باشد حساسیت 

بیشــتری می یابد بویژه در صنعت ریلی که در حمل 
و نقل درون مرزی پس از صنایع هوایی وابســتگی 
باالیــی دارد ولــی پیچیدگــی آن از همــه بخش هــا 

بیشتر است.
بــا وجــود تاکیدات مکــرر مقام معظــم رهبری 
بــر بهــره وری در ســه بنــد از سیاســت های اقتصاد 
مقاومتــی )3، 4و 20( و تاکید بر بهره وری در برخی 
مصوبــات برنامه های پنج ســاله از جمله ماده پنج 
قانــون برنامه ششــم توســعه، متاســفانه مشــکل 
مذکور آســیب شناسی و ریشه یابی نشده و قوانین 
مشــخص و قابل اجرا در این زمینه تصویب نشده 
و با وجود تکالیف ســازمان ملی بهره وری و سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی این امر مورد کم توجهی قرار 
گرفتــه و ایــن درحالی اســت که ســاالنه میلیاردها 
یورو برای سرمایه گذاری خرید و بازسازی تجهیزات 
هزینــه می شــود و در بســیاری از مــوارد نداشــتن 
اعتبــارات دســتاویزی برای کندی و یــا توقف کارها 

می گردد. 
ایــن نقطــه ضعــف در همــه بخش های کشــور 
هســت ولــی در راه آهن کــه پیچیدگــی باالیی دارد 

اهمیتی و اثرگذاری بمراتب باالتری می یابد.      
اما موانعی که بر ســر راه ســیر و حرکت مناسب 
و بهینه وجود دارد اول مانع تفکر ســنتی و تفکری 
اســت که اعتقاد بــه تغییر و بهبود مســتمر را ارج 
نمی نهد و این مســئله منجر به کاهش کارایی و رها 

شدن تجهیزات شده و نهایتًا در واقع هم برای خود 
راه آهــن و هم برای بخش خصوصــی هزینه باال و 
نســبت درآمــد به هزینــه پایینی را ایجــاد می کند. 
مبنای این تفکر ســنتی بر این پایه اســت که ما در 
واقع در بهترین شــرایط از تجهیزات خود اســتفاده 
می کنیــم و برای تحول نیاز بــه تجهیزات با فناوری 
باال داریم، با این منطق در واقع این بخش به سراغ 
الگوهای برتر بهره برداری جهانی و منطقه ای نرفته و 
حتی تجربیات ارزنده داخل کشــور در این بخش را 

هم استفاده نمی کند. 
منظور شما از پیچیدگی راه آهن چیست و رابطه 

آن با سیر و حرکت و بهره وری چیست؟
بــرای تشــریح پیچیدگــی راه آهــن بــه موضوع 
افزایــش ظرفیت مســیر درود- اندیمشــک اشــاره 
می نمایــم که عالوه بر گلــوگاه بودن از زمان احداث 
اولیــه، در دوران دفاع مقدس هم دموراژ ســنگین 
ناشــی از توقــف کشــتی ها و محدودیــت تعــداد 

کامیون ها عامل تشدید تقاضا در آن گردید.
بــرای حل این مشــکل در آن برهــه طرح قطار 
سنگین برای افزایش ظرفیت توسط مشاور پیشنهاد 
و مورد قبول مسئولین واقع شد که به ویژه پس از 
دفــاع مقدس اقدامات اجرایی برای تطویل خطوط 
برخــی ایســتگاه ها آغــاز گردید و همزمــان با خرید 
لکوموتیوهای خریداری شده از GE در ابتداء دهه 
هفتاد با تاکید شرکت مشاور سیستم لکوترول نیز 

“همراهباکارشناسانریلی”
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پیش بینی و تامین شــد و خطوط تعــداد زیادی از 
ایســتگاه های مســیر برای پذیرش قطارهای طویل 
تطویل گردید ولی با بررســی های انجام شده آشکار 
شــد که طرح مذکور در این مسیر اجرایی نیست که 
نهایتا پس از جلسات کارشناسی و آزمون عملی در 

مسیر مذکور مدعا اثبات شد. 
بدلیــل نقــش لکوموتیوهــای دیــزل )افزایــش 
حــرارت و خرابی در تونل( در شکســت طرح قطار 
ســنگین، در نیمــه نخســت دهــه 80 همزمــان با 
مطالعــات برقیکردن خطوط در کل شــبکه راه آهن 
بررســی هایی بــرای برقی کــردن راه آهن لرســتان به 
عمــل آمد کــه امکان پذیــری ایــن کار در تونل های 

طویل و متعدد تایید گردید. 
در ســال 93 نیــز شــرکتی خصوصــی پیشــنهاد 
ســرمایه گذاری برای برقی کــردن و تامین لکوموتیو 
برقــی را داد کــه در خرداد 95 به تایید مدیرعامل و 

کمیته سرمایه گذاری راه آهن رسید.
در ابتدای دولت یازدهم نیز موضوع استفاده از 
روســازی بتنی یکپارچه برای کاهش زمان تعمیرات 
خــط و افزایش ظرفیت به میــزان 30% برای حدود 

100 کیلومتر از مسیر به مناقصه گذاشته شد. 
عالوه بــر این موارد برای تحقــق هدف افزایش 
ظرفیت این مسیر، تراکبندی و تجهیز به ATC نیز 
در برنامه های ارائه شــده راه آهن در سال 1393 به 
دولت منظور گردید )روش های متعدد دیگری برای 

اختصار منظور نشده است(.
هرچنــد همه این موارد )و موارد دیگر مانند بار 
محــوری، مترکوران، لکوموتیو کشــش باال، افزایش 
ظرفیــت قــالب، مانیتورینگ نــاوگان و ... توســط 
مدیران بخشی بصورت جزیره ای پیشنهاد و پیگیری 
می شود اما کدام یک از این روش ها برای این مسیر 

بهینه است. 
از آنجایــی که اغلب مدیــران راه آهن با تخصص 
یک بعــدی به ســطوح بــاالی مدیریتی می رســند و 
بــا توجه بــه گزینه های فوق بــرای افزایش ظرفیت 
لرستان مالحظه می شود عالوه بر ضعف در مباحث 
اقتصــاد، برنامه ریــزی، مدیریــت و ...، مشــکالت 
تصمیم گیــری بهینه فنی از چنــد گزینه با پیچیدگی 
باال مواجه بوده و غالبًا موجب کاهش اثربخشــی و 

پرهزینه و زمانبر شدن طرح ها می گردد.
اما این ســیر و حرکت اســت کــه بدلیل دیدن و 
مســئول بودن در مقابل نتیجــه نهایی یعنی حمل 
و نقــل می توانــد قضــاوت نزدیکتــر و بهتــری بــه 
گزینــه اصلح داشــته باشــد هرچنــد در این حرکت 
مرکــز تحقیقــات راه آهن هــم نقش بســیار کلیدی 
می تواند ایفا نماید که متاسفانه چندسالی است که 

بــا بی مهری مواجه و ایــن مجموعه کلیدی تعطیل 
شــده و با ایــن کار رویکردها و تصمیمات جزیره ای 
و بخشــی کــه بهره وری شــرکت را کاهــش می دهد 

تقویت گشته است.
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 

هستیم؟
همانگونــه که فرمودید موضــوع لکوموتیو این 
روزها بســیار داغ و حساس شده و با وجود شرایط 
کرونایی و کم شــدن شدید تعداد مسافر متاسفانه 
بــرای قطارهای مســافری موجــود هــم لکوموتیو 
یافت نمی شــود و این در حالی است که تعمیرات و 

نگهداری این لکوموتیوها انحصاری است.
امــا لکوموتیو در واقع عامل جابجایی قطارهای 
بــاری و مســافری شــرکت ها اســت ولی وابســتگی 
شــدید ایــن نــاوگان بویژه نوع مســافری بــه خرید 
خارج ســبب پایین آمــدن آماده بکاری آنها شــده 
و این خود ســبب بکارگیری لکوموتیوهای باری در 
قطارهای مسافری شده است و این در حالی است 
که بســیاری از لکوموتیوهــای باری قابلیت افزایش 
بهــره وری را دارنــد و مثــال لکوموتیوهــای "جی ام" 
شــش محوره که بــار اولیه آنها تا ســال 69 در فراز 
10 در هزار 1000  تن بود به 1500 و در ســال 76 به 
2000 تن برســد و همین موفقیت ســال 69 سبب 
شــد در مذاکرات با "جی ای" کشش اولیه لکوموتیو 
از 1000 تن به 2000 تن برســد که در ســری دوم این 

قابلیت به 2800 تن رسید.
آن هنــگام حمایــت از افزایش کشــش توســط 
بخــش بهره بــرداری یــا ســیر و حرکت کنونــی بود 
و بصــورت طبیعــی بخــش کشــش از ایــن حرکت 
اســتقبال نمی کــرد و بــرای همین هیچ گاه شــاهد 
افزایش کشــش توســط اداره کل مربوطه نبودیم و 
اکنــون که می توان کشــش لکوموتیوهــای "جی ام" 
را حداقــل 20% دیگر و کشــش برخی لکوموتیوهای 
دیگر را حتی بیشتر افزایش داد باید اداره کل سیر و 

حرکت این مطالبه را مطرح نماید.  
این موضوع فقط به کشــش محدود نمی شــود 
و افزایــش آمــاده بــکاری و قابلیت اعتمــاد نیز که 
گلوگاه بسیار حساس تری از کشش شده هم باید از 

مطالبات اداره کل سیر و حرکت شود. 
آیا سرعت در افزایش بهره وری 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 بخش باری سیر روزانه مهم است یا زمان سیر 
درب به درب و هزینه مربوطه در مقایسه با حمل و 
نقل جاده ای و در بخش مســافری سرعت متوسط 
یــا زمان ســیر در رقابت بــا حمل و نقــل زمینی یا 

هوایی. 
هم اکنون روســازی تمام خطوط جدید شــبکه 
ریلی کشــور و بسیاری از خطوط قدیمی که بازسازی 
شــده اند بــر اســاس اســتاندارد UIC705 قابلیــت 
ســرعت 230 کیلومتر را برای قطارهای خودکشــش 
دارند و عالئم ســاخت داخل نیز برای ســرعت 200 
مناســب هستند و سیســتم کنترل اتوماتیک قطار 
)داخلی( نیز قابلیت ارتقاء نرم افزاری برای ســرعت 
250 را دارد، اغلب ناوگان خریداری شــده مسافری 
برای ســرعت 200 بــه باال طراحی و ســالها در اروپا 
استفاده شده اند و یکی از بوژی های تولید داخل در 
سی ســال پیش در نسل اول قطارهای سریع السیر 
آلمان با ســرعت 280 اســتفاده می شــدند )البته با 

ترمز قوی تر(.
قطارهــای   160 فعلــی  ســرعت  بــا  حتــی  امــا 
خودکشش دیزلی موجود هم )که به راحتی به 200 
افزایــش می یابــد( می توان مســیری مانند تهران- 
مشهد را ظرف مدت کمتر از هفت ساعت طی نمود 
و با لکوموتیو دیزلی با سرعت 160 و واگن معمولی 
هــم می توان به زمان ســیر حدود هشــت ســاعت 
رسید که در هر دو این موارد مهمترین مزیت برای 
مالک واگن اینست که سیر واگن مسافری دو برابر 
و ظرفیــت واگن هــم تا دو برابــر و جمعا به چهار 
برابر می رســد که با احتساب ضریب اشغال، نسبت 
درآمــد بــه هزینه را برای بخش مســافری تا حدود 
3 برابــر افزایــش می دهد و نتیجــه آن برای دولت 
و راه آهــن این می تواند باشــد که سوبســید کمتری 
خواهند پرداخت و حتی درآمدشــان بیشتر خواهد 
شد و این یعنی خصوصی سازی پایدار. قابل توجه 
اینکه اغلب واگن های موجود بر اســاس اســتعالم 
بعمل آمده از ســازنده ترمز برای سرعت 200 نیازی 
بــه تغییــر محــور ندارند و بــا دو دیســک فوالدی 

می توان با آنها به سرعت 200 رسید.
اینها همه با فرض دیزلی بودن است اما در خطی 
ماننــد تهران- مشــهد با برقی کــردن خط و خرید و 
ساخت لکوموتیو برقی نتایج به مراتب بهتر خواهد 
بود و وابســتگی کمتری نســبت بــه لکوموتیوهای 
دیزلی خواهد داشــت و صرفــه جویی بیش از یک 
میلیارد یورو در خرید لکوموتیو و واگن مسافری در 
همان ســال نخســت بهره برداری از خط برقی روی 

می دهد.    
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سیروحرکتیکواحدعملیاتیاست،
نبایدباامورمالیراهآهندرگیرشود

گفتگو با مهندس منصور محمودی کارشناس حمل و نقل ریلی:

حمــل ونقــل نقش موثری در توســعه اقتصــادی و اجتماعی ملل دارد و یکی از شــاخص های مهــم ارزیابی ارزش ها و 

مقایسه پیشرفت اقتصادی کشور محسوب می گردد. به همین دلیل مدل های مختلف حمل و نقل که به مرور زمان شکل 

گرفته است شیوه زندگی ملل ازجمله کشور مارا دچار تحول اساسی نموده است و یکی از این مدل های متداول که رفته 

رفته تکامل یافته و امروزه در زندگی جوامع بشری نقش بسزایی ایفا می کند حمل ونقل ریلی است. حمل و نقل ريلي با ويژگي هاي سرعت، ايمني، حمل بارهاي حجيم 

وگسترده، مصرف سوخت كمتر، آلودگي كمتر و ارزانتر بودن آن در مقايسه با ساير شقوق حمل و نقل موجب اعتماد و اطمينان صاحبان بار و مسافرين شده است.

 از طرفي نظم و مقررات اساس كليه امور حمل و نقل ريلي است و اين نظم و مقررات بستر ساز ايمني در شبكه ريلي خواهد بود. لذا به منظور تحقق اين اصل مهم 

و اساســي ضرورت دارد تا همواره راه آهن ج.ا.ا تالش نمايد براي حفظ و ارتقاء ســطح ايمني، مقررات، دســتورالعمل هاي فني و آئين نامه هاي مربوطه خود را متناسب 

با شرايط زمان و مكان و تغييرات در وضيعت امور زيربنايي، ناوگان و سيستم هاي بهره برداري به روز نموده تا بتواند از تكنولوژي پيشرفته و مدرن و سيستم هاي نوين 

ديگر نيز بهره برداري نمايد.

گفتگویی با مهندس منصور محمودی کارشناس حمل و نقل ریلی 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 حرکــت به معنــی انجــام عملیات حمل 
و نقــل )operation( اســت. تــا دهــه ی 70 در 
راه آهــن، این واحــد بهره برداری  نامیده می شــد که 
اسم با مسمایی بود. زیرا تا آن روزگار، سیر و حرکت 
در خــط مقدم خدمات رســانی به مشــتریان نهایی 
بود. بدیــن معنی که از تمامی امکانات و تجهیزات 
عمــده ی راه آهن )خط و ســازه های فنی- ارتباطات 

و عالئــم الکتریکــی، ســاختمان های 
تأسیســات  و  ایســتگاه ها 

مربوطه، نیروی کشش، واگن های باری و مسافری، 
تجهیــزات تخلیــه و بارگیــری و غیــره( بهره برداری 
می کــرد تــا بتوانــد خدماتی بــا کیفیت مناســب به 

مسافرین و صاحبان کاال ارائه بدهد. 
متعاقبــا در مرحلــه ی اول بخــش بازرگانــی از 
آن جــدا شــد و در مرحلــه ی دوم بــا انجــام امــر 
خصوصی ســازی واگن ها از مالکیت راه آهن خارج 
شد و در نتیجه سیر و حرکت از خط مقدم به عقب 
برگشــت و خدمات حمل را به شرکت های حمل و 

نقل ریلی باری و مسافری ارائه می دهد.   
بــه صورت کامــل بفرمایید که آیا ســیر 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؟

بــرای آنکه ســیر و حرکت درســت کار کنــد باید 
موارد زیر برقرار باشد:

مجموع ظرفیت عرضــه ی تجهیزات و امکانات 
عمده ی راه آهن، متناســب با میزان تقاضای حمل 
باشــد. در غیــر این صورت بخشــی از متقاضیان به 

سایر شیوه های حمل رجوع می کنند. 
ظرفیــت حداقــل هــر یــک از این تجهیــزات و 
امکانــات، باید متناســب با ظرفیــت حداقل دیگر 
تجهیــزات و امکانــات عمــده باشــد. در غیــر این 
صورت پایین ترین ظرفیت ارائه شده هر یک از این 
تجهیــزات و امکانات، ظرفیــت کل قابل 
عرضه را تحت الشعاع قرار 
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می دهد و در نتیجه ظرفیت های مازاد و بالاستفاده 
در بقیه ایجاد می شود.

از طرف دیگر سیر و حرکت باید بتواند با مدیریت 
بهینــه از تمامی تجهیزات و امکانات عمده ی تحت 

اختیار خود به بهترین وجه بهره برداری کند.
بر مبنای این شروط، ظرفیت هر یک از تجهیزات 
و امکانــات عمده و همچنین توانایی های عملیاتی 

سیر و حرکت به یکدیگر مستقیما وابسته اند.   

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؟
انجام امــوری چون تهیه ی گراف مــادر دقیق بر 
حســب اولویت های عملیاتی و جلوگیری از هرگونه 
اخــالل در فراینــد ســیر و حرکت قطارها ناشــی از 
قصــور، غفلــت و اهمال نیروی انســانی عملیاتی، 
انجــام به موقــع و منظم عملیات مانور، تشــکیل 
و تنظیــم و قبــول و اعــزام قطارهــا، هماهنگــی با 
شــرکت های حمل و نقل ریلی برای انجام به موقع 
امــور تخلیــه و بارگیــری، انجــام به موقــع تحویل 
پایانه هــای  و  ایســتگاه ها  در  واگن هــا  تحــول  و 
بخــش خصوصی، تهیه ی گزارش ســریع و دقیق از 
کاســتی های ظرفیتــی به مقامات مســئول و اصرار 
برای رفع ســریع آنهــا، انعقــاد قراردادهای حمل با 
شــرکت های حمل و نقــل ریلی و عمل به تعهدات 
منظــور شــده در آنهــا از اهم وظایف واحد ســیر و 

حرکت برای انجام یک مدیریت درست است. 

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

ســیرو حرکت یک واحد عملیاتی اســت و نباید 
آن را در امــور مالی راه آهن درگیر نمود. زیرا در این 
صورت امکان ایجاد روابط تبعیض آمیز با مشتریان 
)شــرکت های حمــل و نقــل ریلی( فراهم می شــود 
که احتماال فســادآمیز اســت. ولی افزایش سرعت 
ســیر حرکت قطارهای مسافری و باری و بهبود تن- 
کیلومتر حمل شده از جمله وظایف این واحد است 
که به طور مستقیم بر سطح درآمدهای راه آهن اثر 
می گذارد. الزم به ذکر اســت که چندی است بخش 
وصول مطالبات به بازرگانی داخلی محول شده که 
از جملــه وظایف اصلی معاونت درآمدهای اداره ی 

کل مالی است. 
بازرگانــی داخلــی باید بــه امور تعییــن تعرفه ها 
و تخفیفــات مربوطه بپردازد. با ایــن تغییر نابجای 
تشــکیالتی، عمال معاونت بهره بــرداری درگیر امور 
مالی گردیده و از کار اصلی خود بازمانده شده است.  

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.
اوال راه آهــن یــک دســتگاه یــا شــرکت کامــال 
تخصصــی و پیچیــده اســت و به دلیل گســتردگی 
شــبکه و کار دائم، شرایط کاری در آن سخت است، 
بنابرایــن معموال سیاســیون در کار آن کمتر دخالت 
می کننــد. ثانیــا امر انتصــاب مدیران در کشــورهای 
توســعه یافته صرفا بر مبنای لیاقت است. از طرف 
دیگر در اکثر کشورهای در حال توسعه، قدرت های 
سیاســی فقــط در تعییــن معدود مدیران ســطوح 
ارشــد دخالــت می کنند. امــا در راه آهن ایــران این 

دخالت ها به گونه ی دیگریست:
اوال مداخله در انتصابات تا سطوح پایین را هم 

فراگرفته است.
شــرایط احراز مشــاغل بــه راحتی نادیــده گرفته 
می شــود و ســتم زیــادی بــر افــراد شایســته تر روا 
می گردد.  کســانی که هیچ ســابقه ی کار در راه آهن 
را ندارنــد، بــدون هیچ مانعــی در مناصب بســیار 
تخصصــی مختلف گمارده می شــوند. این موضوع 
شرایط ارتقاء کارکنان شایسته ی راه آهن را مخدوش 
می کند. سطوح پرداخت ها متناسب با نوع خدمات 
مدیریت ها تنظیم نمی شــود و مدیران ارشد در آن 

نقش دارند.
کال چنیــن رفتارهایی بر بهره وری نیروی انســانی 

آثار منفی سنگینی باقی می گذارد.  

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؟
مشــکل لکوموتیــو بــه 6 متغیر کلیدی وابســته 

است:
خرید بهترین نوع لکوموتیوها. 

ســطح توانایی مناســب بــرای بهره گیــری از آنها 
توسط سیروحرکت.

تأمیــن قطعــات باکیفیــت و انجــام تعمیــرات 
مناسب به هنگام.

ظرفیــت کافی شــبکه ی خطوط برای تســریع در 
حرکت قطارها.

تشــکیل و تنظیم بــه موقع قطارها بــرای اعزام 
توسط لکوموتیوها.

البتــه ایــن متغیرهــا خــود بــه زیــر بخش های 
متفاوتــی وابســته اند. مثــاٌل امر تأمیــن قطعات با 

کیفیــت و انجــام تعمیــرات بــه هنگام، بــه میزان 
درآمد و نقدینگی صاحبان خصوصی نیروی کشش 
و اعتبارات تخصیص یافته ی راه آهن بابت نگهداری 
نیروی کشــش مرتبــط اســت. در مرحلــه باالتر به 
میزان کرایه های حمل نیروی کشش وابسته است. 

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؟
با توجه به اینکه بخش بزرگی از خطوط پرتقاضا 
و پرتردد شبکه ی ریلی تک خطه اند، اصوال ظرفیتی 
بــرای حرکــت کلیه ی قطارهــا حتی با ســرعت های 
معمولــی وجود ندارد. به همین دلیل قبل از اینکه 
به ســرعت های باال اندیشــیده شــود، باید نســبت 
بــه دو خطــه و تراک بنــدی ایــن گونه خطــوط در 
مســیرهای پرتردد اقدام نمود. در مورد خطوط دو 
خطه نظیر تهران- مشهد و بافق- بندرعباس نیز در 
حــال حاضر از حداکثر ظرفیــت موجود بهره برداری 
می شــود. محور بافق- بندرعباس نیازمند گشــایش 
ایســتگاه های بســته اســت و تهــران مشــهد نیــز 

می بایست سه خطه  یا برقی گردد. 

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؟ 
خودکفایــی در ســاخت ریــل و چرخ بــا کیفیت 
مناســب، قطعا موجــب تســریع در تأمین مصالح 
و قطعــات مورد نیاز توســعه و نگهداری راه آهن و 
بــه تبــع آن افزایش بهره وری تجهیــزات و امکانات 
می شــود. موضــوع چــرخ و محــور یقینــا ســطح 
آماده بــکاری ناوگان ریلی را ارتقاء می دهد، اما بعید 
اســت که مستقیما در افزایش سرعت سیر قطارها 
مؤثر باشد. ضمنا برای انجام خریدهای خارجی، اگر 
راه آهــن بتوانــد ثابت کند که امکان ســاخت داخل 
موجود نیســت و مشــکل تأمین منابــع ارزی هم 
در میان نباشــد، قاعدتا نباید مشکلی وجود داشته 
باشــد. البته در این مورد اخذ مجوزها و تأمین ارز 
کافی، همواره چالش برانگیز بوده اســت. در دوران 
اخیــر مســئله ی تحریم هــا نیــز بر مشــکالت قبلی 

افزوده است.  
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هیاتمدیرهجدیدانتخابشدند
ششمین مجمع عمومی انجمن صنفی شرکت های ریلی و خدمات وابسته برگزار شد:

صنفــی  انجمــن  عمومــی  مجمــع  ششــمین 
شرکت های ریلی با حضور اکثریت اعضا برگزار شد. در 
ابتدا هیات رییســه مجمع با رای گیری حضار انتخاب 
شدند و آقای عالیوند به عنوان رییس مجمع، رسمی 

بودن مجمع را اعالم کرد.
محمد رجبی به عنوان رییس هیات مدیره انجمن 
گزارشــی از فعالیت هــای هیــات مدیــره انجمن را به 
اطالع اعضا رســاند و توضیحــات کوتاهی در رابطه با 

اهم فعالیت های انجام شده ارایه کرد.

محمــد رجبی گفــت: از اهم کارهایــی که هیات 
مدیــره پیگیــر آن بوده اســت بــه پیگیــری اصالح 
آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت ها به گونه ای که 
صــدور آن منوط به تایید انجمن باشــد؛ هماهنگی 
در مصوبات با تشــکیل کمیته های باری در راه آهن 
بــا حضور انجمــن؛ پیگیری از راه آهن بــرای اعمال 
حمایــت کافــی از شــرکت های حمــل و نقــل ریلی 
در راســتای اخذ تســهیالت موضوع تبصــره 18 از 
4 بانــک ذی ربط کــه برخی به نتیجه نهایی رســیده 
اســت؛ پیگیــری از راه آهن و ســازمان بهینه ســازی 
مصــرف ســوخت درخصوص رفع موانع و تســریع 
در امــر انعقــاد قراردادهای ماده 12 با شــرکت های 
حمل و نقل ریلی که برخی به نتیجه نهایی رســیده 
اســت؛ پیگیــری تعمیم مالیــات بــر ارزش افزوده 
صفــر برای شــرکت های ریلــی مســافری و پیگیری 
اعمال تخفیفات مناســب در تعرفه SMGS برای 
حمــل این گونه کاالها که با اعمــال نخفیف همراه 
شــد.در ادامه احمدرضــا صبری، خزانــه دار انجمن 
صورت هــای مالــی را بــه اطــالع مجمع رســاند و 
درآمدها و هزینه هایی که شده بود را اعالم و مانده 
حساب های انجمن را نیز اعالم کرد. حامد نوروزی، 
بــازرس انجمن نیز در گزارش خــود ایرادهایی را به 
هیات مدیره قبلی وارد دانست و صورت های مالی 
را نیز به صورت مشــروط قابل قبول دانســت. او با 
گالیه از هیات مدیره به خاطر عدم دعوت از بازرس 
در جلسات انجمن از این که در روزهای اخیر و قبل 
از برگزاری مجمع تعداد قابل توجهی از شرکت های 
خواســتار عضویــت در انجمن پذیرفته شــده اند را 
دارای ایراد دانســت و با وارد کردن شبهه انتخاباتی 
بــه پذیرفته شــدن این شــرکت ها در انجمن گفت: 
بسیاری از این شرکت ها شرایط عضویت در انجمن 

را ندارند و باید عضویت آن ها لغو شود.

فراهانــی ناظــر اداره کار نیز با بیــان این که از نظر 
اداره کار و آیین نامه شــکل گیری تشکل های صنفی 
نداشــتن کارت بازرگانی نمی تواند دلیلی بر پذیرفته 
نشــدن در انجمن شود گفت: بند مربوط به داشتن 
کارت بازرگانی در ماده مربوط به شرایط عضویت از 
نظر اداره کار موثر نیست و آن بند مربوط به شرایط 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی است. در 
ادامــه محمد رجبی به ایرادها و تشــکیک هایی که 
بــازرس انجمن به فعالیت های هیــات مدیره وارد 
کــرده بــود در مقام رییس هیات مدیره پاســخ داد 
و گفت: از بازرس انجمن برای شــرکت در جلســات 
انجمن دعوت به عمل آمده اســت ولی ایشان در 
یکی دو جلسه آخر حضور پیدا کرده اند.  او همچنین 
در مورد ایراد به پذیرفته شــدن شــرکت های جدید 
در روزهــای اخیر نیز گفت: با توجه با شــرایط کرونا 
و این کــه در مجمــع قبلی اساســنامه تغییراتی کرد 
بــه همیــن علت درخواســت های زیــادی در نوبت 
بررســی قرار داشــتند کــه پس از مجمع شــهریور و 
تایید اساســنامه جدید، در چند جلسه اخیر مدارک 
درخواست های جدید مورد بررسی قرار گرفتند و به 
خاطر تعداد زیاد پرونده ها این شــبهه ایجاد شــده 
اســت که این پذیرش اعضای جدید دارای اشــکال 
بوده اســت. پــس از پایان گزارش هیــات مدیره به 
مجمع عمومــی، صورت های مالی بــا رای اکثریت 
حضــار مــورد تاییــد قرار گرفــت. در ادامــه مجمع 
اعضــای حاضــر حــق عضویت بــرای ســال 1399 
را مــورد بحث و بررســی قــرار دادند کــه در نهایت 
قرار شــد شــرکت های ریلی مســافری عضو انجمن 
بــا توجــه به رکــود فعالیــت بخش ریلی بــه خاطر 
شــرایط کرونا افزایش حق عضویت نداشــته باشند 
و شــرکت های باری و خدمات وابســته نیز قرار شد 
درصد افزایش حق عضویت داشــته باشند. سپس 
اسامی نامزدهای عضویت در هیات مدیره اعالم و 
رای گیــری برای انتخاب هیات مدیره جدید شــروع 
شد. پس از پایان رای گیری و شمارش آرا، به ترتیب 
پنج نفر دارای بیشــترین رای محمد رجبی 49 رای، 
محمد سعیدنژاد 48 رای، محسن سعیدبخش 41 
رای، بابک احمدی 40 رای و ابوالقاسم سعیدی 36 
رای به عنــوان اعضای اصلی هیــات مدیره جدید و 
ســبحان نظــری 32 رای و علیرضا حســینی 30 رای 
به عنــوان اعضای علی البدل هیــات مدیره انتخاب 

شدند.

همچنیــن محمــد کریمــی بــا 35 رای به عنوان 
بــازرس اصلی و حامد نوروزی بــا 28 رای به عنوان 

بازرس علی البدل انتخاب شدند.
گزارش عملکرد هیأت مدیره ششم 

به مجمع عمومی عادی
چشم انداز

»انجمن صنفی شــرکت های حمل و نقل ریلی و 
خدمات وابســته« در راســتای تبدیل شــدن به یک 
نهاد صنفی قدرتمند در حمل ونقل ریلی کشــور به 
منظورحمایــت و صیانــت از حقوق اعضاء و ایجاد 
یکپارچگی و انسجام بین آنها و کمک به ارتقا بخش 

ریلی کشور حرکت می نماید. 
بیانیه مأموریت

»انجمــن صنفی شــرکت های حمل ونقل ریلی و 
خدمات وابسته« سازمانی است غیر انتفاعی و غیر 
دولتی که با بهره گیری از تمامی ظرفیت های علمی، 
مدیریتــی، تجربی و مالــی اعضاء خــود، بکارگیری 
ظرفیت های قانونی کشور و  ایجاد تعامل و انسجام 
حداکثری بین اعضاء و نهادهای حاکمیتی، حداکثر 
تالش خود را در راســتای بهبود فضای کسب و کار 
و اعتالء و گسترش حمل ونقل ریلی به کار خواهد 

بست.  
فهرست مطالب

38 موضوعــی کــه جــزء مطالبات صنفــی بوده 
است:

1- پیگیری اصالح آیین نامه تأســیس وفعالیت 
شــرکت ها بــه گونه ای که صدور آن منــوط به تأیید 

انجمن باشد.
2- هماهنگی در مصوبات با تشکیل کمیته های 

باری در راه آهن با حضور انجمن. 
3- هماهنگــی در مصوبــات بــا تشــکیل کمیته 

مسافری در راه آهن با حضور انجمن. 
4- پیگیــری از راه آهن برای اعمال حمایت کافی 
از شــرکت های حمــل و نقل ریلی در راســتای اخذ 
تســهیالت موضوع تبصــره 18 از 4 بانک ذیربط که 

برخی به نتیجه نهائی رسیده است.
5- پیگیــری از راه آهــن و ســازمان بهینه ســازی 
مصرف سوخت در خصوص رفع موانع و تسریع در 
امر انعقاد قراردادهای ماده 12 با شرکت های حمل 

و نقل ریلی که برخی به نتیجه نهائی رسیده است.
6- پیگیــری رفــع انحصار تولید نــاوگان ریلی )از 

طریق انتقال شرکت واگن پارس به شرکت مپنا(
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7- پیگیری تعمیم مالیات بر ارزش افزوده صفر 
برای شرکت های حمل و نقل مسافری ریلی.

8- پیگیــری و نظردهــی درباره اصــالح مصوبه 
حــق پارکینگ بــرای عدم اخذ آن بابــت مواردی که 
راه آهن مسئول عدم جابجایی واگن ها می باشد که 

به نتیجه رسید.
9- پیگیری هــای مکرر بــرای افزایش بهای بلیت 

قطارهای مسافری که به نتیجه رسید.
10- همــکاری در تدویــن قــرارداد واحــد بــرای 
تعمیرات اساســی و ویــژه با پیمانــکاران تعمیرات 

ذیربط که مصوب و ابالغ گردید.
11- مشــارکت در تهیه فهرســت بهای تعمیرات 

ویژه باری و مسافری.
12- مشــارکت در تهیــه فهرســت ایســتگاه های 

نیازمند استقرار گروه تعمیرات ویژه.
13- انجــام مکاتبات متعدد بــا مراجع مختلف 
قانونی در خصوص حمایت از بخش مسافری ریلی 
در دوران کرونا که باعث شد تا اهمیت موضوع در 
باالترین رده های کشور مطرح گردد که تاکنون منجر 

به پرداخت به برخی از شرکت ها گردیده است.
همچنیــن  و  بخشــودگی  بابــت  پیگیــری   -14
جلوگیــری از افزایش اجاره بهــای اماکن اجاره داده 
شــده به بخــش خصوصی تا مدتــی معین که برای 
ســه ماهه اســفند تا اردیبهشــت ماه با بخشودگی 

همراه شد.
15- پیگیری دریافت خســارات وارده به شرکت 
هــا در مــورد ســرقت ادوات نــاوگان و محموالت 
کــه برخی مــوارد پرداخت شــد و تــالش در جهت 
جلوگیری از وقوع سرقت با پیشنهاد نصب دوربین 

در ایستگاه ها.
16- پیگیــری بابــت دریافت خســارات وارده به 
نــاوگان بخش خصوصی ناشــی از ســهل انــگاری و 
قصور مأمورین راه آهن که برخی از موارد  پرداخت 

شد . 
17- بررسی حقوقی اقدامات و مصوبات دولت 
و راه آهن توســط مشــاور حقوقی و انعکاس آن به 
متولیان امر جهت اعتراض به غیرقانونی بودن آن .

18- پیگیــری غرامــت بابت خســارات وارده به 
واگن های مســافری خــارج از رده و متوقف شــده 

توسط راه آهن. 
19- اعــالم تذکــر به شــرکت های مســافری در 
خصــوص واگن های دارای نقص در راســتای جلب 

اعتماد راه آهن. 
20- مکاتبه با شــرکت بازرگانــی دولتی ایران در 
خصــوص اولویــت دادن بــه حمل ریلــی کاالهای 

اساسی ) به ویژه روغن خوراکی(

تبلیغــات شــرکت های  پیگیــری موضــوع   -21
مسافری در رسانه ملی به واسطه بحران کرونا.

22- اعــالم نقطــه نظــرات بابت تدویــن برنامه 
پنجساله هفتم توسعه زیربخش ریلی.

23- پیگیــری عقــد قرارداد اجــاره لکوموتیو در 
سال 99 با قیمت عادالنه.

دســتورالعمل  اصــالح  و  لغــو  پیگیــری   -24
ممنوعیــت جوشــکاری فریم و بــوژی در تعمیرات 

جاری.
25- اصالح دســتورالعمل های بازسازی فنرهای 

تیغه ای و تعمیرات اساسی واگن.
26- اعــالم مــوارد تیزی یکطرفــه پروفیل چرخ 
واگن هــا و پیگیــری موضوع دوار نمــودن واگن ها 

جهت رفع مشکل.
27- پیگیــری موضوع افزایــش بی رویه قیمت 

چرخ و بانداژ واگن از مراجع ذی صالح.
28- پیگیری تعویق تعمیرات سالیانه واگن های 

مسافری. 
در  عضــو  شــرکت های  حقــوق  از  دفــاع   -29

کمیسیون عالی سوانح توسط نماینده انجمن.
30- شرکت در جلسات هیئت های حل اختالف 

مالیاتی. 
31- شرکت در جلسات اجرای آیین نامه رسیدگی 

به تخلفات مأمورین قطار و خدمات ایستگاهی.
32- پیگیری موضوع اخذ تضامین از شرکت های 

باری.
33- پیگیری اصالح آیین نامه بازسازی واگن ها 

و طول عمر واگن های مسافری.
34- پیگیری اعمال تخفیف حق دسترسی بابت 

سیر واگن های نو.
35- پیگیــری موضــوع تجدیــد نظــر در میزان 

اعزام مهمان دار در قطارهای مسافری.
36- پیگیری پرداخت مالیات های منظور شــده 
در صورتحساب های صادره شرکت های ارائه دهنده 

خدمات حمل و نقل.
بــرای  اداری  بارنامــه  37- درخواســت صــدور 

واگن هایی که به تست رانینگ اعزام می شوند.
38- پیگیری اعمال تخفیفات مناسب در تعرفه 
SMGS  بــرای حمل این گونــه کاالها که با اعمال 

تخفیف همراه شد.
7 مــوردی که ابــزار اعمال حاکمیــت و قدرت 
صنفــی انجمــن اســت و تغییــرات فرآینــدی و 
انجمــن  بــه  دادن  ســامان  و  ســر  و  ســاختاری 

محسوب می گردد :
1- راه انــدازی کارگروه های حقوقی، حمل و نقل 

ترکیبی و افزایش سرعت قطارهای مسافری.

2- تشکیل کمیته فنی واگن های باری.
3- برگزاری وبینارهای مشترک با انجمن نت. 

4- جذب کارآموز و معرفی به شرکت ها از طریق 
دفتر نمایندگی انجمن در دانشکده راه آهن.

5- طی پروسه تغییر اساسنامه انجمن و به روز 
رسانی مجدد آن.

دفترمرکــزی  فضــای  و گســترش  بازســازی   -6
انجمن. 

7- جــذب اولین کار آموز بین المللی با همکاری 
شرکت حمل و نقل ریلی رجا.

اهــم فعالیت هــای پژوهشــی انجمــن در جهت 
پشتیبانی دستیابی به اهداف صنفی

 تهیــه 30 مقالــه بهــم پیوســته و انتشــار آن در 
کانال ها و گروه های مجازی درباره موارد زیر: 

 بررســی داالن هــای بین المللــی رقیــب ایــران و 
بازارهای مهم منطقه ای خلیج فارس، چین، هند و اروپا 

و حمل ترانزیتی کالن در این داالن ها.
بالقــوه،  داخلــی  داالن هــای  بررســی   
ســرمایه گذاری های الزم بــرای توســعه شــبکه ریلــی و 

اتصال آن به داالن های بین المللی.
 رهــا کــردن ســرمایه گذاری در خطــوط جدید کم 
بازده و تمرکز بر افزایش ظرفیت داالن های داخلی برای 

ارتقاء آنها به سطح داالن های ترانزیتی بین المللی.
 در اولویت قرار دادن تأمین منابع مالی الزم برای 

بهسازی و بازسازی خطوط. 
 اهمیت سرمایه گذاری در امور دوخطه، عالئمی و 
تراک بندی نمودن  شبکه موجود در مسیرهای پرتردد.

 بررســی اهمیــت ســرمایه گذاری در بازســازی و 
افزایش ظرفیت ایستگاه ها.

 توجه به روند جهانی شدن حمل کانتینری، ارتقاء 
کارکرد حمل ریلی به ســطح لجســتیکی باالتر و توسعه 

آپرین. 
 بررسی سرمایه گذاری برای خرید انواع واگن های 
مناســب ویژه ی حمــل کانتینــری، ارتقاء سیســتم های 
تخلیــه و بارگیــری از طریــق ســرمایه گذاری در تأمیــن 

تجهیزات تخصصی. 
 بررسی اجمالی ساختارهای حقوقی، مالی، پرسنلی 

و تشکیالتی راه آهن و جایگاه رگوالتوری مربوطه.  
 بررســی چگونگی رهاســازی امور تصدی گری در 
راه آهــن و نظــام تعرفه گــذاری برای حمــل و نقل باری 

ریلی. 
 بررسی اجمالی جایگاه بارفرابری )فورواردری( در 

حمل و نقل ریلی ایران و جهان.
 اولویت بندی سرمایه گذاری در برنامه میان مدت 

راه آهن ایران.  
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سیروحرکت؛قلبتپنده
درراستایافزایشبهرهوریریلیاست

گفتگو با دکتر مهدی میراشرفی، کارشناس حمل و نقل:

کارشناسان معتقدند که حدود 20 سال است که به دنبال ترانزیت هستیم اما توفیق آن فراهم نیست 

و دلیــل آن مشــکالتی اســت کــه در داخل بخش حمــل و نقل وجــود دارد از قبیــل ناهماهنگی های فنی و 

لجستیکی و یا مسائل بین بخشی همانند ضعفی که در دیپلماسی های اقتصادی داریم. مشکالت کالن تر که 

در سطح بین المللی است از قبیل تحریم های تجاری، مالی و بانکی که روابط ما را با بسیاری از کشورها محدود کرده و شرکت های حمل و نقلی را به چالش کشیده است.

شــبکه ریلی قابل توجهی داریم اما کافی برای ترانزیت نیســت. به خصوص در شــبکه ریلی که معموال کشورهای شمالی از جمله شوروی سابق متکی به حمل و نقل 

ریلی بودند و برای ترانزیت، حمل و نقل ریلی را در اولویت قرار دادند اما شــبکه ریلی کشــور کفایت نمی کند. عالوه بر آن از شــبکه ریلی موجود نیز به خوبی اســتفاده 

نمی شود. 

ســوالی که این روزها به دلیل صحبت هایی که شــده در تصور صاحبان کاالی خارجی نقش بســته پرهزینه بودن عبور از خاک ایران است در صورتی که ما حواسمان 

نیست که این صحبت ها چه بازخوردهایی خواهد داشت. درآمدهایی که ما امروز شناسایی می کنیم هزینه هایی است که تجار بین المللی باید پرداخت کنند. موضوع 

سیروحرکت در بحث ترانزیت نیز بحث مهمی است که در این خصوص گفتگویی با دکتر مهدی میراشرفی، کارشناس حمل و نقل داشته ایم که به آن می پردازیم: 

آیا سیر و حرکت در راه آهن به خوبی مدیریت 
می شود؟

بیانگــر  ریلــی  عملکــرد  شــاخص های کلیــدی 
موفقیــت صنعــت ریلــی در بحــث حمــل و نقل 
نیســتند و متاســفانه روز به روز نیز بخش حمل و 
نقل جاده ای بیش از پیش گوی سبقت را از حمل و 
نقل ریلی مسافر و بار بیشتر می رباید. در این میان 
بخش ســیر و حرکت که نقش کلیــدی در بهره وری 
و نیــز کاهش بهای تمام شــده هزینه های حمل و 
بالطبع رقابت پذیری بیشــتر با بخش جاده خواهد 

بود انکار ناپذیر است.
ســرعت تجاری بســیار پایین و عمــال غیر قابل 
رقابت با بخش جاده ای، نبود برنامه زمانبندی قابل 
اتکا در ســیر کاال برای صاحبین کاال، بهره وری پایین 
اســتفاده از تجهیــزات ریلی در مقایســه با نرم های 
جهانــی همه و همــه حکایت از لــزوم بازنگری به 
بحث سیر و حرکت و توجه جدی به تکنولوژی های 

جدید در این عرصه دارد.
مدیریت سیر و حرکت چه نقشی در بهره وری 

خواهد داشت؟
عمال قلب تپنده هر اقدامی در راستای افزایش 
بهره وری حمل ریلی، بخش ســیر و حرکت خواهد 
بــود. بدون ایجاد ســاز و کار موثــری برای مدیریت 
چابــک ســیر و حرکت نمی تــوان امیدی بــه تغییر 

اساسی در بهره وری حمل داشت.
بهره وری استفاده از واگن و زیرساخت منوط به 
کاهش خواب واگن ها، افزایش ســرعت سیر و نیز 

حرکت به سمت مدیریت شبکه ریلی منطقه ای به 
جای تمرکز بر مدیریت ترافیک کشوری خواهد بود.

اتحادیه اروپا از دهه 80 میالدی به دنبال ایجاد 
اســتانداردها و ســازوکارهای الزم بــرای مدیریــت 
ترافیک یکپارچه در شــبکه کشورهای اروپایی بوده 
که از سال 2009 استفاده از استانداردها و چارچوب 
کاری مدیریــت ترافیک یکپارچــه اتحادیه اروپا در 
کل شــبکه های ریلی تحت پوشــش ایــن اتحادیه 
 European Rail Traffic عنــوان    تحــت 
 )Management System )ERTMS
اجباری شــده اســت. اجرای چنیــن اقدامات تاثیر 
بســیار زیــادی بر کاهــش توقف های غیــر ضرور و 
مدیریت بهره ور تر از کلیه ســرمایه های در دسترس 
خواهــد بــود که متاســفانه در ارتباط با کشــورهای 
همســایه و ایجــاد چارچوب هــای کاری مشــترک 
جهــت مدیریت ترافیک یکپارچــه منطقه ای عمال 

هیچ حرکتی انجام نشده است.
سیر و حرکت در افزایش نقدینگی چه نقشی را 

ایفا می کند؟ 
از دو منظر سیر و حرکت می تواند باعث افزایش 
نقدینگــی و بهبود فضای کســب و کار شــرکت های 
فعــال در عرصه حمل و نقل ریلــی گردد. از منظر 
اول با افزایش بهره وری و کاهش هزینه های سربار 
ســیر واگن های شــرکت های بخــش خصوصی در 
شــبکه ریلی عمال بازده ســرمایه شرکت ها افزایش 
یافتــه و با حفظ نســبی هزینه هــای عملیاتی خود 
بــا افزایش ســود آوری می تواننــد در فضای رقابتی 

بهتــر و موثرتــر عمل نماینــد. از آنجایــی که برخی 
از پروژه هــای حمــل ریلی نیازمند تامیــن اعتبار از 
سوی شــرکت های ریلی است، هر چقدر زمان الزم 
برای اجرای پروژه کوتاه تر باشــد، سرمایه کمتری از 
شــرکت های حمل ریلی درگیر اجرای پروژه خواهد 
شــد و با توجه به هزینه های بســیار بــاالی تامین 
مالــی در کشــور، عمــال هزینــه اجــرای کل پــروژه 
حمل به شــکل محسوسی کاسته خواهد شد. این 
موضــوع بازار حمل ریلی را بســیار رقابتی و امکان 
ورود تعداد بیشتری شرکت را در اجرای پروژه ها و 

مناقصه های بزرگ ریلی مهیا می سازد.
از منظــر دوم در صــورت ورود ســیر و حرکــت 
بــه بحــث یکپارچگــی حمــل منطقــه ای و ایجــاد 
چارچوب هــای کاری جهت همکاری با شــرکت های 
ریلی کشورهای همســایه، عمال درب های ورود به 
بازار حمل ریلی بین المللی گشــوده خواهد شد و با 
توجــه به درآمدهــای ارزی این بازار، عمال فضایی 
برای بهبود کســب وکار حمل ریلی و نیز ورود تازه 
واردین به این بازار فراهم خواهد شــد و فراموش 
نکنیــم که بیش از درآمدهــای ارزی انتقال تجارب 
بین المللــی در حوزه حمل و نقل برای این صنعت 

ارزشمند خواهد بود.
آیا از نظر جنابعالی در بحث لجستیک و ترانزیت 

بین الملل آیا متولی وجود دارد؟
در بحــث لجســتیک و ترانزیــت بین الملل باید 
بگویم که مشــکل اینجاســت که متولی زیاد دارد. 
اکنــون شــورای عالی هماهنگــی ترابــری کشــور که 
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مصوباتــش جایگزیــن مصوبــات هیئــت دولــت 
اســت عالی ترین مقامی اســت که می تواند به این 
موضوعات رســیدگی کند. فرض کنید ستاد توسعه 
ترانزیت هم ایجاد شــود. مطمئن باشید مشکالت 
افزایــش خواهد یافت. ما بیــش از آنکه به متولی 
نیاز داشــته باشــیم به مقررات زدایی نیاز داریم تا 
بتوانیــم قوانین دســت و پاگیر را حــذف کنیم. در 
خصوص زمان ســیر بایــد بگویــم در خیلی مواقع 
مشــکالت ترانزیت مشکالتی غیر از فرایند حمل و 
نقل اســت. محدودیت ها و قوانین دست و پاگیر 
همانند تســت های اســتاندارد در مبادی ورودی و 
خروجــی از گمرک موجب می شــود تا مســیر ایران 
مســیر اقتصادی برای ترانزیت نباشد. ما دیگر مرکز 
دنیا نیستیم و با تکنولوژی قطارهای  های با سرعت 
حمل بار چیــن، فاصله های جغرافیایی تغییر کرده 

است. 
افزایش ســرعت باعث شــده تا توســعه شــرق 
چیــن بــه ســرعت آغــاز شــود. ایــن موضــوع که 

کشــورهای همسایه راهی جز ایران ندارند تفسیری 
قدیمی است. امروز بحث ترانشیپ در دریای خزر 
بــرای ارتباط بین چین و اروپا فعال شــده اســت. 
ما متاســفانه ابتکار خود را در توسعه زیرساخت ها 
و توســعه کریدورهــا از دســت می دهیــم. یعنــی 

کشورهای همسایه برای ما تصمیم می گیرند. 
بــرای گفتــن داریــد  پایــان صحبتــی  اگــر در 

بفرمایید.
متاســفانه فاصله بین عملکــرد صنعت ریلی با 
نرم های جهانی فاصله مناســبی نیســت و در آینده 
که به دالیل متعدد نقش حمل و نقل ریلی در دنیا 
رو به توســعه بیشــتر خواهد گذاشــت این فاصله 

بیش از پیش خواهد شد.
استفاده از هوش مصنوعی، تکنولوژی های نوین 
و دیجیتال شدن صنعت حمل و نقل ریلی در دنیا، 
این صنعت را در آستانه یک تحول بزرگ قرار داده 
اســت و می بایست در کشور این تحول شناسایی و 

با بومی سازی تکنولوژی های نوین در راستای تحول 
راه آهن و در قلب آن سیر و حرکت گام برداشت که 
متاســفانه نشانه هایی از این تحول در بازار حمل و 

نقل و صاحبین کاال مشاهده نمی شود.
این روزها بحث توســعه حمــل ریلی بین چین 
و اروپا بســیار مطرح است که اجرای این پروژه در 
گرو ایجاد مســیرهایی یکپارچه جهت سیر بی مانع 
قطارها خواهد بود. در آینده این پروژه کشورهایی 
موفــق خواهند بود کــه بتوانند چارچوب های کاری 
جهــت مدیریت ترافیک یکپارچه و همگون ســازی 
استانداردهای چین و اروپا ایجاد نمایند. این نقش 
کلیدی و بســیار مهم اگر چه بســیار ســخت است 
ولــی غیــر ممکن نخواهــد بود. ایــن موفقیت در 
گــرو نگاهی نو به بحث مدیریت ترافیک و ســیر و 
حرکت در کشــور با نگاهی بــه تکنولوزی های نوین 
و چارچوب های کاری و اســتانداردهای منطقه ای و 

جهانی خواهد بود. 

تامیننیرویکشش؛مهمترین
چالشهایبهرهبرداریبهینهدرراهآهن

گفتگو با علیرضا الستی، حمید رضا استاد حسین کارشناسان حمل و نقل ریلی:

برای اثر نیروی کشــش بر ارتقای توان ســیر و حرکتی در مجموعه حمل و نقل ریلی کشــوری نخســت مناســب است شــناختی از ظرفیت و توان اجرایی در این زمینه 

داشــت. بر این اســاس صرف نظر از دیزل های مانوری و دیزل های برقی )شــبکه باالســری( که در بخشــی از ناحیه آذربایجان عملیاتی است، راه آهن ایران از سه تایپ 

دیزل سنگین جهت سیر قطارها بهره می گیرد که همگی در رسته دیزل الکتریک قرارداشته و شامل دیزل های سنگین GM که ستون فقرات نیروی کشش راه آهن ایران 

که نقش اصلی را در حمل و نقل ریلی باری راه آهن ایران را بر عهده دارد. دیزل های ســنگین آلســتوم )به دالیل اداری و بحث قراردادهای پشــتیبانی و مباحث سیاســی 

عمومًا از بهره برداری خارج شــده اند. دیزل های ســبک زیمنس  که در رده دیزل های ســبک و صرفًا مســافری است که کمتر از یک دهه در بخش مسافری راه آهن ایران 

به کارگرفته شده است

بر این اســاس دیزل  به عنوان یکی از ارکان اصلی در کارایی ســیر و حرکتی در نظام حمل و نقل ریلی کشــور ایران با محدودیت های جدی روبرو اســت که پر واضح 

این امر بر عملکرد ســیر و حرکتی اثر منفی دارد. برای واکاوی نقش دیزل و عوامل دیگر از جمله مدیریت در ســیر و حرکت گفتگویی با مهندس علیرضا الســتی و حمید 

رضا استاد حسین داشته ایم که به آن می پردازیم:

لطفا توضیح کوتاهی در خصوص معنای سیر 
و حرکت در راه آهن بدهید و بفرمایید چه 

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

سیر و حرکت به تعبیر مدل سازی تحلیلی همان 
»متغیــر حالــت« و از نــگاه مهندســی ارزش همان 
»نمــود نهایی« و از دید عمومــی »ویترین عملکرد« 
زنجیــره اثرگــذاری در نظــام حمــل و نقــل ریلــی 
کشــور می باشــد که این زنجیره اثرگــذاری از بخش 

سیاستگذاری تا سطوح اجرایی خواهد بود.
در شــرکت راه آهــن ج.ا.ا و شــرکت قطارهــای 
مسافری رجاء )در گذشته( واحدهایی تحت عنوان 
سیر و حرکت عهده دار جمع آوری و ثبت اطالعات 
مربوط به ســیر واگن ها و ناقله های مسافری داده 
کاوی و تحلیل و منبع اطالعات جهت برنامه ریزی 

بوده اند.
در واقــع مجموعــه ای از قوانیــن مقــررات کــه 
جهــت بهره بــرداری از نــاوگان ریلی در شــبکه ریلی 

مورد اســتفاده و مورد اســتناد قرار می گیرد را سیر 
و حرکــت می گویند. بدیهی اســت کــه این قوانین 
و مقررات عــالوه بر قوانین اســتاندارد بین المللی 
محدودیت هــای  از  تابعــی  می توانــد   )UIC(

زیرساختی و شبکه ریلی موجود نیز باشد.
آیا سیر و حرکت در راه آهن به درستی مدیریت 

میشود یا خیر؟ اگر جواب خیر است چه موانعی 
بر سر راه سیر و حرکت وجود دارد؟ 

خیــر، البتــه مدیــران در راه آهــن تمــام تالش 
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خــود را برای بهبود اوضاع ســیر حرکت قطارها به 
کار بســته اند لیکــن محدودیت هــای فراوانــی در 
ایــن زمینــه وجود دارد از جمله مشــکالت ناشــی 
از ضعف های زیرســاختی، کمبود لکوموتیو، کمبود 
ناوگان مســافری ریلی و کمبــود قطعات تعمیراتی 
ریلی که در نهایت باعث کاهش بهره وری سیســتم 
ریلی کشــور خواهد شــد. عالوه بر ایــن موارد عدم 
بهره وری مناسب از منابع موجود و هدر رفت منابع 
و زمان و مشکالت ناشی از فرسایش شبکه موجب 
می شود بهره وری مناسبی از شبکه و ناوگان موجود 

حاصل نگردد.
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؟
با توجه به محدودیت هایی که ذکر شد مدیریت 
صحیح ســیر حرکت نقش مســتقیمی بــا افزایش 
کاهش بهره وری ارتباط مســتقیمی خواهد داشت. 
مســلما اســتفاده بهینــه از منابــع موجــود، بهبود 
شــرایط شــبکه موجود و باال بردن امکان ســرعت 
مناســب در ســیر و اســتفاده از تکنولوژی هــای نو 
جهت باال بردن ســرعت و راندمــان، ایجاد فضای 
رقایتی ســالم و کاهش رانت یا رابطه می تواند تأثر 

بسزایی در افزایش بهره وری داشته باشد.
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.
ایــران بــا 13 هــزار کیلومتر و 0/9 درصــد )9 به 
هــزار( کل خطــوط ریلــی جهان، جایگاه بیســت و 
یکم طوالنی ترین خطوط را به خود اختصاص داده 
اســت. لکــن از لحاظ بهره وری مناســب از ظرفیت 
شــبکه موجود بدلیل پایین بودن میزان ناوگان در 
سیر و پایین بودن میزان بهره وری، حجم بار و حجم 
مسافر جابه جا شــده توسط این شبکه ریلی بسیار 

پایینتر از کشــورهایی با شرایط مشابه می باشد. در 
بســیاری از کشورهای اروپایی و چین و هند میزان 
بهره برداری ناوگان به  مراتب بیشتر و به تبع آن بار 
و مسافر بیشــتر جابجا می گردد. بدیهی است که با 
همین شــبکه فعلــی و با رفع نواقــص موجود در 
شــبکه و اســتفاده بهینه از ناوگان و نیروی کشش 
موجود می توان تناژ بیشتر و مسافر بیشتر را جابجا 
نمود. الزم بذکر است که عالوه بر موارد زیرساختی، 
برنامه ریزی مناسبتر و توسعه متوازن بخش حمل 
نقل )جادهای، ریلی و هوایی( در ســطح کالن نیز 

عامل مهم و تعیین کننده محسوب می شود.
این روزها بحث لکوموتیو و کمبود لکوموتیو گرم 

بسیار داغ است و مشکل ساز شده. لکوموتیو 
چه تأثیری در سیر و حرکت خواهد داشت و 
در این خصوص با چه چالش هایی رو به رو 

هستید؟
تأمین نیروی کشش الزم از مهمترین چالش های 
بهره برداری بهینه ناوگان در راه آهن کشــور ایران به 
شــمار می رود. از مهمترین عوامــل اثرگذار در این 
چالــش بحث تأمین قطعه اســت که بــه ویژه در 
دیزلهای مدرن نمود و شدت بیشتری دارد و تولید 
قطعه بهینــه در ایران از لحاظ فنآوری یا اقتصادی 
بودن توجیه پذیری نداشته باشد. هر چه استفاده از 
کشنده های قوی تر و به روزتر در شبکه افزایش یابد 
میزان سرعت حمل در شبکه و میزان جابجایی بار 
یا مسافر در شبکه باالتر رفته و بهره وری ناوگان نیز 
باالتر خواهد رفت. بدیهی اســت که نت مناسب و 
بومی سازی دانش کشنده ها نیز اهمیت بسزایی در 

بلند مدت خواهد داشت.
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 حــال حاضر این امــکان وجود ندارد افزایش 
ســرعت به عوامل متعددی وابســته است که هر 
کدام از این عوامل می تواند مستقل از یکدیگر و یا 
وابسته به هم باشــند. مهمترین عامل وجود خط 
شــبکه مناســب برای برقراری قطارهای پرســرعت 
و عامــل مهم دیگر وجود نیروی کشــش مناســب 
برای سرعت های باالی مداوم و عامل سوم ناوگان 
پرســرعت و نت متناســب با این ناوگان می باشــد. 
متأسفانه در حال حاضر ضعف های زیرساختی )خط 
و دیزل( و کمبودهای موجود و گستردگی شبکه و 
سرعت نامتوازن در بسیاری از مسیرها باعث شده 
اســت قطارهای پرســرعت در کشور فعال راه اندازی 
نشــود. الزم است در طرح های کالن توسعه شبکه 
ریلی ایجاد مسیرهای پرســرعت و تأمین ناوگان و 
نیروی کشش مناسب پیش بینی گردد. بخش اعظم 
واگن های مســافری ایران حتی واگن های معمولی 
از منظــر چرخ و محور قادر به پشــتیبانی ســرعت 
140 کیلومتر بر ســاعت را دارا هســتند ولی گاه به 
واســطه محدودیت های تجهیزاتی مانند خط، نوع 
ســوزن ها و نــوع ترمز واگــن به زیــر 120 کیلومتر 
تقلیل داده شده اند. مقررات دست و پاگیر نیز مزید 

بر علت می باشند.
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؟ 

چــرخ منوبلــوک بــرای مصــارف مســافری در 
داخل تولید نمی شــود و تأییدیــه ادعایی دریافت 
شــده از راه آهــن ج.ا.ا صرفــا جهت بهره بــرداری و 
اســتفاده از تولیــدات داخلی مربــوط به واگن های 
باری بوده اســت، هر چنــد وزارت صمت تا مدتی 
جهــت حمایــت از تولیــدات داخلی، شــرکت های 
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تجزیهوتحلیلسیستمکنترلمرکزیراهآهن
مهدی عبدالملکی و علی ثنایی کارشناسان حمل و نقل

سیستم کنترل مرکزی راه آهن مجموعه شیفتی 
24 ســاعته اســت که از ســه نفر کارشــناس کنترل 
در محورهای مختلف، یک نفر کارشــناس مســئول 
و نماینــدگان گروه هــای مختلف شــامل گروه های 
پشــتیبانی ، گروه خط ، عالئــم ، اداره کل واگن ها و 
اداره کل کشــش تشکیل شده اســت. وظایف این 

سیستم عبارتند از:
 بررســی و پیگیــری کدهای اعالم شــده برای 
توقفــات و تاخیــرات؛ در صورت عــدم تایید علت 

عنوان شده توسط کارشناسان ادارات 
 پیش بینی بارگیری روز بعد، که تا ســاعت 12 
شــب روز قبل به مراجع باالدستی ارسال می شود ؛ 
آمــار بارگیــری گزارش و آمــار روز بعــد پیش بینی 
شــده و با مراجعه به لیســت موجودی ایستگاه ها 
و سیســتمی که نواحی آمــار را در آن ثبت می کنند 
چک می گردد. این چک کردن توسط سیستم گراف 

نفیس انجام می شود.
 بررســی دالیــل تاخیــر و توقفــات قطارهــا 
از روی کدهــای توقف ثبت شــده در گراف توســط 

مسئولین نواحی  
 پیگیری آپدیت گراف از ایستگاه ها در نواحی 
مختلف )بــه منظور اینکه اگر تاخیر زیادی در ثبت 
اعزام یا رســیدن قطار از ایســتگاه و یا به ایســتگاه 

زیاد باشد، پیگیری و تذکر داده شود.(
 حفــظ توازن بین واگن های بــاردار و مبادی 
باری و تخلیه و رساندن واگن های باردار به مقاصد 

تخلیه 
 پیگیری قطــار باری برنامــه ای ؛ روزانه حدود 
70 رام قطــار برنامه ای در جریان اســت که به ازای 
هر کدام از آنها فرم های معین طراحی شــده و بین 
کارشناســان کنترل تقســیم شــده اســت تا ساعت 

اعزام، نوع بار، تاخیرات و... پیگیری شود.
 رسیدگی به درخواســت های و تلفنگرام های 

مربوط به نواحی و ..

از هــر 21 ناحیــه راه آهن کارشناســانی در کنترل 
مرکــزی مســتقر هســتند که هــر کارشــناس در دو 
شیفت کاری 8 الی 18 و یا 18 الی 8 باید حضور به 
عمل برســاند. تقسیم بندی وظائف بین کارشناسان 

به شرح زیر است:
 کارشــناس محور جنوب : تهران- بندر امام، 
تهران - آذربایجان، محور جدید رودشور - همدان 

و شمال 2 )انشعابی قزوین(
 کارشــناس محور وســط: نواحی هرمزگان + 
یــزد + اصفهان + راه آهن جنوب شــرق + کرمان 

+ راه آهن فارس
 کارشناس محور خراسان: تهران- سرخس + 

تهران - شمال + راه آهن شرق
 کارشناس مسئول شیفت: مسئول هماهنگی 

تمامی کارشناسان ذکر شده
 نمایندگان گروه های مختلف: این نمایندگان 
بــا نواحــی مربوطه تمــاس برقــرار کــرده و جویای 
مشــکل می شــوند و با انجام هماهنگی های الزمه 
برای سریع تر حل شدن مشکل کاهش توقف قطار 

اقدام می کنند .
در خصــوص ارتبــاط بــا نمایندگان مســتقر در 
نواحــی برای رفــع خرابی ها و یا تعمیــرات و.... در 
 صورتی کــه مشــکل مرتفع نشــود، بــا اداره کل آن 
ناحیه ارتباط برقرار می شــود، شــرح مشکل گرفته 
می شود و بعد از آن شرح اقدامات به ادارات کل ، 

اطالع رسانی می شود .
بهبــود  راهکار هــای  و  نیازمندی هــا  شــرح 

سیستم کنترل مرکزی
مهمتریــن عاملی که در سیســتم مورد بررســی 
وجــود دارد و بســیار حیاتــی اســت، عامــل زمان 
می باشد. می دانیم که افراد مسئول در این سیستم 
بایــد در کوتاهترین زمان ممکن بهترین تصمیم را 
اتخــاذ نمایند، لذا فرآیند باید به گونه ای باشــد که 
در عین کمک به اتخاذ به تصمیم درســت توســط 
مســئولین مربوطه، زمان پاســخ به مســائل و رفع 
و رســیدگی بــه آن ها را به حداقل برســاند. جهت 
دســتیابی بــه این دو مســئله، فرآیند حل مســئله 
باید بســیار دقیق و قابــل اطمینان و دارای مراحل 
ضروری و پرهیز از مراحل اضافی و غیر الزم، باشد. 
این فرآیند ها به قدری پیچیده و غیر ســازماندهی 
شده و دستی می باشند که عالوه بر کاهش سرعت 
قابل توجه، اســتفاده از سیستم را دشوار نموده و 
موجبات اشــتباه را برای تصمیم گیرندگان و کاربران 
سیســتم فراهــم می نماید. لــذا ما در ایــن تحلیل 
به دنبال افزایش ســرعت رســیدگی به مســائل در 
عین ســادگی و راحتی قابلیت اســتفاده و اطمینان 

حداکثر به سیستم، می باشیم.
مهمتریــن تغییــرات الزم در سیســتم جهــت 
افزایــش ســرعت و ســهولت اســتفاده و قابلیــت 

ریلی مســافری را ملزم به تهیه و تأمین داخلی این 
کاالی اساســی نمود لیکن در راســتای حفظ ایمنی 
و افزایــش قابلیــت اطمینان مکاتبات کارشناســی 
راه آهــن ج.ا.ا بــا وزارت صمــت در خصوص لزوم 
تأیید چــرخ منوبلوک اســتاندارد از تأمین کنندگان 
خارجی انجام شــده است. بسیاری از تولیدکنندگان 
خارجــی نیز در ابتــدا بازار فروش بزرگی نداشــته و 
مورد حمایت سوبسیدی دولت خود قرار داشتند. 
)چیــن( و بــا حمایت چندین و خریــد تضمینی از 
تولیدکننــده داخلــی بــه مرور زمــان تولیــد کننده 
داخلی نیز می تواند کیفیت محصول خود را ارتقا و 
با گرفتن سفارشــات بزرگ از خارج و داخل نسبت 
به کاهش هزینه تمام شده محصول اقدام نمایند. 
بدیهی است این پروسه ممکن است چندین سال 

طول بکشد.
تأمین کنندگان اصلی چرخ های منوبلوک شرکت 
کی.ال.دبیــو اکراینی و شــرکت بناتــراس )آلمانی ـ 

اتریشی( و شرکتی از چین بوده اند.
در آخر هر صحبت نگفته ای در خصوص سیر و 

حرکت دارید بفرمایید.
در اکثر کشــورها حمل و نقل جادهای و هوایی 
بصــورت متــوازن توســعه می یابنــد و در تمامــی 
کشــورها بجز چند مــورد کوچک بخش مســافری 
حمــل و نقــل ریلــی مــورد حمایــت دولت هــا و 
سوبسید بگیر محســوب می شوند. علت هم کامال 
واضح اســت. بخش ریلی هزینه احداث اولیه باال 
و طول عمر باال و قدرت حمل حجم بار و مســافر 
بســیار باال و ایمنی بســیار خوب یکی از بخش های 
مطلوب برای حمل و نقل بخصوص بار محســوب 
می شــود. لکــن دولت هــا بــه جهــت اســتفاده از 
مزایــای این بخش حمل و نقل و به جهت جذاب 
کــردن ســرمایه گذاری در بخــش مســافری اقــدام 
بــه حمایت های متعــدد از ســرمایه گذاران بخش 
مســافری نمــوده و بخشــی از هزینه هــای بــاالی 
حمــل مســافر را بــه فعــاالن این حــوزه پرداخت 
می نماید. بدیهی اســت که این سوبسید به مراتب 
کمتر از ســودی اســت کــه دولت ها با اســتفاده از 
حمل بارهای حجیم و مهم در بخش ریلی بدســت 
می آورند.  جداســازی مســیرهای باری از مســافری 
البته چنانچه منابع آن موجود باشد یکی از راه های 
افزایش سرعت در شبکه ریلی می باشد. برنامه ریزی 
مناسب و حذف دستورالعمل های دست و پاگیر و 
تعامل بهتر با شرکت های مالک ناوگان، در استفاده 
بهینــه از نیروی کشــش و ناوگان موجــود میتواند 
باعــث بهبود بهــره وری بخش مســافری و کاهش 

هزینه ها گردد. 
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اطمینان به شرح زیر ارائه می گردد:
1- استفاده از سیستم های کامپیوتری برای ثبت 
داده ها: از بین هشت مورد دیتا بیس به کار گرفته 
شــده در ایــن سیســتم، تنهــا دو مورد بــه صورت 
کامپیوتــری اســت و بقیه آن ها به صورت دســتی 
نوشته می شــوند. ذخیره داده ها به صورت دستی 
معایبی از قبیل اشتباه در ثبت، اشتباه در فراخوانی، 
زمــان بر بودن در ثبت و در فراخوانی، از بین رفتن 
اطالعات، به سرقت رفتن یا دسترسی غیر مجاز به 
داده ها را شامل می شود. این در حالی  است که یک 
سیسم کامپیوتری در صد قابل توجهی از این موارد 
را بهبود می بخشــد. مورد مهم دیگر در استفاده از 
سیســتم های کامپیوتری، داده های اولیه اســت که 
به دست مسئولین می رسند و سپس توسط آن ها 
ثبت می شــوند، این داده ها ممکن است به اشتباه 
نوشــته و یا به اشــتباه دریافت شــوند و در نتیجه 
مســئله و مشکل، اشتباه تشخیص داده شود، چرا 
که امکان حواس پرتی مسئولین به هنگام دریافت 
گزارش مســائل از بیرون سیســتم و نیز اشتباه در 
فهم و درک مشــکل و نیز اشــتباه در یادداشت آن 
وجود دارد. معموال مشکالت پس از حل آن ها در 
دفاتر نوشــته می شــوند، که به دلیل فاصله گرفتن 
از وقــوع آن امــکان اشــتباه یادداشــت شــدن آن 
وجــود دارد. اما با وجود سیســتم های کامپیوتری، 
مســائل و مشکالت به صورت دسته بندی شده و 
منظم و دارای طبقات مســائل مختلفی یادداشت 
شــده و کلیه ی افراد مجاز در لحظه قادر به اطالع 
یافتن از آن و دسترســی به جزئیات آن را خواهند 
داشت. همچنین اطالع رسانی های بسیار ضروری 
در همان ابتدای وقوع مسئله توسط تلفن صورت 
می گیرد ولی عموم اطالع رســانی ها به دلیل وقت 
گیر بودن و اهمیت وقت در پاســخ به مسائل، به 
بعد از حل آن موکول می شــود. این مســئله برای 

مدیــران رده باال حائز اهمیت اســت که از شــرایط 
مهم موجود و شرایط مهم شبکه در لحظه خبر دار 
باشــند. البته قابل ذکر است که "گراف نفیس" این 
ویژگی را دارا می باشد و به صورت طبقه بندی شده 
،بســیار ریز ،دقیق و مفید نوع مشــکل و مســئله 
را مشــخص می کند، اما از این گزینه، بعد از اتمام 
حل مســئله و چندین ساعت بعد، صرفا برای آمار 
گیری ها و گزارش گیری های بعدی استفاده می شود 
و امکان استفاده از آن و به روز بودن آن در لحظه 

وجود ندارد.
پــس این ویژگی مراحل دســتی ثبت داده ها در 
دیتــا بیس ها را حــذف می کند و موجــب افزایش 
ســرعت و کاهش اشــتباه و ســهولت در اســتفاده 
از سیســتم می شــوند. اطالع رســانی ها به صورت 
تلفنــی را کاهش می دهد. سیســتم و شــبکه را به 
روز نگــه مــی دارد و در تصمیم گیری هــا به صورت 
موثری کمک می نماید. دریافت داده ها از سیســتم 
و محاســبه میزان بار روز آتی را آســان نموده و با 

سرعت و اطمینان بیشتری به کاربر می دهد.
توســط  برنامــه قطار هــا  در  تغییــر  اجــازه   -2
مســئولین کنتــرل: بعــد از پیش بینی بــار روز بعد 
توسط یکی از مسئولین کنترل، پیش بینی های الزم 
و نیازمندی هــای الزم برای جابجایی آن بار توســط 
این مســئول صــورت می گیرد، این درحالی اســت 
کــه وی اجازه هیچ گونه تغییــری در برنامه ندارد و 
باید تغییرات الزم را به بخش برنامه ریزی اداره کل 
سیر و حرکت گزارش نماید و آن ها این تغییرات را 
اعمال نماینــد. می دانیم که جابجایی بار مهمترین 
منبع در آمدی راه آهن ایران می باشــد، لذا هر گونه 
تغییــرات پیش بینــی شــده بایــد و حتمــا صورت 
بگیرنــد تا از جابجایی بار مــد نظر اطمینان حاصل 
نماییــم. اینکــه بخش برنامه ریزی ایــن تغییرات را 
اعمــال کند صرفا اتالف وقت برای دوباره بررســی 

کردن تغییرات مورد نیاز برای روز آتی توسط گروه 
برنامه ریــزی و احیانــا تبــادل اطالعــات و گفتگو با 
کنتــرل مرکزی، می باشــد، در حالیکــه همانطور که 
ذکر شد این تغییرات حتما باید صورت بگیرند. لذا 
هیچ گونــه لزومی به ایجاد این تغییرات در برنامه 
توســط گروه برنامه ریزی وجود نــدارد و می توان با 
مجــاز نمودن کنترل بــه ایجاد ایــن تغییرات برای 
روز آتــی در برنامه، به کاهــش زمان و انرژی کمک 

بسیاری کرد.
3- بررسی توازن واگن ها بین مبادی و مقاصد 
به صورت غیر اتوماتیک: در راه آهن همیشــه برای 
جابجایــی بار هــا با مســئله ای بزرگ به نــام "توازن 
واگن ها" روبرو بوده ایم. این امر بدین معنی است 
کــه به گونه ای تخلیه بار صورت می گیرد، در مواقع 
الزم کــه بار باید تخلیه شــود )همان زمــان برنامه 
ریزی شــده(، واگن های پر حضور داشته باشند. در 
سیستم کنترل مرکزی این کار به صورت دستی و با 
تشخیص فرد مســئول صورت می گیرد در حالیکه 
اشــتباهاتی از قبیل اشــتباه در دریافــت اطالعات 
تعــداد واگن های مــورد نیاز در مبــادی و مقاصد، 
اشتباه در تشخیص ایستگاه مبدا و مقصد، اشتباه 
در محاســبات مربوطــه و اشــتباه در تخصیــص 
واگن ها بــا در نظر گرفتن برنامــه حرکت قطار های 
باری برنامه ای و مســافری، می توانند رخ دهند. لذا 
توصیه می شــود از سیستم جامعی برای تخصیص 
واگن هــا و اولویت بنــدی آنها مانند "ریل ســیس" 

استفاده شود.

جمع بندی و نتیجه گیری
ایــن بخــش مهمترین بخــش اداره کل ســیر و 
حرکــت تلقی می شــود و خود ایــن اداره کل نیز با 
عنــوان قلــب راه آهن شــناخته می شــود. کنترل و 
نظارت بر کلیه ی سیرها و حرکت های در حال انجام 
بر عهده ی این بخش می باشد، لذا عملکرد درست 
آن منجر به عملکرد درست شبکه و ایجاد جریانی 
روان و ایمن در آن خواهد شــد. همانطور که گفته 
شــد در این بخــش مهم نیاز به اتخــاذ تصمیمات 
و رســیدگی بــه مســائل و مشــکالت مربوطــه در 
کمترین زمان ممکــن در عین مطمئن بودن از آن 
و دستورات ارائه شده به جهت رفع، داریم. درست 
است که عامل اصلی تصمیم گیری فرد مسئول در 
این بخش می باشــد، اما بــا ایجاد صحیح و کنترل 
درست فرآیند ها و اســتفاده از سیستم های کمکی 
و ابزار پیشرفته می توان در تحقق این هدف کمک 

شایانی انجام داد.  
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اعضای انجمن

راه آهن حمل ونقل
مدیرعامل: 

عباداله فروزش

قطارهای مسافری و 
باری جوپار
مدیرعامل: 

محمد کریمی

ریل سیرکوثر
مدیرعامل: 

ابوالقاسم سعیدی

آهن ریل کاران
مدیرعامل:

 حسن منجزی پور

بهتاش سپاهان
مدیرعامل: 

خیراله سلیمیان

حمل و نقل بین المللی کشتیرانی 

برادران مجدپور
مدیرعامل:

 مجید مجدپور

حمل و نقل ترکیبی 
کشتیرانی ج.ا.ا

مدیرعامل: 
اسداله غالم پور

توسعه حمل و نقل 
ریلی پارسیان

مدیرعامل:  سیدعلیرضا 
حسینی طباطبایی

 حمل و نقل چندوجهی 
سایپالجستیك

مدیرعامل: 
فریور رنجبران

بیکران قشم
مدیرعامل: 

سیروس ظریف راد

ریل ترابر فجر
مدیرعامل:

 احمد هراتی

ریل پرداز سیر
مدیرعامل: 

فرهنگ طلوعی

ریل کاران ورسك
مدیرعامل: 

ابراهیم نصیری دهقان

سمند ریل
مدیرعامل: 

امیررضا طاهریان

ریل پارس سینا 
مدیرعامل: 

حامد نوروزی 

چند وجهی فوالد 
لجستیك
مدیرعامل: 
احمد رویایی

فوالدریل توس
مدیرعامل: 

غالمرضا میالنلو

مهندسی ساختمان و 
تأسیسات راه آهن )باالست(

مدیرعامل:
حمیدرضا ترقی

حمل ونقل ریلی 
رجا

مدیرعامل: 
محمد رجبی

تلفن:66424900-12
نمابر: 66421216

تلفن: 031-36245010
نمابر: 031-36282026

تلفن:88347447
نمابر: 88303341

تلفن: 88797899
نمابر: 88770459

تلفن:46100980-9
نمابر:46100980-9

تلفن: 88048991-3
نمابر: 88043226

تلفن: 051-38112226-8
نمابر:051-38112229

تلفن: 88955851
نمابر: 88963868

تلفن: 88310880
نمابر: 88963868

تلفن: 88727253-8
نمابر: 88727033

تلفن: 77624770
نمابر: 77645689

تلفن: 44780195
نمابر: 48279329

تلفن: 88140660
نمابر: 88303953

تلفن: 75462000
نمابر:26294413

تلفن:55250931-7
نمابر: 55248782

تلفن: 88871737
نمابر: 88850870

ترکیب حمل و نقل
مدیرعامل: 

سبحان نظری

تلفن: 66915183-5
نمابر: 66915187

توکا ریل
مدیرعامل: 

محسن سعیدبخش

تلفن: 031-36690282-5
نمابر: 031-36684754

تلفن:031-36734401-2
فکس:  031-36734403 

تلفن: 44281610-2
نمابر: 44281613

تلفن:57851
نمابر: 57851 داخلی 8

 آسیا سیرارس
مدیرعامل: 

سجاد شیرمحمدلو

تلفن: 031-36505026
نمابر: 031-36504798

تلفن: 061-32274515
نمابر: 061-32274515

شرکت های عضو انجمن صنفی شرکت های 
حمل ونقل ریلی و خدمات وابسته 

با ما تماس بگیرید

22668656

جهت سفارش 
تبلیغات در ماهنامه

راهوار نیرو آریا
مدیرعامل: 

مسعود استاد عظیم

تلفن:44881770
نمابر: 88198690
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 راه آهن شرقی بنیاد
مدیرعامل: 

علی اصغر وفاجو

ریل ترابر سبا
مدیرعامل: 

سید جواد ساداتی

مهتاب سیرجم
مدیرعامل: 
ناصر غفاری

نورالرضا
مدیرعامل: 

سید رسول میراحمدی

تجهیزات ناوگان 
ریلی البرز نیرو

مدیرعامل: 
مجتبی لطفی

ناوگان ریل 
الوند نیرو
مدیرعامل:

 ابراهیم پاشنا

پارسیان ریل شرق
مدیرعامل: 
محمد رضایی

تجارت کوشش 
سپاهان

مدیرعامل: 
شکراله شفیع زاده

چرخ ریل راهبر
مدیرعامل: 

حمید محمد ظاهری

راهبر سیر سمنگان
مدیرعامل:   

محمد اسالمی

سیمرغ آهنین
مدیرعامل: 
محمود قیام

سفیر ریل آسیا
مدیرعامل: 

محمد خان احمدی

مهندسی  و بازرگانی 
راهیان عصر دایا

مدیرعامل:
مرجان عالیوند

ماربین)قطارسبز( 
مدیرعامل: 
محمود امامی

 لکوموتیو ریل اروند
مدیرعامل: 
علی قبادی

راه آهن کشش
مدیرعامل: 

جواد طاهر افشار

گهر ترابر سیرجان
مدیرعامل: 

محمد انجم شعاع

پیشگامان رسانه 
پارس

مدیرعامل:
مهدی جعفری ندوشن

رهپویان سایناتجارت 
ابریشم )رستا(

مدیرعامل: سیدجلیل 
سیدحسنی 

تلفن: 41468000 
نمابر: 88531569

تلفن: 88480004
نمابر: 88724989

تلفن: 88813978-80
نمابر: 88322226

تلفن: 88800935
نمابر: 88909775

تلفن: 88705707
نمابر: 88552898

تلفن: 23154182
نمابر:23154182

مدیرعامل:سید مرتضی 
علی احمدی

تلفن: 035-38267401
نمابر: 035-38267401

تلفن: 22784026
نمابر: 22784062

تلفن: 88760877
نمابر: 88769573

تلفن:031-36701161
نمابر: 031-36694994

تلفن: 88840520
نمابر: 88829424

تلفن: 66121174
نمابر: 66121182

تلفن: 43457
نمابر: 86071731

تلفن: 035-38262552
نمابر: 035-38262554

تلفن:55399350 
نمابر: 55399350

تلفن: 051-32253006
نمابر:  051-32253006

تلفن: 55464601
نمابر: 55668541

تلفن:88048991-2
نمابر:88043226

تلفکس: 22921222 تلفن:88984182
نمابر:88984182

تلفن:66939440
فکس: 66916188

تلفن: 035-36296500
نمابر:035-36244442

صدرکارکیا
مدیرعامل:

داوود فوالدی

تلفن: 33624595 -086    
نمابر: 34120301 -086 

تعمیرات و توسعه بهره 
برداری ریلی مپنا

مدیرعامل:
سینا عباسی

تلفن:   23152239
نمابر:   55650652

پرسی ایران گاز
مدیرعامل: 

حمیدرضا حدادی

تلفن: 88900141-7
نمابر: 88905951

شرکت حمل و نقل 
چند وجهی مپنا
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اعضای انجمن

با ما تماس بگیرید

جهت سفارش 

تلفن: 55125823
نمابر: 55126024

تلفن: 051-37127383
نمابر: 051-37127450

تلفن: 86083783
نمابر: 88850629

تلفن: 88730901 
نمابر: 88732009

تلفن: 88889026
نمابر: 88879178

تلفن: 88471958
نمابر: 88403968

تلفن: 26149685
نمابر: 26149654

تلفن: 44942749
نمابر: 44942642

تلفن: 22886853 
نمابر: 22886852

تلفن: 076-33686763
نمابر: 076-33686578

تلفن: 051-33446900
نمابر: 051-33446900

تلفن: 86036741
نمابر: 86036752

تلفن: 88660349
88667953        
نمابر: 88101204

تلفن: 22912295    
نمابر: 22912357

تلفن: 33376640 - 017
نمابر: 32242155 - 017

تلفن: 88757805
نمابر: 88500634

تلفن: 37687989 - 051
نمابر: 37687989 - 051

تلفن: 88757804
نمابر: 88500634

تلفن: 91006886
نمابر: 43853755

تلفن:55125737
نمابر: 55125738

تلفن: 013-44442596
نمابر:013-43425373

تلفن: 65010465 

مدیرعامل :
 احمد استادحسین

پیشتاز راه و شهر

تلفن: 55382286 
فکس : 55125811 

تلفن: 22976310  
فکس : 22976340 

تلفن: 77977289   
فکس : 77945183 

تلفن:031-36650061-3    
فکس :031-36650061 

مدیرعامل :
حسن معصوم وند هل آباد 

مدیرعامل :
معصومه ریاضت

مدیرعامل :
روزبه معصومی

مدیرعامل :
علی ابدالی

توسعه تجارت بهین صدرا گستر رایکا 
ایرانیان

 اصفهان کفریز نیرو صنعت روزبه
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تلفن: 88660349
88667953        
نمابر: 88101204

بهین لجستیك ایرانیان
مدیرعامل:
ایوب خزائی

تلفن: 22912295    
نمابر: 22912357

تلفن:  051-33011 
فکس : 051-33011 

مدیرعامل :
محمدرضا تفقدی

شرکت نگین رز 
خراسان

تلفن:  41989000 
)داخلی9650( 

فکس : 88728564 
تلفن: 24580000   
فکس : 24580999 

تلفن: 88544775-6    
فکس : 88746844 

تلفن: 81981001-3     
فکس : 26404416 

مدیرعامل :
مدیرعامل :مهدی جمشیدیان

میرنیما قاضی 
مدیرعامل :

مدیرعامل :سیامك سراج اکبری
نریمان مطهری

سپهران ریل راسا
توسعه ناوگان ریلی صنعت ریلی ساتراپعلی بابا

مپنا
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