
سهم 12 درصدی از جابجایی کل بار ریلی در کشور؛ 
عملکرد نامناسب حمل و نقل ریلی در جذب بار

گفت و گو با مهندس مهدی جمشیدیان 
مدیرعامل شرکت سپهران ریل راسا 

شرکت سَپهران ریل راسا )سهامی خاص( به عنوان بازوی ریلی یکی از شرکت های بزرگ فعال در حوزه کشتیرانی و لجستیک بین المللی از سال 13۹۹ فعالیت خود 

را با دو هدف اصلی توســعه زیرســاخت و ناوگان ریلی باری و افزایش ســهم بازار آغاز نموده و با بهره گیری از نیروهای متخصص و باتجربه صنعت ریلی کشــور در زمینه 

حمل و نقل داخلی و بین المللی اقدام به ارائه خدمات بر پایه حمل ریلی می نماید. خبرنگار فصلنامه ندای حمل و نقل ریلی گفت و گویی با مهندس مهدی جمشــیدیان 

مدیرعامل شرکت سپهران ریل راسا داشته که به شرح آن می پردازیم:

چه  شرکت  ملکی  ناوگان  تعداد  حاضر  حال  در 
تعدادی است؟

ســَپهران ریل در بدو ورود به بازار، ضمن اقدام 
به ســرمایه گذاری به ارزش بالغ بــر 12000 میلیارد 
ریال ســفارش تعداد 600 دســتگاه واگن لبه کوتاه 
ویژه حمل کانتینــر و چند منظوره از تولید کنندگان 

داخلی داده است. 
نظــر به حوزه فعالیت گروه این شــرکت در ارائه 
خدمــات شــقوق مختلــف حمــل و نقل بــه ویژه 
خدمــات حمــل دریایی و جــاده ای و بهره مندی از 
ناوگان کشــتیرانی و همچنیــن ظرفیت باالی حمل 
کانتینــری، فاز اول این واگن ها تعداد 50 دســتگاه 
واگــن 26 متری مخصوص حمل کانتینر اســت که 
در نیمه نخســت ســال جــاری تحویــل می گردد و 
مابقی طی مدت 2 سال تولید، تحویل خواهد شد. 
ایــن نوع واگن برای نخســتین بار در داخل کشــور 
طراحی و تولید شــده و هر واگن قادر خواهد بود 
به صورت همزمان در هر ســرویس حمل کانتینری 

به میزان TEU 4 را به انجام برساند.

چه برنامه ای برای افزایش ظرفیت ناوگان دارید؟ 
در زمینه ســرمایه گذاری در حوزه نــاوگان ریلی، 
در برنامــه میــان مــدت شــرکت خرید تعــداد 900 
دســتگاه انــواع مختلــف واگــن عــالوه بــر تعداد 
موجود پیش بینی شــده است و امیدواریم بتوانیم 
با استفاده از مشــوق های سرمایه گذاری موجود تا 

ســال 1404 تعداد 1500 دستگاه واگن باری ملکی 
در اختیار داشته باشیم.

ضمنــا بــا توجــه بــه زمینــه فعالیت شــرکت، 
برنامه هایــی در خصــوص ســرمایه گذاری در حوزه 
زیرســاخت نیــز پیش بینــی شــده اســت. از جمله 
این برنامه هــا می توان به تامیــن تجهیزات تخلیه 
و بارگیــری مکانیزه بــه ویژه کانتینــری و همچنین 
احداث انبارهایی در مبادی و مقاصد بارگیری اشاره 

کرد.

چه  واگن  دستگاه  هر  برای  شده  تمام  قیمت 
مبلغی است؟ 

واگنهای مورد سفارش سپهران ریل از نوع واگن 
مســطح 26متری حمل کانتینر می باشند و در عین 
حــال که توســط طراحــان داخلی در داخل کشــور 
طراحــی و تولید می گــردد، برخی قطعات آن نیز از 
برندهای معتبر اروپایی ثبت ســفارش شده است. 
لذا قیمت تمام شــده هر دستگاه از این نوع واگن 

حدود 20 میلیارد ریال است.

موانع و مشکالت شرکت های بهره بردار در حوزه 
ریلی چیست؟

همان طور که می دانید ماموریت و وظیفه اصلی 
شرکت های مالک واگن جابجایی بار از مبدا بارگیری 
به مقصد نهایی می باشــد. همواره دو فاکتور مهم 
ســرعت و هزینــه حمل بــرای صاحبان بــار جهت 

انتخاب شــیوه حمل و نقــل کاالی خود از اهمیت 
باالیی برخوردار است.

در حــال حاضــر ســهم حمــل و نقــل ریلــی از 
جابجایــی کل بــار در کشــور حدود %12 میباشــد و 
این میزان بیانگر این اســت کــه حمل و نقل ریلی 
نتوانســته در جذب بارهای موجود عملکرد خوبی 
داشــته باشد. یکی از اصلی ترین دالیل پایین بودن 
ســهم حمل ریلی، بهره وری پایین واگن ها نســبت 
به ظرفیت خطوط موجود در کشــور است. مطابق 
قانون دسترســی آزاد به شبکه ریلی، هر واگن باید 
به صورت روزانه 300 کیلومتر ســیر داشــته باشد، 
درصورتی کــه در وضعیت کنونــی در بهترین حالت 
نیمی از این میزان تحقق می یابد. عوامل مختلفی 
در به وجود آمدن این مشکل نقش دارند از جمله 
کمبــود لکوموتیو گرم، کمبــود قطارهای برنامه ای، 
سیســتم ســیر و حرکت ســنتی و غیر پیشــرفته و 
سیســتم تخلیه و بارگیری غیــر مکانیزه که همه ی 
این موارد موجب کاهش ســرعت بازرگانی و عدم 

مطلوبیت بهره وری در شبکه ریلی می گردد.
ریلــی،  بخــش  در  ســرمایه گذاری  زمینــه  در 
خوشــبختانه با تالش های صورت گرفته در راه آهن 
ج.ا.ایــران امــکان بهره منــدی بخــش خصوصی از 
مشــوق های ســرمایه گذاری نظیــر یارانه مــاده 12 
قانــون رفع موانــع تولید رقابت پذیر و تســهیالت 
تبصــره 18 قانــون بودجــه فراهــم آمده اســت و 
این مهــم درحال حاضر موجــب افزایش تقاضا و 
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سفارش ناوگان ریلی جدید از تولیدکنندگان داخلی 
شــده اســت. اما با وجود ایــن که ســرمایه گذاران 
بخش خصوصی روی این مشوق ها حساب ویژه ای 
باز کرده و آن ها را در صورت های مالی و طرح های 
توجیهی خود لحاظ می نمایند، شاهد طوالنی بودن 
رویه ها و مدت زمان پرداخت این گونه تســهیالت 
هســتیم که این امر در عیــن حال موجب افزایش 

دوره بازگشت سرمایه طرح ها خواهد شد.
از طرفی باید در نظر داشــت که با افزایش شمار 
ناوگان ریلی کشور، باید به همان نسبت به موضوع 
توســعه خطوط ریلی به ویژه در گلوگاه ها و مناطق 
عمده حمل بار توجه شــود. طبعــا دو خطه کردن 
مسیر در برخی مناطق موجب روان تر شدن ترافیک 
مســیر و در عین حــال افزایش بهــره وری راه آهن 
کشــور خواهد شــد. همچنین توجه بــه احداث و 
توســعه مناطق لجستیکی مناسب به منظور ایجاد 
ارتبــاط و هماهنگی میان مدهای مختلف حمل و 

نقل ضروری و الزم است.
مشــکالت دیگــری نظیــر عــدم اتصــال ریلــی 
چشــمه های بار به شبکه ریلی و همچنین افزایش 
بی رویــه قیمت برخــی ادوات نــاوگان مانند چرخ 
و محــور نیــز وجــود دارد که جمیــع آن ها موجب 
افزایش بهای تمام شــده حمل ریلــی و عدم توان 
رقابــت بــا رقیب دیرینــه خود یعنی حمــل و نقل 

جاده ای خواهد شد. 
البتــه رفــع این گونه موانع و مشــکالت را نباید 
تنها وظیفه شرکت راه آهن ج.ا.ایران تلقی کرد بلکه 
ســایر سازمان های دولتی نیز درخصوص این موارد 
مســئولیت داشــته و باید ضمن ایفای نقش موثر 
خود، زمینه را برای ورود هرچه بیشتر و بهتر بخش 
خصوصــی فراهم آورنــد. در مجموع امید اســت 
ضمن برطرف شــدن این گونه مشــکالت در آینده، 
شــاهد رشد و اعتالی صنعت ریلی کشور به عنوان 
یک شیوه حمل و نقل پاک، ایمن و ارزان باشیم.

به عنوان سخن آخر اگر صحبتی برای گفتن دارید 
بفرمایید.

آنچه مسلم است با افزایش میزان بار و ظرفیت 
محــدود نــاوگان جــاده ای، و همچنیــن افزایــش 
حامل های انرژی در برنامه های آتی دولت، بزودی 
شــاهد اقبــال بیشــتر صاحبان کاال نســبت به ریل 
خواهیم بود که از ابتدای سال جاری به عینه قابل 
مشــاهده اســت و با این روند، پیش بینی می شود 
بیشــتر و بیشــتر هم شود. حال نقش حمل و نقل 
ریلی به عنوان راهکاری امن و مطمئن وجود دارد 
کــه فرصتی طالیــی را بــرای صنعت ریلــی فراهم 

آورده است. 
این بدان معنی اســت کــه تمامی ارکان صنعت 
اعــم از شــرکت راه آهن، شــرکت های مالک واگن، 
شــرکت های فورواردری باید بیش از گذشته تالش 
نمایند تا با افزایش بهره وری سهم بیشتری از حمل 

و نقل را در کشور به دست آورند. 
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