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عباس قربانعلی بیک،
کارشناس حوزهی ریلی

ــه  ــافران ب ــن و مس ــرای راه آه ــه ب ــکاری ک ــل  ان ــر قاب ــای غی ــود مزیت ه ــا وج ــهد، ب ــران- مش ــن ته ــردن راه آه ــی ک برق
ــت.  ــده اس ــرا درنیام ــه ی اج ــه مرحل ــوز ب ــده، هن ــل  آم ــروع آن به عم ــرای ش ــه ب ــی ک ــای فراوان ــال دارد و تالش ه دنب
ــرح،  ــن ط ــای ای ــمردن مزیت ه ــن برش ــن ضم ــل راه     آه ــور بین المل ــزی و ام ــبق برنامه     ری ــاون اس ــک، مع ــاس قربانعلی     بی عب

ــد. ــی می دان ــرکت های داخل ــه ش ــت دادن ب ــرای آن را فرص ــرای اج ــکار ب ــن راه بهتری
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ــن  ــازی راه آه ــروژه ی برقی س ــی در  پ ــه مزیت های چ
تهــران- مشــهد وجــود دارد کــه ایــن پــروژه را حائــز 

اهمیــت کــرده اســت؟

ــر اســت به وســیله ی  ــروژه بهت ــن پ ــه نظــر شــما ای ب
ــرکت های  ــا ش ــود، ی ــام ش ــی انج ــکاران داخل پیمان

ــه شــوند؟ ــه کار گرفت خارجــی ب

برقــی ســازی راه آهــن تهــران- مشــهد بهتــر اســت 
بــا چــه مدلــی بــه اجــرا درآیــد؟

شــرکت های داخلــی توانمنــدی و تجهیــزات و دانــش 
فنــی الزم را بــرای ایــن کار دارنــد؟

واگـــذاری ایـــن طـــرح بـــه شـــرکت های خارجـــی بـــا توجـــه بـــه 
ـــا  ـــل تحریم ه ـــم، مث ـــا آن مواجهی ـــر ب ـــال حاض ـــه در ح ـــکالتی ک مش
ـــر  ـــون حاض ـــه اکن ـــکا ک ـــل  ات ـــای قاب ـــود طرف ه ـــع و نب ـــود مناب و کمب
بـــه همـــکاری باشـــند، چنـــدان امکان پذیـــر بـــه نظـــر نمی رســـد. 
ــرای  ــرایط، اجـ ــن شـ ــا ایـ ــه بـ ــترس ترین گزینـ ــن و در دسـ بهتریـ
ایـــن پـــروژه به وســـیله ی شـــرکت ها و پیمانـــکاران داخلـــی اســـت. 
نکتـــه ای کـــه بایـــد مـــد نظـــر قـــرار گیـــرد ایـــن اســـت کـــه بایـــد 
ـــروژه صاحـــب   ـــن پ ـــرای اجـــرای ای ـــی ب ـــکاران داخل ـــم پیمان کمـــک کنی
ـــود  ـــات خ ـــراً در بیان ـــم اخی ـــری ه ـــد. رهب ـــد کنن ـــوند و رش ـــه ش تجرب
ــد؛ بایـــد بـــه شـــرکت های بخـــش خصوصـــی و شـــرکت های  گفتنـ

دانش بنیـــان فرصـــت رشـــد بدهیـــم. 

شـــاید در ابتدای امر آمادگی و توانمندی کامل را نداشـــته باشـــند. 
بنابرایـــن؛ ما می توانیـــم پروژه هـــای کوچک  مقیـــاس دیگر مثل 
برقی کـــردن آذرشـــهر- مراغه یا تهـــران- پرنـــد و ... را به آن ها 
واگذار کنیـــم، تا آن جـــا تجربه  انـــدوزی کنند و توانمند شـــوند 
و بعـــد تهران- مشـــهد را بـــه چند بخـــش تفکیک کنیـــم و به 
پیمانـــکاران صاحـــب  تجربه ای که رشـــد و صالحیـــت آن ها را در 
پروژه هـــای کوچک تـــر قبلـــی دیده ایـــم، واگذار کنیـــم. در حال 
حاضـــر تصور نمی کنـــم پیمانکاران مـــا صاحب چنیـــن تجربه ای 
باشـــند. اما شـــرکت های داخلی اعـــالم آمادگی کرده انـــد و باید 
بـــه آن ها فرصـــت داد. من معتقـــدم توانایی الزم در شـــرکت های 
مـــا به صورت بالقـــوه وجود دارد. خـــط متروی کرج به هشـــتگرد 
را شـــاید بتوان نوعی تمرین به شـــمار آورد که توســـط پیمانکاران 
داخلـــی انجام  شـــده اســـت و قطعـــاً اگـــر پروژه هـــای کوچک  
مقیاس دیگـــری به آن ها ســـپرده شـــود، توانمندتر می شـــوند و 
نهایتـــاً می توانند برقی ســـازی خط آهـــن تهران- مشـــهد را هم  
در صورتـــی بـــه بخش هـــای کوچک تر تقســـیم و تفکیک شـــود  

دهند. انجـــام  به خوبی 

ـــران-  ـــن ته ـــردن راه آه ـــی ک ـــی برق ـــدف اصل ـــه ه ـــه این ک ـــن نکت اولی
ـــر  ـــه ی سربه س ـــتا نقط ـــن راس ـــت. در ای ـــا اس ـــش هزینه ه ـــهد، کاه مش
کـــه ظرفیـــت برتـــری اقتصـــادی برقـــی کـــردن را نشـــان می دهـــد، 
ـــران-  ـــن ته ـــافر راه آه ـــل مس ـــع حمل ونق ـــت. در واق ـــده اس ـــف  ش تعری
ــی  ــته و برقـ ــر گذشـ ــه ی سربه سـ ــه از نقطـ ــت کـ ــهد سال هاسـ مشـ

ــادی دارد. کـــردن ایـــن خـــط به وضـــوح توجیه پذیـــری اقتصـ
برآوردهـــا نشـــان می دهـــد صرفه جویـــی مســـتقیم ســـال اول 
ــد  ــارد دالر خواهـ ــک میلیـ ــدود یـ ــروژه، حـ ــن پـ ــرداری از ایـ بهره بـ
ــز  ــوخت نیـ ــون دالر سـ ــا میلیـ ــاالنه ی صدهـ ــی سـ ــود. صرفه جویـ بـ
ــن  ــتر ایـ ــادی بیشـ ــه اقتصـ ــه توجیـ ــه بـ ــت کـ ــدی اسـ ــث بعـ بحـ
ــد  ــافران از بُعـ ــرای مسـ ــن کار بـ ــت ایـ ــد. مطلوبیـ ــرح می انجامـ طـ
ــر،  ــوی دیگـ ــت. از سـ ــر آن اسـ ــاز دیگـ ــم امتیـ ــه هـ ــت و هزینـ وقـ
وابســـتگی به مراتـــب کمتـــر لکوموتیـــو برقـــی نســـبت بـــه دیزلـــی و 
ـــد از  ـــم نبای ـــی را ه ـــه دیزل ـــبت ب ـــی نس ـــو برق ـــه کاری لکوموتی آماده ب

یـــاد بـــرد.
قابلیـــت اعتمـــاد قطـــار برقـــی از دیـــزل بیشـــتر اســـت و در مقابـــل 
ـــه  ـــه البت ـــر اســـت ک ـــی کمت ـــم خیل ـــی ه ـــداری قطـــار برق ـــه ی نگه هزین
ـــوارد  ـــن م ـــود. ای ـــه می ش ـــه آن اضاف ـــی ب ـــط برق ـــداری خ ـــه ی نگه هزین
ــبت  ــی نسـ ــار برقـ ــت قطـ ــه مزیـ ــد کـ ــم می دهـ ــت هـ دست به دسـ
به قطـــار دیزلـــی بـــه نحـــو غیـــر قابـــل  چشم پوشـــی در ایـــن مســـیر 
ـــه  ـــت ک ـــن  دس ـــی از ای ـــروژه و پروژه های ـــن پ ـــر ای ـــد و اگ ـــتر باش بیش
ـــی شـــوند، سوبســـید بخـــش مســـافری  ـــد، عملیات ـــه اقتصـــادی دارن توجی
را در حـــوزه ی ریلـــی کاهـــش می دهنـــد و راه آهـــن را از بحـــران نـــا 

تـــرازی درآمدهـــا و هزینه هـــا نجـــات خواهنـــد داد.

ـــردن  ـــی ک ـــل در برق ـــال قب ـــدود 12 – 13 س ـــدل را ح ـــن م ـــا ای  م
ـــوی  ـــه و الگ ـــن؛ تجرب ـــم. بنابرای ـــام دادی ـــهر انج ـــز- آذرش ـــار تبری قط
ـــه  ـــا توج ـــت ب ـــر اس ـــم. بهت ـــر را داری ـــاس کوچک ت ـــن کار در مقی ای
بـــه حجـــم ایـــن پـــروژه کار را بـــه بخش هـــای مختلـــف تفکیـــک 
کنیـــم و هـــر بخـــش بـــه عهـــده ی پیمانـــکار جداگانـــه گذاشـــته 
شـــود کـــه به عنـــوان  مثـــال برقـــی کـــردن خـــط بـــا یـــک یـــا 
چنـــد پیمانـــکار انجـــام شـــود و لکوموتیـــو بـــا پیمانـــکار دیگـــری 
ــیله ی شـــرکت دیگـــری  ــم به وسـ ــود و کلیـــت کار هـ ــاخته شـ سـ

مدیریـــت شـــود و به صـــورت هماهنـــگ پیـــش بـــرود. 
ـــم و در  ـــام دادی ـــن کار انج ـــرای ای ـــه ای ب ـــا مناقص ـــال 1386 م در س
ـــرکت های  ـــیوم ش ـــه کنسرس ـــه ک ـــده ی مناقص ـــم برن ـــال 1387 ه س
ـــه دلیـــل اعمـــال ســـالیق  ـــود، تعییـــن شـــد کـــه ب ـــی ب ـــی و اروپای ایران
ـــا  ـــرکت کنندگان ب ـــی از ش ـــت، یک ـــت نادرس ـــی و رد صالحی مدیریت

ـــد.   ـــال گردی ـــور ابط ـــی کل کش ـــازمان بازرس ـــت س دخال
ــروه  ــک گـ ــوی یـ ــی کار از سـ ــس از مدتـ ــز پـ ــال 1392 نیـ سـ
اقتصـــادی در قالـــب ســـرمایه گذاری BOT، به صـــورت تـــرک 
ـــد  ـــد. بمان ـــذار ش ـــی واگ ـــرکت چین ـــک ش ـــه ی ـــه ب ـــریفات مناقص تش
کـــه ایـــن کار نهایتـــاً بـــا وجـــود رســـیدن بـــه نقطـــه ی قـــرارداد، 
طـــرف چینـــی 5 ســـال مـــا را معطـــل کـــرد و ســـرانجام هـــم پـــا 

پـــس کشـــیدند. 
در آن مقطـــع مـــا لکوموتیـــو و خـــط برقـــی را ادغـــام کردیـــم و 
ـــدل را در  ـــن م ـــن ای ـــم. م ـــه دیدی ـــت و یکپارچ ـــروژه را یکدس کل پ
ـــیوم  ـــک کنسرس ـــه ی ـــر آن ک ـــم. مگ ـــب نمی بین ـــی مناس ـــرایط کنون ش
ــد. آن  ــای کار بیاینـ ــی پـ ــد داخلـ ــرکت های توانمنـ ــی از شـ بزرگـ
ـــتری  ـــی بیش ـــی هماهنگ ـــرایط فعل ـــا ش ـــن ب ـــر م ـــه نظ ـــه ب ـــی ک مدل
ــپردن آن  ــر و سـ ــای کوچک تـ ــه بخش هـ ــروژه بـ ــک پـ دارد، تفکیـ
ـــد  ـــم نبای ـــی را ه ـــکاران داخل ـــت. پیمان ـــی اس ـــکاران داخل ـــه پیمان ب

ـــم. ـــروژه کنی ـــن پ ـــی وارد ای ـــه ی قبل ـــی و تجرب ـــدون ارزیاب ب
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بــرای تأمیــن مالــی ایــن پــروژه چــه راهــکاری 
ــود دارد؟ وج

ــروژه  ــن پ ــی در ای ــرکت های چین ــور ش ــرای حض ب
ــود دارد؟ ــکاری وج ــه راه چ

ــران-  ــار ته ــردن قط ــی ک ــی برق ــن مال ــرای تأمی ــب ب ــکار مناس راه
ــدی  ــزم و اراده ی ج ــد ع ــکار نیازمن ــن راه ــا ای ــود دارد. ام ــهد وج مش
ــرای  ــار ب ــک  ب ــا ی ــروژه اســت. م ــن پ ــرای اجــرای ای سیاســت گذاران ب
ایــن پــروژه بــه منابــع خارجــی متکــی شــدیم و دیدیــم کــه چینی هــا 
ــه  تناســب کار  ــد ب ــن؛ بای ــاندند. بنابرای ــرانجام نرس ــه س ــاً کار را ب نهایت
عظیمــی کــه قــرار اســت انجــام شــود، الزم اســت روش تأمیــن مالــی 

ــم.  ــف کنی ــرای آن تعری ــه داخــل را هــم ب منعطــف و متکــی ب

ــه چیــن و فرصت هــای  ــرم جمهــور ب ــه ســفر رییــس محت ــا توجــه ب ب
ــی  ــن برخ ــرای تأمی ــی ب ــرکت های چین ــوان از ش ــده، می ت ــاد ش ایج
ــاوگان  ــن ن ــز تأمی ــکاری و نی ــی پیمان ــی و حت ــط برق ــزات خ تجهی
خودکشــش بــا ســرعت 250 نیــز بــا مالحظاتی اســتفاده کــرد. در تأمین 
ــی  ــی دارد. ول ــن قابلیت های ــم  چی ــافری ه ــی مس ــای برق لکوموتیوه
تجربــه ی عملــی و گســترده ی ســاخت لکوموتیوهــای مســافری ســرعت 
ــرد  ــان و رویک ــزرگ ایش ــش ب ــل جه ــم به دلی ــه آن  ه ــدارد ک 200 ن
ــه  ــته ب ــه ی گذش ــیر از دو ده ــن سریع الس ــاخت راه آه ــعه ی زیرس توس
ــاری  این طــرف بــود. البتــه نبایــد فرامــوش کنیــم کــه لکوموتیوهــای ب

ــرار دارد.  ــان ق ــا در جه ــراز بهترین ه ــون در ت ــن هم اکن چی

گزارش هایــی کــه از رکوردشــکنی قطارهــای سریع الســیر در برخــی 
ــبکه های  ــه در ش ــا فرانس ــوئد ی ــا س ــن ی ــل چی ــان مث ــورهای جه کش
اجتماعــی و رســانه ها می بینیــم، نبایــد انتظــارات مــا از قطــار برقــی 
ــه درآورد. ایــن درســت اســت  ــه شــکل غیــر واقع بینان تهــران- مشــهد را ب
ــه ثبــت  ــر در ســاعت برخــی کشــورها ب کــه ســرعت حــدود 600 کیلومت
رســیده اســت. امــا حداکثــر ســرعت عملیاتــی قطــار سریع الســیر در دنیــا 
به صــورت اســتثنا از 350 کیلومتــر در ســاعت، در کشــور چیــن فراتــر رفتــه 

اســت. 
هــدف مــا هــم در ایــران بــا برقــی کــردن خــط موجــود رســیدن بــه  ســرعت 
250 کیلومتــر در ســاعت بــوده اســت. امــا بــا ایــن قیــد کــه بهره بــرداری را 
بــا ســرعت 160 کیلومتــر در ســاعت )قابلیــت فعلــی خــط و نــاوگان( شــروع 
کنیــم. بــه  ایــن  ترتیــب ظــرف 2 تــا 3 ســال می توانیــم به ســرعت حــدود 
200 کیلومتــر در ســاعت و بعــد از ایــن کــه قطارهــای خودکشــش وارد ایــن 
مســیر شــدند، به ســرعت 250 کیلومتــر در ســاعت برســیم. راه آهــن تهران- 
مشــهد اگــر بخواهــد ســرعت های بیشــتری پیــدا کنــد و قطــار سریع الســیر 
بــا ســرعت 350 کیلومتــر در ســاعت داشــته باشــیم، بایــد خــط مســتقل 
دیگــری بــرای آن در نظــر بگیریــم و آن هــم در فازهــای مختلــف بایــد انجام 
شــود. ایــن کار طــی یــک دهــه انجــام  شــدنی اســت. امــا بایــد اراده ی الزم 
بــرای آن وجــود داشــته باشــد. بــه هــر شــکل ابتــدا بایــد راه آهــن برقــی را 
عملیاتــی کنیــم و بعــد بــر بســتر ایــن راه آهــن، قطــار سریع الســیر را هــم 
ــی را  ــد ســرمایه گذاری هنگفت ــن صــورت بای ــر ای ــم. در غی ــدازی کنی راه ان

ــم. ــف و بی ثمــر نگه داری ــه متوق ــرای 3 ده ب

بــا اجــرای ایــن پــروژه چــه ســرعتی را از ایــن قطــار 
برقــی بایــد انتظــار داشــته باشــیم؟


