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فصلنامه انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته

6

و  پیش بینی  امکان  بله.  می کنم،  عرض  اطمینان  با 
این  دست کاماًل وجود  از  از وقوع حوادثی  جلوگیری 
قبل  روز  از چندین  را هواشناسی  اصل موضوع  دارد. 
اطالع رسانی کرده بود. اما گویا در راه آهن هیچ تصوری 
از سیر قطار و امکان بروز مشکل وجود نداشته است! 
به نظر می رسد به رغم اهمیت فراوان این پیش بینی، 
بر  پیش گیری  و  مقابله  فکر  به  راه آهن  ارشد  مدیران 

نیامده اند.

ــی و  ــکان پیش بین ــما ام ــر ش ــه نظ ب
ــل  ــی مث ــوع حوادث ــری از وق جلوگی
یــخ زدن قطــار تهــران- مشــهد، 

وجــود دارد؟

بــا  راه آهــن  مواجهــه ی  نحــوه ی 
ســیر  در  پیش آمــده  مشــکل 
قطارهــای مســافری را چگونــه ارزیابی 

؟ می کنیــد
سیر  در  پیش آمده  مشکل  در خصوص  به طور خاص 
بدترین  فریمان،  ایستگاه  در  مشهد  مسیر  قطارهای 

کشور  ریلی  حوزه ی  شما  نظر  به 
یا  و  برف  سنگین  بارش  مواقع  در 
و  زلزله  وقوع  یا  سیل  شدن  جاری 
سوانح دیگر چقدر آمادگی مقابله و 
امن  به صورت  سرویس دهی  تداوم 

دارد؟
این موضوع در دو سطح قابل  بررسی است. اول این که 
به لحاظ عملیاتی در حال حاضر کمترین آمادگی برای 
با حوادث احتمالی وجود دارد. جالب است  رویارویی 
سازمان،  سوانح  با  مواجهه  ارکان  از  یکی  که  بدانید 

احسان ساالری
کارشناس حوزهی ریلی

ساعت ها  مسافرین  اوالً  شد.  اتخاذ  ممکن  تصمیمات 
در ایستگاه فریمان سرگردان بودند. با توجه به این که 
تنها عامل بروز مشکل برودت هوا بود، امکان رفع نقص 
بعد،  مرحله ی  در  داشت.  وجود  قطار  سیر  و  موقت 
مشهد  مسیر  مسافری  قطارهای  تمامی  روز  دو  برای 
لغو شد. موضوعی که برای بدنه ی کارشناسی راه آهن 
بدترین  در  قطارها  سیر  دنیا  در  نیست.  قابل پذیرش 
شرایط ادامه می یابد تا کمک  حال مسافران باشد. اما 
این جا حمل ونقل جاده ای بدون توقف به کار خود ادامه 

داد و راه آهن سیر قطارهای خود را متوقف کرد!

قطار نجات راه آهن است. تا جایی که بنده اطالع دارم، 
حدود سه سال است که تاریخ تعمیرات اساسی این 
واگن ها منقضی شده و همچنان راه آهن درگیرودار عقد 
قرارداد و تعمیر اساسی این واگن ها است. این موضوع 
راه آهن  مسؤوالن  اشراف  و  دغدغه  از سطح  نمونه ای 
نشان می دهد. دومین  را  این  دست  از  به موضوعاتی 
مسأله، دانش و روش های مواجهه با مسأله در سطح 
متخصصان ریلی است. در این زمینه تقریباً کمبودی 
و  گذشته  سالیان  از  رسوب کرده  دانش  ندارد.  وجود 
متخصصان فارغ التحصیل از دانشکده های ریلی، اشراف 
کافی به مسائل داشته و امکان مدیریت و برنامه ریزی 
که  دارند  را  طبیعی  حوادث  و  بحران ها  با  مواجهه 
کمترین  راه آهن،  مدیریت  فعلی  دوره ی  در  متأسفانه 

توجه در به کارگیری کارشناسان شده است.

ــه  ــدام دوره ب ــما در ک ــاد ش ــه اعتق ب
ــی در  ــوزه ی ریل ــدن ح ــد ش توانمن
برابــر مخاطــرات طبیعــی بیشــتر 

ــد؟ ــه ش توج
به طورکلــی در ســاختار راه آهــن، کمیســیون های 
جلوگیــری از ســوانح نواحــی وظیفــه ی پیش گیــری  14
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ــی  ــا پدیده های ــوی ی ــرات ج ــی تغیی ــال؛ گاه ــن  ح ــا ای ــد. ب ــمار می آین ــه ش ــان ب ــران و جه ــفرها در ای ــن س ــزو امن تری ــی ج ــفرهای ریل س
طبیعــی مثــل بــرف و ســیالب، ســفر بــا قطــار را بــه تجربــه ای چالش برانگیــز بــرای مســافران تبدیــل می کنــد. نمونــه ی ایــن اتفاقــات را مدتــی 
قبــل در ســیر قطارهــای مســافری بــه مقصــد مشــهد بــا بــرودت هــوا و یخ زدگــی قطــار و ســرگردانی مســافران شــاهد بودیــم. بــه بهانــه ی این 
حادثــه گفتگویــی بــا احســان ســاالری کارشــناس حمل ونقــل ریلــی داشــتیم کــه ماحصــل آن ریشــه های ضعــف مدیریــت بحــران در راه آهــن 

ــه نمایــش می گــذارد را ب
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در  اول  است.  قابل  بررسی  منظر  دو  از  موضوع  این 
تقویت جایگاه  بیشتر و  به توجه  نیاز  ساختار موجود 
کمیسیون های پیشگیری سوانح است. در مرحله ی بعد، 
امکان استفاده از فناوری های نوین بابت پیش گیری از 
سوانح است که این امکان کاماًل فراهم است، اما به آن 

توجه الزم صورت نمی گیرد.

سوانح  و  وقایع  از  گرفته  صورت  مستندسازی های 
فرم های  کردن  پر  در حد  و  به صورت سطحی  قبلی 
به  توجهی  غالباً  و  بوده  سوانح  به  مربوط   2277
در  است.  نگرفته  صورت  سوانح  ریشه ی  تحلیل 
آموزش ها  هم  قبلی  تجربیات  از  آموزش  خصوص 
به صورت سینه به سینه بین افراد بوده و کمترین حد 
در  حالی که  در  است.  گرفته  صورت  مستندسازی 
همین مدیریت جدید راه آهن، پیشنهادهایی به منظور 
سوانح  ریشه ای  تحلیل  خصوص  در  دفتری  تشکیل 
متعدد راه آهن داده  شده و راه آهن به بهانه ی هزینه بر 
بودن، از انجام آن شانه خالی کرده و این موضوع را 
برخورد  این  وظیفه ی شرکت های خصوصی می داند. 
در  است«،  اولویت  »ایمنی  شعار  با  راه آهن  از سوی 

تناقض اساسی است.

ندارد،  یا وجود  این خصوص  دستورالعمل ویژه ای در 
بهره برداری  دستورالعمل  در  اما  ندارم.  اطالع  بنده  یا 
لکوموتیو و واگن و سایر تجهیزات، مسائل مربوط به 
عملکرد آن ها در دماهای پایین یا شرایط خاص بررسی 

و راهکارهای مربوط ارائه  شده است.

شرکت های خصوصی به صورت ویژه امکان دخالت در 
این گونه حوادث را ندارند. تنها با باال بردن سطح کیفیت 
تعمیرات و نگهداری ناوگان می توانند به بهبود وضعیت 
دخالت  ما،  جدی  پیشنهاد  اما  کنند.  کمک  موجود 
بیشتر انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی به 
در  بخش خصوصی  کلیه ی شرکت های  از  نمایندگی 

کمیسیون های جلوگیری از سوانح است.

از  جلوگیری  برای  ندارد.  وجود  جادویی  راهکار  هیچ 
در  طبیعی  خیلی  راهکارهای  مشکالت  این  همه ی 
دنیا وجود دارد. مثال سوزن شما باید مجهز به گرم کن 
باشد و گرم کن آن نباید خراب باشد. برای جلوگیری از 
ریزش کوه یا بهمن بایستی از قبل محل هایی که امکان 
سقوط بهمن یا کوه را دارد، شناسایی کنید و اقدام به 

احداث ترانشه و در صورت نیاز دیوار حائل کنید.

ــوع  ــش از وق ــد پی ــی بای ــه اقدامات چ
حــوادث و مخاطــرات طبیعــی در بخش 
ریلــی کشــور انجــام شــود کــه اکنون 

ــود؟ ــه می ش ــه آن توج ــر ب کمت

حـوادث طبیعـی و سـوانح بزرگـی که 
در شـبکه ی ریلـی طی سـال های قبل 
بـه وقـوع پیوسـته، چـه آموخته هایی 
بـرای ما داشـته و آیـا از ایـن تجربیات 
آسیب شناسـی،  و  مستندسـازی  بـا 

می شـود؟ اسـتفاده 

چه دسـتورالعملهایی در راهآهن کشور 
بـرای مواجهـه بـا حـوادث طبیعـی و 

سـوانح وجـود دارد؟

با  مقابله  در  خصوصی  شرکتهای  نقش 
حوادث طبیعی چیست و این شرکت ها 
را  مسؤولیت هایی  و  اقدامات  چه  باید 
برای کاهش خسارات و آسیب ها به عهده 

بگیرند؟

شبکه ی  و  خطوط  مشکالت  مهم ترین 
حوادث  وقوع  هنگام  در  کشور  ریلی 
طبیعی چیست؟ و آیا برای رفع مشکالتی 
بهمن  سقوط  سوزنها،  یخزدگی  مثل 
خطوط،  شدن  برف گیر  و  کوه  ریزش  و 
راهکارهای به روز و فناوری های نوین به 

کار گرفته  شده است؟

راه آهن در ایران حدود یک صد سال سابقه دارد و از 
قدیم االیام در مسیرهایی مثل زنجان به تبریز، فعالیت 
داشته است. تاکنون به دلیل برودت هوا همگی قطارها 
به مدت دور روز لغو نشده اند. درحالی که در بوران ها و 
بسته شدن جاده ها، این راه آهن است که سوخت و غذا 
و مسافران ضروری را به مقصد می رساند. این که این 
بار چنین اتفاقی افتاده، به  هیچ  وجه به ناوگان مرتبط 
میان  آمده  وجود  به  انقطاع  اصلی،  موضوعی  نیست. 
صاحب نظران  و  متخصصان  و  راه آهن  ارشد  مدیریت 
است و با دستور و شعار مسائل عملیاتی حل نشده، 
بلکه تشدید هم می شود. چطور سوخت اتوبوس ها یخ 
نمی زند، اما سوخت لکوموتیو راه آهن یخ می زند! مدار 
ترمز کامیون ها با هوای فشرده کار می کند. چطور مدار 
دچار  واگن ها  ترمز  مدار  ولی  است،  فعال  آن ها  ترمز 
یخ زدگی می شود. هرکسی که اندک دانشی از راه آهن 
و  لکوموتیو  از کمپرسور  آب  عبور  بارها  باشد،  داشته 
در  می داند  و  دیده  را  واگن ها  ترمز  سوپاپ  در  نفوذ 
که  کند  سیر  باید  لکوموتیوی  هوا  برودت  شرایط 
سوخت  یا  باشد.  سالم  آن  کمپرسورهای  خشک کن 

لکوموتیو بایستی با ضدیخ گازوئیل ترکیب شود.

بـه نظـرم آن چـه در حـال حاضـر در جریـان اسـت، 
بیشـتر توجیه مشـکالت و انداختن تقصیـر به گردن 
دیگـران اسـت. شـما ببینیـد راه آهـن در یـک سـال 
گذشـته بـا حداقـل چهـار مجموعـه ی خصوصـی در 
مسـائل فنـی درگیـر شـده اسـت. اولـی در خصوص 
سـانحه ی قطـار یـزد- مشـهد، دومـی در خصـوص 
مسـتهلک بـودن واگن هـای یـک شـرکت مسـافری 
و سـومی در خصـوص مشـکالت سیسـتم کوپلینـک 
واگن هـای بـاری یـک شـرکت خصوصی دیگـر و این 
آخـری در خصـوص یخ زدن سیسـتم ترمز واگن های 
مسـافری قطارهـای مسـیر مشـهد. در همـه ی ایـن 
مـوارد راه آهن بـدون ارائه ی مسـتندات کارشناسـی، 
تقصیـر را بـه گـردن شـرکت های خصوصـی انداخته 
و سـعی در مبـرا کـردن خود داشـته اسـت. از چنین 
وضعیتـی  بهبـود  و  اصـالح  هیچ گونـه  رویکـردی 
را نبایـد انتظـار داشـت. بـه نظـرم بیـش از آن کـه 
بحـران  باشـیم،  داشـته  بحـران  ریلـی  صنعـت  در 
در مدیریـت ارشـد راه آهـن داریـم. بحرانـی کـه بـا 
سیاسـی کـردن پسـت های فنـی و تخصصـی، دامـن 

ایـن صنعـت را گرفتـه اسـت.

هنـگام  در  ریلـی  حمل ونقـل  نـاوگان 
بـرودت هـوا بـا چـه مشـکالتی مواجه 

می شـود؟

در پایـان جمع بنـدی خود را از شـرایط 
حال حاضـر و افـق پیـش روی راه آهن 
در مواجهـه بـا حوادثـی از ایـن  دسـت 

بفرمایید.

از وقــوع ســوانح و تمهیــد شــرایط الزم بــرای ســیر 
ــا  ــه ب ــد. مواجه ــده  دارن ــر عه ــا را ب ســالمت قطاره
ســوانح و حــوادث طبیعــی نیــز از درون همیــن 
کــه  دوره هایــی  در  می شــود.  انجــام  فرآینــد 
بودنــد،  راه آهــن  مســند  بــر  امــر  متخصصــان 
ــود.  ــتر ب ــاختار بیش ــن س ــه ای ــه ب ــوح توج به وض
ــوانح  ــگیری از س ــیون پیش ــه کمیس ــی ک ــا جای ت
ــا  ــاون ی ــور مع ــورت دوره ای در حض ــی به ص نواح
ــه  ــد. درحالی ک ــزار می ش ــن برگ ــل راه آه مدیرعام
در شــرایط حاضــر، اغلــب مدیــران کل نواحــی نیــز 

ــد. ــور ندارن ــیون حض در کمیس


