تاريخ :

ثبت دانش  /تجربه

شماره :

( دانش کارکنان )

شماره فرمF-14014 :
اطالعات ارائه کننده/گان دانش :
رشته و مدرک تحصیلی  :كارشناس ارشد ماشين هاي ريلي

نام و نام خانوادگی  :علي يوسفي

نوع استخدام:

تاریخ استخدام :

اطالعات عمومی دانش/تجربه :
عنوان

دانش/تجربه:محاسبه تقريبي كاهش درآمد راه آهن ناشي از توقف قطارهاي باري

فرد  /تیم مشارکت در کسب دانش :
نوع دانش  /تجربه :

فردي

موفقیت

گروهی

شکست

کاستیها ،مشکالت که در زمان وقوع دانش /تجربه وجود داشته و ایجاب نموده که سازمان  /فرد اقدام به اجراي تجربه مورد نظر نماید ،ذکر گردد.
عدم درك صحيح از ميزان تقريبي كاهش درآمد تحميل شده بر سازمان به ازاي هر يك ساعت توقف قطارهاي باري در ناحيه.
با توجه به اين نكته كه توقف قطارهاي باري به داليل مختلفي از قبيل تالقي باري ،سبقت مسافري ،صدور جواز ترمز ،تعويض مامورين  ..اتفاق مي افتد.
و با عنايت به اين كه توقف قطارهاي باري به هر دليلي باعث كاهش تن كيلومتر ،بهره وري و در نتيجه درآمدهاي راه آهن مي گردد ،لذا به منظور
باالبردن حساسيت نسبت به توقف قطارها نياز است تا برآوردي از ميزان تقريبي كاهش درآمد راه آهن به ازاي هر يك ساعت توقف قطارهاي باري انجام
گردد.

مراحل پیشبرد دانش/تجربه در سازمان را تشریح نمایید.
-1استخراج متوسط سرعت باري ناحيه از طريق داشبورد سير و حركتي موجود در سامانه  -2 . BIمحاسبه تن كيلومتراز طريق فرمول زير
تناژ خالص حمل شده*زمان سير * متوسط سرعت باري = تن كيلومتر
 -3محاسبه درآمد حاصل از تن كيلومتر محاسبه شده در بند شماره  2با استفاده از رابطه ي زير
تعرفه بهره برداري از راه آهن* تن كيلومتر = درآمد راه آهن
نكته ي قابل توجه اين است كه اين مبلغ محاسبه شده  ،درآمد راه آهن به ازاي سير قطار باري در ناحيه مي باشد يعني به ازاي توقف قطارها اين درآمد
حاصل نمي شود.
به عنوان نمونه كاهش درآمد حاصل از توقف قطار در ناحيه يزد براي سال  79به شرح زير محاسبه مي گردد.
فروض:
بار قطار متوقف شده = به طور متوسط  2222تن
ميزات توقف=  1ساعت
متوسط سرعت باري ناحيه يزد =  22كيلومتر بر ساعت
*اكثر بارهاي عبوري ناحيه از نوع مواد معدني و تعرفه حمل آن  121ريال به ازاي هر تن كيولمتر مي باشد.
ريال =22 *1*2000*501= 42،084،000كاهش درآمد راه آهن

دستاوردها و نتایج حاصله از دانش/تجربه خود را ذکر نمایید.
محاسبه تقريبي كاهش درآمد راه آهن ناشي از توقف قطارهاي باري
مهمترین چالشهایی که در مسیر پیشبرد دانش/تجربه با آنها مواجه شدید را ذکر نمایید.
-

توصیههاي خود در ارتباط با دانش/تجربه را بیان نمایید.
مبلغ محاسبه شده در مراحل پيش برد دانش نشان مي دهد هر يك ساعت توقف قطار هاي باري در ناحيه منجر به كاهش درآمد  22242222ريالي براي
راه آهن خواهد شد  ،لذا تمامي دست اندركاران مربوطه اعم از ادارات ناوگان  ،سير و حركت ،خط  ،منابع انساني و  ...مي بايست تمهيدات الزم براي سير
روان قطار ها و كاهش توقفات آنها انجام دهند.

عالوه بر موضوع مرتبط ،در چه مواردي میتوان از دانش مذکور استفاده نمود؟
محاسبه پتانسيل درآمد چشمه هاي بارنام وامضاي تکمیل کننده  :علي يوسفي

نظر تیم ارزیابی دانش :

نام وامضاي تیم ارزیابی :

