
گفتگو با مهندس ابوالقاسم سعیدی مدیرعامل شرکت ریل سیر کوثر: 

بانک ها به ظاهر تسهیالت 18 درصد
و در اصل با بهره 2۴ درصد می دهند

اکنون ش�رکت چند دس�تگاه 
واگن مسافری نو دارد؟   

واگن ه��ای ن��وی ش��رکت همان 
واگن های س��ری اول هس��تند که از 
چین وارد ش��ده ک��ه االن ۱3 – ۱۲ 

سال عمر دارند. 

چند واگن دس�ت دوم در سیر 
دارید؟

در حاض��ر 3۰ واگن دس��ت دوم 
داریم که در سیر هستند. 

در  ارز  قیم�ت  افزای�ش  ب�ا 
خصوص خرید قطعات واگن با چه 

مشکالتی روبرو بودید؟
این مساله یکی از مشکات عمده ما 
هست. البته بوژی این واگن ها را قبا از 
اروپا تهیه کرده بودیم و به واگن پارس 
تحوی��ل داده بودیم. با ش��رکت واگن 
پارس جلس��ه ای داشتیم تا بتوانیم راه 
حلی پیدا کنیم که این پروسه عملیاتی 
ش��ود. برای بقیه قطع��ات هم درصدد 
هستیم تعامل کنیم تا مشکلی در این 

مسیر پیش نیاید.

ش��رکت ریل س��یر کوثر در سال 1382 تاس��یس ش��د و فعالیت خود را با خرید دو رام قطار مسافری 
وارداتی شروع کرد. به تدریج در بخش مسافری فعالیتش را توسعه داد و در حال حاضر دارای 55 واگن 
مس��افری و 2 واگن رستوران اس��ت. این شرکت در سال 1384 که فعالیت در بخش مسافری را آغاز کرد 
در یک مزایده راه آهن ش��رکت کرد و تعدادی واگن مخزن دار مخصوص حمل مواد سوختی را از راه آهن 
خریداری کرد. این فعالیت بار و مسافر ادامه داشت تا در اواخر سال 1397 تصمیم گرفت که فعالیت هایش 
را در زمینه باری و مسافری در راستای سیاست های راه آهن از یکدیگر جدا کند. همان طور که مستحضر 
هس��تید زمانیکه راه آهن خصوصی شد الزام نداشت که ش��رکت ها هم مسافری باشند و هم باری؛ ولی در 
س��ال های بعد تاکید زیادی داش��تند که فعالیت های باری و مسافری از هم مجزا باشند. خود شرکت هم با 
اینکه در ابتدای راه کمی در مضیقه بود موفق ش��د فعالیت های باری  و مس��افری اش را جدا کند. در حال 
حاضر فعالیت شرکت ریل سیر کوثر منحصر به ترابری ریلی مسافری هست. امید است که شرکت بتواند 
فعالیت هایش را توسعه دهد. به همین خاطر با توجه به محدودیت هایی که هست قصد دارد تعدادی واگن 
خریداری کند. این واگن ها دست دوم و از اروپا خریداری می شوند و منتظر مجوز از سوی راه آهن است. 
از محل اعتبارات تبصره 18 هم قراردادی با ش��رکت واگن پارس منعقد ش��ده در فاز اول برای خرید 10 
واگن مس��افری. بنابراین با توجه به عالقه مندی که شرکت به س��رمایه گذاری در بخش ریلی دارد فعالیت 
ریلی اش را مختص به حمل و نقل مسافر کرده است. صاحب سرمایه این شرکت تمایل زیادی دارد که در 
بخش ریلی مس��افری ایفای نقش کند و وقتی بخش باری را از بخش مسافری جدا کرد و شرکت جدیدی 
به نام پرتو بار خلیج فارس تاسیس کرد که واگن های مخزن دار به این شرکت تازه تاسیس منتقل شد. عالوه 
بر آن 586 واگن مس��طح را از مجموعه دیگری که قصد داش��ت بخش باری اش را تعطیل کند خریداری 
کرد. حوزه مسافری ما شرکت ریل سیر کوثر است و شرکت باری هم صد در صد سهامش متعلق به همین 
ش��رکت اصلی است. ش��رکت باری در حال حاضر 114 واگن مخزن دار دارد همچنین بیش از 400 واگن 
لب��ه کوت��اه در بخش محموالت معدنی فعالیت می کند. در بخش مس��افری اقدام به خرید واگن از اروپا با 

الزامات و ضوابط رجا شده است.
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آیا واگن ها و قطعات  آنها تولید 
داخل هستند؟

واگن هایی که شرکت واگن پارس 
می س��ازد تمام��ا تولید داخل اس��ت 
اما تمام اج��زا و قطع��ات واگن های 
مس��افری س��اخت داخل نیست. در 
ح��ال حاض��ر ح��دود ۱۵ درص��د از 
قطعات واگن مس��افری از خارج وارد 
می شود. مثا در بخش باری به غیر از 
سیس��تم ترمز همه قطعات در کشور 

ساخته می شود. 

در خص�وص ن�رخ تعرفه با چه 
چالش هایی روبرو هستید؟

بخش ریلی همیشه مظلوم بوده و 
مظلوم هم واقع می شود. برای نمونه 
همی��ن مبحث تعرفه که با س��ازمان 
حمای��ت از مصرف کنن��ده در حال 
اق��دام هس��تیم که تا دو س��ال قبل 
خودشان نرخ تعرفه تعیین می کردند 
و االن ن��رخ را ش��ورای عالی ترابری 
مش��خص می کند. در خص��وص بار، 
تعرفه حمل مش��کل خاص��ی ندارد 
چون بخ��ش ریلی ب��ا صاحبان کاال 
ک��ه عمدت��ا بخ��ش ف��والد و نفت و 
پتروشیمی هستند صحبت می کنند 
و چون دولتی هس��تند در نهایت به 
تواف��ق می رس��ند. ضم��ن اینکه در 
بخش بار ام��کان رقابت جاده با ریل 
نیس��ت چون ظرفیت جاده ها کشش 
ای��ن مقدار از بار را ن��دارد. در بخش 
مس��افری امکان اینکه چنین توافقی 
بین آحاد مردم باشد، نیست بنابراین 
دولت دو سالی هست که نرخ گذاری 
را از طریق شورای عالی ترابری انجام 
می دهد. سال گذشته تعرفه مسافری 
۲۲ درصد افزایش پیدا کرد امس��ال 
ه��م هم��ان ۲۲ درصد مش��روط بر 
اینکه متوس��ط در کل باش��د. یعنی 
هر ش��رکتی هر مس��یری ک��ه دارد 
که ممکن اس��ت بعض��ی از واگن ها 
به خاط��ر اینکه بعضی از قش��رهای 
کم درآمد اس��تفاده می کنند کمتر از 
این مقدار باش��د. اکنون خود ما برای 
یک س��ری از واگن ها به دلیل اینکه 
رعایت مصوبه را کنیم قسمتی را ۲۵ 
درصد و بخش��ی را ۱۵ درصد اضافه 

کرده ایم. 

ترابری  در مورد ش�ورای عالی 
ک�ه تعرفه ه�ا را تعیی�ن می کند 
آی�ا در زم�ان تعیی�ن تعرف�ه از 
ریل�ی  ش�رکت های  نماین�دگان 

نظرخواهی می شود؟
به نظر می رسد که در حال بهبود 
است چون این شورا ۱۵ عضو دارد و 
ریی��س، خود وزیر راه اس��ت که این 
مس��اله جای امیدواری است، کسی 
که در راس هرم ای��ن مجموعه قرار 
گرفت��ه به مس��ائل و مش��کات این 
حوزه آش��نا اس��ت ولی عرف به این 
شکل نیست که سازمان  ها خودشان 
تعرف��ه تعیی��ن کنند. بخ��ش ریلی 
خواسته اش بیشتر از این بوده اما به 
هر دلیل ش��اید باال ب��ودن نرخ تورم 
و مش��کات اقتصادی فعلی و اینکه 
حمل و نقل ریلی بیش��تر در خدمت 
اقشار کم درآمد جامعه است، خیلی 
کش��ش افزایش تعرفه باال را نداشته 

و ندارند. 

وی�روس کووید 1۹ چه بر س�ر 
شرکت های ریلی مسافری آورد؟

چه ع��رض کن��م؟ کرون��ا بخش 
مس��افری را از بین برده و بیشترین 
صدمه و خس��ارت را  به بخش حمل 
و نقل ریلی وارد کرده است. دلیلش 
هم این است که خود ستاد کرونا به 
خاطر اینکه این ویروس بسیار مسری 
است به عموم مردم توصیه می کنند 
که سفر نروید. مسیر قطارهای ما در 
مسیرهایی اس��ت که از هر دو طرف 
قرمز اس��ت. به نظر من حمل و نقل 
در کش��ور ما بیش��تر حالت زیارتی 
دارد برخاف دنیا که سیاحتی است. 
البته سیاحت هم هست ولی سهمش 
کمت��ر اس��ت بنابراین وقت��ی اماکن 
زیارت��ی تعطی��ل می ش��وند در واقع 
حمل و نقلی به آن صورت نیس��ت. 
در کل، کرون��ا ب��ه بخش مس��افری 
خیل��ی لطم��ه زد ولی بخ��ش باری 
س��ود هم برد! چون نیروی کشش��ی 
بخش مسافری در اختیار حوزه باری 
قرار گرف��ت و محدودیت های تردد، 
سهمیه بندی سوخت و... موجب شد 
از ظرفیت حمل و نقل ریلی استفاده 

بیشتر و بهتری شود. 

از اس�فندماه ۹8 تا امروز چند 
درصد از مس�افران ریلی کاهش 

داشته اید؟
به طور متوسط ۸۵  تا ۹۰ درصد 
کاهش پیدا کرده است. در فروردین 
۵ درصد از ظرفیت مان اش��غال شده 
بود. در اردیبهش��ت ۷ درصد، خرداد 
م��اه ۱۵ درصد، تیرم��اه ۲۰ درصد. 
طبق برآوردی ک��ه داریم پیش بینی 
می کنیم ظرفیت نقل و انتقال مسافر 
ما از ۲۰ درصد در سال جاری باالتر 

نرود.

برای مقابله با کرونا تسهیالتی 
ه�م دریاف�ت کرده ای�د و اص�ال 
صرفه اقتصادی برای شما داشته 

است؟
عما هیچ س��ودی نداشته است. 
اول اینکه رقم قابل توجهی نیست و 
دوم، تسهیاتی که بانک ها می دهند 
اسما با ۱۸ درصد سود ولی در اصل 
با بهره ۲۴ درصد محاسبه می کنند. 
بان��ک می گوید م��ن وام ۱۸ درصد 
پرداخت می کنم ولی باید ۲۵ درصد 
از کل تسهیات را در حساب جاری 
کنید.  بان��ک س��پرده گذاری  خ��ود 
حس��اب جاری ک��ه حق برداش��ت 
ندارید. منظورم فقط کرونا نیس��ت؛ 
االن اگ��ر ۱۰۰ میلی��ون وام بخواهم 
از  یک��ی  ول��ی  می پ��ردازد  بان��ک 
شروطش این اس��ت که ۲۵ میلیون 
تومان را به حس��اب ج��اری منتقل 
کنم که حق برداش��ت نداشته باشم 
و فقط ۷۵ درصد وج��ه را می گیرم. 
این عما می شود ۲۴ درصد. بعد به 
بانک مرکزی گزارش می دهد که من 
فان قدر تس��هیات داده ام اسناد و 

مدارکش هم موجود است!
در مورد تسهات کرونا استحضار 
دارید که ش��روعش اوایل اسفند ماه 
بود و ش��رکت ها بلیت ها را بر اساس 
برنامه قبلی فروخته بودند. وقتی این 
مس��اله پیش آمد مس��ووالن گفتند 
غیرض��روری  مس��افرت های  م��ردم 
نروند. در ادامه که ش��یوع بیش��تری 
پیدا کرد اعام ش��د که مردم بیایند 
بلیت ه��ا بدون کس��ر کارم��زد پس 
بدهن��د. در کل ح��دود یک میلیون 

و ۲۰ هزار بلیت فروخته ش��ده پس 
گرفته ش��د در حالی که می ش��د ۱۰ 
درص��د کمت��ر برگردان��د. در کل به 
خاط��ر کس��ر نش��دن آن ۱۰ درصد 
فش��ار زی��ادی ب��ه ما آم��د. خاصه 
راه آهن نامه ن��گاری کرد و مذاکراتی 
هم با بانک مل��ی ترتیب داد که ۵۰ 
میلی��ارد تومان به بخش مس��افری 
برای کمک به ش��رکت ها تسهیات 
بدهند ک��ه بتوانند بلیت ه��ا را پس 
بدهند. این نامه که تنظیم شد و قرار 
بود یک روزه پول به ما بدهند بعد از 
۷۹ روز با پیگیری همه ش��رکت های 
مس��افری که منتظر تسهیات بودند 

شامل برخی از شرکت ها شد. 

تس��هیات دیگری هم بود به این 
مضمون که همان اوایل شیوع کرونا 
که خیلی تاکید داش��تند کس��ی را 
تعدیل نکنید. بخش مسافری ۹۶۰۰ 
نفر نیرو دارد و بیشترش��ان از طبقه 
پایین تر از متوس��ط هستند با حقوق 
ماهیانه ۵،۴ میلیونی هستند. وزارت 
کار اع��ام کرد ب��ه این اف��راد بیمه 
بی��کاری می دهیم. ای��ن چند ماهه 
امس��ال به ه��ر نحوی ب��وده بخش 
مس��افری حقوق و مزای��ا را پرداخته 
ولی س��ایر قول و قراره��ا و توافقات 
انجام ش��ده، اجرایی نشد. در نهایت 
در تیرم��اه اعام کردند از آن 3۵۰۰ 
میلی��ارد تومانی که به بخش حمل و 
نق��ل اختصاص دادن��د ۹۶۰ میلیارد 
توم��ان تخصی��ص به بخ��ش ریلی 
دادن��د. این مبلغ ب��رای ما که ۱۱ – 
۱۰ ش��رکت مالک مسافری هستیم 
۶۴۰ میلی��ارد را به این ۱۰ ش��رکت 
)به نس��بت ۸۰ ب��ه ۲۰( و مابقی به 
ش��رکت های خدمات رس��ان و راهبر 

دادیم.
تس��هیات  ارائه  البته مش��کات 
ب��ه قوت خود باقی اس��ت. کا بانک 
عامل خواستار ضامن شده؛ خب اگر 
ضامن داش��تیم که دیگر چه نیازی 
به نامه نگاری و مذاکره و توافق بود؟ 
ضمن اینکه نرخ بهره هم ۱۸ درصد 
اس��ت. البته گویا به تازگی توافقاتی 
ش��ده تا نرخ سود تسهیات کرونایی 

به ۱۲ درصد کاهش پیدا کند.
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