
گفتگو با بهروز میراکبری، مدیر بازرگانی شرکت سهند ریل سپاهان:

شکست انحصار در بازار تولیدکنندگان 
به نفع تمام بخش هاست

شرکت سهندریل سپاهان در سال 1386 رسما ثبت و فعالیت خود را آغاز کرده است. در ابتدا فعالیت این 
شرکت ساخت و تولید قطعات صنعتی مربوط به کارخانجات و همچنین قطعات مربوط به راه آهن در بخش 
واگن و خطوط بود. البته از س��ال 1376 در قالب واحد صنفی فعالیت داش��ت و با توجه به اینکه هنوز در آن 
زمان خصوصی س��ازی در راه آهن به شکل امروزی صورت نگرفته بود ، بیشتر همکاری این واحد درآن زمان 
با ادارات نواحی راه آهن برای س��اخت قطعات مورد نیاز آنها بود که پس از خصوصی س��ازی در راه آهن و 
ایجاد شرکت های خصوصی و دولتی مالک واگن ، بالتبع فعالیت این شرکت با شرکت های مالک واگن و سایر 
شرکت های فعال در این حوزه ادامه پیدا کرد و روز به روز  محصوالت قابل ارائه این شرکت حجم و تنوع 
بیش��تری یافت ، به نحوی که در حال حاضر امکان تامین و تولید 100 درصد قطعات و تجهیزات واگن های 
باری در این شرکت وجود دارد و در حوزه مسافری و مترو هم تامین و تولید بخشی از قطعات انجام می گیرد.
-ISO9001  الزم بذکر است است این شرکت دارای پروانه بهره برداری از وزارت صمت –گواهینامه های

OHSAS1800-ISO14001 و واحد برگزیده صنعتی نمونه در س��ال 1395 در اس��تان اصفهان –عضو خانه 
صنع��ت و معدن  و تج��ارت اصفهان- عضو اتاق بازرگانی اصفهان – عضو اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و 
چین – عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه-عضو انجمن مدیران صنایع ایران – عضو انجمن مهندسی 

حمل و نقل ریلی ایران –و ... می باشد.  

س�هندریل  ش�رکت  فعالی�ت 
سپاهان عمدتا در چه زمینه هایی 

در حوزه ریلی می باشد ؟
همانگون��ه که قبا اش��اره کردم با 
توجه به تجربه قریب به بیست و اندی 
سال که قبل از شرکت سهندریل و بعد 
از آن در زمان تشکیل این شرکت بوده 
اقدامات خوبی در خصوص س��اخت و 
تامین قطعات واگن های باری بویژه در 
قسمت ماش��ین کاری –مونتاژ-فورج و 

ریخته گری و همچنین تامین قطعات 
و تجهیزات واگن بویژه واگن های باری 
صورت گرفته و قطعا روز به روز بیشتر 

خواهد شد.
 اگر بخواه��م دقیق تر در خصوص 
زمینه فعالیت شرکت سهند ریل عنوان 
کنم باید بگویم، فعالیت شرکت سهند  
ری��ل س��پاهان در چند حوزه اس��ت. 
بخش��ی از فعالیت های این ش��رکت 
مرب��وط ب��ه تامی��ن و واردات قطعات 

مورد نیاز در ناوگان باری و مس��افری 
از ش��رکت های معتب��ر خارج��ی و از 
کشورهایی که دارای تکنولوژی مربوط 
به این قطعات اس��ت که  در خصوص 
برخی از  این محصوالت این ش��رکت 
به عنوان نماینده رس��می شرکت های 
خارج��ی فعالیت می کن��د . برای مثال 
از سیس��تم های ترم��ز، چ��رخ،  انواع 
بلبرینگ ها و س��ایر قطعات مربوط به 
بخش باری و مسافری و مترو می توان 

نام برد. 
همچنین این شرکت تامین برخی از 
ماشین آالت خاص در حوزه تعمیرات 
و نگهداری واگن های راه آهن برای مثال 
تعمیرات چرخ و محور و غیره را انجام 

می دهد .
یکی دیگر از حوزه های فعالیت این 
شرکت تامین کاال از واحدهای صنعتی 
و تولیدی دارای رتبه عالی در کیفیت و 
انجام عملیات فروش و خدمات پس از 
فروش به کل مجموعه ریلی می باشد. 
بعضا در این خصوص تامین مواد اولیه 
برخی سفارش��ات توس��ط این شرکت 
تهی��ه و یا وارد می گردد که می توان به 
صورت خاص به همکاری با شرکت های 
تولید فنرهای ناوگان ریلی مثل شرکت 
فنر سازی زر و پارس فنر و شرکت فنر 

سازی خاور اشاره کرد. 
حوزه فعالی��ت دیگر این ش��رکت 
فعال سازی واحدهای مستعد صنعتی و 
دارای پتانس��یل الزم برای بروز رسانی 
تولی��د و تکنول��وژی و عمدت��ا دارای 
مش��کات مالی و مدیریتی می باش��د 
که با سفارش گذاری و پیاده سازی زیر 
ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری 
منجر به احی��اء آن واحد های صنعتی 
که غالبا یا راکد بوده اند و یا با ظرفیت 
پایین مش��غول فعالیت بوده اند ش��ده 
است . این تعامات در حوزه مالی، فنی 
و افزایش تجهیرات – سفارش گذاری و 

........ غالبا صورت می گیرد.
در س��ال جاری برای مثال اقدام به 
ارائه راهکارهایی فنی و سرمایه گذاری 
برای تولی��د برخی قطعات واگن بویژه 
در حوزه باری با برخی از ش��رکت های 
مورد نظ��ر صورت گرفت��ه و منجر به 
تولید نمونه ه��ای اولیه قطعات مهم و 
استراتژیک در این حوزه شده است که 
پس از تست های الزم و اخذ مجوزهای 

مربوطه اعام خواهد شد.
حوزه فعالیت دیگر این ش��رکت در 
بخش تولید قطعات و تجهیزات مورد 
نی��از بخش باری و مس��افری ش��امل 
ریخته گ��ری و ماش��ین کاری ان��واع 
و  مونتاژ-قالبس��ازی  قطعات-عملیات 

فورج انواع قطعات است.
حوزه دیگ��ری که می ت��وان به آن 
اش��اره نمود اقدام��ات الزم برای ایجاد 

“پرونده مشکالت تولید کنندگان قطعات ریلی”
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واحد بازس��ازی قطع��ات خاص و مهم 
ریلی نظیر فنر و قاب و ....  اس��ت که 
همکاران فنی ما در شرکت سهند ریل 
با برخ��ی متخصصین ریل��ی در حال 
انج��ام تدوین دس��تورالعمل ها و تهیه 
ماشین آالت و تجهیزات آن هستند تا 
بتوان با توجه به قیمت باالی قطعات و 
هزینه ها ی باالی آن با بازسازی اصولی 
و مهندس��ی و طبق دستور العمل های 
راه آهن در هزینه های جاری شرکت ها 
تا حدودی صرف��ه جوئی صورت گیرد 
که با برنامه ریزی که شده بود مقرر بود 
در نیمه اول امسال به بهره برداری برسد 
که ب��ه دالیل برخی مش��کات کرونا 
ومس��ائل ارزی کمی با تاخیر مواجهه 
شده است که امید وار هستیم در نیمه 

دوم امسال به بهره برداری برسد. 
در زمینه تولی�دات ریلی با چه 
ش�رکت هایی قرارداد دارید و این 
ش�رکت چند در ص�د از تولیدات 
تجهیزات ریلی را به خود اختصاص 

داده است؟
با توجه به زمینه فعالیت این شرکت 
بالتبع طرف های قرار داد این ش��رکت 
عمدتا شرکت های مالک واگن چه در 
حوزه ریلی و چه در حوزه مس��افری و 
همچنین شرکت های تعمیراتی ناوگان 
باری می باش��ند . اینکه چند درصد از 
تولی��د تجهیزات ریلی را در کش��ور به 
خود اختصاص داده است اطاع دقیق 
ندارم اما با توجه به نوع عملکرد و تنوع 
محصوالت و خدمات ارائه شده توسط 
این شرکت می توان گفت حجم قابل 
ماحظ��ه ای از تجهیزات توس��ط این 

شرکت تولید و تامین می گردد. 
آیا در خصوص کس�ب دانش در 
تولید تجهی�زات ریلی از همکاری 
مهندس�ان داخل�ی بهره ب�رده یا 
از دان�ش متخصص�ان خارجی نیز 

استفاده می کند؟
قطعا برای تداوم فعالیت شرکت، به 
روز بودن آن مهم و یک الزام اس��ت و 
قطع��ا ش��رکت هایی ک��ه بخواهند در 
بازار ای��ن عرصه ادام��ه فعالیت کنند 
می بایس��ت از نظ��ر اطاع��ات فن��ی، 
بازاریابی  مال��ی، بازرگانی روش ه��ای 
و ماش��ین آالت تولی��د و .... ب��ه روز 
باش��ند. بدیهی است که یکی از ارکان 

اساس��ی این به روز بودن، اس��تفاده از 
تجربیات متخصص��ان داخلی و حتی 
در ص��ورت امکان خارجی ب��رای بروز 
رس��انی روش های تولید، استانداردها، 
بهبود بخشیدن کیفیت ها و روند تولید 
قطعات می باش��د تا جائی که ما به این 
نکته معتقد هس��تیم که اس��تفاده از 
دانش روز و ارتقاء کیفیت الزمه بخش 
تولید اس��ت و با استفاده از تجربیات و 
دانش فنی مهندس��ین و متخصصان 
داخلی و باالخص کارشناس��ان حوزه 
ریلی در ام��ور ن��اوگان در بخش های 

تولید قطعا راهگشا خواهد بود.
و ما هم همیشه از این امر استقبال 
می کنیم و دست کمک به طرف همه 
عزیزان دراز خواهی��م کرد. و بالتبع از 
هم��ه پتانس��یل خ��ود از متخصصان 
خارجی هم استفاده خواهیم کرد. برای 
مثال یکی از م��وارد مهمی که همواره 
مفید بوده و به گرفتن ایده های مهمی  
کمک کرده حضور در نمایش��گاه های 
مختلف ریلی و آش��نایی ب��ا تولیدات 
جدید و مذاکرات با کارشناسان در این 
حوزه و همچنین بازدیدهای میدانی از 
شرکت های تولیدی قطعات و تجهیزات 
در کش��ورهای مختلف می توان اشاره 

کرد.  
در رابط�ه ب�ا توس�عه فعالی�ت 

ش�رکت در زمین�ه قطع�ات ریلی 
و افزای�ش کیفی�ت س�اخت چ�ه 

اقداماتی انجام داده اید؟ 
ما همیش��ه معتق��د بوده ایم که در 
ای��ن حوزه چنانچه تولی��د کننده های 
قابل و توانمند وارد ش��وند ویک رقابت 
س��الم و مبتنی بر رعایت کامل قانون 
و بدون اس��تفاده از رانت های مختلف 
وجود داش��ته باشد خود به خود منجر 
ب��ه افزایش کیفیت خواهد ش��د. برای 
مث��ال اگر در خصوص س��اخت برخی 
از قطعات به نحوی ایجاد انحصار شود 
و ی��ا ایجاد رانت صورت گیرد ویا عما 
سیاست های راه آهن به نحوی باشد که 
راه را برای ورود س��ایر تولید کننده ها 
با مشکل و یا موانع مواجهه کند قطعا 
ورود تولید کنندگان و سرمایه گذاران 
و به ط��ور کلی فع��االن در این حوزه 
محدود می ش��ود و یک بازار انحصاری 
ایج��اد خواه��د کرد که ش��رکت های 
خریدار را محک��وم به خرید قطعات با 
هر کیفیت و قیمتی و هر زمان خواهد 
نمود و یا حتی ممکن اس��ت منجر به 
هماهنگ��ی یک یا دو فروش��نده برای 
باال بردن کاذب قیمت ش��ود که قطعاً 
صدمات مالی و فنی برای شرکت های 

ریلی خواهد داشت.
قطع��ا راه آه��ن باید از کس��انی که 

امکان��ات دارن��د حمایت کن��د من در 
اینج��ا عاجزانه از دکتر رس��ولی مدیر 
عامل محترم راه آه��ن ج.ا.ا،  مهندس 
ضیائی مه��ر، معاونت محترم ناوگان و 
مدیران و کارشناس��ان عزیز اداره کل 
واگن ه��ای راه آهن به عن��وان متولیان 
خاص در این حوزه می خواهم از تولید 
کنندگان حمایت کنن��د مخصوصا از 
تولید کنن��دگان جدی��د در خصوص 
قطعات، واقع��ا اگر تولی��د کننده و یا 
س��رمایه گذاری قدمی برداش��ته ولی 
س��رعت پایین دارد کمک کنند چه از 
نظر ارائه و کمک فنی و اطاعات فنی و 
چه از نظر حذف مقررات دست و پاگیر، 
نه اینکه کار به گونه ایی باشد که خدای 
ناکرده این احس��اس و فک��ر در تولید 
کننده ه��ا باالخص تولی��د کننده های 
جدید و مخصوصا برای قطعات خاص 
قوت بگیرد که فان شرکتی که االن در 
حال تولید انحصاری  فان قطعه است 
با اعمال فشار به اشکال مختلف و غیر 
مستقیم، اجازه ندهد شرکت جدیدی، 
ورود کند و یا آنچنان بوروکراسی اداری 
و فنی تعریف شود که با دست اندازهای 
فراوان و پیچیده روبه رو ش��ود و منجر 

به این شود که قید همه چیز را بزند.
درخواست ما این هس��ت که واقعا 
دکتر رس��ولی و آق��ای ضیائی مهر که 
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حمایت وی��ژه ای از تولی��د کنندگان 
دارند برای ورود ش��رکت های جدید و 
بالتبع منابع جدید تولید دس��تور الزم 
صادر فرمایند و کارشناس��ان عزیز هم 
مس��اعدت نمایند به هر حال چنانچه 
تولی��د کنن��ده ای با کاس��تی مواجهه 
اس��ت راهنمائی کنند، چ��ون هر چه 
تولید کننده ها از نظر کمیت و کیفیت 
بهتر باشند در نهایت به ایمنی بیشتر 
و کاه��ش هزینه ه��ای راه آهن کمک 
می کندو قطعا کاهش هزینه ها و قیمت 
کاالها به خرید قطعات مستعمل و فاقد 

کیفیت پایان خواهد داد . 
یک��ی از ن��کات مهم��ی ک��ه ج��ا 
دارد اینجا اش��اره کنم این اس��ت که 
همواره افزای��ش قیمت  قطعات باعث 
ب��اال رفت��ن هزینه ه��ای تعمی��رات و 
نگه��داری واگن های می ش��ود  و یکی 
از سیاس��ت های  مه��م این ش��رکت و 
ش��رکت های همکار ما این بوده است 
تا قطعات با کیفیت باال و با روش های 
جدید و با تیراژ باال تولید گردد تا قیمت 
تمام ش��ده کاهش یابد و بالتبع برای 

خریدار مقرون به صرفه باشد. 
بدیهی اس��ت در خصوص کیفیت 
قطعات هم، کیفیت قطع��ات و ارتقاء 

کیفی��ت از خطوط قرمز این ش��رکت 
بوده و خواهد بود. همواره در تولیدات 
کاالهای��ی که در این ش��رکت صورت 
می گرد از بهترین مواد اولیه داخلی و با 

باالترین کیفیت تهیه می گردد.
با توجه به اینکه ش�عار امس�ال 
س�ال جه�ش تولی�د ن�ام گرفته، 
ش�رکت راه آهن ج.ا.ا برای حمایت 
چ�ه  ش�رکت  ای�ن  تولی�دات  از 

اقداماتی را انجام داده است؟
متاسفانه شروع امسال با مشکات 
کرونا و برخ��ی از تحریم های ظالمانه 
 علیه جمهوری اس��امی ایران و بالتبع 
افزایش نرخ ارز و مواد اولیه روبه رو بود 
و مش��کاتی را برای شرکت های ریلی 
بویژه در بخش های مس��افری و باری 

بوجود آورد.
راه آهن ج.ا.ا و باالخص مدیر عامل 
محترم و معاونت ناوگان و سایر مدیران 
نگاه ویژه ای به ای��ن نامگذاری و پیاده 
س��ازی کامل این شعار داش��ته اند. از 
افتتاح نمایش��گاه جهاد خ��ود کفائی 
قطعات ریل��ی و حضور س��ازندگان و 

تولید کنندگان تا بقیه موارد.
این ش��رکت هم در راستای همین 
نامگذاری و به عنوان یک رسالت مهم 

و با توجه به شناختی که از حوزه ریلی 
و کمبود قطعات و با قیمت های باالی 
برخی قطعات داش��ت اق��دام به ایجاد 
زیر س��اخت برای تولید قطعات خاص 
من جمله بانداژ و بولس��ترو همچنین 
تسمه های فنری شیار دار برای فنر های 
ش��یار دار ۸ الی��ه و  ..... ب��ا هم��کاری 
واحدهای مرتبط با خود نموده است که 
نمونه های اولیه آن تکمیل و آزمایشات 
و تست های اولیه هم صورت گرفته که 
ب��ا کمک راه آه��ن ج.ا.ا و حمایت ویژه 
کارشناسان این حوزه  امید وار هستیم 
در روزه��ای آین��ده نزدیک نمونه های 
اولیه به راه آهن جهت صدور مجوز ارائه 

گردد.
البته نمونه های اولیه تولید و توسط 
آزمایشگاه های ثالث تست  و از نظرنتایج 

در حد بسیار عالی بوده اند.
مجددا همانگونه که در موارد قبلی 
به آن اش��اره کردم ما در ابتدای راهیم 
و واقع��ا بدون حمای��ت متخصصان و 
کارشناس��ان و حمایت ه��ای بی دریغ 
راه آهن پیمودن این راه بس��یار دشوار 
خواهد بود. لذا درخواست کمک داریم 
چون معتقدیم همه این ها به شکوفائی 
و ایمنی راه آهن و س��یر ایمنی واگن ها 

کمک خواهد کرد.
آی�ا محص�والت ای�ن ش�رکت 
و  حم�ل  ش�رکت های  س�وی  از 
نق�ل داخلی اع�م از بار و مس�افر 

پشتیبانی می شود؟
خوشبختانه از محصوالتی که توسط 
این ش��رکت چه در حوزه تامین و چه 
در حوزه ساخت به شرکت های واگنی 
تحویل می شود استقبال ها و بازخوردها 
خوب بوده و این ش��رکت همواره این 
خط مشی را س��ر لوحه کار خود قرار 
داده اس��ت که مشتری را شریک خود 
دانس��ته و تمام تاش خود را معطوف 
ک��رده تا بتواند بهتری��ن خدمات را به 
ایشان ارائه نماید. البته امیدوار هستیم 
با حمایت راه آهن ج.ا.ا و بویژه مدیران 
و کارشناس��ان محترم، انجمن محترم 
صنفی حم��ل ونقل ریل��ی و خدمات 
وابس��ته و ش��رکت های محترم ریلی 
بتوانیم در خصوص قطعات جدید من 
جمله بانداژ، بولس��تر و تیر طولی و .... 
به تولید انبوه برس��یم و گوش��ه،ای از 

مشکات این حوزه را کاهش دهیم.
با توج�ه به تحریم های موجود، 
افزایش نرخ ارز و همچنین ویروس 
کوید 1۹ با چه مشکالتی در تولید 
و فروش محص�والت خود مواجهه 
بوده و هس�تید و چ�ه انتظاری از 

دولت و از مشتریان خود دارید؟
متاس��فانه توام ش��دن این بیماری 
منح��وس کرون��ا با ش��رایط تحریمی 
علیه جمهوری اس��امی ایران و بالتبع 
مش��کات دنبال آن و  افزایش نرخ ارز 
مشکات بس��یار  عدیده ای را برای ما 

فراهم کرد .
متاسفانه من فکر می کنم ما بیشتر 
مشکل از خودمان اس��ت ، ما خودمان 
بیشتر خود تحریمی داریم وقتی ما در 
داخل کشور و یا به طور خاص در حوزه 
راه آهن به همدیگ��ر رحم نمی کنیم و 
دنبال این هستیم که هر طور شده به 
منافع بیشتری دست پیدا کنیم نباید 
از آمریکا انتظار کمک و یاری داش��ت. 
متاسفانه بخشی از فعالیت ما در سال 
۱3۹۸ مربوط به حوزه واردات و تامین 
قطعات وارداتی برای برخی ش��رکت ها 

به ویژه حوزه مسافری بوده است.
در چندین مورد، م��ا قطعاتی را به 
شرکت های ریلی مس��افری که کاما 
دولتی هم هس��تند و مش��کل پولی و 
بودجه ای هم ندارن��د تحویل داده ایم . 
یعنی برای مثال طبق ادعای خودشان 
انجام تعهدات پیمانکار بدون فوق وقت 
و ب��دون هیچگونه مش��کلی در طول 
عمر کاری واقعا بی س��ابقه بوده است. 
در کم تری��ن زمان و ب��ه بهترین نحو 
به تعهدات عم��ل نمودیم و قطعات را 
تحوی��ل دادیم . منته��ی مراتب وقتی 
برای دریافت پول مراجعه کردیم  بازی 
آنها شروع شد و هیچ کسی هیچ چیز 
را گردن نمی گرفت . ما االن ش��رکتی 
داری��م در حوزه مس��افری که کاالیی 
را در دی و بهم��ن م��اه ۱3۹۸ آن هم 
ب��ا ارز دالر  ۱۲ ه��زار تومانی تحویل 
گرفته و طبق قرارداد مقرر بوده تا آخر 
اسفندماه تسویه کند ولی وقتی قطعات 
را تحوی��ل گرفتند کا منکر همه چیز 
ش��دند و نه قطعات را پس دادند  و نه 
پول، ت��ازه اعتراض هم که کردیم نامه 
تهدیدآمیز برای ما نوشتند که شما به 
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نظام توهین کردید چرا چون نوش��ته 
بودیم باید برای مجموعه باالتر ش��ما 
متاس��ف بود که یک چنین مدیرانی را 
دارد یا برای این مملکت باید متاس��ف 
بود و گریه کرد که چنین مدیرانی دارد. 
بعد از روی لجاجت کرونا را بهانه کردند 
و وجه کاال را که با دالر ۱۲ هزار تومانی 
گرفته بودن به مثابه گوشت قربانی و با 

التماس تا اواخر شهریور ماه دادند.
اکن��ون نیز به صراح��ت عرض می 
کن��م، واقعاً باید گریه کرد به حال این 
مملکت که چنین مدیران��ی دارند. ما 
باره��ا عنوان کردیم اینه��ا حق الناس 
است و شما مدیون هستید اما کجا بود 
گوش ش��نوا که از این بابت و به خاطر 
عدم تس��ویه تعه��دات ارزی ضررهای 
بس��یار زیادی  به این شرکت وارد شد 
و یا شرکت مسافری دیگری هست که 
قطعات وارداتی را خرید کرده آن هم با 
دالر ۱۲ هزار تومانی  ولی کرونا را بهانه 
کرده و هیچ پرداختی ص��ورت نداده، 
متاس��فانه افزایش نرخ ارز و مشکات 
عدی��ده، منتظر کرونا و فرمان کس��ی 

نمی ایستد.
اما در این بین هم واقعا شرکت هایی 
بودن��د که دس��ت مریزاد دارن��د و به 
تعه��دات خ��ود در حوزه مس��افری با 
توجه به مشکات فراوان عمل کردند. 
جا دارد از ش��رکت محترم حمل ونقل 
ریل��ی نور الرضا  و بویژه آقای مهندس 
میر احمدی و آق��ای مهندس صبری 
تش��کر کرد. البته یک نکته مهم را هم 
باید عنوان کنیم متاس��فانه بس��یاری 
از قرارداده��ای ش��رکت های داخل��ی 
به ص��ورت ریالی بس��ته می ش��ود و 
شرایط پرداخت هم کامل نیست ولی 
خریده��ای خارجی با قیمت روزانه ارز 
درگی��ر اس��ت و یکی از ن��کات مهم و 
س��ابقه درخشان این شرکت که به آن 
افتخار کرده این بوده اس��ت که کلیه 
قراردادهای تحوی��ل و واردات خود را 
در حالی که ب��ا افزایش دو برابری نرخ 
ارز مواجه��ه ب��وده به ص��ورت تمام و 
کمال انجام داده و بر این امر که ایفای 
تعه��دات از اصول کار حرف��ه ای بوده 

است، پایبند بوده است.
البته در حوزه باری هم متاس��فانه 
ش��رکت هایی هس��تند که قطعاتی را 

خری��د کرده اند و با گذش��ت چند ماه 
در حالی که قیمت ف��روش به آنها در 
آن زمان به مراتب از قیمت مواد اولیه 
فعلی هم��ان کاال در حال حاضر کم تر 
بوده اس��ت ولی تا به حال بدهی خود 
را پرداخ��ت نکردند و همه این موارد با 
توجه به شرایط ارزی فعلی و نوسانات 
قیمت مواد اولیه و افزایش قیمت ها به 
صورت روزانه و س��ایر محدودیت های 
دیگر مشکات و معضات عدیده ای را 
برای تولید کنندگان فراهم کرده است.

از طرف��ی متاس��فانه در برخ��ی از 
ش��رکت ها این نهادینه شده است که 
باید پیمانکار و یا تولید کننده التماس 
کند ت��ا وجه قطعات خ��ود را تحویل 

بگیرد.
با توجه به اینکه امس�ال س�ال 
جه�ش تولید ن�ام گرفت�ه آیا زیر 
تولی�د  ب�رای  الزم  س�اخت های 

کنندگان داخلی وجود دارد؟
متاسفانه یک تولید کننده در حوزه 
راه آه��ن به ج��ز ارتباط ب��ا راه آهن با 
بس��یاری از نهادهای ذیربط و مسئول 
درگیر اس��ت من جمله س��ازمان امور 
مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، اتاق 
بازرگانی، گمرک، وزارت صمت، بانک 
مرکزی و س��ایر بانک ها، نرخ ارز، تورم، 
مطالبات به تعویق افتاده از شرکت ها و 

بسیاری از موارد دیگر.
اگر در این میان یک نهاد کار خود را 
به درستی انجام ندهد آنچنان که باید 
این مهم به س��ر منزل مقصود برس��د 

نخواهد رسید.
متاس��فانه هر نهاد و س��ازمانی کار 
خود را انجام می دهد و دغدغه ای برای 
افزایش و بهب��ود تولید ندارد که بیاید 
فکر کن��د حال که ما از بی��رون دچار 
تحریم هستیم ال اقل خود را دچار خود 

تحریمی نکنیم.
این باعث می شود که هر روز بخش 
اعظمی از ان��رژی و زمان و پول تولید 
کننده صرف اموری ش��ود که براحتی 

می توان آنها را تسهیل کرد.
قطعا در حال حاضر کش��ور در یک 
جنگ اقتصادی است و اگر همه تاش 
نکنند مملک��ت دچار آس��یب فراوان 

خواهد شد . 
به هر حال چون مخاطب ما در اینجا 

مدیران راه آهن  و همه سروران فعال در 
این حوزه هس��ت خواه��ش می کنیم 
کمک کنند و به شرکت ها و واحدهای 
تولیدی مش��اوره و راهکار بدهند و هم 
فکری کنن��د . راه را باز کنند نه اینکه 
مدام خدای ناکرده سنگ اندازی کنند 
و مانع تراش��ی کنن��د . تولید کننده به 
مثابه چرخ دنده های یک س��اعت که 
همان مملکت است می باشند اگر همه 
روغنکاری شوند و بچرخند این ساعت 
خ��وب کار می کند . متاس��فانه اکنون 
به گونه ای ش��ده که یک کارش��ناس 
راه آه��ن اگر به یک پیمانکار مش��اوره 
بده��د و کم��ک کند هزار تا مس��ئله 
برایش درست می شود یا مجبور است 
مخفیانه این کار را کند و یا عطایش را 

به لقایش ببخشد.
به عن�وان یک تامی�ن کننده و 
تولی�د کننده فعال در زمینه ریلی 
بیشتر چه مشکالتی در این حوزه 

وجود دارد؟
مش��کات عمده سازندگان و تولید 
کنندگان و یا تامین کنندگان قطعات 
در حوزه ریلی جدای از مس��ایل بسیار 
عدی��ده برون س��ازمانی مثل بانک ها، 
بیم��ه، مالی��ات و .... در درون خانواده 
راه آهن هم دارای مشکات زیادی است 
که اگر بخواهیم می توانیم به نکاات زیر 

اشاره کنیم:
۱- مش��کات مالی بواسطه عدم به 
موقع انجام تعهدات خریداران ش��امل 
مالکین واگن ها و شرکت های تعمیراتی 
و عدم پایبندی برخی از ش��رکت های 
ریل��ی به قراردادهای خ��ود و تعهدات 

مالی ایجاد شده. 
۲-انجام سلیقه ای برخی شرکت های 
ریلی در تامین قطعات مورد نیاز خود 
از ی��ک یا چند ش��رکت خ��اص مورد 
نظر خود  و جلوگی��ری از ورود برخی 
از ش��رکت های توانمند ب��رای فروش 

قطعات. 
3-عدم ش��فافیت وعدم ایجاد رویه 
مناسب در برگزاری مناقصه های خرید 
و اس��تعام ه��ای خری��د  در برخی از 
شرکت های ریلی و بعضا  حذف عمدی 
برخی از تولید کنندگان شرکت کننده 
در مناقصه و استعام ها به راحتی و ارائه 
قرار داد ها به شرکت های خاص و گاهی 

وابس��ته به هم، آن ه��م با قیمت های 
بس��یار باال و بعضا حتی مس��تعمل  و 
جالب تر از همه این ها این نکته اس��ت 
که عمده این ش��رکت ها  ریلی دولتی 
و یا وابس��ته بوده و لی متاس��فانه تمام 
طراحی مواردی که در باال اش��اره شد 
 توسط یک تیم خاص صورت می گیرد.

۴-ع��دم توجه به کیفیت قطعات و 
تجهیزات خریداری ش��ده در برخی از 
شرکت ها و عدم اولویت بندی کیفیت 
قطعات و تجهیزات خریداری شده چه 
بس��ا در این میان برخی از نمایندگان 
ش��رکت های خریدار و بعضا تعمیراتی 
بدنب��ال خری��د قطعات درج��ه ۲ و با 

قیمت ارزان تر هستند.
۵-رقابت ناس��الم برخ��ی از تولید 
کنندگان و تامین کنندگان و واحدهای 
بازرگانی فعال در ح��وزه ریلی و دامن 
زدن برخ��ی از واحد ه��ای بازرگانی و 

خرید برخی از شرکت ها به این امر .
۶- فعالی��ت ناس��الم و فاجعه آمیز 
برخی از ش��رکت های فعال در بخش 
تعمی��رات و ورود مج��دد قطع��ات و 
تجهیزات مستعمل به چرخه تعمیرات 
و خرید آنها توس��ط مالکین واگن ها و 

هزاران مسله دیگر 
به عنوان سخن آخر اگر صحبتی 

دارید بفرمائید. 
در پایان  به همه تاش��گران عرصه 
صنعت ریلی خس��ته نباش��ید عرض 
می کنم و مجددا از مدیر عامل محترم 
و معاونی��ن مرتبط و س��ایر همکاران 
درخواست حمایت داریم از اینکه اجازه 
بدهند تولید کنن��دگان در عرصه این 
صنع��ت ورود پیدا کنند تا هم کیفیت 
ه��ا افزایش یابد، قیمت ها کاهش یابد 
و هم انحصارها شکسته شود که همه 
اینها به منفعت بیشتر راه آهن به طور 
عموم و شرکت های ریلی به طور خاص 
منجر خواهد شد. واقعا به شرکت هایی 
که درخواس��ت دارند راهگش��ا باشند  
راهنمائ��ی و کمک کنن��د تا کیفیت 
قطع��ات روز ب��ه روز افزای��ش یابد و 

واگن ها، سیر ایمنی داشته باشند. 
در پایان مجددا به همه تاش��گران 
عرصه صنعت ریلی در جای جای ایران 
اس��امی خدا قوت و خس��ته نباشید 

عرض می کنم.
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