
گفتگو با محمد رجبی مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا:

کمبود منابع مالی، دغدغه اصلی عدم 
موفقیت در خرید واگن مسافری است

حمل و نقل مس��افر با قطار هرچند که در اکثر قریب به اتفاق کش��ورهای جهان حتی در کش��ورهای 
پیش��رفته صنعتی زیان ده اس��ت و اغلب از یارانه ه��ا و کمک های دولت ها بهره  می ب��رد، اما در نگاه کالن 
اقتصادی، مزایای غیرقابل انکار دارد. این سیس��تم دارای ویژگی های بسیار اساسی است که آن را از سایر 
ش��یوه های حمل ونقل متمایز می سازد. حمل انبوه مسافر، مصرف کمتر سوخت و صرفه جویی کالن انرژی 
و ب��ه تبع آن صرفه جویی کالن ارزی در منابع ملی، س��ازگاری با محیط زیس��ت به عنوان زیربنای توس��عه 
پایدار، ایمنی بس��یار باال، آسایش و راحتی طول س��فر به دلیل برخورداری از امکانات رفاهی متعدد نظیر 
امکان خواب و تحرک، س��رویس های بهداشتی، رس��توران و پذیرایی، سیستم های صوتی و تصویری و ... 
ویژگی های ممتازی هس��تند که این ش��یوه را نسبت به ش��یوه های دیگر به  ویژه حمل ونقل جاده ای برتری 
می بخشد. برای واکاوی بیشتر مشکالت این بخش به سراغ مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا رفتیم و 

در خصوص چالش های این روزهای مالکان واگن مسافری گفتگویی کردیم که به آن می پردازیم: 

در ابتدا بفرمایید از آغاز سال 
تاکنون نوس�ازی ناوگان ریلی به 

چه نحوی بوده است؟
خوشبختانه در سال جاری با همه 
فش��ارهای مالی و تنگناهای موجود، 
مطابق با برنامه ریزی هایی که از قبل 
داش��تیم ۸ واگن نو از شرکت واگن 
پ��ارس به ن��اوگان رجا اضافه ش��ده 
است. از شرکت پلور سبز هم ۲ واگن 
جدید تحوی��ل گرفتیم. همچنین در 
چند ماه باقی مانده از سال، برنامه ای 
با شرکت پلور سبز برای دریافت ۴۹ 
دس��تگاه واگن داریم. امیدواریم که 
ظرف یک س��ال و نیم آینده این ۴۹ 
دس��تگاه را تحویل بگیریم. در بخش 

بازسازی از تبصره ۱۸ یک بسته ۵۲ 
تایی )۲۷ + ۲۵( توسط شرکت واگن 
پارس و نوی��ن صنعت رجا فعال بود 
و اکن��ون مرحل��ه دوم آن در ح��ال 
پرداخت اس��ت و تش��ریفات قانونی 
آن انجام ش��ده اس��ت. از این بسته 
۵۲ دستگاهی که تا االن ۱۴ دستگاه 
تحویل گرفته شده در ماه های آینده 
)حداکثر بهمن ماه( به تدریج تحویل 

داده خواهد شد.
در حال حاضر چه تعداد واگن 
در س�یر فعال دارید و چه تعداد 

در حال تعمیرات است؟
واگن های در س��یر ما حدود 3۵۰ 
واگن اس��ت و کمتر از ۵۰ واگن هم 

در دست تعمیر است. برای ادامه کار 
هم واگن های دانمارکی به مجموعه 
اضافه خواهند شد که قرارداد آن را با 
شرکت پلور سبز نهایی خواهیم کرد. 
به این ترتیب شرکت های پلور سبز، 
نوین صنعت رج��ا و واگن پارس در 
بس��ته جدید تبصره ۱۸ که به زودی 
اباغ خواهد شد، در ادامه فعالیت ها 
ب��رای بازس��ازی وتعمی��رات ناوگان 
حضور خواهند داش��ت. در تاش��یم 
ط��ی ۱۸ – ۱۷ ماه آین��ده بیش از 
۱۲۰ تا ۱۲۴  واگن را بازسازی کنیم.

اکنون تمام فرآیند بازسازی و 
تعمیرات در داخل کش�ور انجام 
می شود یا نیاز به قطعات خارجی 

هم هست؟ 
قطع��ات اصل��ی و اساس��ی غالبا 
توس��ط ش��رکت های ایران��ی تولید 
و ارائ��ه می ش��ود. در م��ورد چرخ و 
سیس��تم ترمز کماکان وابس��تگی به 
خارج وجود دارد. البته ش��رکت های 
سازنده اعام کرده اند چرخ واگن های 
مس��افری را بومی سازی کرده اند که 
در مرحله تس��ت نهایی قرار دارد. ما 
هم اع��ام آمادگ��ی کرده ایم تمایل 
داریم که قرارداد ببندیم و در مراحل 
س��اخت از آنها حمای��ت کنیم. ولی 
اکن��ون اقام��ی مانند ترم��ز، چرخ، 
فنره��ا، کمک فنر، ق��اب و قطعات 
تابلو برق توس��ط شرکت های واسطه 

از خارج تهیه می شود.
برای تامین قطعات با توجه به 
تحریم ها و نوس�انات ن�رخ ارز با 

چه مشکالتی روبرو هستید؟
قیمت تمام شده عملیات بازسازی 
در کشور طی سال های ۹۷ -۹۶ زیر 
یک میلیارد تومان تمام می شد. این 
رقم در س��ال ۹۸ ب��ه ۱/۸ میلیارد و 
انته��ای همان س��ال ب��ه ۲ میلیارد 
تومان رسید. در حال حاضر عملیات 
بازس��ازی به س��ختی با 3/۵ میلیارد 

تومان ممکن می شود.
ب�ه عن�وان ی�ک کارش�ناس 
ک�ه س�ال ها در این ح�وزه فعال 
هس�تید بفرمایی�د واردات واگن 
به صرفه تر اس�ت یا س�اختن آن 
در داخ�ل؟ اص�ال تولی�د داخلی 

جوابگوی نیاز کشور هست؟
حتما ظرفیت س��اخت برای تولید 
در داخل کشور را داریم. ما می توانیم 
ب��ا تامین مناب��ع الزم ش��رکت های 
س��ازنده واگن را حمایت کنیم و اگر 
این امر محقق شود واردات واگن در 
حجم ب��اال خیلی ض��رورت نخواهد 
داشت. دغدغه اصلی و عدم موفقیت 
در خری��د واگن، تأمی��ن منابع مالی 
است. اکنون هزینه خرید واگن نو – 
چ��ه داخلی و چ��ه خارجی – حدود 
۵۵۰ ه��زار ی��ورو تمام می ش��ود که 
حتی س��ازنده داخلی به قیمت ۶3۰ 
هزار یورو به ما می فروشد که معادل 
ریال��ی آن بیش از ۱۸ – ۱۷ میلیارد 
توم��ان می ش��ود ک��ه اص��ا توجیه 
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اقتصادی برای سرمایه گذار ندارد. لذا 
در این مورد باید حمایت ویژه دولت 
باش��د. در ایران می توان واگن تولید 
ک��رد و نیازی به واردات نیس��ت؛ ما 
باید بتوانیم کش��ش بازار را با توسعه 
خطوط ریلی کش��ور هم��راه کنیم. 
هنوز بعضی از اس��تان های  کشور به 
ش��بکه ریلی کش��ور متصل نیستند. 
اگ��ر اس��تان هایی مانن��د اردبی��ل، 
کردستان، کهگیلویه و بویراحمد و... 
به شبکه سراسری وصل شوند تقاضا 
ه��م برای اس��تفاده از ای��ن خطوط 
افزایش پی��دا می کند. بای��د از االن 
برنامه داشته باشیم که خرید ناوگان 
جدید را در دستور کار داشته باشیم. 
این کار با مساعدت و ارائه تسهیات 
بانکی بدون بهره امکان پذیر اس��ت؛ 
سرمایه گذاری  برای  انگیزه ای  وگرنه 

وجود نخواهد داشت.
ش�رکت راه آهن چه نقشی را 
می تواند به عنوان تسهیل کننده 
تبصره  برای دریافت تس�هیالت 

18 ایفا کند؟
ش��رکت راه آهن به عنوان نماینده 
دول��ت در بخش حم��ل و نقل ریلی 
که نقش رگوالتوری و تنظیم کننده 
تقاض��ای ب��ازار را دارد قطع��ا تامین 
منابع را پیگیری می کند و به عنوان 
ناظر بخش دولتی نس��بت به توزیع 
بی��ن ش��رکت هایی که تقاض��ا برای 

سرمایه گذاری دارند اقدام می  کند. 
در خص�وص لکوموتی�و با چه 

چالش هایی روبرو هستید؟
بخ��ش  دوس��تان  خوش��بختانه 
خصوص��ی در این زمینه فعالیت های 
خوبی داشته اند هرچند بسیار سخت 
بوده است. تولید هم در شرکت هایی 
مانند مپنا و واگن پارس صورت گرفته 
است. در بخش مسافری راه آهن طی 
چند م��اه اخیر با مش��کاتی مواجه 
ش��ده و تعداد لکوموتیوهای در سیر 
کاهش چش��مگیری پیدا کرده است 
و ای��ن نگران��ی را ب��ه وج��ود آورده 
که در آس��تانه ن��وروز ۱۴۰۰ پس از 
رف��ع بیم��اری کرونا بح��ران کمبود 
لکوموتیو در بخش مس��افری داشته 
باش��یم. از حاال این هش��دار را بدهم 
ک��ه مس��ئوالن س��ازمان حمایت و 

س��ازمان برنامه و بودجه نس��بت به 
تامین اعتب��ارات الزم ب��رای تامین 
تجهیزات اقدامات الزم را انجام دهند 
که رسالت بخش مسافری مخصوصا 
در فضایی که کرونا را نداشته باشیم 
و تقاضاهای جدیدی تعریف بشود را 

پوشش بدهیم.
در ش�بکه  بهره برداری  تعرفه 
ریلی برای ش�رکت های مسافری 

به چه صورتی است؟
تعرف��ه ای که باید اعمال ش��ود را 
راه  وزارت  هماهنگ��ی  ش��وای عالی 
س��االنه بررسی و تصویب می کند. ما 
امس��ال از اول تیرم��اه اجازه افزایش 
نرخ را داشتیم ولی به دلیل شرایطی 
که کرونا حاکم کرد همه ش��رکت ها 

مجبور شدند تخفیفات ویژه بدهند.
ب�ا توج�ه ب�ه ش�یوع ویروس 
کرون�ا افزای�ش ن�رخ ارز را ه�م 
داش�تیم ک�ه تاثیر زی�ادی روی 
همه قیمت ها داشته است. قیمت 
بلی�ت افزایش نرخ داش�ته ولی 
ش�رکت ها نتوانس�ته اند اعم�ال 
کنن�د، آیا ای�ن ن�رخ جوابگوی 

هزینه های شرکت ها هست؟
با توجه به ش��رایط حاد اقتصادی 
که پیش آم��ده قیمت واحد صندلی 
برای هر کیلومتر بر اس��اس دریافتی 
از مس��افر پوش��ش داده نمی  ش��ود. 
حاال ی��ک س��ری یاران��ه را راه آهن 
لح��اظ می کند، ب��ا ن��رخ لکوموتیو 
جابه جایی  هزینه های  می کند،  بازی 
را تعدی��ل می کن��د و... که س��اختار 
اقتص��ادی حمل و نق��ل ریلی حفظ 
ش��ود. ولی اگ��ر بخواهی��م به وضع 
تعادلی برس��یم و هزینه ه��ای تمام 
ش��ده راه آهن هم منظور ش��ود باید 
ت��ا 3 برابر افزایش پیدا کند! در حال 
حاضر مکانیزمی پیاده می ش��ود که 
حداقل فشار به شرکت ها وارد شود. 
با توجه به اینکه س��االنه حدود ۶۰۰ 
تا ۷۰۰ میلیارد تومان یارانه از طریق 
راه آه��ن به ش��رکت های مس��افری 
تعلق می گیرد اما باز هم بس��یاری از 
ش��رکت ها قادر به فعالیت نیستند و 
حتما بای��د کمک های دولتی به آنها 

تعلق بگیرد.
ب�ه خاط�ر گس�تردگی کرونا، 

شرکت ها شب عید همه بلیت ها 
را فروختن�د ول�ی بع�دا مجبور 
ش�دند تمام بهای بلیت را بدون 
کس�ر 10 درص�د برگردانن�د. آیا 
ب�رای آن 10 درص�دی که کس�ر 

نشده راه آهن کمکی کرده؟
اصل موض��وع توس��ط وزارت راه 
تایید شده ولی هنوز تخصیص اعتبار 

نشده که تسویه کنند.
بابت ویروس کرونا آیا شرکت 
رج�ا تس�هیالتی در ای�ن ب�اره 

دریافت کرده یا نه؟
تس��هیات کرونایی، فقط ش��امل 
قطارهای مس��افری ش��د. این منابع 
ش��امل ۹۴۰ میلی��ارد تومان بود که 
بین ۷۰ ش��رکت تقس��یم ش��د. ۷۰ 
درصد ای��ن منابع مس��تقیما به ۱۰ 
ش��رکت مال��ک واگ��ن مس��افری با 
نسبت س��هم بازارشان پرداخت شد. 
3۰ درصد باق��ی مانده هم بین بقیه 

شرکت ها تقسیم شد.
وضعیت قطارهای گردش�گری 

چگونه است؟
در کل کش��ور ش��رکت راه آهن و 
رجا دو ش��رکتی بودند که قطارهای 
گردش��گری داشتند. وقفه هایی برای 
فعالیت داش��تند ولی در چند هفته 
گذشته مجددا برای مسیر سوادکوه و 
شیرگاه قطارها پنجشنبه و جمعه هر 
هفته اعزام می ش��وند ولی تعدادشان 
محدود اس��ت. در سایر مسیرها فعا 
قط��اری نداری��م. امیدواری��م با رفع 
برخ��ی موان��ع و مش��کات فنی که 
در توسعه ناوگان داریم، بتوانیم این 

بخش را گسترش بدهیم.
چگونه  بهداشتی  پروتکل های 

رعایت می شود؟
تمام الزاماتی که وزارت بهداش��ت 
تعیین کرده اس��ت را به جد رعایت 
می کنیم. وضعیت اس��تقرار مسافران 
در کوپه ه��ا ب��رای خانواده های غیر 
همن��ام ۲ نف��ر و خانواده های همنام 
وض��ع ع��ادی دارن��د. جن��اب آقای 
وزارت  نماین��ده  و  رییس جمه��ور 
بهداش��ت در جلسه س��تاد کرونا از 
بخ��ش حمل و نقل ریل��ی به خاطر 
پروتکل ه��ای  اج��رای  و  رعای��ت 
بهداشتی و حفظ شرایط ایمنی برای 

مسافران تشکر ویژه ای داشتند.
فعالی�ت قطار ته�ران – وان – 
آنکارا در چه وضعیتی قرار دارد؟
اکن��ون از طرف ای��ران این تقاضا 
وجود دارد ولی همسایه ترک ما فعا 
این آمادگی را ن��دارد. امیدواریم در 

چند ماه آینده بازگشایی شود.
نق�ش انجمن در م�ورد انتقال 
بخ�ش  مش�کالت  انع�کاس  و 
خصوص�ی به دولت چط�ور بوده 

است؟
ما مکاتبات گس��ترده و جلس��ات 
زیادی با نمایندگان دولت در س��تاد 
کرونا داش��تیم. با وزی��ر راه، معاون 
حم��ل و نق��ل وزارتخانه، جلس��ات 
متع��ددی با دکتر واعظی داش��تیم. 
با معاونت اقتص��ادی رییس جمهور 
مکاتباتی  کردیم.  برگزار  جلسه هایی 
با مجلس شورای اسامی داشته ایم. 
برای دریافت و اختصاص تس��هیات 
ویژه کرون��ا فعالیت ه��ای زیادی در 
نشس��ت های  و  نامه ن��گاری  قال��ب 
پیگیری های  و  داش��ته ایم  تخصصی 
الزم هم انجام شده که نتیجه آن در 
بخش مس��افری به تخصیص همان 

۹۴۰ میلیارد تومان منجر شد.
چش��م انداز حمل و نقل ریلی را 
در بخش مسافری چگونه می بینید؟

واقعیت��ی ک��ه بای��د بپذیریم این 
است که کرونا به سادگی از جامعه ما 
رخت برنمی بندد. پیش بینی   ها نشان 
می دهند تا اواس��ط سال ۱۴۰۰ هم 
به شرایط س��ال ۹۸ برنمی گردیم و 
حداکث��ر با ۶۰ درصد ظرفیت س��ال 
قبل می توانیم فعالی��ت کنیم. چون 
ملزم به اج��رای پروتکل های مصوب 
وزارت بهداش��ت هس��تیم ظرفی��ت 
نهایی کمتر می شود. اگر کل واگن ها 
را در نظ��ر بگیری��م از ۱۱۰۰ واگن 
مس��افری حدود ۶۵۰ واگن در سیر 
هس��تند؛ یعن��ی ح��دود ۵۵ درصد 
واگن های مسافری در گردش هستند 
و مسافر جابه جا می کنند. این مساله 
روی تقاض��ا هم اثر می گذارد و مردم 
شاید انگیزه سفر نداشته باشند. امید 
داریم تابستان ۱۴۰۱ شاهد وضعیت 
متعال و مناس��ب در بخش مسافری 

باشیم.
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