“چالشهای مالاکن واگن”

گفتگو با مهندس حسین پورجعفر
قائم مقام شرکت ریل پرداز سیر:

انحصار در تولید چرخ و بانداژ
از یک سو و به چالش افتادن
رشکتها از سوی دیگر
حمــل و نقــل ریلــی مزیتهای فراوانی نســبت به حمل جادهای دارد .انتقــال بار از جاده به ریل در صرفهجویی ســوخت ،حمل
بارهای عمده ،کاهش تلفات جادهای و ایمن بودن و کاهش آلودگی هوا سهم بسزایی دارد .حمل و نقل ریلی نیاز به حمایت جدی
از ســوی دولت ،وزارت صمت و راهآهن ج.ا.ا دارد تا حمل و نقل ریلی را از وضعیت موجود نجات داده و بهبود بخشــیم .حمل و
نقل ریلی با وضعیت ایدهآل فاصله زیادی دارد .ســهم حمل بار در راهآهن کشــور زیر  10درصد اســت .قوانین حمایتی حمل و نقل
ریلی همانند قانون ماده  12و قانون ارزش افزوده و بخشــودگیها که هنوز در اجرا عملیاتی نشــده اســت اگر اجرایی شود حمل و
نقل ریلی با توجه به مزیتهایی که دارد سهم بیشتری از حمل و نقل را به خود اختصاص خواهد داد.
این روزها شــرکتهای ریلی با مشــکالت زیادی همچون افزایش قیمت قطعات ،ایجاد انحصار و بســته شــدن ثبت ســفارش
قطعــات ،کمبــود نقدینگی و کمبود لکوموتیو و دیگر موارد مواجه هســتند .برای واکاوی بیشــتر مشــکالت شــرکتها گفتگویی با
مهندس حسین پورجعفر ،قائم مقام شرکت ریل پرداز سیر داشتهایم که به شرح آن میپردازیم:

قائــم مقام شــرکت ریل پرداز ســیر در خصوص
قــراردادی کــه شــرکت راهآهــن حمــل و نقــل بــا
شــرکتکفریز بسته اســت بیان کرد :شرکت راهآهن
حمــل و نقــل تــا امروز نتوانســته چرخــی ازکفریز
دریافت کند .از نظر بنده در خصوص تولید چرخ در
داخل عجوالنه عمل شــده و تســتهای استاتیک
چرخ انجام شده اما میدانم که تستهای دینامیک
چرخهــا در مــدت زمان کم ،دو تــا دو ما هونیم زیر
واگنها تســت شــده و خیلی از کیفیت و عملکرد
چرخ مطمئن نیستیم.
پــور جعفر در ادامه گفت :بــرای تایید محصولی
که تولید شده دو نوع تست داریم .تست استاتیک
که تســتهای آزمایشگاهی اســت ،همانند تست
متریال ،کشش و ضربه که این تستها انجام شده
و طبق اســتانداردها بوده است .تست میدانی نوع
دیگری از تســتها اســت که چرخ را زیر واگن قرار
میدهند و باید مدت زمان مشخصی را برای انجام
تست زیر واگن کارکند .مدت زمان تست دینامیک
این چرخها مدت دو تا دو ماه و نیم بوده که زمان
کمی اســت .نا گفته نماند که با این مدت زمان کم
که برای تســت چرخها در نظرگرفته شــده ،شرکت
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راهآهن مجوز تایید چرخ را صادر کرده است .نکته
مهم این است که ظرفیت تولید چرخ شرکت کفریز
به هیچ عنوان جوابگوی نیازکشــور نیســت .اکنون
تعداد مورد نیاز چرخ شــرکتهای مســافری ریلی،
عدد بزرگی است .شرکتهایی که از نیاز چرخ آنها
اطالع دارم شرکتی نزدیک به  3هزار چرخ و شرکت
دیگر نزدیک به  500چرخ نیاز دارند.
اگر شــرکتهای بــاری به این عدد اضافه شــود
عدد بزرگی میشــود .به هیچ عنوان شــرکت کفریز
جوابگوی نیاز این شــرکتها نیســت .اما متاسفانه
به دلیل اینکه تولید داخل چرخ اعالم شــده است
وزارت صمــت بــا سیاســت غلطــی که پیــاده کرده
بدون آنکه ظرفیت تولید این شــرکت و نیاز ساالنه
شــرکت را بررســی کند صرفا به دلیــل اینکه تولید
داخــل اســت واردات را ممنوع اعالم کرده اســت.
این مســئله بحران جدی برای کشور ایجاد کرد .این
امــر ایجاد انحصارکرده تا جایی که به هرقیمتی که
میخواهند مبلغ چرخ را اعالم میکنند.
قائــم مقام شــرکت ریــل پرداز ســیر بیــان کرد:
موضــوع تولیــد چــرخ و ملی شــدن آن ،از ســوی
شــرکت کفریز به وزارت صمت اعالم شده و وزارت
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بر اســاس ادعای این شــرکت ثبت سفارش چرخ را
ممنوع اعالم کرده است.
پورجعفــر در خصوص این موضوع که آیا وزارت
صمت بررســیهایی را مبنی بر اینکه شــرکتکفریز
توانایــی تولید تعــداد مورد نیاز چرخ شــرکتها را
داشته است و پس از بررسی ثبت سفارش چرخ را
ممنوع کرده به صراحت بیان کرد :متاسفانه وزارت
صمــت روی ایــن موضوع به درســتی عمل نکرده
است.
اگر وزارت صمت نیز این اطالعات را از شــرکت
راهآهن گرفته باشــد شــرکت راهآهن نیز به درستی
عمل نکرده اســت زیرا ظرفیت تولید شرکت کفریز
جوابگوی نیاز شرکتها نیست .شرکت راهآهن باید
ظرفیت شناسی میکرد به عنوان مثال نیاز شرکتها
حدود  4هزار چرخ در ســال اســت و شرکت کفریز
به عنوان مثال ســالی  500چرخ میتواند تولید کند
در نتیجه وزارت صمت ،بیشتر از  3500چرخ مجوز
واردات نمیدانند .اما مسئله مهم این است که کال
ثبت سفارش را بســتهاند و با این کار چالش بزرگی
را ایجاد کردهاند.
نامــهای از ســوی انجمن خطاب به دکتر ســعید

رسولی مدیرعامل شرکت راهآهن مبنی بر مشکالت
خرید چرخ و ظرفیت شــرکت کفریز فرســتاده شده
امــا تــا امروز بــا پیگیریهایــی که از ســوی انجمن
صورت گرفته پاسخی دریافت نکردهایم.
امــروز تعــداد زیادی واگــن باری بــه دلیل نبود
چرخ به خصوص چرخهای نوع روسی در دپوهای
تعمیراتی مختلف متوقف است.
شــرکت راهآهن حمــل و نقل هنــوز چرخی از
شرکت کفریز دریافت نکرده است
پورجعفر در پاســخ به این ســوال که آیا انحصار
ایجاد شده در خصوص تولید چرخ بر روی افزایش
قیمت چرخ موثر بوده یا نه گفت :امتیاز انحصاری
برای شــرکتتولید کننده ایجاد شده و برای حمایت
از تولید داخل ،شرکت داخلی قراردادی را با شرکت
تولید کننده چرخ بســته و مبلغی را به عنوان پیش
پرداخــت به این شــرکت داده ،اما هنــوز چرخی را
دریافت نکرده است.
افزایــش قیمــت بانداژ متناســب بــا افزایش
قیمت فوالد ،نرخ ارز و تورم نیست
پورجعفــر در ادامــه بیان کرد قیمت بانداژ رشــد
بسیاری داشته و از ابتدای سال  96تا امروز نزدیک
به  10برابر شده است.
افزایــش قیمــت بانــداژ را بــا تورم ،نــرخ دالر و
افزایــش قیمت فــوالد مقایســه کردیــم ،افزایش
قیمــت بانــداژ بیش از تــورم و افزایش نــرخ دالر
بوده است .اعتراض به این موضوع را را به شورای
رقابــت بردیــم مبنی بر اینکه انحصــاری که کفریز و
ماشــین ســازی تبریز در تولید بانــداژ ایجاد کردهاند
منجــر به آن شــده کــه قیمتها را بر اســاس میل
خود افزایشدهند ،زیرا ملزم به توضیح به سازمان
خاصــی نیســتند در نتیجه هــر روز افزایش قیمت
دارند.
در اوایل سال  96دو شرکت کفریز و ماشینسازی

تبریز با هم رقابت داشــتند و در این رقابت هرکدام
از شرکتها ســعی میکردند قیمت پایینتر بدهند
و ایــن امر بــازار را متعادل کرده بود .اما از اواســط
ســال 98دو شــرکت بــا هــم هماهنــگ شــدند و
متاســفانه باعث شــد تا قیمت به صــورت ناگهانی
باال برده شود.
تراهآهن بخشــی برای حل مشکالت
در شــرک 
شرکتها وجود ندارد
پورجعفر در پاسخ به این سوال که آیا بخشی در
راهآهن وجود دارد که به چنین مشــکالتی رسیدگی
کند یا خیر ،گفت :متاســفانه معضل اصلی شرکت
راهآهــن همین موضــوع عدم وجود بخشــی برای
رسیدگی به چنین مشکالتی است.
راهآهــن فقــط در حوزه فنــی ورود پیدا میکند.
دغدغه جدی مالکها هزینه نگهداری واگنهاست.
بارهــا با راهآهــن مذاکره کــرده و از آنها خواهش
کردیــم کــه هزینههــا بــه شــدت افزایــش یافته و
نیــاز به کنتــرل راهآهن در مــورد قطعات انحصاری
مورد نیاز واگنها درکشــور هست و حمایت دیگر
راهآهــن در خصــوص مهیــا کردن تســهیالت برای
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مالکان واگنهاســت .راهآهن بــه عنوان حاکمیت
باید بتواند تســهیالتی را بــرای مالکین ایجاد کند تا
بتوانند هزینهها را پوشــش دهند که متاســفانه در
هیچکــدام موارد حمایتی از ســوی راهآهن صورت
نگرفته است.
از مشــکالت اساســی دیگری که در حوزه ناوگان
وجود دارد به غیر از قطعات انحصاری ،نقدی شدن
تامین قطعات اســت .در گذشــته تامیــن قطعات
اعتبــاری بــود اما به دلیل نوســانات قیمت ،قطعه
اعتبــاری به شــرکتها نمیدهند .ایــن امر موجب
شــده تا شــرکتها با کمبــود نقدینگی بــرای تامین
قطعات و تعمیر واگنها مواجه باشند.
شــرکتها از صاحبــان کاال هزینــه حمــل بــار را
اعتباری دریافت میکنند .عمده مشتریان واگنها،
شرکتهای معدنی و فوالدی هستند .این شرکتها
بــا توجه بــه رقابتی که میان حمل جــادهای و ریلی
وجــود دارد از ایــن قضیه ســوء اســتفاده میکنند
و هزینــه حمــل را اعتبــاری ،دوماهه یا ســه ماهه
پرداخت میکنند به همین دلیل شــرکتهای ریلی
نقدینگی بــرای پرداخت نقد هزینــه خرید قطعات
واگنها را ندارند.
مشکالت شرکتهای مالک لکوموتیو
از ســویی دیگــر بــا مشــکل جــدی در تامیــن
قطعــات لکوموتیــو به دلیل اینکــه عمده قطعات
وارداتی و وابسته به نرخ ارز است مواجه هستیم.
تراهآهن در دو سه ماهه اخیر با بحران جدی
شرک 
تامین لکوموتیو مواجــه بود .تعداد لکوموتیوهای
گــرم و بهرهبرداری کاهش پیدا کــرد و این موضوع
سیر واگنها را با مشکالت زیادی مواجه کرد.
دغدغــه هر روز مــا با راهآهن تامیــن لکوموتیو
برای واگنهای آماده به سیر است .دولت بودجهای
برای حمایت از شرکتهای مالک لکوموتیو و حتی
تراهآهن که بــا بحران
لکوموتیوهــای خــود شــرک 
جدی مواجه هستند در نظر نگرفته است.
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