
خسارت وارده به بخش 
مسافری رییل را  هیچ اگه 

نمی توانیم جربان کنیم

گفتگو با مهندس ابوالقاسم سعیدی 
مدیرعامل شرکت ریل سیر کوثر:

انتشــار ویروس کرونا در کشــور و اســترداد بلیت ها توســط مســافران، شــرکت های مســافری در حــوزه ریلــی را زمین گیر کرد. 
شــرکت های مســافری ریلی چشم امید به دریافت وام کرونایی با بهره پایین بودند که به دلیل دست انداز های بیشماری که در راه 
دریافت تســهیالت داشــتند نگرانی هایشان نه تنها کم نشــد بلکه با بدهی های انباشه در این دوران کرونایی مواجه شدند. به دلیل 
اینکــه این شــرکت ها درآمد خودشــان را پیش از جابه جایی مســافر دریافت کرده و مبلغ دریافتی بلیــت را خرج بدهی های خود و 
تجهیزات الزم برای ایام نوروز کرده بودند در نتیجه در اســترداد مبلغ بلیت به مســافران نیز دچار مشــکل شدند. زیان شرکت های 
مســافری در این ایام کمر شــرکت های مسافری را خم کرد و همه این شرکت ها را با زیان هایی مواجه کرد که اثرات آن را در سال 

آینده خواهیم دید.

شــرکت ریل ســیر کوثــر در ســال ۱۳۸۲ به ثبت 
رســیده و بــا اقدامــات معموله در ســال ۱۳۸۴ از 
طریــق شــرکت در مزایده عمومی موفــق به خرید 
)۲۵( دستگاه واگن مسافری وارداتی و )۲( دستگاه 
واگن رســتوران از شــرکت قطارهای مســافری رجا 
گردید و بدین طریق فعالیت خود را در ترابری ریلی 
مســافر بــا تمرکز و محوریت مشــهد آغــاز و ادامه 
داده تا در ســال ۱۳۹۱ از طریق مشارکت در مزایده 
راه آهــن و خریــد )۱۳۴( دســتگاه واگــن مخزندار 
مخصــوص حمل مــواد ســوختی فعالیــت حمل 
ریلی بــار را آغاز نمود و نظر به تمایل و عالقمندی 
بــه صنعت حمل ریلــی همزمان با انعقــاد قرارداد 
با شــرکت واگن پارس موفق بــه خرید حدود )۳۰( 

دستگاه واگن مسافری کارکرده گردید که واگن های 
مذکــور پس از ورود بــه ایران و تعمیر و بازســازی 
اساســی )۲۰( دســتگاه آن در شــبکه حمــل ریلــی 
مســافری وارد گردیده و )۱۰( دســتگاه دیگر آن نیز 
در حــال بازســازی ســطح دو در کارخانجات داخلی 
کشــور بوده کــه به لحاظ کاهش ترابر ریلی مســافر 
به دالیل ناشــی از همه گیری ویروس کرونا علیرغم 
آمادگی برای بهره برداری منتظر فراهم شدن شرایط 
بازار برای در سیر قرار گرفتن آنها می باشیم، بنابراین 
شــرکت در حــال حاضــر در مجمــوع دارای )۵۷( 
دستگاه واگن مسافری درجه )۱( چهار و شش تخته 
با متوســط عمر زیر )۲۰( ســال بوده و در سال های 
اخیر اقدامات دیگری در جهت افزایش ناوگان ریلی 

مســافر از جمله انعقاد قرارداد خرید )۱۰( دســتگاه 
واگن مســافری با استفاده از تسهیالت تبصره )۱۸(  
از شــرکت واگن پارس بعمل آورده و در سال اخیر 
نیز با وجود افزایش قیمت واگن مسافری به دالیل 
افزایش نرخ ارز و مواد و تجهیزات اقدام به انعقاد 
قرارداد خرید )۲۵( دستگاه واگن مسافری با شرکت 
واگــن پــارس در وهلــه اول بــا ســاخت و تکمیل 

استراکچر و ورود بوژی های الزم نموده است.

در خصوص نوسازی ناوگان مسافری چه 
اقداماتی انجام داده اید و در این مورد با چه 

چالش هایی مواجه هستید؟ از چه منابعی 
سرمایه آن تامین می شود؟

بدین طریق شرکت با داشتن )۵۷( دستگاه واگن 
تحــت بهره بــرداری و )۳۰( دســتگاه  در مرحلــه ی 
قــرارداد ســاخت و تولید درصدد اســت تــا ناوگان 
مســافری خود را حداقــل به )۱۰۰( دســتگاه واگن 

برساند.
عالوه بر افزایش ناوگان برای توسعه حمل ریلی 
مســافر شــرکت در سال ۱۳۹۱ با شــرکت در مزایده 
راه آهن توانســت )۱۳۴( دســتگاه واگــن مخزندار 
مخصــوص حمــل مــواد ســوختی را خریــداری و 
بدیــن ترتیب فعالیــت حمل ریلی خــود را با آغاز 
حمل بار توســعه داده وشــرکت در این ســال ها با 
توجه به واجد شــرایط بودن برای ورود به سازمان 

“پرونده حمل و نقل مسافری رییل”
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فرابــورس و اقدامات بعمل آورده در ســال ۱۳۹۵ 
موفــق به ورود به ســازمان فرابــورس گردیده و در 
حال حاضر%۴۰ ســهام شرکت در اختیار متقاضیان 
سرمایه گذاری در بازار سرمایه می باشد. تالش هایی 
را بــرای افزایش ناوگان بــاری از جمله خرید )۵۸۶( 
دســتگاه واگــن لبــه کوتــاه از یکــی از شــرکت های 
داخلی بعمل آورده مترصد از گســترش و توســعه 
نــاوگان بــاری نیز بوده و به همیــن دلیل با تفکیک 
فعالیت های باری از فعالیت های مسافری در سال 
۱۳۹۷ از طریق شرکت جدید تاسیس به نام پرتو بار 
فرابر خلیج فارس و انتقال تمامی ناوگان باری خود 
به این شــرکت اقدامات توسعه ای در بخش باری را 
اخیــراً با تالش برای افزایش ناوگان حتی المقدور با 
استفاده از تســهیالت بخش آغاز نموده و امیدوار 
است با همراهی راه آهن و نظام بانکی بتواند منابع 
مناســب و ارزان قیمت را برای استفاده از ظرفیت 
داخلی فراهم آورد. بدین ترتیب فعالیت مســافری 
در شرکت ریل سیر کوثر با ظرفیت جابجایی ساالنه 
)۷۵۰( هزار نفر مسافر و عملیاتی فعلی )۶۰۰( هزار 
نفر درســال ادامه داشته و شــرکت اقماری پرتو بار 
فرابــر خلیج فارس عهده دار حمل بــار عمدتًا مواد 
معدنی و مواد ســوخت باشــد و علیرغم باال بودن 
هزینه سرمایه گذاری و پایین بودن نرخ سود تالش 

در جهت افزایش سهم بار و بویژه مسافر دارد. 
نا گفتــه نماند نیمی از ناوگان مســافری شــرکت 
وارداتــی، در حــال حاضــر دارای عمر )۱۵( ســال و 
)۳۰( دســتگاه دیگــر نیــز پــس از ورود بــه کشــور 
بازســازی، نوســازی و مجهــز بــه تجهیــزات رفاهی 
گردیده بطوریکه برای بازسازی هر یک از واگن های 
جدیــد الــورود بالــغ بــر )۳۰( میلیارد ریــال هزینه 
داشــته و همزمــان دارای )۲( فقره قــرارداد )۱۰( و 
)۲۵( دســتگاه ســاخت واگن با شرکت واگن پارس 

می باشد. 
چالش های موجود در نوســازی ناوگان مسافری 
کمبــود منابــع مالــی و در مرحله بعــد کافی نبودن 
فضاهــای تعمیراتــی و عدم حمایــت عملی بخش 
می باشــد در حالیکه تعرفه حمل مســافری کمتر از 
یک پنجم نرخ واقعی خود می باشد و قیمت مواد و 
لوازم و قطعات مورد نیاز برای بازسازی و تعمیرات 
واگــن بویژه در ســال جاری با افزایــش غیرمترقبه 
نــرخ ارز افزایــش داشــته و تعرفه مســافری صرفًا 
۲۰درصد افزایش یافت که آنهم بدلیل افت شــدید 
تقاضا ناشــی از گســترش ویروس کرونا و تاکیدات 
موکد ســتاد ملی کرونا و توصیه های مســئولین در 
راســتای جلوگیری از شیوع بیماری فوق و سالمتی 
هموطنان عماًل محقق نگردیده به عنوان مثال در 

ســال جاری نــرخ تولیدات نظیر مــواد لبنی و حتی 
نوشــابه چندین بار افزایش یافته و دولت و بخش 
نیز هیچ حمایت و تســهیالتی برای نوسازی ناوگان 
در اختیــار بخش مســافری و تعمیرکاران قرار نداده 
بلکه سازمان هایی نظیر تامین اجتماعی برای تاخیر 
در پرداخــت حــق بیمــه روزانــه جریمــه مطالبه و 
فعالیت های تولیدی را با چالش مواجه می نماید.

با توجه به شیوع ویروس کرونا چه تعداد از 
قطارهای شرکت از سال گذشته تا امروز از 

سیر خارج شده و آیا فرصتی فراهم شد تا به 
تعمیرات اساسی قطارها برسید؟

تعداد خروج قطارهای مسافری خارج شده از سیر 
بیش از ۶۰% ناوگان شــرکت بویژه در نیمه اول سال 
بوده که احتماال نســبت به سایر شرکت های ترابری 
ریلی مســافر به لحاظ محور فعالیــت از یکطرف و 
نرخ اســتفاده از دیزل برای واگن های جدید الورود 
نســبت به سایر شرکت ها بیشتر باشد و در مجموع 
جابجائی مسافر شــرکت نسبت به متوسط سنوات 
گذشــته به حدود ۲۰% بدلیل کاهش شــدید تقاضا 
از یک طرف و رعایت دســتورالعمل های ستاد ملی 
کرونا در راســتای رعایت فاصله اجتماعی در داخل 
قطارها و عمدتًا استفاده از )%۵۰( ظرفیت واگن ها 
کاهش یافته و بخش مسافری را با چالش شدید و 

زیادی روبرو نموده است.
با شروع و شیوع ویروس منحوس کرونا و محور 
و حوزه فعالیت ریلی شرکت حدود ۶۰% از قطارهای 
شــرکت کاهش یافته و اگرچه شــاید تصور شود که 
با این کاهش ناوگان در سیر فرصت مناسبتری برای 
انجــام تعمیرات حاصل شــده باشــد لکن به دالیل 
دیگــری نظیر کاهش میزان درآمــد کمبود نقدینگی 
و باالرفتــن بی ضابطه قیمت مــواد و قطعات و از 
طرفــی کاهش فعالیت هــای تعمیراتی نظیر حضور 
حداکثــر ۵۰درصــد نیروهای تعمیراتــی در کارگاه ها  
و محدویت های شــهری و شــب کاری و... می توان 
گفت فرصتی نه تنها مازاد نســبت به ســالیان قبل 
حاصل نشــده بلکه کاهش هم یافته باشد. کاهش 
ســالمت نیروهــا و شــادابی پرســنل تعمیراتی به 
لحاظ مسائل درآمد و مشکالت معیشتی نیز مزید 
بــر علت بوده و در مجمــوع می توان گفت فرصت 

مورد انتظار حاصل نشده است.

به دلیل شیوع ویروس کرونا شرکت های 
مسافری با چالش های بسیاری رو به رو شدند 
از جمله استرداد کامل بلیت های فروخته شده 

و کاهش شدید مسافر و خریدهای نوروزی که 
صورت گرفته بود؟ در این خصوص شرکت با چه 

چالش هایی رو به رو  بود و آیا تسهیالتی در این 
خصوص دریافت کرده؟ تسهیالت چند درصد 

است؟
در خصوص عوارض و چالش های ماه پایانی سال 
شرکت به دلیل استرداد بلیت های فروخته شده و 
حذف بیش از ۸۰% قطارها و ۹۵% قطارهای شرکت 
به دلیل محور فعالیت به جهت اینکه اکثر مسافرین 
جامعه  محروم  و  متوسط  طبقات  از  ریلی  بخش 
می باشند، علیرغم وجود مجوز برای کسر ۱۰درصد 
بر حسب توصیه مقام  استردادی  بلیت های  بهای 
وزارت و مدیریت راه آهن تمامی شرکت های بخش 
ریلی بلیت های فروخته شده را بدون کسر درصد 
فوق مسترد و شرکت ها با مشکالت عدیده  ای برای 
تامین نقدینگی و حتی دریافت وجوه نقد از بانک 
مواجه شدند و این شرکت نیز از این قاعده مستثنی 
نبوده و تنها تسهیالتی که بعد از )۸۰( روز پس از 
پرداخت بهای بلیت های استردادی به بخش داده 
شد پرداخت تسهیالت بانکی ۶ ماهه با نرخ %۱۸ 
بوده که بعضا شرکت ها به لحاظ باال بودن نرخ و 
شرایط و مدت از دریافت آن صرف نظر نمودند و 
به دلیل عدم توفیق در باز پرداخت ناشی از ادامه 
ناچار  بانک،  نقدینگی  نداشتن  و  فعالیت  رکود 
با  دیگر گردیده که  ماهه   )۶( دوره  تمدید یک  به 
چشم انداز آتی و روند فعلی بعید بنظر می رسد که 
شرکت ها در سررسید بعدی نیز بتوانند وام دریافتی 

را مسترد نمایند

چه اقداماتی در خصوص ارائه خدمات به 
مسافران نوروزی امسال با توجه به وجود 

ویروس کرونا انجام داده اید؟
خدمات ارائه شده به مسافرین نوروزی سال جاری 
حمل ریلی با توجه به پیدایش غیر مترقبه و دور از 
اطالع رسانی قبلی باید گفت که در ایام نوروز اصواًل 
قطارها بدلیل نبود مســافر سیری نداشتند و تعداد 
محدود و اندکی در مســیرهای پر تردد نظیر تهران- 
مشــهد با حداقل مســافر در ســیر بــوده و بنابراین 
در شــرایط کرونایــی می تــوان گفت که ســرویس و 
خدمات ویژه ای غیر از آنچه که در ســنوات گذشــته 
ودیگــر ایام ارائه می گردیده جز حداقل خدمات... و 
ماســک داده نشــده و امیدواریم با ریشه کن شدن 
ویــروس و بهبــود اوضــاع و احوال در ســال جاری 
بتوانیم به جبران مافات ســرویس و خدمات بهتری 

را به مشتریان عزیزمان ارائه نماییم. 
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