“پرونده حمل و نقل مسافری رییل”

گفتگو با مهندس اصغر وفاجو،
مدیرعامل شرکت راهآهن شرقی بنیاد:

خرید واگن مسافری
برای رسمایهگذار توجیه اقتصادی ندارد
شــرکت راهآهن شــرقی بنیاد با برند "بن ریل" ضمن دارا بودن اســتاندارد  ۴ســتاره کیفیت از راهآهن آلمان ،نخســتین شرکت
خصوصی حمل و نقل ریلی کشــور اســت که در ســال  ۱۳۷۳با خرید  ۱۰دســتگاه واگن مسافری کار خود را آغاز نمود .در یک روند
رو به رشــد تعداد واگنهای مســافری شــرکت راهآهن شرقی بنیاد به  ۱۵۹دســتگاه واگن افزایش یافته است .بن ریل با دارا بودن
جوانتریــن نــاوگان ریلی مســافری در ایران ،ظرفیتی معادل  ۲میلیون نفر در ســال را ایجاد نموده اســت و از حیث تعداد مســافر
جابجا شده ،هماکنون با سهمی حدود  11درصد در جایگاه دوم شرکتهای حمل و نقل مسافری ریلی کشور قرار دارد .در خصوص
چالشهایــی کــه این شــرکت در دوران شــیوع ویروس کرونا داشــته با اصغر وفاجو ،مدیرعامل شــرکت گفتگــو کردیم که به آن
میپردازیم:
درخصوص نوسازی ناوگان مسافری چه
اقداماتی انجام دادهاید و دراین مورد با چه
چالشهایی مواجه هستید؟ ازچه منابعی
سرمایه آن تامین میشود؟
در ســال  96شــرکت راهآهــن شــرقی بنیــاد در
راستای رســالت اجتماعی خود و به منظور توسعه
نــاوگان ریلی خود ،اقدام بــه اخذ  2مصوبه از بنیاد
مســتضعفان میکند که پیرو آن در ابتدا خرید 36
دســتگاه واگن ســاخت داخل به منظور حمایت از
تولید ملــی ،ارتقای صنعت داخلی و اشــتغالزایی
و در مرحلــه بعد خرید  37دســتگاه واگن خارجی
در راســتای حمایت از شرکتهای پیمانکار در حوزه
بازسازی به مدت سه سال در دستور کار قرار گرفت
کــه متاســفانه به دلیل مشــکالت بوجــود آمده از
جمله تحریمهای تحمیلی و زیانهای مالی ناشی از
پاندمی ،تا کنون فقط خرید  7دستگاه واگن داخلی
محقق شــده است .گفتنی اســت که ناوگان شرکت
بن ریل در صنعت ریلی به عنوان جوانترین ناوگان
ریلی مســافری شــناخته شــده میباشــد و دیدگاه
مدیران ارشــد در سالهای گذشته بر مبنای نوسازی
استوار بوده است.
اما در خصوص تناســب درآمد و سرمایهگذاری
در صنعت حمل و نقل ریلی مسافری الزم است به
نکتهای اشاره کنم:
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یک دســتگاه واگن مسافری تولید داخل کشور،
مبلغــی بین  14تــا  15میلیارد تومان به نرخ امروز
قیمت دارد و شرکتهای مسافری در حالت نرمال
و بــا شــرایط فعلــی حاکم بر صنعــت ( حتی بدون
لحاظ کردن محدودیــت فاصلهگذاری اجتماعی) و
بــا توجه بــه درآمد یک واگــن و هزینههای آن ،به
هیچ عنوان توجیه ســرمایهگذاری نخواهد داشت.
درحالیکــه دولــت میتوانــد بــا حمایــت از تولید
کننــدگان واگن و تخصیص فوالد با نــرخ یارانهای
به ایشان ،بهای تمام شده واگن را به شدت کاهش
داده و ضمن رونق تولید و اقتصادی سازی حمل و
نقــل ریلی موجب رعایت حال مصرف کننده نهایی
که مســافران هســتند را نیز فراهم آورد .یعنی یک
تیر و چند نشان.
با توجه به شیوع ویروسکرونا چه تعداد از
قطارهای شرکت ازسالگذشته تا امروزاز
سیرخارج شده و آیا فرصتی فراهم شد تا به
تعمیرات اساسی قطارها برسید؟
یــک رام قطار در مســیرهای قم -مشــهد و دو
رام در مســیر تهــران  -مشــهد و یــک رام قطار نیز
در مســیر طبس  -مشهد از سیر خارج شده است.
تعمیــرات اساســی واگنهــا نیز با توجــه به خارج
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شــدن واگنهای مذکور از سیر در مورد واگنهایی
کــه نیاز به تعمیرات داشــتهاند به انجام رســیده یا
در حال انجام اســت .ضمن اینکه چندین سناریو با
هــدف تبدیل واگنهای موجود به واگنهای مورد
نیاز در شرکت ،در حال بررسی و اجرا میباشد.
بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا شــرکتهای
مســافری بــا چالشهای بســیاری رو به رو شــدند
از جمله اســترداد کامــل بلیتهای فروخته شــده
و کاهــش شــدید مســافر و خریدهای نــوروزی که
صورت گرفته بود .در این خصوص شــرکت بن ریل
با چه چالشهایی رو به رو بود و آیا تسهیالتی در
این خصوص دریافت کرده؟ تســهیالت چند درصد
است؟
یقینا شــرکتی که خدمات اصلی آن حمل و نقل
مسافر است ،با شیوع بیماری کرونا و بوجود آمدن
این بحران ،با مشــکالت شــدیدی مواجــه خواهد
شــد .بــه طوری که در ایام نــوروز ،حدود  90درصد
از بلیتهــا اســترداد شــد .دیگر چالشــی کــه با آن
مواجه بودیم ،دســتور العملهــای ابالغی از جمله
فاصلهگــذاری اجتماعــی بود که باعث شــد تمامی
شــرکتهای حمل و نقــل ریلی مســافری از جمله
بــن ریل با  50درصد ظرفیت واقعی امکان خدمت
رسانی داشته باشند.
بنابر این هم منابع مالی درآمدی خود را از دست

دادیــم و هــم هزینههای بســیار زیادی بــه منظور
خریــد کاالهای بهداشــتی از جمله ماســک ،الکل و
مــواد ضدعفونی کننده داخل قطار و  ...به شــرکت
تحمیل شــد .از طرفی تسهیالتی که از طرف دولت
قــرار بود به منظور حمایــت از صنایع حمل و نقل
ریلی به شــرکتها واگذار شود ،تامین اعتبار شد و
به شــرکت بن ریل هم مبالغی تخصیص داده شد
امــا پیچ و خمهای اداری و مشــکالت بانکی باعث
شده که دولت تا کنون هیچ تسهیالتی را به بن ریل
پرداخت نکرده باشد.
چــه اقداماتــی در خصــوص ارائــه خدمــات به
مسافران نوروزی امسال با توجه به وجود ویروس
کرونا انجام دادهاید؟
بــا وجــود همه مشــکالت ،شــرکت بــن ریل با
رعایت طرح جدید فاصله گذاری اجتماعی (حضور
حداکثر دو نفر و یا اعضای یک خانواده در هرکوپه)،
ضد عفونــی کلیه ســطوح واگنها (کوپــه ،راهرو،
دستشــویی و ،)...کنترل ســامت مامورین قبل از
اعــزام ،تجهیز و الزام مامورین قطار به اســتفاده از
ماسک و دستکش و اسپری ضدعفونی کننده ،ارائه
آموزشهــای الزم بــه ماموران قطار بــرای کنترل و
رعایت بهداشــت ،در دســترس بــودن محلولهای
ضد عفونی کننده در قطار برای مسافران و استفاده
از ظروف یکبار مصرف برای پذیرایی و ارائه غذاهای
بســته بندی شــده در قطارهای خود تالش میکند
تا ســفری ایمن و ســامت را برای مســافران خود
فراهم نماید.
آیا دررابطه با تامین نیرویکشش مشکالتی
دارید؟ نظرجنابعالی درخصوص ایجاد قطار
کامل چیست؟
متاســفانه به دلیل اعمال تحریمهای تحمیلی،

توجــه به مزایا و محاســن حمل
و نقــل ریلی همچــون جلوگیری
از آلودگــی هــوا ،کاهــش مصرف
ســوخت و همچنیــن کاهــش
تصادفات و سوانح جادهای و ...
جــا دارد کــه مســئوالن در
خصــوص نرخگــذاری بلیــت
قطارهــا عنایــت و همراهــی
مناسبتری داشت ه باشند.

راهآهن ج.ا.ا در تامین قطعات
لوکوموتیو با مشکالت فراوانی به دلیل اعمال تحریمهای
مواجــه شــده اســت و تعداد تحمیلی ،راهآهن ج.ا.ا در
کشــندههای آماده به ســیر به تامین قطعات لوکوموتیو
شدت کاهش یافته است .این با مشکالت فراوانی
امر موجب شــده راهآهن برای مواجه شده است و تعداد
تامین نیروی کشش در بسیاری کشندههای آماده به سیر
از مســیرها بــا چالــش روبــرو به شدت کاهش یافته
باشــد و حتی در مسیرهایی که است .این امر موجب
نیروی کشــش تامین میشود ،شده راهآهن برای تامین
برخــی از آنها در طول مســیر نیروی کشش در بسیاری
درخصوص تعمیرات ناوگان و
دچار نقص فنی شده و حرکت از مسیرها با چالش روبرو
نگهداری آن با چه چالشهایی
قطارهــا را بــا اختــال مواجه باشد
روبرو هستید؟
نماید.
از مشــکالت نگهــداری و
ادامــه دار شــدن ایــن
تعمیــرات میتوان به موارد ذیل
مشــکالت ،قطعــا نارضایتــی
اشاره داشت:
مســافران را بدنبــال داشــته و موجــب کاهــش
افزایــش قیمت قطعات تخصصی ریلی به تبعمطلوبیت سفر با قطار خواهد شد که امیدواریم به
افزایش نرخ ارز
زودی این مشکالت رفع شود.
مشــکالت خطــوط ریلــی کــه منجر بــه خرابیقطعات گران قیمت واگن از جمله چرخ میگردد
راهآهن تا چه میزان نظربخش خصوصی را در
برخورد ســلیقهای بازرســین در تشــخیص نوعتصمیمگیریهای نرخگذاری بلیتها درنظر
تعمیرات
میگیرد؟
با توجه به درخواست انجمن صنفی شرکتهای
ریلــی و بــا توجــه بــه پاییــن بــودن قیمــت بلیت
قطارهای مســافری نســبت به دیگر وســائل نقلیه
بیــن شــهری ،شــورایعالی ترابری تقریبا هر ســال،
یکبار ،به صورت محدود اجازه افزایش قیمت را به
شرکتهای ریلی میدهد .اما همچنان قیمت بلیت
قطار نســبت به دیگر وســائل نقلیه پایینتر بوده و
افزایــش تورم در ســالهای اخیر موجــب افزایش
شــدید هزینههای این شــرکتها شــده است که با
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وجــود مشــکل در تامین و تــدارک قطعات ازخارج از کشور
انجمن تا چه میزان میتواند درحل مشکالت
شرکتهای ریلی و انتقال آن به مدیران راهآهن
موثرباشد و نظرجنابعالی درخصوص نحوه
انجام وظائف انجمن چیست؟
اصــوال انجمنهــا ،ســندیکاهاNGO ،هــا و
 ...ایجــاد میشــوند تــا زبــان واحدی بــرای انتقال
مشکالتشــان به مدیران ســطوح باالتر ایجاد کنند.
امــا در مــورد این که آیا این موثر اســت یا نه ،باید
گفت بله .اما مشکل اینجاست که انجمن ها چقدر
فعال هستند.
خوشــبختانه در چند ســال اخیر انجمن حمل و
نقــل ریلی با حضور پررنگ خود در انتقال مســائل
و مشکالت ســطوح عملیاتی همچون شرکتهای
صنعت ریلی ،به ســطوح تصمیمساز و تصمیمگیر
همچــون راهآهن و وزارت راه و حتی ســازمانهای
فراتر از آن ،به ایفای رســالت خود پرداخته و طیف
گستردهای از مسائل را به ایشان انتقال داده است.
بدیهی است رفع هریک از این مشکالت و موانع
عزم و همت حداکثری همه مراجع و مصادر امور
را میطلبد که امیدوارم اینچنین شود.
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