“پرونده حمل و نقل مسافری رییل”

گفتگو با مهندس سیدرسول میراحمدی،
مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا:

خروج  ۵رام قطار از سری
به دلیل کمبود لکوموتیو زیمنس
سیدرسول میراحمدی درگفتگو با خبرنگار مجله
ندای حمل و نقل ریلی گفت :شــرکت حمل و نقل
ریلــی نورالرضــا که یکی از مجموعههــای موفق در
صنعت حمل و نقل ریلی مســافری تلقی میگردد
بعنوان نخســتین شــرکت در این حوزه که اقدام به
ســاخت واگن ( و نه بازسازی ناوگان مَ ِسن) نموده
اســت ،مفتخر اســت کــه کیفیت نــاوگان آن باعث
محبوبیت قطارهای با برند نور در بین جامعه شده
است؛ بطوریکه حدود ۶۰درصد مسافران قطار نور،
در سال پیش از یک سفر را با قطار نور تجربه کردند.
در همیــن راســتا ،همــواره در عمــل اهمیــت
باالیی به موضوع راحتی ســفر برای مشــتری قائل
بوده و باالترین کوشــش خود را به اجرا درآورده تا
مسافرت با قطار نور ،تجربه متمایزی برای مشتریان
ً
و
خصوصــا زائران کــوی عالــم آل محمد،علی ابن
موسی الرضا(ع) را فراهم کنیم.
موضوعات ســختافزاری نظیر بالشتک هوا در
سیســتم تعلیق نــاوگان که منجر به حداقل شــدن
تکانهای قطار میشــود ،سیســتم تهویه ،جابجائی
هــوای داخــل فضــای کوپهها که خصوصــا در ایام
فعلی شــیوع ویروس کرونا ،اهمیت بســزائی دارد،
قابلیتهــای فنــی نظیــر پیــج مهمانــدار ،راهرو و
کوپههــای بزرگتــر ،مانیتور و کنتــرل داخل کوپهها
بــا قابلیت پخــش شــبکههای تلویزیونــی ،اتصال
بیســیم اینترانــت داخلی قطــار و ....با اســتفاده از
تکنولوژیهــای روز در سیســتمهای مکانیکــی و
الکتریکی ،درکنــار موضوعات نرمافزاری بهرهبرداری
از نــاوگان نورالرضــا ،هماننــد منحصربفــرد بــودن
پذیرائــی ،رســتوران و نیروهای زبــده که در خدمت
مســافران هســتند و کســب رضایــت کامــل٪۹۰
مســافران در تمام قطارهای شرکت ( چه قطارهای
 ۵ســتاره ،چه قطارهای  VIPو ۴ستاره و نیز قطار
نوســاز مهدیس) بر مبنای نظرسنجیهای تخصصی
انجام شده توسط شرکت در سال گذشته و امسال
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که عنوان یکی از شــرکتهای برتر از نگاه مشتری را
برای شــرکت به ارمغــان آورده ،نتیجه هدفگذاری
شــرکت در این حوزه و مؤید این اســت که اولویت
شرکت مشتریمداری است.
میراحمــدی در ادامه گفت :با عنایت به مقدمه
مذکور و بطور خالصه شــرکت نورالرضا با  ۶۴واگن
مســافری و  ۱۱واگــن خدماتــی و  ۸رام قطــار در
مسیرهای تهران-مشــهد ( ۲رام روزانه) ،اصفهان-
مشهد ( ۲رام روزانه) ،تهران -شیراز ( ۲رام روزانه)،
کرج-مشــهد (یک رام روزانــه) و قطار مهدیس که
در مســیرهای بستانآباد-مشهد و مشهد-قم (یک
رام روزانه) به خدمترسانی به مردم عزیزکشورمان
مشغول است .البته بعلت نتایج منبعث از پاندمی
ویــروس کرونا ،نوع فعالیتهای عملیاتی شــرکت
بــرای هماهنگــی با شــرایط ،دچار تغییراتی شــده،
اما در ماهیت فعالیتهای اصلی ،تفاوت اساســی
نداشتهایم.
شــرکت در زمینــه بهرهبــرداری از نــاوگان خــود
بصورت مستقل و نگهداری و تعمیرات آن بصورت
برونســپاری و فروش شرکت بطور نظارتی فعالیت
میکنــد ،دارای سیســتم مدیریتــی و اســتراتژیک
متشــکل از  ۶سهامدار خصوصی زیرمجموعه بانک
ســپه و ۶نفر عضــو هیئت مدیره و  ۲۰زیرسیســتم
عملیــات اصلــی و پشــتیبانی و  ۳معاونــت و
۵مدیریــت زیرمجموعه مدیرعامل با  ۲۷۵نفر نیرو
فعالیت میکند .بجز فرآیندهای مذکور ،با پیگیری
و کسب مجوز الزم ،از ابتدای آبانماه امسال ،جهت
تأمیــن ماســک موردنیــاز شــرکت و مجموعههای
مرتبــط ،دســتگاه نیمــه اتوماتیــک تولید ماســک
خریداری و نصب شد و نیز جهت صرفهجویی ،خط
ملحفه شــوئی در ســایت عملیاتی تهــران در حال
راهاندازی است.
از لحــاظ حقوقــی نیــز ،شــرکت نورالرضــا یــک
شرکت ســهامی عام محسوب میشــود ،اما بعلت
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توقف عرضه در بازار ســرمایه ،قوانین شــرکتهای
ســهامی خــاص بــر آن مترتب اســت .این شــرکت
از زیرمجموعههــای هلدینــگ ســرمایهگذاری
حملونقلی توســعه ترابر ایرانیان اســت که باتوجه
به اینکه این هلدینگ متعلق به بانک قوامین بود،
پــس از ادغــام آن بانک در بانک دولتی ســپه ،یک
شرکت ماهیتا دولتی بهشمار میرود.
پــس از معرفی کامل شــرکت نورالرضا ،مهندس
میراحمدی در خصوص نوســازی ناوگان ،مشکالت
ناشــی از همهگیــری ویــروس کرونــا و بلیتهــای
اســترداد شــده ،مشــکالت کمبــود لکوموتیــو گرم
و دیگــر مشــکالت توضیحاتــی دادنــد کــه بــه آن
میپردازیم:
میراحمــدی در خصــوص چالشهای نوســازی
نــاوگان بیــان کــرد :شــرکت نورالرضــا پــس از آغاز
بهرهبــرداری از ناوگان نوســاز خود از ســال  ،۹۱وارد
فاز  ۳۰ساله بهرهبرداری شد و با گذشت حدود یک
دهه از قرارداد ۵ ،طرح اصلی جهت توسعه ناوگان
خود اســت تــا طبق ســند برنامهریزی اســتراتژیک
خود ،در کنار خدمترســانی شایسته به هممیهنان
عزیز ،سود سهامدار و توسعه سهم از بازار و جذب
درآمــد خــود را افزایش دهــد .در همین راســتا و
جهت حمایت از صنعت ساخت ماشینآالت ریلی
داخلی ،تفاهمنامههایی با چهار شرکت بزرگ در این
حــوزه به امضاء رســانده که با پشــتیبانی فنی گروه
 CRCچین (که سازنده واگن های نور بوده است؛)
طرحهای توســعه خود را به اجرا درآورده که البته
موضــوع پاندمی کرونا ،اجرای این طرحها را موقتا
متوقف کرده اســت ،لکن امیدوار هســتیم با عبور
از شــرایط کنونــی ،طرحهای مذکور بــه مرحله اجرا
درآید .درحال حاضر بنا برکاهش ارزش پول ملی و
قیمت تمام شده باالی ساخت یک واگن ،طرحهای
جایگزیــن که نیاز به ســرمایهگذاری مســتقیم کمتر
مجموعــه دارد ،در دســتورکار ســهامداران ،هیئت

مدیــره و مدیریت قرار دارد که از آن جمله میتوان
به توسعه خدمات گردشگری اشاره نمود.
همانطور که مســتحضر هســتید شــرایط فعلی
اقتصــادی کشــور ،دســت بنگاههــای اقتصــادی
جهت توســعه فعالیتها را بســته اســت و ما نیز
از این قاعده مســتثنی نیستیم؛ به همین دلیل اگر
بخواهیــم به چالشهای پیــشرو در این خصوص
اشــاره کنیم ،میتوانیم به تغییر ســاختار خصوصی
به دولتی و روشــن نبــودن سیاســتگذاری جدید
شــرکت ،کاهش درآمد و زیان ناشی از شرایط کرونا
بــرای اختصاص به ســرمایهگذاریهای جدید ،عدم
حمایت دفتر سرمایهگذاری و اقتصاد حمل و نقل
راه آهن ج.ا.ا جهت تأمین سرمایه موردنیاز شرکت،
ســاختار اداری نامناسب حمایتی ســازمان نوسازی
نــاوگان حمل و نقل کشــورکــه زیرمجموعه وزارت
نفت اســت و امــکان بهرهگیری حمــل و نقل ریلی
بــرای جــذب یارانهها یا اعتبــارات در این خصوص
را ســخت و غیرعملیاتــی کــرده اســت ،مســائل و
موضوعــات نقــل و انتقــال بانکــی خرید خــارج یا
گشــایش اعتبار  ، LCاز جمله مشکالت روشن در
این حوزه محسوب میگردد.
درحــال حاضــر تنهــا منبــع قطعــی درصــورت
ســرمایهگذاری ،اعتبــارات داخلــی شــرکت اســت
که بــرای توســعه اصال کفایــت نمیکنــد .بنابراین
نیاز اســت مســاعدت راهآهــن در حوزه مســافری
و پیگیــری تخصیــص اعتبار دولتی برای توســعه و
بهبــود صنعت افزایــش و یا حتی بازنگــری پایهای
پیدا کند.
مدیرعامــل شــرکت حمل و نقل ریلــی نورالرضا
در پاســخ به این ســوال کــه چنــد رام از قطارهای
شرکت به دلیل شــیوع ویروس کرونا از سیر خارج
شــده بیان کرد :همانگونه که اشاره شد ،ناوگان این
شــرکت در حالحاضر در ۶مسیر به سیر میرود که
در بازههای زمانی ذیل به این شرح بوده است:
ســال  : ۹۸روزانــه  ۷رام قطــار در  ۶مســیرفوقالذکر؛
سال  ۹۹تا نیمه آذر  ۸ :رام (که البته از تابستانسال جاری با اضافه شدن رام متقابل تهران-شیراز
به اجرا درآمد) در ۶مسیر؛ همچنین در اردیبهشت
و خرداد  ،۹۹چند ســیر از قطار مهدیس در مســیر
تبریز-تهران انجام شد.
باقیمانده سال  ۷ :۹۹رام قطار (یک رام ۵ستارهتهران-مشــهد به مسیرکرج-مشهد منتقل و قطار
۴ســتاره کرج-مشــهد حــذف گردیــد).؛ همچنیــن
ناوگان مسیرکرج بین بقیه قطارهای شرکت تقسیم
میشوند.

در ایــام فروردین و اردیبهشــت مــاه  ،۹۹بخش
عظیمــی از تعمیرات اساســی ۲۰واگن بــه انضمام
رنگآمیــزی آن و تجهیز ســایتهای شــرکت انجام
شــد که در عملکرد و ضریب دسترسی واگنها اثر
مستقیم و مناسب ایجاد کرد.
میراحمــدی در خصــوص اســترداد بلیتهــا به
دلیل شــیوع ویروس کرونا گفت :موضوع استرداد
بلیتهای فروخته شــده بــرای دوره پیک نوروزی،
عــاوه بــر فشــار بازگرداندن تمــام وجــه بلیت به
مسافر و عدم بازپرداخت آن به شرکت تا به اکنون
درحالیکــه راهآهن متعهد بــه بازگرداندن ۱۰درصد
وجه بلیت بود ،از جمله ســایر مشکالت شرکت در
ســال جاری بــود .با کاهش ۵۰درصــدی در صندلی
ایجــادی بعلت فاصلهگــذاری اجتماعــی ،میانگین
تعداد مسافر ماهیانه شرکت از حدود  ۷۲،۵۰۰نفر-
ســفر به کمتر از  ۳۵،۰۰۰نفر-ســفر تقلیل پیدا کرد.
همچنیــن میانگین ضریب جــذب درآمد هر بلیت
شرکت نســبت به قیمت مصوب بلیت ،از  ٪۱۱۰به
حدود  ٪۷۵کاهش یافت.
ایــن درحالیســت که شــرکت بــا وجــود افزوده
شــدن هزینههای ضدعفونی کــردن مرتب قطار در
زمان ســیر و توقف واگنها و کاهش نیاز به پرسنل
عملیاتی ،نیروی کار خود را حفظ نمود که با شرایط
ذکر شده ،اقدام شایستهای به حساب میآید.
باتوجه به پیگیری مجدانه راهآهن ج.ا.ا برای اخذ
تســهیالت مصوب کابینه برای حمایت از بنگاههای
اقتصادی آســیبدیده ناشــی از همهگیری ویروس
کرونا و کمک به تأمین نقدینگی حدود  ۷۰شــرکت
فعال در حوزه حمل و نقل ریلی ،شایسته است از
ایشان تقدیرکنیم.
درحــال حاضــر پرونده شــرکت در بانــک عامل
(بانــک ملــت شــعبه چهــارراه حضــرت ولیعصــر
(عج) ) اســت کــه با پیگیری وزیر راه و شهرســازی،
ســهامداران شرکت و مدیران بانک سپه ،امیدواریم
امسال بتوانیم تســهیالت مذکور که بازپرداخت آن
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۳۶ماهه با نرخ  ٪۱۲است را اخذ و تعهدات خود را
با طرفهای قرارداد خود اجرائی نماییم.
میراحمــدی در خصــوص اقدامات انجام شــده
برای مســافران نــوروزی با اشــاره به سیســتمهای
تهویه ناوگان بیان کرد :سیســتم تهویــه ناوگان نور
از تکنولوژی گردش پیشرفته فیولی ایتالیا برخوردار
اســت که این اطمینان را برای مسافر جهت گردش
هوای مرتب داخلی کوپه ایجاد مینماید که در دوره
فعلی بسیار مهم و مؤثر در سالمت مسافران است.
همچنیــن ارائه پک بهداشــتی به مســافر بجای
خدمات پذیرائی باز ،شــامل مایع ضدعفونی کننده
پایه الکلی و ماسک و دستکش است.
بطــور خالصه میتوان گفــت اقداماتی همچون
شست و شو و ضدعفونی داخل و بیرون واگنها،
ارائــه پک بهداشــتی و اضافه شــدن ماســک ،مواد
ضدعفونــی کننــده و پــک محافظ ویــروس ،خرید
و اســتفاده از تــب ســنج و لــوازم شناســایی اولیه
مســافران مشــکوک و اجرای پروتکل مســافرگیری
متناســب با فاصلهگذاری هوشــمند صورت گرفته
است.
مدیرعامل شــرکت نورالرضا در خصوص کمبود
لکوموتیــو گــرم تصریح کــرد :تعــداد رام قطارهای
شــرکت در تابســتان امســال بــا افزوده شــدن رام
متقابــل تهران-شــیراز به  ۸رام رســید کــه راهآهن
باتوجــه به اعالم اینکه در تأمین لکوموتیو زیمنس
محدودیــت دارد ،ناچــارا از چنــد شــرکت تعداد ۵
قطار را از برنامه سیر خود حذف کرد .بنابراین یکی از
قطارهای این شرکت به انتخاب خود آن حذف شد.
در بیــان این موضوع  ،قطارکامل میبایســت با
لحاظ شاخصهای بارمحوری ،وزن ترمز و چگونگی
چینش و تعداد ناوگان مسافری و خدماتی میبایست
بررســی گــردد،کادر ســیر آن و اختیارات شــرکتها
روشن باشد و چگونه در برنامه سیر گنجانیده شود؛
لذا درصورت روشــن بودن موضوعات مذکور ،برای
شرکت مفید خواهد بود.
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