
“پرونده حمل و نقل مسافری رییل”

هیئت مدیره واگن های مسافری 
در انجمن باید از هیئت مدیره 

واگن های باری جدا باشد

گفتگو با دکتر محمد کریمی 
مدیرعامل شرکت قطارهای مسافری جوپار:

در انتهای ســال 98 به دلیل کاهش ســفرهای ریلی شرکت ها مجبور به اســترداد بلیت مسافران شدند. جوپار حدود 7 میلیارد 
فروش بلیت نوروزی عید 99 را در اسفند ماه به صورت کامل استرداد کرد، به همین دلیل با چالش های بسیاری از جمله مشکالت 
مالی ، خرید قطعات واگن ها و ... مواجه شــد و از معدود شــرکت هایی می باشــد که توانســته تســهیالت کرونایی را دریافت کنند. 

دریافت این تسهیالت مقداری از هزینه های شرکت را در بحث حقوق و پرداخت بدهی و خرید قطعات واگن جبران کرد.
شــرکت قطارهای مســافری و باری جوپار )سهامی خاص( در راستای سیاست خصوصی سازی در راه آهن جمهوری اسالمی ایران 
به عنوان اولین شــرکت بخش خصوصی در کشــور فعالیت خود را از ســال 1380 در زمینه حمل و نقل ریلی مســافری و باری آغاز 
نموده اســت که فعالیت مســافری خود را در ســال 83 تنها دو سال پس از آغاز فعالیت رســمی، با خرید 22 دستگاه واگن درجه 
یک اکســپرس خواب 6 تخته پارســی و خرید و بازســازی 2 دستگاه رســتوران، با بهره برداری از این واگن ها در مسیر تهران - کرمان 
و بالعکس با برند قطارهای کویر آغاز نمود. همچنین در ســال 1388 با خرید تعداد 62 دســتگاه واگن درجه یک پارســی 5 واگن 
رســتوران و 5 واگن مولد برق دیگر، بعنوان یکی از بزرگترین شــرکت های مسافری ریلی در مسیرهای ریلی فعالیت داشته است. در 
 )VIP( ســال99- 1398 اقدام به بازســازی تعدادی واگن آلمانی و تبدیل به واگن های درجه یک اکسپرس خواب لوکس 5 ستاره
با نام تجاری ارگ نموده اســت که به زودی در شــبکه حمل و نقل ریلی در ســیر قرار خواهند گرفت، که عالوه بر افزایش ظرفیت 
جابه جایی مسافر در شبکه، موجبات ارتقاء خدمت رسانی مطلوب و با کیفیت استانداردهای بین المللی به مسافران گرامی فراهم 
خواهد شــد. در حال حاضر مســیرهای ترددی قطارهای این شــرکت عبارتند از: تهران - مشــهد و بالعکس، تهران - بندرعباس و 
بالعکس، تهران - کرمان و بالعکس، تهران - زاهدان و بالعکس و کرمان - مشــهد و بالعکس، هم اکنون تعداد واگن های مســافری 

شرکت جوپار 151 واگن مسافری و خدماتی می باشد.

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؟ 

در ســال ۱۳۹۷ از ۴۵ دســتگاه واگــن وارداتــی 
در  آنهــا  بازســازی  واگــن  دســتگاه   ۲۳ آلمانــی 
کارخانجات پلور سبز زرند کرمان و شرکت ریل پرداز 
سیستم انجام و پس از تست رانینگ به سیر واگذار 
شد و تعداد ۲۲ واگن آلمانی وارداتی را برای تبدیل 
  VIP و بازســازی ســطح ۱ از اتوبوســی به ۴ تخته
اکســپرس خــواب لوکس ۵ ســتاره بــه کارخانجات 
واگن ســازی پلور ســبز زرند کرمان ) ۱۴ دستگاه( و 
کارخانجات ایریکو) ۸ دستگاه ( واگذار شد بازسازی 
ســطح ۱ تعداد ۱۴دســتگاه واگن کارخانجات پلور 

ســبز باتمام رســید و آماده تســت رانینگ و سپس 
بهره برداری اســت و واگن های ایریکو به پیشــرفت 
۷۰ درصــد رســیده اســت و تا اســفند ۹۹ به اتمام 
خواهد رســید ضمنا ۵ واگن بازســازی سطح ۲ هم 
با کارخانجات تعمیرات اساســی و بازســازی شرکت 
ریــل پرداز سیســتم قرارداد و واگذار شــده اســت 
که بازســازی آنها هم تا اســفند ۹۹ به پایان خواهد 
رسید. و تعمیرات ویژه مابقی واگن ها تا ۱۵۱ واگن 

به مرور در حال انجام است. 
ضمنــا بــرای اولین مرتبــه چهار واگن مســافری 
در شرکت پلور ســبز تبدیل به واگن های ۲ منظوره 
توشــه و خودرو بر شاســی بلند شــده است و تنها 
واگن هــای بــا ســرعت ۱۴۰ کیلومتــر و قابل حمل 
خودروهای شاســی بلند در راه آهن همین واگن ها 

است.

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؟ 

بــا توجــه بــه شــیوع کرونــا )covid۱۹( تقریبا 
صنعــت ریلــی بــه نفس هــای آخر رســیده اســت 
و اگــر همــت خــوب مدیرعامــل راه آهــن ج.ا.ا و 
معاونت های ایشان نبود نابودی کامل حاصل شده 
بــود. از اســفند ۹۸ تــا اول تیر مــاه ۹۹ حدود %۹۰ 
قطارهای شرکت جوپار متوقف بود و در حال حاضر 
هم با توجه به کمبود شــدید مسافر با ۳۵% تعداد 
واگن هــا و بــا ضریب اشــغال ۴۵% در مســیرهای 
تهران بــه کرمان -زاهدان- مشــهد و بندرعباس و 
کرمان به مشــهد با اجرای کامل پروتکل های اعالم 
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شــده در ســیر قــرار دارنــد و از 
محل بودجه تبصره ۱۸ فرصت 
بازســازی در حــد متوســط بــه 

پائین فراهم شده 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 جوپار با چه 
چالش هایی رو به رو  بود و 

آیا تسهیالتی در این خصوص دریافت کرده؟ 
تسهیالت چند درصد است؟  

بــه دلیل شــیوع کرونا شــرکت جوپــار حدود ۷ 
میلیارد فروش بلیت نوروزی عید ۹۹ را در اســفند 
مــاه بــه صــورت کامل اســترداد کــرد و بــه همین 
دلیــل بــا چالش های بســیاری از جمله مشــکالت 
مالــی ، خرید قطعــات واگن ها و ... مواجه شــدیم 
و با تالش بســیار خــوب مدیرعامل راه آهن ج.ا.ا و 
معاونت توانســتیم وام کرونــا بگیریم و مقداری از 
هزینه های خود را در بحث حقوق و پرداخت بدهی 
و خریــد قطعات واگن جبران کنیم و از تســهیالت 

۱۲% استفاده شده است.

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

ویروس کرونا انجام داده اید؟

بــا توجــه بــه شــیوع کامــل 
ویروس کرونا و ضریب اشــغال 
زیــر ۲۰% فقــط قطــار تهــران به 
زاهــدان در ســیر قــرار گرفــت 
و اجــرای پروتکل هــای اعــالم 
و  ســتاد کرونــا  توســط  شــده 
ج.ا.ا  راه آهن  دستورالعمل های 

به صورت کامل اجرا شد.

آیا در رابطه با تامین نیروی 
کشش مشکالتی دارید؟ نظر 

جنابعالی در خصوص ایجاد 
قطار کامل چیست؟

تعــداد  حاضــر  حــال  در 
دیزل های گرم ) فعال( در بخش 
مســافری راه آهــن بــه حداقل 
رســیده اســت از ۱۵۰ دیــزل زیمنس فقــط حدود 
۷۴ دیزل آماده ســرویس دهی اعالم شده و تعداد 
اندکی که به تعداد انگشــتان دســت هم نمی رسید 
دیــزل GM به قطارهای مســافری ســرویس دهی 
می کننــد و بــا توجــه به اینکــه جابجایی مســافر با 
ضریب اشغال ۳۵% از ۵۰% ظرفیت انجام می شود، 
می بایست تعداد واگن هر قطار برابر ضریب اشغال 
مســافر به عالوه ۱ واگن باشــد و نمی تواند قطار با 
ســازمان کامــل ) ۱۱ واگن( به علــت گرانی بیش از 

اندازه قطعات که حداقل ۴ تا ۶ برابر شده باشد.

راه آهن تا چه میزان نظر بخش خصوصی را در 
تصمیم گیری های نرخ گذاری بلیت ها در نظر 

می گیرد؟  
در حال حاضر و با همت بلند معاونت مسافری 
راه آهن ج.ا.ا، مهندس موسوی بیشترین تالش را در 

بخش مسافری دارند و به صورت ماهیانه جلسات 
هم اندیشــی با مدیران عامل شرکت ها دارند که به 
صــورت کارگروهی یعنی نظرات معاونت مســافری 
و مدیــران عامــل شــرکت های ملکی مســافری در 
تصمیم گیری نرخ بلیت ها در جلســات هم اندیشی 

انجام می شود. 

در خصوص تعمیرات ناوگان و نگهداری آن با چه 
چالش هایی روبرو هستید؟ 

بــا توجه به باال بودن نرخ ارز و باال بودن هزینه 
خریــد قطعات و کمبود مســافر و ... با چالش های 
زیــادی روبــرو هســتیم کــه اگــر ایــن وام کرونا به 
شــرکت های مالک پرداخت نشــود نابودی کامل را 
در برداشــته و هنوز هم بعضی از شرکت های مالک 
وام کرونا دریافت نکرده اند که به شدت شرکت های 

مسافری آنها را با مشکل مواجه کرده است.

انجمن تا چه میزان می تواند در حل مشکالت 
شرکت های ریلی و انتقال آن به مدیران راه آهن 

موثر باشد و نظر جنابعالی در خصوص نحوه 
انجام وظائف انجمن چیست ؟

با توجه به تعامل خوب مدیرعامل راه آهن ج.ا.ا 
و معاونت های محترم ایشان اکثر نظرات انجمن در 
بخش های مسافری و باری مورد قبول و دفاع قرار 
می گیرد و به نظرم اگر انجمن انســجام بیشتری در 
هیئت مدیره و اعضاء محترم داشته باشد موفق تر 
اســت کما اینکه نظر من این اســت کــه در انجمن 
هیئــت مدیره واگن های مســافری از هیئت مدیره 
واگن های باری جدا باشــد، موفق تر و مؤثرتر عمل 
خواهد کرد به علت تعداد بیشــتر شرکت های باری 
نســبت به شــرکت های مســافری رای گیری منطقی 

انجام نمی پذیرد و مساوات برقرار نیست. 

در انجمن هیئت مدیره 
واگن های مسافری از 

هیئت مدیره واگن های 
باری جدا باشد، موفق تر 

و مؤثرتر عمل خواهد 
کرد به علت تعداد بیشتر 
شرکت های باری نسبت 
به شرکت های مسافری 
رای گیری منطقی انجام 

نمی پذیرد و مساوات 
برقرار نیست.
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