
عدم تحقق تسهیالت کرونایی 
بخش مسافری رییل

گفتگو با مهندس سید جواد ساداتی 
مدیرعامل شرکت ریل ترابر سبا:

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؟

شــرکت ریــل ترابــر ســبا جهــت جلــب رضایت 
مســافرین و ارائــه خدمــات هر چــه بهتر قــرارداد 
بازســازی۳۰ دســتگاه واگــن مســافری را در ســال 
۱۳۹۷ منعقد و در سال ۱۳۹۸ واگن های خود را به 
پیمانکار واگذار کرده اســت و در طول مدت سپری 
شده تاکنون جهت اخذ تسهیالت تبصره ۱۸ اقدام 
نموده که متاســفانه به دلیل الزامات بانک عامل و 
وضع قوانین سخت گیرانه جهت اخذ وام، دریافت 
تســهیالت میسر نگردیده و در حال تکمیل مدارک 
و رفع درخواســت های تا حدودی غیر ممکن بانک 

ایران ونزوئال به عنوان بانک عامل می باشیم.
شــایان ذکــر اســت منابــع مالــی شــرکت باعث 
پیشــرفت ۳۵ درصــدی پــروژه بازســازی شــده و 
امیدواریــم بتوانیــم بــا اخــذ تســهیالت تبصره ۱۸ 
بازســازی و نوسازی ناوگان شــرکت ریل ترابر سبا را 

به پایان برسانیم.

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؟

متاســفانه پس از شیوع ویروس کرونا و با توجه 
بــه محدودیــت هــای ســفر و کاهــش۷۰ درصدی 
مســافرت بیــن شــهری در بازه های زمانــی مختلف 
قطارهای این شــرکت نیز مانند ســایر شــرکت های 
ریلــی در بخش مســافری حذف شــده اند و طبیعتا 
با توجه به کاهش منابع مالی شــرکت امکان انجام 
تعمیرات اساســی میســر نبوده ولیکن جهت حفظ 
ایمنــی ناوگان اهتمام ویژه ای برای انجام  تعمیرات 

سالیانه و جاری داشته ایم.

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 

ریل ترابر سبا با چه چالش هایی رو به رو  بود و 
آیا تسهیالتی در این خصوص دریافت کرده؟ 

تسهیالت چند درصد است؟  
بــا شــدت گرفتن همه گیــری ویــروس کرونا در 
پایــان ســال ۱۳۹۸ کل مجموعــه ریلــی مســافری 
دچار خســران بسیار شــدیدی قرار گرفتند به طوری 
کــه تمامــی قطارها حــذف و کلیه وجــه بلیت های 
فروخته شده به مردم عودت داده شد و متاسفانه 
بــا ادامه ی شــرایط بحرانــی در ۲ ماه ابتدایی ســال 
جــاری نیز تقریبا تمامی قطارها حذف گردیدند و از 

ابتدای خردادماه با رعایت پروتکل های بهداشتی و 
فروش ۵۰ درصدی ظرفیت ناوگان جهت رفاه حال 
مســافرین به کار خود ادامه داده ایم که می توان به 
جرات اشاره نمود که رعایت پروتکل های بهداشتی 
به این شکل فقط شامل بخش ریلی صنعت حمل 
و نقل مســافر در سطح کشــور بوده است و انتظار 
می رفت که راه آهن ج.ا.ا از بعد تبلیغاتی و اطمینان 
خاطر دادن به مسافرین به شکل واحد اقداماتی در 
خور برای بخش مسافری خود برنامه ریزی می نمود.
نهایتا با توجه به شــرایط بحرانی تسهیالتی برای 
مشــاغل آسیب دیده از ویروس کرونا در نظر گرفته 
شــد کــه از فرودین ماه ســال جاری تاکنــون اقدام 
موثــری در ایــن جهت از ســوی بانــک عامل انجام 

نشده و این تسهیالت نیز محقق نگشته است.

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

ویروس کرونا انجام داده اید؟
همانطــور که اشــاره شــد در ۲ ماهه اول ســال 
۱۳۹۹ و همچنیــن اســفندماه ســال ۱۳۹۸ کلیــه 
قطارهــا از برنامــه حذف گردیدنــد ولیکن پس از از 
ســر گیری مجــدد خدمات دهی به مســافرین و در 
جهت رضایت حال آنان شرکت ریل ترابر سبا اقدام 
بــه ضدعفونــی و گندزدایی کــردن تمامی قطارهای 
خــود در کلیــه مبــدا و مقصدهــا نمــود و جهــت 
افزایش اطمینان خاطر دادن به مسافرین خود پس 

شرکت ریل ترابر سبا در سال 1388 جهت ارائه خدمات به آحاد مردم و بسیجیان تاسیس و در ابتدای کار با 50 دستگاه واگن 
مســافری فعالیت خود را آغاز نمود و ظرف مدت 6 ســال با اســتفاده از ظرفیت و توان داخلی و در جهت رونق تولید و با خرید از 
داخل کشور ناوگان خود را توسعه و به 100 دستگاه واگن مسافری رساند که این ناوگان در هشت رام و پنج مسیر به شرح زیر در 
حال ارائه خدمات می باشند: 1-تهران به مشهد و بلعکس 2-اصفهان به مشهد و بلعکس 3-تهران به اهواز و بلعکس 4-تهران به 

یزد و بلعکس 5-تهران به میانه و بلعکس

“پرونده حمل و نقل مسافری رییل”
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از ضدعفونی شدن کوپه ها اقدام به 
پلمــب کوپــه نمودیــم و همچنین 
یک عدد ماسک در پکیج پذیرایی 

هر مسافر قراردادیم.

آیا در رابطه با تامین نیروی 
کشش مشکالتی دارید؟ نظر 

جنابعالی در خصوص ایجاد قطار 
کامل چیست؟

بــا توجه بــه تشــدید تحریم ها 
طبیعتــا راه آهــن ج.ا.ا برای تعمیر 
نیــروی  و  نــاوگان  نگهــداری  و 
کشــش دچار ســختی های بســیار 
زیادی شده اند ولیکن خوشبختانه 
تاکنون ضعف بحران سازی به جز 
حــذف چند قطــار به دلیــل عدم 
تامین نیروی کشش نداشته اند که 
جای تقدیر و تشــکر از تالشــگران 

ایــن حوزه دارد اما جهت کنترل عرضه و تقاضا در 
حوزه ی مســافری طرح پیشــنهادی ارائه و به سمع 
و نظر تعــدادی از مدیران عامل محترم شــرکت ها 
رســانده شــد که در صورت اجماع نظــر و عملیاتی 
شــدن این طرح می توان شــرایط فــروش و بخش 
مالی مجموع ناوگان مســافری را بهبود بخشــید و 
همچنین در کاهش استفاده از نیروی کشش اقدام 

موثری انجام داد.
شــایان ذکر اســت طبــق الزامــات پروتکل های 
بهداشــتی باید ۵۰ درصد ظرفیت کوپه ها به فروش 
برسد این در حالی  است که راه آهن ج.ا.ا در محاسبه 
هزینــه نیــروی کشــش تاکنــون تخفیفــی را لحاظ 

ننموده است و به نظر می رسد 
بــا توجه به اهتمــام معاونت 
ج.ا.ا  راه آهــن  مســافری 
حداقــل ۵۰ درصــد تخفیــف 
در هزینه های نیروی کشــش 

راه آهن مصوب گردد.

راه آهن تا چه میزان 
نظر بخش خصوصی را 

در تصمیم گیری های 
نرخ گذاری بلیت ها در نظر 

می گیرد؟
با توجه به اینکه پیشــنهاد 
قیمت از ســمت شــرکت ها 
ارائه میشــود راه آهــن ج.ا.ا 
تاکنــون تعامل بســیار خوبی 
جهــت پیگیــری و تحقق این 

پیشنهادات داشته است.

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

بــا توجه به افزایش نرخ ارز و همچنین افزایش 
تحریم هــا بخــش قابــل توجهــی از قطعــات دچار 
افزایــش قیمت بســیار زیادی شــدند و متاســفانه 
ایــن در حالــی رخ داده اســت که به طور متوســط 
ســبد هزینه ها با رشــد ۵۰ درصدی و سبد درآمدی 
بــا کاهش ۷۰ درصدی رو به رو شــده اســت و این 
موضوع فشــار بسیار زیادی به شــرکت وارد نموده 
اســت. انحصــار بعضــی از قطعات خــاص و عدم 
وجود زیرساخت مناسب در بعضی از خطوط شبکه 

ریلــی باعث تحمیــل هزینه های زیادی به شــرکت 
شــده اســت کــه امیدواریم بــا تعامل چنــد جانبه 

بتوانیم از این شرایط بحرانی عبور نماییم.

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 ؟

انجمــن جایگاه واالیــی دارد و می تواند با ایجاد 
هماهنگــی بیــن بخش هــای مختلف شــبکه حمل 
و نقــل ریلــی مســیری مطمئــن و مناســب جهت 
جمع بنــدی مســائل و مشــکالت و مطالبــه ی رفع 
آن ها از مقامات مســئول باشد که جهت انجام این 
مهم نیازمند ایجاد یک ساز و کار کامل و منظم می 
باشــد. از آن جایی که نرخ گذاری در شــبکه حمل و 
نقل ریلی توســط بخش دولتی انجام می گیرد پس 
باید جهت رفع مشــکالت خرید خارجی ، دولت نیز 
ارز دولتــی جهــت تامین چرخ و محــور و قطعات 
و تجهیــزات خارجــی به شــبکه حمــل و نقل ریلی 
اختصــاص دهــد و همچنیــن انحصــار در بخــش 
تامین بعضی از قطعات را از بین ببرد. هماهنگی و 
ایجــاد یک صدای واحد بین تمامی ارکان و اعضای 
انجمــن صنفی جهت مطالبه گــری صحیح و اقدام 
بــه موقع بــرای رفــع مشــکالت می توانــد جایگاه 
انجمــن صنفــی را تثبیت و تقویــت نماید به طور 
مثــال اقــدام در خصوص جبران هزینه های ناشــی 
از رعایت پروتکل های بهداشــتی و حذف یا کاهش 
هزینه نیروی کشش و یا موارد مشابه از این دست 

اقدامات مهم می باشند. 

طبق الزامات پروتکل های 
بهداشتی باید 50 درصد 

ظرفیت کوپه ها به فروش 
برسد این در حالی  است 

که راه آهن ج.ا.ا در 
محاسبه هزینه نیروی 

کشش تاکنون تخفیفی را 
لحاظ ننموده است و به 
نظر می رسد با توجه به 

اهتمام معاونت مسافری 
راه آهن ج.ا.ا حداقل 
50 درصد تخفیف در 

هزینه های نیروی کشش 
راه آهن مصوب گردد
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