
رشکت های تامنی اقالم مرصیف 
قطارها بیشرتین رضر را از دوران 

کرونا متحمل شدند

گفتگو با حسین موالیی 
مدیرعامل شرکت سفیر ترابر ماهان:

شیوع ویروس کرونا تمام بخش ها را با 
آسیب های جدی رو به رو کرد. شرکت سفیر ترابر 

ماهان با چه چالش هایی در این دوران رو به رو 
بوده است؟

شــاید بتــوان گفت شــرکت ســفیر ترابــر ماهان 

نیز بیشــترین آســیب را در میان شــرکت های ریلی 

متحمل شــد. تحمیل هزینه های ضد عفونی برای 

انبارها، ماشــین ها و ســرخانه ها از جملــه مواردی 

بــود کــه متحمل شــدیم. درتامیــن الــکل و مواد 

ضدعفونی کننده حمایتی صورت نگرفت. 

هر ماشینی که به سمت قطار حرکت می کند باید 
ضد عفونی باشــد و سردخانه ها در ایام گرمای سال 
باید هر روز ضد عفونی می شدند. ضد عفونی انبارها 

نیز ۳ بار در هفته انجام می شد.   
هزینــه دســتمزد و بیمه پرســنل، هزینه هایی را 
برای شــرکت در بر داشــت. با کاهش مسافر و عدم 
اعزام قطارها با توجه به اینکه شــرکت تعدیل نیرو 
نداشــت هزینــه پرســنل و حقوق و بیمه پرســنل، 
هزینه اجاره انبار و ســردخانه در ۲۶ شهر به منظور 
خدمات شرکت های مسافری که باید آماده بودند تا 
اگر قطاری راه می افتاد حتی یک قطار برای رساندن 

اقــالم پذیرایی هزینه های ثابتی را برای شــرکت در 
بر داشت. 

اقالمی که در سال گذشته در اسفند ماه برای 
مسافران نوروزی طبق سفارش شرکت ها تهیه 

شد آیا هزینه هایش از سوی شرکت ها پرداخت 
شده است؟ شرکت با چه ضررو زیانی مواجه 

بوده است؟
از جمله مشــکالتی که شــرکت با آن مواجه بود 
سررســید تاریخ انقضــاء محصوالتی بــود که برای 

شرکت سفیر ترابر ماهان بزرگترین مجموعه تامین و تجهیز توزیع اقالم در حوزه مسافری برون شهری است. در حال حاضر در 
26 نمایندگی ایران به شرکت های مسافری ریلی و اتوبوسرانی و شرکت های هوایی خدمات می دهد. 

خدماتی که این شرکت ارائه می دهد مربوط به تامین اقالم مصرفی قطارها، توزیع پکیج قطارها، تنقالت پذیرایی، آب معدنی، 
آب میوه و منجمد کردن در 26 شهر و تحویل به قطارها و تجهیز مصارف مصرفی قطارها ست.

شرکت هایی که با آن ها همکاری دارند، شرکت های حمل و نقل ریلی رجا، ریل ترابر سبا، مهتاب سیر جم، ریل سیر کوثر، پارس 
الریم و شرکت های راهبری رجا و شرکت سرزمین دیجیتال و مهد امیران گشت و پیشرو تجارت جم است. 

در دوران کرونا در بخش ریلی نه تنها شرکت های مسافری ریلی متحمل ضرر و زیان بسیاری شدند بلکه شرکت های تامین کننده 
اقالم قطارهای مسافری با ضرر دوچندان رو به رو بودند. این شرکت ها اقالم مورد نیاز را برای پیک سفر که دوران نوروز بود از قبل 
تهیه کرده تا با مشکل کمبود اقالم مواجه نباشند. با شیوع کرونا و کاهش سفر این اقالم که تاریخ انقضای 3 ماهه داشت پس 
از 3 ماه قابل اســتفاده نبود و شــرکت ها را با چالش بزرگی رو به رو کرد. امروز که با 50 درصد ظرفیت، قطارهای مسافری در سیر 
هستند نیز به دلیل رعایت پروتکل ها اقالم پذیرایی را حذف کرده اند که خود چالشی دیگر است. برای واکاوی بیشتر این مشکالت 

گفتگویی با حسین موالیی مدیرعامل شرکت سفیر ترابر ماهان داشته ایم که به آن می پردازیم: 

“پرونده حمل و نقل مسافری رییل”
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پاســخ به تقاضای شــرکت های 
مسافری دپو شده بود. در زمان 
پیک نــوروز کارخانه هــا تعطیل 
می شــوند و تــردد ماشــین های 
ســنگین تا حــد زیــادی ممنوع 
می شــود بــه همیــن دلیــل در 
مــاه بهمن و اســفند خریدها را 
کامال انجام می دهیم. به عنوان 
مثــال این امر هزینه زیادی بالغ 
بر حــدود ۴۰۰ میلیون تومان را 
دربر داشــت که فقــط موضوع 
یــک محصول "کیک" بــود و به 

دلیــل اینکه تاریخ انقضاء ۳ ماهه اســت از بهمن 
ماه تا اردیبهشــت ماه ســال آینده این کاال در انبار 
مانــده بــود مجبــور بــه معدوم کــردن آن شــدیم. 
موضوع وی آی پی شرکت ها نیز در میان بود که با 
لوگو خود شــرکت ها برایشان اقالمی را تولید کردیم 

که همچنان در انبارها مانده است. 
اصلی ترین موضوع شــرکت عدم امکان دریافت 
مطالبات از شرکت های مسافری بود. به دلیل اینکه 
شــرکت های مســافری با مشــکالت مالــی رو به رو 
بودند، مطالبات شرکت پرداخت نشد و ضررو زیان 
را دو چندان کرد. شــرکت های مالک و شرکت هایی 
که راهبر هستند مطالبات ما را از ماه آبان و آذر ۹۸ 
همچنان پرداخت نکرده اند. ۹۵ درصد شــرکت های 
مسافری تهیه اقالم پذیرایی را برون سپاری کرده اند.

با توجه به ضررو زیانی که داشته اید آیا 
تسهیالت کرونایی دریافت کرده اید؟

خبرهــای بســیاری از اختصــاص تســهیالت بــه 
شرکت هایی که مشــمول ضررو زیان بودند شنیده 
شد. اما در مرحله اول با اولین مشکلی که رو به رو 
بودیم عدم ثبت نام شــرکت در لیست شرکت های 
متقاضــی بــود با توجه بــه اینکه چندیــن بار تاکید 
بر نیاز شــرکت به این تســهیالت شــده بود. بارها با 
راه آهن مذاکراتی مبنی بر اینکه ما مستاجر راه آهن 
هســتیم و هنگامیکــه این بنــگاه اقتصادی کوچک 

آســیب دیده نیاز به کمک دارد 
امــا راه آهن به هیچ عنوان هیچ 

مساعدتی با شرکت نداشت. 
بــه دلیل اینکه با مشــکالت 
بســیاری رو بــه رو بودیم توقع 
داشــتیم راه آهن شرایط شرکت 
را درک کند و حداقل ۵۰ درصد 
بگیــرد.  شــرکت  از  را  اجاره هــا 
از ظرفیــت  درصــد   ۵۰ امــروز 
و  می شــود  اســتفاده  قطارهــا 
اگــر در گذشــته یــک میلیون و 
پانصد هزار پکیج به مســافران 
می دادیــم امــروز به ۵۰۰ هــزار پکیــج کاهش پیدا 
کرده و به تبع آن درآمد کاهش داشــته اســت. اما 
هزینه ها و اجاره، ســر جای خود باقی مانده بود اما 
فروش کاهش شــدیدی داشــت. حقــوق کارمندان 
شرکت و هزینه بیمه به تعویق افتاده و برای ایجاد 
اعتبــار نزد تامین کنندگان باید ضمانت نامه هایی را 

نزد آن ها قرار دهیم. 
ضمانت نامه ها شامل چند ملک می شود که باید 
نزد بانک برای ایجاد اعتبار قرار داده شود و با توجه 
به خریدی که شــرکت داشــته به عنــوان مثال یک 
میلیارد نزد شــرکت میهن و همچنین شــرکت های 

دیگر نیز به همین صورت قرار داده شود.  
امروز تعهدات مالــی پرداخت به تولید کنندگان 
از مشــکالتی اســت کــه داریــم. بدهی شــرکت به 
تولیــد کنندگان به دلیل عــدم دریافت مطالبات از 
شــرکت های قطارهــای مســافری افزایــش یافته و 
تولید کنندگان ضمانت نامه ها را به اجرا گذاشته اند.  
چندین ماه اســت از وعده پرداخت وام کرونایی 
گذشــته و هنوز خیلی از شرکت ها نتوانسته اند این 
وام را دریافــت کننــد و ما نیز یکی از شــرکت هایی 
هســتیم کــه هنــوز وامــی دریافــت نکرده ایــم. ۱۱ 
ماه از شــیوع ویروس کرونا گذشــته و بــا توجه به 
اینکــه شــرکت بالغ بر ۱۰۰ نفر نیروی مســتقل دارد 
نتوانسته ایم حتی ریالی از بانک به عنوان تسهیالت 
دریافــت کنیم. بارها با دکتــر بیرانوند معاون تامین 

سرمایه و اقتصاد حمل و نقل راه آهن تماس گرفته 
و راهی به جایی نبرده ایم. 

به ایام نوروز نزدیک هستیم، چه اقداماتی برای 
مسافران نوروزی امسال انجام داده اید؟ آیا از 
سوی شرکت های قطارهای مسافری، تقاضایی 
مبنی بر بسته های پذیرایی نوروزی داشته اید؟

موضوعــی کــه در این یکــی دو ماهــه اخیر رخ 
داده آن بوده که شــرکت های ریلی مسافری اکثرا به 
اشتباه، بسته های پذیرایی را حذف می کنند. شرکت 
رجــا اولین شــرکتی بود کــه این کار را انجــام داد و 
فقــط آب معدنی و ماســک به مســافران می دهد. 
بقیه شــرکت ها نیز به تبع آن بســته های پذیرایی را 

حذف کرده اند. 
در شــرکت های ریلــی، مســافری که ســوار قطار 
می شــود به طور میانگین هشــت ســاعت در قطار 
هســتند که به غیر از آب و ماســک هیــچ پذیرایی 
انجام نمی شود که به تبع آن عدم رضایت مسافرین 

را در بر دارد.
در زمان خرید بلیت هزینه پذیرایی از مســافران 
گرفتــه می شــد. شــرکت های ریلی، بســته پذیرایی 
را حــدودا بــا  ۴۰ درصــد حاشــیه ســود از قیمــت 
مصرف کننده از شــرکت سفیر ترابر ماهان خریداری 
می کنند. عمال در حال حاضر برای ۵۰۰ هزار مسافر 
۴۰ درصد ســودآوری داشته اســت که شرکت های 
مســافری ریلی از دســت داده اند. از سوی دیگر نیز 
حذف بسته های پذیرایی، شرکت را با چالش بزرگی 

مواجه کرده است. 
در خصــوص بســته های پذیرایی نــوروزی هنوز 
شــرکت ها تقاضایی نداشــته اند اما ما تامین کننده 
هســتیم و هــر تصمیمی کــه بگیرنــد آمادگی تهیه 

اقالم را داریم. 

آیا انجمن برای تسهیل در دریافت تسهیالت 
کرونایی اقداماتی انجام داده است؟

بــا توجه به اینکه شــرکت عضــو انجمن صنفی 
شــرکت های حمــل و نقل ریلی و خدمات وابســته 
اســت امــا در لیســت اولیه که اســامی شــرکت ها 
جمع آوری شــده نام شــرکت ســفیر ترابر ماهان از 
قلــم افتاده بود. برای شــرکت های راهبر و خدمات 
مســافری که عضو انجمن نبوده انــد اقدامات الزم 
انجام شده است. شرکت سفیر ترابر ماهان از جمله 
شــرکت هایی بود که در همان ابتدا نامه به انجمن 
زد و تقاضای خود را برای دریافت تســهیالت اعالم 

کرد. اما متاسفانه اقدامی انجام نشده است. 

اصلی ترین موضوع 
شرکت عدم امکان 

دریافت مطالبات از 
شرکت های مسافری می 
باشد که موجب ضرر و 
زیان چند برابری شده 

است. 

25 شماره ۴۷ - دی 99


