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بروید سراغ مصرف تولیدات داخلی. آن چیزهایی که مشابه داخلی دارد، متعصبانه و با تعصِب تمام، ملت ایران، خارجِی آن را مصرف نکنند. من این حرف را برای 
هرکســی می گویم که به ایران عالقه مند اســت. شــما مصنوعات خارجی را که مصرف می کنید در واقع کمک می کنید به اینکه حجم آن بنگاه خارجی، آن کارگر خارجی، 

آن سرمایه دار خارجی، مدام بیشتر بشود و تولید داخلی ضربه بخورد. 

مدیرمســئول دوماهنامه ی ندای حمل و نقل 
ریلی:

نشــریه نــدای حمل و نقل ریلی طی شــماره 47 
خــود در دی مــاه 1399 در صفحات 30 و 31 اقدام 
بــه انتشــار مصاحبه با آقای حســین پورجعفر قائم 
مقام شــرکت ریل پرداز ســیر با عنوان »انحصار در 
تولید چرخ و بانداژ از یک ســو و به چالش افتادن 
شــرکت ها از ســوی دیگر« نموده است. با توجه به 
منطوق آنچه چاپ و منتشــر شــده است، به وفور 
اکاذیبــی بــه شــرکت اصفهــان کفریز نســبت داده 
شــده که این شــرکت به منظور روشن شدن اذهان 
خواننــدگان فهیم آن نشــریه و با اختیــار حاصله از 
ماده 23 قانون مطبوعات، متن ذیل را عینا جهت 

چاپ در همان صفحه بیان می دارد:
شــرکت اصفهان کفریز عالوه بر اقــدام به تولید 
قطعــات خــاص از جمله ثبت اختــراع قطعه قابل 
پیاده ســازی مــدل کفریــز KDJ در ســال 1389 در 

صنعــت آب، تولیــد فلنــج تاور یک پارچــه به قطر 
چهارمتــر به صورت کامال فورج در ســال 1391 در 
صنعــت انرژی هــای نو ) برای اولین بار در کشــور(، 
تولیــد بــادی و کلــوژر ســایز 36 اینــچ در صنعــت 
گاز)بــرای اولین بــار در کشــور (، همچنیــن تولیــد 
قطعــات پیــن و باکــس چاه های نفــت در صنعت 
نفــت ) برای اولیــن بار در کشــور ( و غیره، با بیش 
از ســه دهــه ســابقه فعالیــت در صنعت کشــور و 
در راســتای جهــش تولیــد و غلبه بر تحریــم و نیز 
افزایــش کمــی و کیفی تولیــد ملی، از ســال 1396 
اقدام به شــروع »تولید چرخ منوبلوک قطار« نمود 
که با عنایت خداوند بزرگ و همت خســتگی ناپذیر 
کارشناســان مجرب و متخصص این شــرکت و نیز 
کمک شــایان توجه مجموعه راه آهــن ج.ا.ا. در به 
اشــتراک گذاری اطالعــات و دیگر مــوارد تأثیرگذار، 
این محصول با پشــت ســر گــذاردن موفقیت آمیز 
تمامی تســت های استاتیک و دینامیک موردنیاز و 

اخذ استاندارد بین المللی EN13262 تولید و آماده 
عرضه به بازار گردید.

در گفتگــوی انتشــار یافتــه در نشــریه، مصاحبه 
شونده آقای حســین پورجعفر اظهاراتی را به شرح 
ذیل اعالم نموده اســت که پــس از بیان مختصری 
از اظهــارات، دلیل صدق نداشــتن هــر یک به طور 

مستدل بیان خواهد گردید :
1ـ مصاحبه شونده اعالم داشته »شرکت راه آهن 
حمل و نقل اقدام به خرید از شرکت اصفهان کفریز 
نمــوده و پیش پرداخــت واریــز نموده اســت لیکن 
محصولی به آن شــرکت تحویل نشــده است!«. در 
راســتای اثبات بی اســاس بودن اظهــار مذکور، ذکر 
می گــردد کــه شــرکت اصفهــان کفریــز »تفاهمنامه 
همــکاری« با شــرکت راه آهن حمــل و نقل منعقد 
نموده و هیچگونــه وجهی به عنوان پیش پرداخت 
و یــا هرگونــه مبادلــه مالی دیگــر در این خصوص 

پرداخت نشده و انجام نگردیده است.
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2ـ آقــای حســین پورجعفر اعالم داشــته اســت 
»تولیــد چــرخ در داخــل عجوالنــه بــوده!«. ایــن 
اظهارنظــر به روشــنی بــه تالش و همــت بی وقفه 
تولیدکننــدگان داخلــی در جهــت جهــش تولیــد و 
خودکفایی و توانمندسازی کشورمان می تازد. آیا به 
راســتی تعجیــل در تولید چرخ منوبلــوک داخلی و 
خودکفایی اقتصادی با رعایت تمامی استانداردهای 
ملــی و بین المللی و اخذ مجوزهای الزم از باالترین 
ارگان های رســمی کشــوری که همگی توسط شرکت 
اصفهان کفریز انجام شده است، روا بوده و شایسته 
تقدیر است؟ یا اینکه بایستی مورد تخطئه قرار گیرد 

و بد جلوه داده شود؟!
3ـ مصاحبه شونده ادعا نموده است »محصوالت 
ایــن شــرکت فقط دو تا دو و نیم مــاه تحت انجام 
تســت دینامیــک بوده انــد!«. چرخ منوبلــوک قطار 
شــرکت اصفهان کفریــز، افزون بر شــش ماه تحت 
آزمایــش دینامیــک بــوده کــه بــا توجه به ســابقه 
آزمایش های داخلی مبتنی بر پیشــینه فنی شــرکت 
بــه عنوان مجموعه دانش بنیــان، با موفقیت از آن 
خارج شده است و چرخ های ساخت این شرکت از 
تاریــخ 18/ 8/ 1399 با تراش نهایی ]یعنی حداقل 
ضخامت چرخ[ پس از گذشت چندین ماه کماکان 

در حال حرکت می باشد.
4ـ »تاییدیــه راه آهــن جمهــوری اســالمی ایران 
به عنــوان ارگانی رســمی در این خصوص« توســط 
مصاحبه شونده بدون هیچ مدرک یا مستند قانونی 
زیر ســوال برده شده اســت. »اقدام وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت« نیز به عنوان ارگان رســمی دیگر 
که مرجع تنظیم و اجرای سیاست ها، خط مشی ها، 
تهیــه و اجرای طرح هــا و برنامه های کالن در حوزه 

مورد نظر است با ذکر عبارت »این وزارت هیچگونه 
بررسی درخصوص ظرفیت تولید این شرکت انجام 
نداده و تنها بر اســاس ادعای شرکت اصفهان کفریز 
ثبــت ســفارش چــرخ را متوقف نموده اســت« زیر 
ســوال برده شــده اســت. مصاحبه شــونده به این 
مقدار بســنده ننموده و با عبارت »شــرکت راه آهن 
نیز در این خصوص درســت عمل نکرده اســت« به 

شرکت معظم راه آهن نیز تاخته است!
5ـ مصاحبه شــونده مدعی است که »این شرکت 
توان تولید کافی محصوالت را ندارد!«. عدم آگاهی 
مصاحبــه شــونده از آمــار دقیــق تقاضــای چــرخ 
منوبلــوک و نیز ظرفیت تولیدی این شــرکت واضح 
و مبرهــن اســت. مؤید ایــن امر، دیگــر اظهار نظر 
مصاحبه شــونده با استفاده از عبارات »تعداد مورد 
نیــاز چرخ شــرکت های مســافری ریلی عــدد بزرگی 

است« و »تا آنجایی که من اطالع دارم« است.
مسائل فنی مربوط به چرخ منوبلوک با توجه به 
حساسیت های موجود نسبت به آن، قابل مسامحه 
و ســهل نگارانه نیست و لذا شــرکت اصفهان کفریز 
تمرکز خود را بر مسائل فنی چرخ منوبلوک و انطباق 
خــواص ایجادشــده در چرخ در جهــت پارامترهای 
اســتانداردهای مختلــف، معطــوف نموده اســت. 
بهتر این اســت که مســائل فنی و تخصصی توسط 
کارشناسان خبره و فنی و صاحب دانش مجموعه ی 
راه آهن به بحث و بررســی گذارده شود نه اینکه در 
فضای عمومی و طی اظهار نظرهای غیر کارشناسانه 

و از طریق درج در نشریه انجام گیرد.
6ـ اظهار مصاحبه شونده مبنی بر »افزایش قیمت 
محصوالت دو شرکت اصفهان کفریز و ماشین سازی 
تبریز به میل و دلخواه و انتساب اتهام در خصوص 

هماهنــگ شــدن ایــن دو شــرکت جهــت افزایش 
قیمــت محصوالت در این صنعت«، کذب و ادعای 
ناصواب دیگری است. در این راستا ذکر می شود که 
پرونده ای در شــورای رقابت برای این دو شرکت )با 
تصحیح عنوان شــرکت ماشین سازی اراک به جای 
تبریز( تشــکیل شــد که با ارائه مدارک و مستندات 
متقــن از ســوی شــرکت اصفهان کفریــز و نیز دیگر 
شــرکت مذکور، شــورای رقابت در چهارصد و چهل 
و نهمین جلســه خود بــه تاریــخ 29/ 10/ 1399 با 
این استدالل که شواهدی دال بر استفاده از شرایط 
مسلط و بروز رویه ضد رقابتی در این بازار مشاهده 

نگردید، شکایت را مردود اعالم نموده است.
خاطر نشــان می گردد شــرکت اصفهان کفریز طی 
چند ســال اخیر نشــان داده اســت که سیاست این 
شــرکت صرفــا تولیــد محصــوالت خــاص و کیفی 
منطبق با پارامترها و اســتانداردهای تعریف شــده، 
و نیــز اجتنــاب از حواشــی بی اهمیت اســت لیکن 
نمی تواند زیر سوال برده شدن اقدامات خیل کثیری 
از نیروهای انســانی متخصص و خــدوم این مرز و 
بــوم را به نظاره بنشــیند و اجــازه و مجال دهد که 
اقدامات شــرکت طی سه دهه گذشته که منتهی به 
تولید چرخ ملی برای اولین بار در کشور گردیده شده 
اســت مورد هجمه قرار گیرد. لذا با عنایت خداوند 
سبحان و اتکای به دانش فنی و حداکثر استفاده از 
ظرفیت داخلی، پرتوانتر گام هایی راســخ تر در مسیر 
صنعت حمل و نقل ریلی خواهد برداشــت. از این 
رو اعتــالی نام محصــوالت ایرانی در حوزه حمل و 
نقــل ریلی در عرصه بین المللی با ورود به بازارهای 
جهانــی هدف دیگری اســت که این شــرکت دنبال 

نموده و به طور یقین بدان دست خواهد یافت.

همچنیــن از مدیران نشــریه نــدای حمل و نقل 
ریلی درخواســت می شــود بــه منظــور جلوگیری از 
تشــویش اذهــان عمومــی و بی اعتمــادی اقشــار 
فرهیختــه و متخصــص، مطالــب را بــا دقت نظر 

بیشتری اخذ و چاپ نمایند. 
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