
تسهیالتکروناییراهنوزدریافتنکردهایم
گفتگو با مهندس محمد رجبی مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا:

در آستانه سفرهای نوروزی هستیم و در شرایطی که شرکت های حمل و نقل ریلی به خصوص شرکت های 

مسافری به عنوان پیشگام در همراهی با مسئوالن وزارت بهداشت عمل کرده و برای فعالیت در صنعت ریلی 

کشــور همچنین تأمین مایحتاج مورد نیاز قطارها و اقالم مصرفی برای رعایت پروتکل های بهداشــتی و ایجاد 

فاصله اجتماعی در قطارها ضررهای ســنگینی را متحمل شــده و می شــوند، پرداخت تســهیالت دوران کرونا 

می تواند کمکی در این وضعیت مالی بد شرکت ها باشد.

صنعت حمل و نقل ریلی به عنوان امن ترین گونه از حمل و نقل و پیشران توسعه اقتصادی کشور در حال حاضر برای زنده بودن نیازمند حمایت مسئوالن و متولیان 

امر بوده و در این مســیر نیز سیســتم بانکی کشــور باید حمایت های ویژه ای از این بخش به خصوص تسهیل و تسریع در روند پرداخت تسهیالت کرونایی داشته باشد. 

می توان گفت یکسال است از پاندمی کرونا گذشته اما همچنان با توجه به ضرر زیادی که شرکت های مسافری ریلی متحمل شدند بسیاری از شرکت ها هنوز تسهیالت 

را به دلیل قوانین دست  و پاگیر دریافت نکرده اند. برای واکاوی بیشتر این امر گفتگویی به مهندس محمد رجبی مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا و رئیس انجمن 

صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته داشته ایم که به آن می پردازیم: 

برای سفرهای نوروزی چه اقداماتی انجام 
داده اید؟

بــا تمــام مشــکالتی کــه از ســال گذشــته با آن 
درگیر هســتیم خوشــبختانه در مجموع شرکت ها 
ناوگان  شــان را آماده و تجهیــز کرده اند و امیدواریم 
مــا هــم در شــرکت رجا 36 واگــن را که بازســازی 
کرده ایــم عالوه بر 12 واگنی کــه وارد ناوگان کردیم 
این تعداد را نیز در روزهای آخر ســال وارد ناوگان 
کنیم. همچنین توانســتیم طی دو ســه ماه اخیر از 
شــرکت واگــن پارس تعــداد 8 واگن و از شــرکت 

پلورسبز 4 واگن را خریداری و وارد ناوگان کنیم.
 

فروش بلیت آغاز شده است؟
فروش بلیت ها با رعایت پروتکل های بهداشتی 
50درصد ظرفیت و رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
آغاز شــده اســت. مســافران هم بایدبرای رفتن به 

خوزســتان گواهی تســت PCR داشــته باشــند و 
نبایــد بیــش از 72 ســاعت از آن گذشــته باشــد. 
در مســیر خوزســتان هــم کــه شــرایط پاندمیک و 
محدودیت های بیشتری دارد و طوالنی ترین مسیر 
ریلی است کارهای الزم را انجام داده ایم و امیدواریم 
بــا حداقــل مشــکالت مواجــه باشــیم و اقدامات 
و هماهنگی هــای الزم بــا همــکاری ســازمان های 
ذی ربط شــده اســت. برای امســال روزانــه حدود 
8هزار صندلی نسبت به پارسال ظرفیت کرده ایم و 
از 70هزار صندلی موجود همه شرکت ها و با توجه 
به رعایت پروتکل ها حدود 47هزار صندلی در روز 
قابل عرضه خواهد بود. البته با توجه به خبرهایی 
کــه در مــورد شــهرهای قرمــز و نارنجی بــه گوش 
می رســد ممکن اســت محدودیت ها تغییر کنند و 
منتظر هســتیم. در ایستگاه ها هم قرار شده امکان 
انجام تست سریع وجود داشته باشد تا مسافران با 

سالمتی و آسوده به سفر بروند.
 

وام کرونایی به کجا رسید و آیا دریافت کردید؟
ما که در شرکت رجا دریافت نکردیم و شرکت های 
نور، مهتاب، ریل ترابر سبا و... هنوز وامی دریافت 
نکرده انــد. با اقداماتی که بــا بانک ها انجام داده ایم 
و امیدواریم با مســاعدت مسئوالن بانکی در هفته 
پایانی سال هر چند دیرهنگام وام را دریافت کنیم. 
چــون بــرای مدیریت هزینه ها و بازســازی هایی که 
انجام داده ایم شــدیداً به این وام نیازمند هستیم. 
تشــریفات اداری و اخــذ اســتعالم های مختلف و 
ارایه ضمانت نامه ها و موارد دیگر باعث شــد روند 

گرفتن وام طوالنی شود.
 

باتوجه به تولید چرخ از سوی شرکت کفریز از 
یک طرف و از طرف دیگر وزارت صمت به بهانه 
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حمایت از تولید داخلی جلوی ثبت سفارش 
چرخ را گرفته است. در همین رابطه جلسه ای با 

حضور نمایندگانی از شرکت کفریز، وزارت صمت 
و راه آهن برگزار شد، توضیح می دهید خروجی 

جلسه چه بوده است؟
در آن جلسه برای حمایت از تولید داخل شرکت 
کردیــم و همان جا تاکید کــردم بخش ریلی در این 
شــرایط توانایی آن را ندارد اختالف قیمت چرخ را 
تا رســیدن بــه قیمت توافقی و متعــادل پرداخت 
کنــد. یعنی با توجه به اقتصــاد ضعیفی که بخش 
ریلی دارد هرگونــه هزینه تازه ای که به بخش ریلی 
تحمیــل شــود قابل قبول نخواهد بــود و ما آن را 
نخواهیــم پذیرفت و تولیدکننده هــم باید در یک 
فضای رقابتی ورود کند. البته مکانیسم هایی وجود 
دارد و می توان برای مثال فوالد را با قیمت مناسب 
در اختیــار تولیدکننده قرار داد تا مصرف کننده این 
امکان را داشــته باشد و بتواند در فضای رقابتی از 

تولیدات داخلی استفاده کند.
نکته دیگر این که در شرکت کفریز در حال حاضر 
فقــط تولید چــرخ واگن های باری فراهم شــده تا 
بتواند در یک بازه زمانی یک ســاله تولید خود را به 
عدد قابل قبول 10هزار حلقه چرخ برسانند. در این 
بازه زمانی قرار بر این شــده که این شرکت ظرفیتی 
فراهم کنــد و با هماهنگی معاونت ناوگان راه آهن 
سفارش های بخش های باری مدیریت شود و برای 
ثبت سفارش اقداماتی انجام شود. یعنی متناسب 
با تعــداد چرخ های درخواســتی تعــداد چرخ های 
تولیدی تناسب نداشته باشد مازاد آن را بر حسب 
بازه زمانی که دوره انتظار ساخت و تحویل از خارج 
است به آن اضافه کنند و سفارش های الزم توسط 
شــرکت های مصرف کننده داده شــود و در سامانه، 

ثبت سفارش با تایید معاونت ناوگان انجام شود.
برای بخش های مسافری و لکوموتیو چون هنوز 
برنامه عملیاتی جدی برای تولید چرخ وجود ندارد 
در بازه های شــش ماهه قرار شــد درخواست هایی 
که برای ثبت سفارش وجود دارد ثبت شوند. در 

واقــع برای بخــش باری چون تولیــد داخلی وجود 
دارد ثبت سفارش برای چرخ های مازاد خواهد بود 
و برای بخش های مسافری و لکوموتیو چون تولید 
داخلــی نداریم حداکثر برای یک ســال و نیم آینده 
برای شرکت های مصرف کننده امکان ثبت سفارش 

وجود خواهد داشت.
 

شرکت تولیدکننده آیا ظرفیت الزم برای فروش  
را دارد؟

طبــق آن چیــزی که اعــالم کرده اند چرخ ســایز 
920 بــه تعــداد محــدود آمــاده تحویــل اســت و 
شرکت هایی هم ســفارش داده اند و اعالم آمادگی 
کرده اند که از این چرخ ها در ناوگان شــان اســتفاده 
کنند. تعداد 500 حلقه شرکت راه آهن حمل و نقل 

سفارش داده است.
 

شرکت کفریز با شرکت های متقاضی چرخ قرارداد 
دارد یا تفاهم نامه؟

تفاهم نامــه ای آمــاده شــده ولــی هنــوز امضــا 
نشــده اســت و معاونــت نــاوگان پیگیر اســت که 
ایــن تفاهم نامــه عملیاتی شــود و مراحل تحویل 
هــم صورت بگیــرد. برای ســایز 957 هم شــرکت 
تولیدکننــده اعالم آمادگی برای تولید کرده اســت. 
البته تســت های مربوط به تولید چرخ برای بخش 
مســافری هــم به صــورت جــدی توســط شــرکت 
تولیدکننده در حال انجام است. اختالف نظر جدی 
بر ســر قیمت تمام شــده وجود دارد و پیشنهادی 
دکتر معمارباشی مدیرکل ذی ربط در وزارت صمت 
مطــرح کــرد که شــورای عالی رقابــت قیمت تمام 
شــده شــرکت کفریز را بررســی کند و قیمت نهایی 
را اعــالم کنــد. من به عنــوان نماینــده انجمن این 

پیشــنهاد را نپذیرفتــم و گفتم شــرکت ها باید حق 
انتخــاب و ارزیابــی بین تولید داخلــی و خارجی را 
داشــته باشند. در حال حاضر چرخ های خارجی در 
بازار زیر 25میلیون تومان قیمت دارند در حالی که 
شــرکت کفریــز 42 میلیــون و پانصد هــزار تومان 
قیمــت گذاشــته اســت و این اختالف رقم بســیار 
باالیی است و شرکت ها حاضر نیستند این اختالف 

قیمت را پرداخت کنند.
 

آیا شرکت کفریز این امکان را فراهم کرده است 
تا بازرسان شورای عالی رقابت بازدید کنند و آیا 

تاییدیه های الزم توسط تولیدکننده اخذ شده 
است؟

تا جایی که خبر دارم بازدیدی توسط شرکت های 
ریلی یا بازرسان شورای عالی رقابت صورت نگرفته 
است و درخواستی برای بازدید ارسال کرده ایم ولی 
تمــام تاییدیه هــای فنــی کیفیــت را راه آهن صادر 
کرده اســت. شــرکت کفریز درخواســت داده است 
تا خریدها شــتاب بیشتری بگیرند و شرکت ها ملزم 
شوند تعداد بیشتری سفارش بدهند و قراردادهای 
خریــد را منعقــد کنند تا این شــرکت بتواند در بازه 
زمانی سال آینده تعداد 10هزار حلقه چرخ را تولید 

کند.
 

ظاهرا طبق قراردادهایی که شرکت کفریز می بندد 
شرکت های مصرف کننده باید 70درصد مبلغ 

قرارداد را پیش پرداخت بدهند آیا چنین امکانی 
برای شرکت های مصرف کننده فراهم است؟

بحث هــای مالی را هر شــرکت طبــق توان مالی 
خودش باید دنبال کند و کلیت همان چیزی است 

که گفتید ولی زمینه همکاری وجود دارد.
 

آیا وزارت صمت سامانه ثبت سفارش را برای 
شرکت ها باز کرده است؟

برای بخش مسافری و لکوموتیو قرار شد سامانه 
را باز کنند و برای بخش باری و چرخ 920 هم قرار 
شــد با تاییــد معاونت ناوگان راه آهــن برای تعداد 

مازاد ثبت سفارش انجام شود. 
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