
حوزه مسافری ریلی جزء مشاغل به شدت آسیب دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا حسب ابالغ ستاد ملی کرونا می باشد به طوریکه آمارهای موجود بیانگر شدت 

زیان وارد شــده به صنعت مســافری اســت، مهندس ناصر غفاری مدیرعامل شرکت مهتاب سیر جم در گفت و گو با خبرنگار فصلنامه ندای حمل و نقل ریلی، گفت: آثار 

زیان بار این موضوع را در حالت طبیعی با در نظر گرفتن کمک بخش دولتی و زیان ده بودن صنعت مســافری به حداقل 5 ســال زمان نیاز دارد تا حوزه مســافری ریلی به 

حالت عادی قبلی خود برگردد بطوریکه از ۲8 میلیون مســافر جابجا شــده در ســال ۹7 و ۹8 به تعداد 11 میلیون در ســال ۹۹ کاهش یافته این بدین معنا اســت که در 

حدود 60 درصد مســافر کمتر جابجا شــده اســت این در حالیست که هزینه های شرکت به جهت جلوگیری از گسترش شیوع همین ویروس به شدت افزایش یافته که 

می تــوان بــه هزینه بــاالی رعایت پروتکل اجتماعی در قطارها, ضدعفونی و گندزدایی واگن  ها، توزیع غذا با افزایش بســته بندی و... اشــاره نمود که صرفا قرار بود که 

تسهیالتی کم بهره به شرکت ها پرداخت شود که متاسفانه به چالش و مانع تراشی بانک ها مواجه شده و تاکنون 30 درصد از شرکت های مالک موفق به دریافت این 

تسهیالت شده است. در ادامه به شرح کامل گفت و گو می پردازیم:

با توجه به افزایش نرخ ارز، تحریم ها و کاهش 
حمل و نقل ریلی مسافری و همچنین چالش های 
چه  بلیط  بهای  نظر  از   19 قبیل کوید  از  موجود 
بلیط  قیمت  افزایش  آیا  داشته اید؟  مشکالتی 
داشته اید؟ از نظر جنابعالی برای اینکه این صنعت 
برای فعاالن، صرفه اقتصادی داشته باشد بهای 

بلیط چه مقدار باید باشد؟ 
میــزان افزایش نرخ ارز و همچنیــن اثر تحریم 
ها در ســال گذشــته بــا شــدت در افزایــش لجام 
گسیخته قیمت قطعات تاثیرگذار بوده بطوریکه با 
بررســی انجام شــده در این شرکت 150 قلم جنس 
و قطعه مورد نیاز را که در سال 99 بیشترین خرید 
را داشته ایم را با دوره مشابه سال قبل آن مقایسه 
نمودیم مشــاهده کردیم که به طــور میانگین 2/8 
برابر افزایش پیدا کرده که شاهد این موضوع خرید 
چــرخ و بانداژ و آب معدنی قطارها می باشــد, این 
در حالی اســت که در سال گذشــته و از ابتدای تیر 
مــاه پس از تصویب شــورای عالی ترابری صرفا 22 
درصــد به قیمت بلیت افزوده شــد حال آنکه در 
رقابــت فزاینــده و غیــر حرفه ای شــرکت های ریلی 
تخفیف بسیار باالیی در بلیط ها داده شد بطوریکه 
در ماه های تیر، مرداد و شهریور تخفیف های بسیار 
زیادی که طی ده ســال گذشته سابقه نداشته است 

به مسافرین داده شد .
براســاس رویه چندین ســاله از ابتــدای تیر ماه 

بایــد قیمــت بلیت هــا افزایــش یابد کــه موضوع 
در مرحلــه اول 60 درصــد بــود کــه پــس از کش و 
قوس هــای در کمیتــه فرعی شــورای عالی ترابری و 
اعمال نظرهای ســازمان حمایــت از مصرف کننده 
40 درصــد توافــق و نهایی گردید کــه این افزایش 
مقارن با تحوالت سیاســی گردید و تاکنون هم بنا 
به دالیلی اجرایی نشــده اســت و شرکت های ریلی 
علی رغــم افزایش حقوق و دســتمزد و قطعات از 
ابتدای ســال متاســفانه بلیط های خود را با اعمال 
محدودیــت رعایــت پروتکل اجتماعــی هیچ گونه 
افزایــش نداده اند که به واقع صنعت مســافری در 

بدترین حالت ممکنه خود به سر می برد .
در خصــوص میزان قیمت بلیــط ذکر این نکته 
جالــب اســت کــه در ســال های 95 و 96 قیمــت 
بلیــت افزایش نیافتــه و همین عامل باعث ایجاد 
شــکاف بین درآمد و هزینه شرکت های ریلی شده 
یــا اینگونه هم می شــود تعبیر کرد که طی 5 ســال 
گذشــته قیمت بلیط بــه طور میانگیــن 16 درصد 
افزایش یافته حــال آنکه میزان افزایش تورم بالغ 
بر 30 درصد می باشــد که این موضوع خود گویای 

پایین بودن قیمت بلیط می باشد.
سوی  از  یارانه ای  ریلی  مسافری  شرکت های  آیا 

دولت دریافت می کند؟
شــرکت مهتاب ســیر جم که تاکنــون هیچ گونه 
یارانــه ای از ســوی دولت دریافت نکرده اســت به 

احتمــال بســیار زیاد صرفــا یارانه ای بــه قطارهای 
حومــه ای پرداخت می گــردد حال آنکــه به قدری 
قیمت بلیط این قطارها و یا تعداد بلیت خریداری 
شــده پایین اســت )چرا که عمدتًا همــکاران ریلی 
مســافر این قطارها می باشــند که هزینه بلیت هم 
پرداخــت نمی نماینــد( که بــا یارانه هــای پرداختی 
ســنخیتی نــدارد و بایــد پذیرفت کــه صنعت ریلی 
مســافری با این قیمت هــا و یارانه های موجود نه 
تنها با سایر شقوق حمل و نقل بلکه با صنایع دیگر 
توان رقابت نخواهد داشت بلکه در آینده نه چندان 
دور صنعــت ریلی دیگر در توســعه کشــور نقشــی 
نخواهد داشــت لــذا برای برون رفــت از وضعیت 
فعلــی و انجام اقدامات پیشــگیرانه و جلوگیری از 
نارضایتی مسافرین از حمل و نقل ریلی چاره ای جز 

افزایش یارانه ها به بخش مسافری نیست.

مسافری  ریلی  ناوگان  نوسازی  خصوص  در 
برنامه های  چه  و  داده اید  انجام  اقداماتی  چه 

توسعه ای در این خصوص دارید؟
شــرکت مهتاب ســیر جم در ســال 98 بر اساس 
اســتراتژی حفــظ وضع موجــود که ناشــی از ابالغ 
آئین نامه با عنوان بازرســی مقررات فنی بازســازی 
واگن هــای مســافری کــه به نظــر می رســید دارای 
اشــکاالت عمده حقوقی و فنی و اجرایی اســت و 
پــس از خروج 25 واگن از ســیر به دلیل ســن باال 

خارج شدن قطارهای مسافری از سیر 
در اثر کمبود لکوموتیو گرم

گفت و گو با مهندس ناصر غفاری
 مدیرعامل شرکت مهتاب سیر جم

“پرونده گفت وگو با مدیران عامل حمل ونقل مسافر ریلی”
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مجبور به بازسازی 10 واگن مسافری 30 ساله خود 
در قالــب ســطح یــک تعمیرات گردید کــه در حال 
حاضــر بــا برند قطار مهدیس در ســیر می باشــد که 
متاسفانه با شیوع ویروس کرونا و کاهش نقدینگی 
و همچنیــن عــدم اختصاص تســهیالت تبصره 18 
بودجه ســالیانه نتوانســت به ادامه برنامه تنظیمی 

خود عمل نماید .
حســب  دارد  تصمیــم  شــرکت  حــال  هــر  در 
سیاست های ابالغی سهام دار خود نسبت به تداوم 
بازسازی در سال جاری به تعداد 15 واگن پارسی در 
قالب ســطح یک اقدام نمایــد و همچنین در حال 
اخذ موافقت های اصولی از ســهام داران اصلی برای 
ســرمایه گذاری برای توســعه ناوگان خود می باشــد 
که امید اســت بــا حمایت های دولــت محترم این 

موضوع محقق گردد .

خارج  ناوگان  تعداد  چه  و  نو  ناوگان  تعداد  چه 
با توجه به  برای تعمیرات اساسی دارید؟  از سیر 
چالش های موجود و افزایش نرخ ارز در خصوص 
تهیه قطعات و همچنین تعمیرات و نگهداری با 

چه چالش هایی مواجه هستید؟
با توجه به ســند راهبردی که در شــرکت مهتاب 
ســیر جــم ترســیم شــده اســت و به جهــت اتخاذ 
اســتراتژی حفظ وضع موجود مقرر اســت سالیانه 
15 واگن پارســی 6 تخته شــرکت طی 5 ســال آتی 
بازسازی و تعدادی هم تبدیل به واگن های 4 تخته 
شوند که انجام این موضوع نیازمند جذب نقدینگی 
یــا اخذ تســهیالت از منابــع ارزان قیمت و ســهل 

الوصول می باشد.
 شــرکت مهتاب ســیر جم در حــال حاضر واگن 
متوقف به جز 25 واگن باالی 55 سال که در سال 
95 متوقف می باشد ندارد البته ما برای 25 دستگاه 
مذکــور برنامــه تبدیــل آن به واگن پســت را داریم 
کــه مجوزهــای آن از معاونت نــاوگان راه آهن اخذ 
شده و منتظر توافق نهایی راه آهن و سازمان پست 
می باشــیم که پــس از ایــن توافق موضــوع از نظر 

اقتصادی بررسی و عملیاتی خواهد شد.

نکته قابل ذکر اینکه حســب توصیه سهام داران 
شــرکت در نظــر اســت موضــوع افزایــش نــاوگان 
در دســتور کار قــرار گیرد بطوریکه شــرکت در حال 
مطالعه و بررســی افزایش نــاوگان از طریق واردات 
واگن دست دوم و بازسازی آن به استناد خروج 25 
واگن اتوبوســی می باشد که مهمترین چالش پیش 
رو افزایش قیمت بازســازی که ناشی از افزایش بی 
رویه قطعات می باشــد که امید است راه آهن ج.ا.ا 
در آئین نامه های موجود بازنگری اساسی انجام دهد 
تا امکان بازســازی و نوســازی برای همه شــرکت ها 

تحقق یابد .

را چگونه  نقل ریلی مسافری  و  چشم انداز حمل 
می بینید؟

در قوانین باالدســتی مشــوق های بســیار خوبی 
برای توسعه و جذب سرمایه گذاری در صنعت ریلی 
پیش بینی شده است که می توان به مواردی مانند:

پرداخت تســهیالت برای افزایش ناوگان از محل 
تبصره 18 بودجه سالیانه

 پرداخت تســهیالت بازگشت ســرمایه گذاری از 
طریق ماده 12 قانون رفع موانع تولید

 معافیت مالیاتی مــاده 132 قانون مالیات های 
مســتقیم با بنــد الف ماده 52 قانون برنامه ششــم 

توسعه 
 کاهــش ســهم لکوموتیــو برای نــاوگان جدید و 

بازسازی شده در آئین نامه و رتبه بندی قطارها
محاســبه نــرخ ارزش افــزوده بــا نــرخ صفر به 
استناد بند ب ماده 52 قانون برنامه ششم توسعه

 پرداخــت مابه تفاوت بلیط هــای تخفیف دار به 
خانواده محترم شهدا و ایثارگران در قالب ماده 41 

قانون جامع خدمات ایثارگری 
اشــاره نمود که همگی حاکی از چشم انداز مثبت 
کمک و نگاه مثبت دولت به حوزه ریلی است ولی 
متاسفانه شــاید به دالیل ناشی از ضعف ساختاری 
در راه آهــن و عــدم روحیــه مطالبه گــری و عــدم 
معرفــی صنعت ریلی به مواردی که اعالم گردید به 
طور کامل در حوزه ریلی اجرا نشــده است بطوریکه 

تبصــره 18 بــا عدم همــکاری بانک هــا و معافیت 
مالیاتی ماده 132 و محاســبه نــرخ ارزش افزوده 
با نرخ صفر توســط ســازمان امــور مالیاتی اجرایی 
نمی شــود که این موارد انگیزه شــرکت های ریلی را 
در توســعه این صنعت کاهش داده است . لذا در 
مجموع چشــم انداز مثبت در این خصوص منوط 

به تحرک بیشتر مدیران ریلی می باشد .

چه  و  هستید  مواجه  لکوموتیو   کمبود  با  آیا 
زیان هایی در این خصوص به بخش وارد می شود 

؟
در افزایش بهره وری در حوزه ریلی سه عامل خط، 
ناوگان ) واگن ( و لکوموتیو، رکن های اساسی فعالیت 
می باشــد که الزم و ملزوم یکدیگر هستند ولی باید 
پذیرفت که وزن لکوموتیو در این خصوص بیشــتر 
از دو عامل دیگر اســت و نقــش مهمی در بهره وری 
ایفا می کند، در سال های اخیر تعداد کمی لکوموتیو 
افزایش یافته اســت. مطابق بررسی های انجام شده 
نسبت واگن به لکوموتیو در ایران در مقایسه جهانی 
در وضعیت خوبی قرار دارد بطوریکه در دنیا به طور 
متوســط به ازای هــر 50 واگن بــاری یک لکوموتیو 
باری و به ازای هر 24 واگن مســافری یک لکوموتیو 
مسافری وجود دارد با این شرایط وضعیت لکوموتیو 
در ایران از نظر کمی)تعدادی( خوب است اما چیزی 
کــه در حــال حاضــر بــا آن مواجه هســتیم کاهش 
لکوموتیو گرم یا همان لکوموتیو در ســرویس است 
که دلیل آن نیز کمبود قطعات و افزایش هزینه های 
تعمیرات می باشد بطوریکه مطابق بررسی های انجام 
شــده در انتهای ســال 99 تعــداد لکوموتیوهای در 
سرویس باری 7 درصد، مسافری 14 درصد نسبت به 
ابتدای ســال کاهش یافته است بطوریکه بسیاری از 
قطارهای مسافری از جمله یک رام قطار این شرکت 

به دلیل نبود لکوموتیو حذف شده است.
در پایان باید اذعان داشت مهم ترین چالش پیش 
رو در صنعت ریلی قطعا در چند ســال آینده تامین 
لکوموتیو گرم )در سرویس( است که امید است در 

این خصوص چاره اندیشی شود . 
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