
کمبود لکوموتیو؛ 
از دالیل محدودیت سیر قطارهای مسافری

گفت و گو با دکتر محمد کریمی 
مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی مسافری جوپار:

حمل ونقل ریلی یکی از صنایعی بود که بیشــترین آســیب را از شــیوع کرونا دید و خوشــبختانه مردم از رعایت پروتکل ها در راه آهن و قطارها راضی بودند. از روزی 

که ســتاد ملی کرونا اعالم کرد که حمل ونقل ریلی با نیمی از ظرفیت، مســافران را جابه جا کند ظرف ۲۴ ســاعت این کار انجام شــد. ســتاد ملی کرونا پیش تر اعالم 

کرد تنها مســافرانی که تاییدیه ســالمت از ســامانه وزارت بهداشــت را دارند مجاز به سوارشدن به وسیله نقلیه عمومی هســتند که بازهم حمل و نقل ریلی با توجه به 

زیرســاخت هایی که داشــت از همه شــقوق دیگر جلوتر بود. این امر نشــان می دهد که صنعت حمل ونقل ریلی به خوبی پروتکل های بهداشــتی درباره کرونا را رعایت 

کرده است. اما متاسفانه با توجه به تمامی این رعایت ها صنعت گردشگری و ریلی مسافری رو به نابودیست به گونه ای که اگر از سوی دولت این حوزه حمایت نشود 

ضررهای جبران ناپذیری متحمل خواهد شــد. دکتر محمد کریمی مدیرعامل شــرکت حمل و نقل ریلی مســافری جوپار معتقد است که قیمت بلیط باید برابر نرخ تورم و 

افزایش قیمت قطعات در هر ســال افزایش یابد یا اینکه دولت به مالکین قطارهای مســافری و راه آهن سوبســید بدهد و چنانچه سوبســیدی به مالکین از طرف دولت 

انجام نشود باید قیمت بلیط برابر تورم، افزایش حقوق کارگران و افزایش قیمت میانگین قطعات باال برود. شرح کامل این گفت و گو را مطالعه فرمایید:

با توجه به اینکه حدودا دو سال است که کشور 
و  ضرر  چه  است  ویروس کرونا  بحث  درگیر  ما 
وارد کرده  ریلی  مسافری  بخش  به  را  زیان هایی 
است و از سوی دولت چه اقداماتی برای کمک به 

این صنعت شده است؟
بحث ویروس کرونا تقریبا صنعت گردشــگری و 
ریلی ) مســافری( را نابود کــرده و چنانچه دولت و 
مدیرعامــل محتــرم راه آهن کمکــی در این بخش 
نداشته باشند با توجه به باال رفتن قیمت قطعات 
واگن های مســافری بدون اینکه مالکین بخواهند، 
قطارهــا خودبخــود متوقف خواهند شــد و تا روز 

جــاری از جانب دولت هیچ گونه کمک شــایانی به 
صنعت ریلی مسافری نشده است. 

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

بهای بلیط چه مقدار باید باشد؟
اصوال قیمت بلیط باید برابر نرخ تورم و افزایش 

قیمت قطعات در هر ســال افزایــش یابد یا اینکه 
دولــت بــه مالکین قطارهــای مســافری و راه آهن 
سوبســید بدهــد و چنانچه سوبســیدی به مالکین 
از طرف دولت انجام نشــود باید قیمت بلیط برابر 
تــورم، افزایــش حقــوق کارگــران و افزایش قیمت 
میانگین قطعات بــاال برود و این مالکین خواهند 
بود که در موقع پیک مسافر و تعطیالت برابر نرخ 
مصــوب و در زمــان غیر پیک کاهــش نرخ بلیط را 
تا حداقل کاهش خواهند داشــت و اگر مدیرعامل 
محتــرم راه آهن ج.ا.ا نرخ بلیط واگن های 4 تخته 
لوکــس را مشــابه واگن هــای 5 ســتاره آزاد کننــد 
مقداری از ضررهای شــرکت ها کاســته خواهد شد 
و با توجه بــه رقابت کیفیت واگن های 4 تخته به 

مراتب باالتر خواهد شد.

سوی  از  یارانه ای  ریلی  مسافری  شرکت های  آیا 
دولت دریافت می کند؟ 

خیر، حتی از روز اول واگذاری و فروش واگن های 
مســافری به مالکین و تشکیل شــرکت های مالک 
مســافری از ســوی دولت سوبســیدی بــه مالکین 

پرداخت نشده است. 

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

“پرونده گفت وگو با مدیران عامل بخش حمل ونقل بار ریلی”
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توسعه ای در این خصوص دارید؟
نــاوگان ریلــی شــرکت قطارهــای  درخصــوص 
مســافری و بــاری جوپــار طی ســال های 96 تا روز 
جاری با توجه به اینکه کرونا مشکالت خیلی زیادی 
را برای این شــرکت به وجود آورد تعداد 50 واگن 
آلمانی و 10 واگن پارســی بازســازی شــده اســت و 
چنانچــه ویــروس کرونا از بیــن بــرود و قطارها با 
ظرفیت کامل مســافر را جابجا کنند ادامه بازسازی 
مقدور خواهد شــد. در غیر این صورت با وضعیت 
فعلــی که به علــت فاصله گــذاری 50% ظرفیت به 
فروش می رســد و یا گاهی تا 30% ظرفیت مســافر 
قطارها به فروش رسید با توجه به توان مالی پایین 
مالکیــن به علت پایین بــودن قیمت بلیط قطار و 

کرونا قدرت بازسازی واگن ها را نخواهند داشت.
چه تعداد ناوگان نو و چه تعداد ناوگان خارج از 

به  توجه  با  دارید؟  اساسی  تعمیرات  برای  سیر 
چالش های موجود و افزایش نرخ ارز در خصوص 
تهیه قطعات و همچنین تعمیرات و نگهداری با 

چه چالش هایی مواجه هستید؟
شــرکت قطارهای مسافری و باری جوپار تا کنون 
45 واگن آلمانی خود را در سطح 1 و 5 واگن خود 
را در ســطح 2 بازســازی کرده اســت و عمر ناوگان 
مســافری جوپــار چون هنوز به 30 ســال نرســیده 
اســت در ســال های 1401 بــه بعــد واگن هایی که 
عمرشان به 30 سال برسد در دست بازسازی سطح 

1 قرار خواهد گرفت.

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

چنانچــه وضعیــت بیمــاری کرونــا و پیدایــش 

هــر روز یــک نوع ویروس کرونا را داشــته باشــیم 
چشــم انداز خوبی را پیش بینــی نمی کنم مگر اینکه 
کلیه جمعیت ایران هر چه سریع تر، واکسینه شوند 
و دز دوم یا سوم خود را تزریق کنند تا امیدی برای 
بهتر شــدن بوجــود آید، درحال حاضــر با توجه به 
عــدم افزایش نرخ بلیط در ســال 1400 و افزایش 
چنــد ده برابری قیمت قطعات چشــم انداز که چه 
عــرض کنم همین االن هم شــرکت های خصوصی 
با مشــکالت زیادی دســت و پنجه نــرم می کنند و 

چشم انداز روشنی را پیش بینی نمی کنم. 

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

می شود؟
شدیدا با کمبود دیزل مواجهیم و مالکین نمی توانند 
در کلیه مسیرها قطارها را سیر بدهند و وجود ویروس 
کرونــا هم مزید بر علت شــده و گاها بــا توقف اجباری 
قطارها از طرف راه آهن و برای هر شرکت به تعداد یک 
تا چند قطار که متوقف می شــوند و بحث جابجائی بار 
توســط قطارهای باری هم برای اینکه راه آهن بتواند به 
آمار جابجایی بار خودش در پایان سال 1400 برسد یکی 
از مواردی که باعث کمبود دیزل شــده است ولی اصل 
کمبود دیزل ضرر سنگین غیر قابل جبرانی را به مالکین 
قطارهــای مســافری مخصوصا شــرکت های خصوصی 
وارد کرده اســت و یکی از مــوارد کمبود دیزل باالبودن 
قیمت قطعات دیزل و ارزبری آن هاست که امیدواریم 
در دولت جدید مشــکل ذکر شــده هر چه سریع تر حل 

گردد.  
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