
عدم آزادسازی قیمت بلیت؛  نابودی کمیت 
و کیفیت صنعت ریلی مسافری است

گفت و گو با مهندس ناصر غفاری مدیرعامل 
شرکت حمل و نقل مسافری ریلی مهتاب سیرجم

از بین 10 شــرکت ریلی مســافری مالک تاکنون 6 شــرکت مالک موفق به دریافت تسهیالت ابالغی ستاد ملی کرونا شده هم چنین از بین شرکت های وابسته می توان 

گفت شــاید حدود 20 درصد شــرکت ها موفق به دریافت این تســهیالت شده اند این در حالی است که از زمان ابالغ این مصوبه در حدود 18 ماه می گذرد که این زمان 

سپری شده گویای مشکالت فراوان در جذب این تسهیالت است. تسهیالت مذکور صرفًا کم بهره بوده حال آن که دوره بازگشت آن کوتاه مدت صرفًا دوساله بوده حال 

آنکه مستحضر می باشید شرکت های مسافری در دوران بسیار سختی قرار دارند و الزم بود که این دوره طوالنی تر می گردید .

علت عدم دریافت تسهیالت مربوط به موانع ایجادی، بانک ملت است که در قبول تضامین اعالمی شرکت ها از جمله واگن مسافری که حسب ابالغ بانک مرکزی 

مجاز به وثیقه می باشد سخت گیری می نماید که امیدواریم با تغییرات ایجاد شده این موضوع سریعا رفع گردد . برای واکاوی بیشتر مشکالت شرکت های حمل و نقل 

مسافری گفت و گویی با مهندس ناصر غفاری مدیرعامل محترم شرکت حمل و نقل مسافری ریلی مهتاب سیرجم داشته ایم که به آن می پردازیم:

ولی  دریافت کردند  وام کرونایی  ایرالین ها  چرا 
شرکت های ریلی موفق به این امتیاز نشدند؟

به نظر علت در انتخاب بانک بوده است. چرا که 
ایرالین ها به دو بانک معرفی شدند ولی شرکت های 
ریلی به یــک بانک که آن هم بانک نیمه خصوصی 
بوده و عالقه ای به پرداخت این تســهیالت نداشته 
و از طرفی بانک های طرف مذاکره ایرالین ها هواپیما 
را به عنوان وثیقه حســب ابالغ بانک مرکزی مورد 
تاییــد قــرار داد ولــی بانــک عامل حوزه مســافری 

واگن ها را قبول نکرد.
 در ضمن وضعیت دفاتر و درآمدی شرکت های 
هوایــی بــه مراتــب بهتر از حوزه مســافری اســت 
بــه گونــه ای کــه در دوران شــیوع ویــروس کرونــا 
شــرکت های هوایی نیــز افزایش قیمت بلیت قابل 
مالحظــه ای داشــتند، هــم پروتکل هــای ابالغی را 
رعایت نکرده اند و طبیعی هســت که این موضوع 
یعنی وضعیت نقدینگی شــرکت های هوایی منجر 
به پذیرش بانک و ایجاد اطمینان خاطر از بازگشت 

تسهیالت بوده است .

جزئیات افزایش قیمت بلیت قطار طی چهار سال 
شیوع کرونا،  به  توجه  با  آیا  بوده؟  چه  گذشته 
کاهش سفرها و  کاهش ظرفیت واگن ها در نرخ 

بلیت تغییری ایجاد شد؟ 
متاسفانه قیمت بلیت قطار با هزینه های موجود 
اصــال هم خوانی ندارد. علــت این موضوع در عدم 
پیگیــری شــرکت ها در ســنوات قبــل بوده اســت، 
به گونه ای که تعرفه بلیت از سال 95 تا 97 افزایش 

نداشــته و از ســال 97 تا 99 نیز به ترتیب 10 ، 22 
و 20 درصــد افزایش یافته و درســال 1400 هم که 
باز دوباره افزایش نداشته است واقعا قیمت بلیت 
قطار به شــدت پایین است و تعرفه حوزه ریلی در 
مقایســه با ســایر شــقوق حمل و نقــل یک عقب 
ماندگی معناداری دارد. ســیر واگن ها با قیمت های 
فعلــی اصال هم خوانی نداشــته و ایــن روند قطعا 
منجــر بــه عدم توســعه کیفــی و کمی حــوزه ریلی 
خواهد بود این در حالی ســت که حوزه ریلی عالوه 
بــر عدم افزایش قیمت بلیت در دوره کرونا مجبور 
بــه رعایت فاصلــه گــذاری اجتماعی بــا 50 درصد 
ظرفیت بوده اســت واقعا دلیل این موضوع یعنی 
عدم افزایش قیمت با در نظر گرفتن رعایت فاصله 

گذاری اجتماعی مشخص نیست .

مدیرعامل سابق شرکت راه آهن در مصاحبه ای 
گفته بودند که با افزایش نرخ بلیط قطار موافق 
سوی  از  صحبت  این  به  توجه  با  آیا  نیستند. 
شرکت های  درآمد  از  حاصل  کمبود  راه آهن 

مسافری جبران می شد؟
این موضوع اصال صحت ندارد چرا که مدیرعامل 
وقت راه آهن در ابتدای تیرماه در نامه ای خطاب به 
وزیر راه و شهرسازی خواستار افزایش قیمت بلیت 
شــد متاســفانه پروســه اخذ افزایش  قیمت ریلی 
بســیار پیچیده شــده اســت که علی رغم طی شدن 
فرایند آن و طرح موضوع در جلسات فرعی شورای 
عالی ترابری و ســازمان حمایــت از مصرف کننده و 
همچنین در جلســه اصلی شــورای عالی ترابری به 

دالیــل نا معلوم مصوبه بــه راه آهن جهت اجرایی 
شــدن ابالغ نگردیده اســت، حال آنکه این کمبود 
حاصــل از عــدم افزایش تا کنون برای شــرکت های 
ریلــی که متحمــل هزینه های گزاف شــده اند اصال 

جبران نشده است .

آیا امسال نرخ بلیت قطار افزایش داشته و آیا 
این افزایش قیمت هزینه های شرکت ها اعم از 
تعمیرات و نگهداری و همچنین نوسازی ناوگان 

را پوشش می دهد؟
همان گونه که اشــاره شــد قیمت بلیت در سال 
جــاری افزایــش نیافتــه اســت حال آن کــه قیمت 
همــه اقالم به ویــژه قطعات و مــواد اولیه افزایش 
قابــل مالحظــه و بعضا لجام گســیخته ای داشــته 
اســت به طوریکه طی بررسی بعمل آمده در شرکت 
مهتاب 150 قلم کاال در ســال 1400 نســبت به دوره 
مشــابه ســال قبل 280 درصد افزایش یافته است 
ولی قیمت بلیت هیچ افزایشی نداشته است . طی 
بررسی دیگر که ما انجام داده ایم مالحظه شد که اگر 
میزان افزایش 5 قلم کاال و قطعات پر مصرف شامل 
محــور، چرخ، منوبلوک، بانداژ، آب معدنی و غذای 
مصرفی را از سال 1393 به 1400 در قیمت بلیت ها 
اعمال می شــد االن قیمت بلیت ها می بایســت 3 
برابر می گردید واقعا جای سوال اساسی وجود دارد 

که این تفاوت فاحش چگونه جبران می شود؟

از نظر سالمت  آیا قبل از خرید بلیط، مسافران 
خصوص  این  در  پروتکل هایی  و  می شوند  چک 

“پرونده گفت وگو با مدیران حمل ونقل ریلی مسافری”       
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رعایت می شود؟
 واقعــا رعایت پروتکل های ســالمت مســافران 
در حوزه ریلی قابل مقایســه با ســایر شــقوق حمل 
و نقــل نمی باشــد. طی بررســی های انجام شــده از 
ســامانه فروش هیچ مسافری خوشبختانه ناشی از 
مســافرت با قطار دچار ویروس کرونا نشــده است، 
از طرفی با اعالم ســتاد ملی کرونا بابت چک شــدن 
مســافران قبل از صدور بلیت از ســامانه ســالمت 
حــوزه ریلــی ظرف 48 ســاعت این موضــوع را به 
طــور کامــل اجــرا نمــود و از طرفــی در هرکوپه 50 
درصــد ظرفیت مجاز به فروش بلیــت بوده ایم که 
ایــن موضوع بــه نحوه کامل رعایت شــد. از نکات 
قابل تأمل و بعضا غیر توجیه این اســت که شاهد 
بودیم که مســافرین در فرودگاه هــا و ترمینال های 
اتوبوس باید درصندلی با رعایت فاصله گذاری برای 
مدت کوتاهی می نشســتند، حال همان مســافرین 
در اتوبــوس و هواپیمــا در فضای کمتــر درکنار هم 

استقرار پیدا می کردند .

نظر جنابعالی در خصوص آزاد سازی نرخ بلیت 
چیست؟ انجام این امر چه پیامدهایی را خواهد 

داشت؟
 اصــل تعیین قیمت در اقتصــاد که همگان به 
آن اذعان دارند آزادســازی قیمت هــا بوده هرجای 
کــه دولت و حاکمیــت در نرخ هــا ورود کرده بعد 
از مدتی منجر به بروز مشــکل شــده اســت. اصل 
تعیین قیمت براســاس عرضه و تقاضا در دنیا یک 
اصل پذیرفته شده است و اگر هم دولت در برخی 
از اقــالم ورود می کنــد هزینه هــای آن یعنی یارانه 
آن را نیــز پرداخت می کند. عدم آزادســازی قیمت 
بلیــت یعنی از بین رفتــن کمیت و کیفیت صنعت 
ریلی. مالحظه کنید از ســال 95 تا کنون با افزایش 
قیمت بلیت مقابله شده است پیامد آن چیست؟ 
کاهش تعداد ناوگان مسافری، چرا که اصال صنعت 
مســافری توجیــه  فعالیت بــرای بخش خصوصی 
یا حتی شــرکت های خصولتی هم نــدارد. اگر ما به 
دنبال توســعه صنعت مسافری هســتیم باید آزاد 

سازی قیمت بلیت را قبول کنیم، 

شــرکت های مســافری ریلی از مدیریت جدید 
شرکت راه آهن چه درخواستی دارند؟

مدیریــت جدید راه آهن با مســائل و مشــکالت 
فراوانــی مواجه اســت که نتیجه انباشــت ســنوات 
قبل، ناشی از عدم ســرمایه گذاری است، از مسائل 
فــوق العــاده و با اهمیت وضعیت نیروی کشــش 
اســت که بــا کمبــود لکوموتیو گــرم روبرو اســت. 
وضعیــت لکوموتیــو اصلی تریــن دغدغــه راه آهن 
اســت. جالــب اســت که در حــال حاضر بــه دلیل 

نبــود لکوموتیــو شــاهد حــذف دوره ای قطارهــای 
مسافری می باشــیم، یعنی به جای توسعه مسیر با 
حذف مســیر روبرو هستیم. این مهمترین خواسته 

شرکت های مسافری است.
 از دیگر خواسته های به حق می توان به آزادسازی 
قیمت بلیت ها یا موافقت با افزایش قیمت بلیت 
از ابتدای هر ســال به میزان افزایش تورم، بازنگری 
در قوانیــن و مقــررات بــه خصــوص در آئین نامه 
بارزسی و بازسازی واگن های مسافری )کمیته ماده 
4( بخشــودگی و کاهــش تعرفــه لکوموتیو و اجاره 
اماکن و جذب و تســهیل برای پرداخت تسهیالت 

کم بهره به حوزه مسافری است.

خصوص  در  ریلی  مسافری  شرکت های  امروز 
تعمیرات و نگهداری و همچنین نوسازی ناوگان 

با چه چالش هایی رو به رو هستند؟
باید بپذیریم کــه قوانین ومقررات قبلی و فعلی 
دیگــر جوابگــوی صنعــت ریلــی نیســت و رعایت 
اســتانداردهای موجــود الزم اســت دچــار تحــول 
عظیمــی شــود چراکــه قیمت اقــالم, قطعــات و 
خدمات افزایش چشــم گیری یافته و نمی شــود که 
شــرکت های ریلی اســتانداردها ومقررات موجود را 
در بهترین حالت رعایت و هزینه آن را بپردازند حال 
آنکه محل درآمدی برای آن مشخص نشده باشد .

راه آهن در سال 94 بنا به مصالح آن روز که ناشی 
از توافقــات برجام بود آئیــن نامه ای در قالب کمیته 
مــاده چهار بنام آئیــن نامه بازرســی و مقررات فنی 
بازســازی واگن های مسافری را تدوین و ابالغ  نمود 
که تنها آثار این آئین نامه کاهش ناوگان در سیر بود 
بطوریکه از حدود 2100 واگن مسافری در سیر امروزه 
بــه حــدود 1500 واگن مســافری رســیده ایم بدون 
اینکه راه آهن هزینه خروج سرمایه گذاری شرکت ها 
را پرداخت یا به نحوی جبران کند و الزم اســت این 
مقــررات تغییر یابد چرا کــه برجام به آن فرجامی که 
الزم بود نرسید. لذا تعدیل و به روز رسانی سیاست ها 
در این زمینه الزم و ضروری است که راه آهن در این 
خصوص اقدام فوری، سریع و انقالبی را انجام دهد 
تا شــرکت ریلی مسافری  استراتژی فعلی خود مبنی 
بر حفظ ناوگان را کنار گذاشــته و به دنبال افزایش و 

توسعه ناوگان باشند .

حرکت  و  سیر  در  تاثیری  لکوموتیو  کمبود  آیا 
قطارهای مسافری داشته است؟

کمبــود لکوموتیــو به شــدت در ســیر و حرکت 
قطارها اثر گذار شده است بنده طی دهه اخیر هیچ 
وقت حوزه مســافری را با این همه تاخیر ناشــی از 
کمبود لکوموتیو ندیده بودم تاخیر قطارها به شدت 
زیاد شــده و کمبود لکوموتیو باعث کاهش سرعت 

حرکت و تاخیرات ناشی از آن شده است و از طرفی 
منجر به اســتفاده از مولدهای برق منســوخ شــده 
گردیده است که شاهد هستیم مهمترین چالش و 
دغدغــه اداره کل برنامه ریزی و خدمات مســافری 
راه آهــن تامین لکوموتیو گرم و مولد برق شــده تا 
از بــروز تاخیرات و ... جلوگیری کند که این موضوع 
اصال زیبنده حوزه مسافری ریلی نمی باشد که اقدام 
عاجل در این خصوص ازجمله ضروری ترین موارد 

می باشد . 
در پایــان باید اذعــان داشــت مهمترین چالش 
پیش رو در صنعت ریلی قطعا در چند ســال آینده 
تامین لکوموتیو گرم )در سرویس( می باشد که امید 

است در این خصوص چاره اندیشی شود .

چشم انداز حمل و نقل مسافری ریلی را چگونه 
ارزیابی می کنید؟

برای حوزه مســافری با توجه به جایگاه مهم آن در 
توســعه کشور در قوانین باال دستی مشوق های بسیار 
خوبی برای توسعه و جذب سرمایه گذاری در صنعت 
ریلی پیش بینی شده است که می توان به مواردی چون 

:
 پرداخــت تســهیالت کم بهــره بــرای افزایش و 
توســعه نــاوگان از محل تبصره هــای 18 و 19 بودجه 

سالیانه
  پرداخت تســهیالت بازگشت سرمایه گذاری از 

طریق ماده 12 قانون رفع موانع تولید
 معافیت مالیاتی مــاده 132 قانون مالیات های 
مستقیم با بند الف ماده 52 قانون برنامه ششم توسعه 
 کاهــش ســهم لکوموتیو برای نــاوگان جدید و 

بازسازی شده در آئین نامه و رتبه بندی قطارها
محاســبه نــرخ ارزش افــزوده با نــرخ صفر به 

استناد بند ب ماده 52 قانون برنامه ششم توسعه
 پرداخت مابه تفاوت بلیت های تخفیف دار ارائه 
شده به خانواده محترم شهدا و ایثارگران در قالب ماده 

41 قانون جامع خدمات ایثارگری 
این موارد همگی حاکی از چشم انداز و نگاه مثبت 
دولت و قانون گذار به حوزه ریلی به خصوص مسافری 
اســت ولی متاسفانه شــاید به دالیل  ناشی از ضعف 
ساختاری در راه آهن و عدم روحیه مطالبه گری و عدم 
معرفی شایســته صنعت ریلی در جامعه، موارد فوق 
به طور کامل در حوزه ریلی اجرا نشده است بطوریکه 
تبصره 18 با عدم همکاری بانک ها و معافیت مالیاتی 
ماده 132 و محاســبه مالیات بر ارزش افزوده با نرخ 
صفر توسط سازمان امور مالیاتی اجرایی نمی شود که 
این موارد انگیزه شــرکت های ریلی را در توســعه این 
صنعت کاهش داده است . لذا در مجموع چشم انداز 
مثبت در این خصوص منوط به تحرک بیشتر مدیران 

ریلی در انتظار است.
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