
ضرورت اعطای سوبسید غیرنقدی
 از سوی دولت به شرکت های ریلی

 و کنترل قیمت ها

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

نگاه بخش دولتی به شرکت های هوایی نسبت به شرکت های ریلی خیلی متفاوت است. این تفاوت را حتی در نحوه قانون گذاری در خصوص فاصله گذاری اجتماعی 

در زمان ســفر نیز   می توان مالحظه نمود. در حالی که در مســافرت با قطار دسترســی به هوای آزاد )پنجره( وجود داشــته ولی در هواپیما چنین دسترسی ای وجود ندارد. 

تمام قوانین ســتاد ملی کرونا در شــرکت های ریلی تمام و کمال اجرا شــد ولی در شرکت های هوایی، خیلی از قوانین اجرا نگردید. بحث دریافت تسهیالت و یا کمک در 

شرکت های ریلی و هوایی نیز ناشی از این دیدگاه می باشد. برای واکاوی بیشتر مشکالت شرکت های مسافری ریلی گفت و گویی با دکتر محمد کریمی مدیرعامل شرکت 

حمل و نقل مسافری ریلی جوپار داشته ایم که به آن می پردازیم:

“پرونده گفت وگو با مدیران حمل ونقل ریلی مسافری”       

لطفا از جزئیات افزایش قیمت بلیت قطار در ۴ 
به  توجه  با  آیا  و  بفرمایید  تا کنون  سال گذشته 
ظرفیت  و کاهش  سفرها  و کاهش  شیوع کرونا 

واگن ها در نرخ بلیط تغییری ایجاد شد؟ 
قطــار  بلیــت  قیمــت  ســال های گذشــته  در 
دستخوش تغییراتی بوده در سال 96 قیمت بلیت 
حدود 10 درصد افزایش داشــته و در اوایل ســال 
98 قیمــت بلیت حدود 22 درصد افزایش قیمت 
داشت. در سال 99 نیز قیمت بلیت قطار حدود 20 
درصد افزایش داشت. در همین رابطه، شایان ذکر 
اســت هزینه های ستادی، فنی و نگهداری واگن ها 
بیــش از 400 درصــد رشــد داشــته به طــور مثال 
قیمــت یک چــرخ منوبلوک از ســال 97 از قیمت 
3 میلیــون تومــان به 42 میلیون تومان در ســال 
1400 رسیده است و افزایش قیمت بلیت قطارها، 
حتی نتوانســته با توجه به فروش نیمی از ظرفیت 
و کاهش حجم ســفرها، گوشــه ای از زیان وارده به 
شــرکت ها را جبــران نمایــد و در ســال 1400 هــم 
افزایــش قیمت بلیت با توجــه به جابجایی دولت 

برابر صفر بوده است.  

افزایش  با  راه آهن  شرکت  سابق  مدیرعامل 
این  به  با توجه  آیا  بود.  بلیت قطار مخالف  نرخ 
صحبت از سوی راه آهن کمبود حاصل از درآمد 

شرکت های مسافری جبران  شده است؟
مدیرعامــل ســابق راه آهــن همیشــه از جیــب 
مالکین قطارهای مســافری می بخشــید و تا پایان 
مدیریــت عاملی ایشــان مخصوصا در ســال 1400 
افزایــش قیمت بلیط صفر و از ســال 97 تا 1399 

هــم حــدود 20% هــر ســال افزایش داشــتیم. در 
زمــان کرونــا، انتظار شــرکت های ریلی بــا توجه به 
خصوصــی  بودن شــرکت، دریافت کمک از ســوی 
دولــت و یا موافقت با طرح هــای افزایش قیمت 
بلیت است. هر چند افزایش قیمت بلیت بار را بر 
دوش مصرف کننده گذاشته و با توجه به مشکالت 
اقتصــادی عــدم اســتقبال از قطــار را در آینده در 
برخواهد داشــت. در این رابطه انتظار ما، کمک به 
اقتصاد شرکت های ریلی حتی به صورت غیر نقدی 

شامل موارد ذیل است.
 عدم دریافت هزینه دیزل در سال 1400
 عدم دریافت هزینه خدمات ایستگاهی

 حــذف تعهدات غیر ضــروری در بخش های 
فنی و غیرفنی )غیر از ایمنی( که تعهدات مالی برای 

شرکت ها در بر دارد 
مدیرعامل سابق در سال 99 حدود 3 ماه هزینه 
دیــزل را بخشــید ولی با توجــه به قولــی که داده 
بود در ســال 1400 هم هزینــه دیزل ها را دریافت 
نخواهنــد کرد هنوز علیرغــم زیان های مالکین این 

قول عملی نشده است.

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

پوشش می دهد؟
هیــچ افزایــش قیمــت بلیتــی در ســال 1400 
تاکنون برای شــرکت ها متصور نشــده است. حتی 
در صــورت افزایــش قیمــت بلیــت نیز، بــا توجه 
بــه افزایــش هزینه های نگهــداری، آماده ســازی و 

ســتادی، جبران هزینه های انجام شده از این محل 
تقریبا غیرممکن اســت و در سال 1400 مدیرعامل 
محترم راه آهن باید برای جبران خسارت مالکین از 

گرفتن هزینه دیزل صرف نظر کنند. 

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

رعایت می شود؟
مســافران قبل از ســوار شــدن به قطار در هیچ 
مرحله ای به صورت فیزیکی چک نمی شــوند اما به 
صورت سیستمی سالمت مســافران در دو مرحله 

چک می شود.
مرحله اول به هنگام خرید بلیت است. با توجه 
بــه اتصال سیســتم فروش بلیت قطار به ســامانه 
وزارت بهداشــت در صورت انجام آزمایش کرونا و 
مثبت بودن تست، امکان فروش بلیت به صورت 

سیستمی برای ایشان میسر نیست.
مرحله دوم در روز حرکت قطار اســت. چنانچه 
مسافری به هنگام خرید بلیت تست کرونای مثبت 
نداشته باشــد ولی در فاصله خرید بلیت تا حرکت 
قطــار بــه کرونا مبتال و دارای تســت مثبــت کرونا 
باشد، مسافران روز قطار توسط سیستم چک شده 
و با ارســال پیامک به ایشان اطالع رسانی می گردد 
که امکان سوار شدن به قطار را نداشته و نسبت به 

کنسل کردن بلیت خود اقدام نمایند.
برای مســافرین بدون بلیت نیز سرمهمانداران با 
اســتعالم کد ملی ایشان از سامانه وزارت بهداشت 
اقــدام و در صــورت منفی بودن تســت به ایشــان 

اجازه ورود به قطار را می دهند.
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هم چنین در صورت مواجهه با موارد مشــکوک، 
پرســنل نســبت به جابجایی مســافر مشــکوک در 
قطــار اقدام و با هماهنگی رئیس قطار با ایســتگاه 
پیش رو، در اولین ایســتگاه مسافر تحویل عوامل 
اورژانــس خواهــد شــد و از اول آذر ماه 1400 هم 
مسافرین باید کارت واکسن با تزریق 2 دز را داشته 
 PCR باشــند و یا این که 72 ســاعت قبل تســت

منفی خود را همراه داشته باشند. 

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

داشت؟
 به نظر من بایســتی نرخ بلیت قطارها از مرحله 
5 ســتاره به 4 ستاره و ســپس 3 ستاره به صورت 
گام بــه گام ولی تســریع در آزادســازی انجام گردد. 
آزادســازی نرخ بلیت شــرکت های ریلی هستند که 
می توانند حداقل هزینه هایی که در این راه متحمل 
شده اند را جبران و به نقطه سربه سر سرمایه گذاری 
خود برســند. پیشــنهاد مــن در این مــورد، اعطای 
کمک از ســوی دولــت به صورت یارانــه غیرنقدی 
به شــرکت های ریلی و کنترل قیمت هاســت. ولی 
چون این پیشنهاد برای مدیرعامل راه آهن با توجه 
به وضعیت اقتصادی خوب نمی باشــد، بهتر است 
کــه آزادســازی قیمت بلیط ها انجام شــود و چون 
مالــک به صورت شــناور بــا توجه به ایــام پیک و 
غیــر پیک قیمت ها را با نوســان مثبت و منفی به 
فروش می رسانند پیامد خاصی را به دنبال نخواهد 
داشت و کیفیت قطارها براساس قیمت آزاد بلیط 

به مراتب باالتر خواهند رفت.

آیا تسهیالت کرونایی به شرکت های ریلی تعلق 
نتوانستند  از شرکت ها  یا خیر؟ چرا برخی  گرفت 
تسهیالت  این  و  دریافت کنند  را  تسهیالت  این 
ماجرای  می گیرد؟   قرار  اختیار  در  شرایطی  چه  با 
تسهیالت  اعطای  برای  بانک ها  گیری  سخت 

کرونایی چیست؟
بله- به علت شــرایط ســخت ضمانت هایی که 
بانک هــا درخواســت کردنــد تعدادی از شــرکت ها 
موفــق به دریافــت وام کرونا نشــدند. وام کرونا با 
ضمانت مدیرهلدینگ شــرکت هایی که دارای چند 
شــرکت زیر مجموعه دارند و یا اینکه شــرکت های 
ریلــی کــه درخواســت وام کــرده بودند بایــد برای 
ضمانــت ملک بــال معارض، بــا ارزش بــاال، قابل 
فــروش فــوری و در بهتریــن نقطه شــهر باشــد و 
ماجرای ســخت گیری بانک ها به علت درآمد پایین 
شــرکت های مالک ناوگان مســافری به علت کرونا 

بوده که دغدغه عدم پرداخت اقســاط توســط وام 
گیرنده را به وجود آید را آورده است. ضمن اینکه 
بحث تسهیالت زمانی معنا دارد که بتوان با آن کار 
زیربنایــی و یا ســرمایه گذاری خاصــی انجام داد نه 
اینکه گوشــه ای از زیان و آسیب ناخواسته وارده به 
شرکت را با آن جبران نمود. تسهیالتی در قالب وام 
با ســود 12%درصد در اختیار شــرکت قرار گرفت که 
بتوان بوســیله آن، حقوق و مزایای معوقه پرسنل 
و پیمانــکاران ســاخت قطعــات را پرداخت نمود. 
)جریمه عدم پرداخت به موقع هم 12% اضافه می 
شــود(. اصوال دولت می بایســت در این خصوص 
بــا توجه به زیــان وارده، کمک هایی بــه اقتصاد و 
پایداری شــرکت ها انجام می داد چرا که بازپرداخت 
اقســاط در سررسید تســهیالت با توجه به قوانین 
ســخت گیرانه ســتاد ملی کرونــا در رابطه با فروش 
50% ظرفیت قطار، نیز شرکت ها را خیلی با مشکل 

مواجه کرده بود.

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

مــوارد مورد انتظــار از مدیریت جدیــد راه آهن 
شامل نکات زیر است: 

 افزایــش قیمــت بلیــط قطارها بــا توجه به 
شرح افزایش قیمت قطعات و تعدیل دستمزدها 
و  تصمیم گیری هــا  در  عدالــت  رعایــت   
سیاست گذاری ها با توجه به اقتصاد بخش خصوصی
 حــذف دریافــت هزینــه دیــزل قطارهــای 

مسافری در سال 1400
 به حداقل رساندن دریافت هزینه دیزل ها از 

مالکین در سال 1401
 اســتفاده از نظرات شــرکت ها و انجمن ریلی 

در تدوین دستورالعمل های فنی و مسافری 
 دریافــت یارانــه از دولــت بــرای بــه حداقل 

رساندن هزینه دیزل های مسافری از مالکین
 استفاده از متخصصین ریلی شاغل درشرکت های 
ملکی مسافری و باری و کشش درکمیته ماده 4راه آهن

 شرکت رئیس انجمن ریلی و خدمات وابسته 
در جلسات هیات مدیره راه آهن بدون حق رای 

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

چه چالش هایی رو به رو هستند؟
با توجه به وضعیت نامطلوب اقتصادی مالکین 
قطارهای مســافری و پایین بودن ظرفیت بازسازی 
سطح 1 و 2 که توسط 4 شرکت تعمیراتی نوسازی 
واگن هــا با کندی انجام می شــود و مشــکل اصلی 

تحریم است که خود تمام این مسائل و مشکالت 
را مضاعف کرده است و بحث بعدی نبود وام های 
بازســازی ماننــد وام تبصره 18 اســت کــه بانک ها 
راغــب بــه دادن وام با توجه به شــرایط اقتصادی 

ذکر شده مالکین و راه آهن نیستند.

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

کمبــود لکوموتیو باعث حــذف قطارهای جاری 
و عدم اخذ مســیر جدید برای واگن های بازســازی 
شــده جدید گشته اســت و این کمبود دیزل منجر 
به توقف اجباری حداقل 20 تا 30 درصد واگن های 
قابل سیر شرکت ها شــده است و تاثیر مستقیم و 
بســیار باالیی در وضعیت بد اقتصــادی راه آهن و 

مالکین قطارهای مسافری گذاشته است.

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

اگر تحریم ها ادامه پیدا کند مشکالت نیز بیشتر 
و بیشتر خواهند شد و همان طور که در ابتدا پاسخ 
داده شــد مشــکالت اقتصادی شــرکت های ملکی 
مسافری، راه آهن و عدم پرداخت وام برای بازسازی 
از تبصــره 18 بــه مقــدار الزم و کندی اجــرای ماده 
12 ) بند ق( برای واگن های نو و بازســازی شــده که 
جابجایی مســافرین و آمار تعداد قطارها را باال می 
برند، تعداد اندک شــرکت های بازسازی و تعمیرات 
اساســی واگن ها در صنعت ریلی، همگی دست به 
دســت هم داده و هنــوز مجبورنــد واگن های باال 
عمر حدود 45 ســال را بدون بازسازی و با حداقل 
تعمیــرات ویــژه در ســیر قرار دهند و چشــم انداز 
خوبی را برای شــرکت های مسافری متصور نیستم 
مگر اینکه تحریم های ظالمانه هر چه زودتر حذف 
شــوند و با آمدن ناوگان جدید و قطارهای سرعت 
بــاال رقابت بین شــرکت های حمل و نقــل ریلی و 
هوایی مانند کشورهای پیشرفته آسیایی مثل ژاپن 

، چین و کره جنوبی به وجود آید. 
امــروزه در کشــورهای پیشــرفته اروپا، آســیا و 
آمریکا شما شاهد ســرعت قطارها حداقل از 250 
تــا 350 کیلومتــر بــر ســاعت هســتید و آزمایش 
ســرعت قطارهــای 600 کیلومتــر در چیــن و ژاپن 
و اروپــا در حــال انجام می باشــد ناگفتــه نماند که 
آمریــکا با ســاخت قطارهای هایپرلوپ با ســرعت 
1022 کیلومتــر رقابت ســخت ریلی بــا هوایی را در 
حال آزمایش دارد ولی در ایران متاسفانه میانگین 
سرعت ناوگان ریلی مسافری و باری در حال حاظر 

66/6 کیلومتر است.
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