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فصلنامه انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته

ابراهیم نادری
مدیرعامل شرکت بن ریل 

در آستانه ی سفرهای نوروزی، تقاضا برای مسافت با قطار به بیشترین میزان خود می رسد و در این  بین شرکت های ریلی علی رغم تمامی محدودیت ها و 
مشکالتی که در تأمین ناوگان و سرمایه گذاری در این حوزه دارند، تالش خود را برای ارائه ی بهترین و بیشترین خدمات به کار می گیرند. در این میان، شرکت 
بن ریل)قطارهای شرقی بنیاد(، ازجمله شرکت های مهم و پرچم دار بازار حمل ونقل ریلی مسافری است. »ابراهیم نادری« مدیرعامل این شرکت معتقد است 
در شرایطی که تقاضای سفر ریلی از عرضه ی آن پیشی گرفته است، دولت باید تمهیداتی برای حمایت از سرمایه گذاری و تقویت ناوگان ریلی مسافری 
بیندیشد. چراکه حاشیه ی سود پایین، و دوره ی بازگشت سرمایه طوالنی است. لذا؛ رغبت بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری در این حوزه کاهش داده 
است. نبود  حمایت از صنعت ریلی داستان پر آب چشمی است که فقط به سرمایه گذاری بخش خصوصی محدود نشده و این موضوع حتی سفر خانواده های 
معزز شهدا و جانبازان را نیز تحت تأثیر در آورده است. به گونه ای که با وجود تأکید قانون برای تأمین نیمی از بهای بلیت قطار این خانوارها از سوی بنیاد 
شهید، اما با گذشت 5 سال، بنیاد مربوطه از پرداخت مابالتفاوت هزینه اجتناب کرده و نتیجتاً فروش بلیت از سوی برخی از شرکت های ریلی به این گروه از 

عزیزان متوقف  شده و معدود شرکت هایی همچون بن ریل نیز تاکنون نتوانسته اند هزینه های مورد نظر را دریافت کنند.

از  مسافری  ریلی  ناوگان  روی  پیش  افق   
چگونه  را  ظرفیت  افزایش  و  توسعه  نظر 

می بینید؟

 بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری 
در این بخش دارد؟

نـاوگان ریلـی در بخش مسـافری در سـال های 
اخیـر از نظر کمیـت و ظرفیت ناوگان، توسـعه 
علـت  اسـت.  نداشـته  چشـمگیری  تحـول  و 
ایـن امـر سـرمایه گذاری سـنگینی اسـت کـه 
نیـاز  مـورد  نـاوگان  ظرفیـت  افزایـش  بـرای 
بـرای  یارانـه ی خاصـی  و  تسـهیالت  و  اسـت 
شـرکت های ریلـی مسـافری وجـود نـدارد کـه 

بنیادشهیدازپرداختهزینهیبلیتخانوادههایشهدا
وجانبازانطفرهمیرود

انگیـزه ی سـرمایه گذاری را تقویـت کنـد. اگـر 
ایـن وضعیـت بـه شـکل کنونـی ادامـه یابـد، 
شـاهد افزایـش سـرمایه گذاری در بخـش ریلی 
مسـافری نخواهیـم بـود. مگـر آن کـه سیسـتم 
بانکـی در ایـن زمینـه مسـاعدت بیشـتری کند 
و یـا در بودجـه ی کشـور سـرفصل هایی بـرای 
ریلـی  نـاوگان  در  سـرمایه گذاری  از  حمایـت 

مسـافری در نظـر گرفتـه شـود.

واقعیـت این اسـت کـه بخش خصوصـی به دلیل 
سـرمایه ی هنگفتـی که بـرای توسـعه ی ناوگان 
ریلـی مسـافری بایـد هزینـه کنـد و در مقابـل 
سـودآوری  پاییـن و دوره ی برگشـت سـرمایه 
طوالنی اسـت، تمایل چندانی به سـرمایه گذاری 
در ایـن بخـش ندارد. ناوگانی کـه در حال حاضر 
به وسـیله ی  می کنـد،  فعالیـت  بخـش  ایـن  در 
شـرکت ها و مجموعه هایـی تـدارک دیـده  شـده 
اسـت کـه از سـال های قبل سـرمایه گذاری خود 
را انجـام داده انـد و یا از دیدگاه ایفای مسـؤولیت 
اجتماعـی در ایـن حوزه سـرمایه گذاری کرده اند 
خـود  سـرمایه گذاری  بـه  اقتصـادی  دیـدگاه  و 

نداشـته اند.
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تقاضای  و   در حال حاضر وضعیت عرضه 
سفر ریلی و به طورکلی سهم سفرهای ریلی 

از کل بازار سفر چگونه است؟

باید  سرمایه گذاری  این  شما  نظر  به   
به وسیله ی دولت انجام شود، یا به  نوعی از 

سوی دولت حمایت شود؟

 امسـال وضعیـت بـازار سـفرهای 
ریلـی نـوروزی را چگونـه ارزیابی 

؟ می کنیـد

 شرکت راه آهن در چالش های سرمایه گذاری 
ناوگان مسافری چه نقشی دارد؟ 

برای  توسعه ای  برنامه ی  ریل  بن  شرکت   
آینده مد نظر دارد؟

و  شهدا  مکرم  خانواده ی  برای  ریل  بن   
جانبازان تسهیالتی دارد؟

 و سخن پایانی ...

ســفرهایی  از کل  مســافری  ریلــی  بخــش 
ســهم  می شــود،  انجــام  کشــور  در  کــه 
می دهــد.  پوشــش  را  درصــدی   10 زیــر 
ســطح پوشــش مطلــوب ایــن اســت کــه 
نــاوگان ریلــی مســافری، ســهم بیــش از 
ــد.  ــذب کن ــفرها را ج ــدی از کل س 25 درص
ــفر  ــازار س ــهمی از ب ــن س ــه چنی ــیدن ب رس
ــم  ــافری، حج ــی مس ــاوگان ریل ــیله ی ن به وس
ــر  ــد. ذک ــنگینی را می طلب ــرمایه گذاری س س
ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه تقاضــای 
ــاال اســت و  ــی از ســوی مســافران ب ســفر ریل
ــافری  ــاوگان مس ــر ن ــال حاض ــع در ح در واق
ریلــی کشــور در یــک نــگاه کلــی اشــباع  شــده 
اســت. ممکــن اســت در برخــی مقاصــد ســفر 
ــا  ــد؛ ام ــباع نباش ــافری اش ــی مس ــاوگان ریل ن
اگــر کلیــت نــاوگان ریلــی مســافری را در 
نظــر بگیریــم، حجــم تقاضــای ســفر بــا قطــار 
از عرضــه پیشــی گرفتــه اســت. بنابرایــن؛ 
ــا مشــکل  ــی از نظــر تقاضــا ب ــازار ســفر ریل ب
ــزان قابل توجهــی تقاضــا  مواجــه نیســت و می
ــود دارد.  ــن وج ــق راه آه ــفر از طری ــرای س ب
ــاز  ــم، نی ــا آن مواجهی ــون ب ــه اکن ــی ک چالش
ــه و  ــش عرض ــرای افزای ــرمایه گذاری ب ــه س ب

ــت. ــاوگان اس ــعه ی ن ــت و توس تقوی

ــار  ــش انتظ ــن بخ ــان ای ــوان متصدی ــا به عن م
ــن  ــتقیم در ای ــورت مس ــت به ص ــم دول نداری
ــگان  ــه شــکل رای ــا ب حــوزه ســرمایه گذاری، ی
ــن بخــش تزریــق کنــد. بلکــه  ــه ای ســرمایه ب
ــا و  ــت یارانه ه ــه دول ــن اســت ک ــا ای ــع م توق
ــرمایه گذاری  ــت از س ــرای حمای ــهیالتی ب تس
بخــش خصوصــی در ایــن حــوزه قائــل شــود. 
مــاده ی 12 قانــون بودجــه، یکــی از امیدهــای 
بــوده  ایــن زمینــه  ریلــی در  مجموعــه ی 
ــاق  ــل اتف ــن مح ــوز از ای ــا هن ــت. ام و هس
ــت.  ــاده اس ــی نیفت ــوزه ی ریل ــی در ح مثبت
شــرکت  جملــه  از  و  شــرکت ها  از  بعضــی 
ــا  ــد. ام ــام داده ان ــرمایه گذاری انج ــل س بن ری
هنــوز موفــق بــه اخــذ تســهیالت مــاده ی 12 
ــع و  ــد به موق ــت بای ــن؛ حمای نشــده اند. بنابرای
ــا  ــول و وعده ه ــر ق ــه اگ ــد. چراک ــی باش واقع

امسـال پیش بینی هایـی کـه انجام  شـده نشـان 
بـا توجـه بـه این کـه مشـکل کرونـا  می دهـد 
بسـیار کمرنـگ شـده، تقاضـای سـفر نـوروزی 
افزایـش خواهـد  تمـام شـقوق حمل ونقـل  در 
داشـت و طبعـاً تقاضـای سـفرهای ریلـی هـم 
بـا افزایـش مواجـه می شـود. در مقاطـع پیـک 
سـفر مثـل تعطیالت نـوروزی، حجـم و ظرفیت 
عرضـه نـاوگان ریلی کشـور، بـا حجـم تقاضای 
سـفر همخوانـی نـدارد و متأسـفانه بخـش قابل 
 توجهـی از مسـافرانی کـه تمایـل دارنـد از قطار 
به عنـوان یـک وسـیله ی امـن و به صرفـه بـرای 
سـفر بهره منـد شـوند، نخواهند توانسـت از این 

امـکان اسـتفاده کنند.

مسـیر  در  راه آهـن  شـرکت  مـن،  اعتقـاد  بـه 
مسـافری  واگـن  بخـش  در  نـاوگان  توسـعه ی 
نـاوگان،  توسـعه ی  و  سـرمایه گذاری  بـرای 
و  اسـت  نکـرده  ایجـاد  مانعـی  و  چالـش 
بخش نامـه و دسـتورالعمل بازدارنـده ای نـدارد. 
در بخـش لکوموتیـو و مبـدل و سـیر و حرکت، 
سیاسـت گذاری و تأمیـن مالی و سـرمایه گذاری 
عمدتـاً بـا شـرکت راه آهن اسـت و شـرکت های 
بخـش خصوصـی هـم به دلیـل سـرمایه گذاری 
سـنگینی کـه مـورد نیـاز اسـت، ورود نکرده اند. 
در ایـن بخـش خـود شـرکت راه آهـن هـم نیاز 
تـا سـرمایه گذاری  بـه کمـک و حمایـت دارد 
الزم انجـام شـود و لکوموتیوهـا مـدرن شـوند 
و  سـیر  مدیریـت  وارد  نویـن  فناوری هـای  و 
حرکـت شـود. اتفاقـاً در ایـن بخـش هـم نیـاز 
داریـم کـه کشـنده ها را نوسـازی کنیـم. چراکه 
بسـیار فرسـوده هسـتند و ضمناً نرخ سودآوری 
بخـش  ایـن  در  سـرمایه  بازگشـت  دوره ی  و 

اسـت. مناسـب تر 

بلـه. بـن ریـل به عنـوان یکـی از شـرکت های 
پیشـرو در بـازار حمل ونقـل ریلـی مسـافری و 
همچنیـن به عنـوان شـرکتی که تحت پوشـش 
بنیـاد مسـتضعفان فعالیـت می کنـد و ایفـای 
مسـؤولیت های اجتماعـی و خدمت رسـانی بـه 
عمـوم مردم و خصوصاً طبقات و اقشـار محروم 
کشـور در این شـرکت جزو اولویت های اساسی 
توسـعه ای در  برنامه هـای  بـه شـمار مـی رود، 
حوزه هـای مختلـف در دسـتور کار دارد که این 
برنامه هـا بـه افزایـش کیفیت و کمیـت هر چه 
بیشـتر خدمـات و افزایـش آسـایش و امکانات 
سـفر ریلـی بـرای مسـافران منجر خواهد شـد. 
در مـورد ایـن برنامه هـا در موعـد مقتضـی بـه 
فراخـور زمـان اطالع رسـانی های الزم صـورت 

گرفت. خواهـد 

جانبـازان  و  شـهدا  معظـم  و  معـزز  خانـواده 
در  و خوشـبختانه  مـا هسـتند  نـور چشـمان 
قانـون پیش بینـی  شـده اسـت کـه تخفیفـی 
هرچنـد ناچیـز در برابـر عظمـت فداکاری های 
مرزوبـوم،  ایـن  اعتـالی  راه  در  عزیـزان  ایـن 
آن هـا  بـه  ریلـی  شـرکت های  به وسـیله ی 
تخصیـص یابـد و ما هـم با افتخار ایـن قانون را 
اجـرا می کنیـم. ایـن تخفیـف 50 درصـد بهای 
بلیـت قطارهـای مسـافری اسـت که بر اسـاس 
قانـون، مـا بـه ازای آن بایـد به وسـیله ی بنیـاد 
شـهید به شـرکت های ریلی پرداخت شـود. اما 
بنیـاد شـهید از زمان اجـرای قانـون مذکور در 
سـال 1395، بودجـه ای بـه ایـن امـر تخصیص 
نـداده اسـت. مـا بـا افتخـار ایـن قانـون را اجرا 
کردیـم و همچنـان هـم اجـرا می کنیـم. انتظار 
مـا این اسـت کـه عزیـزان مـا در بنیاد شـهید 
نیـز قانون مندانـه رفتـار کننـد و همان گونه که 
مـا در ایـن سـال ها قانون مندانه رفتـار کردیم، 
بنیـاد شـهید هـم که متولـی این کار اسـت، ما 
را در خدمت رسـانی بهتـر بـه خانـواده ی معـزز 

شـهدا و جانبـازان پشـتیبانی کند.

صنعــت ریلــی می توانــد بــه اقتصــاد کشــور در 
تمــام حوزه هــا کمــک کنــد. امیدواریــم توجــه 
ــورت  ــت ص ــن صنع ــتری از ای ــت بیش و حمای
ــه بخــش مســافری ریلــی  گیــرد و خصوصــاً ب
ــروکار  ــتقیم س ــورت مس ــردم به ص ــا م ــه ب ک

دارد، توجــه بیشــتری شــود.

ــا تســهیالت و حمایت هــا  ــد ی روی کاغــذ بمان
محســوب  تســهیالت  بیفتــد،  تأخیــر  بــه 
نمی شــود و اثربخشــی خاصــی در ایــن حــوزه 

ــت. ــد داش نخواه
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