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تحقق اهداف صنعت ریلی در گرو تحول ساختاری است
مجید بابایی
دبیر انجمن صنفی شرکتهای حملونقل ریلی و خدمات وابسته

در این حدود دو دهه ای که فرایند خصوصی س�ازی در حمل و نقل ریلی کشور آغاز گردیده
اس�ت و بطور ویژه از س�ال  1384که قانون دسترس�ی آزاد به ش�بکه ریلی به تصویب رسید و
فعالیت ش�رکت های غیر دولتی برای جابجایی بار و مس�افر و تامین ن�اوگان ریلی وارد مرحله
جدیدی شد ,همواره این تردید در بین مسئولین و فعالین بخش ریلی وجود داشته است که آیا
چنین تصمیمی به صالح بخش ریلی کشور بوده است؟ آیا مدل انتخاب شده در تفکیک وظائف
و مس�ئولیت های دولت و بخش غیر دولتی توانس�ته است اوال منجر به سرمایه گذاری بیشتر و
ثانیا موجب ارتقاء بهره وری دارایی های ش�بکه و ناوگان ریلی کش�ور گردد؟ قبال این انجمن به
دفعات پیرامون این دس�ت از ابهامات و تردیدها و همچنین عملکرد حمل و نقل ریلی کش�ور و
بویژه بخش غیر دولتی فعال در آن گزارش�اتی را منتشر نموده است .در این دست از گزارشات
به عارضه ها و عوامل عدم تحقق کامل اهداف تعیین ش�ده بخش ریلی پرداخته ش�ده است .اما
در بین عوامل مختلف موفقیت و شکس�ت در اجرای مدل منتخب خصوصی س�ازی در حمل و
نقل ریلی ایران یک عامل کامال تاثیرگذار وجود داش�ته اس�ت که مورد تائید و اجماع نهادهای
حاکمیتی ,فعالین بخش غیر دولتی و خبرگان حمل و نقل ریلی کشور می باشد که همانا ضرورت
"تجدید ساختار صنعت ریلی" است.
وقتی از تجدید س�اختار صنعت ریلی صحبت می ش�ود به معنی اصالح بخش�ی و تدریجی
س�اختار س�ازمانی مثال ش�رکت راه آهن و یا دیگر بازیگران بطور مجزا و جزیره ای نیست بلکه
منظور جراحی و ایجاد تحول اساسی در تمامی ساختارهای مرتبط با ذینفعان صنعت ریلی شامل
بخش دولتی و غیر دولتی NGO ,ها ,نهاد های رگوالتوری و  ...بنحوی یکپارچه می باشد .طبیعتا
در همان ابتدای ش�روع برنامه خصوصی سازی انتظار می رفت چنین تجدید ساختاری در بدنه
صنعت ریلی صورت گیرد تا عدم تعادلی را که بدلیل ورود بخش غیر دولتی در بدنه صنعت ریلی
ایجاد گردیده بود مرتفع نماید .این طرح تحول می بایستی با ارائه یک تصویر کالن از تعامالت
تمامی ذینفعان این صنعت بنحوی بهینه روابط و مس�ئولیت های آنان را ترس�یم نماید تا ضمن
حفظ یکپارچگی ,ایجاد مشارکت حداکثری و به حداقل رساندن تعارضات منافع ,اطمینان بدهد
که مس�یر تحقق اهداف خرد و کالن بخش حمل و نقل و توس�عه ترابری ریلی تس�هیل خواهد
گردید.
اما سوال اینجاست که چرا علی رغم روشن بودن چنین اولویتی برای تجدید ساختار صنعت
ریلی و با گذش�ت دوره ای نس�بتا طوالنی از ش�روع برنامه خصوصی س�ازی که تاکنون قریب
به  4دولت را نیز پش�ت س�ر گذاشته اس�ت ,همچنان نتیجه ای حاصل نگردیده و عمال صنعت
ریلی مسیر تحول ساختاری خود را صرفا با انجام یکسری اصالحات تماما محافظه کارانه درون
س�ازمانی دنبال کرده که حتی بعضا بر خالف مصلحت و منافع ذینفعان بخش بوده اس�ت و لذا
بدنه مسئول در وزارت راه و شهرسازی تاکنون چنین جسارتی برای جراحی ساختارهای معیوب
صنعت ریلی از خود نشان نداده است.
در بررس�ی عل�ل معوق ماندن طرح تحول س�اختاری صنعت ریلی دو علت ب�ارز را می توان
واکاوی ک�رد .اول اینک�ه تاکنون ی�ک متولی بی طرف و با رویکرد فرابخش�ی که مورد اجماع و
مقبولیت همه ذینفعان در بخش های حاکمیتی و غیر دولتی باشد در بدنه وزارت راه و شهرسازی
این مسئولیت را بر عهده نداشته است .طرح تحول ساختاری شامل مجموعه ای از پیشنهاداتی
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خواهد بود که محقق ش�دن آنها مس�تلزم تغییر پارادایم ها ,اصالح قوانین و حتی اصالح برخی
سیاس�ت های بخش حمل و نقل و صنعت ریلی کش�ور می باشد .به همین منظور سایر نهادهای
حاکمیتی نظیر هیئت وزیران به منظور ارائه الیحه تحول ساختاری صنعت ریلی و مجلس شورای
اسلامی از منظر تصویب قوانین مرتبط می بایس�تی کامال نسبت به اهمیت و ضرورت این طرح
آگاه بوده و در جهت عملی شدن آن اتفاق نظر داشته باشند.
اما عامل دیگری که تاکنون از به ثمر رس�یدن طرح تحول س�اختاری صنعت ریلی جلوگیری
نموده اس�ت به حضور حداقلی بخش غیر دولتی فع�ال در صنعت ریلی در فرایند طراحی طرح
مذک�ور باز می گردد .در آخرین مطالعات صورت گرفته پیرامون طرح تحول س�اختاری صنعت
ریلی که با محوریت شرکت راه آهن و با بکارگیری شرکت رولندبرگر آلمان بعنوان مشاور خارجی
طرح طی سالهای  93تا  96انجام گرفت بخش غیر دولتی ریلی اگر نگوئیم هیچ حضوری نداشته
اس�ت اما کمترین مش�ارکت و تاثیرگذاری را در فرایند مطالعات انجام شده و ارائه پیشنهادات
نهایی طرح مذکور داشته است .همین فاصله عمیق بین رویکردهای ذینفعان اصلی که در متن
مطالعات و پیشنهادات هم خود را نشان داده است سبب گردید بخشی از پیشنهادات مطروحه
که بیشترین تعارض را با منافع بخش غیر دولتی داشته است از جمله ایجاد شرکت های دولتی
حمل و نقل ریلی باری و مس�افری بین ش�هری مورد قبول واقع نگردد و به این ترتیب جامعیت
طرح را که بایستی نشان از پوشش حداکثری منافع ذینفعان داشته باشد مورد تردید جدی قرار
داد به نحوی که حتی در برخی مراجع تصمیم گیری نظیر کمیسیون اجتماعی دولت هم نقدهای
فراوانی بر آن مطرح گردید به حدی که عمال س�یر قانونی تصویب طرح از آذر س�ال  96متوقف
گردیده است.
در هر حال این وقفه طوالنی در تجدید س�اختار صنعت ریلی سبب گردیده است اوال تعارض
منافع بین بخش دولتی و بنگاه های اقتصادی غیر دولتی افزایش یافته و بدیهی است در چنین
ش�رائطی عملکرد بخش ریلی را تحت الش�عاع خ�ود قرار خواه�د داد .همچنین عدم تفکیک
وظائف حاکمیتی ,رگوالتوری و اجرایی ش�رکت راه آهن و عدم ایجاد نهاد رگوالتوری مس�تقل
و ش�کل نگرفتن نهاد سیاستگذاری مستقل از متولیان بخش عملیات ریلی ضمن اینکه شرائط
بازار رقابتی را تحت تاثیر منفی خود قرار داده اس�ت ,همزمان س�بب کم توجهی و کم اثر شدن
مسئولیت های از جنس سیاستگذاری در صنعت ریلی کشور گردیده است و میزان تاثیرگذاری
بخش ریلی بر اصالح سیاس�ت های اشتباه اما رایج در بخش حمل و نقل به حداقل خود رسیده
است بنحوی که علی رغم تالش ها و موفقیت های نسبی حوزه عملیاتی ,بخش ریلی در مجموع
نتوانسته است پاسخگوی انتظارات جامعه باشد و در حال از دست دادن سهم خود از بازار حمل
و نقل کشور می باشد.
حال که وزیری جدید بر مس�ند وزارت راه و شهرس�ازی تکیه زده است و دولت دوازدهم سه
سال پایانی خود را پیش رو دارد ,جا دارد این طرح مهم تحول ساختاری صنعت ریلی که  14سال
اس�ت بر زمین مانده به س�رانجامی که درخور و شایسته تمامی ذینفعان آن است برسد .توسعه
صنعت ریلی افقی روش�ن دارد و دس�تیابی به اهداف کالن بخش به هیچ وجه دور از دس�ترس
نیس�ت به شرط آنکه س�ازوکارهای متناسب با انتظارات جامعه از حمل و نقل ریلی طراحی و به
اجرا درآید.
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پرونده” چشم انداز توسعه حمل و نقل ریلی”

در حضور چهار تن از مدیران عامل اسبق شرکت راه آهن مطرح شد:
بررسی چشم انداز توسعه حمل و نقل ریلی"چالش ها و فرصت ها"

ایجاد فضای رقابتی،
زمینه ساز رشد صنعت ریلی خواهد بود

با گذش��ت بیش از یک دهه از آغاز خصوصیس��ازی همچنان اعمال برخی سیاس��تهای نادرست
سبب شده تا حملونقل ریلی نتواند سهم قابلتوجهی از جابهجایی بار و مسافر کشور داشته باشد .طرح
تحول س��اختاری صنعت حملونقل ریلی برای اصالح این دس��ت از رویه های غلط به اجرا درآمد اما
آن طرح نیز بدلیل نوع رویکرد به مس��ئله حمل و نقل و نقش��ی که برای دستگاه دولتی راه آهن متصور
بود با مخالفت های بخش خصوصی و حتی برخی نهادهای حاکمیتی نظیر سازمان برنامه همراه گردید.
بنابراین همچنان ابهاماتی پیرامون راهبردها و مکانیزم های توسعه بخش ریلی برجا مانده است و همین
امر خود به عاملی بازدارنده برای اقدامات مش��ابه مبدل گردیده اس��ت .به همین منظور جهت آشنایی با
دیدگاه های متفاوت خبرگان بخش ریلی که خود نیز قبال دوره ای را طی س��ه دهه اخیر در کس��وت
مدیرعاملی ش��رکت راه آهن بوده اند ,نشستی با حضور مهندس صادق افشار ،مهندس محمد رحمتی،
مهندس محمد سعید نژاد و دکتر محسن پورسید آقایی برگزار گردید و مجید بابایی دبیر انجمن صنفی
ش��رکت های حمل و نقل ریلی اداره جلس��ه را در محل دفتر انجمن صنفی بر عهده داشتند .میزگرد با
موضوع چش��م انداز توس��عه حمل و نقل ریلی ,چالش ها و فرصت ها ,با تمرکز بر بخش ترابری ریلی
برگزار گردید ،در این نشست سه محور عملکرد بخش ریلی ،مسئولیت های حاکمیتی و تصدی گری و
بایدها و نباید ها در خصوصی سازی ریلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به مشروح این گفتگو
می پردازیم:
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ظرفیت های قانونی خوبی در بخش ریلی شکل گرفته است
مجید بابایی :هدف از برگزاری این نشس��ت بررس��ی مسائلی است که در
حوزه حمل و نقل ریلی با تمرکز بر چشم انداز توسعه حمل و نقل ریلی با آن
مواجه هس��تیم ،در این نشست  3محور اصلی مورد بررسی قرار می گیرد-1،
ارزیابی کالن از عملکرد و موقعیت ترابری ریلی -2.تحول س��اختاری که باید
در بخ��ش حمل و نقل رخ دهد و اینکه چ��ه چارچوب کارآمدی در خصوص
تحول ساختاری می تواند به شکلی ،مسئولیت های حاکمیتی و تصدی گری
را مش��خص کند -3.مس��ئله خصوصی س��ازی و باید ها و نبایدهایی که طی
دودهه گذش��ته در فرایند خصوصی س��ازی در کش��ور رخ داده است ،امروز
عملکرد  3دهه گذش��ته حمل و نقل ریل��ی را در اختیار داریم و برنامه ریزی
هایی که در این س��ه دهه انجام ش��ده که تقریبا طی  5برنامه توسعه صورت
گرفته است .ظرفیت های قانونی خوبی در بخش اتفاق افتاده است ،در حوزه
زیرساخت ،توسعه نسبتا به خوبی صورت گرفته ،حدود  5هزار کیلومتر در 3
دهه گذش��ته به شبکه ریلی افزوده ش��ده است ،نکته مهم آن است که عالوه
ب��ر تاکیداتی که در رابطه با ح��وزه حمل و نقل
ریلی در کشور می باشد و در برنامه های مختلف
توس��عه به آن پرداخته شده اس��ت و به موضوع
اص��ل  44قانون اساس��ی جدی ت��ر پرداخته می
شود ،در حوزه ریلی نیز این موضوع سرعت خود
را داشت اما همچنان این سوال باقی است که ما
چه میزان توانس��ته ایم نقش خود را ایفا کنیم و
آیا بخش ریلی توانس��ته س��هم مورد انتظار را در
این بخش بدس��ت آورد؟ در برنامه های توس��عه
صحبت از  30درصد س��هم بخ��ش ریلی باری و
 20درصد س��هم بخش مسافری در برنامه ششم
در نظر گرفته ش��ده است ،درحال حاضر عملکرد
بابایی :اعمال سیاست ها و
ما حدود  12درصد س��هم از بخش باری و کمتر
برخی اصالحات ساختاری
از  7درصد در بخش مس��افری اس��ت .در بخش
می تواند کمک کندتا بخش
اول از دوس��تان درخواست می کنم دیدگاه خود
ریلی سهم بیشتری را از
را نسبت به عملکرد تا به امروز و موقعیت کنونی
بازار بدست آورد
حمل و نقل ریلی کشور بیان نمایند.

است ،یک سوم سرمایه گذاری دولت در بخش حمل و نقل ریلی بوده و یک
سوم بار را ریل حمل کرده و دو سوم آن توسط جاده جابجا شده است و این
س��هم در افزایش ظاهر نشده اس��ت ،در مقدار مطلق حمل نیز سهم حمل و
نقل ریلی در حوزه مس��افر و بار نس��بت به کل کشور زیر  5درصد است ،در
نتیجه وضعیت مناس��بی ندارد و رشد آن مناسب نیست و آینده خوبی برای
آن با این وضعیت فعلی پیش بینی نمی ش��ود .ش��اخص دیگری که بس��یار
نگران کننده اس��ت س��هم بخش غیردولتی در سرمایه گذاری هایی است که
انجام می ش��ود و همچنین س��هم دولت در این مد حمل و نقل می باشد ،در
حمل و نقل جاده ای س��هم دولت در سرمایه گذاری ،یک هشتم سهم بخش
خصوصی اس��ت اما در ریل برعکس است و یک هش��تم سهم بخش دولتی،
بخش خصوصی در س��رمایه گذاری حضور پیدا کرده است ،و این امر باید در
ریل جابجا ش��ود ،یعنی باید مکانی��زم هایی صورت گیرد تا انگیزه بخش غیر
دولتی برانگیخته شود و حضور پررنگ تری داشته باشد ،زیرا سرمایه گذاری
بخش غیر دولتی محدود اس��ت و هر س��ال این محدودیت بیشتر می شود و
باید کاری کرد که س��همی ک��ه بخش دولتی به
می��ان می آورد به همان می��زان بخش خصوصی
نیز س��رمایه گذاری کند .امروز بنده سهم بخش
حم��ل ونقل ریلی را کمت��ر از  5درصد می بینم
و رش��د آن در  10سال گذشته سهم اندکی بوده
و حدود یک درصد بوده اس��ت ،س��هم بخش غیر
دولتی در س��رمایه گذاری ریلی به شدت نسبت
به جاده کمتر اس��ت .در ریل از لحاظ زیرساخت،
حدود  11هزار کیلومتر ریل داریم ،راندمان پایین
تری نسبت به جاده دارد.

رش�د ضعیف حمل و نقل ریلی در  10س�ال
گذشته
محم�د رحمت�ی :در رابطه با جایگاه حمل و نق��ل ریلی در میان مدهای
دیگر حمل و نقل باید بگویم اگر ما  4مد حمل و نقل داش��ته باش��یم ،بخش
ریلی رقابتی با حمل و نقل دریایی و هوایی ندارد ،همیش��ه میان جاده و ریل
رقابت وجود داش��ته اس��ت ،واحد حمل ریل به صورت متوسط ،ساالنه یک
درصد افزایش داش��ته است البته باید بگویم که این امر در حمل و نقل ریلی
مسافری کاهش پیدا کرده و در بار افزایش داشته است ،در مجموع که نفر تن
کیلومتر می باشد از سال  89که میزان حمل  40میلیارد تن-نفرکیلومتر بوده
در س��ال  96به  43.5و کمتر از یک درصد متوسط رشد بوده است ،که البته
عمده رشد هم مربوط به دو سال  95و  96بوده و در  7سال قبل میزان رشد
بسیار ناچیز و بعضا صفر بوده است ،این آمار نشان دهنده آن است که حمل
و نقل ریلی در  10سال گذشته وضعیت خوبی نداشته است ،در صورتیکه به
صورت کلی حمل در کشور ،ساالنه  2تا  3درصد افزایش داشته است و رشد
اقتصادی نیز همین میزان را نش��ان می دهد و س��هم رشد ایجاد شده مربوط
به جاده اس��ت ،عکس آن سرمایه گذاری در ریل نسبت به حمل بیشتر بوده

الزام برنامه ریزی های خاص برای رسیدن
به وضعیتی مطلوب
صادق افش�ار :ما اگر بخواهی��م آنچه که در
اهداف برنامه و چشم انداز پیش بینی شده است
محقق شود باید رش��د سالیانه حمل و نقل ریلی
نس��بت به رشد حمل و نقل کشور پیشی گیرد تا
این اتفاق رخ دهد ،اما علی رغم رش��د محسوس
سه س��ال اخیر متاسفانه در مجموع یک دهه اخیر
این اتفاق رخ نداد .در  10سال ابتدای انقالب مجموعه راه آهن در چارچوب
دولتی اداره شده است و در آن مقطع به دلیل محدودیت هایی که خود ریل
از نظر اداره کردن و بهره برداری داش��ته از پیچیدگی های خاصی نس��بت به
جاده برخوردار بوده اس��ت ،البته نه فقط در کش��ور ما بلکه کشورهای دیگر
نیز با همین واقعیت روبرو هستند ،کار توسعه راه آهن در حمل و نقل بسیار
پیچیده و س��اختار دولتی قطعا پاس��خگو نبوده است ،اما برای رسیدن از آن
وضعی��ت به این وضعیت مطل��وب با توجه به پیچیدگی ه��ای حمل و نقل،
مس��تلزم برنامه ریزی های خاص خود بوده اس��ت که ما در این زمینه شاید
نتوانس��ته ایم به گونه ای عمل کنیم که به این اهداف برس��یم ،یعنی بخشی
از این عقب افتادگی شاید به دلیل نگاه حاکمیت باشد و یا حمایت هایی که
از صنعت صورت نگرفته اس��ت ،اما بخش قاب��ل مالحظه ای از آن مربوط به
آن خواهد بود که حمل ونقل ریلی در مجموع سهم شایسته خود را براساس
اس��ناد باالدستی و چشم انداز و بودجه های ساالنه ندارد و باید جبران شود،
ما باید بپذیریم اگر تمام بار این جبران بر دوش دولت باشد هیچگاه با توجه
به محدودیت های منابع محقق نخواهد ش��د ،باید در صنعت و نحوه اداره آن
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اتفاقی صورت گیرد تا کارآمدی باالتر رود و جاذبه برای س��رمایه گذاران این
بخش ایجاد ش��ود و متعاقبا بر اس��اس میانگین شاخص های متعارفی که در
دنیا عمل می ش��ود ،جاذبه برای ورود بخش خصوصی ایجاد شود و در بخش
دول��ت متناس��ب با آن ،حمایت ها انجام ش��ود تا بتوانیم ب��ه نوعی این عقب
افتادگی ها را جبران کنیم.

و کمک های دولت به این بخش بوده است ،اما امسال به دلیل افزایش قیمت
ه��ا موجب کاهش ش��د .اتفاق مثبتی که در حمل و نق��ل رخ داد آن بود که
یارانه هایی که رای��گان دریافت می کردند به دلیل افزایش قیمت ارز کاهش
پیدا کرد و رش��د حمل و نقل هوایی در  6ماهه اول س��ال رشد منفی داشته
است اما حمل و نقل ریلی رشد بسیار مثبتی داشته است و حدود  15درصد
رشد مسافری داشته ایم .بخش ریلی افق بهتری را دراین دولت داشته و افق
روش��نتری را در آینده نسبت به س��ایر بخش ها خواهد داشت و آنچه اکنون
وجود دارد مش��کالتی است که به تازگی رخ داده است یعنی اگر دولت توجه
بیش��تری به این بخش داشته باشد و سیاست های دقیق تری را پایه گذاری
کن��د و یاران��ه ای را که به بخش جاده ای اختصاص م��ی دهد واقع بینانه تر
ش��ود ،رش��د انفجاری بزرگی را در صنعت ریلی شاهد خواهیم بود .اگر دولت
به س��مت تصمیمات عقالیی برود به عنوان مثال سوخت  300تومانی که به
گازوئی��ل درخصوص حمل و نقل جاده ای اختصاص داده اس��ت ،با توجه به
اینکه با وضع دالر امروز به لیتری  2س��نت رسیده است می توان گفت حتی
هزینه حمل و نقل آن نیس��ت و تقریبا سوخت در
حمل و نقل جاده ای کشور رایگان عرضه می شود،
رش��دهای دورقمی در حمل بار ریلی کار ساده ای
نبود و در دوران آقای افش��ار رخ داد که رش��دهای
پش��ت هم دورقمی و پی در پی را داش��ت و شروع
رشد جهشی حمل و نقل ریلی در بخش بار بود ،در
س��ال های اخیرنیز این رشد مجددا رخ داده است
به خصوص امس��ال که تا امروز طبق آمار باالی 16
درصد رش��د بار داش��ته است .سیاس��ت ها به نفع
بهبود بخش ریلی پیش می رود.

رشد انفجاری صنعت ریلی با تصمیمات عقالیی دولت
محسن پورسیدآقایی :مهم آن بود که مسیر توسعه ریلی نسبت به رشد
س��هم بار کش��ور تغییر جهت پیدا کند ،اتفاقا در  20سال گذشته تا سال 91
همواره رش��د بخش ریلی نسبت به رش��د جاده کمتر بوده است زیرا از اصل
افزایش بار کش��ور س��هم بیش��تر را جاده به خود اختصاص داده است و سهم
کمتر از رش��د را راه آهن گرفته اس��ت اما از س��ال  92تا امروز س��هم بخش
ریلی نس��بت به جاده هر ساله رشد بیش��تری داشته است یعنی در سال 91
س��هم ما از کل بار کش��ور در تناژ حدود ده و یکی دو دهم درصد بوده است
و در س��ال  96به باالی  12درصد رسیده است
یعنی برخالف آنکه همیش��ه سهم کاهش پیدا
می کرده ،شروع به افزایش داشته است .نشان
می دهد که سیاست گذاری ها در خصوص طی
ش��دن مسیر نقش جدی داش��ته است .از سال
 92که دولت جدید سیاست هایش را براساس
افزایش بار ریلی قرار داد و راه آهن در خصوص
کاهش ح��ق دسترس��ی تعرفه ریل��ی تصمیم
گی��ری هایی انج��ام داد اقبال ب��ه بخش ریلی
با این سیاس��ت گذاری ها بیش��تر شد و حجم
بار ریلی ش��روع به افزایش کرد ،بنده گمان می
کنم افق بخش ریلی در کشور در بخش ترابری
نقش بخ�ش خصوصی و م�رز فعالیت های
وضعی��ت خوبی دارد و عملکرد این س��ال های
حاکمیتی و تصدی گری
بخش باری هر س��ال بهبود یافته اس��ت ،البته
مجید بابایی :تقریبا در س��ال  96در بخش بار
پورسید آقایی :ترابری ریلی در
باید بگویم که وضعیت مطلوبی نیست اما جهت
 16درصد رشد داشته ایم و امسال پیش بینی شده
کشور افق خوبی دارد
گیری ها صحیح بوده و موجب ش��ده مجموعا
ت��ا حدود  19درصد افزایش را در حوزه بار داش��ته
وضعی��ت ب��ار ریلی بهب��ود پیدا کند ،امس��ال
باش��یم .در رابطه با بخش مس��افری ریلی با توجه
خوشبختانه در نیمه س��الی که گذشت نسبت
به کاهش��ی که در سال های گذشته داشته ایم در
به س��ال های گذشته بس��یار بهتر بوده است ،به
بخش مس��افری شرایط روبه بهبود اس��ت و تا حدود
خصوص در بخش جاده ای که به دلیل مشکالتی که وجود داشت دولتمردان  15درصد تا پایان س��ال پیش بینی می ش��ود رشد پیدا کند ،در حمل و نقل
را به سمت ریل سوق داد ،حمل و نقل توسط ریل عالوه بر مزایای اقتصادی -عمومی نیز در کش��ور اتفاقاتی در حوزه مس��افر رخ می دهد که نش��ان می
عمومی که برای کش��ور ایجاد می کند در مسائل استراتژیک کشور هم نقش دهد حمل و نقل مسافری جاده ای در سال های گذشته توسط حمل و نقل
اساسی می تواند داشته باشد و هدف گذاری هایی که شده بود تا سهم ریلی عمومی به ش��دت کاهش یافته و در مقابل آن حمل و نقل وسایل شخصی به
به  30درصد برس��د از جمله هدف گذاری های صحیح بوده اس��ت و ما می ش��دت رشد کرده اس��ت که خودش نیاز به سیاست گذاری هایی برای بهبود
توانیم به آن برسیم .در شرایطی که ما ،با تحریم مسائل دریایی روبرو هستیم این بخش دارد .یکی از موضوعاتی که ما همیشه با آن دست به گریبان بودیم
ترانزیت بخش ریلی بیشتر رونق پیدا می کند .آمار ترانزیت امسال بیش از  2و اکنون نشان می دهد که اعمال سیاست ها و برخی اصالحات ساختاری می
میلیون تن خواهد بود و نسبت به بهترین رکوردهای گذشته و بهترین دوران تواند کمک کند تا بخش ریلی س��هم بیش��تری را از بازار بگیرد ،طرح تحول
ترانزیت ریلی ،افزایش حدود  40درصدی خواهد داشت ،اما در بخش مسافر ،ساختاری اس��ت که به ویژه در یک دهه گذشته تحول ساختاری را در حوزه
حمل و نقل ریلی وضعیت خوبی ندارد البته در مجموع مسافر عمومی کشور قوانین و مقررات داش��ته ایم ،قانون دسترس��ی آزاد در سال 84مصوب شد و
افت پیدا کرده اس��ت ،ما در مسافری ریلی در سال هایی که با کاهش مواجه س��اختار جدیدی در بخش ریلی انتخاب ش��د و مالکی��ت زیربنا را در اختیار
بودیم به مراتب این کاهش کمتر از مسافر جاده ای بوده است ،یعنی متوسط دولت و بهره برداری را در اختیار شرکت های غیر دولتی قرار داد ،حدود 14
در ریلی ،حدود  4درصد کاهش مسافر داشته ایم اما در جاده ای در جابجایی سال است که این موضوع ادامه پیدا کرده و همچنان ما ضعف هایی در حوزه
مسافر با اتوبوس حدود  6تا  8درصد کاهش داشته ایم ،ناگفته نماند در بخش تحول س��اختار داریم از جمله خود بدنه ش��رکت راه آهن ،که همچنان بخش
مسافری هوایی از افزایش برخوردار بودیم که از دالیل آن خرید ناوگان جدید مهمی از وظائف حاکمیتی را در اختیار دارد ،در این بخش ما می خواهیم در
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رابطه با الگوی مناس��بی که باید داش��ته باشیم گفتگوکنیم ،این سوال مطرح مق��رر بود آنها کار را پیش ببرند و خصوصی ش��وند در آن زمان در حاکمیت
است که این الگو در تحول ساختاری چه الگویی می تواند باشد و مرز فعالیت یک ساختار نیاز بود ،اگر شرکت رجا نیز در دولت باقی می ماند ما یک مدل
ه��ای حاکمیتی و تصدی گری کجاس��ت و چه نقش��ی را بخش خصوصی و را داشتیم و بار را هم با مدل دیگری داشتیم ،یعنی مدل متفرقه ای که اجازه
دولتی باید ایفا کنند؟
دسترس��ی ،به بخش خصوصی داده شده است و حاکمیت در اختیار راه آهن
ص�ادق افش�ار :در تحقق اهداف کلی که اکنون در برنامه ها دیده ش��ده است ،بنده گمان می کنم الزم است آن تشکلی که توضیح دادم در کنار هم
بخش��ی از آن در حاکمیت و بخش��ی دیگ��ر تصدی گری اس��ت و این دو از قرار گیرند .از س��ویی اکنون راه آهن خود ذینفع است ،یعنی اصطکاک منافع
یکدیگر جدا نیس��تند ،در دنیا تقس��یمات مختلفی ک��ه در واگذاری رخ داده و برخورد منافع وجود دارد ،ما زمانی موفق خواهیم ش��د که همه آگاه باشند
است متنوع است ،تقسیم عمودی منطقه ای بر حسب نوع فعالیت بوده است باید مقوله ای با عنوان حمل و نقل ریلی را با هدف مشترک پیش ببرند و اگر
اما هر کش��وری متناسب با شرایط کش��ورش تلفیقی از آن ها را انتخاب می غیر از این باشد مشکالت بسیاری پیش خواهد آمد .فارغ از این مسائل جاری
کند و بر اس��اس ارزیابی مستمر متناس��ب با شرایط آن را اصالح کند ،ما اگر باید یک کار مس��تمر و دائمی انجام دهیم تا آن س��اختار را مرتبا رصد کند،
ای��ن را به عن��وان یک اصل بپذیریم در ابتدا باید یک س��اختاری با اختیارات با ورود و خروج مدیران مختلف به صنعت ریلی ،نگاه ها به خصوصی س��ازی
کامل مرکب از بخش خصوصی و حاکمیتی ش��کل گیرد .در ژاپن تشکیالتی متفاوت ش��ده که خود از عواملی می باش��د که در این بحث وقفه ایجاد کرده
در ابتدای خصوصی س��ازی شکل گرفت که با یک قدرت باالیی این قضیه را اس��ت ،اگر می بینید که در مقاطعی بارو مس��افر کاهش داشته یا رشد کرده
بررسی و رصد می کرد ،بنده اکنون نمی دانم ارتباط بخش خصوصی با بخش اس��ت بر اساس تصمیمات مختلفی اس��ت که مدیران مختلف گرفته اند ،اگر
حاکمیت چگونه اس��ت و آیا اینچنین ساختاری
بخواهیم این مش��کل را حل کنیم باید مجموعه
پیش بینی ش��ده است که بتوان فارغ از مدیریت
ای را تش��کیل دهی��م ت��ا کار در س��طح باالتری
ه��ای روز ،با هدف بهینه س��ازی و ب��ه روزآوری
پیگیری ش��ود و اصالحات الزم در طول زمان در
بخ��ش خصوصی و واگذاری ه��ا پابرجا ماند و به
خصوصی س��ازی انجام شود ،آنچه برداشت من از
ص��ورت مس��تمر کار خود را دنبال ک��رد و متاثر
وضعیت موجود می باش��د آن است که ما فعالیت
از تصمیم گیری اش��خاص نبود؟ بنده آن ساختار
های متعدد و متنوعی را ش��کل دادیم و مجموعه
را توصی��ه م��ی کنم .ذینفعان ای��ن کار و بخش
های قوی نداریم ،فرض کنید یکی از مشکالت ما
خصوصی با س��رمایه گذاری هایی که انجام داده
در حمل بار ،با توجه به رش��دی که در س��ه سال
اند در یک سو و در سویی دیگردولت و حاکمیت
گذش��ته رخ داده جبران بخشی از عقب افتادگی
اس��ت با اهدافی که این تصمیمات گرفته ش��ده
های سال های گذشته را کرده است ،اما همچنان
است .بهبود بهره وری و کاهش هزینه های بخش
در پایانه ها در بنادر ،مشکالت بسیاری وجود دارد
که به دولت تحمیل ش��ده ،اهداف��ی را پیش رو
و اگر مجموعه های قوی شکل گیرد در کنار آنکه
داش��ته اس��ت و همچنین بهبود کیفیت خدمات
به حمل ونقل می پردازد این مس��ائل و مشکالت
در بخش باری ،بهبود س��رعت بازرگانی و مسائل
را ه��م به ص��ورت یک مجموعه می بیند ،ش��اید
افشار :ساختاری با اختیارات
جانبی دیگر ،حمل و نقل درب به درب و تحویل
اگ��ر ما بتوانی��م در جهت تلفی��ق مجموعه هایی
کامل مرکب از بخش خصوصی
در مقصد ،در بخش مسافری ،سرعت و کیفیت از
که درست ش��ده اس��ت و یکپارچه سازی آن ها
و حاکمیتی شکل گیرد
جمله اهدافی بوده که در آن بخش وجود داش��ته
و واگ��ذاری بهره برداری و مدیریت خط در طول
است و بخش خصوصی هم سرمایه اش را به این
ی��ک زمان معین به مجموعه هایی که خودش��ان
بخش آورده اس��ت ،اگر این بخش جاذبه های الزم
بازاریابی می کنند بسپاریم وضعیت بهتری خواهیم
را نداشته باشد کارش تداوم پیدا نمی کند.
داشت اما وقتی به راه آهن سپرده شود راه آهن شروع به امرو نهی می کند و
مجی�د بابای�ی :هنگامیک��ه صحبت از تحول س��اختار م��ی کنیم بخش این دو ،دوساختار متفاوت با هم هستند و اگر هم شأن هم باشند نقاط تالقی
خصوصی یکی از بازیگران اس��ت و شاید بخش مهمی در دل حاکمیت است ،با یکدیگر دارند ،ش��اید شکل مناسب ،آن باشد که گروهی مثال یک محور راه
به عنوان مثال یکی از س��واالتی که مطرح اس��ت آن اس��ت که آیا همچنان آهن را برای مدتی در دست بگیرند و این مجموعه بداند که از ابتدا تا انتهای
شرکت راه آهن وظائف حاکمیتی را برعهده داشته باشد و آیا ما باید سازمانی این حمل و نقل در اختیار خودش است ،گروهی باالتر نشسته اند و می گویند
را در بدنه وزارت خانه داشته باشیم که سیاست گذاری ها را اعمال کند؟
اس��تراتژی ما در آینده در رابطه با سرعت ،بازرگانی،کیفیت در این محور این
اس��ت و آن را تبدیل به برنامه هایی می کنند ،همین گروه ها بخش��ی را که
دو س�اختار متفاوت در بخ�ش دولتی و خصوصی و تش�دید تضاد دولت باید تزریق و کمک کند به همین مجموعه واحد می دهد که مس��ئول
منافع
کل عملکرد این محور است.
صادق افش�ار :مدلی که در بخش برای واگذاری پیش گرفته ش��ده است
مجی�د بابایی :ما در انجمن ی��ک پژوهش علمی انجام داده ایم و طی آن
باید ارزیابی ش��ود ،زمانی ممکن بود زیرس��اخت یک ش��رکت شود ،سه رکن بازیگران حمل ونقل ریلی را شناس��ایی کرده ای��م ،روابط میان آن ها از نظر
اصل��ی در اینجا داریم و خدم��ات جانبی از فرعیات هس��تند ،از جمله تولید می��زان تاثیر گذاری و تاثیر پذیری از سیاس��ت ها توس��ط خبرگان بررس��ی
باالس��ت ،نگهداری خط ،تعمیرات واگن و لکوموتیو از مباحث جانبی هستند کردیم .نتایج این پژوهش نش��ان می دهد که شرکت راه آهن موقعیت مسلم
اما محور در حمل و نقل ،مباحث بار ،مس��افر و زیربنا اس��ت ،زیربنا مرکب از سیاست گذاری در بخش ریلی است ،یعنی با اختالف زیاد تاثیر گذار ترین و
عالئم و خط اس��ت ،اگر عالئم در قالب س��ه شرکت بزرگ شکل می گرفت و تاثیر پذیرترین عامل تعیین کننده در صنعت اس��ت .در این بین موارد نگران
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کنن��ده ای هم وج��ود دارد ،به عنوان مثال مراکز تحقیقاتی و دانش��گاهی ما
تقریبا قوای خنثی بخش هس��تند ،نه روی بخش اثری می گذارند و نه اثری
از بخش می پذیرند ،سوالی که در اینجا مطرح است مبنی بر اینکه ساختاری
ک��ه در خص��وص بخش حمل و نقل ریلی ش��کل می گی��رد باید نقش همه
بازیگران به ش��کلی ترس��یم ش��ود که هر کدام نقش خود را به صورت عالی
انجام دهند ،مثال مرکز تحقیقات راه آهن یا مرکز تحقیقات راه و شهرس��ازی
و یا دانش��کده راه آهن حتما می توانند به بخش ما کمک بیش��تری کنند اما
این اتفاق رخ نداده است ،جالب است در تحلیل حساسیتی که صورت گرفت،
در یک��ی از س��ناریوها گفتیم که اگر  20درصد از س��هم راه آهن را از میزان
اثرگ��ذاری و اث��ر پذیری اش کم کنیم چه تاثیری م��ی گذارد؟ جالب بود که
نقش یک س��ری از بازیگران از جمله وزارت راه و شهرس��ازی ,انجمن صنفی،
اتاق های بازرگانی ،ش��رکت های ریلی پررنگ تر ش��د ،نکته آن است که در
طراحی مکانیزم تحول س��اختاری صنعت ریلی باید به بازیگران بخش و نقش
آنها توجه بیشتری کنیم.

خصوصی اس��ت ،در نتیجه لکوموتیوهای بخ��ش خصوصی را نابود می کند و
به لکوموتیوهای خود رسیدگی بیشتری می کند ،به طور طبیعی اگر تعارض
منافع در هر قس��متی وجود داشته باش��د این مشکالت وجود دارد به همین
دلیل کل سیاس��ت گذاری ،نظارت ها ،حاکمیت باید در واحد دولتی مس��تقر
ش��ود تا منافعی برای آن نداش��ته باشد ،به دلیل اینکه راه آهن ماهیت خاص
خود را دارد و همانند جاده نیس��ت باید مدیریت بهره برداری و نگهداری در
شرکت فعلی راه آهن باقی بماند و کار برون سپاری شود ،یعنی عمال نگهداری
را بر عهده بخش های خصوصی قرار دهند و شرکت راه آهن در حد  10هزار
نفر پرس��نل داشته باشد ،حتی در رابطه با شرکت های هواپیمایی باید بگویم
که این تعداد ش��رکت زیاد اس��ت و ما نهایت باید  3تا  4ش��رکت هواپیمایی
داشته باش��یم ،اصل رقابت و اصل سرمایه گذاری خصوصی باید شکل گیرد،
اینکه دولت خودش س��رمایه گذاری کند و خودش بهره برداری کند که هنر
نیست ،در راه آهن نیز رقابت صورت نمی گیرد.
مجید بابایی :با یک وقفه  10س��اله که پس از تصویب قانون دسترس��ی
در س��ال  84رخ داد می توان گفت در این مدت به بحث اصالح س��اختار در
بخش ریلی توجهی نش��د ،زمانیکه آقای دکتر پور
س��ید آقایی به عنوان مدیرعام��ل راه آهن حضور
داش��تند ،طرحی با نام طرح تحول ساختار حمل
و نقل ریلی را مطرح کردند که با حضور مشاوران
داخلی و خارجی این ط��رح با همین هدف انجام
شد تا اصالحات ساختاری در بخش صنعت ریلی
صورت گیرد از ایش��ان می خواهیم تحلیل خود را
در رابطه با این موضوع و این موقعیت بفرمایند که
اوال چرا به سمت چنین طرحی رفتند و بعد اینکه
چه پیشنهاداتی در رابطه با این ساختار جدید در
دست دارند.

ش�کل گیری رقاب�ت و س�رمایه گذاری
خصوصی
محم�د رحمت�ی :از اصول��ی که م��ی تواند
راندمان کار را افزایش دهد نوع نقش��ی است که
دول��ت بر عهده دارد ،به نظر بن��ده راه آهن باید
خود را از تصدی گری بیرون بکشد و این نقش را
به بخش غیر دولتی بسپارد .این یک اصل است،
مگردلیل خاصی برای دخالت دولت وجود داشته
باش��د ،ما اکنون در راه آهن وضعیت خوبی را در
رابطه با مالکیت س��رمایه نداریم ،یعنی س��رمایه
موجود و مالکیت مال دولت است ،مالکیت زیربنا
و لکوموتیوها مال دولت اس��ت و واگن های باری
رحمتی :نقش بازیگران غیر
را ب��ه صورت صحیح واگذار نکرده اس��ت ،تعداد
کاتولیک تر از پاپ نش�ویم ,رجای دولتی
دولتی پررنگ تر شود ,راه آهن
ش��رکت های حمل ب��اری بس��یار افزایش یافته
به نفع بخش ریلی بود
خود را از تصدی گری
اس��ت و دربخش مس��افری هر چند شرکت رجا
پور سید آقایی :در ابتدا باید بگویم این اصل
خالص کند
یک قدم از دولت دور شده است اما همچنان زیر
ک��ه نبای��د کاتولیک تر از پاپ ش��ویم را فراموش
نظر دولت است ،بنابراین باید نقش بازیگران غیر
نکنیم ،ما اقتصاد آزاد و خصوصی سازی را از غرب
دولتی پررنگتر شود ،مدل ساختاری بهینه مدلی
آموخته ایم در نتیجه جلوتر از آن ها نباید حرکت
می باش��د که در بخش هوایی اجرا می ش��ود ،در حمل و نقل هوایی در چند کنی��م ،در رابطه با دنیای اقتصاد کام�لا آزاد باید تحقیق کنیم که چه میزان
س��ال گذشته ،مسافر  50درصد رشد داشته اس��ت اما در بخش ریلی مسافر از راه آهن آن کش��ورها دولتی است و چه میزان از آن خصوصی می باشد ،ما
با کاهش رش��د مواجه بوده ایم ،س��هم حمل و نقل عمومی جاده ای کاهش به غیر از موارد خاص که تئوری های خاص دارد در قالب کش��ورهای توسعه
یافته و سهم خود را به حمل و نقل شخصی داده است ،ما سازمان هواپیمایی یافت��ه ،بخش ه��ای راه آهن آن ها بین  70درصد تا  100درصد در دس��تان
کشوری را داریم که کامال دولتی می باشد ،کار آن رگوالتوری ،سیاستگذاری دولت اس��ت ،یعنی در کشورهایی همانند چین و روسیه که تقریبا صد درصد
و اخذ مجوزها و تنظیم بازار اس��ت و س��اختاری است که نسبت به عملیاتی راه آهن در دس��ت دولت است و در کشورهای اروپایی  30درصد سهم بخش
که انجام می شود تعارض منافع ندارد ،یعنی خودش هواپیما و فرودگاه ندارد خصوصی در ترابری و زیرساخت است و  70درصد ترابری ،سهم دولت است،
وکار نگهداری را انجام نمی دهد ،بهره برداری نمی کند و سیاست گذاری ها ،در درس های اقتصاد راه آهن همیشه مثال کالسیکی از انحصار طبیعی است،
نظارت و کنترل و استانداردها را انجام می دهد ،اکنون اگر در شرکت راه آهن بنابراین نباید خصوصی س��ازی را به آن میزان مقدس کنیم که دولت را کنار
اتفاقی رخ دهد خودش در این س��انحه شریک است و هیچگاه نمی گوید که بزنی��م ،اکنون راه آهن آلمان به اندازه کل دولت آلمان نیرو دارد ،حدود 200
زیربنا مشکل داشته است ،به طور طبیعی به دلیل اینکه تعارض منافع وجود هزار نفر پرس��نل دارد و فرانس��ه هم به اینگونه اس��ت ،این کشورها از جمله
دارد راه آه��ن پرقدرت حرکت می کند ،به عنوان مثال وقتی رجا از آن جدا کش��ورهای توسعه یافته ای هس��تند که اقتصاد کامال آزاد را ایجاد کرده اند،
می ش��ود سهم مسافر را کاهش می دهد زیرا برایش ضرر دارد و سهم مسافر پایه تفکراتشان اصل بسیار ساده ای است که رقابت باید سیستم ها را به رشد
را به بار منتقل می کند ،دلیل آن اس��ت که منافعش در بار اس��ت 70 ،درصد برساند نه رانت ،در صنعت نمی توان لقاح مصنوعی ایجاد کرد تا صنعت رشد
لکوموتیوها در مالکیت راه آهن اس��ت و مالکیت  30درصد آن برعهده بخش کند ،رش��د باید از مسیر رقابت شکل بگیرد ،اکنون همه به سمت یکپارچگی
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عمودی پیش رفته اندو یکپارچگی افقی را کنار گذاش��ته اند ،یعنی ما زیربنا
را تفکی��ک کنیم و روبنا را به دس��تان بخش خصوصی بدهی��م و زیربنا را به
دولت بس��پاریم که این تفکیک جواب نداده است ،اکنون تئوری های توسعه
راه آهن در کش��ورهای مختلف به آن س��مت است که زیربنا و روبنا باهم کار
کنند همانند مدل ژاپن و اروپایی ها که یک ش��رکت وجود دارد ،در راه آهن
همانن��د بخش هوای��ی نمی توان روبنا را از زیربنا ج��دا کنیم ،بهره برداری و
زیرس��اخت ریلی کامال در ترابری ریلی موثر است ،تجربه دنیا نیز بر آن است
که این دو را نمی توان از هم تفکیک کرد ،اصل دیگری که بسیار جدی است
بحث رقابت اس��ت ،این دو را در بقیه ساختارهای دنیا به این صورت در کنار
هم قرار داده اند که راه اهن باید یک شرکت یکپارچه باشد و روبنا و زیربنا در
اختیارش باش��د اما برای اینکه در انحصار نباشد و در رقابت پیش رود بخش
رگوالتوری را باید ایجاد کنند و این بخش در راه آهن نباش��د و وضع مقررات
در نهادی در خارج از راه آهن باشد ،که این امر در برخی از کشورها مستقیم
در دولت نشس��ته اس��ت و در برخی کشورها این نهاد در وزارت راه قرار دارد،
کشورهایی هم هس��تند که مستقیما زیر نظر نخست وزیر است ،مدل روتین
تر آن که به ایران نزدیک است آن است که این بخش های رگوالتوری که از
جنس اقتصادی ،سیاس��ت گذاری و ایمنی اس��ت به بیرون از راه آهن برود و
راه آهن ش��رکتی شود که زیربنا و ترابری را دراختیار داشته باشد ،اگر بخش
خصوصی توانس��ت بر اس��اس مقرراتی که ناظر بر رقاب��ت پذیری فعالیت ها
اس��ت با راه آهن رقابت کند حق دارد ورود پیدا کند و بخش هایی از کار را
بر عهده بگیرد ،البته تا جایی که منافعش ایجاب می کند .خاصیت آن اس��ت
که اگر راه آهن در قس��متی به آن میزان فرسوده و بزرگ باشد و هزینه های
بس��یاری را ش��ارژ کند ،بخش خصوصی به راحتی می تواند با بهره وری بهتر
آن را کنار بگذارد و با رقابت کار را در دس��ت بگیرد ،اما اگر بخش خصوصی
دید که به نفعش نیس��ت و نمی تواند رقابت کند نش��ان دهنده آن اس��ت که
راه آهن به خوبی کار خود را انجام می دهد ،مدل صحیح آن بود که راه آهن
باید ش��رکت رجا را درون خود نگه می داش��ت و همچنین ش��رکت حمل و
نقل بار و زیرس��اخت را هم در بر داش��ت و در کنارش شرکت های خصوصی
هم حضور داش��تند ،به عنوان مثال نحوه تعامل رجای دولتی با راه آهن باید
با شرکت خصوصی مس��افری طبق مقرراتی باشد که دستگاه نهاد رگوالتوی
رقاب��ت پذیری را تضمین می کن��د .مثال رگوالتوری تعیین می کند که زمان
حرک��ت را به چه کس��ی بدهند یا نرخ اجاره لکوموتیو چه میزان باش��د .رجا
ب��ا همان مق��ررات باید هزینه اجاره لکوموتی��و را بدهد و بخش خصوصی نیز
ب��ا هم��ان مقررات باید اجاره را پرداخت کن��د ،در رابطه با خرید زمان هم به
همین ترتیب مقررات بین بخش خصوصی و دولتی باید یکسان باشد ،اگر ما
این روش را دنبال می کردیم اکنون یک بخش مس��افری دولتی داش��تیم که
در جاهایی که به صرفه بخش خصوصی نبود بخش مس��افری دولتی وارد می
شد و در هر کجا که برای بخش خصوصی سودآور بود آن بخش وارد می شد،
بارها گفته ام که خصوصی س��ازی در بخش بار نیز اشتباه بود و مدل صحیح
آن بود که ما ش��رکت متمرکز بار را تش��کیل می دادیم و پس از آن مقررات
بخش خصوصی و دولتی را یکسان می کردیم ،باید بگویم اگر سه اصالحی که
می گویم در ساختار گذشته انجام می دادیم مسئله کامل می شد -1 ،خارج
ک��ردن رگوالت��وری و قضاوت از راه آهن و س��پردن آن به نهادی خارج از راه
آهن  -2 ،نگه داش��تن ش��رکت رجا در راه آهن و ایجاد رقابت میان ش��رکت
های خصوصی  -3حفظ بخش باری راه آهن و اجازه فعالیت به ش��رکت های
خصوصی ،این مدلی اس��ت که هم تجربه آن را داش��تیم و هم نسبت به مدل
های دیگر بهتر کار کرده اس��ت ،همانند رجای دولتی ،هنگامیکه سودآور بود
بخش خصوصی وارد می ش��د و هنگامیکه س��ودآور نبود رجا وارد می شد و

رش��د مس��افر در آن مقطع از  13درصد به  28درصد افزایش کیفیت داشت.
دولت ها مسئولیت هایی در توسعه تکنولوژی و توسعه سرمایه گذاری دارند،
ش��ما نمی توانید تمامی توس��عه را بر عهده بخش خصوصی واگذار کنید و به
امید بخش خصوصی باش��ید ،مثال واضح آن نیروگاه های کشور است ،دولت
و وزارت نی��رو هیچگاه نیروگاه س��ازی را رها نمی کند ،بلکه بخش خصوصی
در هرکجا تمایل داش��ت نیروگاه بس��ازد اجازه ورود داشت و مجوزها با همان
قیمت دولتی صادر ش��د و اگر خاموشی ایجاد شود دولت نمی گوید به دلیل
اینکه بخش خصوصی س��رمایه گذاری نکرده خاموش��ی داریم ،زیرا مردم می
گویند وظیفه دولت آن اس��ت که روش��نایی را در اختی��ار جامعه قرار دهد و
همچنین تکنولوژی روز را باید مهیا کنند که بر عهده دولت است و همچنان
دول��ت در مناطقی ک��ه بخش خصوصی نمی تواند حض��ور پیدا کند خودش
س��رمایه گذاری می کند اما دست بخش خصوصی را هم باز گذاشته است تا
بخش خصوصی هم با همان قوانین و مقررات بهتر کار کند ،به همین دلیل در
بحث برق ما هم بخش خصوصی بسیار فعال داریم که سهم مهمی از روشنایی
و برق کش��ور را برعهده دارد و هم دولت وظائف خود را در این بخش تعطیل
نکرده اس��ت و وظائف خود را در توسعه تکنولوژی انجام داده است همچنین
ریس��ک هایی که در بخش خصوصی وجود دارد و وارد سرمایه گذاری نشده
اس��ت را دولت برعهده گرفته اس��ت .امروز برگرداندن ش��رکت رجا به پیکره
دولت کار صحیحی نیس��ت زیرا آب رفته ای اس��ت و همچنی��ن در رابطه با
ش��رکت های باری ،اما حداقل باید آن را بدانیم که در این مسیر اشتباه کرده
ایم و اگر مس��یر صحیح تری را طی کرده بودیم آینده بهتری را داش��تیم .در
بخش هوایی نهاد رگوالتوری"سازمان هواپیمایی کشوری" وجود دارد ،بخش
زیرس��اخت که " شرکت فرودگاه ها اس��ت"و دولتی می باشد ،هچنین ایران
ایر دولتی اس��ت و دولتی بودنش کامال درس��ت است ،همانند رجای دولتی و
ایرالین های خصوصی و تنها فرقی که راه آهن با بخش هوایی دارد آن است
که میان زیرس��اخت ش��رکت فرودگاه ها و ایران ایر رابطه قوی وجود ندارد و
نیاز نیست که زیرمجموعه یکدیگر باشند اما در بخش ریلی تجربه نشان داده
ایران ایر باید زیر نظر ش��رکت فرودگاه ها باش��د ،یعنی راه آهن ما باید نقش
شرکت فرودگاه ها را ایفا کند و ایران ایر را که همان رجا است در خود داشته
باش��د و ش��رکت های خصوصی نیز نقش شرکت های خصوصی هوایی را ایفا
کند و رگوالتوری که س��ازمان هواپیمایی کش��وری است باید از مجموعه راه
آهن جدا شود و در وزارت خانه قرار گیرد ،با توجه به اینکه باید نهاد اقتصادی
هم حضورداش��ته باشد ،اکنون هواپیمایی کشوری ،بیشتر نقش نهاد ایمنی و
استانداردسازی ها را برعهده دارد اما تجربه ای که از اقتصاد کشورهای دیگر
داریم آن اس��ت که رقابت پذیری نیز در آنجا شکل می گیرد ،البته این سوال
همیش��ه مطرح بوده است که در ایران ش��ورای رقابت وجود دارد اما به دلیل
اینکه صنعت ریلی صنعت بزرگ و ش��رکت مادر بسیار قوی دارد باید شورای
رقابتشان بسیار تخصصی در رابطه با موضوع و دائمی نظر دهد به همین دلیل
در جاهای دیگر آن را جدا کرده اند و مس��ئله رقابت پذیری در صنعت ریلی،
رگوالتور مستقل دارد ،زیرا راه آهن قوی است و اگر مراقبت انجام نشود بخش
خصوصی به گونه ای له خواهد شد .به همین دلیل نهاد رگوالتوری اقتصادی
مستقل از بقیه نهادهای رقابتی ،مخصوص ریلی ساخته اند.
اهمیت حضور شرکت های بزرگ خصوصی
صادق افش�ار :بحث تکنولوژی و س��رعت از جمله بحث هایی نیست که
از ش��رکت های کوچک توقع داشته باشیم تا محوری را برقی کنند ،بنده هم
تایید می کنم در کنار خصوصی س��ازی باید شرکت های بزرگ حضور داشته
باش��ند تا تکلیف بخش های کوچکتر را بتوانند معلوم کنند ،شاید بهتر باشد
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امروز برای ترغیب شرکت ها به صورت آزمایشی ،مدیریت محوری را برعهده
س�رمایه گذاری همزمان بخش دولتی و خصوص�ی تضاد منافع در
بگیرند تا بسنجیم که آیا تحولی صورت می گیرد یا خیر؟
پی دارد
محس�ن پورسیدآقایی :در هیچ کش��وری این طرح توصیه نشده است،
محمد س�عید نژاد :بنده معتقد هس��تم مس��ئله خصوصی سازی در راه
بهره برداری راه آهن به آن میزان به یکدیگر وصل اس��ت که به همان میزان آهن و اصالح ساختار راه آهن سابقه اش به بیش از  35سال پیش می رسد،
هماهنگی مس��یرها به هم وصل اس��ت که امکان این کار وجود ندارد ،تجربه یعنی از زمانیکه موضوع بنگاه به ش��رکت تبدیل شد و برخی از فعالیت ها را
بقیه کشورها هم به اینگونه است که راه آهن باید یکپارچه مدیریت شود.
در قالب شرکت های مس��تقل همانند باالست و تراورس انجام دادیم فرایند
مجی�د بابایی :در محور دوم بحث ما در رابطه با س��اختار کارآمد گفتگو خصوصی س��ازی از آن جا شروع شد ،می دانید که در ابتدا خصوصی سازی
می کنیم ،برای تحول بخش ریلی س��اختاری ک��ه در آن وظائف حاکمیتی و همیشه به عنوان یک محور اصلی ،اصالح ساختار و ایجاد مراکز درآمد هزینه
تص��دی گری و نقش ه��ای رگوالتوری و نظارتی دیده ش��ود ،بحث هلدینگ مستقل اس��ت ،در دوره آقای دادمان و آقای رحمتی پایه های قوانین اصلی
کمپانی مورد اش��اره دکتر آقایی از دو مس��ئله مهم نشات می گیرد ،موضوع موضوع خصوصی س��ازی در قانون برنامه س��وم بود ،هنگامیکه بنده وارد راه
رقابت اس��ت ک��ه باید مواظبت های الزم را در راس��تای ایج��اد رقابت انجام آهن ش��دم گمان می کردم مسیری که به درستی طراحی شده است را باید
دهیم و دوم مس��ئله اقتصاد مقیاس که به شکلی شرکت ها در یکدیگر ادغام پیش ببرم ،در نتیجه مسیری که در این دوران طوالنی توسط مدیریت های
ش��وند تا موجب افزایش بهره وری بخش شود ،این گفته درستی است که ما مس��تقر در این بنگاه اقتصادی انتخاب ش��ده بود پیش رفته است و نشان از
اگر مجموع  47میلیون تن بار کش��ور را میان  25شرکت ریلی تقسیم کنیم یک ضرورت طبیعی و ذاتی اس��ت ،قابل انکار نیس��ت و بحث بر سر آن است
حتما خطاه��ای احتمالی افزایش می یابد و بهره
که این خصوصی س��ازی عمودی باش��د یا افقی،
وری کاهش می یابد ،در نتیجه نکاتی وجود دارد
بن��ده با مطالعاتی که در این دوران انجام داده ام
که ناش��ی از سیاس��ت گذاری هایی بوده که در
و بر اس��اس تجربیاتی که بدست آورده ام به این
این س��ال ها انجام شده اس��ت اما باید بدانیم که
نتیجه رس��یده ام که نه در گذش��ته و نه امروز،
اصل این سیاس��ت گذاری ها ب��رای تضمین این
موضوع خصوصی س��ازی در ح��وزه زیربنایی راه
سرمایه گذاری هاس��ت ،تضاد منافع منجر به آن
آهن امری مقدور و ممکن نیست ،یعنی به لحاظ
خواهد ش��د که سرمایه گذار با نگرانی وارد بخش
مجموعه عواملی که در حوزه س��رمایه گذاری و
ش��ود و اگر این ساختار به شکلی اصالح شود که
بازگشت سرمایه و نوع نگاه به این سرمایه گذاری
تضاد منافع در بخش ریلی کاهش یابد ،بخش��ی
مل��ی و فضای غیر رقابتی ب��ودن وجود دارد این
از وظائف حاکمیتی به س��مت وزارت خانه برود،
چنین فعالیتی و محدودی��ت هایی که در حوزه
نهاد رگوالتوری داش��ته باش��یم که این بخش را
س��رمایه گذاری و توسعه زیر ساخت وجود دارد
پوش��ش ده��د و در تعرفه گذاری و سیاس��ت ها
ب��ه نظر بنده امکان پذیر نیس��ت .آنچه که مورد
نقش داشته باشد کمکی خواهد بود تا بخش غیر
بحث ما می باش��د در حوزه بهره برداری است و
سعید نژاد :سرمایه گذاری
دولتی با اطمینان بیش��تری برای سرمایه گذاری
حوزه بهره برداری قال��ب های مختلفی دارد که
همزمان بخش دولتی و
وارد ش��ود ،همانند اتفاقی ک��ه در اروپا رخ داده
به چه صورتی باش��د ،وضعیتی ک��ه ما امروز در
خصوصی تضاد منافع
است ،در آلمان بزرگترین هلدینگ کمپانی بخش
بح��ث حمل و نقل داری��م عمدتا در تامین واگن
در پی دارد
ریلی شرکت  DBاس��ت که از سال  94میالدی
متمرکز شده است و در حوزه لکوموتیو به تازگی
که رفرم ریلی را آغاز کرده اند از صدردصد حمل
وارد شده و شرکت های خصوصی مدیریت کامل
و نقل کامال دولتی آغازکرده اس��ت ،اکنون به حدود  70درصد رس��یده است در به��ره برداری لکوموتیوهای ملکی خود را ندارن��د که باید به آن پرداخته
یعنی در طی این  20سال حدود  30درصد سهم بخش خصوصی شده است .ش��ود ،بحث دیگر موضوع اندازه و ابعاد آن اس��ت که به چه میزان باید باشد
نگرانی هایی که در بخش ،ناش��ی از بحث س��اختار اس��ت آن است که ما چه و می توان گفت آنچه که اکنون هس��ت ش��اید از نظر سرمایه گذاری کامل
میزان می توانیم مش��ابه آن ها مدل های کنترل و نظارت را داش��ته باشیم و نباش��د اما روندی که در گذشته طی شده است روند قابل دفاعی است ،دانه
چه میزان نهادهای رگوالتوری در کشور ما پا گرفته اند و یا اگر پا بگیرند آیا ای اس��ت که کاشته ش��ده و باید رشد کند و ما باید به سمت ادغام برخی از
واقعا به معنای واقعی مس��تقل عمل می کنند که این موضوعات نگرانی هایی ش��رکت های کوچک برویم .بحث دیگر موضوع رگوالتوری است در رابطه با
است که وجود دارد ،به عنوان مثال اگر ما شرکت باری دولتی ایجاد کنیم آیا رگوالت��وری باید بگویم دکتر آخوندی در زمانی در ش��ورای رقابت بودند به
این امکان را به ش��رکت راه آهن می دهد که از اهرم ها و امکانات و رانت ها دلیل درگیری که با همین مسئله شخصا پیدا کرده بود و انجمن ما هم بسیار
استفاده کند؟ برای اینکه شرکت دولتی را غیر رقابتی تر نسبت به بخش غیر در ارتباط با آن مجموعه بود ،تاکید بر ایجاد رگوالتوری در حوزه حمل و نقل
دولتی مدیریت کند از جمله نگرانی هایی اس��ت که وجود دارد ،آقای س��عید ریلی را خواستار بودند .این نکته مهمی است که بنده هم گمان می کنم باید
نژاد در مقطعی در راه آهن حضور داش��ته اند که موضوع خصوصی س��ازی و ایجاد ش��ود .البته آنچه که اکنون در وزارت راه وجود دارد قابل تقدیر اس��ت
قانون دسترس��ی در زمان ایشان تصویب شد ،مطمئنا ایشان تفکری در پشت اما کافی و کامل نیس��ت .نکته مهم دیگر آن اس��ت که به اعتقاد بنده مسئله
این اصالح س��اختار داش��ته اند ،از آقای س��عید نژاد می خواه��م در رابطه با سرمایه گذاری همزمان بخش دولتی و خصوصی با تضادهایی مواجه خواهد
رویکرد آن زمان به ضرورت اصالح س��اختار و ارزیابی امروزشان نظرات شان ش��د و در عمل قابل انجام نیس��ت ،شاید مدیرانی که امروز وارد می شوند به
را بیان فرمایند.
واس��طه اعتقادی که به امر خصوصی سازی دارند این مسئله را رعایت کنند
و از آن مراقبت کنند اما همیشه نمی توان به آن اعتماد کرد ،در همین 10
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س��ال گذش��ته افرادی را داشته ایم که با قصد از میان بردن خصوصی سازی
ش��روع به کار کرده اند و برخی از ش��رکت هایمان به ش��دت دچار آس��یب
ش��دند که اگر آن آسیب نبود به مراتب ش��رایط شرکت های امروز ما بسیار
بهتر بود ،میزان رش��دی که شرکت های خصوصی در همین دوره خصوصی
سازی داشته اند نسبت به سایر بخش های اقتصادی ایران رشد قابل توجه و
دفاعی دارند  ،برخی از کارشناس��ان برای نقد خصوصی سازی از عبارت های
خصولتی اس��تفاده می کنند در صورتیکه در حوزه حمل و نقل ریلی ایران،
میزان س��رمایه گذاری بخش خصوصی خالص به مفهوم عام به مراتب بیشتر
از سایر بخش ها است.
صادق افشار :یک بحث آن است که سرمایه ای که به این بخش وارد می
ش��ود خروجی داشته باشد ،اگر جاذبه هایی ایجاد می کنیم این سرمایه وارد
می ش��ود ،تداوم آن منوط به آن اس��ت که معادل سرمایه گذاری ،خروجی از
آن ایجاد شود و اگر روند بهره برداری روند گذشته باشد با این مدلی که وجود
دارد آیا قابل تداوم هس��ت یا خیر؟ بحث ما این است که این تداوم را چگونه
ایجاد کنیم و این ساختار چگونه باید اصالح شود و چه کنیم تا پتانسیل های
داخلی ،خودش بارور شود و ماندگار شدن سرمایه گذار را توجیه کند؟
محمد س�عید نژاد :ما همچنان در
ح��وزه حمل و نقل ریل��ی گرفتار یک
مسئله هس��تیم و آن مسئله آن است
که در قانون دسترسی آزاد پیش بینی
ش��د که نرخ در حوزه حمل و نقل بار
آزاد باش��د و در حمل و نقل مسافر نیز
با هماهنگی هیئت مدیره راه آهن بود
اما در عمل انجام نشد ،یعنی در بخش
واگ��ن در رابطه با حم��ل و نقل بار به
دلی��ل حجم باالی می��زان واگن باری
موجود در کش��ور و رقابت س��نگینی
ک��ه در این ح��وزه وج��ود دارد قیمت
ها مناسب نیس��ت ،وقتی ما به عنوان
بخش دولتی اجازه ندهیم که این کاال
با نرخ مناسب خود عرضه شود طبیعی
است که سرمایه گذاری کاهش می یابدکما اینکه امسال در زمان اوج بحران
در این مس��ئله قرار داریم ،یعنی ما در برخی از مسیرها در حمل و نقل جاده
ای افزایش قیمت زیادی داشته ایم در صورتیکه نه تنها در حمل و نقل ریلی
ای��ن امر صورت نگرفته اس��ت ،بلکه در همین فضا مس��افر ریلی ما فقط 10
درصد افزایش قیمت داش��ته و درخواست افزایش با مخالفت سازمان حمایت
از حقوق مصرف کننده مواجه شد ،با تهدید اینکه یا نرخ را کاهش دهید یا در
غیر اینصورت به تعزیرات معرفی می ش��وید .طبیعی است که با این وضعیت
سرمایه گذاری صورت نمی گیرد.
بایدها و نباید های خصوصی سازی
مجید بابایی :محور سوم بحث امروز به بایدها و نبایدهای خصوصی سازی
م��ی پردازی��م .باید بگوییم که چه کارهایی را در یک دهه گذش��ته که قانون
دسترسی آزاد به شبکه ریلی آغاز شد ،باید انجام می دادیم و نداده ایم و چه
کارهای��ی را باید انجام نمی دادی��م و داده ایم و مجموع این باید ها و نبایدها
چه اثری را روی عملکرد ما گذاش��ته است و در نهایت سهم ریلی با توجه به
همه س��رمایه گذاری هایی که در این سال ها صورت گرفته به نظر می رسد
در حوزه بار و مسافر بیشتر از  10الی  11درصد نیست.

شرکت راه آهن کلیه لکوموتیوها را به بخش غیر دولتی واگذار کند
محمد رحمتی :از نظر بنده تمامی لکوموتیوهای راه آهن باید واگذار شود
و ب��ه هیچ وجه لکوموتیوها نبای��د در راه آهن بماند 30 ،درصد از لکوموتیوها
مربوط به بخش خصوصی است اما رو به نابودی است زیرا وقتی دولت خودش
مالکیت لکوموتی��و را دارد اجازه نمی دهد که لکوموتیو بخش خصوصی بهره
وری باال داش��ته باش��د ،اکنون باید تمامی آالت ناقله حمل و نقلی از شرکت
راه آهن خارج ش��ود همانند باالس��ت ،رجا و تراورس و یا اگر مقرر اس��ت به
همین ش��کل باقی بماند باید کامال هدایت ش��ده باشد ،یک شرکت لکوموتیو
باید حداقل  100لکوموتیو داشته باشد و در بازی رقابتی باید سرمایه گذاری
بیش��تر وارد راه آهن ش��ود ،بخش خصوصی و خصولتی یک هش��تم سرمایه
گذاری را نس��بت به س��رمایه گذاری دولت در راه اه��ن را به خود اختصاص
داده اس��ت ،اما در جاده این نس��بت به ازای هر  3واحد سرمایه گذاری بخش
خصوصی دو واحد بخش دولتی سرمایه گذاری کرده است که مربوط به حمل
و نقل برون شهری است .بنده این راهکار را پیشنهاد می دهم که دولت باید
تصدی گری را پایان دهد در غیر اینصورت توسعه ای صورت نمی گیرد ،مگر
اینکه خطوط خاصی باش��د که بخش
خصوص��ی مس��ئولیت آن را بر عهده
نگیرد .در رابطه با اینکه مراکز اس��تان
ه��ا باید به ریل متصل ش��وند صحبت
سیاسی خوبی اس��ت اما از لحاظ فنی
قابل بهره برداری نیست ،قسمت هایی
وج��ود دارد که نمی ت��وان خطوط راه
آه��ن را کش��ید مثال مرکز اس��تانی با
 300هزار جمعی��ت باالی کوه را نمی
توان ری��ل گذاری ک��رد و همانند آن
اس��ت که بگوییم مراکز تمامی استان
ه��ا باید بندر داش��ته باش��ند و اینکه
ایس��تگاه راه آهن در مرکز شهر باشد،
باید بررس��ی بیشتری ش��ود .در رابطه
با راه آهن س��ریع السیر تهران -قم –
اصفهان با س��رعت باالی  300کیلومتر در حقیق��ت باید بگویم که کامال این
س��رمایه گذاری زیان ده است و اگر همین امروز جلوی آن را بگیرند منفعتی
برای کشور خواهد بود زیرا توجیه اقتصادی ندارد ،باید حدود  7میلیارد دالر
سرمایه گذاری شود در صورتیکه توجیه ندارد زیرا مسافر به آن میزان نیست
که این مبلغ س��رمایه گذاری ش��ود ،در ماده  23قان��ون الحاق می گوید این
پروژه ها باید بررسی اقتصادی شود.
صادق افش�ار :بنده نیز معتقد هس��تم که به هم ریختن ساختار موجود
و مجددا س��اختن س��اختاری دیگر کار بسیار سخت و اش��تباهی است ،باید
زمینه را برای س��رمایه گذاری هایی که انجام ش��ده فراهم کرد تا تداوم پیدا
کند ،بخش��ی از آن نیاز به تصمیمات بلند مدت است و بخشی از آن در قالب
تصمیمات مقطعی -موضعی حاصل می شود ،این امر در گرو تعامل و ارتباط
نزدیکتر و تنگاتنگ ذینفعان می باش��د ،به عن��وان مثال قبل از انقالب ،بنده
در مطالعاتی که در رابطه با بحث محوری ش��دن راه آهن ش��ده بود ،محوری
شدن را به لحاظ سیرو حرکت در مطالعات دیده ام ،اگر قرار باشد بار به مبداء
و مقص��د و قط��ار به مبداء و مقصد برود بهره وری را باال می برد ،یک س��ری
کارهای اینچنینی می توان کرد و یا تنگناهایی که در بعضی از محورها وجود
دارد رفع ش��ود ،رفع گلوگاه ها زمانی حاصل می شود که خود ذینفعان با هم
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پایانه ای در آن جا احداث کنند ،این امر در گرو آن است که زمینه همفکری
بیش��تر راه آهن و بخش خصوصی را فراهم کنن��د ،البته با این هدف که می
خواهیم از این سرمایه گذاری حفاظت کنیم و مراقبت کنیم تا این روند ادامه
پیدا کند که فقط در قبول باور داشتن استعدادهای درونی همین بخش است.
فضای دستوری در اقتصاد کار نمی کند ,واگذاری لکوموتیوهای راه
آهن صحیح نیست
محس�ن پور سید آقایی :خصوصی سازی باید روال طبیعی خود را طی
کند و از طریق وضع مقررات درست و نظارت بر رقابت شکل گیرد .در نتیجه
ما هیچ کاری را دس��توری نمی توانیم انجام دهیم .ما نه می توانیم ش��رکت
ها را با یکدیگر ادغام کنیم و نه حتی می توانیم این ش��رکت ها را با یکدیگر
کنسرس��یوم کنیم تا یک خ��ط را با کمک یکدیگر تحوی��ل بگیرند ،ما حتی
نتوانس��تیم ش��رکت های باری را با یکدیگر ادغام کنیم تا بارکو را خریداری
کنند ،بارکویی که تمامی کارش تخلیه س��نگ آهن برای شرکت های واگنی
می باش��د ،زیرا فضای دس��توری در اقتصاد کار نمی کند ،یعنی ش��رکت ها
مناف��ع خود را دارند .اگر ما تعریف��ی که از بخش خصوصی می کنیم طبیعتا
به اینجا می رس��د که ش��رکت هایی که قویتر هس��تند رشد کنند و شرکت
های ضعیف تر ورشکس��ت شوند ،ش��رکت های قویتر شرکت های ضعیف تر
را خریداری می کنند در نتیجه ادغام رخ می دهد .س��ازوکار سیاست گذاری
ه��ای اقتصادی خودش تمامی مس��ایل را مرتب می کند ،فقط کافی اس��ت
ک��ه ما فرمول بندی کنی��م .بنده واگذاری لکوموتیو های راه آهن را به بخش
خصوص��ی قبول ندارم و دلیل��ی مبنی بر این واگذاری نم��ی بینم ،اگر برای
بخش خصوصی لکوموتیو به صرفه اس��ت می تواند خودش س��رمایه گذاری
کند و  30درصد س��هم را می تواند با س��ود حاصله افزایش دهد ،از نظر بنده
تنها قس��متی که خصوصی س��ازی در راه آهن به درستی شکل گرفته است
بخش لکوموتیو است ،خود بخش خصوصی لکوموتیو خریداری کرده است به
جای اینکه راه آهن لکوموتیوهای خودش را با  5درصد پیش و  95درصد در
آمد از خودش بفروش��د و اموال دولت به بخش خصوصی بخشیده شود بدون
آنکه بخش خصوصی به فکر س��ودآوری و بهره وری باش��د و فقط منافع این
بخش ،افزایش قیمت محصولی باش��د که مفت به دست آورده ،فرمول ساده
ای قرارداده شده است که قیمت حمل بار لکوموتیو به بخش خصوصی و راه
آهن چه میزان اس��ت و باید یک قیمت به هر دو بخش و یکس��ان داده شود.
با همین کار س��اده ای که انجام ش��ده بخش خصوصی احساس می کند در
سرمایه گذاری در لکوموتیو سود می کند در نتیجه خریداری می کند .فرض
کنی��د راه آهن لکوموتیوهایش را واگذار می ک��رد و لکوموتیوداری نمی کرد
آیا به نظر شما لکوموتیوهای زیمنس خریداری می شد ؟ آیا در دوره تحریم
قبلی در بخش خصوصی توان آن را داشتیم که  150لکوموتیو زیمنس برای
بخش مسافری خریداری کنیم؟ اگر دولت خریداری نمی کرد بخش مسافری
ریلی زمین گیر می شد.
مجید بابایی :آیا می توان گفت که یکی از مزیت های خصوصی س��ازی
همین اس��ت و موجب ش��د تا دولت تمرکز خود را در حوزه های دیگر قرار
دهد.
محسن پورس�یدآقایی :روندی طبیعی اس��ت و وظیفه دولت است که
در توس��عه و تامی��ن نیاز لکوموتیو وظیفه اش را انج��ام دهد و لکوموتیوهای
زیمنس را خرید و از س��وی دیگر فضا را برای خصوصی فراهم کرد تا بخش
خصوصی هم لکوموتیو خریداری کند.
بخش خصوصی توان رقابت با دولت را ندارد
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محمد س��عید نژاد :در کرایه به همانگونه اس��ت که دکتر پورسیدآقایی می
گویند یعنی به بخش خصوصی و دولتی هزینه اجاره لکوموتیو یکس��ان ارائه
می ش��ود اما در خرید به اینگونه نیست ،یعنی در خرید دولت از بودجه نفت
هزین��ه های خرید لکوموتیو را تامین می کند .اگر گفته می ش��ود که خرید
بخش خصوصی با  5درصد و پول مفت دولت اس��ت مگر خود دولت بیش از
 5درصد هزینه لکوموتیو داده است؟ دولت در خرید لکوموتیوهای زیمنس 5
درصد پیش پرداخت داد و مابقی را با تعهد دولت ده س��اله وام گرفتیم ،می
توانند همین شرایط را به بخش خصوصی هم بدهند.
محسن پورسید آقایی :بخش خصوصی به همین روش هم توان گرفتن
ای��ن پول و خری��د را ندارد .یعنی اگر  700میلیون یورو را به بخش خصوصی
می دادید حتی توان گرفتن آن را هم نداشت.
محمد س�عید نژاد :اتفاقا این مس��ئله همان نکته کلیدی اس��ت و شک
نکنی��د دولت امکانات و ابزارهایی را در س��طح ملی دارد که بخش خصوصی
ت��وان رقابت ب��ا دولت را ن��دارد .در رابطه با قیمت ،گفته ها صحیح اس��ت و
قیم��ت ها برای بخ��ش خصوصی و دولتی در لکوموتیو برابر اس��ت اما آیا در
میزان س��رمایه گذاری هم این دو بخش با هم برابر هس��تند؟ کدامیک از این
لکوموتیوه��ا را یک بنگاه دولتی بر اس��اس یک م��دل اقتصادی ارزیابی کرده
است و با این قیمت خریداری کرده است؟
محسن پور سید آقایی :اگر دولت لکوموتیوها را خریداری نمی کرد که
بخش خصوصی در حمل ونقل ریلی به گل می نشس��ت .اگر بخش بار ریلی
رش��دی هم کرده اس��ت علت آن است که در بخش مس��افری دولت سرمایه
گذاری کرده است.
محمد س�عید نژاد :در این حوزه جلسات دولتمردان ما هنوز مورد قبول
واقع نش��ده و مش��روعیت پیدا نکرده اس��ت و حتی مقایسه هایی که صورت
گرفته مقایسه های بسیار نامتعادلی است ،بنده نمی خواهم بگویم که مدیران
راه آه��ن عالقه ای به ای��ن کار ندارند اما اجبارهای اجتماعی و سیاس��ی در
جاهایی موجب می ش��ود حمایت هایی از ح��وزه های دولتی انجام دهند که
بخش خصوصی عمال از آن محروم است.
محسن پور سیدآقایی :یعنی بخش خصوصی می توانست  150لکوموتیو
زیمنس خریداری کند و دولت اجازه خرید نداد و خودش خریداری کرد؟
محمد س�عید نژاد :اگر شرایطی را که دولت برای خودش مهیا کرده بود
برای بخش خصوصی هم مهیا می کرد از موضع انجمن به شما تعهد می دهم
که بخش خصوصی هم می توانست.
محمد رحمتی :اکنون در وضعیتی قرار داریم که ش��رکت راه آهن واگن
باری و مسافری ندارد و  35درصد از ناوگان کشش ،مربوط به بخش خصوصی
اس��ت در چنی��ن وضعیتی رقابت دولت با بخش خصوص��ی منجر به تضعیف
بخش خصوصی خواهد ش��د و رش��د کاهش خواهد یافت ،بن��ده اعتقاد دارم
اگر معلمی فرزند خودش در کالس باش��د نس��بت به شاگردان دیگر با دیدی
متفاوت به فرزند خود نمره می دهد ،س��رمایه گذاری و مش��ارکت و تصدی
گری دولت مربوط به جهان جدید اس��ت ،ما دو هزارو پانصد س��ال س��رمایه
گذاری دولتی در ایران نداشته ایم ،بخش خصوصی سرمایه گذاری می کرده
و اداره می کرده و دولت وظائف دیگری را انجام می داده است.
محسن پور سید آقایی :اگر راه اهن درگیر بهره برداری نباشد مسائل و
مشکالت بخش خصوصی را درک نمی کند وقتی خودش هم لکوموتیو دارد و
می داند چگونه باید مس��ائل لکوموتیو را دنبال کند در غیر اینصورت راه آهن
بدون لکوموتیو هیچ احساس��ی از بخش خصوصی که مالک لکوموتیو است را
نخواهد داشت.

پرونده “آینده حمل و نقل ریلی”

بند «ق» برنامه پنجم باید اجرایی شود

مهمترین دغدغه ما
ایجاد سازمان رگوالتوری است

یکی از شاخصهای توسعهیافتگی در دنیا صنعت حمل و نقل ریلی است که جایگاه و اهمیت ویژهای
در پیش��رفت و توسعه کش��ورها دارد .بهگونهای که توسعه بخش حمل و نقل ریلی باعث ایجاد تحول در
سایر بخشهای اقتصادی کشورها میشود .بخش حمل و نقل ریلی جایگاه ویژهای در همه کشورها دارد
و مسئوالن و کارشناسان بر توسعه و سرمایهگذاری در این بخش اتفاقنظر دارند .صنعت حمل و نقل ریلی
با توجه به دارا بودن صرفه اقتصادی ،ایمنی باالتر ،آالیندگی کمتر زیستمحیطی و حمل بار با حجم باال
باعث شده است تا در سالهای اخیر سرمایهگذاری بیشتری روی این بخش انجام شود .در همین زمینه با
مهندس محمد رجبی مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا و رییس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت
های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته به گفت وگو نشستهایم که میخوانید.
رش�د صنع�ت ریلی در س�ال
های اخیردر کش�ور چگونه بوده
است ؟
در بخش مسافری به خاطر اینکه چند
استان و شهر به شبکه ریلی پیوستهاند،
به ظرفیت ش��بکه افزوده شده است اما
متناس��ب با آن نه تنها به ناوگان اضافه
نشده بلکه به دلیل کهنه و فرسوده بودن
تجهیزات بخش��ی از ناوگان از بین رفته
اس��ت و ما مجبور ش��دهایم قسمتی را
تحت عنوان اقالم فرس��وده از رده خارج
کنیم و تعدادی هم که در اختیار داریم
به دلیل طرحهایی که راهآهن دارد تحت

عنوان آییننام��ه حداقل کف تعمیرات،
بی��ش از  300واگ��ن از ش��رکتهای
مختلف باید تعمیرات اساسی شوند که
این امر باعث شده سطح خدمترسانی
کاهش پیدا کند .در مورد اضافه ش��دن
ن��اوگان هم چ��ون س��رمایهگذاری در
بخش ریلی بس��یار س��نگین اس��ت و
ب��ا اینک��ه در بخ��ش مس��افری توجیه
اقتص��ادی هم دارد متاس��فانه گس��یل
مناب��ع مالی ب��ه این بخ��ش خیلی کم
اس��ت .توجیه اقتصادی ب��ا توجیه مالی
فرق دارد .توجی��ه اقتصادی یعنی مالی
در ابعاد کیفی و کم��ی اما توجیه مالی

فقط در ابعاد مالی است .چیزی که باید
در این بخش مورد توجه مسئوالن قرار
بگیرد نگاه استراتژیک است .کشورهای
پیشرفته چون سالها قبل در این بخش
س��رمایهگذاری کردهاند امروز با خیالی
آس��وده به توس��عه حمل ونق��ل ریلی
میپردازنداما م��ا آنگونه که باید در این
بخش سرمایهگذاری نکردهایم .متاسفانه
س��رعت بازرگانی بخش مسافر نه تنها
ب��اال نرفته بلکه کاهش ه��م پیدا کرده
است .ما در کش��ور قطارهایی داریم با
عنوان «( »high speedس��رعت باال)
ک��ه ت��وان س��رعتی  160کیلومتر در
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محمد امین عاشوری

س��اعت دارند و ترن س��ت ها نباید زیر
 100کیلومتر س��رعت سیر کنند اما به
خاط��ر محدودیتهایی که در ش��بکه
داریم ترن س��ت ها با سرعتی که انتظار
داریم سیر نمیکنند و این باعث شده تا
س��رعت بازرگانی یعنی زمان سیر مبدا
به مقصد واگنها کاهش پیدا کند .قرار
بود طی چند س��ال با عالیم و ارتباطات
مدرن ظرفیت شبکه را اضافه کنیم و هر
چند این کار انجام ش��ده ولی در بخش
ریلی مسافری تاثیری نداشته است .قبل
از دو خطه کردن مسیر تهران – مشهد
این مس��یر در  14س��اعت طی میشد.
ام��روز هم با اینکه این مس��یر دو خطه
ش��ده و کلی عالی��م و ارتباطات نصب
کردهایم این مس��یر در  12ساعت طی
ی «high
میش��ود در حالیکه واگنها 
( »speedس��رعت باال) باید این مسیر
را در  6س��اعت طی کنن��د و عمال این
واگنه��ا به واگنه��ای ع��ادی تبدیل
شدهاند و این نشاندهنده این است که
جایی در کار مش��کل وجود دارد .واگن
ترن ست باید روزانه 2000کیلومتر سیر
کن��د اما االن مس��یری که طی میکند
به 1000کیلومتر نمیرسد .اگر سرعت
سیر افزایش پیدا کند مطمئنا بهرهوری
ناوگان موجود افزای��ش مییابد .واگنی
که میتواند روزانه  1500کیلومتر سیر
کن��د ام��روزه زیر 1000کیلومتر س��یر
میکند و این منطقی نیست .اگر همین
دو عدد را باهم مقایس��ه کنید میبینید
ب��دون اضافه کردن به ن��اوگان میتوان
50درص��د به بهرهوری بیش��تر دس��ت
یافت .یعنی 24میلیون مس��افر در سال
را میشود به 36میلیون در سال رساند.
ب��ا وج��ود هم��ه طرحهای��ی که در
برنامهها نوش��ته و ش��عارهایی که داده
شده متاسفانه هیچ افق روشنی را پیش
روی توسعه بخش ریلی نمیبینم و علت
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آن هم نگاه غلط دولت و برنامهنویس��ان
به این بخش در کش��ور اس��ت .تعریف
همزمانی چندین پروژه یکی از آفتهای
این بخش اس��ت .منابع در کشور برای
اتم��ام همزمان پروژهها ناکافی اس��ت و
امکان جذب س��رمایهگذار با تعرفههایی
که داری��م اصال امکانپذیر نیس��ت .در
زمینه توسعه ناوگان هم اتفاقی نیفتاده
اس��ت چ��ون تامی��ن ن��اوگان نیازمند
مشارکت و پش��تیبانی بسیار سنگینی
اس��ت .نگاه مهندسی اجتماعی مطمئنا
در طرحها وجود دارد .س��االنه  18هزار
نفر در جاده کش��ته میش��وند85 ،هزار
نفر دچار جرح میشوند و 8هزار نفر هم
معلول دایمی میش��وند ،بزه اجتماعی
در فقدان سرپرس��ت خان��واده افزایش
پی��دا میکن��د و  ...هم��ه اینه��ا جزو
مهندسی اجتماعی هستند .اصلیترین
دلی��ل تصادف��ات ج��ادهای در کش��ور
راننده کامیونها هس��تند که میشود با
توس��عه ریلی باعث کاهش آلودگی شد
که برای مس��ئوالن خیلی مهم نیست،
کاهش مصرف سوخت هم که اصال مهم
نیس��ت ،االن در کشور زیر 1500تومان
ش��ما نمیتوانید چیزی پیداکنید .یک
بطری آب 1500تومان اس��ت ولی این
قیمتی که برای بنزین وجود دارد نشان
میدهد که در مورد صرفهجویی ش��عار
میدهیم.
ش�ناخت و آیندهنگ�ری در
م�ورد ی�ک صنع�ت میتوان�د
کمک به س�زایی ب�ه موفقیت در
س�رمایهگذاری در آن صنع�ت
کن�د چه میزان این ش�ناخت در
سیاس�ت های برنام�ه ریزی این
صنعت گنجانده شده است؟
دولت نمیخواهد بخش خصوصی را
در این بخ��ش راه بدهد و اگر در حرف
هم گفت��ه اما در عم��ل اینگونه نبوده
است .بند «ق» در برنامه پنجم تصویب
ش��ده و االن که برنامه شش��م هستیم
هنوز اجرایی نش��ده اس��ت .ما به اندازه
کافی قانون داریم اما این قوانین اجرایی
نمیشوند .حاکمیت باید خیلی از کارها
را به بخش خصوصی واگذار کند .بخش
خصوصی در کشور شهروند دوم و حتی
س��وم به حس��اب میآید .حتی پارلمان
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بخ��ش خصوص��ی در تصمیمگیریها
نقش بس��یار کمرنگ��ی دارد و به بخش
خصوص��ی ام��کان می��دانداری داده
نمیش��ود .اقتصاد شبکه ریلی با اقتصاد
بخشهای دیگر تفاوتهای زیادی دارد.
در اقتصاد شبکهای نمیتوانید ناوگانتان
را جای دیگری ببرید و راه فراری ندارید
و جالبت��ر اینک��ه س��وزن و هدایت و
بقیه تجهیزات دس��ت دولت اس��ت اما
در ج��ادهای یا حتی هوای��ی میتوانید
بهراحتی مس��یرتان را عوض کنید یا با
هر ش��رکتی که خواستید کار کنید .در
ش��بکه ریلی اگر به هر دلیلی مطالبات
راهآه��ن را پرداخ��ت نک��رده باش��ید
بهراحتی جلوی درآمد شما را میگیرند
و اج��ازه س��یر ب��ه ن��اوگان نمیدهند
ام��ا در ج��ادهای ی��ا هوای��ی اینگونه
نیس��ت و جلوی درآمد کامی��وندار را
نمیگیرند .در اقتصاد ش��بکهای تعامل
بین بهرهبردار و بسترس��از بس��یار زیاد
اس��ت .عوامل تاثیرگذار در قیمت تمام
ش��ده در کش��ور غیرقابل کنترل است
و ن��رخ خرید پول در کش��ور ما بس��یار
باالس��ت .وقتی میخواهید وام بگیرید
در ظاهر 18درصد اس��ت اما 24درصد
تمام میش��ود و اگر برای س��رمایهگذار
س��ود 25درصد را ه��م در نظر بگیرید
در نهایت س��ر به س��ر میش��ود .تصور
دولت این اس��ت که سرمایهگذار باید از
جیب خودش هزینه کند و این تصور را
باید از ذه��ن دولت بیرون آورد .در دنیا
توجیه اقتصادی یعنی اینکه سرمایهگذار
خودش را با مکانیسم رقیباش مقایسه
میکند که آیا این سرمایه را در صنعت
به کار بگیرم خوب است یا اینکه بگذارم
در بانک و سودش را بگیرم .دولت برای
سرمایهگذاران باید مشوقهایی در نظر
بگیرد تا س��رمایهگذاری در صنعت را به
سپردهگذاری در بانکها ترجیح بدهند.
حاکمی��ت مالی کش��ور اینگونه تعریف
ش��ده است که با سرمایهگذاری کوچک
و بزرگ باید ریسکها را پیگیری کنید
و بانکها امن هس��تند و با این اتفاقاتی
که برای موسس��ههای غیرمجاز افتاد و
دولت از خزانه پول سپردهگذاران را داد
وضع بدتر ش��د و این اطمینانخاطر را
داد که هر کس��ی هم ورشکس��ت شد
دول��ت بدهیاش را میده��د ،حتی اگر
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کس��ی پولها را بردارد و فرار کند که
ای��ن از ضعف بانک مرکزی اس��ت .این
مس��ائل نمیتوانند انگی��زه الزم را برای
سرمایهگذار ایجاد کنند بهویژه در بخش
ریلی که سرمایهگذاری بسیار سنگینی
الزم است.
برای مثال ب��رای خرید یک اتوبوس
یکمیلی��ارد تومان هزین��ه میکنید اما
برای یک واگن باید هفتمیلیارد تومان
هزینه کنید .اگر دست دوم هم بخواهید
بخرید زیر سهمیلیارد تومان نمیتوانید
گیر بیاورید و هر دو هم 40نفر مس��افر
جابهجا میکنند ،اتوب��وس فقط هزینه
خودش اس��ت اما برای واگن باید هزینه
کنیم ت��ا لکوموتیو آن را بکش��د .ما در
صنعت دو تا اصط�لاح داریم کپکس و
اوپکس که هر دو اینها در صنعت ریلی
باالس��ت .یعنی س��هم س��رمایهگذاری
در دوره اول باالس��ت و هزینهه��ای
بهرهبرداری هم باالس��ت و باید کس��ی
از بیرون کمک کن��د اما چه در مرحله
سرمایهگذاری در خرید ناوگان و چه در
مراحل دیگر این مساعدتها نیست .در
دهههای  70و  80وضع خیلی بهتر بود و
از محل وجوه اداره شده و سپردهگذاری
وام گرفته میش��د و تکلیف هم بود که
با بهره کم ح��دود 12درصد وام بدهند
و ب��ا این وجود 5-6درص��د از بهره وام
را هم دولت تحت عنوان یارانه پرداخت
میکرد و ما عمال وام با بهره 6-7درصد
میگرفتیم و اصال قابل مقایسه با وضع
امروز نیس��ت .آزادس��ازی قیمت ارز که
طی یک دهه گذش��ته ص��ورت گرفته
هزینههای عملیاتی شرکتهای ریلی را
خیلی افزایش داده است .درد اصلی این
است که بلندگو دست دولتیهایی است
ک��ه امکان حضور ما را فراهم نمیکنند.
آقای آخوندی  5س��ال وزی��ر بود و با
وجود همه ش��عارهایی ک��ه داد که ما
بخ��ش خصوصی را ج��دی میگیریم و
رگوالتوری را راهاندازی میکنیم اما هیچ
کدام انجام نش��د و طی 5سال فقط یک
جلسه با بخش خصوصی برگزار کرد.
اقتصاد کالن کش��ور با اقتصاد بخش
ف��رق دارد .مث�لا کارگ��ران هفتتپه،
چهاره��زار نف��ر هس��تند ک��ه حق��وق
نگرفتهاند و دولت به دادشان میرسد و
هر چند تکلیف دولت نیست اما پرداخت

میکند .ما این همه شهرک صنعتی در
کش��ور داریم که بیش از 50هزار نفر در
این ش��هرکها بیکار ش��دهاند و چون
پراکنده هس��تند ،صدایش��ان به جایی
نمیرس��د و اینجاست که اقتصاد کالن
بای��د به دادش��ان برس��د و کمک کند.
متاس��فانه پروژههای ملی طوالنیمدت
میشوند و رسوب پروژهها سرمایهها را
راکد میکند و باعث میش��ود پروژهای
که باید  Aمقدار تمامشود  A3هزینه
کنیم و هنوز هم وس��ط راه باشیم .برای
جلب مش��ارکت بخش خصوصی راهی
جز این نیست که مسئولیت را به بخش
خصوصی واگذار کنند.
سفری با آقای ربیعی به کرواسی رفته
بودی��م .در ابتدای ورود مورد اس��تقبال
معاون رییسجمهور و وزیر همتراز آقای
ربیعی قرار گرفتیم و ما را به ساختمانی
دو طبقه و قدیمی راهنمایی کردند که
ت��ا دم در با خ��ودرو رفتیم و در اتاقی
 30متری که جا برای نشس��تن همه
نبود وارد ش��دیم و مذاک��رات اولیه را
انج��ام دادی��م و مذاک��ره اصل��ی ما در
ش��رکتی انجام شد که س��اختمانی 20
طبقه داش��ت و وزیر کروات مثل یک
کارمند کنار رییس ش��رکت نشست و
همه کاره رییس شرکت بود .این یعنی
اینکه بخش خصوصی باید جلوتر باشد
و وزی��ر د ر خدم��ت بخش خصوصی
باش��د .برای همین اس��ت که بعد از آن
جنگی که داش��تند اینگونه پیش��رفت
کردند.علت این است که نگاه مسئوالن
کرواسی به بخش خصوصی نگاه درستی
است و باعث شدند تا درآمد سرانهشان
بیش��تر شود .در ایران برای گرامیداشت
روز حمل و نقل دعواست که چه کسی
مراس��م این روز را برگزار کند .دولتیها
میگویند ما برگزار میکنیم و شما هم
برای خودتان برگزار کنید .دولت مراسم
را برگزار میکند و دستور ابالغ میکند
و بخ��ش خصوصی هم ک��ه نه میتواند
حرفی بزند و نه میتواند گزارشی بدهد
و باید این نگاه در دولت و مس��ئوالن ما
اصالح شود و تا زمانی که این نگاه وجود
دارد کاری پیش نمیرود.
در س��رمایهگذاری بای��د ب��ه بخش
خصوصی اطمنیانبخش��ی درباره طول
دوره سرمایهگذاری بلندمدت داده شود.

طبق بند «ق» که تصویب هم ش��ده و
ب��ه ازای هر نفر کیلومت��ری که جابهجا
میشود باید 0/6سنت یارانه بدهند االن
از تصویب این بند پنج س��ال گذش��ته
و کس��ی درگیر اجرای این بند نیس��ت
و دس��تور رییسجمهور هم متاس��فانه
اثربخش نبوده است .مساله این است که
خواسته ما از مدل حملونقل در کشور
روشن نیست .کامیونداران که اعتصاب
کرده بودند ن ه تنها مس��اله بیمهش��ان
حل ش��د و تعرفهش��ان تغییر کرد بلکه
یکی از مس��ئوالن اعالم کرد الس��تیک
مورد نیاز این بخ��ش را از یک کارخانه
داخلی و یک کارخانه خارجی به اس��م
میش��ل تهیه کردیم .ما در بخش ریلی
درگیر چرخ هس��تیم و کسی به داد ما
نمیرس��د .ما در کشور هر جایی تمرکز
ایجاد کردیم موفق بودیم .اگر در بخش
ریلی هم تمرکز ایجاد کنیم و بهایش را
بپردازیم موفق میشویم و عواید زیادی
نصیب کشور میشود.
آلمان پیش��رفته در حملونقل ریلی
که بی��ش از 120هزار دس��تگاه ناوگان
ریلی و ش��بکه ریلی ت��ار عنکبوتی دارد
قرار است پنج س��ال آینده 140میلیارد
دالر در بخ��ش توس��عه ش��بکه ریلی
سرمایهگذاری کند .س��رمایه گذاریای
که ما در پارسجنوبی کردیم اگر اشتباه
نکن��م  50میلی��ارد دالر اس��ت .وقتی
این دو س��رمایهگذاری را باهم مقایس��ه
میکنید رقمها اصال قابل قیاس نیست.
ما نتوانس��تیم موفق باش��یم و علت آن
هم عدم خواس��تن به معنای یک تدبیر
آراس��ته در نظام اقتصادی کشور است.
منابع برای همه محدود است اما وقتی
اقدامات اس��تراتژیک نهایی میش��وند و
منابع مح��دود را تخصی��ص میدهیم
به جایی که اس��تراتژیک اس��ت موفق
هستیم.
کل صنعت ریلی رجا را با 15میلیون
یورو میتوان در سطح عالی نگه داشت.
در بخ��ش نف��ت پروژههایی ک��ه انجام
میش��ود زیر  4-5میلیارد دالر نیس��ت
و الزم هم اس��ت و درآمد کش��ور هم از
این طریق است و محصولی استراتژیک
هم است اما کارهایی صورت گرفته که
اولویت نداش��ته و میش��د بعدها انجام
داد .هزینههای کل صنعت ریلی کشور

در س��ال به 250میلیون یورو نمیرسد.
پ��روژه تولی��د لکوموتیو زیمن��س را در
کش��ور در نظر بگیرید ،برای تولید150
دس��تگاه لکوموتیو با احتساب هر کدام
4میلی��ون ی��ورو در کل  600میلیون
یورو هزینه تولید میش��ود آن هم طی
پنج س��ال ،یعنی هر سال 120میلیون
یورو و بعد س��الها نی��ازی ندارید که
دوب��اره س��رمایهگذاری کنی��د .اگر در
اقتصاد کش��ور جایگاه حملونقل ریلی
بخواهد ارتقا پیدا کن��د باید توجه الزم
ش��ود550 .میلیون تن بار ثبت شده در
کشور داریم که 40میلیون تن آن توسط
یَشود.
بخش ریلی جابهجا م 
بیش�ترین ارزش ب�ازار در
صنع�ت حم�ل ونق�ل ریل�ی در
اختیار کدام بخش است ؟ آیا در
اختیار خدمات است یا در اختیار
تجهیزات و زیرساخت؟
از لح��اظ س��رمایهگذاری بخ��ش
زیرساخت ارزش بیش��تری دارد .چون
سرمایهگذاری در این بخش هزینههای
زی��ادی میخواهد .زیرس��اخت در همه
جای دنیا هزینهه��ای زیادی را به خود
اختص��اص می دهد .ب��رای هر کیلومتر
راهآه��ن به صورت میانگی��ن باید بیش
از 15میلی��ارد تومان هزین��ه کنید و با
قیمتهای ام��روز ارز خیلی بیش��تر از
اینه��ا تمام میش��ود .س��رمایهگذاری
در بخش زیرس��اخت چیزی نیست که
بخش خصوصی بتواند از عهدهاش برآید
مگ��ر اینکه تدابیری اندیش��یده ش��ود.
ژاپنیها س��ال  70پیش��نهاد دادند که
در قطار سریعالس��یر تهران – اصفهان
س��رمایهگذاری کنند و از محل فروش
بلیت و بخش��ی هم از طریق کمکهای
دولت هزینههایش��ان را طی چند سال
کسب کنند و بعد به دولت واگذار کنند.
این نشاندهنده این است که در جاهایی
سرمایهگذاری توجیهاتی دارد و با تعربه
قیمت هواپیما مقایس��ه میکردند چون
قرار بود این قطارها ظرف س��ه س��اعت
مس��یر تهران – اصفهان را س��یر کنند
و البت��ه امکانپذیر هم ب��ود و در حال
حاضر هم در دس��تور کار دولت اس��ت.
بعد از زیرساخت از لحاظ ارزش ،بخش
مسافری قرار دارد و در آخر بخش باری

است و هزینه واگنهای باری یکبیستم
بخش مسافری اس��ت .دولت باید طرح
داشته باش��د و توسعه ریلی که االن در
کش��ور وجود دارد مرگآور است .همه
ت آقای روحانی
پروژههایی ک��ه در دول 
پیگیری یا افتتاح میش��وند کلنگش در
دوره دولت آقای رفس��نجانی زده شده
است و بیش از  24سال طول کشیدهاند.
برای مثال اگر پ��روژه تهران – میانه –
تبری��ز راه میافتاد از تعداد کش��تههای
جادهای این مس��یر خیلی کم میش��د
و همیش��ه فک��ر میکنم ع��دهای پول
میدهند که این مسیر راه نیفتد و هنوز
هم تکمیل نشده است .اگر این مسیر راه
بیفتد میتوان در  6ساعت فاصله تهران
– تبری��ز را پیمود و آن وقت اس��تفاده
از هواپیم��ا توجیه ندارد .ش��ما اگر دیه
250میلیونی  18هزار نفری که در سال
کشته میشوند را با هزینههای درمانی
80هزار نف��ری که در تصادفات مجروح
میشوند و هزینههای سرسامآور 8هزار
نفری که معلول داریم میشوند را باهم
جم��ع کنید میبینید چ��ه رقم بزرگی
میشود که میتوان بخش بزرگی از این
رقم را با راهاندازی مسیر تهران -میانه –
تبریز پسانداز کرد.
چ�ه عوامل�ی در رش�د ای�ن
صنعت بازدارنده اس�ت و شرکت
های حمل و نقل ریلی مس�افری
با چه چالش هایی در توسعه این
بخش مواجه هستند؟
یکی از عوامل قیمت س��وخت است
که یا بای��د یارانهاش را به بخش ریلی
بدهن��د یا اینکه قیمت را منطقی کنند،
چ��ون تف��اوت قیم��ت انگی��زه الزم را
میگیرد .عامل دیگر عدم سرمایهگذاری
دولت در بخش مس��افری است .بخش
مس��افری حاشیه س��ود کمتری دارد و
حق دسترسی هم صفر است و فرسوده
بودن ن��اوگان هزینههای بهرهبرداری را
افزایش داده است .دولت باید کاری کند
تا سهم س��رمایهگذاری ارتقا پیدا کند
و نوس��ازی ناوگان انج��ام بگیرد و برای
این کار باید تدابیری اندیشید .فرسوده
بودن ناوگان باعث ش��ده ش��رکتهای
ریل��ی نتوانند توس��عه پی��دا کنند و در
چرخه معیوب گرفتار ش��دهاند و همین
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که بتوانند خودش��ان را سر پا نگه دارند
همت کردهاند .مورد دیگر این است که
حاکمی��ت باید به این باور برس��د که
مش��ارکت بخش خصوصی الزم و مفید
اس��ت و جزیی��ات این مش��ارکت باید
توس��ط افراد خبره و کارشناس طراحی
و عرضه ش��ود .ویژگی صنعت ریلی این
است که عملکرد دولت باید در راستای
اقتصاد ش��بکه برای بخش خصوصی جا
بیفتد .ما نمیتوانیم از لکوموتیو در جای
دیگری اس��تفاده کنیم .واگ��ن را فقط
میتوانیم در این شبکه مورد بهرهبرداری
ق��رار بدهیم .نکته دیگر اجرای قوانین و
مق��ررات وض��ع ش��ده اس��ت .از موارد
دیگ��ری ک��ه میتواند به بخ��ش ریلی
کمک کن��د ثب��ات در تصمیمگیریها
اس��ت .س��رمایهگذارهایی بودند که در
قال��ب ط��رح  BOTواگنهای��ی را ب��ا
سرعت مناسب خودش بازسازی کردند
االن ب��ه آنها اعالم کردهان��د زیر 120
کیلومتر را راه نمیدهیم و مجبور است
در مسیر دیگری از این واگنها استفاده
کن��د و چون برای س��رمایهگذار توجیه
اقتصادی نداش��ته واگنه��ا را واگذار
ک��رده و رفته و این ع��دم ثبات باعث
شده خیلیهای دیگر هم در این بخش
ورود نکنن��د .س��رمایهگذاری که برای
مس��یر تهران – مشهد س��رمایهگذاری
ک��رده و ق��رار ب��وده ب��رای مس��یر
1000کیلومتری که  10س��اعت در راه
اس��ت درآمدش روزانه مثال  100تومان
شود فرستادند مس��یر تهران – گرگان
که 500کیلومتر اس��ت و 10ساعت هم
در راه است ولی بلیتاش  500تومانی
است .یکی از مش��کالت اساسی ما این
اس��ت که تعرفه تابع زمان نیست و تابع
مسافت اس��ت .مهمترین نکته تشکیل
سازمان رگوالتوری در بخش ریلی است
و در بخشهایی که سازمان رگوالتوری
وجود ن��دارد هیچ ک��س موفقیت قابل
قبولی نتوانسته به دست بیاورد .راهآهن
نماین��ده دولت در بخش ریلی اس��ت و
اگر در تعرفه یا جذب ظرفیت مش��کلی
داشته باش��یم جایی نیست که مراجعه
کنیم .ما س��اعتهای طالیی داریم مثال
 6س��اعت طالیی و  11شرکت هستیم
که باید این  6س��اعت طالیی بین اینها
تقسیم شود و متاسفانه جایی نیست که
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بتوانیم مراجعه کنیم .تا زمانی که نظام
رگوالتوری نباش��د قانون دسترسی آزاد
که  14س��ال پیش تنظیم ش��ده است
نیازهای بخ��ش ریلی را تامین نمیکند
و باید اصالح شود.
خصوصیسازی در توسعه حمل
و نقل ریل�ی چه میزان موثر بوده
است و در ادامه این را چه چالش
های�ی وجود دارد ک�ه باید در راه
رسیدن به توسعه رفع شود؟
مسئوالن یک روزی خواستند و همه
ن��اوگان ریلی بخش ب��اری را به بخش
خصوص��ی واگذار کردن��د .امروز هم هر
شرکتی بخواهد در بخش باری وارد شود
با توجه به اینکه قدیمیترها با ش��رایط
بهتر و مش��وقهای فراوان��ی واگنها را
خریداری کردهاند باید س��رمایهگذاری
س��نگینی در این بخش کن��د و عالوه
ب��ر خرید واگن هزینه حق دسترس��ی
آزاد به ش��بکه را هم باید پرداخت کند
ضمن اینکه 75درص��د درآمد هر واگن
به راهآهن میرسد و شرکت ریلی باید با
 25درصد مانده سر پا بماند.
در حال حاضر ما 500میلیاردتومان
طل��ب داری��م و این غی��ر از طلبهای
تکلیفی اس��ت و مساله این است که در
شرایط موجود و با هزینههایی که داریم
حتی بازار نیمایی ه��م صرف نمیکند
که ادامه سیر بدهیم .به تازگی گزارشی
تهیه و به وزیر راه ارایه کردهایم که طبق
این گزارش برای اینکه ترن ست های ما
بتوانن��د حرکت کنند بای��د 340درصد
قیمت بلی��ت را افزایش بدهیم و امکان
پذیر نیس��ت .در اروپا همین ترن س��ت
ها ب��ه ازای هر 100کیلومت��ر 12-14
یورو هزینه بلیتش��ان است و در ایران
این رق��م به  6-8یورو میرس��د .یعنی
بلیت تهران – مش��هد که هزار کیلومتر
فاصل��ه دارند باید  60یورو باش��د و اگر
با ارز دولتی حس��اب کنیم قیمت بلیت
باید 300هزار تومان باش��د در حالیکه
االن 70-80هزار تومان میفروش��یم و
این اختالف قیمت را یا باید دولت به
ش��رکتهای ریلی یارانه بدهد یا اینکه
تعرفه را اصالح کند .پنج ماه پیش برای
تامین چرخهای م��ورد نیازمان مناقصه
برگزار کردیم و ش��رکتی برای هر چرخ
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باقیمت 550یورو برنده شد و بعد از پنج
م��اه تاخیر وقتی علت را پیگیر ش��دیم
که چرا ق��رارداد و ضمانتنامه ارس��ال
نکردهاند دیدی��م به ازای هر چرخ 970
یورو قیم��ت جدید اعالم کرده اس��ت.
حتی اگر قیمت ی��ورو را همان قیمت
پنج ماه پیش در نظر بگیریم قیمت هر
چرخ دو برابر شده است و اگر قیمت یورو
را با ارز نیما محاسبه کنیم هزینهها سر
به فلک میگذارد و اداره شرکت با این
شرایط اصال امکانپذیر نیست.
قوانی�ن و ضواب�ط موج�ود در
این صنع�ت چه میزان دس�ت و
پاگیر است و چه اصالحاتی برای
توس�عه این صنع�ت باید صورت
گیرد؟
ما قانون م��ادری داریم به نام قانون
دسترس��ی آزاد به شبکه که با توجه به
اینکه  14س��ال پیش نوش��ته شده اما
در مجموع قانون خوبی اس��ت و نش��ان
میدهد کسانی که این قانون را تنظیم
کردهاند نگاه خوبی داش��تهاند اما همه
آییننامههای این قانون نوش��ته نش��ده
است و یکس��ری هم دیر ابالغ شدهاند
و بس��تری که در آن آییننامهها نوشته
شدهاند مقداری سختگیرانه است و باید
اصالح شوند .مشارکت بخش خصوصی
در آییننامهها بس��یار کمرنگ اس��ت و
مصوبه هیاتمدی��ره راهآهن حرف آخر
را میزند .مثال م��ا برای اینکه بخواهیم
بلیت قطار را عوض کنیم باید بفرستیم
راهآهن تا آنها تصویب و به ما ابالغ کنند
که میتوانیم بلیت را عوض کنیم یا نه.
این س��طح از دخالت حاکمیت یا اداره
س��ازمان در صنعت ریلی الزم نیست و
بای��د الزامات گفته ش��ود که مثال همه
مس��افران بای��د بیمه باش��ند ی��ا همه
مس��افران بای��د به حقوقش��ان آش��نا
باش��ند و ...بنابرای��ن اصلیترین دغدغه
ما این اس��ت که قانون دسترس��ی آزاد
به ش��بکه مورد بازنگری ق��رار بگیرد و
سازمان رگوالتوری برای تنظیم مقررات
راهاندازی شود.
چش�م اندار و روند پیش�رفت
این صنعت را تا سال های آینده
چگونه ارزیابی می کنید؟
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چش��مانداز صنعت ریل��ی در بخش
زیرس��اخت فرقی با گذشته نکرده و در
بخش توس��عه ناوگان ه��م خیلی خوب
نیس��ت .در حال حاضر س��رمایهگذاری
در بخ��ش ریلی توجیه اقتصادی خود را
از دس��ت داده اس��ت و علت آن هم این
اس��ت که نظام تعرفهگذاری آزاد نیست
و از ط��رف دیگر نظام اقتصادی کش��ور
اجازه رشد بخش خصوصی را نمیدهد.
تا وقتی حتی با بنزین س��ههزار تومانی
قرار است مس��افران ریلی یا خود دولت
اختالف هزین��ه را بپردازن��د و دولتها
هم ام��کان پرداخت چنی��ن هزینههای
سنگینی را ندارند با توجه به یارانههایی
که به دولت تحمیل شده است نمیتوان
برای صنعت ریلی افق روشنی دید و توان
اقتصادی ما برای جذب س��رمایهگذاران
داخلی و خارجی قوی نبوده است .همین
ش��رکت رجا جزو ش��رکتهای زیانده
بوده که توسط سازمان خصوصیسازی
واگذار شد و بعد از آن رهایش کردهاند و
حمایت نمیکنند .زمانیکه شرکت رجا
را واگذار کردند تعهدات و تکالیفش سر
جای خود ماند اما حمایتهایی که باید
باشند حذف ش��د .رجا وقتی دولتی بود
به ازای نف��ر – کیلومتر یارانه میگرفت
اما از وقتی به بخش خصوصی واگذار شد
تعهداتش افتاد گ��ردن بخش خصوصی
ام��ا یارانهاش قطع ش��د .ما تع��دادی از
واگنهایمان را طبق قرارداد فروختیم و
برای ضمانتنامه هم قرارداد جداگانهای
بستیم که اگر خریدار نتواند پول واگنها
را پرداخ��ت کن��د از محل درآمد س��یر
واگنها طلبمان را دریاف کنیم ،اتفاقی
که افتاده این اس��ت که ق��رارداد فروش
در رجا موجود اس��ت اما چک و س��فته
و ق��رارداد ضمانتنامه را بردند راهآهن و
من به عنوان مدیرعامل مظف ش دهام و
از طریق دادگاه دنبال دریافت طلبمان
هس��تیم .شما تصور کنید 10سال پیش
که جمعیت ما 65میلیون نفر بود و االن
رسیدیم به  82میلیون نفر تعداد ناوگان
ما زیاد که نشده بلکه کم هم شده است.
وقتی به شرکت بیمه روسی اعتبار داده
ش��ود تا ب��رای م��ا واگن بس��ازند اما به
تولیدکنندهه��ای داخلی این اعتبار داده
نمیشود در حالی که ما خودمان خریدار
و طالب واگنهای تولید داخلی هستیم

با این اوصاف نمیتوان چشمانداز روشنی
متصور شد.
انجمنها چه نقشی را در بهبود
آینده ای�ن صنعت میتوانند ایفا
کند؟
انجمنه��ا ب��ه عن��وان ی��ک نهاد
مشارکتی در روشنسازی ،کمککردن
و توجیه مش��ارکت در همه بخشها
چه وضع قوانین و چ��ه اجرای قوانین
و جذب و مش��ارکت س��رمایهگذاران
میتوانن��د ایفای نق��ش کنند .انجمن
صنفی ریلی هم س��عی دارد این نقش
را ایف��ا کند منتها باید این جایگاه به
رس��میت شناخته شود و انجمنها را
باید در تصمیمگیریها بهخصوص در
کمیس��یون عمران مجلس مش��ارکت
بدهن��د و اظهارنظرهای کارشناس��ی
انجمنه��ا را در خص��وص مصوبهه��ا
بگیرند و این بایدها نش��ان از این دارد
که انجمنها را جدی نمیگیرند .ما در
انجمن صنفی حمل و نقل ریلی تالش
کردهایم بولتنهای حرفهای و تخصصی
تهیه کنیم و کشورهای پیشرفتهای که
در این صنعت پیشرو هستند را بررسی
کردهایم و به مسئوالن و کمیسیونهای
مربوط��ه ارایه کردهایم و هدفمان این
ب��وده که جای��گاه بخش ریل��ی را در
اقتصاد ملی تبیی��ن کنیم تا فرصتها
و امتیازهایی که بخش ریلی دارد برای
تصمیمگیری اقتصاد کالن کشور مورد
اس��تفاده قرار بگیرد .البته انجمنهای
صنف��ی به دلیل اینکه ب��ه آنها میدان
داده نشده است به بلوغ الزم نرسیدهاند
اما در این میان ات��اق بازرگانی تالش
بسیاری کرده تا این موضوع جا بیفتد
و م��ا هم جلس��ات انجم��ن را در اتاق
برگزار میکنیم و اتاق باید بیش از این
از انجمنه��ا حمایت کن��د تا قدرت از
دست رفته برگردد و به جایی که باید
باشیم نزدیکتر شویم .امیدواریم وزیر
جدید راه بیش��تر به انجمنها اهمیت
بدهد و جلس��ات منظمی با آنها برگزار
کند و حتی س��الی یک بار با ما جلسه
بگ��ذارد و گزارش وضعیت این صنعت
را بش��نود و ت��ا زمانیکه ما س��ازمان
رگوالتوری را نداش��ته باشیم ابهامات
باقی خواهند ماند.

پرونده “آینده حمل و نقل ریلی”

گفتگو با سید ابوالفضل بهره دار ،دبیر انجمن مهندسی حمل و نقل
ریلی:

انجمن ها مشاوری امین
برای تصمیم سازیهای کالن
مسئولین دولتی و خصوصی

انجمن مهندس��ي حمل و نقل ريلي ايران توس��ط مؤسسين در مرداد ماه سال  1379با كسب مجوز از
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و به عنوان يك انجمن علمي ،تحقيقاتي  ،پژوهشي ،آموزشی و فرهنگي
با عضویت  11عضو حقوقی و  110عضو حقیقی بنيان گذاشته شد .انجمن نهادی علمی ،فنی و مهندسی،
مستقل و مردم نهاد بدون منافع تجاری و فردی است که صرف ًا به حفظ منافع ملی می اندیشد و در حوزه
حمل و نقل به عنوان مشاوری امین برای مسئولین اجرایی و دستگاه های قانونی و نظارتی می باشد هم
اینک انجمن دارای  235عضو حقوقی و  2100عضو حقیقی 180 ،عضو هیات علمی دانشگاه ها وتعداد
قابل توجهی عضو دانشجویی و نه کمیته تخصصی میباشد .برای اینگه از نحوه فعالیت های این انجمن
و نقش و اهداف آن بیشتر آگاه شویم گفتگویی با سید ابوالفضل بهره دار ،دبیر انجمن مهندسی حمل و
نقل ریلی داشته ایم که به آن می پردازیم:
نق�ش انجم�ن و اه�داف و
سیاست های شکل گیری انجمن
مهندس�ی حمل و نقل ریلی چه
بوده است ؟
مطالعات راهبردي در حوزه حمل
و نقل ريلي براي تصميمسازي های
کارشناس��انه و بدون حساسیتهای

غیر ضروری سازمانی جهت مدیران
عالی دستگاه هاي دولتي و خصوصي
و ارائ��ه خدمات علم��ي– تخصصي،
تدوين استانداردها و بهبود روش ها
در صنعت حمل و نقل ريلي پيرامون
ارتقاء سطح عملكردی آنان و انعکاس
نیازهای واقعی بخ��ش خصوصی به

دولت و مجلس می باشد.
اهداف ويژه:
 توسعه و گسترش دانش ترابريريلي
 توس��عه كمي و كيفي نيروهايمتخصص
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 رش��د و ارتق��اي ام��ور پژوهشترابري ريلي
 ارتق��اي ظرفيت،كيفي��ت وعملكرد ترابري ريلي
چش�م انداز انجمن مهندسی
حمل و نقل ریلی چیست و آینده
این صنعت را چگونه ارزیابی می
کند ؟
"محق��ق س��اختن مرج��ع معتبر
علمي _ تخصصي با ايجاد بس��تري
مطل��وب پيرامون اقدامات مش��اوره
اي ،فني ،مهندسي در راستاي تحقق
اهداف اس��ناد بخش��ي ،فرابخش��ي
و س��ند توس��عه بيست س��اله براي
موسس��ات ،س��ازمانها ،ش��ركتها و
نهادهای مرتبط و وابسته"
از آنجاییکه انجمن نقش علمی و
تخصصی و البته مردمی و مس��تقل
دارد لذا مشاوری امین برای تصمیم
س��ازیهای کالن مسئولین دولتی و
خصوص��ی واقع می ش��ود ،در حال
حاضر تعامل خوب��ی با مراکز علمی،
دانشگاهی از جمله دانشگاه های علم
و صنعت ،امیرکبیر ،اصفهان ،تهران و
آزاد ،پژوهشکده اقتصادی ،دانشکده
راه آه��ن ،دانش��کده مت��رو ،مرک��ز
اس��تراتژیک کشور ،مجمع تشخیص
مصلحت نظام ،مرک��ز پژوهش های
مجلس ،کمیس��یون تلفیق و شورای
رقاب��ت ،قان��ون م��اده  3حداکثری،
س��ازمان ملی اس��تاندارد و دستگاه
ه��ای اجرای��ی و بخ��ش خصوصی
داریم .بدیهی اس��ت ه��ر آنچه که بر
اس��اس موضوعات تخصصی حمل و
نقل مورد نیاز باشد همکاری داریم.
سیاست های راهبردی انجمن
مهندس�ی حمل و نق�ل ریلی در
چه راستایی می باشد؟
 ايجاد و توس��عه روابط علمي وفرهنگي در س��طح ملي و بينالمللي
بي��ن محقق��ان و متخصصاني كه به
گونهاي با دانش حم��ل و نقل ريلي
مرتبط هستند.
 هم��كاري با نهاده��اي قانونی واجرايي ،علمي ،آموزشي و پژوهشي،
فناوران��ه و نوآورانه در زمينه صنعت
حم��ل و نق��ل ريلي به منظور نش��ر
تجربهه��اي آموزش��ي و پژوهش��ي،
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مبادله اطالعات ،تدوين استانداردهاه
و ارتقاء كمي و كيفي طرحها.
 ترغي��ب و تش��ويق ن��وآوران وتجليل از محققان و استادان ممتاز با
حض��ور در مجامع ملی و بین المللی
و . ...
 تش��كيل گردهماييهاي علميدر س��طح داخل��ي و بينالملل��ي و
مشاركت در برپايي اينگونه برنامهها
تقوي��ت بني��ه علمي با نش��ر وتوسعه فنآوري و فنون صنعت حمل
و نقل ريلي ترجمه ،تأليف و انتش��ار
كتب ،نش��ريات علمي و پژوهشی و
ماهنامه و گاهنامه
 حماي��ت اصولي وحرف��ه ای ازصاحب��ان صناي��ع تولي��دي ،بخش
خصوصی ،مش��اوران و سازندگان در
بخش��هاي مختلف حمل و نقل ريلي
ك��ه از ت��وان فني و مهندس��ي الزم
برخوردار ميباشند.
 برگزاري سمينارها ،همايشها وكنفرانسها ،نمايشگاههاي داخلي و
خارجي و مشاركت در برپايي آنها با
ديگر سازمانها و نهادها
 استفاده از دانش مهندسي روز وتدوين ،آموزش و نظارت استانداردها
– هم��کاری و عضوی��ت در مراک��ز
و مراج��ع قانونی و کمیس��یونها و
شوراهای کشور
 برگ��زاري کارگاهها و دورههايآموزش��ي ،س��مينارهاي تخصصي،
همايشها به صورت مس��تقل و يا به
طور مشترك با مراكز علمي ،صنعتي
و سازمانهاي اجرايي كشور .
در این دوره از وزیر راه و شهرسازی
که فردی علمی و تخصصی و اجرایی
هس��تند تمای��ل بیش��تری داریم تا
همکاری ها و تعامالت واقعی شود.
 خدمات مشاوره ای را با شناختاز ش��رایط و وضعی��ت بخ��ش ارائه
دهیم.
 اس��تفاده از اس��تانداردها برایایجاد فض��ای ایمن بیش��تر با توجه
به اینکه انجمن از س��وی س��ازمان
ملی اس��تاندارد اجازه دارد در حوزه
تدوین ،آموزش و نظارت حمل و نقل
اقدام نماید.
 -در تصمیم س��ازی ه��ا با بودن
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انبوه��ی از اعض��اء هی��ات علم��ی،
کارشناس��ان و نخبگان بخش که در
انجمن وج��ود دارند به کمک بیاییم
ت��ا اخذ بهترین تصمیم��ات علمی و
تخصصی صورت گیرد .
 ارزیاب��ی واقعی از پ��روژه ها درراس��تای اس��ناد باالدس��تی بخش،
تعیی��ن صالحی��ت ه��ا و ارزیابی ها
آمادگی همکاری داریم.
 بهره وری کلید گمش��ده بخشاس��ت و می تواند گره گش��ای امور
باش��د در ای��ن خص��وص انجمن به
صورت تخصصی و بر اساس واقعیت
ه��ا می تواند هم��کاری موثری را به
وجود بیاورد.
وظائ�ف انجم�ن ه�ای علمی
چیس�ت؟ در ای�ران ای�ن انجمن
ها در خصوص توس�عه چه میزان
موثر هستند؟
انجمن های علم��ی در دنیا مورد
توجه ویژه دولت ها و بخش خصوصی
قرار دارند و نگاهش��ان برای تبادالت
کشورشان بسیار نزدیک است که در
کش��ور ما اینگونه نیس��ت  .در اروپا،
ژاپن ،ک��ره جنوبی ،آمریکا همواره از
انجم��ن های علم��ی و تخصصی در
تبیین اهداف و برنامه های خود نظر
می خواهند و پروژه های مش��ترک
تعریف می ش��ود حت��ی در باالترین
مقامات انجمن ه��ای علمی به طور
مستقل حضور دارند در کنگره آمریکا
یک کرسی برای انجمن علمی دائمی
است و در انگلس��تان انجمن ایمنی
در باالترین س��طح کش��ور قرار دارد
و دیگر کش��ورها نیز همینطوراست.
انجم��ن حمل و نق��ل ریلی عالوه بر
ایج��اد هم��کاری های مش��ترک با
انجم��ن های علمی و تخصصی ،فنی
و مهندس��ی داخل کشور به تبادالت
افکار با سایر انجمن ها و نهادها و نیز
متناظرین بین المللی اقدام نموده و
در نهادهای جهانی حضور دارد عمده
فعال��ت ما در برنامه های پنج س��اله
توس��عه کش��ور می تواند نظارت بر
احکام و اسناد برنامه توسعه و اجرای
آنها و ارزیابی انح��راف از معیارهای
تعیین شده باش��د و از فناوری ها و
ن��وآوری ه��ای روز در بخش حمل
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و نق��ل و ارائه دی��دگاه ها و نظریات
علمی به دستگاه های ذیربط کمک
نماید .انجمن با داش��تن متخصصین
ف��راوان محل مناس��بی ب��رای ارائه
خدمات مشاورهای و ارزیابی و تعیین
مصداقه��ا در تصمیمس��ازیها و
تسهیل در تصمیمگیری نقش جدی
داشته باشیم.
 بای��د اظه��ار نمای��م ک��ه مفادقانون��ی و تکلیف برنامه های چهارم،
پنجم و ششم توسعه کشور پیرامون
همکاری های دستگاه های اجرایی با
انجمن های ذیربط متاسفانه تا کنون
بر روی زمین مانده اس��ت انجمن با
امکان��ات محدود خود ت��ا کنون 18
همای��ش و  12نمایش��گاه و ده ه��ا
س��مینار ،میزگرد و س��خنرانی های
علمی با اس��اتید داخل��ی و خارجی
برگزار کرده در حالیکه حس��ب مفاد
قانونی دس��تگاه های دولتی ذیربط
مکلفند جه��ت برگزاری همایش ها،
کنفران��س ه��ا ،س��مینارهای علمی
و تخصص��ی که انجم��ن برگزار می
کند بخش��ی از اعتبارات تحقیقاتی و
پژوهشی خود را به انجمن تخصیص
دهند تا نس��بت به اج��رای اینگونه
برنامه ه��ا و تقویت ح��وزه علمی و
تخصصی بخش اقدام گردد.
 انجمن های علمی دارای مجوزاز وزارت عل��وم ب��دون اخ��ذ رتب��ه
بندی جهت عقد قرارداد با دس��تگاه
های مش��مول ماده  160قانون می
توانند اقدام نمایند لکن این مس��ئله
می بایس��ت مورد توجه و حمایت و
مسئولین بخش قرار گیرد.
 دس��تگاه ها و نهادها و سازمانهای اجرایی دولت��ی مکلفند هنگام
اس��تخدام و تامی��ن نیروی انس��انی
مورد نیاز ،ازمون استخدامی خویش
را ب��ا نظ��ارت انجم��ن ه��ای علمی
مربوطه به عمل آورند.
 کلی��ه دس��تگاه ه��ای اجرایی،ش��رکت های دولت��ی موظفند طبق
درخواس��ت انجمن ه��ای علمی در
زمینه گردهمایی ه��ا ،همایش ها و
کنفرانس های علم��ی امکانات خود
را در اختی��ار انجمن های علمی قرار
دهند.

ایج�اد تعام�ل و انس�جام بین
اعض�اء و نهاده�ای حاکمیت�ی و
تلاش در راس�تای بهبود فضای
کس�ب و کار از وظائف انجمن ها
اس�ت ،انجمن مهندس�ی حمل و
نقل ریلی در ایفای این نقش چه
مقدار موفق بوده است؟
انجم��ن ه��ای علمی بر اس��اس
تعریف ،نه��ادی مردمی و مس��تقل
ب��ا حف��ظ منافع مل��ی می باش��ند
اگرچ��ه دولت ها هم��واره از انجمن
های علمی و صنف��ی زبانی حمایت
ک��رده اند لکن عم ً
ال ب��رای همکاری
ه��ای موث��ر و اس��تفاده از ظرفیت
ه��ا و قابلیتهای واقع��ی انجمن ها
و تش��کل های صنفی ق��دم خاصی
برداشته نشده اینک فصل ان رسیده
اس��ت که دیوار بین دولت با انجمن
ها با مش��ارکت پذیری جهت بهبود
و توس��عه فعالی��ت ه��ای مندرج در
اه��داف و قوانین و تقویت بنیانهای
حمل و نقل کش��ور برداش��ته شود
و نظام مش��ورتی ب��ا صاحبنظران و
اندیش��مندان و تصمیم سازی های
موجود شکل اجرایی بگیرد بی شک
به نفع کشور خواهد بود.
دستاوردهای انجمن مهندسی
طی این سال ها چه بوده است؟
در حال حاضر فدراسیون حمل و
نقل و لجس��تیک داریم که تاسیس
آن توس��ط این انجمن ب��وده و دوره
اول آن را برگ��زار کردی��م .ای��ن
فدراس��یون در اتاق بازرگانی ش��کل
گرفته اس��ت و عمدتاً تش��کل هایی
که با اتاق در تعاملند همکاری دارند
و ه��رگاه همکاری مش��ترکی وجود
داشته باشد اقدام می نماییم.
انجم��ن نیز طی ده س��ال پی در
پی بر اس��اس عملک��رد و ارزیابی ها
رتب��ه برتر بی��ن  370انجمن علمی
در کش��ور را بدس��ت آورده که برای
حمل و نقل کش��ور جایگاه مناسبی
بوده است.
انجمن ب��ا نهادهای بی��ن المللی
ارتباط خوبی دارد.
انجم��ن بلحاظ نقش وی��ژه برای
افزای��ش اعتب��ارات وزارتخان��ه در
کمیس��یون تلفی��ق مجل��س حضور

داش��ته ک��ه تقدی��ر وزارتخان��ه را
بهمراه دارد ،اخذ لوح زرین س��پاس
جمهوری اسالمی ،تقدیر معاون اول
رییس جمهور ،وزرا ،ستادها و نهادها
نی��ز در کارنامه انجمن به وفور وجود
دارد.
انجمن آمادگی دارد تا با هماهنگی
وزارتخانه و در اجرای اصل  44قانون
اساسی جهت واگذاری فعالیت های
حم��ل و نقل به بخ��ش خصوصی با
اولویت به ش��رکت ه��ای توانمند و
ذیصالح اقدام هماهنگ داشته باشد.
انجمن ب��رای تحقق احکام برنامه
پنجس��اله آمادگی نظارت و ارزیابی
را ب��رای ارائه گ��زارش ب��ه وزیر راه
وشهرسازی را دارد.
بخش مح�دودی از تفاهم نامه
هاي صادره با نهادها ،موسس�ات
و س�ازمان ها در جهت توس�عه
حمل و نقل:
تفاه��م نام��ه ب��ا س��ازمان ملیاستاندارد
تفاه��م نامه ب��ا معاون��ت برنامهريزي و اقتصاد حم��ل و نقل وزارت
راه و شهرسازی
تفاهم نامه با ش��رکت ساخت وتوسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور
تفاه��م نامه با ش��رکت راه آهنشهری تهران و حومه (مترو)
تفاهم نامه با پرديس دانش��کدههاي فني دانشگاه تهران
 تفاه��م نامه ب��ا دانش��گاه اميرکبي��ر پیرامون برگ��زاری دوره های
تحصیالت تکمیلی
تفاه��م نامه با دانش��گاه اصفهانپیرام��ون برگ��زاری دوره ه��ای
تحصیالت تکمیلی
تفاهم نامه با دانش��کده راه آهندانشگاه علم و صنعت ايران
تفاهم نامه با دانشگاه آزاد واحدتهران مرکز
تفاهم نامه ب��ا مرکز تحقيقات ومطالعات محيط زيست و انرژي
تفاهم نامه با پژوهشکده حمل ونقل وزارت راه و شهرسازي
تفاه��م نامه با پژوهش��کده اموراقتصادي
-تفاه��م نامه ب��ا موسس��ه عالي

آم��وزش و پژوهش مديريت و برنامه
ريزي
تفاه��م نام��ه با ش��رکت مرزبانکیفی��ت IMQ ، TÜV NORD
آلمان
تفاهم نامه با SWISS RAILسوییس و  BTS RAILآلمان
تولي�دات علمي و انتش�ارات
انجمن:
ترجمه و توزيع فيشهاي( )UIC
بخش حمل ونقل ريلي كشور
توليد خبرنامه کاغذی
تولی��د خبرنام��ه الکترونیک��ی با
جذب متخصصان
تاليف كتاب راه آهن در  2جلد
ترجم��ه كتاب ف��ن آوري روز راه
آهن ژاپن
ترجمه كتاب هندبوك مهندسيدر  4جلد
ترجمه كتاب اصول اقتصاد حملونقل
تالیف زنجي��ره تامين با رويكردتوليد ناب
تالیف مديريت زمان توقفترجمه كتاب بوسه برريلتالی��ف كارت امتي��ازي متوازنBSC
دانشنامه مهندسي خط آهنتالیف مديريت و مهندسي بهرهوري
تالی��ف تولي��د و توزي��ع جزواتآموزشي
تالیف ابزاره��اي بهبود در نظاممديريت
تولي��د ماهنام��ه حم��ل ونقل وتوسعه
ترجمه و تالیف اس��تانداردايمنيخط آهن آمريکا بخش A-F 213
آم��اده س��ازي جه��ت ايج��ادکتابخانه فع��ال ديجيتالي در بخش
حمل ونقل ريلي
مش��اركت دو جانبه جهت توليدفصلنامه ( پژوهشنامه حمل ونقل) با
پژوهشكده حمل ونقل
تولید فصلنامه علمی پژوهش��یحمل و نقل
تولید فصلنامه علمی پژوهش��یبه زب��ان التی��ن International

Journal of Transportation
)Engineering (IJTE
تولید فصلنامه علمی پژوهش��یبه زب��ان التی��ن International
Journal of Advances in
Railway
Engineering
)(IJARE
تولي��د و توزيع اخب��ار داخلي وخارجي بين اعضاء
تولید فصلنامه علمی و ترویجیتولید ماهنامهگ��زارش بان��ك جهان��ي wsp(تدوين برنامه هاي پنج ساله سرمايه
گذاري براي راه آهن)
كتاب س��ال صنعت حمل ونقلريلي جلد  1و 2
خطوط پيشرفته ريلي راه آهن ومترو جلد  1و 2
مطالع��ه و بررس��ي جنب��ه هاياقتصادي
تالیف ناوگان ريل��ي و نگهداريآن
تالیف سيستم هاي حمل و نقلعمومي
تالیف ضرورت تغيير نگرش هايترافيکي
تالی��ف نق��ش حم��ل و نقل درتجارت جهانی
مجموع��ه مقاالت همايش هفتمدوجلدي
مجموعه مقاالت همايش هشتمدوجلدي
مجموع��ه مق��االت دوازدهمينکنفران��س بين الملل��ي حمل ونقل
ريلي
مجموع��ه مقاالت س��يزدهمينکنفران��س بين الملل��ي حمل ونقل
ريلي
مجموعه مقاالت همایش هفدهمتوس��عه حم��ل و نق��ل ریلی درایران و جهان
دس��تورالعمل نگهداری و تعمیرخطوط راه آهن
سامانه مدیریت انرژی بر مبنایاستاندارد ISO50001:2011
مبانی تئوری و کاربردی مدیریتدرآمد
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عالئ��م الکتریکی و کنت��رل متروی
تهران
برنام��ه راهب��ردی جری��ان کاال(حمل و نقل و لجستیک)
برگزاري همايش و نمايشگاه های
صنعت حمل ونقل ريلي:
تاکن��ون هجده هماي��ش و یازده
نمايش��گاه بين الملل��ي حمل و نقل
ريلي با حضور روس��ای کمیس��یون
ه��ای عم��ران ،اقتص��ادی و صنایع
مجلس وزي��ر ،معاونين و مش��اوران
عال��ي ريي��س جمه��ور ،نمايندگان
مجلس ،سازمان اکو ،سفرای خارجی
و نماین��دگان بازرگانی وکنس��ولی،
س��خنرانان بی��ن الملل��ی ،مدي��ران
ارش��د و مياني سازمانها ،موسسات،
نهاده��ا و ش��ركتهاي عضو حقوقي
و اعض��اي حقيق��ي ،هي��ات علم��ي
دانش��گاه ها ،پژوهش��كده ها ،مراكز
تحقيقاتي و با حض��ور نماينده ويژه
اتحاديه بين المللي راهآهنها ،UIC
دبیرکل اتحادیه حمل و نقل عمومی
UITPو حضور ش��ركتهاي داخلي
و خارجي در نمايشگاه جانبي برگزار
شده است.
برگ�زاري مس�ابقات علمي در
طول ده سال گذشته
در ط��ی س��ال حداق��ل یکب��ار
مس��ابقه علمی جهت ایج��اد فضای
همکاریهای علمی بین کارشناسان
و محقق��ان و دانش��جویان انج��ام
میگردد.
برگزاري نشست هاي عمومي
و تخصصي و بازديدها:
جه��ت آش��نایی ب��ا فعالیت های
حوزه حم��ل و نقل و ایجاد همکاری
های علمی و فنی و مهندسی شرکت
ه��ای داخل��ی و خارج��ی از جمله
س��وییس ری��ل ،هرنکنش��ت آلمان،
 BTSآلم��ان و بازدی��د از ش��رکت
لکومتی��و مپنا ،واگن س��ازی پارس،
واگ��ن س��ازی ایریکو ،واگن س��ازی
تهران ،قطارش��هری های کشور و ...
در طی س��الیان متمادی و با حضور
اعض��اء حقیق��ی و حقوق��ی انجمن
صورت گرفته است.
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پرونده” چالش های پیش روی حمل و نقل ریلی مسافری “

گفت وگوی اختصاصی با ابوالقاسم سعیدی ،مدیر عامل شرکت مهتاب سیر جم:

اجرای ناقص خصوصی سازی
از دالیل عدم توسعه بخش مسافری ریلی

با گذشت بیش از یک دهه از شروع خصوصی سازی در حمل
و نقل ریلی در کش��ور انتظار می رفت تا امروز شاهد توسعه قابل
مالحظه ای دراین بخش باش��یم ،اما از آنچه امروز عیان است نمی
توان چنین سرنوشتی را برای این صنعت به تصویر کشید و حمل
و نقل ریلی کش��ور در حوزه مسافر نتوانسته سهم قابل توجهی را
به خود اختصاص دهد و این عدم توس��عه یافتگی منشاء مشکالتی
اس��ت که این بخش با آن دس��ت و پنجه نرم م��ی کند ،در همین
خصوص انجمن صنفی ش��رکت های حم��ل و نقل ریلی گفت و
گویی را با ابوالقاس��م سعیدی ،مدیر عامل شرکت مهتاب سیر جم
داشته ایم که به شرح کامل آن می پردازیم:
بخش مسافری ریلی تا قبل از
س�ال  89روند خوبی را به سوی
توس�عه طی م�ی کرد ،چ�را این
بخش پس از واگ�ذاری افت کرد
و عل�ت انج�ام این واگ�ذاری ها
چه بود؟ آیا این واگذاری به سود
بخش خصوصی بود؟
ک��ه
داری��د
اس��تحضار
خصوصیس��ازی ،البته ن��ه به مفهوم
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واقع��ی از اوای��ل دهه  80آغاز ش��د
و انتق��ال مالکی��ت از بخ��ش دولتی
به بخ��ش خصوصی ب��ود و در مورد
مدیریت هیچ انتقالی صورت نگرفت.
بخش خصوص��ی در زمینه حمل و
نقل ریلی مس��افری س��رمایهگذاری
کرد ام��ا متاس��فانه بازده مناس��بی
را دریاف��ت نکرد .در س��الهایی که
ش��رکتهای خصوصی در این زمینه
شماره  - 37آبان 97

فعالیت خود را آغاز کردند تسهیالتی
از وجوه اداره شده دریافت میکردند
اما اکنون تس��هیالتی داده نمیشود.
در دهه  80خصوصیسازی بیشتر در
بخش باری انجام ش��د و حدود چهار
هزار واگن ب��اری از محل وجوه اداره
شده و با مشارکت بانکها خریداری
شد .راهآهن نیز به دلیل اینکه در آن
سالها تصمیم گرفته بود واگنهایش
را واگذار کند ،تقریبا 15هزار واگن را
در چند مرحله مزایده واگذار کرد اما
آنگونه که انتظار میرفت نتیجه نداد.
در واقع خصوصیسازی به جای اینکه
عملیاتی ش��ود به ی��ک هدف تبدیل
ش��د و به روندی کاهنده و کند دچار
شد .در سالهای اول خصوصیسازی
بخش حم��ل و نقل ریلی مس��افری
فعالتر از زمان ح��ال بود و از دالیل
آن ای��ن بود ک��ه بخ��ش خصوصی
در آن زم��ان اش��تیاق و انگیزه الزم
را داش��ت و همچنی��ن راهآهن نگاه
مثبتت��ری ب��ه جذب س��رمایهگذار
داشت .خصوصیس��ازی به مفهومی
ک��ه در دنیا مط��رح اس��ت در ایران
صورت نگرفته و فقط مالکیت منتقل
شده است .در بخش قوانین مسافری
ریل��ی نی��ز تغییری ص��ورت نگرفته
و تنه��ا قانون��ی که مخت��ص راهآهن
داریم همان قانون حق دسترسی آزاد
به ش��بکه ریلی اس��ت که آن هم به
طور کامل عملیاتی نش��ده است .در
مجموع میتوان گفت در بخش ریلی
مسافری تغییر چندانی ایجاد نشده و
عملکرد مناسبی وجود نداشته است.
شاید علت آن باشد که سرمایهگذاران
انتظاراتی ک��ه از متولی بخش یعنی
راهآهن و وزارت راه داش��تند محقق
نش��د و ای��ن ع��دم تحق��ق ارتباط
مس��تقیم دارد با خ��ود راهآهن که با

الهام زرقانی

محدودیتهایی مواجه است.
اس�تحضار دارید ک�ه در بحث
س�اختار راهآهن مطالعاتی شده
ک�ه منج�ر ب�ه نگاه�ی ش�د که
ش�رکت های باری و مس�افری را
در مجموعه دولتی داشته باشیم.
نظر کارشناسی ش�ما در رابطه با
این طرح چیست ؟
اگ��ر به دولتهای پ��س از انقالب
بنگرید میبینید که هر زمان از لحاظ
ع دولت خ��وب بوده
درآم��دی وض�� 
میگفتند ما خودمان تاجر هس��تیم
و هر وقت هم مش��کلی ایجاد میشد
میگفتند دولت تاجر خوبی نیس��ت
و بای��د کارها را ب��ه بخش خصوصی
واگذار کنیم .این روندی کلی اس��ت
ک��ه در خصوصیس��ازی رخ داده و
راهآهن هم ب��ه خاطر دولتی بودن از
این قاعده مس��تثنی نبوده و نیست و
با توجه به ش��رایط روز تصمیمگیری
میکنن��د و اعتقاد دارم ب��ا توجه به
اینک��ه باره��ا تجربه ش��ده ،این کار
صحیحی نیس��ت ،دولت ب��ازرگان و
تاجر خوبی نیس��ت و وجود مقررات
دس��ت و پاگیر ه��م مزید ب��ر علت
است .حتی دوس��ال پیش مشاورانی
برونم��رزی آمدند تا ب��ه راهآهن در
امر واگذاریها کم��ک کنند اما پس
از یک س��ال موفق نبودند و موضوع
به کمیسیونهای دولت و مجلس هم
کش��یده ش��د اما در نهایت نتیجهای
به دس��ت نیامد و کار منتفی شد ،به
نظر میرسد راهآهن کماکان این راه
را ادامه میدهد .اگر قرار است بخش
خصوصی فعال ش��ود باید این بخش
را در سیاس��تگذاریها ،تصوی��ب
قوانی��ن ،اج��رای مقررات ک��ه اتفاقا
بخش خصوصی باید اجرا کند سهیم

و ش��ریک کنن��د .پس از  12س��ال
هن��وز برخ��ی از آییننامههای قانون
حق دسترس��ی آزاد اجرا نشده و آن
آییننامههایی هم که اجرا شده بخش
خصوصی هیچ نقش��ی در اجرای آنها
نداشته اس��ت .حتی پروسه تصویب
این آییننامهها روال قانونی نداش��ته
اس��ت .آییننامهای که نوشته شده را
حتی ممکن است وزیر مطالعه نکرده
باش��د و دفتر وزیر نوش��ته باشد که
به اس��تحضار رس��ید و موافقت شد.
ای��ن مراحل که طی می ش��ود فرق
بس��یاری دارد با ب��رگ مرخصی که
وزی��ر میخواهد ب��ه معاونش بدهد
و ب��ه دفترش بگوی��د موافقت کنید.
وزی��ر باید آییننام��ه را بدهد به یک
واحد کارشناس��ی یا ذیمدخلی که
صاحبنظر باش��د و حت��ی از بخش
خصوصی بخواهد نظراتش��ان را بیان
کنند حتی اگر مورد قبول او نباشد.
زمان��ی از یک��ی از وزی��ران ک��ه
دانشگاهی هم بود پس از طی سه الی
چهار ماه توانس��تیم از سوی انجمن
وقتی را برای صحبت و مذاکره بگیریم
و با اعضای هیات مدیره به دیدن وزیر
برویم ،آن وزیر پس از خوشامدگویی
گفت که پن��ج دقیقه وقت دارد و هر
نفر میتواند یک دقیقه صحبت کند.
اگر بخ��ش خصوص��ی را در تصمیم
ش��ریک نکنند مطمئنا نمیتوانند به
نتیجه ای برس��ند .ام��روزه همه دنیا
به این باور رس��یده ک��ه برای نتیجه
خ��وب باید نظ��رات بخش خصوصی
را در کاره��ا دخیل ک��رد .اکنون در
ق��وه مقننه نظ��رات بخش خصوصی
را ب��رای تصوی��ب قوانی��ن جویا می
ش��وند .از نظ��ر روانی ه��م حتی اگر
نظر بخ��ش خصوصی را لحاظ نکنند
ولی بخ��ش خصوصی میتواند بگوید
من نظر کارشناس��ی خودم را گفتم
ولی در هی��چ موردی چه آییننامه و
چه مقررات نظ��ر بخش خصوصی را
نخواستند .بنابراین تا زمانیکه بخش
خصوصی در تصمیمگیری ها نقشی
نداشته باش��د آنگونه که باید و شاید
موفقیتی در کار نیس��ت و اینکه خود
راهآه��ن هم بخواهد دوب��اره به روال
گذشته برگردد اوال قوانین و مقررات

اج��ازه نمیدهند و از نظر بودجه هم
س��ازمان برنامه اعتباری برای توسعه
ناوگان اختصاص نمیدهد و س��از و
کارهای��ی که اکنون وج��ود دارد آن
شکل گذشته را ندارد وآن نیرویی که
باید باش��د هم نیست در نتیجه بعید
میدان��م بخواهند ای��ن کار را انجام
دهند اما تصمیمگیرنده نهایی راهآهن
است و ممکن است انجام دهد.
راه آه�ن ب�ا ادع�ای افزای�ش
ایمن�ی ،م�ی خواه�د  400واگن
بخش مس�افری باالی  30سال را
از س�یر خارج کند در صورتیکه
در پیشرفته ترین کشورها حتی
واگن های باالی  50سال همچنان
در س�یر هستند ،آیا با حذف این
واگن ه�ا جایگزینی برای جبران
نیاز مسافران وجود دارد؟
در حال حاضر شرکت مهتاب سیر
جم مش��مول این واگنها نمیش��ود
اما تا دو الی س��ه سال آینده بخشی
از واگنه��ای م��ا نی��ز مش��مول آن
طرح خواهد ش��د .در س��ال گذشته
اقدام��ات و کارهای��ی انج��ام ش��د
حتی فروش تابس��تانی با مش��کالتی
مواجه بود و امس��ال اعالم کردند که
توانایی فروش یکجا ندارند و فروش
تدریجی خواهد بود و در پی دریافت
مجوزهای��ی بودن��د .در م��ورد 400
واگ��ن به آییننامه اس��تناد میکنند
اما در آییننامه چنین مادهای نداریم،
در م��اده  4آم��ده که ب��رای تولید و
نگه��داری راهآه��ن باید مش��خصات
واگنها را تهیه کنند و تولیدکنندگان
داخلی بای��د طبق آن اس��تانداردها
و مش��خصات تولید کنن��د و راهآهن
کمیت��ه  3نف��رهای تش��کیل داده و
اع�لام ک��رده طبق نظر ای��ن کمیته
واگنه��ا باید تعطیل ش��وند .راهآهن
هر سیاستی را میتواند اعمال کند و
ما چیزی بهنام کمیته نداریم .ماده 4
آییننامه به صراحت میگوید :تدوین
مق��ررات و اس��تانداردهای مربوط به
تولی��د ،واردات و تعمی��ر و نگهداری
ن��اوگان ریلی بر عهده راهآهن اس��ت
و دس��تگاههای نظارتکننده و کلیه
تولیدکنن��دگان و واردکنن��دگان

مربوطه مکلف به رعایت آن هستند .با
توجه به محدودیتهایی که در تولید
واگن داریم چه از نظر ظرفیتها و چه
از نظر منابع مال��ی و چه محدودیت
ناوگان��ی ،باوج��ود تالشهای��ی که
راهآهن کرده تا کارها را عملیاتی کند
اما با توجه ب��ه محدودیتهای گفته
ش��ده موفق نبوده اس��ت .ما در حال
حاض��ر  1200واگن در گردش داریم
و برای کشوری با 80میلیون جمعیت
و وس��عتی که داریم اگر قرار باش��د
400واگن از ناوگان آن خارج ش��ود
چیزی از سهم ریلی باقی نمیماند.
مردم کش��ورهای مختلف س��الی
چند بار از راهآهن اس��تفاده میکنند
ولی با توج��ه به تعداد واگنهایی که
داریم تقربا هر 4سال یکبار هر ایرانی
از راهآهن اس��تفاده میکند .راهآهن
تالش بس��یاری کرد تا بتواند راهکار
مناس��بی پیدا کن��د اما ب��ا توجه به
محدودیتها نتوانست نتیجه مطلوب
را کس��ب کن��د .حت��ی کارگاههای
تعمیراتی موج��ود ظرفیت الزم برای
تعمیر این تع��داد واگن را ندارند و از
سوی دیگر بازسازی هر واگن حداقل
یک میلیاردتومان هزینه در بر دارد و
ما چنین منابع��ی نداریم که بخواهد
ای��ن هزینهها را پرداخت کند ،از نظر
اقتصادی هم مقرون به صرفه نیست.
راهآهن هم با توجه به شرایط موجود
با این وضعیت کنار آمده تا ش��رایط
برای اجرا فراهم شود.
ب��رای اج��رای این کار ش��رایطی
فراهم نشده و نه س��ازندگان داخلی
واگن��ی تولی��د کردهان��د و نه بخش
خصوصی توانسته واگنهایی را تعمیر
اساس��ی کند .البته شرکت ما و یکی
دو ش��رکت دیگر تعمیرات اساس��ی
را انج��ام دادهای��م ام��ا راهآهن برای
تعمیرات اساس��ی ،ش��اخصهایی را
مطرح کرده در شرایط فعلی عملیاتی
نیست.
با توجه به نوسانات ارز و خروج
آمریکا از برجام درخرید قطعات
با چه مش�کالتی مواجه هستید؟
آیا اساسا امکان خرید دارید؟
ما سیس��تم ترم��ز واگنهایمان را
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باید از خارج از کشور خریداری کنیم
و برخی از قطعاتی را که میتوانیم در
داخل تولید کنیم و به لحاظ ساخت
مورد تایید هس��تند ،مواد اولیهاش را
بایداز خارج از کشور خریداری کنیم
که در ای��ن موارد با مش��کل روبهرو
هستیم .در رابطه با بازسازی واگنها
و اصرار راهآهن به این بازس��ازی که
به حق هم هس��ت ام��ا راه آهن باید
شرایط را در نظر بگیرد .چندی پیش
حتی به معاون شرکت راهآهن گفتم
با این شرایطی که داریم شاید مجبور
ش��ویم حتی واگنهایی را که از رده
خارج کردهایم بازسازی و وارد ناوگان
کنیم .البته در دنیا اینگونه نیس��ت
که واگنهای  30ساله را از رده خارج
کنن��د ،در دنیا واگنهایی با عمر 50
الی  60سال داریم که همچنان مورد
استفاده قرار میگیرند .با ورود بخش
خصوصی راهآه��ن هنگامیکه تمایل
بخش خصوصی را به سرمایه گذاری
دید گفت چرا این بخش از واگنهای
دس��ت دوم استفاده کند و بهتر است
واگ��ن نو خریداری کنن��د .زمانی که
خودم در دهه  60مس��ئولیت داشتم
اولین سری واگنهای دست دوم را به
تع��داد 100واگن از آلمان خریداری
کردم .راهآهن تصمیماتی که میگیرد
باید متناس��ب با شرایط باشد .پس از
حادثهآتشسوزی که چند سال پیش
رخ داد راهآه��ن اعالم کرد باید برای
داخل واگنها از پارچهنسوز استفاده
شود و تولیدکننده پارچهنسوز هم در
اصفه��ان داریم اما در تهیه مواد اولیه
با مش��کل مواجه هستیم و باید مواد
اولیه را از کشورهای دیگر خریداری
کنیم .مهمترین مش��کل ما در حال
حاضر تهیه چرخ واگن اس��ت .چرخ
واگن با توجه به مس��یرهای متفاوت،
زمان عمرمفیدش متفاوت اس��ت و با
توجه به اینک��ه 83درصد واگنهای
ما در مح��ور جنوب س��یر میکنند
پ��س از  50ه��زار کیلومتر چرخها از
بین میروند و ب��ا توجه به اینکه هر
واگ��ن هش��ت چ��رخ دارد در تامین
چرخ با مش��کل مواجه هس��تیم .در
گذش��ته از کش��ورهای مختل��ف و
چین تهی��ه میکردیم که با توجه به
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تحریمها و مش��کالت بانکی از چین
هم نمیتوانیم تهیه کنیم .در مجموع
وضعیت خوبی نداریم و راهآهن هم با
اینکه حرفهای خوبی میزند ولی در
عمل چیزی نمیبینیم.
در رابطه با تامین نیروی کشش
با چه چالش هایی روبرو هستید؟
در تامین نیروی کشش نسبت به
گذش��ته با توجه به اقداماتی که مبنا
ک��رده و واگنهای��ی ک��ه از زیمنس
خریداری ش��ده با مشکالت کمتری
مواجه هس��تیم .البته ممکن اس��ت
در بخش بار مش��کالتی وجود داشته
باشد اما در بخش مسافری با توجه به
اولویتی که راهآهن به بخش مسافری
داده مشکلی نداریم.
آیا نهادی ب�رای تنظیم روابط
بین شرکت های ریلی مسافری و
راه آهن و رس�یدگی به شکایات
و نارضایت�ی بخ�ش خصوصی به
عنوان مرج�ع حل اختالف وجود
دارد؟
ما که نتیجهای نگرفتیم .ده س��ال
اس��ت انجمن و شرکتها در رابطه با
ایج��اد این نهاد پیش��نهادات خود را
به راه آه��ن و وزارتخانه می دهد ،اما
همچنان نهادی وج��ود ندارد .اکنون
راهآهن ه��م قانون گذار اس��ت ،هم
مجری ،هم ناظر و ه��م قوه قضاییه.
باید مرجعی باالت��ر از راهآهن وجود
داشته باشد و تصمیم بگیرد .در حال
حاضر استفادهکنندگان سیستمهای
ارتباطی بیش��تر از سیس��تم حمل و
نقل هس��تند اما مش��کالت کمتری
دارن��د ،هر تصمیم��ی راهآهن بگیرد
ما نمیتوانیم اجرا نکنیم .برای مثال
میگوید چون واگن ش��ما در مس��یر
دچار اش��کال شده حق س��یر ندارد
و بای��د رفع عیب کنی��د بعد مدارک
و مس��تندات را بیاورید تا کارشناس
ما تایید کند که مش��کل رفع ش��ده
بع��د از آن اجازه س��یر م��ی دهیم و
با این بروکراس��یها و محدودیتها،
زمان زیادی وقت صرف می ش��ود .ما
ادعا نمیکنیم ک��ه واگنهای بخش
خصوص��ی خیل��ی خوب هس��تند و
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ای��رادی ندارند اما در ش��رایط فعلی
با این شبکه و مش��کالت تدارکات و
تامین قطعه طبیعی است که ایدهآل
نمیشود.
در تنظی��م مقررات بس��یار تالش
کردیم با راهآهن به نتیجهای برس��یم
ام��ا راهآه��ن در ای��ن م��ورد تمایلی
نش��ان نداد .حتی پیشنهاد دادیم اگر
امکانش نیست س��ازمانی ،معاونتی،
واحدی و یا حتی یک تیم کارشناسی
را با اختیار تام در داخل مجموعه بنا
کنید تا مشکالت موجود شرکتها را
رفع کنند.
در ارتب�اط ب�ا افزایش کیفیت
خدم�ات وکمی�ت جابجای�ی
مس�افران ریل�ی چ�ه اقداماتی
صورت گرفته است؟
از همان زمانیکه خصوصیسازی
در راهآه��ن آغاز ش��د ،مس��ئوالن و
همچنین ش��رکتها ت�لاش کردند
کیفی��ت را باالتر ببرند .مس��ئوالن از
این نظ��ر ک��ه ورود بخش خصوصی
نمایانت��ر باش��د و بخ��ش خصوصی
هم برای ایجاد رقابت و جذب مسافر
بیشتر همه تالش��ش بر این بوده که
کیفی��ت را باالتر ببرد .ش��رکتهای
بخ��ش خصوصی خدمات��ی را داخل
قطاره��ا ارایه میکنن��د و روز به روز
این روند بهتر ش��ده اما هنوز در حد
و اندازه ایدهآل نیست و فاصله بسیار
دارد .از نظر زمان��ی وقتی قطاری به
مقصد میرس��د به دلی��ل اینکه باید
بازگ��ردد و زمان کمی برای نظافت و
ارایه س��رویس هست ،بعضی وقتها
س��اختار خود واگنها باعث میشود
نتوانیم خدمات بهتری ارایه کنیم ،اما
به شکر خدا روز به روز بهتر میشود.
برای مثال به خاطر مشکالتی که در
تهیه در قوطی آب معدنی در کش��ور
وجود داش��ت در تامی��ن آب معدنی
ب��رای قطارها ب��ا مش��کالتی مواجه
بودی��م .نکته دیگری ک��ه وجود دارد
آن اس��ت که خدماتی که شرکتها
ارایه میکنند باید متناس��ب با بهای
بلی��ت باش��د .اکنون تهی��ه پکهای
غذایی که در قطارها توزیع میش��ود
ب��ا توجه به گران ش��دن مواد غذایی
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بسیار دش��وار شده است یا از نایلونی
که برای بس��تهبندی پکها استفاده
میکنیم ت��ا چند وقت پیش کیلویی
 6هزار تومان ب��ود اکنون به کیلویی
 23هزار تومان افزایش یافته است و
این خدمات متاثر از ش��رایط عمومی
جامعه است.
چش�مانداز حم�ل و نقل ریلی
مس�افری را چگون�ه ارزیاب�ی
میکنید؟
اگ��ر به همی��ن منوال پی��ش برود
قطاره��ای بخ��ش خصوص��ی متوقف
خواهند ش��د .ولی قطعه نباشد ،چرخ
نباش��د و مهمتری��ن ش��اخص راهآهن
ک��ه ایمنی اس��ت اگر نباش��ند روز به
روز از تعداد واگنهای در س��یر کاسته
خواه��د ش��د .راهآهن بههی��چعنوان
از ش��رایط ایمن��ی ع��دول نمیکند و
نباید هم عدول کند .راهآهن همیش��ه
همراه با ایمنی اس��ت ولی ش��رکتها
به لحاظ برخی محدودیتها که پیش
آم��ده از بح��ث ایمنی دور ش��ده اند.
تولیدکنندههای داخل��ی هم با توجه
به ش��رایط موجود خوشبختانه قیمت
س��اخت واگن را افزای��ش ندادهاند و با
هم��ان قیمتهای قبلی میفروش��ند
و حتی واگ��ن آماده ه��م دارند و می
توان با پرداخت بخش��ی از مبلغ ،واگن
دریاف��ت کرد اما با ای��ن قیمت ارز در
ب��ازار آزاد و با ای��ن تعرفههای کنترل
شده و منجمد دولتی نمی توان کاری
کرد .بنابراین آینده این صنعت ،آینده
مناس��بی نیس��ت مگر اینک��ه دولت و
سیاستگذاران تصمیماتی بگیرند که
بتوان از این شرایط عبور کرد .در سال
گذشته تعداد واگنهای در سیر 2هزار
واگن بود اما امس��ال ب��ه  1200واگن
کاهش یافته و شرایط مناسبی نیست.
سخن آخر
همیشه گفتهام بخشی که میتواند
حوزه ریلی را متحول کند رس��انهها
هس��تند .صاحبان رس��انهها که زبان
عمومی هس��تند باید کم��ک کنند.
متاس��فانه مطبوعات ما همه سیاسی
ش��دهاند و مس��ئوالن و بخ��ش را به
چالش نمیکشند .رسانهها میتوانند

با ایجاد چالش ،مسائل نهفته را عیان
کنند تا مطرح ش��وند و چارهاندیشی
ش��ود .در بودج��ه ب��رای حمایت از
ناوگان ج��ادهای 200میلیون تومان
کم��ک در نظ��ر میگیرند ام��ا برای
بخ��ش ریل��ی هیچ س��ازمانی کمک
نمیکند ،به تعرفه اعتراض میکنیم
جواب نه میشنویم .در اوایل انقالب
واگ��ن با قیم��ت  9میلی��ون تومان
خری��داری کردی��م اما اکن��ون باید
هم��ان واگ��ن را  10میلیاردتوم��ان
خریداری کنیم .بس��تههای ماس��ت
طی چند ماه گذش��ته دو برابر ش��ده
ام��ا بعد از نزدیک به دو س��ال تعرفه
را ده درص��د باال بردند که س��ازمان
حمای��ت از مصرفکنن��ده جلوی آن
را گرفته اس��ت .از طرف انجمن نامه
نوشتیم که چرا به کامیون ارز دولتی
میدهید اما به بخش ریلی ارز دولتی
اختص��اص نمیدهید .سیس��تمهای
ترمز و زیر شاس��ی واگنها نیاز به ارز
دارند و مس��اله ایمنی هم هست ولی
ارز به بخ��ش ریلی نمیدهند .برخی
از ش��رکتها این ام��کان را دارند که
بهصورت رای��گان قطعاتی را از خارج
وارد کنند ولی در گمرک باید منش��ا
ارز آن مش��خص باش��د ت��ا بتوانن��د
ترخی��ص کنن��د .ما ظرفی��ت 600
میلیون سفر را داریم ولی در بهترین
حالت راهآهن ظرفیت مس��افربری را
 24میلیون س��فر اعالم کرده اس��ت.
یعنی ما کمتر از  5درصد مس��افران
کشور را جابجا میکنیم .سود راهآهن
در بخشهای دیگر متجلی میش��ود.
آلودگی زیستی ،مصرف انرژی ،سالی
 18ه��زار کش��ته ج��ادهای و ...اگ��ر
ظرفیت جابجایی راهآهن بیشتر شود
خیلی از این مس��ائل حل میش��وند.
س��ازندههای داخل��ی هم که ش��ش
کارخانه هس��تند به لحاظ اقتصادی
وضعیتشان خوب نیست و با حداقل
ظرفی��ت و ش��اید حتی با یکس��وم
ظرفیت کار میکنند .دولت میتواند
به سازندگان واگن تسهیالت بدهد تا
واگن بسازند و با اقساط به شرکتها
بفروش��ند یا به بانکها اعالم کند به
ش��رکتهای ریلی وام بدهند تا واگن
بخرند.

پرونده “حوزه ریلی باری”

گفتگو با داوود حسین زاده مدیر عامل شرکت سایپا لجستیک:

استفاده بهینه از ظرفیت ناوگان ریلی؛
نقش تعیین کننده در افزایش بهره وری

ش��رکت حمل و نقل چندوجهی سایپا در سال
 1383ب��ا هدف ارائه خدمات حمل و نقل ریلی به
منظور حمل و نقل محصوالت وارداتی ،صادراتی
و توزیع خودروهای گروه س��ایپا در سطح کشور
و صادرات به خارج از کش��ور در راستای اهداف
عالیه جمهوری اس�لامی ایران ،کاهش س��وخت،
حم��ل ایم��ن کاال ،کاه��ش هزینه ه��ای حمل و
جلوگیری از تصادفات جاده ای تاسیس شد .گروه
س��ایپا به منظ��ور کاهش هزینه ه��ای حمل و نقل
از یک س��و و انجام بهینه حم��ل و نقل مواد اولیه
و خودرو از س��وی دیگر مس��ئولیت کلیه حمل و
نق��ل مواد اولیه و محصوالت خ��ود را به صورت
ریل��ی ،جاده ای و ترکیبی به این ش��رکت واگذار
نموده است .در حال حاضر شرکت سایپا لجستیک
چه تعداد واگن باری در شبکه
ریل�ی مش�غول ب�ه فعالیت می
باشد؟
ش��رکت سایپالجس��تیک ب��ا دارا
بودن حدود  700دس��تگاه واگن به
صورت ملکی و اس��تیجاری توانسته

در رویک��ردی نوین ،با نگاه تح��ول گرا در صدد
اس��ت تا با برنامه ریزی دقیق از طریق بهره گیری
از پرس��نل مج��رب و کارآم��د و همچنین آخرین
فن آوری های روز دنیا نس��بت به خلق لجس��تیک
هوشمند اقدام نماید.
توانمن��دی ه��ا و ظرفی��ت ه��ای ش��رکت
سایپالجس��تیک این ام��کان را فراهم کرده اس��ت
تا فعالیت های خارج از گروه س��ایپا توس��ط این
شرکت نیز صورت گیرد از جمله می توان به حمل
س��نگ آهک ،لوله ،کانتینر ،ورق ،میله گرد و آهن
آالت اشاره کرد .برای اطالع بیشتر از نحوه فعالیت
این ش��رکت گفتگویی با داوود حس��ین زاده مدیر
عامل شرکت سایپا لجس��تیک داشتهایم که به آن
می پردازیم:

پاس��خگوی مناس��بی ب��رای نی��از
مشتریان خود باشد.
ب�ا توجه به هزین�ه های باالی
تعمی�رو نگهداری واگ�ن ها ،چه
تس�هیالتی از س�وی دولت برای
توسعه این ناوگان در نظر گرفته

شده اس�ت؟ با وجود تحریم ها و
نوسانات نرخ ارز در این خصوص
با چه چالش هایی روبرو هستید؟
باتوجه به افزایش نرخ ارز و افزایش
قیمت های قطعات تولیدی واگن ها
از قبی��ل فوالد و چ��دن و همچنین
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رشد هزینه های س��ربار شاهد دو تا
سه برابر شدن قطعات یدکی واگن ها
هس��تیم که برای شرکت های حمل
ریلی مش��کالتی را به وج��ود آورده
اس��ت .در این ش��رایط هم متاسفانه
دولت تس��هیالتی به این ش��رکت ها
اختص��اص نداده و به نظر می رس��د
راه آهن نی��ز برنامه خاصی برای این
ش��رایط در نظر نگرفته اس��ت .با این
وج��ود ما مجب��ور هس��تیم که فقط
از بودج��ه خود ب��رای تامین قطعات
یدکی واگن ها استفاده کنیم .با توجه
به عدم ام��کان افزایش قیمت حمل
ریلی بخاط��ر رقابت پذیر بودن آن با
ج��اده این موضوع باعث وارد ش��دن
ضرر و زیان شرکت ها شده است.
توس�عه حمل و نق�ل ریلی از
برنامه های اصلی دولت است که
ب�ر آن تاکید بس�یار دارد ،دولت
منابع الزم برای س�رمایه گذاری
را ن�دارد به همین دلی�ل نیاز به
س�رمایه گذاران خارج�ی دارد.
به منظور جذب س�رمایه گذاران
خارجی تا کنون چه برنامه هایی
اجرا شده یا در دست اجرا است،
ب�ا توجه ب�ه اعمال تحری�م ها و
نوس�انات نرخ ارز این ش�رکت با
چه چالش هایی روبرو می باشد ؟
با حمایت��ی که دول��ت انجام داد
تعدادی از شرکت ها برای واگذاری و
فروش واگن با تس��هیالت بانکی وارد
ایران ش��دند و مذاکراتی نیز صورت
گرف��ت .از آنجای��ی ک��ه بازپرداخت
اقس��اط ای��ن تس��هیالت بانک��ی با
ن��رخ ارزی و به ص��ورت دالر یا یورو
بوده اس��ت ،با افزایش ن��رخ ارز ،نرخ
بازپرداخت این تسهیالت نیز افزایش
یافت .عدم افزایش ن��رخ کرایه های
حم��ل ریل��ی باع��ث می ش��ود که
ش��رکت ها ت��وان پرداخت اقس��اط
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خود را نداش��ته و بازگش��ت سرمایه
ص��ورت نگیرد .به ای��ن ترتیب اگر تا
پی��ش از این یک واگن را پس از 10
یا  15سال مس��تهلک می کردیم با
شرایط موجود این رقم به  25یا 30
س��ال می رسد که موجب فرسودگی
ناوگان و افزایش هزینه های تعمیر و
نگهداری می گردد.
از طرف��ی دیگر با اعم��ال تحریم
ها ،بانک های خارجی تحریم شده و
امکان گشودن ال سی و فاینانس نیز
وجود ندارد .لذا امکان خرید واگن از
بین رفته ،ضمن اینکه در حال حاضر
وزارت صمت ورود واگن جهت خرید
به کشور را نیز ممنوع کرده است.
ب�ا توجه ب�ه برنامه ه�ای مهم
حمای�ت از تولی�د داخل�ی ،این
ش�رکت در خص�وص حمایت از
این امر چه تمهیداتی اندیشیده
است؟
مذاکراتی برای سفارش ساخت و
خرید واگن با تولیدکنندگان داخلی
داشته ایم .اما باتوجه به افزایش نرخ
فروش واگن و عدم وجود تس��هیالت
بانک��ی ،قیمت واگن نزدی��ک به دو
برابر شده اس��ت .البته باید به تولید
کنن��ده هم حق داد ،چ��را که هزینه
قطع��ات واردات��ی و قیم��ت ف��والد
افزای��ش یافته که منج��ر به افزایش
قیمت تمام شده واگن ها شده است.
اگ��ر دولت حمایت کن��د ما آمادگی
داریم ک��ه از واگن های تولید داخل
برای تامین ناوگن حمل و نقل ریلی
خود استفاده کنیم.
ش�رکت سایپا لجس�تیک چه
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ای�ده های ن�و و برنام�ه هایی در
خص�وص توس�عه ریل�ی در نظر
دارد؟
گروه خودروسازی سایپا و به ویژه
ش��رکت سایپالجس��تیک از گذشته
یکی از پیشگامان نوآوری در صنعت
حمل و نقل ریلی بوده است .شرکت
سایپالجسیتک جزء نخستین شرکت
هایی اس��ت ک��ه با س��رمایه گذاری
مناس��ب اقدام به خری��د واگن های
ویژه حمل خودرو کرد .به طوری که
اکنون ساالنه  30تا  40هزار خودرو
از محصوالت تولیدی گروه س��ایپا از
طریق ریل و شرکت سایپالجستیک
حم��ل می گردد .با این حال خطوط
ریلی کش��ور هنوز به تمامی شهرها
و اس��تان های کش��ور متصل نیست
که افزایش خدم��ات ریلی به عنوان
حمل و نقلی ارزان ،ایمن و به هنگام؛
مستلزم گس��ترش توسعه ریلی برای
افزایش خدمات رسانی است.
از طرف��ی دیگ��ر ش��رکت
سایپالجستیک با طراحی واگن هایی
که قابلیت حمل  80فوت کانتینر را
دارند سهم بس��زایی در حمل بار در
گروه س��ایپا دارد .گس��ترش خطوط
و ن��اوگان ریلی م��ی تواند به کاهش
تردد کامیون های جاده ای و افزایش
حمل ریلی که مزیت های فراوانی از
جمله کاهش مصرف س��وخت دارد،
منجر شود.
آیا توس�عه زیرس�اخت نقشی
در توسعه بخش حمل و نقل باری
ریلی این مجموعه خواهد داشت
؟
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قطعا این موضوع تاثیرات چش��م
گیری خواهد داش��ت .به طور مثال
س��ایت تولیدی سایپاکاش��ان که در
شهرس��تان کاش��ان مس��تقر اس��ت
به ش��بکه ریلی متصل نیس��ت .اگر
ای��ن مجموع��ه تولیدی ب��ه خطوط
ریل��ی متصل باش��د ش��اهد کاهش
هزینه های حم��ل ،افزایش ایمنی و
تس��ریع در روند ارس��ال محموله ها
و محصوالت در این مس��یر خواهیم
بود .همچنین م��ی توان به انبارهای
متع��دد مواد اولیه و محصوالت گروه
س��ایپا اش��اره ک��رد که آنه��ا هم به
خطوط ریل��ی متصل نیس��تند و ما
مجبور هستیم از حمل ترکیبی برای
آن استفاده کنیم که موجب افزایش
هزینه ها و زمان حمل می شود.
در برنام�ه شش�م توس�عه در
خصوص توسعه حمل و نقل ریلی
چ�ه برنامه های�ی در نظر گرفته
شده است؟
در برنام��ه شش��م توس��عه برنامه
های��ی ب��رای توس��عه ن��اوگان و
زیرس��اخت ها در نظر گرفته ش��ده
است .همچنین طبق این برنامه یک
درصد از درآمدهای نفت و گاز کشور
به توسعه حملونقل ریلی اختصاص
می یابد .نگاه تش��ویقی برای سرمایه
گ��ذاری در حم��ل و نق��ل ریل��ی از
دیگر اهداف برنامه شش��م توسعه در
خصوص توس��عه حم��ل و نقل ریلی
است.
ضرورت و اهمیت بهره وری در
حمل و نقل ریلی چیست ؟
بدون شک برنامه ریزی صحیح در
حوزه حمل ریلی و استفاده بهینه از
ظرفیت ناوگان ریلی می تواند نقش
تعیی��ن کنن��ده ای در افزایش بهره
وری داشته باشد .در حوزه بهره وری
باتوجه به اینکه از یک طرف ظرفیت
های موجود در ناوگان ریلی کش��ور
محدود اس��ت و از ط��رف دیگر عدم
رقابت پذیری حمل ریلی و جاده ای
وجود دارد ،شرکت های حمل و نقلی
مجب��ور می ش��وند از حمل ترکیبی
ریلی و جاده ای اس��تفاده کنند .لذا
هرچق��در زیرس��اخت ه��ا و خطوط
ریلی گس��ترش یابد ک��ه برای حمل

بار صرفا از خط��وط ریلی در مبدا و
مقصد استفاده گردد تا از حمل بار به
صورت ترکیبی جلوگیری ش��ود می
توانیم ش��اهد افزای��ش بهره وری در
این حوزه باشیم.
موضوع بعدی در بهره وری بحث
قیمت سوخت است .اگر یارانه ای که
در حوزه حم��ل جاده ای وجود دارد
به بخش ریلی هم تخصیص یابد نیز
می توانیم ش��اهد افزایش بهره وری
در حوزه ریلی باشیم .در بخش جاده
ای هزینه های زیر ساخت از مشتری
حم��ل گرفته می ش��ود اما در حوزه
ریلی هزینه زیرس��اخت ها از شرکت
های حم��ل و نقلی تحت عنوان حق
دسترس��ی اخذ می گردد .همین امر
هم باعث می ش��ود ک��ه حمل ریلی
قابلیت رقابت پذیری کمتری داشته
باش��د .لذا ب��ه نظر می رس��د برای
افزایش بهره وری باید رقابت پذیری
حمل ریلی و جاده ای به عنوان یک
اصل مهم در نظر گرفته شود.
چه راه کارهایی در ارتقاء بهره
وری در بخ�ش حمل و نقل ریلی
در خصوص بار وجود دارد؟
توسعه شبکه ریلی و اتصال مراکز
تولیدی ب��ه خطوط ریل��ی و اتصال
ش��بکه های ریلی به مراکز فروش و
انباره��ا به منظور کاهش هزینه های
حمل ترکیبی از راه های عملی ارتقاء
بهره وری در بخش حمل و نقل ریلی
است.
انتظارات شرکت های واگن دار
باری در چ�ه زمینه هایی خالصه
می شود؟
ایجاد تس��هیالت مناس��ب جهت
خرید و توس��عه ناوگان ریلی ،رقابت
پذی��ری کرای��ه ه��ای حم��ل ریلی
نس��بت به حم��ل ج��اده ای ،حذف
پرداخت حق دسترس��ی به ش��بکه
ریلی ،بازگش��ت س��هم صرفه جویی
در مصرف س��وخت به ش��بکه ریلی
و توسعه ش��بکه ریلی جهت افزایش
س��رعت س��یر از جمل��ه انتظ��ارات
ش��رکت های واگن دار ب��اری برای
ارتقای س��طح کیفی و کمی خدمت
رس��انی به مردم و نظ��ام جمهوری
اسالمی است.

پرونده “حوزه ریلی باری”

گفتگو با شکرا ...شفیع زاده مدیر عامل شرکت تجارت کوشش سپاهان:

توسعه حمل و نقل ریلی؛ چالش ها و موانع در حمایت دولت

چند س��الی است که دولت و مس��ئوالن بخش ریلی تصمیم گرفتهاند
قطار را به عنوان وس��یله ایمن و کمهزینهتر جایگزین حجم انبوه حمل و
نقل جاده ای کنند .توسعه حملونقل ریلی در دولت ها نیز مورد توجه قرار
گرفته و افزایش س��هم بخش ریلی در ترانزیت کاال و اتصال تمامی نقاط
کش��ور به ویژه قطبهای صنعت به شبکه ریلی از برنامههای دولت است.
تبدیل شدن به یک کشور توسعه یافته در منطقه مستلزم توسعه این صنعت
و سرمایه گذاری های کالن و حمایت است .متاسفانه در شرایط فعلی و با
وجود تحریم ها بخش خصوصی بنیه الزم را برای سرمایه گذاری ندارد و
باید در بسیاری از موارد راهآهن مستقیم وارد شود و حمایت کند و بخش
خصوصی نیازمند تسهیالت بیشتری از سوی دولت است به همین منظور با
شکرا ...شفیع زاده مدیر عامل شرکت تجارت کوشش سپاهان که از جمله
شرکت های بخش خصوصی است به گفتگو نشستیم که به ان می پردازیم:

مختص�ری در رابط�ه ب�ا ش�رکت
کوشش س�پاهان بفرمایید که در چه
زمینه هایی فعالیت می کند؟
ش��ركت تج��ارت كوش��ش س��پاهان
(سهامي خاص) با در اختيار هزار دستگاه
واگن باري فعالي��ت خود در صنعت ريلي
از سال  1395شروع و ساليانه بالغ بر 4.5
ميليون تن برابر دو ميليارد تن كيلومتر مواد
معدني براي واحدهاي فوالد سازي كشور
و صادرات با هماهنگي راه آهن ج.ا.ا حمل
مي نمايد.
با توجه به هزینه های باالی تعمیرو
نگهداری واگن ها،چه تس�هیالتی از
سوی دولت برای توسعه این ناوگان در
نظرگرفته شده است؟با وجود تحریم
هاو نوسانات نرخ ارز دراین خصوص با
چه چالش هایی روبروهستید؟
با توجه به عدم اختصاص ارز گروه يك
توسط بانك مركزي براي قطعات وارداتي

واگنها  ،هزينه تمام ش��ده تعميرات براي
مالكين واگن ب��ه  2.2برابر و براي قطعات
تولي��د داخل ب��ه  1.7برابر در مقايس��ه با
سال 1396افزايش يافته و دولت هيچگونه
حمايتي ب��راي كاهش هزينه ه��ا در اين
بخش نداشته كه مي تواند در آينده ميزان
آماده بكاري ناوگان ريلي را كاهش دهد.
توس�عه حمل و نقل ریلی از برنامه
های اصلی دولت است که بر آن تاکید
بس�یار دارد  ،دولت مناب�ع الزم برای
سرمایه گذاری را ندارد به همین دلیل
نیاز به سرمایه گذاران خارجی دارد  .به
منظور جذب سرمایه گذاران خارجی
تا کنون چه برنامه هایی اجرا ش�ده یا
در دست اجرا است ،با توجه به اعمال
تحریم ها در این خصوص شرکت ها با
چه چالش هایی روبرو هستند ؟
يكي از شاخص هاي اصلي توسعه در هر
كشور توسعه زير ساخت هاي حمل و نقل
مي باشد كه حمل و نقل ريلي بدليل مزيت

هاي ويژه ش��امل كاهش مصرف سوخت
–حوادث و آلودگي هاي زيس��ت محيطي
از توجه بيش��تري بايد برخوردار باشد ولي
بدليل حجم باالي سرمايه گذاري و بازدهي
بلند مدت آن دولت متعهد ش��ده اس��ت
براس��اس ماده 12قانون رفع موانع توليد
رقابت پذير مصوب مجلس شوراي اسالمي
تا سال  1402برگشت اصل سرمايه گذاري
بخش خصوصي را به ميزان بار حمل شده
توسط ناوگان ريلي جديد و ميزان كاهش
مصرف سوخت در مقايسه با حمل جاده اي
به سرمايه گذار پرداخت نمايد كه نياز است
شرط تحقق سه درصد افزايش عملكرد تن
كيلومتراژ حمل ريلي بار هر سال نسبت به
سال گذشته به مبناء عملكرد سال 1393
توسط راه آهن بدليل عدم ارتباط عملكرد
راه آهن با سرمايه گذاري بخش خصوصي
از قانون ف��وق حذف گردد و مراحل اداري
براي تحقق مفاد اين مشوق تسهيل و دولت
براي اختصاص اعتبار الزم جهت پرداخت
مبالع تعهد شده اولويت الزم را اختصاص
ت��ا اعتماد بخش خصوصي براي س��رمايه
گذاري الزم با توجه به دو برابر ش��دن نرخ
خريد ناوگان باري و مس��افري در مقايسه
با سال گذشته تامين گردد .شايسته است
وزارت راه و شهرسازي بعنوان متولي برنامه
ريزي ب��راي متدهاي مختلف حمل بار در
كشور زمينه هاي الزم براي واگذاري حمل
بار در مسافت هاي باالي  300كيلومتر را
ب��ه مدل ريلي و گلوگاه هاي زير س��اخت
ش��امل شبكه و نيرو كشش رفع و سرمايه
گذاري الزم توس��ط صاحبان ب��ار را براي
احداث خط��وط فرعي-بارگيري و تخليه
مكانيزه ص��ورت پذيرد و بخش خصوصي
براي افزايش بهره وري و استفاده بيشتر از
ظرفيت هاي حمل ريلي اقدامات الزم براي
حمل چند وجهي بعمل آورد.
توسعه واگن چه نقشی در افزایش
ترانزیت مواد معدنی خواهد داشت ؟
شبكه ريلي كش��ور در شرق به شبكه
ريلي كش��ورهاي پاكستان و افغانستان در
شمال به تركمنستان و در غرب به تركيه
و در جن��وب به عراق و از طريق بنادر امام
خميني و بندر عباس به آبهاي آزاد مرتبط
و مزيت هاي ويژه براي ترانزيت و صادرات
بار دارد كه نياز اس��ت اهتم��ام الزم براي
سرمايه گذاري جديد شامل خريد ناوگان
ريلي و اصالح سيس��تم بارگيري و تخليه
و تعويض بوژي انجام ش��ود و راه آهن نيز
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اقدام��ات الزم براي امكان تردد واگن هاي
بخش خصوصي كش��ور در ش��بكه ريلي
كشورهاي همجوار را فراهم نمايد.
ش�رکت ها چگون�ه م�ی توانند از
امکانات در بازار سرمایه استفاده کنند
؟
بازار س��رمايه فرصت بسيار خوبي براي
تامين س��رمايه مورد نياز بخش خصوصي
جهت س��رمايه گذاري در توس��عه ناوگان
ريل��ي م��ي باش��د و راه آهن ب��ا توجه به
اختيارات حاصله از م��اده 11قانون تامين
منابع مالي بخ��ش خصوصي از اين محل
تضمين مي نمايد .شايسته است راه آهن
براي كاهش نرخ تمام ش��ده تامين منابع
مال��ي از بازار س��رمايه را از طريق حذف يا
تسهيل تضامين فراهم نمايد.
انتظارات شرکت های واگن دار باری
در چه زمینه هایی خالصه می شود ؟
انتظارات بخش خصوصي از راه آهن و
صاحبان بار عبارتند از :
 س��رمايه گذاري الزم توسط صاحبانب��ار براي مكانيزه ش��دن روش بارگيري و
تخليه واگن ها و ايجاد خطوط فرعي ريلي
براي حذف يا كاهش هزينه هاي تركيبي و
كاهش پرت بار در حمل تركيبي.
 تامين نيروي كش��ش مورد نياز برايواگذاري واگن ها بفوريت بخطوط بارگيري
و تخليه توسط راه آهن.
 رف��ع گلوگاه ش��بكه ريل��ي و نيرويكشش و كادر راهبري براي ارتقاء ميانگين
سرعت سير واگن ها.
 تامي��ن قطع��ات و انج��ام تعميراتدر تعه��د راه آهن ب��راي واگنهاي بخش
خصوصي.
 تامين منابع مالي با نرخ پايين و مدتبازپرداخ��ت بلند م��دت از طريق صندوق
توسعه ملي-وجوه اداره شده و بازار سرمايه
كه س��رمايه گذاري بخش خصوصي براي
توس��عه ناوگان ريلي را در مقايسه با ساير
فرص��ت هاي س��رمايه گذاري در كش��ور
جذابتر نمايد.
 ايجاد پنجره واحد توسط راه آهن برايجوابگوي��ي به مطالب��ات بخش خصوصي
و جلوگي��ري از اتالف فرصت ها و كاهش
هزينه مرتبط.
 اختص��اص ارز ب��ا نرخ گ��روه يك بهمنظ��ور كاهش نرخ تمام ش��ده س��رمايه
گذاري بخش خصوصي براي توسعه ناوگان
ريلي.
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پرونده “همراه با کار گروه ها “

گفتگو با سبحان نظری ،رییس کارگروه واگن های
لبه کوتاه:

نقش کارگروه ها در
رفع مشکالت ریلی

الهام زرقانی

ش��کی نیس��ت که بدون ایجاد تغییرات اساس��ی در بخش های
مختل��ف حمل و نقل ریلی و اصالحات اساس��ی در نظام مدیریت
نم��ی توان انتظار داش��ت تا در این بخش به س��مت توس��عه قدم
برداری��م ،بای��د نوع نگاه حاکمیت به این بخش به نحوی باش��د تا
کارآم��دی بخش افزای��ش یابد و این امر محقق نمی ش��ود غیر از
آنک��ه بخش خصوصی تمایل در حضور و مش��ارکت با این مد از
حمل و نقل را داشته باشد .کارگروه ها نیز نقش موثری در اطالع
رسانی و انتقال مشکالت این بخش به دولت دارند و نقش خود را
با دلسوزی به درس��تی ایفا می کنند ،در همین خصوص گفتگویی
با دکتر س��بحان نظری ،رییس کارگروه واگن های لبه کوتاه داشته
ایم که به آن می پردازیم:
این کارگروه در ارتباط با منابع
و حق�وق اعضاء چه مس�ائلی را
پیگیری می کند؟
با توج��ه به تعامالت موجود میان
ش��رکت های مالک واگن لبه کوتاه
با س��ایر فعاالن بازار حملونقل ریلی
از جمل��ه مش��تریان و صاحبان بار،
راه آه��ن ج.ا.ا ،تعمی��رکاران واگن و
س��ایر عوامل ،این کارگروه بهعنوان
مجمع��ی ب��رای همفک��ری و انتقال
پیش��نهادها و انتق��ادات میان اعضاء
ایفای نقش مینمای��د .نتایج حاصل
از نشس��تهای مس��تمر کارگ��روه،
جمعبن��دی میگردد و اقدام متناظر
با هر کدام از س��وی اعضا یا مسئول
کارگروه انجام میشود.
آی�ا در مذاکراتی که برای حل
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مش�کالت اعض�اء ای�ن کارگروه
به س�ازمان های ذیرب�ط داخلی
ص�ورت م�ی گی�رد موافق�ت و
موفقیت هایی حاصل می شود؟
بل��ه .در مواردی ت�لاش های این
کارگروه جهت حل مش��کالت اعضاء
در مذاکره ب��ا س��ازمانهای ذیربط
مثمر ثمر ب��وده و تأثی��ر خوبی هم
در حل مشکالت و افزایش بهرهوری
اعضاء داشته اس��ت .البته عمده این
تالشها در قالب کلیت انجمن صنفی
ش��رکتهای حملونقل ریلی انجام
میش��ود و اختصاص به این کارگروه
ن��دارد .به عنوان نمون��ه ،تالشهای
وس��یع انجمن و پیگیریهای یک و
نیم س��اله آن ،اخیرا ً منجر به اعمال
مالیات ب��ر ارزش افزوده با نرخ صفر
در بخش خدمات حمل ریلی گردید.
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(نام��ه ش��ماره /97/879ال��ف مورخ
 97/07/13و نامه /100/89196ص
مورخ  97/07/14راه آهن ج.ا.ا )
عمدت� ًا مش�کالت و مس�ائل
اعض�ای کارگ�روه در چ�ه
محورهایی دور می زند؟
مش��کالت و مس��ائل اعض��ای
کارگروه را به طور عمده میتوان در
دو دستهی کالن ،طبقهبندی نمود:
الف_ نح��وهی تعامل ب��ا راهآهن
جمهوری اس�لامی در مسائلی مانند
تعیین هزینه حق دسترس��ی و سیر
واگن های لبه کوتاه و تعمیرات آنها
در شبکه ریلی کشور.
ب_ ش��یوهی تعامل درونگروهی
اعضای کارگروه یعنی ش��رکتهای
مال��ک واگن لب��ه کوتاه ب��ه منظور
افزایش س��ودآوری کسبوکارشان،
بهوی��ژه از دو منظ��ر نرخگ��ذاری
خدمات حمل و تبادل واگن.
آیا عملکرد این کارگروه منجر
به اصالح مقررات و دستورالعمل
های مربوط به فعالیت اعضاء هم
شده است؟
بله .در مواردی که قوانین مربوط
به تعام��ل و همکاریهای فی مابین
اعضاء در کارگروه مورد بررس��ی قرار
می گیرد بهدلیل استقالل اعضاء در
تصمیمگی��ری ،با رأی اکثریت اعضاء

توافقات��ی تصویب و اب�لاغ میگردد.
بهعنوان مثال در اقدامی بسیار مهم
و بهمنظ��ور تضمی��ن بق��ا و افزایش
س��ودآوری این کسبوکار که قاعدتاً
ب��ه افزایش جذابیت س��رمایهگذاری
میانجام��د ،پ��س از س��الها
صورتجلس��های در جلس��ه مورخ��ه
 97/07/24تنظی��م و ب��ه تصوی��ب
اعضاء رس��ید ک��ه هدف��ش تعیین
حداقل نرخ مالکانه خدمات و پرهیز
از رقابت مخرب است .این مصوبه از
طری��ق انجمن صنفی ش��رکت های
حمل و نقل ریلی به کلیه اعضاء ابالغ
گردی��د و اعضاء نیز متعهد به اجرای
مفاد آن و نیز مذاکره با مشتریان بر
مبنای این توافق شدند.
نس�بت به جبران کمبود واگن
این کارگ�روه چه اقداماتی انجام
داده است؟
جبران کمبود واگن از دو مس��یر
مختلف مد نظر بوده است.
مس��یر اول ،افزای��ش به��رهوری
ناوگان موجود با اس��تفاده از ایدهی
به اش��تراک گذاری واگنهاست ،که
ب��ه همین منظ��ور نیز جلس��اتی در
کارگ��روه برگزار و در خصوص تبادل
واگن ف��ی مابی��ن اعض��اء کارگروه
تصمیماتی اتخاذ گردیده است.
مس��یر دوم نیز توس��عهی ناوگان و
خرید واگنهای جدید اس��ت که البته

خود تابع درجهی موفقیت شرکتها در
حفظ سطح سودآوری طی ماههای آتی
است .بدیهی است که اگر شرکتها در
ارائهی کرایههای منطقی موفق شوند،
می��ل به توس��عهی ناوگان نیز بیش��تر
میش��ود .الزم به ذکر اس��ت که اخیرا ً
ش��رکت ترکیب حملونق��ل قراردادی
برای تأمین  ۷۵دستگاه واگن دومحوره
کانتینربر با یکی از واگنسازان داخلی
منعقد نموده که طی دو س��ه ماه آتی
این واگنها تحویل خواهند شد.
با توجه ب�ه خ�روج آمریکا از
برج�ام ارزیاب�ی جنابعالی از نظر
فعالیت ه�ای تولیدی و خدماتی
در بخش ریلی چیست؟
تحریمه��ا ،باعث تش��دید فاصلهی
میان هزینههای حمل جادهای و ریلی
ش��ده و از همی��ن روی ،توجیه حمل
ریل��ی برای ب��ازار بس��یار ملموستر و
مش��هودتر از قبل شده است ،تا جایی
که بس��یاری از مشتریان اخیر خدمات
ریل��ی ،ت��ازهواردان ای��ن ب��ازار تلقی

میشوند .به تناسب این تغییرات ،سطح
سودآوری حملونقل ریلی نیز بهتر از
گذشته شده و از این روی به نظر بنده
طی س��الهای آتی به ش��رط حمایت
درس��ت دول��ت و بهوی��ژه در صورت
ارائهی تس��هیالت کمبهره و درازمدت،
شاهد رشد جهشی و بیسابقهی سهم
حملونقل ریلی بار از مجموع عملکرد
حمل بار کشور خواهیم بود.
اساس� ًا ترکی�ب خصوص�ی-
دولتی و یا خصولتی مالکان واگن
چگونه است و سهم خالص بخش
خصوص�ی در ای�ن ترکیب چند
درصد است ؟
ش��رکت ه��ای مالک واگ��ن لبه
کوتاه عمدتاً خصوصی – دولتی یا به
قول ش��ما خصولتی و زیرمجموعهی
ش��رکتهای بزرگ میباشند .سهم
بخش خصوصی واقعی از کل ناوگان
لبهکوتاه کش��ور اندک و کمتر از ۲۰
درصد کل ناوگان اس��ت .دلیل عدم
اقبال بخش خصوص��ی نیز این بوده

که تا کنون فکر خاصی برای سودآور
س��اختن این کسب و کار نشده بوده
و بیش��تر مال��کان واگ��ن ،مأموریت
خدمات رس��انی به شرکت باالدستی
خود را بر عهده داشتهاند.
با ش�رکت های تأمین سرمایه
بانک ه�ا و بیمه ها ب�رای تأمین
نقدینگ�ی در جه�ت توس�عه
ای�ن بخش چ�ه اقدامات�ی انجام
پذیرفته است؟
مک��ررا ً این مذاکرات انجام ش��ده
است و نتیجهی خالصی که میتوانم
از این نشس��تها و مطالع��ات بیان
کنم این اس��ت ک��ه ب��دون ارائهی
تس��هیالت کمبه��ره (با به��رهی زیر
 ۱۰درص��د) و بلندم��دت (با دوران
بازپرداخت حداقل  ۷س��اله) و دارای
دورهی تنف��س حداق��ل یک س��اله،
امکان توس��عهی ناوگان متناسب با
نیاز واقعی کش��ور فراهم نیست .در
واق��ع این بخ��ش ،به دلی��ل مزایای
فراوانی که از نظر مصرف س��وخت و
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کاهش تصادفات و آالیندگی محیط
زیس��ت دارد ،نیازمند تعریف اعتبار
تس��هیالتی خاص از سوی حاکمیت
است و تسهیالت اس��تاندارد تعریف
ش��ده در بانکها و موسسات مالی و
اعتباری دردی از آن دوا نمیکنند.
از نظ�ر تعمی�رات و بازس�ازی
واگن و ایجاد خدمات در راستای
فراهم کردن ایمنی با چه مسائلی
روبرو هستید؟
یک��ی از فرصته��ای مناس��ب
پیش روی ش��رکتهای مالک واگن،
تجمیع تقاض��ای تعمیرات و قطعات
م��ورد نیازش��ان در مقادی��ر انبوه به
منظ��ور کاهش هزین��ه و نیز قابلیت
برنامهریزی بلندمدت تعمیرات است.
هن��وز ت�لاش خاصی ب��رای چنین
توافقی انجام نشده و امیدواریم مانند
توافق خوب حاصل ش��ده در موضوع
تعیی��ن کرایهه��ا و تب��ادل واگنها،
بتوانی��م در زمین��هی تعمیرات انبوه
نیز توفیقاتی داشته باشیم.
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پرونده” همراه با مدیران راه آهن”

گفتگو با محمدپورفخری ،مدیر کل راه آهن هرمزگان:

حمل و نقل ریلی در راه آهن هرمزگان

در سیس��تم حمل و نقل ش��قوق مختلفی داریم که یکی از این شقوق ،حمل و نقل ریلی است .در کنار
این حمل و نقل ،حمل و نقل هوایی و جاده ای را نیز داریم ،اما حمل و نقل ریلی مزایا و برجستگی هایی
دارد ک��ه در دیگر حمل و نقل ها کمتر دیده می ش��ود .کاهش مصرف انرژی و س��وخت،کاهش آلودگی،
ایمنی و  ...از جمله ویژگی های این نوع حمل و نقل است .راه اندازی ناوگان حمل و نقل ریلی با داشتن
نقاط قوت و مزیت های س��ودمند ،زمینه مس��اعدی برای تحقق اهداف کالن اقتصادی اس��تان ها خواهد
ش��د .راه ریلی با برخورداری از ظرفیت های مناس��ب برای ترانزیت کاال ،مزیت صادراتی برای بسیاری از
تولیدات داخلی نس��بت به دیگر روش های حمل و نقل دارد .درهمین خصوص گفتگویی با مدیر کل راه
آهن هرمزگان ،مهندس محمدپورفخری داشته ایم که به آن می پردازیم :
عملکرد راه آهن هرمزگان در
زمین�ه تخلیه و بارگی�ری به چه
میزان بوده است؟
اداره کل راه آه��ن هرم��زگان از
س��ال  93تاکن��ون (طب��ق جداول
پیوس��ت) رون��د روبه رش��د خود را
ش��روع و همچن��ان این رش��د ادامه
دارد بطوریک��ه میانگی��ن عملک��رد
تخلی��ه و بارگیری ای��ن اداره کل از
 569واگن در س��ال  93به میانگین
 906دستگاه در سال جاری افزایش
تقریبا دوبرابری داشته است .
عملکرد تخلی��ه و بارگیری یا تناژ
بار جابجاش��ده در ای��ن اداره کل در
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س��ال  93ب��ه می��زان 13600000
ت��ن ب��وده که در س��ال گذش��ته به
 19200000تن رس��یده و در سال
جاری نیز پیش بینی میش��ود با این
رون��د روبه رش��د به می��زان بیش از
 20000000تن در پایان س��ال بالغ
ش��ود که نش��انگر حدود  47درصد
رشد در س��ال جاری نسبت به سال
 93می باشد.
چه راهکاره�ا و اقداماتی باید
در راس�تای انتقال بار از جاده به
ریل انجام شود ؟
با توجه به فرمایشات مقام معظم
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رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی
و انتقال بار از جاده به ریل ،این اداره
کل ضم��ن افزایش کمیت و کیفیت
خدمات��ی که ارائه میده��د از جمله
کاهش زمان س��یر ،افزایش س��رعت
در واگ��ذاری واگنها ،اقدام به رایزنی
و ایجاد زیرس��اخت ه��ای الزم ریلی
در جه��ت افزایش حمل و نقل ریلی
بشرح ذیل نموده است:
ایجاد سازه های تخلیه و بارگیریبه روش ه��ای مختل��ف و گوناگون
باتوجه به ش��رایط و نوع واگن های
باری بعن��وان مثال :ایج��اد چندین
س��ازه دروازه ای و استقرار جرثقیل

بر روی سازه و تخلیه واگن های لبه
دار حامل مواد معدنی در شش خط
 ،همکاری و ارائه طرح س��اخت سازه
پل تخلیه در ایستگاه مانوری توسط
ش��رکت راه آهن حمل و نقل جهت
تخلی��ه واگن های فله بر ،همکاری و
تامین کوبالژ جهت توسعه و تطویل
خط��وط مجتم��ع معدن��ی و فلزی
خلی��ج فارس  ،هم��کاری و پیگیری
اتص��ال محوط��ه ای بن��در ش��هید
رجایی(آریابندر-خزرقشم-خط نقره
ای-مع��دن داران دلتا-کش��تیرانی
جمهوری اسالمی-س��یلوی گندم و
 )...به ش��بکه سراسری حمل و نقل
ریلی
س��امان دهی خطوط ایس��تگاهمان��وری (خط��وط کلینگ��ر) جهت
افزای��ش میزان تخلی��ه محموالت با
افزایش خطوط و تطویل آنها
پیگیری اح��داث واگن برگرداندر اراضی  200هکتاری
هم��کاری در زمینه نوس��ازی وتجهی��ز خ��ط تخلی��ه موادنفتی در
بندرشهیدرجایی در محوطه بیکران
که برای اولین ب��ار تخلیه موادنفتی
بدین صورت انجام گرفت.
رش�د جابجایی مسافر توسط
راه آهن هرم�زگان به چه میزان
ب�وده و در خص�وص جابجای�ی
مس�افر از نظ�ر زیرس�اخت و
همچنین لکوموتیو و واگن با چه
چالش هایی مواجه هستید ؟
جابجایی مس��افر درس��ال حدود
یک میلی��ون نفر می باش��د که این
اداره کل جه��ت رضایت مس��افران
عزیز عالوه براق��دام به ارائه خدمات
مناس��ب و درخ��ور م��ردم عزی��ز با
پیگیری های مکرر اقدام به برقراری
قطاره��ای مس��افری بندرعب��اس-
مش��هد و بالعکس از حالت یک روز
درمی��ان ب��ه هم��ه روزه و برقراری
مج��دد قطارمس��افری ته��ران-

بندرعباس(3مع��روف به قطار بندر-
یزد-ته��ران) بص��ورت ی��ک روز در
میان منجر به افزایش میزان مس��افر
و تعداد حمل خ��ودرو و خرده بار و
توشه شده است.
اه��م کمبوده��ای پی��ش رو درزمینه حمل مس��افر مربوط به انواع
سالن های مس��افری بازسازی شده
می باش��د ک��ه دارای کف��ش ترمز
چدنی بوده و باتوجه به س��روصدای
زی��اد و ب��وی نامطب��وع و فاصل��ه
 1500کیلومت��ری مس��یر موج��ب
اعتراض تعدادی از مس��افرین شده و
توس��ط این اداره کل مکاتبات الزم
درخصوص اس��تفاده از س��الن های
مناس��ب در این منطق��ه اقدام الزم
معمول شده است.
در رابط�ه ب�ا ارتب�اط راه آهن
با بنادر و تس�هیل و تس�ریع در
بارگی�ری چ�ه اقدامات�ی انجام
ش�ده و با چه چالش هایی مواجه
هستید؟
اداره کل راه آه��ن هرم��زگان ب��ا
تش��کیل جلس��ات منظم و مس��تمر
هفتگ��ی و ماهیان��ه و ارتب��اط های
نزدیک با متولی��ان اداره کل بنادر و
دریانوردی س��عی در همکاری و رفع
موانع موجود و افزایش سهم حمل و
نق��ل ریلی نموده اس��ت که از جمله
اثرات این جلس��ات پیگیری استقرار
درب خروج ریلی و اس��تقرار گمرک
بوده که ساختمان آن در حال احداث
می باش��د که جدول پیوست نشانگر
عملکرد ریلی در بندرشهیدرجایی از
 3میلیون و 550هزار تن سال 93به
 9میلیون 500هزارتن در7ماهه سال
جاری موجب افزایش س��هم ریلی از
 8درصد سال 93به 27درصد طی 7
ماهه  97رسیده است.
از لحاظ زیربنا با چه مشکالتی
روب�رو هس�تید؟ آی�ا در بن�ادر
مس�تقیما کانتینر ه�ای بار روی
واگن ریل قرار می گیرند یا خیر؟
چرا این امر انجام نمی شود؟
هم اکنون نحوه تخلیه و بارگیری
کانتینره��ا در بندرش��هیدرجایی از

کشتی به واگن و یا بالعکس به گونه
ای می باشد که ابتدا با استقرار واگن
ه��ای حام��ل کانتین��ر در خطوط و
محوط��ه های کانتین��ری معروف به
پایانه ریل��ی کانتین��ری از واگن در
محوطه تخلیه و س��پس به کش��تی
منتق��ل و بالعکس کانتینرهای وارده
از کش��تی به  cyو سپس به ترمینال
ریل��ی کانتینری منتقل و س��پس با
انجام تشریفات گمرک و مربوطه به
واگن بارگیری می شود.
رابطه می�ان اداره کل راه آهن
و بنادرو دریانوردی در راس�تای
تس�هیل در تخلی�ه و بارگی�ری
چگون�ه اس�ت و چ�ه اقدامات�ی
در خص�وص همکاری ب�ا بنادر و
توسعه راه آهن انجام شده است؟
باتوج��ه به اینک��ه اداره کل بنادر
و دریانوردی اس��تان شریک تجاری
اس��تراتژیک راه آهن محس��وب می
ش��ود و منافع مش��ترکی با راه آهن
دارد جلسات مش��ترک و فشرده ای
در زمینه افزایش س��هم حمل و نقل
ریلی تاکنون برگزار ش��ده است که
نتیجه آن اتصال محوطه های تخلیه
و بارگیری به ش��بکه ریل��ی ،تجهیز
خ��ط بیک��ران جه��ت تخلی��ه مواد
نفتی و ایجاد کانش��یپ های محوطه
کانتینری از جمله نتایج این جلسات
مشترک بوده است.
جنابعال�ی بفرمایی�د در رابطه
با تخلیه بار از کش�تی تا رسیدن
به واگن ه�ا و بارگیری چه مدت
زمان�ی ب�رای این ام�ر صرف می
ش�ود و در رابطه ب�ا کوتاه کردن
ای�ن زمان چ�ه اقدامات�ی انجام
شده است؟
مدت زمان مج��از تخلیه هرواگن
دربندرش��هیدرجایی  24س��اعت و
مدت زمان بارگیری نیز  24س��اعت
در عملی��ات ریلی پیش بینی ش��ده
است.
در رابطه با حم�ل خرده بارها
بگویی�د آی�ا خرده باره�ا با ریل
حم�ل می ش�ود ی�ا جاده ی�ا به

ص�ورت ترکیبی انجام می ش�ود
در ای�ن زمین�ه ب�ا چه مس�ائلی
روبرو هستید؟
خرده باربا اس��تفاده از واگن های
توش��ه و همراه قطارهای مس��افری
اقدام می ش��ود و در رابطه با موضوع
ترکیبی شدن خرده بارها نیز توسط
ای��ن اداره کل و پیمان��کار خرده بار
و مدیریت پس��ت اس��تان تش��کیل
جلسات و اتخاذ راهکارهای مناسبی
از جمله انتقال خرده بار از انبارتوشه
راه آه��ن به س��ایر شهرس��تان ها و
بالعکس معمول شده است.
چه اهدافی در خصوص توسعه
خطوط ریلی استان طراحی شده
و ت�ا چه می�زان عملیاتی ش�ده
است؟
جهت افزایش س��هم حمل و نقل
ریلی اس��تان ای��ن اداره کل اقدام به
دریاف��ت و موافق��ت ایج��اد خطوط
ریل��ی جدی��د نم��وده ک��ه از جمله
خط آریاترابر بن��در در حال احداث
زیرسازی ،خط پاالیشگاه نفت ستاره
که موافقت کمیته ایس��تگاهها اخذ
شده  ،خط سیلوی سیرجان،شهرک
صنعت��ی س��یرجان و منطق��ه 200
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هکت��اری بندرش��هید رجایی نیز در
دس��ت پیگیری است ،مجوز انشعاب
کارخانه آلومینی��وم المهدی ،مجوز
انشعاب محوطه مربوط به ذوب آهن
اصفهان ،اتصال سایت ها و انبارهای
مرب��وط ب��ه آریاتربندر-خزرقش��م-
س��یلوی روباز تخلیه و خط نقره ای
و ....به خطوط ریلی .
راه آهن این اس�تان در زمینه
ترانزی�ت ،ارزآوری و ایج�اد
اش�تغال و توس�عه اقتصادی چه
تدابیری اندیشیده است؟
در سال های گذش��ته با پیگیری
ای��ن اداره کل بس��یاری از محوط��ه
ه��ای بندرش��هیدرجایی به ش��بکه
ریلی متصل ش��ده و امکان تخلیه و
بارگیری محم��والت ترانزیت روزانه
صدها واگن فراهم ش��ده اس��ت که
در نتیج��ه باافزایش خط��وط تخلیه
و بارگیری و افزایش تعداد ش��رکت
ه��ای ف��ورواردری و بی��ن المللی و
افزای��ش روزان��ه عملک��رد ترانزیت
شاهد اش��تغال تعداد زیادی کارگر و
مسئول و متصدی در این مورد بوده
ایم.
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پرونده “حوزه لکوموتیو”

گفتگو با نورالدین علی آبادی ،مدیرعامل شرکت پرس ریل:

مشکالت ناشی از نوسانات ارز برای شرکت های خصوصی ریلی ؛

آیا دسترسی به ارز نیما وجود دارد؟

الهام زرقانی

محدودی��ت منابع ،مس��ائل تحریم ،وجود پروژه ها و س��ازمان
موازی در بخش های مختلف ،عدم پرداخت تس��هیالت مناس��ب و
بس��یاری مس��ائل دیگر می تواند موجب عدم توسعه یافتگی بخش
ریلی باش��د .حمل و نقل ریلی صنعت بسیار تاثیر گذاری است لذا
برنام��ه ریزی و مدیریت از نظ��ر اقتصادی می تواند نقش مهمی در
این صنعت داشته باشد.
می دانیم که ورود بخش خصوصی به این صنعت جوان اس��ت
اما بخ��ش دولتی هنوز به تعامل با بخ��ش خصوصی عادت نکرده
و عمال به واس��طه ویژگی های حوزه های ریلی دس��ت شرکت ها
بس��ته اس��ت .با افزایش ظرفیت و س��رمایه گذاری جدید در بخش
های مختلف از جمله لکوموتیو می توان رشد حمل و نقل ریلی را
افزایش داد .در همین رابطه انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل
ریل��ی گفتگویی با نورالدین علی آبادی ،مدیر عامل ش��رکت پرس
ریل داشت که به شرح آن می پردازیم:
جنابعالی مختص�ری در رابطه
با نوع فعالیت ش�رکت پرس ریل
بفرمایید؟
شرکت پرس ریل در سال 1379
تاسیس شده است ،خصوصی سازی
در راه آهن با بحث واگن ش��روع شد
و قرار بود کل واگن ها واگذار ش��ود
و این عملیات از س��ال  74تا س��ال
 78ادام��ه داش��ت ،کل واگذاری در
بخش باری و مس��افری انجام ش��د،
در بخش ب��اری  90درصد واگذاری
تحقق پیدا کرد و در بخش مسافری
با تاخیر انجام شد ،در نهایت شرکت
رجا به نوعی خودش خصوصی ش��د،
مقرر ب��ود پس از خصوصی س��ازی
رجا ،خصوصی سازی لکوموتیو انجام
شود که متاس��فانه با تاخیر بسیاری
مواجه ش��د ،ش��رکت پرس ریل در
همان سال ها با هدف ورود به بخش
لکوموتیو تش��کیل شد .از سال  78با
این طرح که  22دس��تگاه لکوموتیو
را وارد سیس��تم کن��د آغ��از به کار
کرد و ب��ه دلیل اینک��ه لکوموتیو بر
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اساس سفارش های داده شده تولید
می ش��ود و ب��ه اینگونه نیس��ت که
لکوموتیوها آماده فروش باش��د قرار
ش��د از یک سو ش��رکت دالیان و از
سوی دیگر شرکت واگن پارس اراک
در قالب یک کنسرس��یوم به عنوان
فروش��نده باش��ند و ش��رکت پرس
ریل خریدار باش��د ،این کنسرسیوم
تش��کیل ش��د و قرارداد در خصوص
 22دستگاه بسته ش��د و در مرحله
اول مقرر ش��د تعدادی لکوموتیو به
عن��وان لکوموتیوه��ای نمون��ه وارد
مجموعه شود و در منطقه مورد نظر
م��ا کار کند و پس از رف��ع ایرادات
تولید انبوه اجرایی ش��ود ،در مرحله
اول ب��رای خرید نمون��ه ها از طریق
بان��ک ملت ال س��ی باز ش��د که با
تحریم ها مواجه شدیم و بانک ملت
نتوانس��ت ادامه دهد و فروشنده هم
با مش��کالتی روبرو بود و آن ال سی
متوقف شد و تا رفع مشکالت ،زمان
زیادی را طی کرد و تا سال  91طول
کشید که در آن سال از طریق بانک
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صنعت و معدن دو دستگاه لکوموتیو
نمونه را وارد کردیم ،این دو دستگاه
در حال کار و بررس��ی می باشد .در
مرحله تس��ت ایرادات نمایان شده و
به فروش��نده انتقال داده ش��د و در
حال انج��ام کارهای ق��رارداد خرید
 22دس��تگاه لکوموتیو هستیم ،البته
به بانک صنع��ت و معدن و از طریق
صندوق توسعه ملی برای  30میلیون
یورو اعتبار معرفی شده ایم و مراحل
را برای فعال شدن خرید  22دستگاه
طی می کنیم.
وضعیت مالی شرکت در خرید
لوکوموتی�و چگونه ب�وده و با چه
چال�ش هایی در این مورد مواجه
بوده اید؟
مهمترین مس��ئله در حمل و نقل
ریلی آن اس��ت که ای��ن مد حمل و
نقل هیچ توجیه اقتصادی مناس��ب
ندارد و سبب می ش��ود انگیزه الزم
برای س��رمایه گذاری در این بخش
وجود نداش��ته باشد ،در تامین مالی

در مرحل��ه اول قرار ب��ود که ما را به
صندوق توس��عه ملی معرفی کنند و
گفتند وام ارزی می باشد و بازگشت
آن هم ارزی می باشد که اصال برای
ما امکان پذیر نبود که اگر قبول می
کردی��م امروز مجبور به بازگش��ت 3
برابر سرمایه می شدیم ،در عین حال
موضوع درآم��د لکوموتیو در مراجع
مختلف مطرح ش��د ک��ه چگونه می
توانیم اقتصادی مناسب داشته باشیم
یکی از آن مراجع شورای رقابت بود.
ما در شورای رقابت موضوع را مطرح
کردیم و شورای رقابت اعداد و ارقام
را از ما خواس��ت و فرمولی پیشنهاد
کرد برای اینکه سهم لکوموتیوداران
از آن مشخص ش��ود .اما اعدادی که
شورای رقابت در آن مرحله به عنوان
س��هم لکوموتیو از حمل و نقل قرار
داد م��ورد قبول راه آهن و وزارت راه
نبود گرچه راه آهن همیش��ه یکی از
بزرگترین مشکالتش بحث لکوموتیو
ب��ود .لکوموتی��و به صورت متوس��ط
ساالنه  100هزار دالر هزینه تعمیرو

نگه��داری دارد و ای��ن ع��دد بزرگی
اس��ت .فرض کنید مقرر باشد تعداد
 600دس��تگاه لکوموتیو تعمیر شود
یعنی حدود  60/000/000دالر که
هزینه بس��یاری است و راه آهن نمی
تواند این هزینه زیاد را متقبل شود.
تقریب��ا  70درصد از کل اعتبارت راه
آه��ن را لکوموتیو مصرف می کند و
ب��ه دلیل اینکه اعتب��ارات جاری نیز
جوابگو نیس��ت مجبور هستند وارد
اعتب��ارت طرح و عمرانی ش��وند و با
توجه ب��ه تمامی این مش��کالتی که
وجود داش��ت راه آهن حاضر نش��د
که س��همی را ک��ه ش��ورای رقابت
تعیی��ن ک��رده بود بر عه��ده گیرد و
در نهایت با انج��ام مذاکرات متعدد
به ع��ددی رس��یدیم ک��ه از عددی
که ش��ورای رقاب��ت تعیین کرده بود
خیلی پایین تر بود .بنابراین سرمایه
گذاری کامل بخش خصوصی در این
مجموعه امکان پذیر نیست و باید با
حمایت های دولتی باش��د که قطعا
این حمایت های دولتی به نفع دولت
اس��ت ،جایی که دولت مجبور است
لکوموتیو را با این هزینه باال خودش
خریداری کن��د و هزینه های زیادی
را برای نگه��داری لکوموتیو متحمل
ش��ود بهتر اس��ت بخ��ش خصوصی
باشد تا بتواند بهره برداری بهتری را
انجام دهد .خوشبختانه چند شرکت
خصوصی در این رابطه شکل گرفته
ان��د و کار می کنند که این ش��رکت
ها حدود  20درصد از لکوموتیوهای
موج��ود در ش��بکه ریل��ی و نزدیک
به  120دس��تگاه متعل��ق به بخش
خصوص��ی می باش��د ک��ه این 120
دستگاه متناسب با سهمشان ،حمل
ندارن��د یعنی اگر قرار اس��ت که 20
درصد س��هم حمل داشته باشند این
میزان س��هم را ندارند و خیلی بیش
از آن است و این مقوله ناشی از بهره
وری و تامین و نگهداری مناس��ب و
کاربری مناس��ب لکوموتیو است که
بخش خصوصی انج��ام می دهد .ما
کم��اکان ب��ه دنبال آن هس��تیم که
مشکل س��رمایه گذاری را حل کنیم
و در مورد موضوع مرجوع کردن ارز
دریافتی از صندوق توس��عه ملی نیز

در نهای��ت مصوبه ای را هیئت دولت
ب��رای صندوق توس��عه ملی تصویب
نمود که برای شرکت های ریلی می
توانند به ارز وام بگیرند اما برگش��ت
آن به ریال باشد .
راه آه�ن خود مالک لکوموتیو
اس�ت ،به عنوان مالک لکوموتیو
ب�ا راه آه�ن با چه چال�ش هایی
مواجه هس�تید ،آیا رقابتی میان
راه آهن و بخش خصوصی در این
حوزه وجود ندارد؟
راه آه��ن ب��ه عن��وان خری��دار
انحصاری خدمات است و مدیریت و
راهبری همه لکوموتیوها را بر عهده
دارد .یعنی بخش خصوصی در خیلی
مواق��ع نم��ی داند ک��ه لکوموتیوش
درکدام مس��یر در س��یر است یا چه
واگن��ی را حم��ل می کن��د؟ قانون
دسترس��ی آزاد اینگون��ه پیش بینی
کرده اس��ت که شرکت ها می توانند
قطار کامل تشکیل دهند و همچنین
ظرفی��ت خریداری کنند اما راه آهن
این نقش ها را تا ام��روز اجرا نکرده
اس��ت و عمال خ��ود راه آه��ن بهره
برداری می کند ،از س��وی دیگر راه
آهن به نحوی ش��رکت ها را تضمین
کرده اس��ت ،به عنوان مثال در مورد
شرکت پرس ریل تضمین کرده است
که  273هزار تن کیلومتر در روز به
ازای لکوموتی��و مع��ادل ب��ار خالص
حم��ل کن��د ،یعن��ی لکوموتیوهای
موج��ود این ش��رکت بای��د در روز
 500هزار تن کیلومت��ر بار جابه جا
کن��د که البته تا ح��د زیادی محقق
نخواهد ش��د و شرکت ها از آن ضرر
ه��م خواهند کرد ،از س��وی دیگر به
دلی��ل موضوع ع��دم پذی��رش نرخ
شورای رقابت و نرخ پایین تر ،بخش
خصوص��ی انگیزه ای برای حضور در
این بخش را ندارد.
عمر ناوگان لکوموتیو باری در
کش�ور چند سال اس�ت؟ از نظر
تعمی�ر و نگه�داری لکوموتیوها
در چه وضعیتی هستید؟ با توجه
به این که وضعیت نقدینگی زیاد
خوب نیس�ت و به دلیل نوسانات

ارز و وجود تحریم های تحمیلی
آیا نگهداری و تعمیرات به موقع
صورت میگیرد؟
یک دس��تگاه لکوموتیو س��االنه
 100ه��زار دالر هزین��ه تعمی��ر و
نگه��داری دارد ،بخش مهم و بزرگی
از آن هزین��ه ه��ای ارزی هس��تند،
ح��دود  60درص��د از ای��ن رقم باید
ب��ه صورت ارز کامل پرداخت ش��ود.
بنابراین افزایش نرخ ارز تاثیر بس��یار
زیادی را در قیمت تمام شده و هزینه
ش��رکت های حمل و نق��ل دارد .در
رابطه با مدت زمان عمر لکوموتیوها
باید بگویم که لکوموتیوهایی که راه
آه��ن دارد حدود  35س��ال از عمر
آن ه��ا م��ی گ��ذرد البته ب��ا حضور
لکوموتیوهای زیمنس س��ن ناوگان
پایی��ن آم��د .لکوموتیوه��ای بخش
خصوصی هم بخش عمده اش دست
دوم بود که شاید حدود  70درصد از
لکوموتیوهای بخش خصوصی دست
دوم ب��ود و  30درصد لکوموتیوهایی
ب��ود که نو بودند و از چین خریداری
ش��ده بود ،در نتیجه س��ن متوسط
لکوموتیوهای راه آهن حتی با ترکیب
بخش خصوصی و دولتی از  25سال
پایین تر نمی آی��د و برای لکوموتیو
سن باالیی است و هزینه های باالیی
را در خصوص تعمیرو نگهداری در بر
می گیرد ،همین موضوع موجب می
ش��ود کار کردن در این بخش خیلی
اقتصادی نباش��د و مش��کالتی را به
همراه داشته باش��د ،با تحریم هایی
ک��ه پیش آمد باید بپذیریم که گران
شدن ارز مش��کالت بسیاری را برای
این بخ��ش ایجاد کرد،البته ش��بکه
بانک��ی این نوی��د را داده ک��ه از ارز
نیما می توان اس��تفاده کرد اما هنوز
شرکتی ارز نیما دریافت نکرده است
و مجبور هس��تند از ب��ازار آزاد تهیه
کنند که مشکالتی را در نوسان ارز و
باال بودن قیمت و همچنین مشکالت
تهیه ارز به همراه دارد.
در مقایس�ه با کش�ورهای هم
سطح ،وضعیت حمل و نقل ریلی
در کش�ور در چه جایگاهی قرار
دارد؟
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چندین فاکت��ور وجود دارد ،یکی
از فاکتورها ش��اخص ط��ول خطوط
و جمعیت اس��ت که شاخص مهمی
است که به ازای هر یک میلیون نفر
جمعیت کشور این شاخص چه میزان
است؟ به عنوان مثال در روسیه 845
متر به ازای هر یک میلیون نفر خط
دارد و از باالتری��ن تراک��م برخوردار
اس��ت .امریکا  733متر اس��ت ،اروپا
 625مت��ر ،آفریق��ا  ،225آس��یای
ش��رقی  223متر ،ای��ران  129متر
که ش��اخص پایینی داری��م با توجه
به اینکه کش��ور گس��ترده ای داریم،
دولت در س��ال های گذش��ته بسیار
ت�لاش کرده طول خط��وط را اضافه
کند و بر اساس چش��م انداز 1400
قرار ب��وده که ما  25ه��زار کیلومتر
خط راه آهن داشته باشیم که الزمه
آن ای��ن بوده که س��الی حدود 700
کیلومتر خط احداث کنیم که موفق
نبوده ایم ،امروز در بهترین ش��رایط
حدود  12هزار کیلومتر خط راه آهن
داریم و عدد خوبی نیس��ت و راضی
کننده نیست ،بر اساس شاخص مقرر
بوده ما حدود  160میلیون مس��افر
در  1400حمل کنیم که عدد واقعی
بس��یار پایین اس��ت ،مق��رر بوده که
س��هم بار  30درص��د از کل حمل و
نقل را ری��ل برعهده بگی��رد و مقرر
بوده س��الی یک درصد افزایش سهم
در حمل و نقل ریلی داش��ته باشیم
که متاس��فانه سهم ما از سال 1376
ت��ا  1390روبه کاهش ب��وده و به 7
درصد رسیده که سهم بسیار کاهش
یافته اس��ت .از نقطه نظر عملکردی
که قرار بوده طبق برنامه  5س��اله به
 90میلیون تن برس��یم اصالحیه ای
روی آن انج��ام ش��د و پایین آوردند
اما در نهایت حتی نس��بت به برنامه
عملکردی بس��یار پایین هستیم .می
توان گفت به هیچکدام از ش��اخص
ها نرس��یده ایم .از نقطه نظر س��هم
در توس��عه ملی در دنیا بین  6تا 12
درصد از تولید ناخالص ملی را حمل
ونقل تشکیل می دهد ،ما در بهترین
ش��رایط  6درصد هس��تیم که عدد
راضی کننده ای نیست.
توس�عه حم�ل و نق�ل ریل�ی
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جای�گاه و س�همی باال در رش�د
اقتص�اد مل�ی دارد از دالیل این
توس�عه نیافتگی چه مواردی می
باشد؟
مصرف س��وخت ریلی یک هفتم
ج��اده می باش��د یعنی م��ا حدود 8
سی س��ی درهر تن کیلومتر سوخت
مص��رف م��ی کنیم ام��ا در جاده
حدود  50س��ی س��ی می باش��د و
عدد باالیی اس��ت .هنگامیکه قیمت
س��وخت ع��دد باالی��ی نیس��ت این
شاخص به هیچ عنوان خود را نشان
نم��ی دهد م��ا هنگامی م��ی توانیم
مزیت هایمان را نشان دهیم که این
مزیت اعتبار داش��ته باشد و محاسبه
ش��ود .ما متاس��فانه در حمل ونقل
ریل��ی از ای��ن برتری خود اس��تفاده
نکردیم اگر حمل ونقل ریلی در اروپا
مطرح است و توسعه این بخش برای
آن ها اهمیت دارد علتش این اس��ت
که شاخص هایی همانند آلودگی ها
ب��رای آن ها اهمیت دارد ،آن ها این
فرض را دارند که آلودگی هوا ساالنه
به عن��وان مث��ال  100میلیون دالر
ضرر می رس��اند و ب��رای جبران آن،
توس��عه حمل و نقل ریلی را سرعت
می بخش��ند ،اما ما هر روزه مس��ائل
و مش��کالتی که در خصوص آلودگی
هوا ایجاد می شود می بینیم اما برای
آن ش��اخص عددی نداریم .در رابطه
با موضوع سوخت نیز باید بگویم که
س��وختی که در خلیج فارس یک و
نیم دالر اس��ت با مبلغ چند س��نت
به دس��ت م��ردم می رس��د بنابراین
هنگامیکه یک کامیون به بندرعباس
می رود و بر می گردد و حدود هزارو
دویس��ت لیتر می سوزاند این میزان
مصرف س��وخت در شاخص های ما
مطرح نیس��ت به همین دلیل انگیزه
ای ه��م برای توس��عه حم��ل و نقل
ریلی وجود ندارد .دولت در خصوص
توس��عه حمل و نقل ریلی به اشتغال
مستقیم غیر مستقیم را هم مد نظر
دارد و ب��رای حل مش��کل اش��تغال
بدون اینکه در نظر بگیرد ش��غل ها
چ��ه زی��ان هایی را م��ی تواند در بر
داش��ته باش��د به حمل ونق��ل ریلی
توجه چندانی نمی کند.
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چش�م ان�داز توس�عه حمل و
نقل ریل�ی را چگونه ارزیابی می
کنید؟
ما ناگزیریم که حمل و نقل ریلی
را توس��عه دهی��م ،تقریب��ا در تمام
برنامه های توس��عه باید حمل و نقل
ریلی توس��عه پیدا کن��د و به صورت
صریح قید ش��ده اما رشد این بخش
به کندی صورت م��ی گیرد ،احداث
در ساالنه  250تا  300کیلومتر برای
کش��ور ما کافی نیس��ت ،تا ما به 25
هزار کیلومتر برس��یم  .اکنون وزارت
راه چندین هزار میلیارد بدهی دارد و
چگونه با این وضعیت می تواند پروژه
جدیدی را ش��روع کند؟ من فکر می
کنم ب��ا بودجه  60ه��زار میلیاردی
که برای طرح ه��ای عمرانی در نظر
گرفت��ه اند بودجه ای باقی نمی ماند
ت��ا طرح جدی��دی را ش��روع به کار
کنند.
انجم�ن ه�ا چه نقش�ی را می
توانند در تسهیل امور این بخش
و رفع مش�کالت ش�رکت ها ایفا
کنند؟
تعامل دولت ب��ا نهادهای مردمی
خیلی جدی نیست و اینگونه سازمان
ه��ای مردم نهاد را معموالً س��ازمان
های دولتی به رسمیت نمی شناسد
که این مش��کل بزرگی اس��ت که به
دولت وارد می ش��ود و سازمان های
مردم نه��اد در اکثر تصمیم س��ازی
های ساختار دولت نقش جدی ندارد
و برخ��ورد جدی نمی ش��ود .انجمن
نیز همین وضعی��ت را دارد و تالش
بس��یار می کند تا ای��ن پل ارتباطی
وجود داش��ته باش��د و خواسته های
بخش را ارائ��ه کند اما در راه آهن و
پیک��ره دولت این مقوله جایی ندارد.
گرچ��ه در قانون دسترس��ی آزاد به
شبکه ریلی حضور انجمن دیده شده
اما معموالً تصمیم ها بدون اخذ نظر
از بخش و س��ازمانهای و تشکل های
مردم نهاد انجام می شود .
بدون تردید یکی از موضوعات
مهم و چالش�ی طی دو دهه اخیر
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اج�رای برنامه خصوصی س�ازی
در بخ�ش ریل�ی بوده اس�ت اما
همچن�ان ای�ن امر ناتم�ام مانده
اس�ت ،با چه چالش هایی در این
خصوص مواجه هستید؟
ش��رکت راه آه��ن در ابت��دای
خصوصی س��ازی تمایل ب��ه حضور
بخش خصوص��ی در ای��ن مجموعه
را نداش��ت زیرا خ��ود را کامال تافته
جدابافت��ه ای م��ی دانس��ت و خود
را فق��ط در قال��ب ی��ک ش��رکت با
س��اختاری کامال دولتی می دانست
و تمام مجموعه خدماتش را خودش
مهیا م��ی کرد به همی��ن دلیل این
مجموعه نمی توانس��ت به این شکل
ادامه پی��دا کند و باید س��اختار آن
اصالح می ش��د ،اصالحات از س��ال
 60در راه آهن شروع شد و خدمات
آسان تر واگذار ش��د به عنوان مثال
س��ازمان بوفه و رس��توران ها واگذار
ش��د ،حمل و نقل مسافری در قالب
یک شرکت واگذار شد ،دانشکده راه
آهن برای تربیت نیروی انس��انی در
راه آهن ش��کل گرفت و از مجموعه
آموزش��ی راه آهن فاصله گرفت و از
س��ال  70بحث واگ��ذاری واگن ها
و تاس��یس ش��رکت های خصوصی
مطرح ش��د و ب��رای اینک��ه این امر
محقق ش��ود راه آهن ای��ن کار را با
ش��رکت های دولتی ش��روع کرد به
همین دلیل ش��رکت فوالد مبارکه،
ذوب آه��ن ،ایران خودرو ،س��ایپا به
عنوان شروع کننده خصوصی سازی
وارد بخ��ش ش��دند و ش��رکت های
خصولتی ش��کل گرفت .شرکت های
خصولتی برای ش��روع خوب بود اما
برای ادامه مناس��ب نبود و همچنان
شرکت هایی که کار می کنند تحت
عنوان شرکت خصوصی شرکت های
خصولتی هستند و حدود  60درصد
از امکاناتی که در راه آهن وجود دارد
در اختیار این ش��رکت ها می باشد.
اکن��ون راه آه��ن باید مش��وق های
الزم را ب��رای ورود بخ��ش خصوصی
مهی��ا کند و به س��مت اجرای کامل
قانون دسترسی آزاد برود و واگذاری
لکوموتیو را جدی تر بگیرد تا بخش
خصوص��ی وارد ش��ود و راه آه��ن از

نقش یک شرکت خارج شود و بتواند
نقشی را که بقیه سازمان ها بر عهده
دارد همانن��د س��ازمان هواپیمای��ی
کش��وری و  ...ایفا کند و همانند این
س��ازمان ها که خود امکاناتی ندارند
و فق��ط نقش حاکمیت��ی و مدیریت
حم��ل و نقل را برعه��ده دارند عمل
کن��د و در ای��ن ص��ورت م��ی تواند
نوانمند شود.
اگر ب��ا وضعیتی که ام��روز داریم
و ب��ا وج��ود تحری��م ه��ا ،خصوصی
س��ازی انجام نمی شد و راه آهن می
خواست مسئولیت همین تعداد واگن
را برعهده بگیرد نمی توانس��ت ادامه
ده��د .مدیریت و هزین��ه های 25
هزار واگن و  2هزار س��الن مسافری
بسیار دشوار است .شاید یک قسمت
از مش��کالتی ک��ه ام��روز راه آه��ن
دارد حض��ور بخش خصولتی باش��د
و ش��اید به دلیل ع��دم اجرای کامل
قان��ون در ارتباط با واگذاری باش��د
که قطار کامل تش��کیل نشده است
و مس��ئولیت بهره ب��رداری بر عهده
راه آهن باقی مانده اس��ت و راه آهن
نقش خودش به عنوان یک رگوالتور
به جای آنکه وظیفه حاکمیتی خود
را انجام دهد در اجرا وارد می شود.
سخن آخر :مطبوعات تخصصی
باید ق��وی تر ش��وند و مس��تقل تر
باش��ند و بتوانند در تصمیم س��ازی
ها نقش داش��ته باشند از تصمیمات
اش��تباهی که می تواند اتخاذ ش��ود
جلوگیری کنند .مواردی هس��ت که
در حوزه حمل و نقل در حوزه ریلی
تصمیمات اشتباهی انجام شده اما با
فشارهای خارج از حیطه کارشناسی
و دخال��ت ه��ای سیاس��ی مانن��د
نماین��دگان مجلس ای��ن کار انجام
ش��ده و یا در احداث بنادر و فرودگاه
ها تصیماتی که گرفته می ش��ود در
اولویت نیس��ت و برای جلوگیری از
ای��ن تصمیم��ات اش��تباه ،دولتی ها
خیلی کاری نمی توانند انجام دهند
و نم��ی توانند مقابل��ه کنند و کاری
اس��ت که مطبوع��ات تخصصی می
توانن��د وارد ش��وند و ای��ن مقابله را
انجام دهند.

پرونده”همراه با اتاق بازرگانی”

گفتگو با نادر سیف معاون تشکل های اتاق بازرگانی،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران:

نقش اتاق های بازرگانی ،صنایع و معادن
در توسعه اقتصادی کشور

تش��کلها و انجمن های موج��ود در عرصه تولید و تجارت در
صورت هماهنگی و تعامل بیشتر می توانند کشور را در مسیر رشد
اقتصادی یاری کنند .هر چند راهکارهایی مانند طرح تحول اقتصادی
و هدفمندک��ردن یارانه ها در کنت��رل چرخه اقتصاد ایران مفید بوده
است ،اما برای رسیدن به اهداف سند چشمانداز باید بیش از گذشته
نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور و دستیابی به رشد اقتصادی
مطلوب پررنگتر ش��ود .در این میان می توان تشکل ها را به عنوان
نه��ادی قدرتمند و تاثیر گذار در اقتصاد ایران دانس��ت .با تعامل و
هم��کاری دو بخش دولتی و خصوصی و با به کارگیری تمام توان
و همچنین اس��تفاده از کلیه مراکز تحقیقاتی و دانش��گاهی میتوان
برنامه جامعی را به دور از بخش��ی نگری تدوین و بدین وسیله نظر
ه��ر دو بخش را جلب ک��رد .بنابراین اقتصاد و صنعت ایران نیاز به
تبادل افکار بیش��تر میان دو بخش دولتی و خصوصی دارد تا با این
تعامل بتوان به رتبه اول اقتصادی در منطقه دس��ت یافت .اتاق های
بازرگان��ی و صنایع و معادن با حضور اف��رادی فعال و پویا هرروز
در حال فعال تر ش��دن درعرصه اقتصادی کشور است و برگزاری
جلس��ههای کاری با وزیران اقتصادی دولت و برگزاری جلس��ات
کمیس��یون های تخصصی با وزارتخانه های اقتصادی نشان از عزم
جدی اتاق برای حضور بیش��تر در اقتصاد ایران دارد .اعضای اتاق
با ارایه پیشنهادات و راهکار های مناسب در مسیر توسعه اقتصادی
حرک��ت می کنن��د و با تقویت روابط خارجی با کش��ورهای دیگر
فعالیت های تولیدی و صنعتی را رونق می بخشند .به همین منظور
گفتگویی با نادر س��یف معاون تش��کل های اتاق بازرگانی،صنایع،
معادن و کشاورزی ایران داشته ایم که به آن می پردازیم:
تاثیر ش�کل گیری تش�کل ها
در افزای�ش مطالب�ه گری بخش
غیر دولتی را چگونه ارزیابی می
کنید؟
معاونت تشکلهای اتاق بازرگانی
ایران ب��ا رویکردی کام� ً
لا هدفمند
ب��ه عنوان نه��اد ناظ��ر ب��ر فعالیت
تش��کلهای اقتصادی توانسته است
همزمان با برنامه ریزی مدون اهداف
ویژهای را برای تشکلهای اقتصادی
از لح��اظ ماهی��ت و عملکرد تعریف
کند.
درواق��ع اگر مطالب��ات قانونی از

طریق تش��کلها دنبال ش��ود ،قطعاً
خیل��ی زودتر به نتیجه میرس��د .از
طرفی اگ��ر در تش��کلها نیز درصد
باالت��ری از ج��ذب اعضا را داش��ته
باش��یم ،قدرت البیگری و چانهزنی
افزای��ش پی��دا میکن��د و همچنین
میتوانن��د به اهداف��ی که برای خود
تعریف کردهاند ،خیلی سریعتر دست
پیدا کنند.
بخش خصوصی اقتصاد کش��ور و
تش��کلها که نمایندگان این بخش
هس��تند ،یکی از ارکان مهم توسعه
اقتصادی بهشمار میآیند .تشکل ها

می توانن��د با رایزنی برای رفع موانع
تولید رقابتی و ارتقای ش��اخص های
محیط کس��ب و کار ،به فراهم شدن
زمینه رش��د و شکوفایی فعالیتهای
اقتص��ادی داخل��ی توس��ط بخ��ش
خصوصی کمک کنند.
س�ازو کارهای اتاق ایران برای
ارتق�ای کمی و کیفی تش�کل ها
چیست؟
خوش��بختانه چند س��الی اس��ت
که همه فعالیته��ای اتاق هدفمند
و برنامه محور ش��ده اس��ت و حتی
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نظام بودجهریزی اتاق نیز تابع مدل
«بودجه برنامهای» اس��ت .به همین
جه��ت قب��ل از هرس��ال برنامههای
هر ح��وزهای را تدوین کرده و با نظر
اعض��ا هیئترئیس��ه اصالحات الزم
انجام میشود .از طرفی اتاق در دوره
هش��تم ،رویکردهای کالنی هم دارد
که برنامههای هر حوزه در اتاق باید
مبتنی بر آن رویکردها باشد .درواقع
 ۲نوع برنامه ش��امل برنامه اجرایی و
برنامه رویکردی وجود دارد.
ات�اق ای�ران در پیاده س�ازی
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نظ�ام ارزیابی تش�کل ه�ا که از
سال  1396آغاز کرده است ،چه
اهدافی را دنبال می کند؟
س��ال گذش��ته ب��رای اولی��ن بار
در تاری��خ کل کش��ور و تاری��خ اتاق
بازرگان��ی ،بحث ارزیابی و رتبهبندی
تش��کلهای اقتص��ادی را ش��روع
کردیم .ای��ن برنامه ،ب��ه عقیده من
یکی از مهمترین اقداماتی بود که در
حوزه تشکلها مغفول مانده بود و از
طرف تشکلها نیز با استقبال خیلی
خوبی مواجه ش��د و نهایتاً با پوشش
 ۹۵درصدی ،تش��کلها را ارزیابی و
رتبهبندی کردیم.
از مهمتری��ن معیاره��ا ی��ا اهداف
ای��ن ارزیاب��ی و رتبهبن��دی این بود
که اتاق نسبت به س��طح توانمندی
تشکلها ش��ناخت پیدا کرد و دیگر
اینکه تش��کلها نیز به ی��ک ارزیابی
از خودش��ان دس��ت پیدا کردند .که
میتوانن��د ب��ر همین اس��اس برای
ارتقای خود برنامهریزی کنند.
مراح��ل ارزیابی :خ��ود اظهاری،
ممی��زی خصوص��ی ،برآورد س��هم
تشکلها از اقتصاد ملی.
معیارها :حکمران��ی ،تأثیرگذاری
بر سیاستها ،عضویت ،تنظیم گری،
خدمات.
شاخصها :استراتژی و برنامهریزی،
رهبری ،ساختار سازمانی ،روشهای
تأمی��ن مالی ،ج��ذب اعضای جدید،
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آموزش توسعه بازار ،گرفتن کمک از
نهادهای حکومت ،تسهیل گری ،آمار
و اطالعات صنعت ،صدور مجوزهای
قانونی و ...
ه��دف دیگر پ��روژه مذک��ور این
اس��ت ک��ه ات��اق بتوان��د برنامهها و
حمایته��ای خود را مبتنی بر نتایج
ارزیاب��ی و رتبهبن��دی هدفگذاری
کند و همچنین با شناخت توانمندی
تش��کلها از آنه��ا اس��تفاده نماید.
ادامه این ارزیاب��ی و رتبهبندی یکی
از اهداف ما است که مرحله دوم این
کار را پیش ببریم.
البته از این موضوع غافل نش��ویم
ک��ه با توج��ه به اینکه همیش��ه این
ارزیابی و رتبهبن��دی به همراه خود
بحث تفحص ی��ا مچگیری هم دارد.
ما خیل��ی تالش کردیم که واقعاً این
نگاه در تش��کلها ایجاد نش��ود زیرا
ن��گاه اتاق واقع��اً این نب��ود و کام ً
ال
بر اس��اس اعتم��اد صددرص��دی به
تش��کلها و بر اس��اس خود اظهاری
جل��و رفتی��م .خوش��بختانه برنام��ه
رتبهبندی تش��کلها را ب��ا همراهی
خ��وب تش��کلها در س��ه مرحل��ه
جل��و بردیم .مرحل��ه اول بحث خود
اظه��اری ،دریاف��ت مس��تندات و
جلس��ات حضوری با گ��روه ارزیابی
اتاق جه��ت رفع ابهام��ات بود .یکی
از معیاره��ای این برنامه بحث جذب
حداکثری اعضا بود.
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جای�گاه ات�اق ای�ران در ارتقا
کمی و کیفی تش�کل های حوزه
حمل ونقل را چگونه ارزیابی می
کنی�د؟ آیا اتاق توانس�ته اس�ت
پی�ام و انتظ�ارات فعالین بخش
حم�ل و نق�ل را ب�ه دولتمردان
برساند؟
توانمن��دی ،س��اماندهی و تقویت
تش��کلها یکی از تکالی��ف مهم اتاق
ایران در قبال تشکلها است که باید
سرلوحه برنامههای اتاق قرار گیرد و
الزمه آن تقویت تشکلها و باالبردن
س��طح توانمن��دی آنها به وس��یله
آموزشهای الزم است.
بنابرای��ن تدوین برنامه آموزش��ی
یک��ی از مهمتری��ن و تأثیرگذارترین
محورها در جهت رش��د و شکوفایی
تش��کلها و ایجاد بسترهای مناسب
تقوی��ت زیربنای��ی و س��اختاری به
ش��مار میرود که عالوه بر باالبردن
س��طح و بنی��ه علم��ی و تخصص��ی
تشکل بهصورت مس��تقیم بر رشد و
شکوفایی اعضا و ذینفعان تشکلها
نیز تأثیرگذار است.
بارها مشاهده شده که عدم آگاهی
از قوانین ،مقررات ،تکنیکهای نوین
تجارت ،قوانین بینالمللی ،روشهای
تولی��د و تج��ارت ،فن��ون کاه��ش
قیمت تمامش��ده ،رقابتپذیر کردن
محصوالت ،روشهای مذاکره موفق

و مس��ائل حقوقی و دیگر موضوعات
موج��ب ات�لاف وق��ت و س��رمایه و
زیانده��ی بنگاههای تولیدی ش��ده
است ،بنابراین س��طحبندی آموزش
در قالب آم��وزش فنون و روشهای
تش��کل داری و اداره تشکلها و نوع
ارتباط ب��ا اعضا ،آم��وزش تخصصی
و فنی اعضا و وابس��تگان تش��کلها
میتوان��د در کاهش هزینههای مالی
و زمانی بسیار مؤثر باشد.
بیتردی��د توجه خ��اص و اهتمام
ات��اق ایران ب��ه موضوع آم��وزش به
عنوان یکی از مهمترین سرفصلهای
حمایت از تش��کلها موجب تقویت
زیربنایی و رش��د و توسعه تشکلها
خواهد ش��د که با اجرای درس��ت و
کارآمد ای��ن امر تش��کلها درآمدزا
ش��ده و عاملی جهت ترغیب اعضا و
عالقهمند کردن آنها به کار تشکلی
خواهد شد.
شناسایی سرفصلها و موضوعات
آموزشی مستلزم همکاری و همراهی
تشکلهاس��ت و باید به صورت یک
برنامه دوجانبه و چندجانبه نیازهای
آموزش��ی احصاء و برنامهریزی الزم
در خص��وص آنه��ا ص��ورت پذیرد،
چراکه آموزش و حمایت از تشکلها
نیز یکی از راهبردها و سیاس��تهای
موردتوج��ه و تأکید ویژه مس��ئوالن
راهبردی تشکلها اس��ت .بر همین
اساس تشکل های حوزه حمل و نقل
هم از این امر مستثنی نیستند.
ارزیاب�ی ش�ما از عملک�رد
انجمن صنفی ش�رکت های حمل
و نقل ریلی چیس�ت؟ چه میزان
اقدام�ات انجام ش�ده و در حال
انج�ام در ای�ن تش�کل را مثبت
ارزیابی می کنید؟
با توج��ه به جای��گاه و نقش مهم
تش��کل ها در حوزه ه��ای تخصصی
خ��ود و همچنین ب��ا در نظر گرفتن
ش��اخص ه��ا و اس��تانداردهای بین
المللی این انجمن می تواند با برنامه
ریزی های الزم در راس��تای ارتقای
س��طح کمی و کیفی خود و اعضا در
نیل به اهداف عالیه حرکت کند.

پرونده” نقش هلدینگ کمپانی”

گفتگو با علیرضا شیخ طاهری مدیرعامل هلدینگ سیاحتی حمل و نقل پارسیان بنیاد مستضعفان:

بخش غیردولتی کارش را بلد است

هلدینگ س��یاحتی حمل و نقل پارس��یان بعنوان
بزرگترین مجموعه خدمات در حوزه گردش��گری و
حمل و نقل با بهره مندی از نیروی انسانی متخصص،
حرفه ای و کار آزموده مش��غول فعالیت است .این
ش��رکت در هفت حوزه اصلي از جمله هتلداري و
رستوران ،سياحتي و تورگرداني  ،فرهنگي ،تفريحي
و ورزش��ي ،مدیریت خدم��ات بندری،حمل ونقل
ریلی ،توزیع و پخش  ،حمل ونقل جاده ای و حمل
و نق��ل دریایی فعاليت ميكن��د .همچنین در حوزه
پش��تيباني فعالیت های اصلی ،در رشتهفعاليت هاي
آموزش ،مشاوره و مطالعه ،زنجیره تأمین  ،بازرگانی
و خدمات مديريت مهندسيفعاليت می کند.
این هلدین��گ اهداف کالن��ی را در برنامه راه
در ابت�دا هلدینگ س�یاحتی
حم�ل و نق�ل پارس�یان بنی�اد
مس�تضعفان را معرف�ی کنی�د و
اینک�ه تفاوت�ش با ش�رکتهای
س�رمایهگذاری چیس�ت و چ�ه
ویژگیهایی دارد؟
هلدین��گ س��یاحتی تفریح��ی
پارس��یان مجموعهای است از حدود
 30شرکت که مشتمل بر دو فعالیت
اصلی گردش��گری و حملونقل است.
ما بزرگترین زنجیره هتلهای کشور

خود قرارداده است :رویکرد فرهنگ ایرانی اسالمی
در ارائه خدمات ،ارتقای کیفیت و توسعه خدمات،
تنوع خدم��ات و همچنین افزایش س��هم بازار در
ارائه خدمات گردش��گری و حمل و نقل از اهداف
اصلی این هلدینگ اس��ت .مجموعه هلدینگ های
تخصص��ی غیردولت��ی به نوع��ی ب��ازوی اجرایی
دولت محسوب می ش��ود و هر چه تعداد این نوع
هلدینگها افزایش یاب��د مطمئنا نتیجه بهتری را در
توس��عه بخش های مختلف کش��ور در پی خواهد
داش��ت .در همین خصوص گفتگوی��ی با مهندس
علیرضا ش��یخ طاهری ،مدیرعامل هلدینگ سیاحتی
حمل و نقل پارسیان بنیاد مستضعفان داشته ایم که
در پی می آید:

را با نام هتل های پارس��یان داریم که
 21هتل را در  14ش��هر کشور شامل
میش��ود و اکثر آن ه��ا هتل های 4
و  5س��تاره هس��تند .مجموعهه��ای
تفریح��ی متعل��ق به ای��ن هلدینگ
منحصرب��هفرد بوده و در کش��ور در
حال فعالیت هستند .مانند مجموعه
ش��هربازی و باغ وحش ارم ،پیس��ت
اس��کی و تله کابین توچال ،جماران ،
مجموعه تفریحی  -ورزشی چمران و
آژانسهای پرسپولیس و آیتو که همه

ای��ن مجموعهها در صنعت مربوط به
خودشان جزو سه شرکت اول هستند.
مجموعه این شرکتها زنجیره ارزش
گردش��گری را در هلدینگ ما ش��کل
میدهند .از سوی دیگر مجموعههای
حملونقل هس��تند .شرکتهایی که
لونقل را
در این هلدینگ وظیفه حم 
ب��ر عهده دارند با نگاه تکمیل زنجیره
لونق��ل و اج��رای مفهوم
ارزش حم 
لجس��تیک ایجاد شدهاند .شرکت تی
بیتی را داریم که یکی از بزرگترین
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الهام زرقانی

ش��رکتهای حملونق��ل ج��ادهای
کشور است .شرکت حملونقل ریلی
س��یناریلپارس نیز جزو شرکتهای
فع��ال در حوزه حملونقل ریلی باری
اس��ت و همچنی��ن ش��رکت بنریل
که پ��س از رجا بزرگترین ش��رکت
حم��ل ونقل ریلی مس��افری کش��ور
اس��ت .درحوزه خدمات بن��دری نیز
بزرگتری��ن اپرات��ور بندری کش��ور،
شرکت خدمات بندری سینا ،مشغول
فعالیت اس��ت که در حال حاضر رتبه
اول فعالیت در حوزه عملیات بندری
را در کش��ور دارد .ت��ا چن��دی پیش
ش��رکت کش��تیرانی بنیاد را داشتیم
ک��ه کار حملونقل دریای��ی را انجام
میداد ک��ه در حال حاض��ر فعالیتی
ندارد .در این زنجیره لجس��تیکی غیر
از حملونق��ل هوای��ی و دریایی بقیه
فرآیندهای حملونقل را دارا هستیم.
در بنیاد مستضعفان  180شرکت
در قال��ب  13هلدین��گ تخصصی در
حال فعالیت هس��تند که یکی از این
هلدینگها همانگونه که اش��اره شد
هلدین��گ س��یاحتی و حم��ل و نقل
پارس��یان اس��ت .یکی از شفافترین
بنگاهه��ای اقتص��ادی کش��ور بنیاد
مس��تضعفان اس��ت .بنی��اد یک��ی از
معدود بنگاههای اقتصادی غیردولتی
کش��ور اس��ت که با تاکید بر اهمیت
شفافس��ازی همهس��اله صورتهای
مال��ی حسابرس��ی و تصویب ش��ده
خود را در وب س��ایت رس��می بنیاد
مستضعفان برای اطالع عموم منتشر
میکند  .به همی��ن دلیل هیچ وقت
حتی در دوران تحریمها فعالیتهای
اقتص��ادی بنیاد مس��تضعفان انقالب
اس�لامی متوقف نش��ده است و تمام
تعهدات خودش را بهصورت شفاف و
کامل انجام میدهد و این امر فلسفه
وجودی بنیاد است.
بنیاد مس��تضعفان انقالب اسالمی
بن��گاه اقتص��ادی هدفداری اس��ت
که همیش��ه مقدار مشخصی از سود
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حاصله را در امور خیریه عام المنفعه
س��رمایهگذاری میکند .ما در س��ال
گذش��ته بی��ش از 30درصد از س��ود
بنی��اد را در یکی از بزرگترین مراکز
غیر انتفاع��ی که بنیاد علوی نام دارد
سرمایهگذاری کرده ایم .در طرحهایی
همانند ایجاد خودباوری و اس��تقالل
اقتصادی در مناطق محروم که ش��هر
قلعهگنج کرم��ان به عن��وان یکی از
نمونهه��ای ایجاد ش��ده و فعال قابل
ذکر است  .در آینده نزدیک هم لنده
را در اس��تان کهگیلوی��ه و بویراحمد
راهاندازی خواهیم کرد .بخش دیگری
از فعالی��ت های بنیاد مس��تضعفان،
حمایت از اقشار ضعیف جامعه است.
به عنوان مثال در مناطق محروم برای
حمایت از زنان باردار ،س��بد خانواده
در نظر گرفته ش��ده یا برای حمایت
از بیم��اران مبتال به بیماری پروانهای
یا حمایت از خانوادههایی که دارای 2
و  3فرزند معلول هستند کمک هایی
اختصاص می یابد.
اس�تراتژی و سبک تعامل این
هلدینگ با ش�رکت ه�ای تابعه
چگونه است؟
هلدینگ سهامدار شرکتهای تابعه
است و بهعنوان مجمع این شرکتها،
استراتژیها و اهداف این شرکتها را
طراحی و تبیین میکند .در سه حوزه
طراحی ،تدوین اس��تراتژی و برنامهها
با این ش��رکتها ارتباط دارد .در واقع
هلدینگ رهب��ری این ش��رکتها را
برای رسیدن به اهداف و استراتژیها
و کنترل ش��رکتها را برای اطمینان
از تحقق برنامه تدوین ش��ده بر عهده
دارد.
ب�ا توجه ب�ه اینک�ه هلدینگ
کمپان�ی ها هم می توانند موجب
افزای�ش س�بد ارزش ش�رکت
ها ش�وند و ه�م موج�ب فقدان
س�ودآوری ،نق�ش مدیریت�ی
هلدینگ کمپانی های غیر دولتی
در توسعه بازار حمل و نقل کشور
چیست؟
اگ��ر به الگوهای موفق در دنیا نگاه
کنید دولت یا در بخش زیرساختها
فعال اس��ت یا بهعنوان تنظیمکننده
و رگوالتور فعالی��ت میکند .در هیچ
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کج��ای دنی��ا و در مدله��ای موفق،
حض��ور دول��ت را در بهرهب��رداری
نمیبینید .م��ا در پی ایج��اد چنین
فضایی در کشور هستیم .هر چه تعداد
بیش��تری هلدینگه��ای تخصصی و
غیردولتی در بخش حملونقل شکل
گرفته و رش��د پیدا کند بار س��نگین
اجرا از دوش دولت برداش��ته میشود
و دول��ت فرص��ت پیدا میکن��د تا به
قانونگ��زاری یا طراح��ی فرآیندهای
اجرایی و نظارت بیش��تر بپردازد .هر
چه دولت درگیر اجرا باشد بخشهای
قانونگ��زاری و طراح��ی و ...مغفول
میماند .وجود ش��رکتهای هلدینگ
تخصصی غیردولتی ب��ه نوعی بازوی
اجرایی و کمکی به دولت اس��ت و هر
چه این ن��وع هلدینگها افزایش یابد
و تعداد معقولی باش��ند نتیجه بسیار
بهتری از آنچه که اکنون اس��ت اتفاق
خواهد افتاد.
آی�ا تاس�یس ای�ن هلدین�گ
کمپانی ها موجب افزایش تمایل
ب�رای ورود س�رمایه گ�ذاران
خواهد شد؟
در ابت��دا خ��ود ای��ن هلدینگها،
سرمایهگذار هس��تند و سرمایه را به
اقتص��اد و صنعت تزری��ق میکنند.
هدف اصل��ی هلدینگها ایجاد منافع
اقتصادی اس��ت .در فعالیت اقتصادی
س��رمایهگذاری ی��ک رکن اس��ت و
س��رمایه گذار آگاه اس��ت که در چه
مقاطع��ی بای��د س��رمایهگذاری کند
و در چه مقاطعی باید توس��عه دهد.
هنگامی ک��ه هلدینگهای غیردولتی
فعالی��ت میکنند بهص��ورت خودکار
مکانیس��م س��رمایهگذاری رخ م��ی
ده��د و نیازی نیس��ت س��رمایهگذار
جذب کنند .زی��را در اصل ،خود این
هلدینگها س��رمایهگذار هس��تند و
حضورش��ان موجب جذب س��رمایه
میش��ود .برای مث��ال هلدینگ ما در
هر حوزهای که احس��اس کند س��ود
بیش��تری به دس��ت م��یآورد یا نرخ
بازگشت سرمایه  ،عدد معقولی است
به س��راغ جذب و تزریق س��رمایه به
آن حوزه م��یرود و با جذب و تزریق
س��رمایه موجبات توسعه آن بخش را
فراهم می کند .منتظر کمک یا ورود
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دولت نمیماند ،دولت فقط باید زمینه
را برای سرمایهگذاری مهیا کند .این
روش بهترین کمک به دولت است که
بخش خصوصی ،حوزهای را که دولت
متولی آن است توسعه دهد.
قواعد و مقررات جاری و حاکم
ب�ر فعالیت ها را ت�ا چه حد مانع
و تس�هیل کنن�ده فعالی�ت های
هلدینگ می دانید ؟
معتق��دم برخالف گفته ش��ما ،ما
در این حوزه ی��ا قوانین نداریم یا اگر
هم داریم متاس��فانه به درستی اجرا
نمیشود .ما مواجه با شرایطی هستیم
که اگ��ر بنگاهی اقتصادی ،تصمیم به
سرمایهگذاری یا توسعه بخش بگیرد
متاس��فانه هیچ نهاد مشخصی وجود
ندارد تا آن تقاضا و س��رمایه را تبدیل
به عملیات واقعی کند .ممکن اس��ت
در این بخش قانون داش��ته باش��یم
ام��ا متولی مش��خصی نداری��م و این
بزرگترین مشکل ما است.
با توجه ب�ه خ�روج آمریکا از
برج�ام و ب�روز محدودی�ت های
احتمال�ی ،چش�م انداز توس�عه
صنعت ریلی کشورمان را چگونه
می بینید؟
با وجود این تحریمه��ا اگر اروپا با
ما هم��کاری کند و یا اگ��ر همکاری
ه��ای الزم را نکند در روند عادی این
بخش مطمئنا تاثیراتی خواهد داشت
و نمی توان منکر تاثیر تحریم ها بود.
اما برای هر شرایطی سناریویی وجود
دارد و غی��ر از تحریم ه��ا نیز ممکن
اس��ت اتفاقات دیگری رخ دهد .برای
اتفاق��ات غیرمنتظ��ره در هر صنعتی
بای��د برنامه داش��ته باش��یم که این
بخ��ش برنام��ه ریزی بس��یارکمرنگ
اس��ت .ما غیر از تحریم ها برای ورود
به بازارهای جهانی سناریویی نداریم
و بای��د برنامههای��ی ب��رای رویارویی
با اتفاقات��ی که رخ می دهد داش��ته
باش��یم  .متاس��فانه برنام��ه ریزی از
پیش تعیین شده نداریم .تحریم ها به
دلیل محدود شدن دروازههای ورود و
خروج پول و کاال تاثیر منفی میتواند
داشته باشد .در حوزه ریلی با توجه به
اینکه بخش فن��ی مرتبط با بازارهای
جهانی است تاثیرپذیری از تحریمها

قابل توجه اس��ت اما ب��ا بهرهگیری از
توان بخش غیردولتی در همه حوزهها
میت��وان بر اثرات تحریم فائق ش��د؛
به ش��رطی که بخش غیردولتی مورد
توجه قرار گیرد تا در چنین روزهایی
عصای دست دولت باشد.
آیا بنیاد مستضعفان برنامه ای
از پیش تعیین ش�ده برای مقابله
با تحریمها دارد؟
بنیاد مس��تضعفان بهعن��وان یک
بن��گاه اقتصادی قدمت ب��اال و برنامه
های��ی از پی��ش تعیین ش��ده برای
مقابله با تمام بحرانها را دارد.درحوزه
حملونقل وگردشگری مجموعه بنیاد
کمترین آس��یب را دیده است زیرا ما
از قبل پیشبینیهایی را داش��ته ایم
و ای��ن قدرت را داریم ک��ه در مقابل
تنشهای ناشی از تحریم ها به دولت
کمک کنیم .در ح��وزه ریلی یکی از
دغدغههای اصلی و فنی ش��رکتها،
تامین اق�لام فنیبویژه چرخ اس��ت
ک��ه ش��رکتهای ریلی ما ب��ه دلیل
پیشبینیهای��ی ک��ه داش��تیم این
مش��کل را ندارند .البته ب��ه این معنا
نیس��ت که اصال مشکلی نداریم بلکه
تا به امروز مشکالت مدیریت شده اند.
با توجه ب�ه اینکه فعالیتهای
بنی�اد هم�واره ب�ا ن�گاه توجیه
اقتصادی بوده آیا در این فعالیتی
که انجام میدهید و با ش�ناختی
که نس�بت به بخش گردش�گری
داری�د و ظرفیتهایی که اکنون
در کش�ور وج�ود دارد بوی�ژه
ظرفی�ت و گردش مال�ی هتلها،
آیا نگاه و سیاست شما  ،کوچک
ک�ردن فعالیتهای غیراقتصادی
اس�ت ک�ه بتوانی�د از مح�ل آن
منابع فعالیتهای اقتصادیتر را
تقویت کنید؟
م��ا در بنی��اد ،س��بد س��ود دهی
داری��م و ای��ن به معنای این نیس��ت
ک��ه هم��ه بنگاههای ما س��ود باالیی
داش��ته باشند اما اساس��ا در حوزهای
ک��ه منفعت اقتص��ادی صفر یا منفی
داش��ته باش��یم ش��اید تا مدت کمی
بتوانی��م ادامه دهی��م و در نهایت آن
فعالیت متوقف میش��ود .نکته ای که
در س��رمایهگذاریهای بنیاد همیشه

مطرح اس��ت  ،مس��ئولیت اجتماعی
است .آگاه هستید که در حملو نقل
ریلی مسافری حاشیه سود بسیار کم
است اما به دلیل مسئولیت اجتماعی
که از ابتدا برای بنیاد تدوین شده این
دو را در کنار هم میبینیم.
از نظ�ر جنابعال�ی جای�گاه
صنع�ت ریل�ی را در مقایس�ه با
دیگر کشورهای مشابه خودمان
چگونه ارزیابی می کنید؟
وض��ع م��ا در صنع��ت ریلی خوب
نیس��ت در حال��ی که در کش��ورهای
همس��ایه اتفاقات خوبی رخ می دهد.
یکی از افتخارات اردوغان این اس��ت
که صنعت ریلی را در ترکیه توس��عه
داده اس��ت .در عربس��تانی ک��ه هیچ
تولیدی ندارد صنع��ت ریلی داریم یا
در کشورهایی که عمر توسعه در آنها
به  40س��ال نمیرسد ما امروز شاهد
توسعه ریلی هس��تیم و صنعت ریلی
آنه��ا از صنعت ریلی ما که  90س��ال
سابقه دارد ،جلوتر است .این امربسیار
جای تاسف دارد و نش��اندهنده این
اس��ت که م��ا در اینس��الها باوجود
فرصتهای مناسب ،استفاده ای نکرده
ایم بلکه همسایههای ما از این فرصت
اس��تفاده کرده اند .متاسفانه هنگامی
که در کشور ما صحبت از توسعه ریلی
میشود همه نگا ه ها به سمت توسعه
شبکه ریلی میرود در حالی که توسعه
شبکه ریلی کافی نیست و شبکه ریلی
جزئی از توس��عه ریلی است .ما بخش
کوچکی را در بخش ریلی با س��رعت
بس��یار کم توس��عه دادهایم و مدعی
هس��تیم که در بخش ریلی ،توس��عه
داش��ته ایم .م��ا در ناوگان ،کش��نده،
سیر و حرکت ،سامانه های فروش و...
توس��عهای انجام نداده ایم و به همین
دلیل اس��ت که سهم حملونقل ریلی
در کشور بسیار پایین است.
در چش�م ان�داز ش�رکت چه
برنامه هایی را در رابطه با توسعه
ریلی دارید؟
ما در ح��وزه حملونقل به زنجیره
حملونقل و لجستیک فکر میکنیم.
یعن��ی معتقدیم اگ��ر در حملونقل
حضور داریم باید مفهوم لجس��تیک
یعن��ی برنامهریزی حم��ل بار ،اجرای

حم��ل بار و مس��ائل پی��ش و پس از
حمل بار و مس��افر را در نظر بگیریم.
بنابراین بهعن��وان بهرهبردار در حوزه
حملونق��ل ریل��ی معتقد هس��تیم
که توس��عه بای��د همهجانبه باش��د.
دو ویژگ��ی برای توس��عه وجود دارد.
نخست این که توسعه باید ضرباهنگ
متوازنی داش��ته باش��د و دوم این که
توسعه باید همهجانبه باشد .بهعنوان
مثال وقتی در حوزه حملونقل ریلی
مسافر صحبت میکنیم منظورمان از
توسعه لزوما خرید واگن نیست بلکه
ایجاد روشهای استاندارد بهرهبرداری
 ،خری��د خدمات مهندس��ی و ایجاد
شبکه فروش نوین هم مد نظر است.
ما تنها شرکتی هستیم که استاندارد
بینالمللی در ح��وزه ارائه خدمات را
از راهآهن آلم��ان گرفتهایم و این امر
در راس��تای برنامه توسع ه این بخش
بوده اس��ت .معتقد هستیم اگر واگن
ل شرکت نیز
خریداری کرده ایم پرسن 
باید طبق استانداردهای الزم انتخاب
شوند و فرآیندهایمان باید بهبود پیدا
کنن��د .در حال حاض��ر بهطور جدی
روی بخش ف��روش تمرکز کردهایم و
یکی از ایرادهای اساسی در حوزه بار
و مس��افر ریلی ،قدیمی بودن وسنتی
بودن فروش و بازاریابی است.
بنیاد معتقد اس��ت که سهماش از
حملونقل در کش��ور سهم کوچکی
اس��ت و باید ای��ن س��هم را افزایش
ده��د .ب��رای پایان س��ال  97س��هم
10درص��دی حم��ل مس��افر ریلی را
هدفگ��ذاری کردهایم ک��ه اکنون به
9درصد رس��یدهایم و تا پایان سال به
هدفمان میرسیم .در بخش بار ریلی
سه م شرکت بسیارکم و 2درصد است
ی انجام ش��ده معتقدیم
و با برنامهریز 
سهم ما در بخش حملونقل ریلی بار
باید به  5تا 10درصد برسد .ضمن این
که آمادگی های الزم را برای سرمایه
گ��ذاری در حوزههای��ی که ت��ازه راه
اندازی می شود نیزداریم.
در خص�وص توس�عه در بخش
ب�ار در حم�ل و نق�ل ریل�ی چه
برنامههایی پیش رو دارید؟
در خصوص افزایش تعداد واگنها
از هم��ه ظرفیتهایی که در کش��ور

وج��ود دارد اس��تفاده میکنی��م .ما
هدفگ��ذاری هزار واگن ب��اری را در
برنامههایمان داری��م .در بخش باری
در دو حوزه لبه بلند و مخزندار فعال
هستیم و معتقدیم تنوع واگنها باعث
افزایش قدرت ما میشود .ممکن است
سیاس��ت ادغام شدن شرکتها را که
راهآهن هم دنبال آن اس��ت پیگیری
کنیم .در آینده ترکیب واگنها برنده
است و حرف اول را می زند و شرکتی
که فقط واگن ه��ای مخزندار یا لبه
بلند داشته باشد لزوما برنده نیست.
اس�تحضار دارید ک�ه در بحث
س�اختار راهآهن مطالعاتی شده
ک�ه منج�ر ب�ه نگاه�ی ش�د که
ش�رکت های باری و مسافری را
در مجموعه دولتی داشته باشیم.
نظر کارشناس�ی شما در رابطه با
این طرح چیس�ت و به نظر شما
جایگاه رگوالت�وری در مجموعه
راهآهن در کدام قسمت میتواند
بهتر جواب دهد؟
تنظیم و ایجاد واح��د رگوالتوری
تجربه اولی نیس��ت که م��ا بخواهیم
دوب��اره این چرخه را اخت��راع کنیم.
در کش��ور ما در سازمانهای مختلف
رگوالتوری ایجاد شده و به خوبی کار
میکنن��د بنابراین جایگاه رگوالتوری
مش��خص اس��ت و راهآه��ن نباید به
ای��ن فکر باش��د که اگ��ر رگوالتوری
در داخ��ل مجموع��ه خودش باش��د،
قدرتش کمتر یا بیش��تر میشود .ما
نبای��د از ایجاد تغیی��رات در راهآهن
بترس��یم .راهآهن اگر روشی را که در
90سال گذشته داشته بخواهد ادامه
دهد به همانجایی خواهد رسید که
اکنون رسیده است اما اگر مسیرش را
تغییر دهد مطمئنا به راه جدید و در
نهایت مقصد جدیدی خواهد رس��ید.
حاصل اص��رار بر ادام��ه روند کنونی
راهآهن ،نتیجهاش همان چیزی است
که امروز می بینی��د ،یعنی بهرهوری
پایین و عدم تحقق برنامهها .راهآهن
باید کوچک و منعطف شود تا پویاتر و
با سرعت بیشتری بتواند حرکت کند
و آن موق��ع بخ��ش خصوصی خواهد
توانست جایگاه خودش را پیدا کند .ما
در بنیاد این تجربه را در ایرانس��ل که
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تکنولوژی باالتری نس��بت به راهآهن
دارد بدس��ت آوردی��م و ن��ه تنه��ا از
دولت کمک نگرفتیم بلکه چند برابر
س��رمایهای که ایجاد کردیم به دولت
سود رساندیم .راهآهن نباید بترسد و
از مدلهای��ی که در دنی��ا وجود دارد
و در کش��ور خودمان هم پیاده شده
تمکین کند ،مطمئن هستم اتفاقات
خوبی در چند سال آینده خواهد افتاد
و سودش هم برای راهآهن خواهد بود
و هم برای بخش غیردولتی.
ب�ه عن�وان س�خن آخ�ر اگر
صحبت نگفتهای هست بفرمایید.
میخواه��م پیامی را ب��ه دولتیها
بده��م ،م��ی خواه��م بگوی��م بخش
غیردولتی بهاندازه کافی کارش را بلد
است .اگر هر کسی وظیفه خودش را در
جایگاهی که قراردارد به درستی انجام
دهد کل اکوسیس��تم بهتر کار خواهد
کرد .اگر دولت وظایف قانونی خودش
را در حوزه تنظیم ب��ازار ،رگوالتوری،
تنظی��م قوانی��ن و ایجاد زیرس��اخت
فراهم کند و در ح��وزه عملیات ورود
نکن��د و بخ��ش غیردولت��ی و به��ره
ت خود را صرف
بردارها نیز تمام وق�� 
تکنولوژیهای نوین بهرهبرداری کنند
و با تمرکز روی کار خود فعالیتشان
را توسعه دهند ،کل اکوسیستم کارش
را درس��ت انجام خواهد داد و اتفاقی
که ام��روز رخ داده پیش نخواهد آمد.
در حال حاضر ما ش��اهد آشفتگی در
انجام وظایف همه بخشها هس��تیم.
نه بخ��ش دولتی وظایف خ��ود را به
درس��تی انجام می ده��د و نه بخش
غیردولتی .اگر به این نتیجه برس��یم
و همه باه��م وظیفهای را که بر عهده
داریم به درستی انجام دهیم ،خروجی
بهتری نس��بت به آنچه امروز هس��ت
خواهیم داشت .منظور من از خروجی
بهتر لزوما افزایش تعداد نیس��ت بلکه
میتواند بهرهوری افزایش یابد .بهطور
خاص می خواهم بگویم که هر بخشی
اعم از دولتی و خصوصی ،وظایف خود
را باید بهصورت متمرکز یکبار دیگر
مرور کند و مجددا دربار ه آن فکر کند
و بهطور متمرکز و خاص وظایف خود
را انجام دهد.
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پرونده”تابلوی بورس”

گفتگو با فرهنگ طلوعی ،مدیر عامل شرکت ریل پرداز سیر

مزایای حضور شرکت های ریلی در بورس

ایران دارای متنوع ترین ابزارهای مالی در بازار س��رمایه است و
باید از این ظرفیت گس��ترده برای تکمیل زیرس��اخت های مختلف
کشور و از جمله زیرساخت های ریلی استفاده شود .توسعه حمل و
نقل ریلی در اقتصاد کالن کش��ورها آثار بسیار مثبتی دارد و هرچند
ممکن است در بازگشت س��رمایه آن تاخیر یا ابهاماتی وجود داشته
باش��د اما در نهایت س��رمایه گ��ذاری در این بخش به رونق س��ایر
ی ش��ود .به دلیل ضعف سیستم بانکی در
بخشهای اقتصادی منجر م 
تامین مالی پروژه های ریلی و همچنین عدم وجود منابع مالی مکفی
برای سرمایه گذاری در این بخش شاهد رکود در اجرای پروژه های
توس��عه ای از طرف بنگاه های بخش دولتی و خصوصی هس��تیم در
حالی که با اس��تفاده از ظرفیت های بازار بورس می توان در مسائل
مالی شرکت ها شفاف سازی کرد و همچنان سودی را در خصوص
توس��عه این بخش به دست آورد و دیگر نیازمند تامین مالی نبود ،در
همین خصوص با مدیر عامل ش��رکت ریل پرداز سیر که از سال 94
وارد این بازار شده است گفتگویی داشته ایم که به آن می پردازیم:
مختصری در رابطه با ش�رکت ریل
پرداز سیر بگویید؟
ش��رکت ریل پرداز س��یر زیر مجموعه
هلدین��گ ارزش آفرینان فدک می باش��د،
هلدین��گ ارزش آفرینان ف��دک بزرگترین
هلدینگ حمل ونقل ریلی کش��ور اس��ت
که به وس��یله تعدادی از دانشجویان جوان
دانش��کده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و
صنعت تشکیل شده است و در حال حاضر
با  4ش��رکت فعال در بخش ریلی فعالیت
می کند .یکی از این ش��رکت ها ریل پرداز
سیر است که در حال حاضر  1074دستگاه
واگن ملکی لبه بلند دارد و به عنوان شرکتی
که در حمل ریل��ی و ترکیبی و فورواردری
فعالیت و در سال قریب به  2میلیارد تن -
کیلومتر انواع کاالهای معدنی را حمل می
کند .بازسازی ناوگان ش��رکت در کارخانه
اصفه��ان که در اختیار ش��رکت ریل پرداز
سیر اس��ت انجام می گیرد و خدمات فنی
مهندسی به سایر ش��رکت های ریلی ارائه
می کند ،ما در اواخر سال گذشته در برنامه
توس��عه ناوگان قراردادی را با یکی از تولید
کنندگان داخلی امضاء کردیم و  50دستگاه
را تحویل گرفتی��م که مراحل بعدی آن در
حال پیگیری می باشد و امیدواریم تا اواخر
امسال  200دستگاه واگن دیگر به ظرفیت
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ناوگان شرکت و کشور اضافه شود.
عرضه اولیه س�رمایه در بورس این
ش�رکت چه میزان بوده و تا امروز چه
میزان رشد داشته است؟
ش��رکت ریل پرداز سیر با سرمایه اولیه
 196میلیارد تومان دربیست و ششم اسفند
ماه س��ال  94عرضه عمومی شد و وارد بازار
فرابورس ش��د ،ما در یکی دو سال گذشته
نوساناتی را در بحث قیمت سهام داشته ایم
که ناشی از ماهیت بازار بوده و همچنان به
دلیل رفتاری بوده اس��ت که سهامداران در
مقابل هیجانات نوس��انات بازار نس��بت به
تغییرات ش��دید ن��رخ ارز و افزایش قیمت
ها داش��ته اند ،گمان می کنم در بازه سال
 ، 95بازه قیمت س��هام  ،یعنی روز اول که
سهم روی  109تومان کشف قیمت شد تا
حدود  210تومان داشته ایم .عمال با سرمایه
ثبتی 196میلیارد تومان ،ارزش بازار شرکت
به حدود  240میلیارد تومان رسیده است.
نوسانات ارز در این روزها چه میزان
در سودآوری س�هام های این شرکت
موثر بوده است ؟
اگر ب��ازار بورس تهران را به عنوان مثال
درنظر بگیریم همیشه متاثر از سایر شاخص
ه��ای اقتصادی می باش��د ،س��رمایه های
سرگردانی در کشور در دست است و تعداد
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بس��یاری از افراد مختلف وجود دارند که در
 15سال گذشته با توجه به افزایش نقدینگی
به عن��وان پول داغ عمل کرده که مش��ابه
بمبی اس��ت و در هر جایی حرکت کند آن
قسمت را نابود می کند که مقصران اصلی
این سرمایه سرگردان بانک ها و موسسات
مالی اعتباری بوده ان��د که به صورت قارچ
گونه در دودهه گذش��ته در کشور با مجوز
و بدون مجوز ش��کل گرفته ان��د و با دفاتر
س��اختگی و عددهای ساختگی حجم پول
خیلی زیادی را تولید ک��رده اند ،منظور از
حجم پول آن پول ملموس نیس��ت که به
عنوان مثال عدد بزرگی پول در دست مردم
هست بلکه این عدد همان تولیدات اعدادی
اس��ت که بانک ها داشته اند به دلیل اینکه
سودهای س��اختگی را به افرادی پرداخت
کرده اند و خیلی از آن ها ورشکسته شدند
و نتوانستند پول مردم را پرداخت کنند در
نهایت دولت و بانک مرکزی وارد ش��دند و
مطالبات مردم را پرداخ��ت کردند .یکی از
شاخص های تعیین نرخ ارز در کشور حجم
نقدینگی است ،یعنی هرچه حجم نقدینگی
افزایش پیدا کند ارزش پول کاهش پیدا می
کند و سایر مواردی که موثر است .این حجم
نقدینگی بک بار به س��وی دالر ،بار دیگر به
سوی مس��کن و  ..می رود و همه به دنبال

آن هستند که پول خود را تبدیل به دارایی
کنن��د تا ارزش آن را حفظ کنند ،طبیعتا با
این روند ،تولید آسیب می بیند و سایر بنگاه
های فعال اقتصادی که مولد هستند در این
شرایط آسیب می بینند و این بنگاه ها همان
هایی هس��تند که در بازار س��هام و بورس
حضور دارند و بازار س��هام منتظر می ماند
تا سایر بازارها به تعادل برسند ،در شهریور
م��اه و مرداد ماه امس��ال افزایش ش��اخص
کل داش��تیم که یک رکورد در بازار بورس
تهران بود و باعث ش��د شاخص کل از 190
هزار واح��د هم بگذرد .با افزایش قیمت ارز
مخصوصاً در شرکت هایی که دارایی محور
هستند دارایی هایش��ان افزایش می یابد و
باید در قیمت س��هام این شرکت ها اصالح
صورت گیرد که به مرور خود بازار سهام این
تغییر قیمت را اصالح خواهد کرد.
ورود ب�ه بورس برای ش�رکت های
ریلی چه مزایایی دارد؟
نه تنها ش��رکت های ریل��ی ،بلکه تمام
ش��رکت ها اگر بتوانند به بازار بورس ورود
پیدا کنند مطمئنا منافع بسیاری را بدست
خواهند آورد ،ورود به بورس برای ش��رکت
ها از جمله ش��رکت های ریلی مزیت هایی
را ب��ه هم��راه خواه��د داش��ت -1 ،یکی از
مزیت ها آن اس��ت که ما به س��مت شفاف

ش��دن حرکت می کنیم ،یعن��ی اگر روزی
همه ش��رکت های فع��ال ،در ب��ازار بورس
حضور داشته باشند مسئله مالیات شرکتی
کشور حل خواهد ش��د زیرا تمامی مسائل
مالی کامال شفاف هس��تند و در دوره های
س��ه ماهه و شش ماهه و ساالنه در معرض
دید عموم قرار می گیرد و منتشر می شود.
 -2همچنین بخش بیشتری از جامعه بهره
مند از مباحث تولیدی کش��ور می شوند و
در کل ب��ه اقتصاد کالن کش��ور کمک می
کن��د -3.روش های تامین مالی که در بازار
س��هام داری��م روش های بس��یار متنوعی
هستند البته قوانین باالدستی وجود دارد که
موجب شده به آن صورت که انتظار هست
شرکت های سهامی عام نتوانند در کشور به
نحو مطلوبی از ظرفیت تامین مالی بورس
استفاده کنند .خوشبختانه در دو سه ماهه
گذشته سازمان بورس و اوراق بهادر تهران
با مجوزی که به شرکت های اعتبار سنجی
داده است و این شرکتها با توجه به تخصص
و شرایطی که دارند شرکت های سهامی عام
را اعتبار س��نجی کنند و این اعتبار مبنای
تامین مالی می ش��ود ،یعنی اگر در تامین
مالی ،بانک حکم ضامن را داشت این رکن
ضامن حذف می شود و کمک زیادی به ما
می کند به عنوان مثال اگر شرکت به عنوان
شرکت س��هامی عام مقرر باشد از سازمان
بورس مجوز بگیرد برای انتشار اوراق صکوک
اجاره و تضامینی را به بورس بدهد و بانکی
را ب��رای دریافت ضمانت پیدا کند و مجددا
 200درصد تضامین به بانک بدهد ،دیگر چه
نیازی به بورس می باشد؟ می تواند مستقیم
از بانک وام را دریافت کند .از مزایای دیگر،
اطمینانی است که سایر سرمایه گذاران در
سرمایه گذاری شرکت سهامی عام را راحت
تر می پذیرند و به راحتی می توان سرمایه
گذار خارجی را متقاعد برای سرمایه گذاری
کرد زیرا هیچ اطالعات محرمانه ای در بعد
مالی در شرکت های سهامی عام وجود ندارد
و همانند آن است که در اتاقی شیشه ای کار
می ش��ود و همه می توانند سرمایه گذاری
کنند.
تاریخ بورس کش�ورمان به خصوص
بع�د از انقلاب نش�ان م�ی ده�د که
اس�تقبال عموم�ی از آن بس�یار ک�م
رنگ اس�ت ،بیش�تر خری�د و فروش
س�هام در بورس توس�ط صندوق های
بازنشس�تگی ،نهادهای نیمه دولتی و
س�ازمان های اقتصادی غیر وابسته به
بخ�ش خصوصی صورت م�ی گیرد ،با

توجه به این موضوع رونق بازار خرید و
فروش سهام در بورس چه مفهومی می
تواند داشته باشد؟
بازار بورس در کش��ور ما مقوله جدیدی
و عمر آن به حدود  50س��ال می رسد ،اگر
بخواهیم درصد بیشتری از مردم را در بحث
بازار سرمایه درگیر کنیم به آگاهی عمومی
و آموزش عمومی نیاز داریم ،هر بازاری برای
جذب سرمایه ها باید سرمایه های هدفی را
در نظر گرفته باشد ،معموال در تمام بورس
های مطرح دنیا ،قشر خاصی به عنوان بورس
بازان حرف��ه ای در این بخش حضور دارند
و مردم معموال به وسیله شرکت های سبد
گردان که ش��کل گرفته اند س��رمایه مردم
را م��ی گیرن��د و در مجموعه ای از س��هام
س��رمایه گذاری می کنند و سود مشخص
سالیانه ای را به شما پرداخت می کنند ،در
ایران این مسئله کمتر اتفاق افتاده و در دو
سه س��ال اخیر است که شرکت های سبد
گردان تقریبا ش��کل گرفته اند و افرادی را
که س��رمایه هایی در دست دارند و دانش و
آگاه��ی در مورد بازار بورس ندارند به دنبال
جذب س��رمایه های آن ها هستند ،در قبل
از انقالب بورس در تهران بود و دسترس��ی
برای شهرها و شهرستان ها به صورت امروز
نبود و خوشبختانه در دهه  80بحث تاسیس
بورس های اس��تانی و معام�لات آنالین از
طریق کارگزاری ها رخ داد و اکنون همه در
خانه هایشان می توانند سهام خریدو فروش
کنند و با فعالیت شرکت های سبد گردان
تعداد بیشتری از مردم می توانند درگیر این
موضوع شوند البته این انتظار را نداریم که در
جامعه  80میلیونی  50میلیون نفر در بورس
سهم خریداری کنند ،زیرا امکان پذیر نیست
و از لحاظ آم��وزش نمی توان به این تعداد
افراد آموزش های الزم را داد .ش��اید یکی از
دالیل آن باشد که همیشه به علت نابسامانی
ه��ای اقتصادی که وجود داش��ته و تحریم
های ظالمانه ای که از روزهای اول انقالب به
کشور تحمیل شده همیشه سرمایه گذاری
در بخش هایی که بازدهی بیشتر داشته از
جذابیت بیش��تری برخوردار بوده ،همانند
بازار مسکن .رشد بازار سهام نیازمند آرامش
کافی در فضای اقتصادی کش��ور است زیرا
بازار بورس در نوسانات ارزی همیشه منفی
بوده و هنگامیکه آرامش در بازار حاکم شود
بازار سرمایه رونق خواهد داشت.
س�هم حمل و نقل ریلی در اقتصاد
کشورهای پیش�رفه دنیا س�هم قابل
توجهی اس�ت و س�امان بخشیدن به

این بخش بسیار حائز اهمیت است ،از
مواردی که می تواند این ساماندهی را
ایجاد کند حضور ش�رکت ها در بورس
است ،دلیل حضور کمرنگ شرکت های
حمل و نقل ریلی کش�ور م�ا در بورس
چیست؟
ورود به بورس نیازمند ش��رایط خاصی
اس��ت که بدس��ت آوردن آن شرایط آسان
نیس��ت زیرا با طیف وسیعی از مردم مواجه
هس��تیم و منافع مردم درگیر می ش��ود و
ممکن است عملکرد به منافع مردم آسیب
وارد کند به همین دلیل س��ازمان بورس و
ش��رکت بورس اوراق بهادار ورود شرکت ها
را به همین راحتی امکان پذیر نکرده است،
اولین شرط این اس��ت که شرکت ها در 3
سال گذشته خود باید سودده باشند ،صنعت
حم��ل و نقل ریلی در کش��ور یک صنعت
جوان در بخش خصوصی است و حدود 14
سال است که خصوصی سازی اتفاق افتاده و
همچنان ناقص است به همین دلیل بسیاری
از شرکت های ریلی هنوز اقدامی برای ورود
به بازار بورس نکرده اند و البته اکنون تعداد
شرکت های ریلی در بازار بورس کم نیست،
ش��رکت هایی همانند ریل سیر کوثر ،آسیا
سیر ارس  ،ریل پرداز سیر ،توکاریل ،توسعه
حم��ل و نقل ریلی پارس��یان و  ...در بورس
حضور دارند و حدود  30درصد شرکت های
ریلی در بازار بورس حضور دارند.
چراشرکتهایریلیهنوزنتوانسته
اند جایگاه خود را در بازار سرمایه پیدا
کنند ؟ با چه موانع�ی در این خصوص
مواجههستند؟
فارغ از صنعتی که در آن کار می ش��ود
شرکت ها سرمایه و دارایی هایی را دارند که
بازار بر اساس آن سرمایه و دارایی و صورت
های مالی و س��ود و زیان شناس��ایی شده
تصمیم می گی��رد و مبنای تصمیم گیری
ب��ازار به دلیل اینکه از جنس س��هام داری
اس��ت بر مبنای صورت های مالی تحلیل
می ش��ود و بر این اساس خرید سهم انجام
می گردد ،بعنوان مثال در پتروش��یمی ها
و ف��والدی ها و خودروی��ی ها حجم زیادی
پول جابجا می ش��ود و ظرفیت بازار بسیار
بزرگی دارند و صنایعی هستند که متکی به
بازارهای بین المللی هستند و قیمت ها در
آنجا مشخص می شود و در مقایسه با آن ها
بخش ریلی خیلی جایگاهی در بازار سرمایه
ندارد اما من معتقد هستم که نه تنها شرکت
های حمل و نقل ریلی بلکه حمل و نقل در
بازار بورس تهران جایگاه بدی ندارد و شرکت
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های بس��یاری در بازار بورس حضور دارند و
سهمی را در بازار به خود اختصاص داده اند،
در بس��یاری از شرکت های سرمایه گذاری
دیده شده که در سبد سرمایه گذاری خود
معموال بین  5تا  10درصد همیش��ه حمل
و نقل را در نظر می گیرند ،وقتی ش��رکت
سرمایه گذاری در بحث مدیریت سهم وارد
می شود یا همانند بقیه بنگاه های اقتصادی
برای خود هدف گذاری می کنند .به عنوان
مثال در چند سال گذشته بررسی می کنند
که صنایع پتروش��یمی  30درصد  ،خودرو
 15درصد و  ...و بر مبنای آن س��بدهایی را
براساس س��رمایه ای که دارند برنامه ریزی
می کنند و آن سبدها می باشد که جایگاه
را در بازار بورس و س��هام تعریف می کند،
معم��وال حمل و نقلی ها یک تا پنج درصد
همیشه در سبدهای سرمایه گذاری هستند.
سخن آخر:
کم��ک خوبی که بورس یا فرابورس می
تواند به ش��رکت های ریلی از منظر تامین
مال��ی و معافی��ت مالی کند آن اس��ت که
ش��رکت هایی که در فرابورس هس��تند 5
درصد و شرکت هایی که در بورس فعالیت
می کنن��د  10درص��د از پرداخت مالیات
تکلیفی معاف هس��تند و اگر میزان سهام
ش��ناور آن ها در بازار بیش��تر از  20درصد
باشد این معافیت افزایش می یابد و فرصت
خوبی است تا شرکت های حمل ونقل ریلی
حضور یابند و از این فرصت استفاده کنند.
بحث دیگر بحث تامین مالی می باشد که ما
نیاز بسیاری برای خرید واگن ،لکوموتیو یا
موارد مورد نیاز احتیاج به تامین مالی داریم و
بازار بورس می تواند محل خوبی برای تامین
مالی باشد و با مصوبه اخیری که به تصویب
رسیده و ش��رکت های اعتبار سنجی برای
تامین مالی شرکت ها را اعتبار سنجی می
کنند و تامین مالی انجام می شود و کمکی
می باش��د تا حمل و نقل ریلی در کشور را
توسعه دهیم و وظیفه ای به عنوان مسئولیت
های اجتماعی بر گردن ما هست و اگر ادعا
م��ی کنیم که حمل و نقل ریلی یک حمل
و نقل س��بز و ارزان هست باید به گونه ای
پیش رویم تا منافع این س��بزی و ارزانی به
عامه مردم برسد که بخشی از آن می تواند
از محل توس��عه باش��د و اگر بار بیشتری را
از جاده به س��مت ریل هدایت کنیم در آن
زمان کمک به کاهش ترافیک جاده ،مصرف
سوخت ،تلفات جاده ای و همچنین کمک
ب��ه آلودگی کمتر هوا کرده ایم .و امیدوار به
سربلندی ایران همیشه سرافراز.
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پرونده” همراه با دانشگاه”

گفتگو با دکتر سید سعید فاضل رییس دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت:

نقش دانشکده راه آهن
در توسعه حمل و نقل ریلی

الهام زرقانی

صنعت حمل و نقل ریلی به عنوان یکی از صنایع زیر بنایی ،نقش ویژه ای در شاخصهای توسعه یافتگی و
اقتصاد کشور ها دارد .ایفای چنین نقشی مستلزم فراهم نمودن مقدماتی از جمله آموزش متخصصین آکادمیک و
انجام مطالعات و پژوهش های اصیل و کاربردی در زمینه های مختلف این صنعت می باشد .در راستای توسعه
دانش و فناوری در این صنعت و با توجه به تقاضا و حمایت همه جانبه راه آهن جمهوری اسالمی ایران ،در
سال  1376دانشکده مهندسی راه آهن بعنوان تنها دانشکده مهندسی راه آهن خاورمیانه تاسیس گردید .بر اساس
نقش��ه جامع علمی کشور و برنامه راهبردی توسعه کش��ور (افق  )1404مهندسی راه آهن از جمله فناوریهای
کلیدی و تاثیرگذار در نقشه راه پیشرفت جمهوری اسالمی ایران خواهد بود .در حال حاضر دانشکده مهندسی
راه آهن جهت تربیت هیات علمی خود و توسعه همکاریهای بین المللی آموزشی و پژوهشی با دانشگاههای
معتبر کشورهای مختلف از جمله انگلستان ،آلمان ،چین ،استرالیا ،روسیه ،اوکراین و هلند تفاهنامه و تبادل علمی
دارد و از کشورهای همجوار دانشجوی بین المللی می پذیرد .کادر هیات علمی متخصص و آزمایشگاههای
تخصصی منحصر به فرد همچون :زیرسازی و روسازی راه آهن ،خاک و بتن ،صدا و ارتعاشات ریلی ،دینامیک
سازه های ریلی ،ترمز ،سیگناینگ ،ترکشن ،محاسبات هوشمند ریلی ،مدیریت لجستیک ،پتانسیل ویژه ای برای
انجام تحقیقات بنیادین و کاربردی در حوزه صنعت ریلی کشور و منطقه فراهم آورده است .این دانشکده در
گرایش خط و سازه های ریلی و نیز ماشینهای ریلی در هر سه مقطع تحصیلی (کارشناسی-کارشناسی ارشد-
دکتری) و در گرایش حمل و نقل ریلی در دو مقطع تحصیلی (کارشناسی-کارشناسی ارشد) و در سه گرایش
راه آهن برقی ،سیگنالینگ و ایمنی در راه آهن در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد .با توجه به ماهیت
کاربردی رشته ،اکثریت مطلق فارغ التحصیالن دانشکده شامل بیش از  1500نفر فارغ التحصیل کارشناسی و
بیش از  300نفر فارغ التحصیل در مقاطع تحصیالت تکمیلی بصورت مستقیم یا غیر مستقیم در صنایع مرتبط
راه آهن درون شهری و برون شهری کشور مشغول خدمت به مهین اسالمی می باشند.
در همین خصوص گفتگویی با دکتر س��ید س��عید فاضل رییس دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و
صنعت داشته ایم که به آن می پردازیم:

جنابعالی بفرمایید برنامه های پیش
روی دانش�کده راه آه�ن کدامند؟ آیا
آماری از ثمر بخشی فارغ التحصیالن
دانشکده راه آهن دارید؟ چه درصدی
از فارغ التحصیالن ج�ذب بنگاه های
ریلی شده اند؟
بر اساس برنامه های راهبردی دانشگاه در
بازه زمانی  95تا  ، 99هدف اصلی دانش��گاه
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و دانشکده مهندسی راه آهن توانمند سازی
اس��ت .در این خصوص آیتم ه��ای ذیل را
دنبال کرده ایم:
 .1ارتقاء کیفیت آموزش و پژوهش
• تکمیل تجهیزات آزمایشگاهی از طریق
جذب حمایت های صنعت
• پیشنهاد ایجاد مرکز ملی تست ریلی
و صدور گواهی کیفی در سال  97از طریق
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ج��ذب منابع مالی خارجی توس��ط وزارت
عل��وم ،تحقیق��ات و فناوری برای تس��ت
تجهیزاتریلی
• بازنگری سرفصل های دروس متناسب
با نیاز صنعت
• برگ��زاری دوره های مه��ارت آموزی،
آموزشی و پژوهشی برای اساتید جدیدالورود
• جذب دانشجویان ممتاز و مستعد

• برگ��زاری س��مینارها و همایش های
داخلی
 .2نقش آفرینی در حل مشکالت صنعت
حمل و نقل ریلی
• تشکیل دفتر ارتباط با صنایع ریلی در
دانشگاه با هدف دریافت مشکالت و نیازهای
صنایع ریلی و تهیه پاس��خ توسط دانشکده
مهندسی راه آهن
• مش��اوره علمی به وزارت راه ،مسکن و
شهرسازی و راه آهن جمهوری اسالمی ایران
جهت انتقال صحیح فناوری قطارهای سریع
السیر از جمله مسیر تهران  -قم – اصفهان
• ایجاد دفتر دانش آموختگان دانشکده
مهندسی راه آهن از سال  95جهت ارتباط با
مجامع اجرایی و صنایع ریلی کشور
• توجه ویژه به ن��وآوری و کارآفرینی با
توجه به ماموریت گرا ش��دن دانشگاه ها در
زمینه تجاری سازی و کارآفرینی
• اس��تفاده از پتانسیل و ظرفیت کانون
هماهنگ��ی دانش -صنعت -ب��ازار حمل و
نقل ریلی ش��هری :ای��ن کانون تحت نظر
معاونت فناوری ریاست جمهوری با ترکیب
 70درص��د صنعت (مدیر عامل  ،قائم مقام
شهرداری تهران به عنوان نماینده انتصابی
معاونت فناوری ریاست جمهوری ،شرکت
ه��ای بزرگ ریلی همانند ش��رکت متروی
تهران ،ش��رکت بهره برداری متروی تهران،
بخش ریلی ش��رکت مپنا ،شرکت باالست،
ش��رکت تراورس ،انجمن حمل و نقل ریلی
و  )...و  30درصد مراکز علمی و پژوهش��ی
(دانشگاه های علم و صنعت ایران و صنعتی
ش��ریف و اصفهان) ش��کل گرفته اس��ت.
دانشکده مهندس��ی راه آهن به نمایندگی
دانش��گاه علم و صنعت ایران ریاس��ت این
کان��ون را بر عهده دارد .ب��ا توجه به اهداف
اصلی ای��ن کانون یعنی کمک و تس��هیل
در بومی سازی تجهیزات مورد نیاز صنایع
ریلی ،انتق��ال دانش فنی ،صدور گواهینامه
کیفی و استاندارد سازی ،سعی می کنیم از
این پتانسیل در جهت حل مشکالت صنعت
ریلی استفاده کنیم.
 .3ارتقاء جایگاه بین المللی دانشکده
• در چند سال اخیر برنامه های مدونی
برای ارتباط با سایر دانشکده های مشابه و
تبادل استاد و دانشجو
• انعقاد تفاهم نامه با مرکز تحقیقات کره
جنوبی ،دانشگاه اکراین ،دانشگاه دولتی راه
آهن مسکو ،دانش��گاه لولئا سوئد ،دانشگاه
آخن آلمان ،دانش��گاه و صنایع کشورهای
اسپانیا ،کانادا و انگلیس.
• واگذاری مسئولیت ارتباط با دانشگاهها
و صنایع کش��ور آلمان به دانش��گاه علم و

صنعت ایران با توجه ب��ه تعریف ماموریت
ارتب��اط با دانش��گاه های کش��ورهای دنیا
توسط وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری برای
دانشگاههای کشور با رویکرد توسعه تعامالت
علمی و صنعتی
 oارتباط مستمر با شرکت زیمنس
 oدو دوره حضور در بزرگترین نمایشگاه
حم��ل و نقل ریلی دنیا (اینوترنس) با غرفه
دانشکده مهندس��ی راه آهن و برنامه ریزی
برای حضور بعدی در سال 2020
 oانعقاد تفاهم نامه همکاری آموزش��ی
و پژوهشی با دانش��گاههای صنعتی آخن،
درسدن و برلین
 oانعقاد تفاهم نامه همکاری آموزشی با
شرکت زیمنس و شرکت توف زود
• ترجمه و تالیف کتب تخصصی توسط
اعضای هیئت علمی دانشکده
• ارتباط با دفتر یو آی سی و نماینده آن
در ایران
 oبستر سازی جهت شکل گیری فعالیت
های فناوری و کمک در برگزاری س��مینار
 Next Stationدر ایران
• بهب��ود رتبه مجله علمی و پژوهش��ی
دانشکده به ژورنال
• برگزاری کنفرانس بین المللی دوساالنه
پیشرفت های اخیر در مهندسی راه آهن
 oشش��مین کنفرانس برای خرداد 98
برنامه ریزی شده است
 oدعوت از پیشتازان علمی و صنعتی دنیا
در این رویداد
• برنامه ری��زی برای ج��ذب گرنتهای
پژوهشی بین المللی
• مس��ئول میز حمل و نقل ریلی در روز
علم ایران و آلمان در سال 96
 oبا برنام��ه ریزی وزارت عل��وم ایران و
آلمان در محل دانشگاه علم و صنعت ایران
 .4برنام��ه ری��زی هایی جه��ت جذب
امکانات به روز
• فعال سازی آکادمی بین المللی حمل
و نقل ریلی
• برگ��زاری دوره ه��ای تخصصی بین
المللی کوتاه مدت و میان مدت
• برگزاری  150روزه دوره در س��ال 95
  96به کمک راه آهن ایتالیا در دانش��کدهجهت آموزش کارشناسان و مدیران شرکت
راه آهن جمهوری اسالمی ایران
• پیش بینی و تعریف دوره های آموزش
آزاد برای کارشناسان و مدیران داخلی این
صنعت
• استفاده از پتانسیل و توانمندی های
قطب حمل و نقل ریلی در پروژه کالن قطار
سریع السیر

• حمایت از ش��رکت های دانش بنیان
ریلی
 .5درص��د ف��ارغ التحیالن ش��اغل در
بنگاههایریلی
• با توجه به قدمت دانشکده ( 21سال)
و در مقایسه با سایر دانشکده ها (حدود 80
سال) ،و همچنین نسبت کم اعضای هیات
علمی و سایر پرسنل دانشکده مهندسی راه
آهن به سایر دانشکده ها ،فارغ التحصیالن
این دانشکده آمار باالیی در اشتغال در رده
های کارشناس ،کارشناس خبره و مدیریت
کالن صنع��ت ریلی (از جمله مدیران کل و
معاونین شاغل در صنایع ریلی) و در جایگاه
کارفرما ،مش��اور و پیمانکار در بخش های
خصوصی و دولتی دارند.
• انعقاد سهم باالی قراردادهای صنعتی
از طریق دفت��ر همکاریهای علمی صنعتی
دانش��گاه با صنایع ریلی (هم از نظر تعداد و
هم از نظر مبلغ)
 oپتانسیل تخصصی موجود در دانشکده
( 26عضو هیات علمی و حدود  70دانشجوی
دکتری شاغل به تحصیل)
 oحضور تعداد زیادی از فارغ التحصیالن
دانش��کده در صنای��ع مخاطب ب��ه عنوان
متخصص
 oارتباط مناسب دانشکده با صنایع ریلی
• حضور اعضای هیات علمی دانشکده در
سیاست گذاری های کالن ریلی
یک�ی از مهمتری�ن دغدغ�ه های
صنعت ریل�ی تربیت نی�روی کارآمد
منطبق با نیازهای ام�روز بخش ریلی
است ،برای این امر نیازهای ساختاری
نظام اموزشی کدامند؟
از سالهای گذشته دانشکده این دغدغه
را احس��اس نموده و برای تربیت نیروهای
کارآمد منطب��ق با نیازه��ای بخش ریلی،
جلس��ات متعددی با صنایع ریل��ی برگزار
نموده است تا مشکالت موجود را شناسایی
نماید .در این راستا برنامه ذیل در دستور کار
دانشکده قرار گرفته است:
• بازنگری و اصالح س��رفصل دروس در
کلیه مقاطع خصوصا کارشناسی
 oهر چند انجام این کار بس��یار دشوار
ب��وده و نیازمند دریافت مجوزهای زمانبر از
شوراهای مختلفی در دانشگاه و وزارت علوم،
ولی با این حال مجوز الزم برای تغییر کلیه
دروس در مقاطع تحصیالت تکمیلی و حتی
کارشناس��ی را بر اساس نیاز صنعت از دفتر
برنامه ریزی دانشگاه اخذ کرده ایم .در حال
حاضر جلسات نهایی در حال برگزاری است.
امیدواریم دانشجویان این دانشکده پس از

فارغ التحصیلی نیازی به آموزش های مجدد
نداشته و س��ریعا در رفع مشکالت صنعت
ریلی نقش آفرینی نمایند.
در خص�وص ارتب�اط معن�ی دار
دانش�گاه و صنع�ت در ط�ول دوره
تحصیل دانش�جویان چ�ه تدابیری را
اندیشیدهاید؟
در این خصوص انج��ام کارهای ذیل از
دوسال گذشته در دستور کار دانشکده قرار
گرفته است
• ایجاد دفاتر مشترک با صنایع مختلف
ریلی و تخصیص فضا به این صنایع
 oدر این راس��تا تفاهم نامه هایی با این
صنایه منعقد ش��ده و تعهداتی را نسبت به
یکدیگر ایجاد کرده ایم .حضور این دفاتر در
دانش��کده موجب می شود تا دانشجویان با
این صنایع و متقابال صنایع نیز با دانشجویان
نخبه آش��نا وآنه��ا را به عن��وان نیروهای
متخصص و کارآمد جذب نمایند.
 oدر همین راستا کارآموزی دانشجویان
وضعیت خوبی پیدا کرده و دانشجویان این
دوره را به ص��ورت کاربردی و برنامه ریزی
شده در این صنایع می گذرانند.
 oبا توجه به تصویب شورای آموزشی و
پژوهشی دانشکده جهت پیش بینی بازدید
برای دروس تخصصی ،امکان بازید از صنایع
مرتبط تسهیل شده است.
• پیش بینی حضور کارشناس��ان خبره
و متخص��ص از صنعت در دانش��گاه جهت
تدریس دروس کاربردی
 oتا امروز بر اساس قوانین دانشگاه چنین
امکانی وجود نداشته است.
• جذب اعضای هیات علمی کارآمد (3
عضو هیئت علمی جدید)
• تعریف پروژه های کاربردی بواس��طه
ارتباط مستمر با صنعت ریلی
با توجه به حضور پررنگ بخش غیر
دولتی در ترابر ریلی ،دانشکده راه آهن
چه برنامه هایی را جهت انطباق توانایی
های فارغ التحصیالن با انتظارات محیط
کس�ب و کار ریلی و بخش غیر دولتی
تدرک دیده است؟
بحث تجاری س��ازی و کارآفرینی برای
دانشگاه های نسل س��وم و چهارم از طرف
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری تعریف شده
اس��ت و مقدمات آن با ایجاد ش��رکت های
دانش بنیان در دانش��گاه و ارائه محصوالت
فناورانه این ش��رکتها پس از تولید و تایید
فراهم ش��ده اس��ت .در این راستا ایده های
فناوران��ه ارائه ش��ده توس��ط انجم��ن ها و
دانش��جویان به مرکز رشد دانشگاه معرفی
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می شوندتا در بستر مناسب به شرکت های
دانش بنیان تبدیل شده و بتوانند در بخش
های دولتی و غیر دولتی نقش آفرینی کنند.
آی�ا چارچوبی ب�رای هدایت هدفمند
نامه های دوره ارش�د و دکتری به س�مت
پژوهش های کاربردی طراحی شده است؟
آنچه در دانش��گاه های خارج از کش��ور
اتفاق می افتد ،تعریف مشکالت موجود در
صنایع تحت عنوان صورت مسئله و ارجاع
آن به دانشگاه ها است تا دانشگاه ها جواب
مسئله را ارائه نمایند .در ایران با این موضوع
به صورت معکوس برخورد می شود و بعضا
تعیین مسئله و تهیه جواب هر دو بر عهده
خود دانش��گاه اس��ت که در بیش��تر مواقع
راهگشای حل مشکالت جاری نیست جون
ممکن است مسئله نیاز فعلی صنعت نباشد.
به همین منظور در سال  1394تفاهمنامه
ای با شرکت راه آهن منعقد گردید تا عالوه
بر ط��رح نیازهای ریلی به عنوان مس��ئله،
بودج��ه ای نیز برای رفع مش��کالت پیش
بین��ی و در قالب حمایت از پایان نامه های
تحصیلی تکمیلی در اختیار دانش��کده قرار
داده ش��ود .در همین راستا در سال 1394
مجموعه خالصه پایان نامه های تحصیالت
تکمیلی از س��ال  1383تا  1394توس��ط
دانشکده چاپ شده و در اختیار صنایع ریلی
قرار داده شده است که به واسطه آن میزان
تاثیر پروژه های انجام شده در حل مشکالت
صنعت ریلی و همچنین نیازهای صنعت نیز
مش��خص گردید .همچنین نیازهای دفاتر
مش��ترک صنایع و دانش��کده دریافت و در
حال حاضر چندین پروژه تعریف و در حال
انجام است.
وجود پتانسیل باالیی از افراد متخصص
در دانشکده ( 26عضو هیئت علمی ،حدود
 70دانش��جو در مقط��ع دکت��ری و 300
دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مشغول
ب��ه تحصی��ل) ،و منحصر بفرد ب��ودن این
دانشکده در خاورمیانه می تواند پاسخگوی
مناسبی برای مشکالت صنعت ریلی کشور
باش��د .خوش��بختانه در س��ال های اخیر
دانشکده مهندسی راه آهن ارتباطات خوبی
با ش��رکت راه آهن ،زیر مجموعه های آن و
شرکتهای قطارهای ش��هری داشته و این
ارتباط باعث شده تا در پروژه های مختلف
س��طح دانشکده نسبت به س��ایر دانشکده
های دیگر دانش��گاه باالتر باشد .با این حال
حل مش��کالت واقعی نیازمند بروزرس��انی
آزمایش��گاه های موجود دانشکده و توسعه
این آزمایشگاهها با تجهیزات جدید و بروز
دنیاست.
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پرونده “ سهم حمل و نقل از مصرف انرژی و انتشار آالینده ها”

مروری بر وضعیت مصرف سوخت و انتشار
گازهای گلخانهای بخش حملونقل

نگار انصاری

کارشناس آیندهپژوهی انجمن صنفی شرکتهای حملونقل ریلی

مس��افر (نفر-کیلومتر) و ب��ار (تن-
کیلومتر) در جهان در س��ال 2015
نشان داده شده است.
مشاهده میشود که بخش دریایی
عمدت��اً بر حمل ب��ار و بخش هوایی
و ج��ادهای بر حمل مس��افر متمرکز
هس��تند و می��زان مص��رف انرژی و
انتش��ار آالیندهه��ا در بخشه��ای
دریای��ی و ریل��ی به نس��بت میزان
حمل آنها ،کمتر از شیوههای حمل
هوایی و جادهای است.

حملونقل در ایران

زمین در حال گرمتر ش��دن اس��ت .مطالعات علمی نش��ان میدهند که اگر انتشار گازهای گلخانهای
ناشی از فعالیتهای انسانی را از دوران بعد از انقالب صنعتی ،یعنی سالهای  1750تا  ،2010به صورت
تجمعی محاسبه کنیم؛ نیمی از این گازها در چهل سال آخر این بازهی زمانی تولید شدهاند .دمای زمین از
قرن  19به بعد به دلیل دخالتهای انسانی ،در حدود  1.1سانتیگراد افزایش یافته و به گزارش ناسا سال
 2016گرمترین سال ثبت شده برای کرهی زمین بوده است .اگر تعهدات صورت گرفته در سالهای اخیر
برای مبارزه با گرمای جهانی را جدی نگیریم ،انتظار میرود که با تداوم روند موجود تا سال  2050دمای
کرهی زمین  3.2تا  4درجهی س��انتیگراد باال رود و منجر به خس��ارتهای زیادی برای مردم و دولتها
ش��ود و عالوه بر تغییرات ش��دید آبوهوایی ،برخی از مناطق کرهی زمین به دلیل خش��کی بیش از حد
و یا باال آمدن آب دریاها غیر قابل س��کونت ش��وند .با وجود پیشرفتهای فناورانه و سرمایهگذاریهای
کالن در ایجاد ظرفیت برای اس��تفاده از انرژیهای تجدیدپذیر ،همچنان سوختهای فسیلی منشأ اصلی
تأمین انرژی در جهان هس��تند .نمودار  1میزان استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر (به انضمام برقآبی) در
جهان را در س��ال  2015نش��ان میدهد .کش��ورهای خاورمیانه کمترین میزان تأمین انرژی را (در حدود
 )2.2از منابع تجدیدپذیر دارند .تنها در حدود  %0.88از کل منابع انرژی ایران در سال  1394مربوط به
انرژیهای تجدیدپذیر بوده است [.]1
بر اساس گزارشات پنل بین دولی
تغیی��ر اقلی��م ( ،)IPCCدر س��ال
 2010در ح��دود  49گیگات��ن گاز
گلخان��های معادل دیاکس��ید کربن
ناش��ی از بخشهای انتشاردهندهی
مربوطه توس��ط انس��انها در جهان
تولید شده است .زمانیکه در خصوص
گازه��ای گلخانهای بحث میش��ود،
منظ��ور گازه��ای آالین��ده و عامل
بیماری نیستند ،بلکه این گازها تنها
منجر به گرمتر شدن زمین میشوند
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و ب��ه همی��ن دلیل ب��ه ای��ن گازها
آالیندههای اقلیمی گفته میش��ود؛
که عمدتاً ش��امل بخار آب (،)H2O
دیاکس��ید کرب��ن ( ،)CO2نیتروز
اکس��ید ( ،)N2Oمت��ان (،)CH4
هیدروفلوروکربنه��ا (HCHCs،
 )HFCsو کلروفلوروکربنه��ا
( )CFCsمیباشند.
بر اساس آخرین هندبوک منتشر
ش��ده توس��ط اتحادیهی بینالمللی
راهآهنه��ا ( )UICو آژان��س
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بینالملل��ی ان��رژی ( ،]2[ )IEAدر
س��ال  2015میزان تقاضای مصرف
ان��رژی بخش حملونق��ل در جهان
براب��ر ب��ا  28.8درص��د ب��وده و در
حدود  24.7درصد از کل دیاکسید
کربن تولید ش��ده ناش��ی از احتراق
س��وختهای فس��یلی مربوط به این
بخش بوده اس��ت .در نمودار  2آمار
مرب��وط به می��زان تقاض��ای انرژی
ه��ر مد حملونق��ل ،درصد انتش��ار
آالیندهها ،س��هم هر بخش از حمل

بر اس��اس آم��ار کای��ت [ ]3در
س��ال  2014میزان انتش��ار گازهای
گلخان��های ای��ران در بخ��ش انرژی
در ح��دود  81درص��د بوده اس��ت؛
در حالیک��ه این مق��دار در جهان به
طور متوس��ط در ح��دود  35درصد
اس��ت ( 20درصد دیگ��ر مربوط به
انتش��ار مس��تقیم ناش��ی از زبالهها،
فرآینده��ای صنعت��ی ،کش��اورزی،
تغیی��ر کاربری زمی��ن و جنگلداری
بوده است) .بیش��ترین میزان انتشار
ناش��ی از مص��رف در بخ��ش انرژی،
یعنی در حدود  30درصد از انتشار،
مربوط به نیروگاهها است .پس از آن
بخش حملونقل با میانگین مصرف
 30درص��دی از کل تقاضای مصرف
انرژی در س��ال (معادل ب��ا 337.7
میلیون بش��که نفت خام) و به عنوان
دومین بخش عامل انتشار ،در حدود
 25درصد از دیاکسید کربن بخش
نهایی مصرف انرژی را تولید میکند.
آمار مربوط به این بخشها را میتوان
در نمودار  3مشاهده کرد [.]1
انتش��ار گازهای گلخانهای مربوط
به بخش حملونقل جادهای؛ ناش��ی
از س��وختن بنزی��ن ،نف��تگاز ،گاز
مایع و گاز طبیعی اس��ت .در بخش
ریلی؛ نف��تگاز ،در بخ��ش دریایی؛

س��وختهای بنزین ،نفتگاز و نفت
کوره و در بخ��ش هوایی؛ مربوط به
 ATK ،JP4و بنزین است .گازهای
گلخان��های در ای��ران عمدتاً ش��امل
دیاکس��ید کربن ،نیتروزاکس��ید و
مت��ان میباش��ند؛ ک��ه در خصوص
انتشار دیاکس��ید کربن ،حدود 84
درص��د از انتش��ار مرب��وط به بخش
جادهای 12 ،درص��د بخش دریایی،
 3درص��د مربوط ب��ه بخش هوایی و
 1.6درص��د مرب��وط ب��ه حملونقل
ریلی اس��ت .در خصوص انتشار گاز
نیتروزاکسید ،پس از بخش جادهای
که مس��ئول  84درصد از انتشار این
گاز اس��ت ،بخ��ش ریلی س��هم 14
درصدی از انتش��ار بخش حملونقل
را دارد و تقریباً  100درصد از انتشار
مت��ان بخش حملونق��ل ،مربوط به
بخش جادهای اس��ت .اگرچه میزان
آالیندگ��ی مت��ان در حملونق��ل
جادهای نس��بت به س��ایر شیوههای
حملونقل بس��یار زیاد است؛ اما این
مقدار نسبت به کل متان تولید شده
در بخشهای دیگ��ر مقادیر ناچیزی
محسوب میشود .الزم به ذکر است
که هر  1واحد از گاز متان در حدود
 25برابر دیاکس��ید کربن و  1واحد
گاز نیتروزاکس��ید در ح��دود 298
برابر دیاکس��ید کرب��ن گرما ایجاد
میکن��د .با همین منطق اس��ت که
اصوالً گازهای گلخانهای را به صورت
معادل دیاکس��ید کربن ()CO2e
بیان میکنند .بنابراین میزان انتشار
گازه��ای گلخان��های (دیاکس��ید
کربن ،متان و نیتروزاکس��ید) مربوط
به ش��یوههای حملونقل��ی ایران در
نمودار  4نش��ان داده ش��ده اس��ت.
میزان انتش��ار گازهای گلخانهای در
بخ��ش جاده برابر ب��ا  84درصد ،در
بخ��ش دریایی برابر با  11درصد ،در
بخ��ش هوایی برابر ب��ا  3درصد و در
بخش ریلی برابر با  2درصد میباشد.
سهم انتش��ار آالیندههای هوا در
ش��یوههای حملونقل��ی در ایران در
س��ال  1394در ج��دول  1نمای��ش
داده شده است.
مش��اهده میش��ود ک��ه بخ��ش
جادهای ع�لاوه بر بیش��ترین میزان

انتش��ار گازهای گلخانهای ،به لحاظ
می��زان آالیندگی نیز در تمامی انواع
آالیندهها ،بیش��ترین س��هم را دارد.
طب��ق آمار اتحادیهی اروپا در س��ال
 2014ب��رای حمل ه��ر تنکیلومتر
ب��ار که توس��ط ش��بکهی ج��ادهای
جابجا ش��ود 139 ،گرم دیاکس��ید
کرب��ن انتش��ار یافته؛ ای��ن در حالی
اس��ت که با حمل همی��ن میزان بار
توسط شبکهی ریلی ،تنها در حدود

نم�ودار  -1میزان اس�تفاده از انرژیهای تجدیدپذیر (به انضم�ام برقآبی) در جهان را در
سال 2015

نمودار  -2میزان مصرف سوخت و انتشار آالیندههای بخش حملونقل در جهان در سال 2015

 16گرم دیاکسید کربن ایجاد شده
است [.]4
ای��ن بدی��ن معناس��ت ک��ه در
کش��ورهای اروپایی انتش��ار گازهای
گلخان��های ناش��ی از حم��ل ه��ر
تنکیلومت��ر ب��ار توس��ط ش��بکهی
جادهای ،در ح��دود  8.7برابر حمل
آن بار توس��ط ش��بکهی ریلی است.
همی��ن موضوع باع��ث توجه ویژهی
سیاس��تگذاران اتحادی��هی اروپ��ا به
بخش ریلی شده اس��ت ،به طوریکه
یکی از اهداف سیاستگذاری مندرج
در اوراق سفید حملونقل اتحادیهی
اروپ��ا انتقال  30درص��دی حمل بار
جادهای ب��ه ریل ،تا س��ال  2030و
انتق��ال  50درصدی ای��ن بار به ریل
تا سال  2050اس��ت .انتظار میرود
ای��ن راهبرد به همراه سیاس��تهای
دیگ��ر در نظر گرفته ش��ده توس��ط
کمیسیون اروپا منجر به کاهش 60
درصدی انتش��ار آالیندههای ناش��ی
از حملونق��ل در اتحادی��هی اروپ��ا
ش��ود .تمرک��ز اروپا ب��ر برقی کردن

نمودار  -3میزان انتشار گازهای گلخانهای در بخش انرژی ایران در سال 1394

نمودار  -4میزان انتشار گازهای گلخانهای بخش حملونقل ایران در سال 1394
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جدول  -1درصد سهم شیوههای حملونقلی ایران در انتشار آالیندهها در سال 1394

نمودار  -5سهم بخش جادهای و ریلی از حمل بار و مسافر در سال 1396

جدول  -2میزان تقریبی درآمد حاصل از مالیات بر کربن در بخشهای حملونقل جادهای و ریلی بر اساس میزان انتشار گازهای گلخانهای
مربوط به ترازنامه انرژی سال 1394

ش��بکههای ریل��ی و همزم��ان با آن
تولید ب��رق از نیروگاهها با اس��تفاده
از انرژیهای تجدیدپذیر اس��ت .در
ح��ال حاضر در ح��دود  60درصد از
کل ش��بکهی ریلی اروپا برقی است؛
که الزم به ذکر اس��ت که  80درصد
از کل ترافیک شبکه از طریق همین
خط��وط جابج��ا میش��ود .از طرفی
صنع��ت راهآه��ن اروپا اع�لام کرده
که اثربخش��ی ان��رژی یکی از اهداف
اصلی آن اس��ت و بدین منظور تحت
قرارداد "تعهد مش��ترک برای انتقال
به راهآهن " که یک قرارداد همکاری
بین بخش عمومی و بخش خصوصی
است ،بودجهای  920میلیون یورویی

44

ب��رای باال رفت��ن جذابی��ت و رقابت
این صنعت از س��ال  2014تا 2020
تخصیص داده است[.]5
ام��ا در ای��ران نی��ز در برنامههای
چش��مانداز  1404و برنام��هی
پنجسالهی ششم توسعهی اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی اولویت توسعه با
بخش ریل��ی بوده و انتظار حمل 30
درص��دی از تناژ بار و  20درصدی از
مسافر توسط شبکهی راهآهن کشور
ت��ا س��ال  ،1404به ص��ورت هدف
تعیین ش��ده اس��ت .نمودار  5میزان
سهم بخش ریلی و جادهای از حمل
بار و مس��افر را در سال  1396نشان
میدهد [.]7[ ]6
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اهم نتایج

ب��ا وج��ود تمام��ی برنامهه��ای
حمایت��ی کش��ور از بخ��ش راهآهن،
در عمل اهم مش��کالت ش��امل عدم
توجهات جدی به هزینههای خارجی
(آس��یب به محیطزیس��ت و سالمت
انس��انها) و عدم اعمال تدابیر الزم
برای تحمیل ای��ن هزینهها به عامل
ایجادکنن��دهی آن ،منطق��ی نبودن
قیمتهای س��وخت ،عدم اعمال نرخ
ع��وارض مناس��ب برای ج��اده و در
مقابل آن ،گرفتن حق دسترس��ی از
بخش ریلی و مشکالت درونبخشی
راهآهن مانند نبودن رگوالتور در این

بخش ،موانع مهمی برای تحقق این
برنامهه��ای حمایتی هس��تند .بدین
ترتی��ب مزیته��ای حم��ل جادهای
پررنگ ش��ده و در رقاب��ت با راهآهن
س��هم بیش��تری از حم��ل زمینی را
به خ��ود اختص��اص داده اس��ت .از
جمل��ه مزیته��ای ج��ادهای حمل
دربب��هدرب ،تع��داد دفع��ات کمتر
تخلیه و بارگی��ری ،فاصلهی کوتاهتر
مس��یر حم��ل از مب��دأ ت��ا مقصد،
گستردگی بسیار زیاد شبکه ،سرعت
باالتر حمل ،واکنش سریع در مقابل
تقاضای ب��ازار ،قیمتهای منعطف،
ام��کان حمل بارهای حجم اندک در
مسیرهای کوتاه و غیره است .اما اگر
به ج��ای مباحث مربوط ب��ه تقاضا،
در خصوص عرضه بحث ش��ود ،الزم
به ذکر اس��ت که ش��بکهی راهآهن
نمیتوان��د در حمل بارهای س��طوح
اس��تانی به ص��ورت بهینه عمل کند
و بارهای انبوه در مسیرهای طوالنی
برای حمل با ریل مناس��ب هستند و
سیس��تم جادهای توانسته تا به مرور
زمان با اخذ تسهیالت زیاد و افزایش
تعداد ن��اوگان ،در مقایس��ه با ریل،
قیمتهای بسیار رقابتی عرضه کند.
در مقابل اگر در سیاس��تهای دولت
ب��ه موض��وع منطقی ش��دن قیمت
س��وخت مصرفی (نزدیک ش��دن به
قیمته��ای ف��وب خلیج ف��ارس) و
هزینههای خارجی توجه شود ،جاده
ق��درت رقاب��ت خ��ود را حداقل در
خصوص بارهای ریلپس��ند از دست
میدهد.
الزم به ذکر اس��ت که ایران پس
از چی��ن بیش��ترین می��زان یارانه را
به بخشهای مختل��ف انرژی اعم از
نف��ت ،گاز طبیعی و ب��رق تخصیص
میده��د .ب��ر اس��اس آم��ار آژانس
بینالملل��ی انرژی در س��ال ،2016
ای��ران در ح��دود  34میلی��ارد دالر
یاران��ه به بخ��ش ان��رژی تخصیص
داده اس��ت [ .]6این در حالی اس��ت
که درآمد حاص��ل از فروش نفت در
این س��ال در حدود  36میلیارد دالر
بوده اس��ت [ .]7درس��ت اس��ت که
میزان نشتی گاز ،افت برق در شبکه،
پایین بودن بازدهی ماش��ینآالت و

تجهی��زات ،قاچاق س��وخت و ضعف
عایقبن��دی حرارت��ی در ای��ران به
میزان قابل توجهی باعث هدر رفتن
انرژی میش��ود و باعث میش��ود که
شاخص ش��دت انرژی ایران (میزان
انرژی مصرف ش��ده به ازای تولید 1
واحد  ،)GDPدر ح��دود  1.5برابر
مق��دار متوس��ط جهانی آن ش��ود و
اینها همه منجر به این امر بش��وند
که مق��دار قابل توجه��ی از یارانهی
ان��رژی به مصرف مردم و تولید تعلق
نگی��رد و تلف ش��ود؛ اما ب��ا در نظر
نگرفتن این موضوعات ،گویی دولت
هر آنچه درآمد از ص��ادرات نفت به
دست آورده ،معادل آن را به صورت
یارانهی انرژی در داخل کشور هزینه
کرده اس��ت .در حال حاضر (س��ال
 )1397ن��رخ نف��تگاز ب��ه ازای هر
لیتر در ح��دود  350تومان اس��ت؛
در حالیک��ه نرخ نفتگاز بر حس��ب
قیمت فوب خلیج ف��ارس در حدود
 0.48دالر اس��ت .این تفاوت قیمت
به صورت یارانههای پنهان پرداخت
میش��ود  .در بخش حملونقل ریلی
ایران ،به ازای هر  1لیتر نفتگاز که
مصرف میش��ود ،در ح��دود 113.6
تنکیلومت��ر بار جابج��ا میگردد؛ در
حالی ک��ه در بخش جادهای به ازای
مص��رف مقدار مش��ابه نف��تگاز به
می��زان  21.3تنکیلومت��ر بار جابجا
میش��ود و بنابراین میزان س��وخت
مصرف��ی برای حم��ل  1تنکیلومتر
بار توس��ط بخش ج��ادهای ایران در
حدود  5.3برابر حمل این بار توسط
بخش ریل��ی اس��ت .بنابراین بخش
ج��ادهای به ص��ورت متوس��ط برای
حمل هر تنکیلومتر  5.3برابر بخش
ریلی یارانه ان��رژی دریافت میکند.
به همین دلیل اس��ت ک��ه با هر چه
منطقیتر شدن قیمتهای سوخت،
میزان هزینههای حمل باالتر رفته و
مزیتهای بخش ریلی بیش��تر نمود
پیدا میکنند.
با توجه به اینکه کش��ور ایران در
توافقنام��هی پاریس که در خصوص
کنترل افزایش دمای کرهی زمین تا
 2درجه یا بهترین حالت  1.5درجهی
سانتیگراد تا س��ال  2100است ،در

کن��ار  195کش��ور دیگ��ر متعهد به
کاهش انتش��ار ش��ده و بدین منظور
کاهش  12درصدی ش��یب انتش��ار
گازه��ای گلخانهای تا س��ال ،2030
نسبت به س��ناریوی پایه اعالم کرده
است  ،لذا اعطای یارانه به انرژی ،نه
تنها بر خالف مصالح اقتصادی بوده،
بلک��ه عمل به تعهدات بینالمللی در
خصوص کنترل گرمایش زمین را به
تعویق میاندازد .لذا به نظر میرسد
کاهش یارانهی ان��رژی ،خصوصاً در
جهت تقویت بخ��ش ریلی ،میتواند
بسیار کمککننده باش��د .ابزارهایی
مانند سیس��تم تجارت نشر ()ETS
و مالی��ات ب��ر کربن نی��ز دو ابزاری
هس��تند ک��ه در بخ��ش حملونقل
بس��یاری از کش��ورها در راس��تای
کاهش انتش��ار گازهای گلخانهای به
کار گرفت��ه میش��وند .در مالیات بر
کرب��ن (که بر میزان کربن س��وخت
اعمال میشود) خسارتهای موجود
و بالقوهای که آالیندههای اقلیمی به
مردم و محیطزیس��ت وارد میکنند،
تبدیل ب��ه پرداخته��ای اقتصادی
ب��رای منابع تولیدکنن��دهی آالینده
میش��وند؛ که قابل تجارت نیستند.
تجارت آالیندهها نیز در س��طح ملی
به ای��ن ص��ورت عم��ل میکند که
یک س��قف مجاز برای انتشار کربن
تعیین میشود و به میزان این سقف
مجاز ،به بخش اعتبار تخصیص داده
میشود .عملکرد به این صورت است
که ه��ر فرد یا ارگان مش��مول طرح
ک��ه کمتر از میزان اعتبار خود کربن
تولید کرد ،میتوان��د اعتبارش را به
آن فرد ی��ا ارگان که بیش��تر از حد
مجاز آالینده تولید کردند ،بفروش��د
و ب��ه این صورت یک ب��ازار عرضه و
تقاض��ا به وج��ود میآید .در س��ال
 2017ارزش تجارت کربن و مالیات
ب��ر کربن برای دولتها در حدود 52
میلی��ارد دالر بوده اس��ت (در س��ال
 2016در ح��دود  49میلی��ارد دالر
بوده)؛ که نس��بت به سال  2016در
حدود  7درصد افزایش داش��ته است
[ .]10این مکانیسمها در حال حاضر
در ای��ران وجود ندارن��د .اما با توجه
به میزان انتش��ار گازهای گلخانهای

ناش��ی از بخ��ش حملونق��ل ،اگ��ر
تصور ش��ود که میزان انتشار تا سال
 1397ثابت مانده باش��د و مالیات بر
محتوی کربن نفتگاز مصرف ش��ده
در بخشه��ای حملونق��ل ریل��ی و
جادهای ایران اعمال ش��ود ،با فرض
اینکه این مالیات با نرخهای مالیاتی
کربن ش��بیه به کش��ورهایی که این
طرح را پیادهسازی کردهاند ،اجرایی
شود؛ نتایج حاصل به صورت جدول
 2خواه��د بود .اگ��ر مالیات بر کربن
با نرخ کش��ور ژاپن (که کمترین نرخ
مالیاتی در میان کش��ورهای بررسی
ش��ده را دارد) یعن��ی  2.5دالر ب��ر
هر تن کربن دیاکس��ید اجرا شود،
مالیات حاص��ل از بخش حملونقل
ج��ادهای در ح��دود  499میلی��ارد
تومان و مالیات بخش ریلی در حدود
 25میلیارد تومان خواهد بود [.]11

پیشنهادات و راهکارها

ب��ه نظ��ر میرس��د بهرهگی��ری
از مکانس��یمهای زی��ر در بخ��ش
حملونق��ل ب��ه عن��وان دومی��ن
بزرگترین بخش عامل انتشار کشور
ای��ران ،میتوان��د مزیته��ای بخش
کممصرف ریلی را پررنگتر س��اخته
و منجر به توس��عهی این بخش و در
واقع توسعهی پایدار کشور و تسهیل
در عمل به بخش��ی از تعهدات ایران
در توافقنامهی پاریس گردد:
 ایجاد سیستم مالیات بر کربن
 ایجاد مکانسیم تجارت انتشار
 منطق��ی ش��دن قیمته��ای
سوخت و رسیدن آنها به قیمتهای
فوب خلیج فارس
 تعیین حق دسترسی به شبکه
برای بخش جادهای و ریلی به صورت
منطقی
 ایجاد مشوقها برای حمل بار
در مس��یرهای باالتر از  350تا 400
کیلومتر توس��ط ش��بکهی راهآهن و
متمرکز شدن ش��بکهی جادهای در
حمل بارها در مس��یرهای زیر 350
کیلومتر
 ایجاد رگوالتور در بخش ریلی
برای آمادهس��ازی و توانمندس��ازی
ای��ن بخش برای مدیری��ت تغییرات
حاصل شده از ش��روع مکانسیمهای
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ذکر شده.
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ش��رکتهای عضو انجمن صنفی ش��رکتهای حملونقل
ریلی و خدمات وابسته

راهآهن حمل ونقل
مدیرعامل:
عباداله فروزش
تلفن66424900 :
نمابر66421216 :

قطارهای مسافری و
باری جوپار
مدیرعامل:
محمد کریمی
تلفن44281610 :
نمابر44281613 :

بهتاش سپاهان
مدیرعامل:
خیراله سلیمیان

تلفن031-36245010 :
نمابر031-36282026 :

لونقل بینالمللی
حم 
كشتیرانی برادران
مجدپور

مدیرعامل:
مجید مجدپور
تلفن88347452-5 :
نمابر88303341 :

ریل ترابر فجر

مدیرعامل:
احمد هراتی
تلفن88797856 :
نمابر88770459 :

سینا ریل پارس
مدیرعامل:
دکتر حامد نوروزی
تلفن88716077:
نمابر88711163:
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پرسیایران گاز
مدیرعامل:
حمیدرضا حدادی
تلفن88900141-7 :
نمابر88904053 :

حملونقل تركیبی
كشتیرانی ج.ا.ا
مدیرعامل:
قاسم غیور زحمتکش
تلفن88140660 :
نمابر88303953 :

ریل سیركوثر

مدیرعامل:
سیدحسین هاشمی
تلفن57851:
نمابر57851 :

تركیب حملونقل
مدیرعامل:
سبحان نظری

تلفن66913928 :
نمابر66913924 :

توسعه حملونقلبینالمللی
پارسیان

مدیرعامل:
ناصر بختیاری
تلفن84013000 :
نمابر88626640 :

ریل كاران ورسك

ریل پرداز سیر

مدیرعامل:
فرهنگ طلوعی
تلفن88727253-8 :
نمابر88727033 :

فوالدریل جنوب
مدیرعامل :حافظ نظری
تلفن88049300 :
نمابر88043226 :

مدیرعامل:
ابراهیم نصیری دهقان
تلفن77624770 :
نمابر77645689 :

شرکت فوالدریل توس
مدیرعامل:
غالمرضا میالنلو
تلفن051-38112226-8 :
فاکس051-38112229
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آسیا سیرارس

مدیرعامل:
مهران برومند
تلفن031-36505026:
نمابر031-36504798 :

توكا ریل
مدیرعامل:
محسن سعیدبخش
تلفن0313-6690282 :
نمابر0313-6690285 :

حملونقل
سایپالجستیك

مدیرعامل:
داوود حسین زاده
تلفن44527538 :
نمابر55245272 :

ریل ابریشم پارس
مدیرعامل:
میثم نقدینژاد
تلفن88324334 :
نمابر88324335 :

مهندسیساختمانو
تأسیساتراهآهن(باالست)

مدیرعامل:
ابراهیم محمدی
تلفن88955851 :
نمابر88963868 :

آهن ریل كاران
مدیرعامل:
حسن منجزیپور
تلفن0611-2275969 :
نمابر0611-2275969 :

توکا کشش
مدیرعامل:

مهرداد روشن
تلفن2:و0313-6734401
فکس0313-6734403 :

بیکران قشم
مدیرعامل:
محمد زارعی
تلفن88708916 :
فاکس88702930 :

سمند ریل

مدیرعامل:
امیررضا طاهریان
تلفن44780195 :
نمابر48279329 :

حملونقل ریلی
رجا
مدیرعامل:
محمد رجبی
تلفن88310880 :
نمابر88834340 :

اعضای انجمن

راهآهن شرقی بنیاد
مدیرعامل:
جاوید تقی زاده

تلفن41468101 :
نمابر41468999 :

راهوار نیرو آریا

مدیرعامل:
مسعود استاد عظیم
تلفن88520577:
نمابر88519082 :

تجارت کوشش سپاهان
مدیرعامل:
شکراله شفیع زاده

تلفکس:
0313-6736711

کمال نقش دانش(کمند)
مدیرعامل:
کمالالدین سخا
تلفکس22894095 :
صندوق پستی:
16765-3813

ریل ترابر سبا

مدیرعامل:
غالمرضا جهانبخش
تلفن88480004 :
نمابر88724989 :

ناوگان ریل الوند نیرو
مدیرعامل:
ابراهیم پاشنا
تلفن88769573 :
نمابر88516206 :

مدیرعامل:حمیدرضا قمی

تلفن0353-6294203 :
نمابر0353-6294203 :

ماربین(قطارسبز)

مدیرعامل :محمود امامی
تلفن88840520 :
نمابر88840372 :

فوالد ریل دنا

راهبران مشتاق یزد

تلفن85509281 :
نمابر86021866 :

تلفکس0353-6244442:

مدیرعامل:
غزاله تیما

مدیرعامل:
محمدمیرجلیلی

نورالرضا

مهتاب سیرجم
مدیرعامل:
ابوالقاسمسعیدی

مدیرعامل:
احمدرضا صبری

تلفکس88481048 :

تلفن8800935-7 :
نمابر88909775 :

نماد ریل گستر

رهپویان سایناتجارت
ابریشم (رستا)

مدیرعامل:
علی سلیم نیا
تلفکس88984182- 3:

مدیرعامل:
سیدجلیل سیدحسنی

چرخ ریل راهبر
مدیرعامل:
حمید محمد ظاهری
تلفن55473110 :
نمابر55473110 :

راهبر سیر سمنگان

تلفن035-38267401 :
نمابر035-38267401 :

مدیرعامل:
محمد اسالمی
تلفن0513-2253006 :
نمابر0513-2253006 :

مهندسی
و بازرگانی راهیان
عصر دایا
مدیرعامل:
مرجان عالیوند
تلفکس66564065 :

سفیر ریل آسیا
مدیرعامل:
محمد خان احمدی
تلفن86071409 :
نمابر86071731 :

راهآهن کشش

گهر ترابر سیرجان

R.A.K
مدیرعامل:
ناصر صوفی
تلفن66939440:
فکس66916188:

مدیرعامل:
محمد انجم شعاع

تلفکس88984182-3:
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تجهیزات ناوگان
ریلی البرز نیرو

مدیرعامل :مجتبی لطفی

تلفن88705295 :
نمابر88552898 :

صباریل پرشیا

مدیرعامل:
بهروز کاظمیان

تلفن66928055 :
نمابر66578739:

سیمرغ آهنین

مدیرعامل :محمود قیام
تلفن55464601 :
نمابر55668541 :

لكوموتیو ریل اروند
مدیرعامل:
حمید نیک بخش
تلفن88049300:
نمابر88043226:

مدیرعامل :محمدرضا راستکار

تلفکس22921222 :
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فنی و مهندسی کیان صنعت
شهباز

تلفن55126024 :
نمابر55126024 :

مدیرعامل:محمد حسین
مدهوشی طوسی

سیر و بهره برداری
بن ریل
مدیرعامل:
جاوید تقی زاده

تلفن95119411 :
نمابر43853755:

تلفن88522191 -2:
نمابر83305907:

تلفن01344442596 :
نمابر01344425373:

سپهر زاوه طوس

نیروی کشش
ریلی پرس

ستاره ریل زر

پرتو بارفرابر
خلیج فارس

تلفن051-37127383 :
نمابر051-37127450:

تلفن86081879 :
نمابر88850629 :

مدیرعامل:
مهدی شرفی

مدیرعامل:
نوراله یاراحمدی
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ریلپرداز نوآفرین

مدیرعامل:
نورالدین علی آبادی

مدیرعامل:
احمد نوری طهرامند

تلفن88730901 :
نمابر88732009:

شماره  - 37آبان 97

کاال و خدمات پاسارگاد

راهبران ماهان سیر
کارمانیا
تلفن034- 32478403 :
نمابر034- 32471450 :

احیاء ریل ایرانیان

مدیرعامل:
افشین آرین

مدیرعامل:
مهرداد نجاتی محرمی

تلفن88889026 :
نمابر88889026:

مدیرعامل:
احمد قلی زاده

مدیرعامل:
مرتضی رجبی

تلفن88679438 :
نمابر88679427:

