
“هم اندیشی راه آهن با مدیران شرکت های ریلی”

نشس��ت هم اندیش��ی با مدیران عامل ش��رکت های حمل ونقل ریل��ی، تولید کنندگان و 
سرمایه گذاران حمل و نقل ریلی

امسال از محل تبصره 18 قانون بودجه 432 
ناوگان ریلی وارد شبکه شده است

جمه�وری  راه آه�ن  مدیرعام�ل 
اس�المی ایران گف�ت: با هم�کاری و 
هم افزایی شرکت های حمل و نقل ریلی 
و کارخانجات س�ازندگان ن�اوگان و با 
اس�تفاده از تسهیالت قانونی از جمله 
تبصره 1۸ قانون بودجه، تاکنون ۴۳2 
دستگاه ناوگان )لکوموتیو، واگن باری 
و مس�افری( وارد ش�بکه ریلی کشور 

شده است.
سعید رسولی در نشست هم اندیشی با 
مدیران عامل شرکت های حمل ونقل ریلی، 
تولید کنن��دگان و س��رمایه گذاران صنعت 
حمل و نقل ریلی اف��زود: این تعداد ناوگان 
در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۹۷ 

درصد افزایش یافته است.
مدیرعام��ل راه آهن ج.ا.ا ب��ا بیان اینکه 
با همت و توانمن��دی بخش خصوصی در 
کش��ور همه ای��ن ن��اوگان ۱۰۰ درصد در 
کشور تولید شده است، یادآورشد: شرایط 
اقتصادی حاکم بر کش��ور اقتضا می کند با 
اس��تفاده ازتوانمنده��ای بخش خصوصی 
و کمک به یکدیگر به س��هولت بتوانیم از 
ظرفیت ه��ای قانونی حداکثر بهره مندی را 
در راس��تای رونق تولی��د و تقویت ناوگان 

ریلی کشور ببریم.
و  راهبرده��ا  ک��رد:  تاکی��د  رس��ولی 
رویکرده��ای راه آهن جمهوری اس��المی 
ایران، اجرایی ش��دن ظرفیت های قانونی 
برای توسعه صنعت حمل و نقل ریلی است 
و انتظار داریم در س��ال ۹۸ با اس��تفاده از 

تبصره ۱۸ قانون بودجه بتوانیم شاخص های 
بخش حمل ونقل ریلی را بهبود بخشیم.

وی بی��ان کرد: حضور بخش خصوصی 
درهرگون��ه تصمیم س��ازی ها در صنع��ت 
حمل و نق��ل ریل��ی، می توان��د ش��رایط و 
بس��ترهای مناسبی را برای توسعه صنعت 
حمل ونقل ریلی کشور فراهم و دولت تدبیر 
و امید در این راستا از مشارکت های بخش 

خصوصی در این صنعت حمایت می کند.
معاون وزیرراه و شهرسازی اظهارداشت: 
همه ما عضو یک خانواده بزرگ هستیم که 
با همکاری یکدیگر می توانیم به هم افزایی 
بیشتری دست پیدا کنیم، زیرا هدف اصلی 
ما توس��عه حمل ونقل ریلی کشور است و 
تس��هیل اجرای تم��ام قراردادهای بخش 
خصوصی با نظام بانکی یکی از وظایف مهم 
راه آهن در این راس��تا است تا شاهد رونق 

کسب و کار در این صنعت باشیم.
بیرانوند، مع��اون برنامه ریزي و اقتصاد 
حمل و نق��ل راه آهن در خص��وص رویکرد 
راه آهن درمورد س��رمایه گذاری در تأمین 
ن��اوگان گفت: رویک��رد راه آه��ن درمورد 
سرمایه گذاری در تأمین ناوگان ایجاد یک 
زیس��ت بوم یا اکوسیستم س��رمایه گذاری 
متش��کل از ذی نفعان زیادی ک��ه در این 
عرص��ه نقش آفرین��ی می کنند، ش��امل: 
بانک ها، صندوق توسعه  ملی، فاینانسرهای 
خارجی، س��رمایه گذاران داخلی و خارجی 
صندوق توس��عه حمل و نقل و موسس��ات 

مالی غیربانکی و بازار سرمایه است.

وی ادامه داد: در این اکوسیستم، نقش 
و سیاس��ت گذاری  تس��هیل گری  راه  آهن 
است. این نقش در سه بعد کاهش ریسک 
سرمایه گذاری، افزایش بازدهی و جذابیت 
اقتصادی و همچنین مش��ارکت در تامین 

مالی دنبال می شود.
 معاون برنامه ریزي و اقتصاد حمل و نقل 
راه آه��ن ج.ا.ا در م��ورد کاه��ش ریس��ک 
س��رمایه گذاری تاکی��د ک��رد: در بخ��ش 
کاهش ریس��ک س��رمایه گذاری، جایی که 
راه آه��ن خری��دار انحصاری ای��ن خدمات 
باش��د مثل نیروی کش��ش، با قراردادهای 
بلندم��دت، ریس��ک ب��ازار را عمال حذف 
کرده ایم و س��رمایه گذارانی که می خواهند 
در ح��وزه لکوموتیو س��رمایه گذاری کنند 
می توانند اطمین��ان حاصل کنند که یک 
قرارداد بلندمدت تضمین شده وجود دارد 
و می توانند آن را به عنوان مهم ترین س��ند 
مدیریت ریس��ک ب��ازار در اختیار داش��ته 
باشند. بر اساس نیازی که به انواع لکوموتیو 
موافقت نامه ه��ای  و  قرارداده��ا  داری��م، 
س��رمایه گذاری را ب��ا بعضی از ش��رکت ها 
منعق��د کرده ایم و این رویه همچنان ادامه 

دارد.
 وی ادام��ه داد: در بخش��ی که راه آهن 
انحصارا خریدار خدمت نیست، راه آهن در 
ریس��ک بازپرداخت وارد می شود و بورس 
اوراق به��ادار تهران نیز تضمین ش��رکت 
راه آهن برای بخ��ش خصوصی را به عنوان 
اولین و تنها ش��رکت دولتی به رس��میت 

پذیرفته اس��ت. این س��رمایه بزرگی است 
که در اختیار ما قرار دارد که تاکنون از آن 
استفاده ش��ده و در حال حاضر هم برخی 
از ش��رکت ها از آن اس��تفاده می کنند و به 
پشتوانه اعتبار راه آهن می توان منابع کافی 

را از بازار سرمایه جذب کرد. 
 بیرانون��د در مورد افزای��ش بازدهی و 
جذابیت اقتص��ادی، بر اس��اس نوع واگن 
اظهار کرد: برای افزایش بازدهی و جذابیت 
اقتص��ادی، بر اس��اس نوع واگ��ن )باری و 
مس��افری( بس��ته های حمایتی مختلفی 
وج��ود دارد. عالوه ب��ر این، بحث عملیاتی 
ش��دن م��اده ۱۲ وج��ود دارد ک��ه تحول 
بزرگی در س��ودآوری و افزای��ش بازدهی 
س��رمایه گذاری ایجاد می کند. طی س��ال 
گذشته و امسال این موضوع عملیاتی شده 
و ام��روز صورت حس��اب های صرفه جویی 
ب��رای بعضی از ش��رکت ها صادر ش��ده و 
برای مابقی ش��رکت ها نیز در حال صدور 
اس��ت. همچنین ابزاری به نام کاهش حق 
دسترس��ی در اختیار ما هست که تاکنون 
به صورت موردی این کاهش صورت گرفته 

است.
معاون برنامه ریزي و اقتصاد حمل و نقل 
راه آهن ج.ا.ا در مورد مش��ارکت در تامین 
مالی، با بانک ها و فاینانس��رهای خارجی و 
بازار سرمایه س��خن به میان آورد و گفت: 
در مورد مشارکت در تامین مالی، با بانک ها 
و فاینانس��رهای خارج��ی و بازار س��رمایه 
هماهنگی های الزم به عمل آمده است و در 
حال حاضر امکان تأمین منابع برای حوزه 
ریلی فراهم است. در مورد تبصره ۱۸یکی 
از نقش های��ی که راه آهن در اکوسیس��تم 
مذکور ایفا کرده است، سازماندهی پذیرش، 

عاملیت بانک هاست.
بیرانون��د در ارائه آماری در مورد تبصره 
۱۸ چنین گفت: این قرارداد در پایان سال 
گذشته  )۲۷ اسفندماه( منعقد شد. سهم 
آورده دولت ۴۷۳ میلیارد تومان بود که با 
احتساب ۲۰درصد آورده سرمایه گذاران و 
۸۰درصد که از مح��ل منابع بانک تامین 
می ش��ود، اعتباری معادل ۱۹۴۰ میلیارد 
تومان ایجاد می ش��ود. نرخ سود موثر برای 
بخش مسافری ۱۲درصد و برای بخش باری 
و لکوموتیو ۱۳درصد است و دوره مشارکت 
۷۲ م��اه بوده ک��ه ۱۲ ماه به عن��وان دوره 
ساخت و ۶۰ ماه به عنوان دوره بازپرداخت 
پیش بینی ش��ده اس��ت. پروژه هایی که در 
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این تفاهم نامه پیش بینی ش��ده بازس��ازی 
۲۳۰ واگ��ن مس��افری، خری��د ۵۴ واگن 
مسافری، س��اخت ۶۵۰ واگن باری  و ۴۰ 
دستگاه لکوموتیو باری است. اجرای تبصره 
۱۸ به این ش��کل اس��ت که بعد از مبادله 
تفاهم نامه باید یک دس��تورالعمل اجرایی 
توسط سازمان برنامه و بودجه ابالغ می شد 
که با پیگیری های راه آهن ابالغ شد، بعد از 
آن بالفاصله با شرکت ها وارد مذاکره شدیم 
و اسناد و تعهدات شرکت های متقاضی رد 

و بدل شد و پروژه ها اولویت بندی شدند.
مهم ترین و س��خت ترین بخش قضیه، 
بح��ث ق��رارداد عاملی��ت با بانک ه��ا بود. 
بانک ه��ا به دلیل کمبود منابع و مطلوبیت 
کم این روش، خیلی س��خت وارد مذاکره 
با ما شدند ولی در نهایت به میزان ۲۳۰۰ 
میلیارد تومان با بانک ها قرارداد منعقد شد 
ک��ه این میزان  ۴۰۰ میلی��ارد تومان بالغ 
بر عدد هدف گذاری ش��ده است تا چنانچه 
سایر بخش ها نتوانستند از ظرفیت تبصره 
۱۸ استفاده کنند، سهم آنها در لحظه آخر 
توس��ط راه آهن جذب شود. در حال حاضر 
۹۵ میلی��ارد تومان از ای��ن منابع جذب و 
به بانک ها پرداخت ش��ده اس��ت. قرارداد 
مذکور با چهار بانک صورت گرفته اس��ت. 
بانک توسعه تعاون )۵۰۰ میلیارد تومان(، 
بانک آینده )۲۶۰ میلی��ارد تومان(، بانک 
مش��ترک ای��ران و ونزوئ��ال )۴۰ میلیارد 
توم��ان( و بان��ک ص��ادرات )۵۰۰ میلیارد 
تومان( که با احتس��اب سایر منابع ۲۳۰۰ 
میلیارد تومان س��قف اعتباری ایجاد شده 
است. به منظور اولویت بندی و تأمین اعتبار 
پروژه ها و برای این که انصاف در این مورد 
رعایت شود، معیارهایی تعریف شده است 
که شامل: اطمینان از وجود ظرفیت تولید؛ 
وجود قرارداد تجاری معتبر بین متقاضیان 
تسهیالت و سازندگان؛ اطمینان از تدارک 
آورده س��رمایه گذاران؛  تامین ۲۰درص��د 
حس��ن روابط متقاضی با بانک های عامل؛ 
عدم ش��مول م��اده ۱۴۱ قان��ون تجارت 
)محکومیت قضایی(؛ امکان تامین تضامین 
الزم ب��رای گرفت��ن تس��هیالت از بانک ها 
و هم راس��تایی ب��ا سیاس��ت های راه آهن 
)نیازهای بازار( می ش��ود. از کل ۵۳ پروژه 
متقاضی منابع که متعلق به ۴۳ ش��رکت 
بوده است، ۱۲پروژه به بانک ها معرفی شده 
که ۱۰ ش��رکت س��رمایه گذار و ۹ شرکت 
س��ازنده در آن درگیر هستند و شامل ۸۷ 

دستگاه بازسازی واگن مسافری، ۵ دستگاه 
خرید واگن مسافری، ۲۸۰ واگن باری و ۴ 

دستگاه لکوموتیو است.
شایان ذکر است، در پایان این نشست 
مدیران عامل شرکت های حمل و نقل ریلی، 
س��رمایه گذاران و تولید کنندگان مسائل 
مهم خود را با مدیرعامل و معاونین راه آهن 
جمهوری اسالمی ایران در راستای استفاده 
بهین��ه از ظرفیت های تبص��ره ۱۸ قانون 
بودج��ه ۹۸ مطرح کردند که به ش��رح آن 

می پردازیم:
مدیر عامل ش��رکت س��ینا ریل پارس 
مهندس نوروزی اظه��ار کرد: در ارتباط با 
ظرفیت هایی که قان��ون به جهت حمایت 
از س��رمایه گذاران ریلی، در اختیار راه آهن 
قرار داده اس��ت مش��کالتی وجود دارد که 
الزم است به آن ها توجه شود. بحث برآورد 
قیمت واگن های باری، قیمتی که معاونت 
ناوگان و زیرمجموع��ه آن به عنوان برآورد 
قیمت واگن انجام داده اند با آن چیزی که 
واقعیت واگن سازی است اختالف دارد و این 
اختالف را سرمایه گذار باید پوشش دهد. با 
توجه به دیربازده بودن س��رمایه گذاری در 
صنع��ت ریلی باید جذابیت ها از آن چیزی 
که وجود دارد بیشتر شود، تا سرمایه گذاران 
به س��وق دادن سرمایه شان ترغیب شوند. 
بح��ث دیگر، این اس��ت که اطالع رس��انی 
جامعی در رابطه با موضوع تبصره ۱۸ اتفاق 
نیفتاده است که این مورد باعث سردرگمی 

سرمایه گذارها می شود.
مدیر عامل شرکت توسعه ریلی پارسیان 
مهندس حسینی طباطبایی در ادامه بیان 
کرد: مساله دیگر این است که مخزن داران 
در حال حاضر با وضعیت نامناسبی مواجه 
هستند و توجیه طرح های اقتصادی منجر 
به ساخت واگن از بین رفته است و آتیه ای 
ب��رای ای��ن حوزه متص��ور نیس��تیم و در 
نتیجه امکان اس��تفاده از تسهیالت تبصره 
۱۸ وجود ندارد. مس��اله بعدی روابط بین 
راه آهن و ش��رکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی اس��ت. با توجه به این که مسیرهایی 
وج��ود دارد که در آن ها حق دسترس��ی و 
هزین��ه لکوموتیو مجموعاً بی��ش از کرایه 
حمل دریافت ش��ده از شرکت ملی پخش 
فرآورده ه��ای نفت��ی اس��ت در نتیجه این 

عملیات عماًل زیان ده است.
مدیر عامل ش��رکت البرز نیرو مهندس 
لطفی در ادامه گفت: الزم است به طرح های 

نیمه تمام اولویت بیش��تری داده شود. چرا 
که یک��ی از آفت های س��رمایه گذاری در 
کش��ور انبوه طرح های نیمه تمام اس��ت و 
هر س��رمایه گذاری ای که به نتیجه نرسد، 
هم س��رمایه گذار و هم بانک و هر کس��ی 
که نقشی داشته متضرر خواهد شد و هیچ 
طرح س��رمایه گذاری که با ساخت و تولید 
درگیر باشد با مطالعه اولیه جلو نمی رود و 

همه به کسری منابع می خورند.
مدیر عامل ش��رکت احیا ریل ایرانیان 
مهن��دس رجبی در ادامه گف��ت: در مورد 
م��اده ۱۲ و تبص��ره ۱۸ از زم��ان ش��روع 
تصمیم گی��ری تا زم��ان اجرا، ای��ن روند 
طوالنی مدت اس��ت و تا زمانی که طرح ها 
به تصویب بانک و مرحله پرداخت برس��ند 

زمان زیادی طول می کشد.
مدیر عامل ش��رکت تجارت کوش��ش 
سپاهان مهندس شفیع زاده در ادامه بیان 
کرد: با توجه به میزان مالیات بر ارزش افزوده 
که ۹ درصد اس��ت، اگرچه طی یک دوره 
یک تا دو س��ال از طرف حوزه های مالیاتی 
قابل استرداد است ولی باعث می شود سهم 
آورده سرمایه گذار از ۲۰درصد بیشتر شود 
و در این حالت موضوع نرخ برگشت سرمایه 

دچار مشکل خواهد شد.
ایش��ان در ادام��ه اظهار ک��رد: یکی از 
عواملی که در حال حاضر واقعی نیس��ت،  
نرخ حمل ریلی در مقایسه با حمل جاده ای 
اس��ت. به دلی��ل این که ن��رخ حامل های 
سوخت واقعی نیست و امتیازات و اعتباراتی 
که به بخش جاده تخصیص داده می ش��ود  
خیلی بیشتر از بخش ریلی است، عماًل نرخ 
تمام شده حمل ریلی در مقایسه با  حمل 
جاده ای رقابتی نیست. به همین دلیل نیاز 
است یک بازنگری در نرخ واگن انجام شده 
تا واقعی شود و آورده سرمایه گذار با توجه 
به نرخ واگن، مالیات بر ارزش افزوده و سایر 

موارد، بیش از ۲۰درصد نشود.
ایش��ان همچنین افزودن��د: اگر بحث 
استفاده از منابع ماده ۱۲ که عامل موثری 
در اقتصادی ش��دن پروژه هاس��ت طوالنی 
ش��ود، ممکن اس��ت ای��ن منابع توس��ط 
س��رمایه گذاران در بخش های دیگر مورد 
استفاده قرار گیرد. انتظار می رود این منابع 
که محدود هم هس��ت، صرف قراردادهایی 
که در حال تولید هس��تند، ش��ود که هم 
زودتر ناوگان عملیاتی شود و ایجاد درآمد 
کند و ه��م ب��ه پرداخت صورت حس��اب 

تولیدکنن��دگان از طرف س��رمایه گذاران 
کمک شود.

همچنین محمد رجبی رییس انجمن 
صنف��ی ش��رکت های حمل و نق��ل ریلی و 
خدمات وابسته و مدیرعامل شرکت رجا در 

ادامه این نشست اظهار کرد:
تفاوت بخ��ش ریلی با س��ایر بخش ها 
اقتصاد ویژه شبکه آن است.  مثاًل سیاست 
دول��ت مبنی ب��ر عدم خام فروش��ی برای 
معادن اجرا می ش��ود و در نتیجه صادرات 
م��واد معدنی متوقف می گردد و به تبع آن 
ب��ا آنهایی که به این ام��ر اختصاص یافته 
بودن��د متوقف می ش��وند. در این صورت 
سرمایه گذار نمی تواند به تعهدات خود برای 
بازپرداخت اقساط تسهیالت دریافتی عمل 

نماید.
ایش��ان همچنی��ن اضافه کردن��د: در 
بخش مس��افری ن��رخ موثر تس��هیالت و 
س��رمایه گذاری نزدی��ک ب��ه ۱۲ درص��د 
می باشد ولی به دلیل جلوگیری از افزایش 
تعرفه های مسافری طی چند سال گذشته، 
ش��رکت ها ت��وان ج��ذب س��رمایه و اخذ 
تسهیالت را نداشته و نمی تواند درآمدهای 

جدید کسب نمایند.
  ب��رای اخ��ذ تس��هیالت از بانک ه��ا 
ش��رکت ها آورده ای جز دارایی خود یعنی 
واگ��ن در اختی��ار ندارن��د و راه آه��ن باید 
در مقاب��ل بانک ها بازپرداخت اقس��اط را 
تضمین نماید، ضمن اینکه ش��رکت های 
سازنده واگن، توان تامین مالی ساخت کل 
واگن را بر اس��اس پیش پرداخت ندارند و 
می بایست تس��هیالت به گونه ای باشد که 

میان پرداخت هم پیش بینی شود.
 ب��رای آنکه بازده  واگ��ن ها به میزانی 
باشد که بتوان اقساط تسهیالت را پرداخت 
نمود، الزم اس��ت که میزان س��رعت سیر 
و حم��ل روزانه واگن ها بس��یار بیش��تر از 
شرایط موجود شود و این موضوع به میزان 
سرمایه گذاری برای افزایش ظرفیت شبکه 
بس��تگی دارد. در غیر اینصورت با شرایط 
موج��ود میزان س��ود تس��هیالت و بازده 
س��رمایه با یکدیگر تطبی��ق ندارند. ضمن 
اینکه افزایش به��ای ارز نیز موجب ازدیاد 
قیمت قطعات مربوط به وسایل نقلیه ریلی 
ش��ده اس��ت و این موضوع بر هزینه های 

سرمایه گذاری سنگینی می نماید.
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