
گفت وگو با س��ید علی رضا حس��ینی طباطبایی، مدیرعامل ش��رکت توس��عه حمل و نقل 
بین المللی پارسیان:

در آستانه پایان زمان اجرای قانون 
پنج ساله ششم توسعه؛

راه تارسیدن به افق تعیین شده طوالنی است

توس��عه حمل و نق��ل ریلی مس��تلزم توس��عه همزم��ان بخش های 
مختلف زیس��ت بوم صنع��ت ریلی اعم از بخش های س��خت افزاری 
و نرم افزاری اس��ت. در بخش س��خت افزار نیازمند توسعه لکوموتیو، 
واگن، زیرس��اخت و... و در بخش نرم افزار نیازمند افزایش بهره وری 
در تمام بازیگران صنعت ریلی هس��تیم. نکته دارای اهمیت توس��عه 
متوازن همه ارکان صنعت ریلی است و قطع به یقین توسعه نامتوازن 
و نامتق��ارن. به طور مثال صرف توس��عه ناوگان یا زیرس��اخت بدون 
توجه به دیگر ارکان نه تنها به توسعه حمل و نقل ریلی نخواهد انجامید 
بلکه موجب اتالف س��رمایه و دلس��ردی در ای��ن صنعت نیز خواهد 
ش��د. با توجه به زیست بوم صنعت حمل و نقل ریلی که از دو بخش 
کلی حاکمیتی )ش��رکت راه آه��ن ج.ا.ا( و بخش خصوصی )انجمن 
صنفی ش��رکت های حمل و  نقل ریلی و خدمات وابسته محل اجتماع 
و اتفاق نظر تمام شرکت های خصوصی از بخش های مختلف صنعت 
ریلی( تش��کیل شده اس��ت، می توان با هماهنگی و ارتباطات نزدیک 
با یکدیگر، موجب هم افزایی و تعالی این صنعت ش��د. بنابراین عدم 
درک درس��ت و ش��فاف از احتیاج��ات این دو بخ��ش از یکدیگر و 
همچنین تضاد منافع می تواند به عنوان بزرگ ترین چالش های توس��عه 

حمل و نقل ریلی به حساب آید.   

ش�رکت توس�عه حم�ل و نقل 
ریل�ی پارس�یان دارای چه تعداد 
ناوگان مخزن دار است، چه تعداد 
در سیر و چه تعداد نیاز بازسازی 

دارد؟
شرکت توس��عه حمل و نقل ریلی 
پارس��یان با مالکیت ۱۲۰۰ دستگاه 
بزرگترین ش��رکت  واگن مخزن��دار، 
مالک واگن مخزندار کش��ور است که 
با میانگین س��االنه جابجایی بیش از 
یک میلیون تن انواع محموالت نفتی 
س��نگین و نیمه س��نگین رهبر گروه 
مخزن��داران ریلی کش��ور محس��وب 
س��ال  در  ش��رکت  ای��ن  می ش��ود. 
۱3۹۵موفق به پذیرش در س��ازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار گردیده و از 
معدود شرکت های مالک واگن حاضر 
در بازار س��رمایه بش��مار می رود. در 
حال حاضر ناوگان آماده این شرکت 
دارای ضریب آماده به کاری بس��یار 

باالیی اس��ت و کلیه واگن ها در سیر 
می باشند. به جز برنامه های تعمیرات 
اساس��ی ک��ه ه��ر س��ه س��ال یکبار 
می بایس��ت انجام گ��ردد هیچ یک از 
واگن های یک شرکت به دلیل سانحه 
یا موارد مشابه نیاز به بازسازی ندارد. 
 چه پروژه هایی دردست اقدام 
و چه برنامه های توسعه ای دارید؟ 
آی�ا برنامه ای درخصوص توس�عه 

ناوگان دارید؟ 
شرکت توس��عه حمل و نقل ریلی 
پارس��یان در سال ۱3۹۶ که از سوی 
مقام معظم رهب��ری بعنوان "اقتصاد 
مقاومتی، تولید و اشتغال" نام گذاری 
ش��ده بود علیرغم وج��ود گزینه های 
خرید خارجی واگن اقدام به س��اخت 
یکص��د دس��تگاه واگن مخزن��دار با 
اس��تفاده از حداکثر توان سازندگان 
داخل��ی صنع��ت ریلی نم��ود که در 
انتهای س��ال ۱3۹۶ یکصد دس��تگاه 
واگن س��اخته شده به ناوگان شرکت 
و ش��بکه ریلی افزوده ش��د و س��یر 
عملیات��ی آن آغاز گردی��د. در حال 
حاض��ر نیز مطالعات امکانس��جی در 
خص��وص تکمیل زنجی��ره خدمات و 
ارائ��ه خدمات حم��ل و نقل درب به 

درب در دست انجام است.
ورود به بورس برای شرکت های 

ریلی چه مزایایی دارد؟
به طور کل��ی ورود به بورس برای 
شرکت ها و به طور خاص شرکت های 

ریلی دارای مزایای ذیل است:
- تامی��ن مالی ش��رکت ها )تأمین 
مالی شرکت از مهم ترین مزیت های 
ورود شرکت ها به بورس می باشد که 
با انتش��ار سهام و س��ایر اوراق بهادار 

برای شرکت ها به دست می آید.(
- تامین اعتب��ار از بازارهای مالی 
داخلی و خارجی )شرکت های بورسی 
می توانن��د از بازارهای مالی داخلی و 
خارج��ی از طری��ق گذاش��تن وثیقه 

تامین اعتبار کنند.(
- معافی��ت مالیات��ی )از مزای��ای 
ورود ش��رکت ها به بورس میتوان به 
برخورداری شرکت از معافیت مالیاتی 
اش��اره کرد. زمانی که ش��رکت ها در 
ب��ورس پذیرفت��ه میش��وند حدود ۵ 
ت��ا ۱۰ درصد از معافی��ت مالیات بر 

“پرونده چالش مالکان واگن”
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درآمد برخوردار خواهند شد.(
و  عموم��ی  اعتم��اد  افزای��ش   -
ش��فافیت بیش��تر عملکرد شرکت ها 
)ش��رکت ها ب��ا ورود به ب��ورس باید 
بص��ورت مرت��ب از کارکرد ش��رکت 
گ��زارش تهی��ه نمایند و ب��ا توجه به 
قوانینی که برای شرکت های بورسی 
وجود دارد عملکرد و اطاعات منتشر 
بیشتری  ش��فافیت  ش��رکت ها  شده 
خواهند داشت و این می تواند عامل 
بس��یار مهمی برای ش��فافیت مسئله 

مالیات کشور باشد.(
- انتقال مالکیت آسان و تغییر در 
ترکیب سهامداران )از مزایای ورود به 
بورس برای شرکت ها می توان به این 
مورد اش��اره کرد که شرکت هایی که 
در بورس فعالی��ت ندارند و پذیرفته 
نش��دند ب��رای انتق��ال س��هم بای��د 
فرایندهای پیچیده  و وقت گیر اداری 
را ط��ی می نماین��د اما ش��رکت های 
پذیرفته ش��ده در بورس اوراق بهادار 
می توانن��د به آس��انی انتقال مالکیت 
و تغییر در ترکیب سهامدارانش��ان را 

انجام دهند.(
- نق��د ش��وندگی باالت��ر س��هام 
شرکت ها نس��بت به شرکت هایی که 

وارد بورس نشده اند.
ش��رکت،  ش��دن  ش��ناخته   -

محصوالت و خدمات آن ها
- قان��ون مالیات��ی جدی��د ب��رای 
ش��رکت های ت��ازه وارد ب��ه ب��ورس 
)ش��رکت هایی که در سال ۹۹ موفق 
به عرضه س��هام خود در بازار سرمایه 
ش��وند، س��ازمان امور مالیاتی کشور 
تنها مالیات یک سال آنها را محاسبه 
می کند و به مالیات س��الیان گذشته 

آنها ورود نخواهدکرد.(
ب�ا توجه به تحریم ها و افزایش 
ن�رخ ارز در خص�وص تعمی�رات 
چ�ه  ب�ا  ن�اوگان  نگه�داری  و 

چالش هایی مواجه هستید؟
بخش عم��ده قطعات م��ورد نیاز 
ح��وزه نگهداری و تعمیرات در داخل 
تولی��د می ش��ود و مع��دود قطعاتی 
مانند چرخ نیاز به واردات دارد که با 
افزای��ش نرخ ارز دچار افزایش قیمت 
حداقل س��ه برابری نسبت به گذشته 
ش��ده و از طرفی با اعم��ال تحریم ها 

محدودیت های جدی در واردات این 
دس��ته از قطعات بوجود آمده است. 
ام��ا در مورد قطعات س��اخت داخل 
بواس��طه افزای��ش ن��رخ ارز و بر هم 
خوردن تعادل زنجیره تامین قطعات 
ریخت��ه گری، ف��ورج و پلیمری، این 
قطعات نی��ز افزایش قیمت به میزان 
افزایش نرخ ارز را تجربه کرده اند اما 
نکته مثب��ت در مورد این قطعات در 

دسترس بودن آن ها است.
افزای�ش  خص�وص  در  آی�ا 
ن�اوگان ب�ا افزایش ن�رخ ارز این 
ام�کان برای ش�رکت وجود دارد 
و آیا تس�هیالتی از س�وی دولت 
به نوس�ازی ناوگان کش�ور تعلق 

گرفته است؟
 اصوال عامل تعیی��ن کننده برای 
س��رمایه گذاری،  پ��روژه  هر  ش��روع 
محاسبه و پیش بینی میزان سودآوری 
آن اس��ت. با توجه ب��ه اینکه قیمت 
قطع��ات و به تب��ع آن قیمت ناوگان 
متأثر از نرخ ارز اس��ت که در شرایط 
فعلی دائما در حال افزایش اس��ت و 
از س��وی دیگر درآمدزایی پروژه های 
حم��ل و نقل عموم��ا به صورت ریالی 
است که صرفا دارای افزایش سنواتی 
است، پروژه ها سودآوری مناسبی در 
قبال س��رمایه گذاری اولیه نداشته و 

جذابیت خود را از دست می دهند.
البته، در سال های اخیر با تصویب 
ش��ورای اقتصاد و در راستای اجرای 
بن��د ق تبصره ۲ قانون بودجه س��ال 
۱3۹3، اعتباری به مبلغ ۷,۵ میلیارد 
دالر تا س��ال ۱۴۰۲ جهت حمایت از 
طرح توسعه حمل و نقل بار و مسافر 
توسط راه آهن اختصاص و اجرای آن 
توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
وقت ب��ه وزارت نفت اب��اغ گردیده 
است و هم اکنون شرکت بهینه سازی 
مصرف س��وخت باهمکاری ش��رکت 
راه آهن ج.ا.ا. درحال تخصیص منابع 
به شرکت هایی هستند که در زمینه 
خرید ن��اوگان ریلی س��رمایه گذاری 
البت��ه، رون��د تخصی��ص  کرده ان��د. 
کمی زمان بر اس��ت و سبب کم رنگ 
ش��دن مزایای مش��وق مذکور برای 

سرمایه گذاران این حوزه می شود.
قوانین و مق�ررات ج�اری را در 

ارتباط با فعالیت های شرکت خود 
تا چه حد تسهیل کننده کارها و 

یا مانع توسعه می دانید؟
به طورکلی، جهت تس��هیل فرآیند 
توس��عه حم��ل و نق��ل ریل��ی باید 
مجموع��ه ای از عوامل در نظر گرفته 
شود، حتی عواملی که شاید مستقیما 
به این صنعت مربوط نیستند. یکی از 
این موضوعات، اختصاص یارانه نفت 
گاز ب��ه بخش حم��ل و نقل جاده ای 
اس��ت. تا زمانیکه این یارانه  به بخش 
ج��اده ای داده می ش��ود و با توجه به 
مبلغی که شرکت راه آهن ج.ا.ا. تحت 
عنوان تعرفه بهره برداری )سهم خط و 
لکوموتیو( از شرکت های مالک واگن 
اخ��ذ می کن��د، قیمت حم��ل و نقل 
ریلی در مقایس��ه با بخ��ش جاده ای 
جذابیت نخواهد داش��ت ک��ه اثرات 
خود را هم در جذب بار و درآمدزایی 
و س��ودآوری شرکت های مالک واگن 
و هم در توسعه تمامی ارکان صنعت 
حم��ل و نق��ل ریلی )ن��اوگان حمل، 
خط و ناوگان کشش( نشان می دهد. 
وزارت راه و شهرس��ازی می تواند در 
یک برنامه پنج یا ده س��اله به صورت 
هدفمن��د حم��ل و نقل ج��اده ای را 
به سمت مسافت های کوتاه تر و حمل 
و نقل ریلی را به س��مت مسافت های 

بلندتر سوق دهد.
آی�ا ب�ا ورود به ب�ورس میزان 
خواهد  بیشتری  افزایش  سرمایه 

داشت ؟
ورود ب��ه بورس مش��ارکت عموم 
افراد جامعه را در شرکت های بورسی 
فراهم می کند و لذا در صورت جذاب 
س��رمایه گذاری،  طرح ه��ای  ب��ودن 
به منظور  افزایش سرمایه ش��رکت ها 
تأمین مالی بسیار راحت تر و توسعه 

شرکت ها تسریع می گردد.
آیا ش�رکت هایی که در بورس 
از معافیت های  ش�رکت می کنند 

مالیاتی برخوردارند؟
کلیه ش��رکت های پذیرفته ش��ده 
در ب��ورس اوراق بهادار تهران از ۲,۵ 
برخوردارند  مالیات��ی  درصد معافیت 
که در صورت گردش س��هام باالتر از 
حدود ۲۰ درص��د، ۲,۵ درصد دیگر 
نیز ب��ه آن ها معافی��ت مالیاتی تعلق 

می گی��رد. بنابراین، اکثر ش��رکت ها 
می توانند از ۵ درصد معافیت مالیاتی 
بهره مند ش��وند. البته، در س��ال های 
اخیر معافیت های مالیاتی دیگری نیز 
برای توسعه در بخش حمل و نقل در 
نظر گرفته ش��ده است که به افزایش 
جذابی��ت طرح ه��ای توس��عه کمک 

می کند.
به  ب�ورس کش�ورمان  تاری�خ 
خص�وص بع�د از انق�الب نش�ان 
می ده�د که اس�تقبال عمومی از 
آن بس�یار کم رنگ است، بیشتر 
خری�د و فروش س�هام در بورس 
توسط صندوق های بازنشستگی، 
نه�اد نیمه دولتی و س�ازمان های 
اقتص�ادی غیر وابس�ته به بخش 
خصوص�ی ص�ورت می گی�رد، با 
توجه به این موض�وع رونق بازار 
خری�د و فروش س�هام در بورس 
چ�ه مفهوم�ی می تواند داش�ته 

باشد؟
 ت��ا چند س��ال گذش��ته، فعالیت 
در بازار س��رمایه بیش��تر محدود به 
نهاده��ای عموم��ی غیر دولت��ی و یا 
سهامداران خرد آش��نا به موضوعات 
مالی و س��رمایه گذاری بود. مجموعه 
اقدام��ات حمایت��ی دول��ت از ب��ازار 
ب��ا  س��رمایه در س��ال ۱3۹۹ ک��ه 
آزادس��ازی س��هام عدال��ت و عرضه 
ش��رکت های دولت��ی )بخ��ش تحت 
تملک دولت( در بازار سرمایه با هدف 
جبران کسری بودجه و کاهش اثرات 
تورمی ناش��ی از افزایش نقدینگی به 
حوزه های ارز و س��که و ط��ا انجام 
گردید و همچنین اثرات مخرب کرونا 
بر بس��یاری از کسب و کارها موجب 
ش��د تا بخش زیادی از عم��وم افراد 
جامعه با بازار س��رمایه آش��نا شوند. 
بنابراین، می توان سال ۱3۹۹ را نقطه 
عطفی برای فعالی��ت عموم مردم در 
بازار س��رمایه محس��وب کرد. البته، 
تا زمانی که اطاع رس��انی و آموزش 
درس��ت برای قش��ر تازه  وارد به بازار 
س��رمایه انجام نگیرد و افراد همیشه 
با رویکردهای احساسی به دنبال اخذ 
س��ودهای چندصد درصدی باش��ند، 
بازار سرمایه فراز و فرودهای هیجانی 

را تجربه خواهد کرد.
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