
ارزیابی وضعیت امروز ش��رکت های مال��ک لكوموتیو در 
گفتگو ب��ا مجتبی لطفی،رئیس کارگ��روه لكوموتیو انجمن 

صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی:

مالکان لکوموتیو 
در نقش تامین نقدینگی 

برای راه آهن  
متاس��فانه به دلیل مسائل اقتصادی 
ک��ه در کش��ور رخ داده و افزایش نرخ 
ارز، کاه��ش ش��دید ارزش ری��ال و به 
تب��ع آن افزایش قیم��ت و هزینه های 
نگه��داری لکوموتیو که بخش��ی از آن 
ریالی و بخش��ی از آن ارزی می باش��د 
عم��ا وضعیت نامتعادل ش��دیدی در 
تمامی بخش ها ایجاد کرده اس��ت. این 
عدم تعادل می��ان درآمد و هزینه های 
ش��رکت های مالک لکوموتیو از اواسط 
س��ال گذش��ته آغاز ش��ده که بس��یار 
شدت گرفته اس��ت. قرارداد شرکت ها 
همیش��ه از ابت��دای تیرماه هر س��ال 
تا ابتدای تیرماه س��ال بعد می باش��د. 
میان فعاالن بخش خصوصی و راه آهن 
صحبت های زیادی ش��ده و مقرر ش��د 
از تاری��خ ابتدای تیرم��اه نرخ ها اصاح 
شود، اما این کار از سوی راه آهن هنوز 
صورت نگرفته است. مجتبی لطفی در 
گفتگویی که با خبرنگار نشریه انجمن 
صنفی ش��رکت های حمل و نقل ریلی 
و خدمات وابس��ته داش��ت س��فره دل 
فع��االن این بخش را ب��از کرد و دالیل 
ام��روز در خصوص وضعیت نابس��امان 

لکوموتیو را اینگونه شرح داد: 

فع��االن ای��ن بخ��ش کاما ب��ه این 
وضعی��ت نابس��امان آگاه هس��تند، به 
افزایش قیمت ها آش��نا هس��تند، همه 
انتظ��ار داش��تند که امس��ال نرخ طبق 
فرمول شورای رقابت، افزایش بیشتری 
نسبت به سال های گذشته داشته باشد 
زیرا م��دل، م��دل  cast blast یعنی 
مدلی که بر اس��اس استخراج هزینه ها 
است، می باشد و نرخ براساس هزینه ها 
تعیین می ش��ود، وقتی هزینه ها تغییر 
می کند نرخ ها ه��م تغییر می کند اما با 
کمال تعجب ن��رخ لکوموتیو حدود ۲۲ 
درصد افزایش داشت در صورتی که نرخ 
بخش های دیگر از جمله زیربنایی و نرخ 
واگن ها افزایش بیشتری نسبت به نرخ 
لکوموتیو داشته است، ناگفته نماند که 
ما نمی گوییم نرخی ک��ه برای واگن ها 
تعیین ش��ده زیاد اس��ت بلکه به دلیل 
اینک��ه محدودیت نداش��ته اند و یا واقع 
بینانه تر به موضوع نگاه کردند نرخ ها را 
بیش��تر اصاح کردند،  بخش لکوموتیو 
ب��ا این هزینه های گزاف و روبه رش��د با 
این نوع نرخ گذاری نمی تواند ادامه دهد. 
هیچ یک از مال��کان لکوموتیو قراردادی 
که راه آهن فرستاد را امضا نکرده اند. در 

اردیبهش��ت و خرداد م��اه با راه آهن در 
خصوص تعیین نرخ  مذاکره کردیم و بر 
اس��اس نرخ گذاری آن زمان، ما نرخ ۸۲ 
ت��ا ۸3 تومان را برای هر تن کیلومتر به 
راه آهن پیشنهاد دادیم. گمان می کردیم 
راه آهن با توجه ب��ه افزایش قیمت ها با 

کمی اصاحات این نرخ را بپذیرد.
نرخ باید براساس تورم 

شناور باشد 
لطف��ی در ادامه بیان ک��رد: عددی 
ک��ه راه آه��ن پذیرفت��ه بس��یار پایین 
اس��ت. با ش��رایط امروز همان نرخ ۸۲ 
تا ۸3 تومان هر تن کیلومتر جوابگویی 
ش��رکت ها  هزینه ه��ای  و  مش��کات 
نیس��ت. متاسفانه افت ارزش پول ادامه 
پی��دا ک��رده و ما ب��ه ای��ن جمع بندی 
رس��یده ایم که نمی توان نرخ را سالیانه 
محاس��به کرد و نرخ باید براساس تورم 
شناور باشد. دکتر رس��ولی مدیرعامل 
راه آه��ن، صحبت های��ی در خص��وص 
نرخ پوی��ا کرده اند. نرخ باید بس��ته به 
شرایط، کاهش یا افزایش داشته باشد. 
مس��ئولین راه آه��ن کاما به ش��رایط 
س��خت حاکم بر مالکان لکوموتیو آگاه 
هس��تند اما آن ها فقط به دنبال امضای 
قرارداد هستند و می گویند چند ماهی 
ب��ا همین ن��رخ کار کنی��د. وقتی نرخ 
پیشنهادی از سوی راه آهن نرخ غلطی 
می باشد چرا ما باید آن قرارداد را امضا 
کنیم و کار را با نرخ غلط انجام دهیم؟ 
چرا باید پول را به جیب دیگری بریزیم 
و چرا باید زیر بار هزینه ها خرد شویم؟  
نظر راه آهن این اس��ت که ما حدود 
۶ ماه تا یک س��ال ب��ا ضرر کار کنیم تا 
راه آه��ن راه چاره را پی��دا کند، حدود 
۱۱ س��ال اس��ت که لکوموتیو به بخش 
خصوص��ی وارد ش��ده و امس��ال پ��س 
از ۱۱ س��ال به بن بس��ت رس��یده ایم، 
حتی در دوره ه��ای مدیریت های قبلی 
ک��ه ب��ا چالش ه��ای بس��یاری روبه رو 
بودیم وضعی��ت تصمیم گیری در مورد 

نرخ گذاری به این کندی نبود.
ش��رکت های مال��ک لکوموتیو عضو 
انجمن نامه ای را به راه آهن نوش��تند و 
اعام کردند که قراردادها را بر اس��اس 
نرخ ش��ناور امضا می کنند، یعنی نرخ، 
هر دو ماه یا هر س��ه ماه ارزیابی ش��ود 
پس از آن با توج��ه به فرمول و الگوی 

شورای رقابت نرخ گذاری تعیین گردد.
پیامدهای نرخ گذاری های 

غلط راه آهن
مدیرعام��ل ش��رکت البرز نی��رو از 
پیامدهای نرخ گذاری های غلط س��خن 
ب��ه می��ان آورد و تاکید ک��رد: اینگونه 
نرخ گ��ذاری راه آهن با این قیمت پایین 
پیامدهای خوبی را برای بخش نخواهد 
داش��ت. متاس��فانه لکوموتیوها درحال 
مرگ هستند، به دلیل افزایش قیمت ها 
با کاهش ش��دید لکوموتیو در سرویس 
هم در بخ��ش دولتی و ه��م در بخش 
خصوص��ی رو ب��ه رو هس��تیم، مالکان 
لکوموتیو با ش��رایط بسیار بدی روبه رو 
هستند. بهترین فرصت ها برای راه آهن 
با توجه ب��ه مش��کات کرونایی وجود 
داش��ت. ش��رایط برای همه شیوه های 
حمل و نق��ل از جمله جاده خوب نبود 
اما تقاضا برای حمل بار توسط ریل باال 
اس��ت و فرص��ت خوبی بود ت��ا راه آهن 

استفاده کند.
با بحران کمبود لکوموتیو 

مواجه هستیم
لطف��ی تصریح کرد: اولین مش��کلی 
ک��ه در قب��ول باره��ای ریل��ی وجود 
البته  دارد کمب��ود لکوموتی��و اس��ت. 
ناگفته نماند که ام��روز به دلیل وجود 
وی��روس کرونا حمل و نقل مس��افری 
کاه��ش پیدا کرده و ما به دلیل کاهش 
حمل و نقل مس��افری کمتر با کمبود 
لکوموتی��و مواجه هس��تیم اگر حمل و 
نقل مس��افری همانند گذش��ته برقرار 
بود ما کاما کمب��ود لکوموتیو را حتی 
شدت احس��اس می کردیم تا حدی که 
بر س��ر ی��ک لکوموتیو جن��گ و دعوا 
می ش��د. نیاز بخش مسافری بسیار کم 
ش��ده، این وضعیت بسیار نگران کننده 
اس��ت ما صنعت��ی را می چرخانیم که 
ورودی و خروج��ی آن با هم تناس��بی 
ن��دارد، هزینه ه��ا بس��یار باالس��ت و 
مجبوریم که هزینه ها را نقدی پرداخت 
کنی��م زیرا طرف ما با صنعت اس��ت و 
پیمانکاران، خصوصی هستند و دولتی 
نیس��تند، تمامی پیمان��کاران و فعاالن 
این بخش چندین بار در س��ال قیمت 
خود را تغیی��ر می دهند و تغییر قیمت 
حق مسلم آنها است. زیرا با نوسانات و 
کاهش ارزش ریال ارز مواجه هس��تند. 

“پرونده چالشهای ناوگان لکوموتیو”
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م��ا هم این تغییر قیمت ه��ا را به دلیل 
اینک��ه بخ��ش خصوص��ی هس��تیم از 
ش��رکت ها می پذیریم اما متاس��فانه ما 
هم از س��وی دیگر باید نرخ ها را تغییر 
دهیم و افزایش درآمد داش��ته باش��یم 
که نمی توانیم این کار را انجام دهیم و 
راه آهن با افزایش نرخ مالکانه لکوموتیو 

موافقت نکرده است.
با توجه به تمامی این مشکات حمل 
و نقل رش��د خوبی داش��ته، در ابتدای 
سال ۱۵ درصد رشد داشته ایم اما امروز 
حدود ۴ درصد حمل بار رش��د داشته و 
نس��بت به سال گذشته در حال کاهش 
است اما بازهم رش��د داشته ایم. تامین 
نیروی کشش توس��ط بخش خصوصی 
در سال های گذش��ته حدود 33 درصد 
ب��ود ام��ا نق��ش م��ا آرام آرام در حال 
کاهش اس��ت باید به بخ��ش لکوموتیو 
توجه بیشتری ش��ود. در ماه های اخیر 
جلسات بسیاری با مدیران عالی راه آهن 
داشته ایم و باید حرف خود را به راه آهن 
می زدیم. امیدوارم به روزی نرس��یم که 
ناامید ش��ویم زی��را راه حلی از س��وی 
راه آه��ن ارائه نمی ش��ود. وقتی راه آهن 
از تمام مشکات بخش لکوموتیو کاما 
آگاه است و خود مشکات این بخش را 
لمس کرده و مش��کات را قبول دارد، 
ج��ای تعج��ب دارد که چرا ن��رخ ها را 
اصاح نمی کند و نرخ پیش��نهادی ما را 

نمی پذیرد.
ارتباط مستقیم با صاحبان 

بار و واگن
مدیرعام��ل ش��رکت البرز نی��رو از 
مذاکراتی که با راه آهن داشته اند سخن 
به می��ان آورد و گفت: در مذاکراتی که 
ب��ا راه آهن داش��ته ایم، گفته ایم که اگر 
نمی توانند به مش��کات ما رس��یدگی 
کنند ما مس��تقیما با مالکان واگن و بار 
وارد مذاکره و قرارداد می ش��ویم. البته 
تجرب��ه خوبی از وارد ش��دن به قرارداد 
با مال��کان کاال نداریم ام��ا قصد داریم 
تا مجدد تجرب��ه کنیم. امروز مهمترین 
مشکل بخش لکوموتیو مشخص نبودن 
و عادالن��ه نب��ودن نرخ بهره ب��رداری از 

لکوموتیو است. 
امروز بخش خصوص��ی حدود ۱3۰ 
لکوموتی��و دارد ک��ه 3۰ درص��د آن از 
گردش خارج ش��ده اس��ت. دلیل اصلی 

آن همین نرخ است و کاهش نقدینگی 
ش��رکت ها می باش��د البته ناگفته نماند 
ش��رایط  دولت��ی  لکوموتیو ه��ای  ک��ه 
بهتری دارن��د زیرا ه��م از درآمد خود 
ارتزاق می کنند و ه��م از طرح عمرانی 
دول��ت کم��ک می گیرن��د، همچنی��ن 

سرمایه گذاری های ثابت ندارند.
بای��د بگوی��م ک��ه حت��ی ش��رایط 
رقاب��ت بی��ن لکوموتیو ه��ای دولتی و 
خصوصی عادالنه نیس��ت، ۷۵ درصد از 
لکوموتیوهای کش��ور دولتی هستند و 
شرایط بهتری دارند. اگر نتوانیم شرایط 
را تغیی��ر دهی��م 3۰ درص��د لکوموتیو 
خارج از س��یر ت��ا ۴۵ درص��د افزایش 

می یابد.
راه آه��ن  س��وی  از  تاش های��ی 
درخص��وص ایجاد مدل جدی��د اعتبار 
ب��رای لکوموتیوهای بخ��ش خصوصی 
انجام می ش��ود تا راه ان��دازی مجددی 
انجام ش��ود. لکوموتیو ی��ک معامله برد 
برد اس��ت. هر چه به تع��داد لکوموتیو 
اف��زوده ش��ود ه��م راه آهن ب��ه درآمد 
بیشتری می رسد و هم مالکان واگن. اما 
باز این س��وال پر چال��ش و تعجب آور 
مطرح است، کاری که تمام فعاالن این 
بخش آن را تایید می کنند و به آن نیاز 

دارند چرا انجام نمی شود؟
"مس��ئله نرخ و قراردادها بسیار مهم 
است، با توجه به اهمیت این موضوع از 
ماه های تیر، مرداد و شهریور هستیم و 

هنوز قرارداد نداریم."
لطفی ادامه داد: زمانی اگر ما حدود 
۱۰ ت��ا ۱۵ درص��د در تعیی��ن ن��رخ با 
راه آه��ن اختاف داش��تیم این اختاف 
قابل حل بود اما موضوع مهم آن اس��ت 
که می��ان نرخ پیش��نهادی م��ا و نرخ 
اعامی از س��وی راه آهن اختاف خیلی 
زیاد اس��ت. اکنون ما معتقدیم براساس 
الگوی شورای رقابت نرخ لکوموتیو باید 
۱۲۰ تومان باش��د اما نرخ پیش��نهادی 
راه آهن ۶۰ تومان اس��ت و نمی توانیم از 

آن چشم پوشی کرد.
مش��کل مه��م دیگ��ر مش��کل عدم 
دسترس��ی لکوموتی��وداران ب��ه پول و 
درآمدشان اس��ت. همین درآمد اندکی 
که به دس��ت می آید حتی ب��ه مالکان 
لکوموتیو پرداخت نمی ش��ود. در حمل 

بار با قطار 3 بخش وجود دارد:

۱- مالک لکوموتیو
۲- مالک واگن

3- مالک خط یا زیربنا
مالک واگن و مالک خط یا 

زیربنا به پول خود می رسند 
اما مالک لکوموتیو نمی تواند 

مطالبات خود را به موقع 
دریافت کند.

مال��ک واگ��ن ق��رارداد را ب��ا مالک 
ب��ار می بندد، در دوس��ال گذش��ته به 
دلی��ل اینکه قیمت ف��والد تغییر کرده 
وصول مطالبات راحت تر ش��ده اس��ت. 
زمان��ی مطالب��ات راه آه��ن از صاحبان 
کاال انباشته ش��ده بود اما مدت هاست 
راه آه��ن مطالب��ات خ��ود را براس��اس 
آیین نامه جدید نقدی دریافت می کند و 
اگر صاحب کاالیی نقدی پرداخت نکند 
اعتب��ار داده می ش��ود و راه آهن هزینه 
باب��ت دیرک��رد می گیرد و تنها کس��ی 
که به پولش نمی رس��د مالک لکوموتیو 

است. 
به جرأت می توانم بگویم که مطالبات 
بخش اج��اره لکوموتیو ب��اری پرداخت 
شده اس��ت. حتی اگر نقدا وصول نشود 
ب��ا 3 تا ۴ ماه تاخیر پرداخت می ش��ود. 
مشکل اینجاست که ما  مطالبات حدود 
۷-۸  م��اه قب��ل را دریاف��ت نکرده ایم 
درخرداد ماه جلس��ه ای ب��ا مدیرعامل 
محت��رم راه آه��ن و معاونی��ن محت��رم 
ایش��ان داش��ته ایم و به ما وعده دادند 
که درتیرم��اه عقب افتادگی پرداخت ها 
را جبران کنند. عقب افتادگی ها مربوط 
به سال گذشته است. مالکین لکوموتیو 
خصوص��ی اکنون ح��دود ۲۵۰ میلیارد 
تومان از راه آهن طلبکار هستند. شرایط  
اقتصادی امروز همانند گذش��ته نیست. 
به دلیل افزایش و نوسانات نرخ ارز پول 
و زم��ان معنا پیدا ک��رده، عدم دریافت 
پول در زمان مناس��ب یعنی از دس��ت 
دادن فرصت ه��ا. ما ب��ا عناوین مختلف 
ب��ه راه آهن نش��ان داده ایم ک��ه چقدر 
گرفتاریم و تقاض��ای پرداخت کرده ایم 
اما همچنان جواب مشخصی نمی دهند. 
پول ما وارد حساب های راه آهن می شود 
و ش��رکت راه آهن، هزینه های بسیاری 
دارد و کمک ه��ای دولت��ی کاهش پیدا 
کرده و ح��ق دارد، اما پول حرمت دارد 
و نباید پولی که س��هم دیگری هست را 

در جای دیگر خرج کنند. متاسفانه آن 
قدرش��رایط بد اس��ت که ما نمی توانیم 
هزینه های کارمن��دان و لکوموتیورانان 
و کارگ��ران را پرداخت کنیم. ش��رکت 
راه آه��ن توانایی پرادخت حقوق تمامی 
پرس��نل خود را دارد و در سطح نواحی 
لکوموتیوران��ان و کارگ��ران ما معترض 
هس��تند به این موضوع که چرا راه آهن 
حقوق پرس��نل خ��ود را پرداخت کرده 
است چرا ما که بخش خصوصی هستیم 
دریاف��ت نکرده ای��م. تمام��ی کارکنان 
آگاه هس��تند و می پرسند که قراردادها 
نقدی شده پس چرا راه آهن مطالبات را 
پرداخت نمی کند؟ چرا همیش��ه حقوق 

پرسنل را باید دیر پرداخت کنیم؟ 
ش��رایط اقتصادی شرکت های مالک 
لکوموتیو بس��یار بد اس��ت. ام��روز در 
بدترین اوضاع اقتصادی هستیم. زیرا ما 
با کارفرما به فهم مشترکی نرسیده ایم. 
با توجه به اینکه همه مس��ائل شفاف تر 
از گذش��ته اس��ت و مرز میان درست و 
غلط مش��خص اس��ت، ن��ه نرخ گذاری 
درست  انجام می شود و نه مطالباتمان 
را می دهن��د و توق��ع  وج��ود دارد که 

لکوموتیو تامین کنیم. 
نرخ باید پویا باشد

باید تصمیمات مهم��ی برای گذر از 
این مشکات اتخاذ ش��ود. نرخ سالیانه 
دیگر معنا ندارد و نرخ باید پویا باش��د. 
نرخ بای��د واقع بینانه باش��د. در حمل 
ج��اده ای نرخ دو برابر ش��ده اما نرخ در 
حمل ریلی 3۰ درصد افزایش داش��ته 
اس��ت. اگر نرخ حمل ونقل ریلی اصاح 
نش��ود این بخش زمی��ن می خورد. اگر 
راه آه��ن پولی دریافت کند الزم اس��ت 
سهم بخش خصوصی را در همان زمان 
پرداخت کن��د. ما انتظ��ار داریم دولت 
ب��ه ما کم��ک کند اما برعکس ش��ده و 
ما بخش��ی از نقدینگی راه آهن شده ایم 
و ای��ن بخش که نوپاترین بخش اس��ت 
چنی��ن توانی ن��دارد. 3۰ درصد حمل 
ب��ار برعهده این بخش اس��ت و راه آهن 
از ای��ن 3۰ درص��د، پ��ول باب��ت حق 
دسترس��ی دریافت می کند بدون آنکه 
س��رمایه گذاری داشته باش��د. در تمام 
دولت ها در م��ورد اولویت حمل و نقل 
ریلی تاکید شده اما در عمل اتفاقی رخ 

نداده و در حد شعار است. 
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