
گفتگو با ابراهیم پاشنا مدیرعامل شرکت الوند نیرو :

مالکان لکوموتیو شدیدا در فشار کمبود 
نقدینگی هستند

به گفته فعاالن بخش لکوموتی��و بین 60 تا 70 درصد هزینه تعمیر 
و نگهداری لکوموتیو، هزینه تامین قطعات و خرید خدمات تعمیراتی 
اس��ت. علیرغم  اقدام��ات مثبتی که در زمینه س��اخت قطعات داخل 
لکوموتیو از طرف همه انجام ش��ده اس��ت، اما افزایش نرخ ارز تاثیر 

مستقیمی بر قیمت قطعات داخلی و خارجی دارد.
عالوه بر نرخ ارز، فرآیند تامین قطعات خارجی در سیس��تم دولتی 
ایران، )از ثبت س��فارش کاال، تخصیص ارز، انتقال پول به فروش��نده، 
ترخی��ص کاال و...( تاثیر مخربی بر تامین به موقع وآرام بخش قطعات 

مورد نیاز داشته است.
تحریم های موجود مانع از دسترس��ی ش��رکت ها به قطعات مورد 
نیازشان شده، به شدت بر طوالنی شدن فرآیند تامین، افزایش هزینه ها، 

ریسک تامین و غیر شفاف شدن هزینه های موثر بوده است.

در م�ورد تعمی�رات س�الیانه 
و ج�اری لکوموتی�و و ب�ا توج�ه 
به مش�کالت اقتص�ادی فعلی و 
افزایش نرخ ارز با چه چالش هایی 

مواجه هستید؟
مهم ترین مس��اله ای که در بخش 

تعمیرات با آن مواجه هستیم تامین 
قطعه و لوازم یدکی اس��ت. البته در 
کنار آن تامین نقدینگی هم هس��ت. 
متاسفانه مطالبات عقب افتاده زیادی 
از راه آهن داریم که بسیار حجیم شده 
اس��ت. در تامین قطعات لکوموتیو با 

مشکات بس��یاری رو به رو هستیم 
به ویژه اینکه لکوموتیوهای ما بیشتر 
امریکایی اس��ت که بعضی از قطعات 
مورد نیاز مشخصا از امریکا باید وارد 
ش��ود مثل میل لنگ؛ دست به دست 
ش��دن و گذر از پی��چ و خم ها برای 
واردات لوازم مورد نیاز هزینه زیادی 
به هم��راه دارد. اعم از هزینه مالیات 
و مخارجی که برای واس��طه گری به 
ش��رکت ها باید پرداخت شود و این 
به هزینه تمام ش��ده افزوده می شود. 
مشکل دیگری که در فرآیند کارهای 
اداری و دولتی هس��ت کنترل تقاضا 
به دلیل کنترل نرخ ارز است. قیمت 
ارز نی��ز با همین فرم��ول با عرضه و 
تقاضا رابطه مستقیم دارد. در وزارت 
صم��ت بهانه های بس��یار واهی برای 
اخذ مجوز، ثب��ت تقاضا و اختصاص 
ارز می آورن��د. مثا وقت��ی دالر ۱۰ 
هزار تومان است و ما تقاضا می دهیم 
م��دت زی��ادی ط��ول می کش��د تا 

رسیدگی شود. در این مدت نرخ دالر 
به 3۰ هزار تومان می رسد ولی هنوز 
ارزی ب��ه ما نداده اند! ما آگاهی کامل 
داریم که از بازار آزاد، ارز تهیه کنیم 
ولی وقتی مج��وز واردات و ترخیص 

نداریم، قاچاق محسوب می شود.
دومین مشکل ناشی از فرآیندهای 
پیچیده ای است که در وزارت صمت، 
بان��ک مرک��زی، راه آه��ن و... وجود 
دارد. به عنوان مث��ال ما می خواهیم 
چ��رخ لکوموتیو وارد کنی��م. وزارت 
صمت می گوید سه واحد صنعتی در 
کشور این قلم کاال را تولید می کنند 
در حالی ک��ه واقعا در کش��ور تولید 
چ��رخ نداری��م. ولی به دلی��ل اینکه 
بنا ب��ه گفته خودش��ان تولید داخل 
داریم، وارداتش ممنوع اس��ت. واقعا 
نمی توان ب��اور کرد که وزارت صمت 
اطاع نداش��ته باش��د که به نظر من 
مساله، مساله کنترل تقاضاست. می 
بینید که گرفتاری های ما خیلی زیاد 
است. مش��کل اول که تحریم هاست 
و با ه��زار و یک ترفند ب��رای خرید 
و تامین نقدینگی به کار بس��ته می 
ش��ود، در داخل به س��د عدم صدور 
مجوزها برمی خوری��م. ما اقام مورد 
نیازم��ان را باید از مبادی رس��می و 
از کانال گم��رک وارد کنیم. در غیر 
این صورت قاچاق به حساب می آید 
و کل محمول��ه ای که با هزار زحمت 

فراهم شده، ضبط می شود.

ش�رکت راه آه�ن ب�ه عنوان 
متولی نباید از شما و شرکت های 

مشابه پشتیبانی کند؟
نامه نگاری هایی از س��وی شرکت 
راه آه��ن ص��ورت گرفته ام��ا وزارت 
صم��ت رد کرده و قبول نکرده و زیر 
بار نمی رود. این مس��اله هم پروس��ه 
واردات را طوالنی می کند و در ادامه، 
کار ما به مشکل می خورد. این را هم 
اضاف��ه کنم که قطع��ات و تجهیزات 
س��اخت داخل هم متاث��ر از قیمت 
ارز اس��ت و متناسب با نوسانات نرخ 
ارز تغییر می کند. در مورد تعمیرات 
اساسی که س��وال کردید ما همیشه 
این مس��اله را در دستور کار داریم و 
هیچ وقت متوقف نمی شود. در بخش 
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تعمیرات اساسی قطعات و تجهیزات 
بیش��تری مورد نیاز است که عمدتا 
واردات��ی اس��ت در نتیج��ه ارزبری 

بیشتری دارد. 

چند درص�د از قطع�ات مورد 
نیازت�ان خارج�ی و چ�ه مق�دار 

تولید داخل است؟
به ط��ور دقیق نمی توان گفت ولی 
بیشتر داخلی اس��ت. البته بیشتر به 
مفهوم کمیت و تع��داد، نه کیفیت و 
ارزشمندی. به عنوان مثال میل لنگ 
نی��ز یک قطعه محس��وب می ش��ود، 
کف��ش ترمز ه��م قطعه دیگ��ر مورد 
نیاز ماس��ت؛ ولی  این دو قطعه از نظر 
فن��ی و اهمیت با هم ف��رق دارند. به 
طور تقریبی می توان گفت باالی ۵۰ 
درصد داخلی است. این را هم بگویم 
که تولی��دات داخلی هر روز بیش��تر 
می ش��ود ولی هنوز پاس��خگوی نیاز 
شرکت های داخلی نیست. دلیلش هم 
این اس��ت که خط تولید برخی لوازم 
مورد نیاز راه اندازی نشده و به صورت 
موردی ساخته می شود که هم گران 
تمام می ش��ود و هم به ان��دازه کافی 
نیس��ت که همه ش��رکت ها بخواهند 
خریداری و اس��تفاده کنند. بنابراین 
قطعاتی که در تیراژ پایین تولید شده 
و فقط درصد کمی از نیازها را پوشش 

می دهد صرفه اقتصادی ندارد. 

میزان سیر لکوموتیوها به چه 
صورت هست؟

ب��ه طور تخمینی س��االنه نزدیک 
ب��ه ۲ میلی��ارد ت��ن کیلومتر حمل 
داریم که در دو، س��ه س��ال گذشته 
آمارم��ان پایین تر آمده اس��ت. یکی 
از دالی��ل مهم این کاهش، تعمیرات 
اساس��ی بوده؛ زیرا چند دس��تگاه از 
لکوموتیوها را برای تعمیرات اساسی 
از خط سیر خارج کردیم. با این نگاه 
که ش��اید ظرف س��ه یا چهار س��ال 
آینده از لحاظ فنی با مش��کل مواجه 
شود و قابل استفاده نباشد و با شوک 
تعمیراتی مواجه شویم. مشکات هم 
زیاد اس��ت؛ کمبود نقدینگی، کمبود 

قطعات و تجهیزات مورد نیاز و... 
آن زمان که ما تعمیرات اساس��ی 

نداشتیم حدود ۲ میلیارد تن کیلومتر 
حمل بار داش��تیم. سال گذشته یک 
میلی��ارد و ۷۰۰ میلیون تن کیلومتر 
حمل بار داش��تیم. با اینکه میزان بار 
کش��ور در س��ال های ۹۶ و ۹۷ رشد 
داشته، ما این رش��د را نداشتیم. در 
سال ۹۸ کمی رش��د منفی داشتیم. 
روابط مان در مجموع با راه آهن خوب 
اس��ت و با هم تعام��ل داریم باالخره 
در برخی حوزه ها اصطکاک هایی هم 
هس��ت که گریزی از آن نیس��ت که 
با رایزنی معموال مس��ائل مان را حل 

می کنیم.

نقدینگ�ی ش�رکت ها و اینکه 
از  را  لکوموتیوه�ا  راه آه�ن، 
اج�اره  خصوص�ی  ش�رکت های 
می کن�د و از صاحب�ان بار هزینه 
دریافت می کن�د ولی این پول را 
به ش�رکت ها نمی پردازد؛ علتش 

چیست؟
طبیعی اس��ت که شرکت راه آهن 
ب��ه خاطر مش��کات مالی ک��ه دارد 
مطالبات ما را به موقع نمی دهد. اگر 
مشکل مالی نداشته باشند قطعا پول 
را به م��ا پرداخت می کنند. آنها پول 
م��ا را از صاحبان بار وصول کرده اند؛ 
حاال باید این مبال��غ را توزیع کنند. 
ادعای خودش��ان این است که داریم 
ای��ن کار را می کنیم ول��ی در عمل 
این طور نیس��ت. من در جلس��ه ای 
ب��ا معاونت مالی راه آهن گفتم میزان 
بدهی ش��ما به ش��رکت ما از س��ال 
گذش��ته تا به امسال نسبت به مدت 
مشابه در سال گذشته ۶ برابر شده! 

ب�رای  را  مش�خصی  زم�ان 
بازپرداخ�ت بدهی ه�ای از قب�ل 

مانده تعیین کرده اند؟
خی��ر تا ام��روز که زم��ان خاصی 
ول��ی قول های��ی  نش��ده  مش��خص 
داده اند و نسبتا به آن پایبند بوده اند. 
جلسه ای داش��تیم با دکتر رسولی و 
لکوموتیو.  مدیران شرکت های مالک 
در آن جلس��ه م��ا مش��کات مان را 
گفتی��م و در آن نشس��ت به ما قول 
دادند که در ه��ر ماه رقمی که به ما 
پرداخت می کنند ۸ میلیارد تومان به 

آن بیفزایند. در دو ماه )تیر و مرداد( 
۸ میلی��ارد را داده ان��د. در حالی که 
بای��د از از اول فروردی��ن این مبالغ 

جبرانی را می پرداختند. 
به نظر ش�ما اتفاق�ی که برای 
ش�رکت ت�راورس افت�اد ممکن 
است برای دیگر شرکت ها بیفتد؟
ن��ه، چنین اتفاق��ی نخواهد افتاد. 
ش��رکت های دارن��ده لکوموتیو واقعا 
خصوصی  هس��تند و مانند تراورس 
نیس��تند. ت��راورس، رجا و باالس��ت 
ش��رکت های زیرمجموع��ه راه آه��ن 
بودند؛ راه آهن اینها را واگذار کرد – 
حاال با شرایطی که لحاظ شده بود – 
ولی همچنان یک وابس��تگی هایی به 
ش��رکت مادر که همان مجموعه راه 
آهن بود، داشتند و کاما منفک نشده 
بود. مخصوصا تراورس که مش��کات 
زیادی داشت که مهم ترینش کمیت 
زی��اد نیروی انس��انی اش ب��ود. ولی 
در ش��رکت های خصوص��ی این طور 
نیس��ت که زیر پوشش راه آهن بروند 
و زیرمجموعه اش بشوند؛ دلیلی هم 
ندارد. اتفاقا سیاست های راه آهن در 
آینده این اس��ت که بیشتر به سمت 
خصوصی س��ازی ب��رود و ب��ه بخش 

خصوصی واقعی پر و بال بدهند.

ق�رارداد  ب�ار  صاحب�ان  آی�ا 
مس�تقیم ب�ا ش�رکت های دارای 

لکوموتیو دارند؟
در ح��ال حاضر ق��راردادی ندارند 
کارگ��روه  در  صحبت های��ی  ول��ی 
لکوموتیو شده، حتی گروهی تشکیل 
دادیم که مس��ائل را بررسی کند که 
چطور می توانی��م از راه آهن خاص 
ش��ویم و به طور مستقیم با صاحبان 

کاال و واگنی ها کار کنیم. 

آی�ا نرخ گ�ذاری س�ال 13۹۹ 
انجام شده است؟

هنوز نرخی تعیین نش��ده و فعا 
ق��راردادی ه��م منعقد نش��ده. البته 
قراردادهای ما هر ساله اول فروردین 
نیس��ت، اول تیرماه اس��ت و تا امروز 

قراردادی به امضاء نرسیده است.

دی�ر ش�دن نرخ گ�ذاری چ�ه 

ضررهای�ی برای ش�ما ب�ه همراه 
دارد؟

مش��کات زی��ادی از ای��ن بابت 
داریم که یکی از آنها بیمه است. اگر 
قرارداد نداش��ته باشیم همه عملیات 
کارگاهی م��ا، فعالی��ت صحیحی به 
لح��اظ قانونی ندارد ولی رایزنی هایی 
با راه آهن داش��تیم ک��ه تا هفته های 

آینده این قرارداد منعقد بشود.

تمایلی دارید در بورس شرکت 
کنید و اگر قصدی ندارید دلیلش 

را بفرمایید؟
ما ت��ا االن وارد بورس نش��ده ایم. 
ولی فکر می کنم ش��رکتی هس��تیم 
ک��ه ب��ا معیارهای بورس س��ازگاری 
داریم احتمال اینکه ورود پیدا کنیم، 
هس��ت. البته صحبت هایی در هیات 
مدیره ش��ده ولی فعا ب��ه نتیجه ای 
نرسیده ایم. مطمئن هستم به محض 
ورود به بازار سرمایه ارزش سهام مان 
به ط��ور اتوماتیک وار ب��اال برود. هر 
چن��د ک��ه تاکنون به ط��ور عمیق و 
جدی در موردش بحثی نداشته ایم. 

ب�ه عن�وان س�خن آخ�ر اگر 
داری�د  گفت�ن  ب�رای  صحبت�ی 

بفرمایید؟
هر چن��د گفتنش تکراری ش��ده 
ولی مش��کات ما خیلی زیاد اس��ت. 
مهم ترین مش��کل هم هم��ان تامین 
نقدینگی است که راه آهن مطالباتمان 
را نمی ده��د! م��ا عملکردم��ان را در 
اختیارش��ان می گذاری��م در حالی که 
فعالی��ت م��ا ۴ برابر ش��ده؛ عاوه بر 
آن مطالب��ات دیگری ه��م داریم که 
یک��ی از این مطالب��ات ارزش افزوده 
اس��ت. س��ازمان امور مالیاتی که در 
این زمینه گذش��ت نمی کند؛ حرفش 
هم قانونی اس��ت ولی م��ا دریافتی از 
راه آهن نداشته ایم که بخواهیم چنین 
پرداختی هایی داشته باشیم. فقط سه 
س��ال منتهی به سال ۹۸ )۹۶، ۹۷ و 
۹۸ ( بای��د ۱۶ میلی��ارد تومان به ما 
باب��ت هزین��ه ارزش اف��زوده برمی-
گردانند که تا حاال محقق نش��ده. به 
ه��ر حال امیدواریم و تاش می کنیم 

این گرفتاری ها حل شود.
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