
چرا راه آهن مشلک نقدینیگ را 
حل نمی کند؛ مالاکن لکوموتیو 

نقدینیگ ندارند

گفتگو با مجتبی لطفی نائب رئیس
 انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی: 

لطفی در ادامه بیان کرد: بهانه شرکت راه آهن در 
خصوص افزایش نرخ حق دسترسی که به تصویب 
هم رسید، افزایش قیمت نرخ اجاره لکوموتیو بود. 
تمامــی فعــاالن عرصه حمــل و نقل ریلــی، پایین 
بــودن نرخ لکوموتیو را تایید کرده بودند. حتی نرخ 
لکوموتیو برای برخی مسیرهای خاص از نرخ واگن 
پایین تر بود که این امر در دنیا معمول نیســت. به 
دلیــل باال بــودن هزینه های لکوموتیــو، نرخ اجاره 
لکوموتیو باید به درستی تعیین شود. موضوع نرخ 
لکوموتیــو مورد مطالعه قرار گرفــت و به بهانه آن 
تمامــی نرخ ها را در حمل و نقل بار افزایش دادند. 
به عبارتی به نام مالکان لکوموتیو و به کام دیگران 

تمامی نرخ ها افزایش پیدا کرد. 
جالب آن اســت که میزان افزایش نرخی که برای 
شــرکت های مالک لکوموتیو صورت گرفته حتی در 
مواردی کمتــر از ردیف های دیگر می باشــد. تعیین 

نرخ لکوموتیو در شــورای رقابــت صورت می گیرد. 
این امر روش علمی برمبنای هزینه گذاری اســت که 
توســط کارشناسان خبره اقتصادی در شورای رقابت 
محاسبه شده است که می تواند جوابگوی نیاز  باشد.

 
نحوه نرخ گذاری لکوموتیو 

صنفــی  انجمــن  لکوموتیــو  کارگــروه  رییــس 
شــرکت های حمل و نقل ریلــی، فرمول نرخ گذاری 
لکوموتیــو را بــه ایــن صــورت شــرح داد: فرمول 
نرخ گــذاری لکوموتیــو بــه ایــن صــورت اســت که 
هزینه هــای لکوموتیــو محاســبه می شــود، ســود 
معقولــی را بــرای آن در نظر می گیرند و در آخر نرخ 

لکوموتیو را تعیین می کنند.
 اگر طبق آن فرمول عمل شود می توانیم انتظار 
داشــته باشــیم که تعداد لکوموتیوهــا کاهش پیدا 
نکند. زیرا نقدینگی الزم برای تعمیرات لکوموتیوها 

مهیــا خواهــد شــد و لکوموتیوهــا از ســیر خــارج 
نمی شوند. 

بــر اســاس فرمول تعییــن نرخ لکوموتیــو ما به 
نرخ معقولی خواهیم رســید که متاسفانه هیچگاه 
راه آهن این نرخ را قبول نمی کند و معتقد است که 
با این نحوه نرخ گذاری، نرخ تعرفه افزایش بسیاری 
خواهد داشت درصورتیکه محدودیت قانونی برای 
افزایش نرخ واگن هــا وجود ندارد و با مذاکره بین 
طرفیــن و شــرایط موجود نرخ را تعییــن می کنند. 
شرکت راه آهن نیز به عنوان حاکمیت خودش نرخ 
را مشــخص می کنــد و تنها لکوموتیــودار باید برای 
تعیین نرخ، چالش های بســیاری را داشته باشد. به 
دلیل نوسانات و افزایش نرخ ارز هزینه های مالکان 
لکوموتیو بســیار افزوده شده اما با این حال نرخی 
کــه تعیین شــده برای مالــکان لکوموتیــو معقول 

نیست و مشکالت این بخش را حل نخواهد کرد.

به گفته کارشناسان از ابتدای سال 99 هشتاد لکوموتیو به دلیل عدم تعمیرات اساسی و کمبود نقدینگی از سیر خارج شده اند 
و اقدامــی برای تعمیرات آن ها صورت نگرفته اســت. شــرکت های خصوصی مالــک لکوموتیو در تنگنای کمبــود نقدینگی به نفس 
افتاده و حتی برای موارد ضروری نقدینگی الزم را ندارند. قیمت لکوموتیو نسبت به سال های گذشته چندین برابر شده و بازگشت 

سرمایه در این صنعت طوالنی مدت است، سرمایه گذار تمایلی به مشارکت در این صنعت برای ورود لکوموتیو نو ندارند.  
رفتار شرکت راه آهن با لکوموتیو داران به گونه ایست که گویا به فراموشی سپرده شده اند و نه دغدغه خارج شدن لکوموتیوها 
از سیر را دارند و نه کمبود نقدینگی شرکت ها را حس می کنند. نرخ گذاری لکوموتیو نیز در این تنگنا با چالش های بسیاری روبه رو 
بود. در نهایت راه آهن با برگ برنده در دست نرخی را برای اجاره لکوموتیو اعالم کرد اما پرداخت معوقات حتی با همان نرخ اعالمی 
خودشان هنوز اجرایی نشده است. نا گفته نماند نرخ گذاری اجاره لکوموتیو نه تنها باری از دوش لکوموتیوداران بر نداشته است 

بلکه با اختالف نظرهایی مواجه بوده اند.  
مجتبی لطفی رییس کارگروه لکوموتیو انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی از اختالف نظرهایی که در خصوص نرخ گذاری 

لکوموتیو صورت گرفته خبر داد. 
لکوموتیو، واگن و خط هر ســه برای حمل، بار و مســافر مورد نیاز هســتند. هرکدام نباشــند بقیه عوامل بال استفاده می شوند. 
اگر چرخه اقتصادی واگن روی ریل خود نباشد مالک لکوموتیو به پولش نخواهد رسید. ما نمی توانیم از یک سو راه آهن ضعیف و 
بی پول داشــته باشــیم و از ســوی دیگر بخش خصوصی درآمد خوب داشته باشد. در قوانین اینگونه پیش بینی شده که دولت باید 

راه آهن و بخش خصوصی را حمایت کند اما عمال  اینگونه حمایت ها صورت نمی گیرد. 

“چالش های مالاکن لوکوموتیو”
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افزایش نرخ تمام 
اجناس و قطعات از 
ابتدای سال 99 در 

چندین مرحله
لطفی در ادامــه بیان کرد: با 
توجه به شــرایط اقتصادی، از 
ابتدای امســال تمامی اجناس 
در چندیــن مرحله بــا افزایش 
نــرخ مواجــه بوده، مــا چگونه 
می توانیم توقع داشــته باشیم 
تا نــرخ لکوموتیو بــا این همه 
مشــکالت تعمیــرو نگهــداری 

لکوموتیوها ثابت باشد. 
زمــان  دیگــر  مشــکالت  از 
اعمــال افزایش نرخ لکوموتیو 
اســت که پس از گذشت ۹ ماه 
از سال افزایش نرخ لکوموتیو 

اجرا می شود که عمال کارایی ندارد و پوشش دهنده 
هزینه هــای ســال ۹۹ نخواهد بود بــه عبارت دیگر 

برای سال ۹۹ تعیین شده است. 
پــس از ۹ مــاه افزایــش قیمت در همــه موارد، 
تــازه افزایش نرخ لکوموتیو اجرایی می شــود. نرخ 
متوســط لکوموتیو در سال ۹۹ بسیار پایین تر از آن 

نرخی است که شورای رقابت تعیین کرده است. 
پیشــنهاد گارگروه لکوموتیو انجمن در خصوص 
حداقل نرخ پیشــنهادی به راه آهن، بادالر ۲۴ هزار 
تومان، ۱۰۳۴ ریال برای هر تن کیلومتر بوده است. 
نــرخ واقعی که در کارگــروه انجمن صنفی مورد 
بررســی قرار گرفت حــدود  ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ ریال بود. 
اما به دلیل شــرایط رقابت و خــوش بینی به آینده 
که نرخ ارز افزایش نیابد و ارزش ریال کاهش پیدا 
نکند پیشــنهاد می دهیم نرخ تا پایان ســال، ۱۰۳۴ 
ریال باشــد که حداقل نرخ اســت امــا راه آهن نرخ 

۹۰۰ ریال را تصویب کرد. در سال 
گذشــته آخریــن نــرخ ۶۰۰ ریال 

بوده است. 
کاهش نقدینگی 

شرکت های مالک 
لکوموتیو

لطفــی تاکید بســیار بر کاهش 
مالــک  شــرکت های  نقدینگــی 
لکوموتیو داشــت و گفت: امروز 
شــرکت های  نقدینگــی  شــرایط 
مالــک لکومویتــو بســیار وخیم 
اســت. خریدهــای خارجی تقریبا 
بــه  محــدود  و  شــده  متوقــف 
یک ســری اقالم خیلــی ضروری 
اســت. پیمانکاران ما نیز شــرایط 
سختی را سپری می کنند و بدهی 
مالکان لکوموتیــو به پیمانکاران 
افزایش یافته و مالکان لکوموتیو نیز به دلیل نبود 
نقدینگی، صنایعی را هم که با آن ها همکاری دارند 
به پایین می کشــند و مشکالت را به صنایع همکار 

انتقال می دهند. 

مشکالت کمبود نقدینگی مالکان 
لکوموتیو 

مشــکل حیاتی که مالــکان لکوموتیــو را به زانو 
اســت.  کمبودنقدینگــی  مســئله  اســت  درآورده 
واگن دار امروز مدعی اســت که هزینه حمل را نقد 
بــه راه آهــن پرداخت می کنــد و اگر اعتباری باشــد 
هزینــه آن را به راه آهــن پرداخت می کند و راه آهن 
نیــز هزینه اش را دریافــت و تنها مالــک لکوموتیو 
اســت که به پولش نمی رسد. حدود ۹ ماه است که 
از دریافــت مطالباتمــان از راه آهن گذشــته و اصال 
نقدینگی نداریم و نداشــتن نقدینگی یعنی از دست 

دادن فرصت هــا. حتی بــرای هزینه هــای ضروری، 
نقدینگــی الزم را نداریم. مــا نمی دانیم چرا راه آهن 

مشکل نقدینگی را حل نمی کند. 
لطفی در پاسخ به این سوال که آیا 

شرکت های مالک لکوموتیو بدهی 
به راه آهن ندارند که بر اساس آن 

بدهی ها، مطالبات به تعویق انداخته 
شود تاکید کرد:

هر بدهی که شــرکت ها به راه آهن داشته باشند 
خیلی ســریع از ســوی راه آهن نقدا کســر می شــود. 
تهیــه ســوخت لکوموتیو بر عهده راه آهن اســت و 
هــر مقدار که لکوموتیو بخش خصوصی کار کند در 
همان ابتدا مبلغ سوخت کسر می شود. دیگر تحمل 

شرکت های لکوموتیوی تمام شده است. 
لکوموتیوران ها و کارگران شــرکت،  در شــهرهای 
مختلــف مرتبــا از مــا ســوال می کننــد کــه چــرا 
لکوموتیــوران و کارگــر راه آهن در پایــان ماه حقوق 
خــود را دریافــت می کننــد اما حقوق مــا به موقع 
داده نمی شــود و معترض هســتند. به دلیل وجود 
فضای مجازی تبادل اطالعات ســریع شــده و حتی 
کارگران و لکوموتیورانان در این حد اطالعات دارند 
که می گویند شرکت های صاحب کاال هزینه حمل را 
نقدا به راه آهن می دهند و شــاید شرکت های مالک 
لکوموتیــو پول را از راه آهــن دریافت می کنند و به 
ما نمی دهند! باید حقــوق کارگران و لکوموتیورانان 
بخش خصوصی و دولتی همزمان پرداخت شــود. 
کارگران و پیمانکارانی که برای شرکت ها کار می کنند 
اوضــاع بدتری دارند. این مشــکل فقط به دســت 
راه آهن حل خواهد شــد اما راه آهن این مشکل را 

حل نمی کند.
 

وضعیت لکوموتیو بخش خصوصی 
و دولتی 

حقــوق کارمنــدان راه آهــن بــه هر حــال تامین 
می شــود. راه آهــن هنــوز از طرح هــای عمرانــی و 
دولتی اســتفاده می کند. راه آهــن درآمد لکوموتیو 
خــود را کســب می کند و ســرمایه گذاری نیز در این 
بخــش ندارد، تمامی دپوهــا و کارخانه ها مربوط به 
دولت اســت که در ۷۰ ســال گذشــته ساخته شده 
اســت. اما بخــش خصوصی از همیــن در آمد باید 
سرمایه گذاری کند و یا اجاره دهد. لکوموتیو دولتی 
هزینه بیمه نمی دهد اما لکوموتیو خصوصی هزینه 
می دهد و هنوز نتوانسته ایم مشکل بیمه لکوموتیو 
را با ســازمان تامین اجتماعی حل کنیم. متاســفانه 
شــرایط برای بخــش خصوصی و راه آهن مســاوی 

نیست.  

با توجه به شرایط 
اقتصادی، از ابتدای 

امسال تمامی اجناس در 
چندین مرحله با افزایش 

نرخ مواجه بوده، ما 
چگونه می توانیم توقع 

داشته باشیم تا نرخ 
لکوموتیو با این همه 

مشکالت تعمیرو نگهداری 
لکوموتیوها ثابت باشد. 

27 شماره ۴۷ - دی 99


