
“پرونده حمل و نقل مسافری رییل”

نگرش غری اقتصادی بودن 
راه آهن اشتباه است

گفتگو با دکتر مهرداد تقی زاده دبیر انجمن 
شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته

دید شرکت ها و سازمان ها باید از بودجه اختصاص داده شده از سوی دولت کمرنگ و بیشتر به سمت منابع مالی دیگر با ایده 
و برنامه ریزی های صحیح سوق پیدا کنند. 

بخشــی از بودجــه راه آهن صرف هزینه هایی می شــود که بخش خصوصی بــه راحتی می تواند آن هزینه ها را متقبل شــده تا آن 
بودجه راه آهن صرف مســائل مهمی همانند تعمیرات اساســی لکوموتیو شود. امروز بخشــی از بودجه راه آهن صرف احداث برخی 
مســیرها، دوخطه کردن ها و ایجاد عالئم و ارتباطات شــده که برای تمامی این موارد سرمایه گذار بخش خصوصی وجود دارد. مهم 
آن اســت که بســته های اقتصادی که تهیه می شــود به نحوی برای بخش خصوصی جذاب باشد تا تمایل به ورود و سرمایه گذاری 

داشته  باشند.

مهــرداد تقــی زاده با اشــاره به فعالیــت خود در 
زمــان دکتــر آقایــی در راه آهــن بیان کــرد: در زمان 
دکتر آقایی واگن ها دســت دوم بودند و مقرر شــد 
طبق ضوابطــی راه آهن واگن نو باری خریداری کند. 
قیمت  واگن باری باال بود. به پیشــنهاد بنده بســته 
سرمایه گذاری با رویکرد اقتصاد مهندسی به نوعی که 
برای سرمایه گذار جذابیت داشته باشد طراحی و در 
شــورای ســرمایه گذاری راه آهن به تصویب رسید و 
ارســال شد. جذابیتی که در این بسته ها ایجاد شده 
بود آن بود که واگن ها طی ســه ســال با این میزان 
تــن کیلومتــر از پرداخت حق دسترســی به راه آهن 
معــاف شــوند. البته اکثر معاونیــن راه آهن معتقد 
بودند کــه هیچ بخش خصوصی بــرای خرید واگن 
نو ورود پیدا نمی کنند. در آن زمان دکتر محمدزاده 
معاون فنی و مهندس بابک احمدی معاون ناوگان 
بودنــد. بابــک احمدی حدود دو هفتــه پس از این 
پیشــنهاد به بخــش خصوصی خبر داد که شــرکتی 
بــرای ســرمایه گذاری در مــورد خریــد ۵۰۰ واگن نو 
ورود پیدا کرده و فرمول بســته سرمایه گذاری برای 
آن ها جذابیت بسیاری داشته و شرکت های دیگری 
نیــز برای ســرمایه گذاری در این بخــش حضور پیدا 
کردنــد که به دلیل الــزام در تولید داخل جلوی آن 

را گرفتند. 
از نظر بنده، تفکر غیر اقتصادی بودن راه آهن که 

بارها مطرح شده و در رگ و ریشه راه آهن نفوذ پیدا 
کرده و اینکه برای بخش خصوصی، ســرمایه گذاری 
در احداث زیرساخت صرفه اقتصادی ندارد تفکری 

کامال اشتباه است و این نگرش باید تغییر کند.
در کشورهای دنیا سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در احداث راه آهن، دوخطه و عالئمی کردن راه آهن 
اســتقبال می شــود و به طرق مختلــف هزینه های 
انجــام شــده را از راه آهــن دریافــت می کننــد. در 
ایران نیز در مســیر خواف به بافق که مســیر بســیار 
اقتصــادی و بار معدنی زیادی دارد فوالد پیشــنهاد 
ســرمایه گذاری در دوخطه کردن به روش BOT را 
داده، یعنی صرفا از طریق حمل بار بتوانند هزینه ها 
را تامین کنند. وقتی شرکت فوالد در بخش احداث 
ریل ســرمایه گذاری کند مطمئنا بــار کامیون ها را به 
ســمت ریل ســوق می دهند. نزدیک دوسال است 
که شرکت فوالد برای انجام این امر در صف شرکت  
راه آهن اســت. ما نمی دانیم که راه آهن پول دارد یا 
ندارد؟ اگر بودجه الزم را ندارد از سرمایه گذار بخش 
خصوصی اســتفاده کند. اگر بودجه الزم را دارد چرا 

خودش اقدام نمی کند؟ 
مســیر راه آهن بافق به اصفهان با سرمایه گذاری 
خــود راه آهــن در حــال دوخطه شــدن اســت در 
صورتیکــه شــرکت راه آهن برای دوخطــه کردن این 
مســیر می توانست از ســرمایه گذار خصوصی کمک 

بگیــرد تــا با مشــکالت همچــون بدهــی به بخش 
خصوصــی و از ســیر خــارج شــدن لکوموتیو ها به 
دلیــل نبود نقدینگی مواجه نباشــد. در بخش ریلی 
اســتفاده از ســرمایه گذار خصوصــی امــکان پذیــر 

هست اما از این موقعیت استفاده نمی شود.    

4 منبع درآمدی برای راه آهن و بخش 
خصوصی مسافری و باری 

مهرداد تقی زاده ۴ منبع درآمدی برای راه آهن و 
بخش مســافری و ریلی خصوصی را معرفی کرده  و 

در ادامه بیان کرد: 
 منابــع درآمــدی مســتقیم، به عنــوان مثال 
دریافت بهای بلیت و بار که تعرفه مشخصی دارد.
 منابع درآمدی مرتبط محسوس با بخش ریلی

 منابع درآمدی مرتبط نامحسوس 
 منابع درآمدی غیر مرتبط

منابع درآمد مرتبط محسوس
هماننــد  محســوس  مرتبــط  درآمــد  منابــع 
درآمدهایــی کــه از غرفه هــا در ایســتگاه ها حاصل 
می شــود. درآمدهای تبلیغاتی داخل ایســتگاه ها را 
در کشــورهای مختلــف دیده ام  ، حتی روی ســکوها 
تبلیغات انجام می شــود و بابت آن شرکت  راه آهن 
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می توانــد هزینه هایــی را دریافت و صــرف راه آهن 
کند.

پارکینــگ ایســتگاه ها می تواند مشــمول هزینه 
شــود و کمــک مالــی برای بخش مســافری باشــد. 
بابت ایستگاه هایی که می توانند جذابیت توریستی 
داشــته باشــند می توان عالوه بر محل تردد، محلی 
بــرای تفریــح، قرارهــای کاری و یا مقاصــد دیگری 
بــه غیر از ســفر در نظر شــود. قطارهای توریســتی 
در ســطحی بســیار وســیع با توجه به جذابیت های 
توریســتی کــه در کشــور موجود اســت می توانند با 
ایجاد جذابیت های جانبی همانند پخش موســیقی 

و ... فعالیت های خوبی داشته باشند.

راه اندازی اولین قطار توریستی در 
کشور  

تقــی زاده از راه انــدازی اولیــن قطــار توریســتی 
توســط شــرکت رجا خبــر داد و گفــت: در آن زمان 
هیچ شــرکت خصوصی بهره بردار نداشــتیم و قصد 
داشــتیم کاری کنیم تا سرمایه گذاران با راه آهن آشنا 
شــوند. در آن زمان تورهای مهم مسافرتی کشور را 
شناســایی کردیم و روسای تورها را دعوت کردیم و 
قطاری را به سمت شمال از مسیر فیروزکوه حرکت 
دادیم. در میان ســفر در چندین نقطه زیبا و خوش 
منظــره برای دیــدن و عکس گرفتن، قطار ایســتاد. 
دکتــر امامــی متولی قطار ســبز پس از ســفر با من 
تماس گرفــت، امامی متعجب از جذابیت های این 
سفر بود و آمادگی خود را برای سیر قطار گردشگری 
در مســیر شــمال با ســرمایه گذاری خود اعالم کرد. 
پــس از آن شــرکت های دیگــر برای ســرمایه گذاری 
قطار گردشــگری ورود پیدا کردنــد. ایجاد قطارهای 
محســوس  درآمدهــای  از  می توانــد  گردشــگری 
ایــن بخــش باشــد. از درآمدهای محســوس دیگر 
می تــوان به ایجاد قرارهای گردشــگری و توریســتی 

با کالس های مختلف اشــاره کــرد. هنگامیکه مردم 
تمایــل به پرداخت هزینه برای قطارهای توریســتی 
در کالس های مختلف دارند چرا نباید دریافت کرد؟
امــروز با توجه به کرونــا، هتل ها در جزیره کیش 
پر از توریســت هســت و جا ندارند. به دلیل اینکه 
دولت ســفر با خودرو را ممنوع کرده، گردشگران و 
توریســت ها به سوی ســفر با قطار و هواپیما روی 

آورده اند. 

راه اندازی سفرهای درب به درب
افزایــش  خصــوص  در  صنفــی  اجمــن  دبیــر 
نقدینگی پیشــنهاد داد: راه اندازی سفرهای درب به 
درب می توانــد نقــش موثــری در افزایش نقدینگی 
داشــته باشــد. می توانیم بلیت را بــه صورت پکیج 
به مســافران پیشــنهاد کنیم یعنی فروش بلیت به 
همــراه ماشــینی که مســافر را از منزل به ایســتگاه 
راه آهــن و همچنیــن به هتل مقصد می رســاند که 
مشــمول هزینه بیشتری می شود و ایجاد نقدینگی 

می کند.

درآمدهای مرتبط محسوس حمل 
بار ریلی

در خصــوص درآمدهــای مرتبط محســوس در 
مورد حمل بار ریلی می توان گفت: در بخش تخلیه 
و بارگیری ســرمایه گذاری های خوب و نتیجه بخشی 
می توانــد انجام شــود. از مشــکالتی کــه قطارهای 
باری دارند اتالف وقت در تخلیه و بارگیری اســت. 
زمانی که اتالف می شــود مــواردی همانند افزایش 
هزینه واگن و عدم النفع واگن را دارد. در مواردی 
تخلیه و بارگیری ها غیر استاندارد بوده و لطماتی را 
به واگن ها وارد می کند. زمان تخلیه و بارگیری بسیار 
طوالنی است و کافیست سرمایه گذار خصوصی در 

این بخش سرمایه گذاری کند. 

درآمدهای نامحسوس
درخصــوص درآمدهای نامحســوس می توان به 
بنــد قاف ماده ۱۲ اشــاره کرد. دکتــر آقایی درآمدی 
نامحســوس را برای بخش ریلــی ایجاد کرد. وی در 
هیئت دولت گزارشــی را مبنی بر اینکه وقتی قطار، 
بار یا مسافر جابه جا می کند به ازای هر تن کیلومتر 
یا نفر کیلومتر مقداری صرفه جویی ســوخت ایجاد 

می شود. 
هیئــت دولــت مجــاب شــد تــا بخشــی از این 
صرفه جویــی را بــه بخــش خصوصــی بازگردانــد. 
تقــی زاده در خصــوص پیشــنهاد حــق جلوگیری از 
آلودگی هوای بیشتر در حمل و نقل ریلی بیان کرد: 
می تــوان اینگونه عمل کرد مبنی بر اینکه CO۲ که 
راه آهن تولید می کند یک ســوم ماشین شخصی و 
یک پنجم اتوبوس و یک بیســتم هواپیما است. به 
ازای هــر نفــر کیلومتر و هر تــن کیلومتر که جابه جا 
می شــود ارزشــی وجــود دارد که راه آهــن می تواند 

بهای آن را دریافت کند. 

ایجاد درآمد غیر مرتبط
  در خصــوص درآمــد غیــر مرتبــط بایــد بگویم 
می توانیم کاری را که رضا شاه کرده بود انجام دهیم 
کــه ریال روی قیمت قندوشــکر اضافه کرده بود و 

مبلغ آن را به راه آهن اختصاص داده بود. 
امروز می توانیم این سیاست را برای تجارت های 
اینترنتــی اجرایی کنیم. در شــرایط شــیوع ویروس 
کرونــا تجارت های بســیاری زمین گیر شــدند اما در 
مقابــل تجارت هــای دیگــری کــه کمرنگ تــر بودند 
پررنگ شدند و بازار خوبی را تجربه کردند. از جمله 
آن موارد تجارت الکترونیک و فروش های اینترنتی 

بود. 
در آمــاری کــه مدیر تجــارت الکترونیک کشــور 
داده اســت گفته شــده در ۶ ماهه ابتدای سال ۹۸، 
درآمــد فروش اینترنتی در کشــور ۱۱۶هــزار میلیارد 
تومــان بــوده و در ۶ ماهــه اول ســال ۹۹ به ۴۴۰ 
هزار میلیارد تومان رســیده است. پیشنهاد می کنم 
با توجه به ۳۰۰ درصد افزایش فروش در ســال ۹۹ 
دو درصد درآمد این تجارت را به توســعه حمل و 
نقل ریلی و ضرر بخش مســافری و باری تخصیص 
دهنــد. دودرصــد مبلــغ ذکر شــده حــدود ۹ هزار 
میلیارد تومان می شــود که عدد چشمگیری است. 
حتــی دودرصد دیگر هــم می توانند به حمل ونقل 
عمومی شــهری تخصیص دهند که کمک بزرگی به 
حمل و نقل عمومی درون شــهری و حمل و نقل 
ریلی اســت. ۴ درصد در این تجارت مشکلی ایجاد 

نخواهد کرد.     
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