
تغییروتحولبنیادیدرسیروحرکتبا
واگذاریآنبهبخشخصوصی

گفتگو با مهندس ابراهیم پاشنا مدیرعامل شرکت الوند نیرو: 

شــرکت های خصوصــی مالک، اجــاره لکوموتیوهای خودشــان را با تاخیــر دریافت می کننــد. هزینه اجاره 

لکوموتیو به این شرکت ها تا به امروز به صورت کامل پرداخت نشده. از اواخر سال گذشته شرکت های مالک 

لکوموتیو مطالبات خود را بابت اجاره لکوموتیو از راه آهن جمهوری اسالمی ایران کامل دریافت نکرده اند. این 

موضوع در بازار تورمی،  آسیب های جدی به این شرکت ها وارد می کند و قدرت خرید و عملکرد این شرکت ها 

به همان نســبت کاهش پیدا می کند. بخش اعظمی  از هزینه اجاره لکوموتیو توســط شــرکت های بهره بردار و صاحبان بار به راه آهن جمهوری اســالمی ایران پرداخت 

شــده ولی راه آهن جمهوری اســالمی ایران به دالیل نامعلوم این مبالغ را با تاخیر به شــرکت های مالک واگن پرداخت می کند. در جلساتی که در راه آهن با حضور بخش 

خصوصی و مدیران راه آهن برگزار شد قرار بود از تیرماه امسال این مبالغ پرداخت شود، ولی هنوز با گذشت ماه ها این مهم تحقق نیافته است. این امر باعث می شود 

با وجود رشــد عملکرد این شــرکت ها، هزینه های آنها رشد قابل توجهی داشته باشد. همچنین شرکت های مالک لکوموتیو از این بابت به پیمانکارهای خودشان بسیار 

بدهکار هستند. نزدیک به انتهای سال است و شرکت ها باید برخی از قطعات را خرید و دپو کنند اما به دلیل کمبود نقدینگی توانایی خرید ندارند.

تعداد زیادی از لکوموتیوهای دولتی نیز به علت کمبود نقدینگی از سیر خارج شده اند. لکوموتیوهای بخش خصوصی نیز به دلیل کمبود نقدینگی، وضعیت مناسبی 

ندارند. کمبود لکوموتیو در ســیر و حرکت و در نهایت در بهره وری نقش دارد. برای واکاوی این مشــکالت گفتگویی با ابراهیم پاشنا مدیرعامل شرکت الوند نیرو داشتم 

که به آن می پردازیم:

لطفا توضیح کوتاهی در خصوص معنای 
سیروحرکت در راه آهن بدهید و بفرمایید چه 

بخش هایی از مجموعه شرکت راه آهن با بخش 
سیروحرکت، ارتباط تنگاتنگ و حیاتی دارند؟

ســیر و حرکت عصاره وجود راه آهن است. سیر 
و حرکــت یعنی مدیریت برنامه ریــزی و بهره برداری 

بهینه و بهره ورانه از مجموعه ناوگان و شبکه. 
بــر روی کلمــه بهره ورانــه تاکید می کنــم. اینکه 
چگونــه می توان از امکانات بهره ورانه اســتفاده کرد 

به سیستم ها و مدیریت بر می گردد. 
 سیر و حرکت با بخش زیربنایی و ناوگان " اعم از 
باری، مسافری، اداره کل کشش ارتباط تنگاتنگ دارد 
اما با سایر بخش های راه آهن همانند شبکه، خط و 
مالی و بازرگانی نیز ارتباط دارد. همانند شــعر "ابرو 
باد و مه و خورشید و فلک در کارند .... " در صنعت 

ریلــی هــم تمامی عوامــل و بخش های 
راه آهــن و امکانــات در کارنــد تــا در 

نهایت ســیر و حرکت راه آهــن بطور مطلوبی از این 
امکانات بهر برداری کند.  

به صورت کامل بفرمایید که آیا سیر و حرکت در 
راه آهن به درستی مدیریت می شود یا خیر؟ آیا 
ساختار سیروحرکت  نیار به تغییرات دارد؟ چه 

موانعی بر سر راه سیروحرکت وجود دارد؟
ســال 1317 هجری شمسی ســال بهره برداری از 
خط راه آهن سراســری بود. نتیجه بیش از 80 سال 
فعالیــت کارمندان و کارشناســان و مدیران راه آهن 
بهبود امور بوده واین بهبود مســتمرا ادامه داشــته 
و اساسا در دنیا هر امری امکان بهبود دارد. معنای 
رشــد آن اســت کــه به ســمت جلو پیــش رویم و 
اشــکاالت گذشــته را بازنگــری کنیــم و راه حل ها را 
بیابیم و اصالحات را انجام دهیم تا بهبود پیدا کند 

و این روند ادامه دارد. 

شــرکت  راه آهن نیز شرکتی بسیاربزرگ و پیچیده 
اســت. مهمتریــن اشــکالی کــه در خصوص ســیر 
و حرکــت در راه آهــن وجــود دارد ایــن اســت کــه 
خصوصی ســازی نشــده است. شــاید اگر به سمت 
خصوصی ســازی می رفت شــرایط بهتر بود. به نظر 
مــن بلحاظ ســازمانی نیز بایــد اداره کل یا معاونتی 
در شرکت راه آهن وجود داشته باشد تا فقط به امر 
خصوصی ها رســیدگی کند. به عنوان مثال اداره کل 

برون سپاری یا معاونت برون سپاری. 
بحث ایمنی و نظارت های کالن در ســیروحرکت 
بایــد در اختیــار شــرکت راه آهــن باشــد. اما بحث 
بهره بــرداری بــه دلیــل اینکه تــوام با ســود بخش 
خصوصی اســت و بهره بردار ســیر و حرکت اســت، 
اگر ســیروحرکت به بخش خصوصی ســپرده شود 

مطمئنا بهره وری را افزایش خواهد داد.

آیا تشکیل قطارکامل منفعتی برای افزایش 
بهره وری خواهد داشت؟

“همراهبامدیرانشرکتهایمالکلکوموتیو”
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تمــام انگیــزه بخــش خصوصــی ســود اســت. 
ریشــه موفق تر عمل کــردن بخش خصوصی حس 
ســودطلبی اســت و ســرمایه گذاری کــرده تا ســود 
ببرد و اگر غیر از این باشــد فلســفه وجودی بخش 
خصوصی بی معنا خواهد شد. تجربه ثابت کرده که 
بخــش دولتی نمی تواند به درســتی حامی منفعت 
بخش خصوصی باشــد. اگر سیر و حرکت در دست 
بخــش خصوصی باشــد قطعــا تغییــر و تحولی در 
بهره برداری صورت خواهد گرفت. ریشه بهره برداری 
بهره ورانه ســرعت با درنظر گرفتن ایمنی اســت. دو 
عاملــی که ضــد هم هســتند. بخــش خصوصی با 
افزایش ســرعت ســیر به هر طریقی که بتواند اعم 
از افزایــش میانگین ســرعت و کاهش زمان توقف 
و دیگــر موارد، بهره وری را افزایــش می دهد اما به 
دلیل اینکه بخش خصوصی یک بخش تنها نیست 
و پای شــرکت های متعدد در میان اســت باید این 
امر با بررسی و امعان نظر مورد توجه قرار گیرد.   

بحث سرعت در افزایش سیرو حرکت بسیار مهم 
است. آیا برای افزایش سرعت زیرساخت های 

الزم از قبیل خط آهن مناسب برای سرعت 
باالی قطار و همچنین لکوموتیو و واگن هایی که 
توانایی سرعت باال را داشته باشند وجود دارد؟  

نــاوگان  از زیرســاخت های الزم ، خــط،  منظــور 
و سیســتم های هوشــمند اســت. در حــال حاضر 
راه آهن ایران از این نظر فقیر اســت. اگر قرار باشــد 
اقدامات مفیدی در خصوص شبکه انجام شود بهتر 
اســت شبکه مســافری از شبکه باری  جدا شود. در 
بسیاری از خطوط حاضر محدودیت سرعت داریم. 
ناوگان باری و مســافری و کشش  فرسوده هستند. 
سیســتم های هوشــمند ماننــد ATCدر نــاوگان و 
خطــوط کامل نیســتند و با هــم، همخوانی ندارند. 
متاســفانه زیرســاخت الزم برای سرعتی که مد نظر 

است وجود ندارد.   

این روزها بحث لکوموتیو و کمبود لکوموتیو گرم 
بسیار داغ است و مشکل ساز شده. لکوموتیو 

چه تاثیری در سیرو حرکت خواهد داشت و 
در این خصوص با چه چالش هایی رو به رو 

هستید؟
اگــر نگاهی بــه آمار حمــل و نقل بار و مســافر 
داشته باشیم در دهه های گذشته همیشه حمل بار 
و جابه جایی مســافر روبه  رشد بوده است. "البته با 
صرف نظر از بحث شــیوع ویــروس کرونا در دوران 
پاندمــی و اثــرات آن بــر روی جابه جایی مســافر". 
بــا افزایش جمعیت و نیازمندی هایی که در کشــور 

وجود دارد این روند رشد حمل ریلی وجود خواهد 
داشــت. این رشــد نیاز به ناوگان دارد که لکوموتیو 
از جملــه ناوگانی اســت کــه در کشــور به خصوص 
در بخش مســافری با کمبود بســیاری مواجه است. 
بخش مسافری دولتی و خصوصی در تامین نیروی 
کشش با خلل و کمبود قابل توجهی مواجه هستند.
متاســفانه در یک سال گذشته تعمیرو نگهداری 
لکوموتیوها به دلیل نداشتن نقدینگی با مشکالت 
بســیاری رو به رو بوده. راه چــاره این کمبود، خرید 
نــاوگان نو یا تعمیرات در زمان مناســب اســت که 

الزمه آن تزریق نقدینگی است. 

آیا اقداماتی برای تامین نقدینگی از سوی دولت 
برای شرکت ها صورت گرفته است؟  

بیشــتر درآمد شــرکت راه آهن از محل جابجایی 
کاالســت. اساســا حجم عظیم گردش مالی راه آهن 
در بار اســت و در بخش مســافری خیلی کم است. 
اغلــب در بخش بار نیز حمل مــواد معدنی جایگاه 
ویــژه ای دارد و در بخــش معدنی بیشــتر کانی های 
فلــزی بــه ویژه فــوالد حمل می شــود. در این یکی 
دو ســال اخیر در همه بخش های اقتصادی کشــور 
فشــار زیاد بود امــا فوالدی ها وضعیت مســاعدی 
داشــتند و فشــاری روی آن هــا نبــود. راه آهــن بــا 
مدیریت صحیح باید بتواند به موقع پول خود را از 
فوالدی ها و صاحبان کاال دریافت کند. بخش اعظم 
درآمــد شــرکت راه آهن از فوالدی هاســت. راه آهن 
می توانــد با افزایش نرخ بــرای صاحبان بار فوالدی 
توازن را ایجاد کند. باید در چانه زنی ها با فوالدی ها 
بــه گونه ای عمل شــود تا بخش هــای دیگر حداقل 

متضرر نشوند.

آیا نرخی که برای لکوموتیو تصویب شده 
پاسخگوی نیازهای بخش کشش هست؟

نســبت به ســرمایه  موجــود این نرخ پاســخگو 
نیســت. اما اگر نرخ تعیین شــده در زمان خودش 
پرداخت شود باز می توان بخشی از مشکالت را رفع 
کرد. اما از منظر صاحب سرمایه قابل قبول نیست. 
در هر ســال نــرخ جدید از ابتــدای تیرماه تغییر 
می کند اما متاسفانه امسال از تیرماه عملیاتی نشد 
و از 5 آذر ماه تعیین شــده اســت. نرخ ارز افزایش 
یافتــه و اگــر طلب شــرکت به موقع داده می شــد 

ضررو زیان کمتری را متحمل می شدیم. 

آیا شرکت راه آهن مطالبات شرکت را پرداخت 
کرده است و اگر پرداخت نکرده چه میزان 

مطالبات انباشته دارید؟   

تقریبا از شهریور سال 98 تا امروز مطالبات ما رو 
به افزایش است. طی جلساتی که در اردیبهشت ماه 
با مدیران راه آهن داشتیم مقرر بود مطالبات عقب 
افتاده داده جبران شــود که این امر تا امروز محقق 
نشــده اســت و دلیل اینکه این مطالبات پرداخت 

نمی شود را نمی دانم.   

 کاهش نقدینگی شرکت های خصوصی مالک 
لکوموتیو چه ضررو زیانی را برای این بخش به 

همراه دارد؟
در آماده به کاری لکوموتیوها بسیار موثر خواهد 
بــود. ما امســال اســتثنائا بــا در نظر گرفتــن کمبود 
نقدینگــی تغییراتــی را در برنامه هــای اســتراتژیک 
خــود دادیــم. بــه واســطه تغییــرات اســتراتژیک، 
آمــاده به کاری کاهــش نیافت. در اینکــه نقدینگی 
بســیار کاهش یافته هم اعــداد و ارقام وجود دارد 
و هــم راه آهــن کامال به این موضوع واقف اســت. 
امســال تا حــدودی آماده به کاری شــرکت ما بهتر 
بــود و تن کیلومتر افزایش یافت و ســرعت گردش 
بــه دلیل کاهــش قطارهای مســافری نیــز افزایش 
داشــت. افزایش تن کیلومتر شــرکت الوند مدیون 
سیاست های به کار گرفته شده بود و هیچ ربطی به 

نقدینگی نداشت. 

آیا برنامه ای برای خرید لکوموتیو و افزایش 
ناوگان دارید؟ 

بلــه برنامه داریم امــا تا امروز برای خرید کاری از 
پیش نبرده ایم. 

به عنوان ســخن آخــر اگر صحبتی بــرای گفتن 
دارید بفرمایید.

موضــوع نقدینگی برای شــرکت ها حیاتی شــده 
اســت. نزدیک به انتهای ســال هســتیم و عالوه بر 
حقوق پرسنل برخی از قطعات را به دلیل تعطیالت 
عیــد بایــد خریــداری و دپــو کنیم. حــدود یک ماه 
کارخانجــات تعطیــل هســتند. کفش ترمــز و انواع 
روغن هــا، فیلتــر و قطعات برقــی و مکانیکی  باید 
خریداری شــود اما نقدینگــی وجود نــدارد. دارایی 
و بیمه مشــکالت بســیاری برای ما ایجــاد کرده اند. 
تا ســال گذشــته ما میــان شــرکت های تولیدکننده 
قطعات خوش حســاب بودیم امــا امروز وضعیت 
تغییــر کــرده و نقدینگــی الزم را بــرای پرداخت هــا 
نداریــم. ریاســت دولــت در وضعیــت نابســامان 
صنعت و بدهی هنگفــت راه آهن به پیمانکارانش 
بایــد ورود کنــد و مشــکالت نقدینگــی را حل کند. 
همیشه حساب شرکت الوند نیرو پر بود اما از اواخر 

سال گذشته تا امروز خالی شده است.  
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