
شرکت »الوند نیرو« با هدف سرمایه گذاری در بخش حمل بار ریلی در سال 138۹ تاسیس گردید، این شرکت با خرید و وارد کردن تعداد ۲6دستگاه لکوموتیوهای 

GM، شــروع به ارایه خدمات به راه آهن جمهوری اســالمی ایران نمود که متاســفانه پس از مدتی یک دســتگاه از این لکوموتیوها در یک ســانحه از چرخه اقتصادی 

خارج گردید. بر خالف بخش مسافری که در بحران موجود با کمبود شدید ارایه خدمات و درآمد مواجه گردید در بخش حمل بار، تا حدودی فرصت بهتری ایجاد شده 

اســت، اما این بدان معنی نیســت که مشکالت اقتصادی گریبان شــرکت های ریلی حمل بار را نگرفته باشد، بلکه بحث درآمد یک مقوله است و بحث دریافت نقدینگی 

و مطالبات مقوله دیگری اســت که در حال حاضر بشــدت چالش برانگیز شــده و حتی گاها به دلیل نبود نقدینگی باعث عدم امکان انجام ســرویس های به موقع و حتی 

خروج لکوموتیو از انتفاع شده است.

مهندش خشــایار خشــایار حســینی مدیرعامل شــرکت الوند نیرو درگفت و گو با خبرنگار فصلنامه ندای حمل و نقل ریلی معتقد اســت در مبحث نیاز به لکوموتیو و 

کمبود آن در شــبکه ریلی شــاید بتوان گفت در نگاه اول با توجه به رســوب بار در کلیه مبادی آن و مالحظه واگن های بارگیری شــده بدون کشــنده، این نیاز به شــدت 

حس می شود، اما در نگاه جزیی و دقیق تر به این موضوع، عدم بهره وری مناسب از لکوموتیوهای موجود که از نگاه کارشناسان امر دور نمانده و بهره وری در استفاده 

از لکوموتیو های موجود را زیر 50 درصد عنوان می کنند بیشــتر به چشــم می خورد به عبارتی در صورت بهره برداری مناســب از امکانات و زیر ســاخت موجود و راه اندازی 

لکوموتیو های متوقف می توانیم تا دو برابر افزایش حمل بار داشته باشیم. 

با توجه به افزایش نرخ ارز، تحریم ها و با توجه 
به چالش های موجود از قبیل کوید 19 از نظر بهای 
چالش هایی  چه  با  راه آهن  به  لکوموتیو  اجاره 
در  تعهداتش  به  راه آهن  آیا  هستید؟  مواجه 
کرده  عمل  لکوموتیو  اجاره  پرداخت  خصوص 
صنعت  این  اینکه  برای  جنابعالی  نظر  از  است؟ 
برای فعاالن صرفه اقتصادی داشته باشدد بهای 

اجاره لکوموتیو چه مقدار باید باشد؟
واقعیت اینســت که هــر بنگاه اقتصــادی برای 
حیــات خود الــزام به ســودآوری دارد و بســته به 
حوزه ســرمایه گذاری و میزان ریســک آن، انتظار از 
ســود می تواند متفاوت باشد، طبیعی است که در 
ریســک های باالتر انتظار ســود هم باالترمی رود و 
وقتی صحبت از اجاره بها و خرید خدمات می گردد 
چنین تلقی می شــود که بحث ریسک کم رنگ شده 
و انتظار ســود کاهش می یابد، اما واقعیت اینست 
که شما با فروش خدمات، وارد یک بازار می شوید 
و ناگزیــر بایــد بــا زبــان بــازار صحبــت کنیــد، این 
درحالیســت که نه این خدمت کم ریســک است و 
نه این بازار، بازار باز و آزادی است که بتواند مسیر 

خــود را بیابد و عمال همانند اغلب صنوف، نرخ ها 
و پرداخت ها و ... در نهایت دســتوری و حاکمیتی 

تعیین می شود.
 ازجمله ریسک های عمده این صنعت عدم نقد 
شوندگی راحت سرمایه و نیز وابستگی آن به تامین 
خارجی است که تغییرات نرخ ارز به صورت نمایی 
بر روی هزینه های آن تاثیر می گذارد و این موضوع 
در کنار روال های فرسایشــی تخصیص ارزو کمبود 

نقدینگی واقعا طاقت فرساست.
در کنار این محدودیت ها و ریســک ها متاسفانه 
مالحظــه می شــود کــه راه آهــن نیــز عزمــی برای 
پرداخــت مطالبات شــرکت های مالــک لکوموتیو 
نداشــته و در حــال حاضــر مطالبات شــرکت های 
مالــک لکوموتیو بشــدت بــاال رفته و بالــغ بر 400 

میلیارد تومان می باشد . 
قطعا با توضیحات فوق درخصوص تعیین نرخ 
اجــاره لکوموتیو نیاز بــه بازنگری جدی بوده و برای 
روشــن شــدن موضوع باید در نظر داشت که نرخ 
بازگشت سرمایه در این صنعت، پایین و به همین 
علت دفتر توســعه سرمایه گذاری راه آهن اقدام به 

تعیین مشوق های حمایتی در جهت سرمایه گذاری 
بخش خصوصی دراین صنعت نموده است، لیکن 
این مشــوق ها نیز بــرای لکوموتیوهای نــو در نظر 
گرفته شــده که به شــرکت هایی از این دست تعلق 
نمی گیرد هر چند شرکت های تجهیز شده به ناوگان 
نــو نیــز در حال پیمودن مســیر طوالنی دســتیابی 
بــه مشــوق های ذکر شــده می باشــند. بــا توجه به 
حجــم ســرمایه گذاری مــورد نیاز در تامیــن ناوگان 
حتــی دســت دوم و مقایســه آن با ســایر شــقوق 
سرمایه گذاری و نرخ برگشت سرمایه در آن ها، بنظر 
می رسد تعرفه لکوموتیو حداقل باید بیش از یک و 
نیم برابر میزان فعلی، با شــرایط پرداختی مشخص 
و منظم باشد درغیر اینصورت هزینه های اقتصادی 

آن نیز باید دیده شود. 

آیا شرکت های مالک لکوموتیو یارانه ای از سوی 
دولت دریافت می کند؟ 

دقیقا نکته در همین جاســت، تمامی دولت ها 
در فرصت هــای خــود از مزایای حمل ســبز ریلی و 
لزوم حمایت این صنعت داد سخن دارند، ولی در 

افزایش دو برابری حمل بار 
با راه اندازی لکوموتیوهای خارج از سیر

گفت و گو با مهندس خشایار حسینی 
مدیرعامل شرکت الوند نیرو 
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عمــل تمامی حمایت ها به ســمت ناوگان جاده ای 
ســوق داده می شــود، از یارانــه قطعــات مصرفی، 
ســوخت و امکان خریــد ناوگان دســت دوم و .... 
گرفته تا تعرفه اســتفاده از زیر ساخت ها که شاهد 
ایــن ادعا، مالحظه روند کاهشــی عملکرد ریلی از 
ســهم کل بار در مقایســه با جــاده و دور ماندن از 
اهداف برنامه توســعه ششــم به میــزان 70 درصد 

کامال موید این موضوع می باشد.

انجام  اقداماتی  ناوگان چه  نوسازی  در خصوص 
این  در  توسعه ای  برنامه های  چه  و  داده اید 

خصوص دارید؟
یک لکوموتیو از نوع GM ، طبق دســتورالعمل 
شرکت ســازنده در طول عمر 18 ساله خود نیاز به 
انجام تعمیرات پیش گیرانه و تعمیرات اساسی دارد 
تا بتواند درآمد - هزینه پیش بینی شده ای را کسب 
نمایــد و پس از مدت مذکــور نیز با انجام عملیات 
بازســازی امــکان بهره بــرداری مجــدد درطول یک 
دوره 18 ســاله دیگر را داشــته باشد، لیکن باتوجه 
به مشــکالت نقدینگی شــرکت های مالــک، انجام 
تعمیرات مورد لزوم و حتی بازسازی های مورد نیاز 
به درســتی و با دقت انجام نمی شود و تعمیرات با 

اعمال مجوزهای ارفاقی انجام می گردد.
بــه هر حال این شــرکت بــه دلیل لــزوم انجام 
تعمیــرات، تاکنون بیــش از 50 درصد ناوگان خود 
را تحت تعمیرات اساسی قرارداده و در سال جاری 
نیز 4 دستگاه دیگر را در دست دارد که یک دستگاه 
آن پس از تعمیرات، اخیرا به سیربازگشــته است و 
ســه دستگاه دیگر تا پایان سال و مابقی ناوگان نیز 
طی دو ســال اتی انجام خواهد گردید، درخصوص 
برنامه های توســعه ای طبیعی اســت که هر شرکتی 
بــرای بقا نیاز به توســعه دارد و این شــرکت نیز از 
ایــن رویکرد مســتثنی نیســت، اما شــرایط فعلی 
اقتصادی امکان بررســی و امکان سنجی دقیقی را 
برای توســعه به دست نمی دهد ولی در ادامه و با 
امید به گشــایش اقتصادی، قطعا این شــرکت نیز 

برنامه های توسعه ناوگان خود را خواهد داشت. 

لکوموتیو  تعداد  چه  و  نو  لکوموتیو  تعداد  چه 
با  دارید؟  اساسی  تعمیرات  برای  سیر  از  خارج 
ارز  نرخ  افزایش  و  به چالش های موجود  توجه 
در خصوص تهیه قطعات و همچنین تعمیرات و 

نگهداری با چه چالش هایی مواجه هستید؟
درخصــوص تغییــرات نــرخ ارز و تاثیــر آن در 
تعمیــرات و نگهــداری شــایان ذکــر اســت که هر 

لکوموتیــو بالــغ بــر یــک صد هــزار دالر در ســال 
هزینه هــای تامین قطعات جهت انجام نگهداری و 
تعمیرات دارد این عدد به غیر از تعمیرات اساســی 
و بازســازی اســت، حال در نظر داشــته باشــید که 
عالوه بر تاثیرمســتقیم نــرخ ارز، کمبود تخصیص 
ارز نیز، باعث محدود و انتخابی شدن خرید خارج 
و درنتیجه افزایش چند برابری قطعات خرید خارج 
می گــردد که قطعا در هزینه های بودجه ای ســاالنه 

پیش بینی درستی نشده است.

در  انتظاراتی  و  خواسته  چه  خصوصی  بخش 
دولت  از  لکوموتیو  افزایش  و  توسعه  خصوص 

آینده دارد؟
پر واضح است که بخش خصوصی بحث هزینه 
فایــده اســت و این واقعیتی اســت کــه در بخش 
حاکمیتی، به درستی به این موضوع پرداخته نمی شود 
و همــواره در مقابــل مطالبه گــری بخــش خصوصی 
بخش حاکمیتی غالب است، در صورت اهتمام دولت 
به توسعه بخش ریلی قطعا باید موجبات و مقدمات 
جذب بار فراهم گردد، تا زمانیکه بار از روی ریل به جاده 
فرار می کند بخش خصوصی عالقه ای به سرمایه گذاری 
و توســعه پیدا نخواهــد کرد و این درحالیســت که با 
موقعیت بسیار عالی و البته استراتژیک کشور عزیزمان 
و بــا وجود پتانســیل کریدورهای شــمال به جنوب و 
شــرق به غرب امکان جذب و درآمد چندین میلیارد 
دالری بارترانزیتی و به موازات آن توسعه ناوگان ریلی 
وجود خواهد داشت، بنظر می آید اتصال بندر چابهار 

در جنــوب و آســتارا در شــمال بایــد از اولویت هــای 
دولت باشــد زیرا می تواند با کاهش 40 درصدی زمان 
حمل بار از آســیای جنوب شرقی به اروپا، درآمد ارزی 
قابــل اطمینانی را تضمین نماید که البتــه در کنار آن 
شرکت های مالک نیز می توانند به فکر توسعه باشند، 
ضمنا ایجاد زیر ساخت مسافری سریع و خروج بخش 
مسافر از مسیر حمل بار ریلی عالوه بر ایجاد جذابیت 
در استفاده از قطار برای مسافرین، می تواند در افزایش 
سرعت سیر حمل بار و افزایش ضریب اشغال خطوط 

و در نهایت حمل بار بیشتر، بسیار موثر باشد . 
در حال حاضر نیز اولین مشــکل بخش خصوصی 
بحث نقدینگی اســت که می بایســت در اولویت قرار 
گیرد، ایجاد کانال ارتباطی مســتقیم با ســرمایه گذاران 
عمده بخــش خصوصی ریلی و کمیته های تخصصی 
با رویکرد حل مشکالت این بخش و به منظور ایجاد 
جذابیت ســرمایه گذاری بیشــتر بخــش خصوصی از 
مواردی اســت که در صورت جدیت دولت در توسعه 

بخش ریلی باید مد نظر قرارگیرد.

ارزیابی  چگونه  را  لکوموتیو  توسعه  چشم انداز 
می کنید؟

به واســطه موقعیت استراتژیک کشــور عزیزمان و 
پتانسیل بار ترانزیتی موجود که ارزش آن می تواند حتی 
به اندازه ســهمی از صادرات نفت باشــد، این قابلیت 
وجود دارد که آینده ریلی بسیار روشن و با درآمد قابل 
اتکا و به موازات آن توسعه کلیه شقوق این صنعت را 

شاهد باشیم. 
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