
بــا وجود اهمیت فــراوان اقتصادی احــداث به موقع پروژه هــای روی زمین 

مانده زیرســاخت ریلی کشور، این پروژه ها در صف طوالنی تخصیص منابع مالی 

دولتی قرار دارند و چشــم انداز مناسبی در زمینه اجرا شدن آن ها قابل مشاهده 

نیست. 

در صورتی کــه اقدامــات دیگــر کشــورها نشــان می دهــد می تــوان بــا تغییر 

هوشــمندانه الگوی تامین مالی، تهدید کمبود منابع دولتی را به فرصت نوآوری 

در روش های تامین مالی تبدیل کرد.

حمل ونقــل از مهم ترین شــریان های اقتصاد هر کشــور اســت، چراکه با آن 

می توان حلقه ی واســط بین تولید و مصرف را برای رونق اقتصاد در جامعه ایجاد 

کــرد. در این راســتا دو رکن اصلی زیرســاخت و بهره بــرداری را می توان مهم ترین 

عوامل برای داشتن حمل و نقل ریلی کارآمد دانست.

در کشــورهای مختلــف دنیا بــه منظور برطرف کــردن چالش تأمیــن مالی از 

روش های مختلفی اســتفاده می شــود، به طوریکه در آن کشــورها نگاه به منابع 

محدود بودجه از قدیمی ترین و شاید کم اثرترین راهکارهای موجود برای تأمین 

مالــی اســت. موضوعی که برخالف آن و در حال حاضر بیشــتر از ســایر روش ها 

مورد توجه مسئولین مربوطه در کشور است.

روش هــای تأمین مالی که بعضا با موضوع سیســتم های قراردادی یکپارچه 

مطرح می شــود، نشــان دهنده ی این مهم اســت که می توان بارهایی را از دوش 

دولــت برداشــت و تأمین مالی را به بخــش خصوصی واگذار کــرد، قراردادهایی 

که می توانند با انتقال بخشــی از وظایــف در طول پروژه به بخش های غیردولتی، 

تســهیل گری فراوانی درزمینه ی به انجام رســیدن پروژه ها انجام دهند. در حال 

حاضــر بــه دلیل عــدم تأمین مالــی پروژه هــای عمرانی و زیرســاختی به وســیله 

بودجــه ی دولتــی، پروژه ها یکی پــس از دیگری در صف تخصیــص بودجه معطل 

مانده اند و بعضا سال ها از کلنگ زنی آن ها نیز گذشته است. 

عنــوان نمونــه 5۴ طرح برنامه توســعه حمل و نقل ریلی جــزو طرح های در 

دســت اجرای ســال های گذشــته بوده اســت. از مجموع 5۴ طرح مذکور، تنها 

عملیات اجرایی سه طرح برای سال گذشته انتخاب شده اند. از آنجا که عملیات 

اجرایــی طرح هــای ایــن برنامه بعضا در ســال های بعد هم ادامــه خواهد یافت 

اعتبــار الزمی کــه برای اتمام عملیــات اجرایی آن طرح ها در نظر گرفته شــده با 

فرض ثبات شــرایط به حدود ۲1 سال زمان نیاز خواهد بود، اما سؤال اصلی این 

است که آیا تنها راه تأمین مالی پروژه ها، اعتبارات دولتی است؟

در خصــوص ایــن امــر گفت و گویی بــا محمدجواد شــاهجویی، کارشــناس 

اقتصاد حمل و نقل  داشته ایم. شاهجویی معتقد است ساختار صندوق توسعه 

حمــل و نقل می تواند به واســطه نگرش متفاوت نســبت بــه مجموعه وزارت راه 

و شهرســازی از منظــر تامیــن مالی بــرای پروژه های خــود، به تامیــن منابع مالی 

جدیدتر و پایدارتر بی انجامد. صندوق توســعه حمل و نقل  در شــرایطی تأســیس 

شــد که کســری بودجه دولتی ناشــی از کاهش فروش نفت بوجود آمده بخاطر 

جنگ اقتصادی، شرایط را برای تامین اعتبار پروژه های زیربنایی سخت کرده، اما 

صندوق می تواند چالش تکمیل این پروژه ها را رفع کند.

صندوق توســعه حمل و نقل کشــور براســاس بند 1 مــاده ۴8 قانون احکام 

دائمی برنامه های توســعه کشــور مصوب ســال 13۹5 و به پیشنهاد وزارت راه و 

شهرســازی ایجاد شــده و ب   ناست عالوه بر تشویق به ســرمایه گذاری در حوزه 

حمــل و نقــل، از شــرکت های دانــش بنیان در این حــوزه نیز حمایت کــرده و به 

عالوه در بیمه ســرمایه گذاری های حوزه حمل و نقل نیز ورود کند. در اساسنامه 

ایــن صندوق با ایجاد لیزینگ دولتی در خصوص فروش اقســاطی ناوگان حمل و 

نقل در همه شــقوق آن موافقت شده اســت.  سرمایه اولیه این صندوق در بدو 

تأســیس 1۹ هزار میلیارد تومان اعالم شــده اســت و تأمین اعتبــار این مبلغ از 

محل بودجه ســنواتی و دارایی های دولت که در اختیار وزارت راه و شهرســازی و 

دستگاه های تابعه قرار دارد، صورت خواهد پذیرفت.

مطابق با اساســنامه، موضوع فعالیت این صندوق شــامل مواردی همچون 

مشــارکت و حمایت و تشویق در تأمین مالی و سرمایه گذاری در ساخت و تجهیز 

زیرساخت های شبکه و ناوگان حمل و نقل کشور، اعطای تسهیالت به متقاضیان 

ســرمایه گذاری در این حوزه، بررســی بــازار فنی و اقتصادی پروژه های پیشــنهاد 

شــده، حمایت و تشــویق صنایع و شــرکت های دانش بنیان حــوزه حمل و نقل، 

بیمــه ســرمایه گذاری در ایــن بخش، ارائه خدمــات لیزینگ و فروش اقســاطی و 

مشارکت در شرکت پروژه های زیرساختی حمل و نقل خواهد بود.

“پرونده گفت وگو با کارشناسان صندوق توسعه حمل ونقل”    

و  حمل  پروژه های  در  مالی  تامین  روش های 
نقلی به خصوص حمل و نقل ریلی را بفرمایید.

در حــوزه پروژه های حمــل و نقلی به خصوص 
حمــل و نقــل جــاده ای، روش هــای گوناگــون و 
متفاوتی از بودجه های عمومی گرفته تا مشــارکت 
بخــش خصوصــی وجــود دارد هماننــد برخــی از 
پروژه هــای بــزرگ آزادراهــی کــه مشــارکت بخش 
خصوصی را داشته ایم اما متاسفانه در حوزه حمل 

و نقــل ریلــی هر پــروژه ای کــه تا امروز اجرا شــده 
وابسته به بودجه های دولتی سنواتی عمرانی بوده 
که با تصویب نمایندگان مجلس هر ســاله بخشی 
از بودجــه مــورد نیاز بــرای برخــی از پروژه ها ریلی 
تخصیــص پیدا کرده اســت که تخصیــص بودجه 
به واســطه وجود شرایط کســری بودجه به صورت 
کامل انجام نمی شود و همین موضوع سبب شده 
لیســت پروژه های ناتمام ریلی کشــور اضافه شــود 

و ناتمــام باقی بماند. اکنــون پروژه های ریلی مورد 
نیاز کشــور بالغ بــر 80 هزار میلیــارد تومان بودجه 
نیاز دارد که متاســفانه ســاالنه حدود هزارو پانصد 
تا هــزار و هفتصد میلیارد تومــان اختصاص داده 
می شــود. البته اگر کامل تخصیص داده شود. اگر 
بخواهیم بررســی هایی با این روند داشــته باشــیم 
اگــر پــروژه جدیــدی تعریف نشــود احتمــاال برای 
پروژه هــای موجــود بالــغ بر 60 ســال زمــان برای 

نقش کلیدی صندوق توسعه حمل و نقل در پروژه های ناتمام

گفت و گو با محمدجواد شاهجویی، کارشناس اقتصاد حمل و نقل 
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تکمیل آن ها نیاز داریم. 

از  ریلی  پروژه های  مالی  تامین  بحث  در  آیا   
مطالعات کارشناسان خارجی که ثمر بخش بوده 

الگو برداری شده است؟
در رابطه با مطالعات اقلیم تامین پروژه های ریلی 
در ایران باید بگویم خیر. اینچنین مطالعاتی وجود 
ندارد. امــا در مجموع اگر ما الگوهای تامین مالی 
پروژه های کشــورهای دیگر را بررسی کنیم خواهیم 
دید که صرفا وابستگی به بودجه های دولتی ندارند. 
یعنی بخش های غیر دولتی توانسته اند وارد فضای 
توســعه زیرساخت های ریلی کشورها شوند. در این 
خصــوص نمونه هــای موفقی وجــود دارد. یکی از 
کشــورهایی که در توسعه زیرســاخت های حمل و 
نقل ریلی بســیار پیش رو بوده  اســت کشور آمریکا 
اســت کــه مدل هــای تامیــن مالــی آمریــکا کامال 
مشهود است. به عنوان مثال دولت فدرال آمریکا 
اعــالم می کند بخــش خصوصی ورود پیــدا کند و 
برای مسیر تعیین شده ای، ریل گذاری را انجام دهد 
با انجــام این امر، بهره بــرداری از زمین های اطراف 
ریل گــذاری را تــا محدوده مناســبی به آن شــرکت 
اعطــا خواهیم کــرد. به همیــن دلیــل انقالبی در 
آمریکا راه افتاده و مشــاهده کردیم که این کشــور 
رتبه اول را در بین کشورها برای زیرساخت ریلی از 
نظر حجم زیرساخت های ریلی موجود کسب کرد. 

یا کشورهای دیگر که توانسته اند با مشارکت های 
عمومی و خصوصی با ســرمایه  گذاری های مردمی 

زیرساخت های ریلی خود را توسعه دهند.

مالی  تامین  بحث  در  اولویت ها  بفرمایید  لطفا 
آیا  می شود؟  اجرا  نهایت  در  و  ارزیابی  چگونه 
اولویت در تامین مالی پروژه های ریلی به درستی 

در کشور، کارشناسی و اجرا شده است؟
امــروز اولویت خاصــی برای تخصیــص بودجه 
بــرای پروژه های ریلی وجود ندارد. در دنیا مرســوم 
است کشــورها بر اساس طرح جامع حمل و نقل، 
زیرســاخت های ریلــی را توســعه می دهنــد. اما ما 
متاسفانه علیرغم تالش های بسیاری که انجام شده 
تا طرح جامع شــکل بگیرد و وجود داشــته باشــد 
با توجه بــه اینکه هنوز طرح جامــع کاملی نداریم 
بــه واســطه وجــود راه برای فشــارهای سیاســی و 
نماینده های مجلس، تخصیص بودجه ها از طریق 

غیر کارشناسی صورت می گیرد.
 ســوالی در اینجا مطرح اســت که امروز فرایند 
تخصیــص بودجــه به چــه صورت اســت؟ دولت 
طــرح و الیحــه را بــه مجلس می دهــد و مجلس 

تصمیــم می گیرد که به چه پــروژه ای به چه میزان 
بودجه تخصیص دهد. همین امر موجب شــده تا 
خیلی از پروژه هایی که در اولویت نیست در لیست 
ردیف بودجه قرار گیرد. از سوی دیگر می توان گفت 
پروژه هایــی که اولویت باالیی دارنــد هنوز اجرایی 
نشده اند و بودجه مناسبی به آن ها تخصیص داده 

نمی شود. 
بــه دلیل اینکه حجم پروژه ها خیلی باالســت و 
مبالغی که هر ساله برای تکمیل پروژه ها تخصیص 
داده می شــود محدود اســت برای همــه پروژه ها 
اعتبــار قطــره چکانــی تخصیــص پیــدا می کند که 
موجب شــده زمان انجام پروژه ها طوالنی شــود و 
پروژه هایی که اولویت دارد در این صف تخصیص 

بودجه نابود می شوند.
یکــی از راهکارهــای مناســب آن اســت کــه بر 
اســاس طرح جامع نیاز سنجی صورت گیرد. اولین 
پروژه های کشــور را شناســایی کنیــم و حداقل اگر 
بودجه محدود اســت همــان بودجه محدود را به 
4 یــا 5 پروژه مهمتر و ســودآور کشــور تخصیص 
دهیم و از کنار بهره برداری و سودآوری آن پروژه ها 
بــه پروژه های دیگر برســیم. اما متاســفانه این امر 
انجــام نمی شــود زیــرا فراینــد تخصیــص بودجــه 
فرایند غلطی اســت و نماینــدگان مجلس به دلیل 
فشارهای سیاسی و انتخاباتی که خودشون مسبب 

آن هستند بودجه ها را تعیین می کنند. 

تهیه  و  مالی  تامین  نحوه  در  چالش هایی  چه 
پروژه های  انجام  برای  الزم  اجرایی  بودجه 
لطفا  دارد  وجود  ریلی  بهره برداری  و  زیربنایی 

توضیح بفرمایید.
نحــوه  در  موجــود  چالش هــای  خصــوص  در 
تامیــن مالــی و تهیــه بودجــه اجرایــی الزم بــرای 
انجــام پروژه های زیربنایی و بهره بــرداری ریلی باید 
بگویــم محدود بودن بودجه از چالش های موجود 

اســت. محدود بــودن بودجه را می تــوان از طریق 
راهکارهــای خیلی نوین که خیلی از کشــورها از آن 
اســتفاده کردند و بهره بردند و اجرایی کردند، پیش 
بــرد. با آن الگــوی راهکارها می توان آن مســئله را 
حــل کرد. شــیوه های متنوعی وجــود دارد. یکی از 
شــیوه های موجود که می تواند تامین مالی وســیع 
و نامحــدودی بــرای پروژه هــای زیربنایی خصوصا 
پروژه های ریلی ایجاد کند، استفاده از ظرفیت های 
ســرمایه خرد مردمی است که مدل صندوق پروژه 
و مدل تاســیس شرکت ســهامی عام پروژه محور 
اســت کــه می توانــد این چالش هــا را تــا حدودی 

برطرف کند. 
متاسفانه در کشور ما بحث جزیره ای عمل کردن 
نهادها بسیار به چشم می خورد. در بحث تامین 
مالی پروژه ها آیا با این مشکل مواجه هستید؟ 
آیا قوانین دست و پاگیری در روند این کار وجود 

دارد ؟
تامیــن مالــی در کشــور ما اساســا بانــک محور 
صورت گرفته اســت. یعنی هر پروژه بزرگی که قرار 
بوده اجرایی شــود یا ازطریق بانک تامین ســرمایه 
انجــام شــده یــا از طریــق بودجه های دولتــی. در 
صورتیکــه ما می توانیــم وارد اســتفاده از ظرفیت 
نهادهــای دیگر همانند ســازمان بورس شــویم که 
بتوانیــم فرایند تامین مالی را وســیع تر، جدی تر و 
گســترده تر انجام دهیم. استفاده از ظرفیت بورس 
می توانــد مــا را بــه اســتفاده از ظرفیــت نقدینگی 

موجود در کشور راهنمایی و هدایت کند. 
اگــر بخش کوچکی از نقدینگــی عظیم 3 هزار و 
ششــصد هزار میلیــارد تومانی که در کشــور وجود 
دارد بــه عنوان مثــال صدهزار میلیــارد تومان آن 
داخل پروژه های ریلی شــود قادر خواهیم بود زیر 
5 ســال تمــام پروژه های ریلی کشــور را بــه اتمام 

برسانیم.
همیــن امر موجــب خواهد شــد در افق 1404 
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زیرســاخت ها برای اتصال شبکه ریلی کشور به کل 
مراکز اســتان ها و اتصال کریدورهای ریلی ترانزیتی 
کافــی باشــد. البته مشــروط بــر اینکــه بتوانیم از 
ظرفیت نهادهای دیگر اســتفاده کنیم و به واسطه 
آن بتوانیم از ظرفیت های نقدینگی مردم اســتفاده 
کنیــم. بــا روش هــای نویــن تامین مالــی صندوق 
پروژه یا تاسیس شرکت سهامی عام و پروژه محور 

می توانیم این امر به سرانجام برسد. 
مالی  تأمین  در  دولت 

و  حمل  پروژه های 
چگونه  ریلی  نقل 

عمل کرده است؟

در ســال های گذشــته بــر اســاس محدودیــت 
بودجه ای که وجود داشــته تا آنجایی که توانســته 
به بخش ریلی بودجه تخصیص داده است اما باید 
قبول کنیم که بودجه تخصیص داده شــده بســیار 
محدود اســت ضمن اینکه در سال های گذشته به 
واسطه کسری بودجه اولین قربانی عدم تخصیص، 
بودجه های عمرانی کشــور بودند. یعنی کل بودجه 
عمرانی ســال 1399 حدود 80 هزار میلیارد تومان 
بوده حدود 50 درصد این 
مبلــغ تخصیــص 
کــرده  پیــدا 
اســت، یعنی 

همان میزان مبلغ که باید تخصیص داده می شــده 
هم به انجام نرســیده اســت. دولت حــق دارد که 
توانایی این تامین مالی را نداشــته باشــد زیرا ارز و 

پولی ندارد. 
امــا اگــر دولت این فضــا را ایجاد کنــد تا مردم 
پول خود را در چنین بســتری ســرمایه گذاری کنند، 
مشروط بر اینکه ســرمایه گذاری مطمئن و پایدار، 
ضمانــت شــده و نتیجه بخش باشــد، مــردم هم 
می توانند از کنار بهره برداری، سود عملیاتی دریافت 
کننــد و هــم قطعا بــرای حضــور مــردم جذابیت 
بیشــتری خواهــد داشــت و پروژه هــا هــم فعال 

خواهد شد. 
دولــت زمانــی فــروش اوراق مشــارکت را آغاز 
کرد که فروش اوراق مشــارکت می توانســت منجر 
به تامین مالی پروژه ها شــود. اساسا در دنیا اوراق 
مشــارکت که فروخته می شــود به دلیــل اینکه به 
نوعــی دولت بــرای خــودش بدهی ایجــاد کرده و 
در زمــان ســر رســید باید بدهــی را با درصد ســود 
مشخص به مردم باز گرداند مبلغ دریافتی را هزینه 
پروژه می کنند. اما در ایران مبالغی را که به صورت 
اوراق می فروشــند بــه جــای آنکــه هزینــه همین 
پروژه های نیمه تمام کنند تا تکمیل شود و از کنار 
ســود آن سرمایه مردم را برگردانند متاسفانه خرج 
هزینه های جاری خود مانند هزینه های دســت مزد 
و حقوق و هزینه های جاری دولت می کنند که این 
امر موجب تورم باال و نوســانات اقتصادی خواهد 

شد همانند آنچه امروز اتفاق افتاده است.
ما در مدل صنــدوق پروژه می گوییم اگر تامین 
مالی از طریق صندوق پروژه یا شرکت پروژه انجام 
شــود مردم به جای خریدن بدهی دارایی خریداری 
می کننــد و ثانیا دقیقا می دانند پول خود را در چه 
پروژه ای سرمایه گذاری کنند و از همین جهت روی 
آن پروژه حســاس می شوند و روی آن پروژه عمال 
همه مردمی که با سرمایه اندک خود سرمایه گذاری 
می کننــد همه ناظر آن پروژه می شــوند. در نتیجه 
مجــری یــا مدیر پروژه به واســطه نظــارت مردمی 
تــالش می کند تا هرچه ســریع تر بــا مصرف منابع 
کمتر، پروژه را به اتمام برساند و پس از تکمیل در 
حوزه بهره برداری از آن پروژه تالش خواهد شــد تا 
بهره برداری به صورتی باشــد که سود تضمین شده 
مــردم را بتوانند بدهند و همچنین ســود عملیاتی 

که باقی می ماند بین مردم تقسیم کنند. 

بیشتر  داخلی  گذار  سرمایه  از  مالی  تامین  آیا 
چه  با  کدام  هر  و  خارجی  یا  بوده  پذیر  امکان 

چالش هایی رو به رو بوده اند؟
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در تامین مالی از ســرمایه گذار داخلی یا خارجی 
بایــد بگویــم کــه اکنــون با توجــه بــه تحریم های 
تحمیلی، ورود سرمایه گذار خارجی در کشور یا غیر 
ممکن است یا به نفع کشور ما نیست. تجربه ای که 
از فاینانس تا امروز در کشور داشته ایم این بوده که 
هر پروژه ای که ســودآوری باال داشته یا پروژه هایی 
کــه ریســک پایینی داشــته اند را بــرای فاینانس به 

سرمایه گذار خارجی پیشنهاد داده ایم. 
از ســوی دیگر کشوری با فضای اقتصادی داریم 
کــه در آن 3 هزار و ششــصد هــزار میلیارد تومان 
پول در حال گردش و ســرگردان است. پولی که در 
فعالیت های غیر مولد، کاذب و سوداگرانه سرمایه 
گذاری می شــود. اگــر پروژه ها به میزانی ســودآور 
هســتند که ریســک تحریم و ریســک کار با کشــور 
تحریمــی مــا را خارجی ها قبول می کننــد تا در این 
پروژه ها سرمایه گذاری کنند چرا همین پروژه ها در 
برایند صندوق پروژه یا شرکت پروژه به مردم اعطا 
نمی شود و چرا در این پروژه ها اجازه ورود به مردم 

را نمی دهیم؟
منظــور از ایــن پیشــنهاد این نیســت کــه ورود 
ســرمایه گذار خارجی خوب نیســت بلکه منظور آن 

اســت که اگر سرمایه گذاری خارجی در کشور مقرر 
به انجام است در ابتدا بستر صحیح سرمایه گذاری 
برای مــردم کشــور خودمان را فراهم کنند ســپس 

برای ورود سرمایه گذار خارجی درها را باز کنند.
ما تا امروز هر نمونه ای از فاینانس خارجی را که 
در کشــور داشــته ایم یا موفق نبوده است یا اینکه 
ما بلد نیســتیم در مذاکرات اقتصــادی بین المللی 
خــوب عمل کنیم به همین دلیل همیشــه در این 
مراودات بازنده بوده ایم و سرمایه گذاران خارجی در 
فاینانس همیشــه برگ برنده را در دست داشته اند. 
به همین دلیل گام اول برای امروز کشور این است 
کــه بتوانیم فضای ســرمایه گــذاری و تامین مالی 
داخل را به صورت کامل و مردمی ایجاد کنیم و اگر 
واقعا فضایی برای توســعه وجود داشــت که توان 
داخلی پاســخگو نبود می توانیم با رعایت الزاماتی 

سراغ سرمایه گذار خارجی برویم.

با  را  ریلی  پروژه های  تامین سرمایه  انداز  چشم 
چگونه  ارز  نرخ  نوسانات  و  تحریم ها  به  توجه 

ارزیابی می کنید؟
با توجه به تحریم ها و نوســانات نرخ ارز امروز 

برای توسعه زیرساخت های ریلی خیلی درگیر ورود 
ارز نیســتیم. اکنــون می توانیــم بــا نرخ بــاالی 90 
درصد داخلی سازی خودمان زیرساخت های ریل را 
توسعه دهیم به همین جهت مسئله ای با توسعه 
زیرســاخت ها نداریم و اگر بتوانیم شرایط داخلی را 
برای تامین مالی پروژه ها فراهم کنیم مشکل ارزی 

برای آن وجود نخواهد داشت.

طوالنی  مواقع  بسیاری  در  ریلی  پروژه های 
می شود و دلیل اصلی آن تامین مالی است. چه 

راهکارهایی برای گذر از چالش وجود دارد؟
از مواردی که خیلی ســریع باید عملیاتی شود و 
از ســوی دیگر مجلس و شــورای عالــی بورس هم 
پای کار آن بوده بحث تشــکیل شرکت سهامی عام 
پروژه محور است که می تواند برای پروژه های ریلی 

نیز تامین مالی گسترده ای فراهم کند. 
مشــکل پروژه هــای ریلــی که طوالنی شــده نیز 
همان تامین مالی اســت. اگر ایــن امر رخ دهد از 
نظــر تامین مالی و تکنیکال مشــکلی بــرای اجرای 
ســریع تر و فوری تــر پروژه هــای ریلــی نداریــم، در 

صورتیکه تامین مالی به انجام برسد. 
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