
افزایش بی رویه حق دسترسی
و خسران و زیان جبران ناپذیر بخش خصوصی

گفت و گو با دکتر فرهنگ طلوعی
 مدیرعامل شرکت ریل پرداز سیر

با وجود روبه رشــد بودن حمل ونقل کانتینری در جهان، در ایران ســهم کمی از کل جابه جایی کاال توســط کانتینر صورت می گیرد. در ایران ســهم حمل و نقل ریلی 

در جابه جایی کانتینر علیرغم مزایای نســبی آن به حمل ونقل جاده ای ناچیز اســت. دالیل بســیاری وجود دارد که برتری حمل و نقل جاده ای در جابه جایی کانتینر وعدم 

اســتقبال صاحبان بار از حمل و نقل ریلی را رقم زده اســت. ســه متغیر زمان سفر جاده ای، زمان ســفر ریلی و هزینه کل ریلی نسبت به جاده ای مورد بررسی کارشناسان 

قرار گرفته اســت. تفاوت هزینه حق دسترســی بین حمل جاده ای و ریلی و همچنین هزینه ســوخت و یارانه هایی که در این خصوص به حمل جاده ای تعلق می گیرد و 

عوامل دیگر از جمله کمبود لکوموتیو و چالش های پیرامون آن، بحث تحریم ها و نوســانات نرخ ارز که تعمیرات جاری و اساســی را برای فعاالن ریلی ســخت و دشــوار 

کرده و قوانین متعدد دست و پاگیر موجب شده تا سرمایه گذار از یک سو و صاحبان کاال از سوی دیگر تمایلی به حضور در بخش ریلی نداشته باشند از جمله موانعی 

است که بر سر راه پر فراز و نشیب فعاالن ریلی وجود دارد. در این خصوص در گفت وگویی که با دکتر فرهنگ طلوعی مدیرعامل شرکت ریل پرداز سیر داشته ایم معتقد 

است اگر دولت فقط به توصیه ها و دستورات مقام معظم رهبری در حمایت از بخش ریلی توجه داشته  باشد مطمئنا بقیه موارد به دست بخش خصوصی قابل انجام 

است. به شرح کامل این گفت و گو می پردازیم:

و  تحریم ها  وجود  به  توجه  با  اخیر  سال های  در 
واگن های  به  واگن  تعداد  چه  ارز  نرخ  افزایش 
شرکت افزوده شده و چه تعداد در دست تعمیر 

و میانگین سن واگن ها چقدر است؟
در سال های اخیر علی رغم تحریم های ظالمانه 
و افزایش مشکالت ناشی از رشد بی رویه نرخ ارز 
خوش بختانه با بهره گیری از منابع داخلی شــرکت، 
135دســتگاه واگــن از کارخانجــات تولیــد واگن 
داخلی خریداری و به ناوگان شــرکت اضافه شــده 

است.

حمل  میزان  چه  و  داخلی  بار  حمل  میزان  چه 
در  چالش هایی  چه  با  و  داشته اید  ترانزیتی  بار 
مواجه  ترانزیتی  و  داخلی  بار  حمل  خصوص 

هستید؟
ما به طور متوســط در سال بیش از دو میلیارد 
تن-کیلومتر جابجایی بار داریم که میانگین قریب 
دو میلیون تن در ســال می باشد که اکثرا  مربوط 
به کارخانجات بزرگ فوالد رســانی کشــور از جمله 
شــرکت ذوب آهــن اصفهــان، فــوالد خوزســتان 
صبــا، فوالد خلیج فارس و ... می باشــد. فعالیت 

بین المللی شرکت ریل پرداز سیر از سال 98 شروع 
شده است و در سال به طور متوسط 100 هزار تن 
بــار بین المللــی تا پایان ســال 99 حمل و تحویل 
شده است. در حمل بین المللی و ترانزیت با بروز 
و ظهور ویروس کرونا محدودیت های بســیاری را 
در تبادل واگن با سایر کشورهای هم جوار برای ما 
ایجاد نموده و همچنین تحریم ها باعث شــده که 
در کل حجم تجارت خارجی کشور با سایر کشورها 
کاهــش یابــد که ایــن امر اثر کاهــش در مبادالت 
تجاری و به تبع آن حمل و نقل فی مابین داشته 

است.

اشاره  مصاحبه ها  در  دسترسی  حق  خصوص  در 
شرکت ها  با  هماهنگی  بدون  آهن  راه  کردید که 
بفرمایید  لطفا  داده.  افزایش  را  دسترسی  حق 
حق  افزایش  خصوص  در  خصوصی  بخش  نظر 
صرفه  ها  شرکت  برای  اینکه  برای  دسترسی 
اقتصادی داشته باشد چه میزان بوده و راه آهن 

چه میزان حق دسترسی را افزایش داده است؟
راه آهن همه ســاله بدون توجه به توصیه های 
انجــام شــده در حمایــت از حمل و نقــل ریلی و 
بــدون جلــب نظر بخــش خصوصــی و همچنین 
بــدون توجه بر تاثیرگــذاری افزایش قیمت ها در 

“پرونده گفت وگو با مدیران عامل بخش حمل ونقل بار ریلی”
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موضــوع کاهش توان رقابتی بخش ریلی با ســایر 
مدهــای حمــل و نقل و صرفــا مبتنی بــر جبران 
هزینه هــای سرســام آور خود که ناشــی از اعمال 
مدیریــت دولتــی تصــدی گرایانــه بر یــک بخش 
تجــاری و بازرگانــی اســت اقدام بــه افزایش حق 
دسترسی خود می نماید که متاسفانه این موضوع 
در ســال 99 دو بــار اتفاق افتاد کــه یک بار آن در 
ابتدای تیر ماه سال 99و نوبت دوم آن در ابتدای 
آذرمــاه ســال 99 بــود و مجددا از ابتــدای تیرماه 
امســال نیز حق دسترسی خود را به طور میانگین 
حدود 30 تا 35 درصد افزایش داده است که این 
باعث شــده ســهم حق دسترســی راه آهن از کرایه 
حمل ریلی به بیش از 30 درصد افزایش پیدا کند 
این در حالی اســت که سهم دولت از حمل جاده 

ای صرفا 4% است.

آیا شرکت با این افزایش دچار چالش  می شود؟
نه تنها شرکت از موضوع افزایش بی رویه حق 
دسترســی متضرر می شود بلکه کل صنعت حمل 
و نقــل ریلی کشــور دچار خســران و زیــان جبران 
ناپذیــری خواهــد شــد همان گونه که مســتحضر 
هســتید حمــل و نقــل ریلــی همــواره در دنیا به 
جهت صرفه جویی های ناشی از سوخت و کاهش 
ترافیــک و حمل بار حجیم مــورد توجه دولت ها 
بوده و یارانه های پیدا و پنهانی توســط بسیاری از 
دولت های پیش رو و متمدن به این امر اختصاص 
می یابد درحالی که این امر در کشور ما مورد توجه 
نیست و متولیان راه آهن با قدرت حاکمیتی خود 
و بــا اعمال نفوذ قصــد در به هم زدن بازار حمل 
و نقل ریلی می نمایند که یک بخش تجاری است.

به  توجه  با  نگهداری  و  تعمیرات  خصوص  در 
سوی  از  ارز  نرخ  افزایش  و  سو  یک  از  تحریم ها 

دیگر با چه چالش هایی رو به رو هستید؟
هزینه های تعمیرات و نگهداری در حدود ســه 

سال اخیر به شــدت افزایش پیدا کرده که بخشی 
از آن )حــدود 30 درصد( مربــوط به افزایش نرخ 
ارز و قیمــت عمــده آن) 70 درصــد ( مربــوط به 
انحصار طلبی هایی است که معدود تولیدکنندگان 
قطعات و لوازم مورد نیاز واگن ها در داخل کشور 

به آن دامن زده اند. 
بــرای نمونه اکنون مجبوریــم بانداژ چرخ را که 
در ســال 96 بین 800 هزار تومــان تا یک میلیون 
تومــان قیمــت داشــت را به قیمــت 15 میلیون 
تومان خریداری نماییم و همچنین کفش ترمز 27 
هزار تومانی در سال ذکر شده را اکنون بین 300 تا 

400 هزار تومان قیمت خریداری کنیم.

با توجه به اینکه رقابت میان حمل جاده ای و ریلی 
به  بار  برای جذب  پیشنهاد جنابعالی  دارد  وجود 

سمت ریل چیست و چه راه کارهایی را دارید؟
در حال حاضر سیاســت گذاری متولیان دولتی 
بخــش حمــل و نقــل ریلی)راه آهــن( به ســمت 
و ســویی اســت کــه دیگر تــوان رقابــت با بخش 
جــاده ای را از بخــش خصوصــی ســلب نموده و 
بخــش خصوصی ریلــی صرفا درحال دســت و پا 
زدن جهت زنده نگه داشــتن خود می باشــد و به 
نظر می رســد اگر سیاست گذاری راه آهن متناسب 
با توجهــات و توصیه های مقام معظم رهبری در 
حمایت از بخش ریلی باشد بخش خصوصی ریلی 
تــوان الزم اقدام جهت رقابت با بخش جاده ای را 
داشــته و از آن محــل می تواند برکات بســیاری از 
جمله کاهش ترافیــک و به تبع آن کاهش تعداد 
کشــته های جاده ای، کاهــش آلودگی هوا، کاهش 
مصرف سوخت و...متوجه کشور عزیزمان نماید.

حضور شرکت ریل پرداز سیر در بورس چه مزایا و 
چه مضراتی را برای این شرکت و سهام دارانش به 

همراه دارد؟
بــازار بورس بــه عنوان یکــی از بازارهــای مالی 

محــل بســیار مطمئنــی جهــت همــه شــرکت ها 
می باشــد، علــی الخصــوص شــرکت های ریلی که 
عمدتا دارایی محور هســتند که بتوان با بهره گیری 
از ظرفیت هــای بســیار خوب این بازار نســبت به 
انجــام طرح های توســعه ای در شــرکت های ریلی 

توجه ویژه ای بنماید. 

است  دهه  یک  از  بیش  سازی  خصوصی  بحث 
آیا در این خصوصی سازی  انجام رسیده.  که به 
شرکت راه آهن ج.ا.ا به عنوان حاکمیت توانسته 
را  حاکمیت  نقش  و  بگذارد  کنار  را  تصدی گری 
داشته باشد؟ اگر پاسخ خیر است لطفا بفرمایید 
تصدی گری راه آهن چه ضررهای را به این بخش 

وارد می کند؟
اوال خصوصی ســازی به طور کامل انجام نشده 
و فقــط واگن ها به بخش خصوصی واگذار شــده 
اســت و 70 درصــد تولیدهــا در مالکیــت و در 
ید شــرکت راه آهن اســت کــه این خــود مغایر با 

خصوصی سازی یک فعالیت می باشد. 
مراجعــه به آماده به کاری لکوموتیوهای تحت 
اختیــار راه آهن و تعــداد اندکــی لکوموتیو که در 
اختیار بخش خصوصی است خود گویای بسیاری 
از مشــکالت و عدم توانایی هــای اعمال مدیریت 

دولتی راه آهن بر یک فعالیت تجاری است.

جنابعالی به عنوان فعالی بخش خصوصی ریلی 
و  خواسته  چه  بخش  این  توسعه  خصوص  در 

انتظاراتی از دولت آینده دارد؟
اگــر صرفا توصیه ها و دســتورات مقام معظم 
رهبــری در حمایــت از بخش ریلــی مدنظر دولت 
جدیــد قرار گیــرد و دولت به آن عمل کند به نظر 
می رســد بقیه مــوارد به وســیله بخش خصوصی 

قابل انجام است.

ارزیابی  چگونه  را  ریلی  تولیدات  چشم انداز 
می کنید؟

بــه هر حــال در حدود 30 درصــد از واگن ها و 
تقریبــا 80 تا 90 در صد وابســتگی هایی که وجود 
دارد بــا ارزبری خــود می توانــد هزینه های بخش 

ریلی را افزایش دهد. 
انتظار داریم که به تولیدکننده واقعی داخلی بها 
داده شــده و صرفا توجه خــود را از تولیدات یک 
دســتگاه یــا یــک عدد فــالن قطعه بردارنــد و به 
صورت واقعی وکاربردی موضوع مورد توجه باشد 
تا بتــوان رقابت واقعــی را در بیــن تولیدکنندگان 

داخلی هم شاهد باشیم. 
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