
14
01
ز /

ایی
/ پ

 55
ی 

اره 
شم

فصلنامه انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته

34

دومینوی 
مشکالت شرکت های مالک لکوموتیو

کمبود لکوموتیو و عدم اجرای ماده ی 12، دو حلقه ی مفقوده در صنعت ریلی 
محمد جواد هدایت زاده
کارشناس حوزه ی ریلی

شرکت های  مالک لکوموتیو با مشکالت بسیاری در حمل بار، کمبود نقدینگی و جذب سرمایه گذار مواجه هستند. کمبود 
لکوموتیو و عدم اجرای ماده ی 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، دو حلقه ی مفقوده ی فعالیت و پیشرفت شرکت های ریلی و 

دارندگان لکوموتیو شده است. اما این همه ی ماجرا نیست.
در  تأثیرگذار  عوامل  جمله  از  کشش،  نیروی  تخصیص  و  سیر  در  راه آهن  تصمیمات  در  شفافیت  نبود  فوق،  مشکالت  کنار  در 
کاهش عملکرد ناوگان ریلی کشور است. به نحوی که هیچ روال مشخصی برای تخصیص نیروی کشش وجود ندارد. به عبارت 
نیروی کشش و میزان  از نحوه ی تخصیص  به  هیچ  عنوان اطالع دقیقی  بار،  دیگر شرکت های مالک واگن و همین طور صاحبان 
استفاده ای که در طی ماه می توانند داشته باشند، ندارند. از سویی دیگر؛ شرکت راه آهن جمهوری اسالمی در کنار وضع قوانین و 
سیاست گذاری، خود یکی از بازیگران عرصه ی مالکیت و بهره برداری از لکوموتیوها بوده است که موجب تعارضات جدی با منافع 

شرکت های خصوصی می شود. 
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ــرده نهــان  ــس پ ــه در پ مشــکالتی ک
هســتند

ـــی و بالتکلیفی  بی برنامگ

ــکان  ــدم ام ــی و ع ــود نقدینگ کمب
در  بلندمــدت  ریــزی  برنامــه 
لکوموتیــو مالــک  شــرکت های 

محمدجـواد هدایـت زاده، قائم  مقـام مدیرعامل 
»نـدای  بـه  ایرانیـان،  ریـل  احیـا  شـرکت 
حاضـر  حـال  در  ریلی«گفـت:  حمل ونقـل 
حمل ونقـل ریلـی بـا مشـکالت زیـادی مواجـه 
اسـت کـه در پشـت عنـوان کمبـود لکوموتیـو 
پنهـان  شـده و ضـرورت دارد ایـن موضـوع بـه 
گیـرد.  قـرار  تحلیـل  مـورد  شایسـته ای  نحـو 
همـه ی خبـرگان و کارشناسـان ایـن صنعت به 
کمبـود لکوموتیـو اذعـان دارنـد و راه حل هـای 
میـان مـدت و بلنـد مدتـی را بـرای حـل ایـن 
معضـل پیشـنهاد کرده انـد. امـا در کنـار تمـام 
این پیشـنهادها بایـد به وضعیـت همین نیروی 
کشـش فعلـی نیـز نقادانـه نگریسـت. یکـی از 
معضـالت کنونـی راه آهـن کـه موجـب کاهـش 
اسـت،  ریلـی کشـور شـده  عملکـرد شـبکه ی 
لکوموتیوهـای  تخصیـص  در  شـفافیت  نبـود 
آمـاده  بـه کار اسـت. بـه صورتـی کـه هیچ گونـه 
دسـتورالعمل و وحـدت رویه ای بـرای تخصیص 
نیـروی کشـش در نواحی مختلف وجـود ندارد. 
یعنـی شـرکت های مالـک واگـن و همین طـور 
صاحبـان بـار، بـه  هیـچ  عنـوان اطـالع دقیقـی 
از نحـوه ی تخصیـص نیـروی کشـش و میـزان 
اسـتفاده ای کـه در طـی مـاه می تواننـد داشـته 
باشـند، ندارنـد. ایـن بی اطالعـی موجـب شـده 
اسـت شـاهد تبعیض مابیـن مالکین بار باشـیم 
و از سـوی دیگر؛ امکان اسـتفاده ی حداکثری از 

تـوان فعلـی لکوموتیوهـا نیـز از بیـن بـرود. 
وی افــزود؛ به طــور مثــال؛ در یــک مســیر 
مشــابه و حتــی یکســان، ممکــن اســت ســرعت 
ــل  ــن حم ــن، حی ــک صاحــب واگ ــی ی بازرگان
بــار 2 برابــر صاحــب واگــن دیگــر باشــد. ایــن 
ــه  ــم ب ــه تصمی ــرادی ک ــت اف ــر آن اس بیانگ
ــد، از روال  ــش می گیرن ــروی کش ــص نی تخصی

ــد.  ــروی نمی کنن ــی پی ثابت
هدایــت زاده بیــان کــرد؛ از ســوی دیگــر؛ 
مدیــران یــک ناحیــه ممکــن اســت بــه دالیلــی 
ــاز  ــری و آغ ــه انجــام بارگی ــل بیشــتری ب تمای
حمــل ریلــی از داخــل ناحیــه ی خــود داشــته 
باشــند و بــه جــای تخصیــص نیــروی کشــش 
ــت  ــه قیم ــی ب ــوری، حت ــای عب ــرای قطاره ب
ــزام  ــکیل و اع ــه تش ــزل، ب ــردن دی ــل ک معط
قطارهــای جدیــد داخــل ناحیــه، ضریــب 
بیشــتری بدهنــد. بــا توجــه بــه نحــوه ی 
بــر  کــه  راه آهــن  در  بهــره وری  تخصیــص 
ــه  ــر ناحی ــه در ه ــری اســت ک ــای کیلومت مبن
عبــور می کنــد، شــاهد هســتیم کــه بــه دالیــل 

او در ادامــه افــزود؛ تبعــات ایــن نــوع مدیریــت 
باعــث شــده کــه مثــاًل در یــک ناحیــه زمــان 
ــن  ــد. ای ــاور باش ــه ی مج ــر ناحی ــیر 2براب س
عمــاًل هــم بی برنامگــی و هــم بالتکلیفــی 
ایجــاد می کنــد. ایــن امــر منجــر بــه آن 
ــرکت های  ــه ش ــار ب ــان ب ــه صاحب ــود ک می ش
ــتری  ــاوگان بیش ــاص ن ــرای اختص ــن دار ب واگ
ــت  ــن وضعی ــد. ای ــی را وارد کنن فشــار مضاعف
ماننــد دومینــو عمــل می کنــد. یعنــی ابهــام و 
ــروی  ــت در تخصیــص نی ــت نکــردن عدال رعای
ــود  ــب می ش ــرکت ها، موج ــن ش ــش مابی کش
واگــن بیشــتری اختصــاص یابد و بیشــتر شــدن 
ترافیــک مســیر  موجــب می شــود  واگــن، 
بیشــتر از حــد ظرفیــت و میــزان نــاوگان 
مــورد نیــاز در شــرایط عــادی شــود. در نهایــت 
ــود  ــث می شــود کمب ــل باع ــن عوام همــه ی ای
نیــروی کشــش بیــش  از پیــش احســاس شــود.

ــل  ــا ری ــرکت احی ــل ش ــام مدیرعام ــم  مق قائ
ــکالتی  ــده ی مش ــا عم ــت: این ه ــان گف ایرانی
اســت کــه در تخصیــص نیــروی کشــش داریــم 
و راه حــل آن نیــز بــه ایــن صــورت اســت کــه 
ــازه ی  ــل در ب ــش حداق ــروی کش ــه ی نی برنام
بــا  و  عمومــی  به صــورت  هفتگــی  زمانــی 
ــوارد  ــی م ــود. در برخ ــالم ش ــل اع ــر دالی ذک
ــر  ــه ه ــن ب ــه راه آه ــنویم ک ــایعاتی می ش ش
ــار را  ــب ب ــن و صاح ــک واگ ــک مال ــی ی دلیل
واگن هــای  و  می دهــد  قــرار  تحت فشــار 
یــک صاحــب بــار خــاص را در اولویــت حمــل 
ــن اتفــاق موجــب می شــود  ــرار نمی دهــد. ای ق
ــوده  ــرار ب ــه ق ــی ک ــب واگن ــت صاح درنهای
متصــدی حمــل ریلــی باشــد، بیــش از مالــک 
ــود  ــه وج ــایعاتی ک ــن ش ــد. ای ــرر کن ــار ض ب
ــی  ــی ناش ــد، همگ ــه می افت ــی ک دارد و اتفاقات
از عــدم شــفافیت تخصیــص لکوموتیــو اســت. 
ــت شــود،  ــت رعای اگــر اصــل شــفافیت و عدال
ــی در  ــب تری حت ــره وری مناس ــاهد به ــا ش م

ــود.  ــم ب ــرایط خواهی ــن ش همی
ــود دارد،  ــه وج ــری ک ــکل دیگ ــزود؛ مش او اف

هدایــت زاده گفــت: موضــوع کمبــود نقدینگــی 
ــت  ــی صنع ــم عقب ماندگ ــل مه ــی از عوام یک
صنعتــی  بــا  اســت.  ریلــی  حمل ونقــل 
ــی  ــب اصل ــه برعکــس رقی ــه رو هســتیم ک روب
خــود یعنــی حمــل جــاده ای، پرداخت هــا 
می شــود.  انجــام  اعتبــاری  به صــورت 
ــم  ــادی منظ ــت اقتص ــک فعالی ــر ی ــه اگ البت
و قابــل پیش بینــی وجــود داشــته باشــد، 
ــراردادی  ــوع ق ــن ن ــاری بهتری ــت اعتب پرداخ
بزرگ مقیــاس  شــرکت های  در  حمل ونقلــی 
زنجیــره ی  و  ســاختار  ایــن  امــا  اســت. 
پرداختــی و همــکاری از جایــی بــه بعــد قطــع 
پرداخــت موجــب کمبــود  بی نظمــی در  و 
ــود.  ــف می ش ــای مختل ــی در بخش ه نقدینگ
ازجملــه ی ایــن عوامــل، عقــب مانــدن راه آهــن 
در پرداخــت هزینه هــای لکوموتیــوی، آن هــم 
ــده  ــورم فزاین ــی و ت در شــرایط اقتصــادی فعل
اســت. ایــن امــر به وضــوح فشــار باالیــی را بــه 
ــد و  ــو وارد می کن ــک لکوموتی شــرکت های مال
ــه  ــرای هرگون امــکان برنامه ریــزی بلندمــدت ب
می کنــد.  ســلب  ایشــان  از  را  توســعه ای 
حمــل مســافر حــق دسترســی پرداخــت 
ــق  ــت ح ــا دریاف ــن ب ــاًل راه آه ــد و عم نمی کن
دسترســی های بســیار هنگفــت و رشــد بســیار 
ــی  ــد دارد عقب ماندگ ــر دوره، قص ــاد در ه زی
ــد از  ــب درآم ــق کس ــافر را از طری ــل مس حم
ــل  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــران کن ــار جب ــل ب حم
شــاهد فشــار زیــادی بــه شــرکت های صاحــب 

ــتیم.  ــن هس واگ
او افــزود؛ در زمان حمــل بار با همه ی

مختلــف، ناوگانــی کــه از ناحیــه ی »الــف« وارد 
ــا  ــد. ی ــل بمان ــود، معط ــه ی »ب« می ش ناحی
ــه  ــود، ب ــه می ش ــک ناحی ــه وارد ی ــی ک دیزل
محــل اصلــی فعالیــت خــود برنگــردد. در 
ــا تفــاوت  نهایــت ایــن امــر موجــب می شــود ب
ــرد  ــش عملک ــاوگان، کاه ــیر ن ــکاری در س آش
ــه تبــع آن، کاهــش عملکــرد و  ــار و ب حمــل ب
درآمــد شــرکت هــای مالــک لکوموتیــو مواجــه 

ــویم. ش

تصدی گــری راه آهــن اســت. مــا بــا یــک 
ــار  ــه در کن ــتیم ک ــه رو هس ــه ای روب مجموع
از  خــود  سیاســت گذاری،  و  قوانیــن  وضــع 
ایــن  می کنــد.  بهره بــرداری  لکوموتیوهــا 
شــرکت های  از  هیچ یــک  می شــود  باعــث 
ریلــی و مالــک لکوموتیــو در نهایــت اختیــاری 
ــا  ــاوگان خــود نداشــته باشــند. ب بــرای ســیر ن
ــازی،  ــام خصوصی س ــه ن ــته ب ــه درگذش این ک
ــل  ــل و نق ــرکت های حم ــکیل ش ــاهد تش ش
ریلــی بودیــم، امــا تــا زمانــی کــه امــکان 
ــرکت های  ــن ش ــتقیم مابی ــرارداد مس ــد ق عق
لکوموتیــوی و شــرکت های واگنــی محقــق 
ــی  ــازی واقع ــوان از خصوصی س ــود، نمی ت نش

ــرد. ــت ک صحب
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ســختی هایی کــه وجــود دارد، بیــش از آن کــه 
ــا  ــیم، ب ــن باش ــرکت راه آه ــت ش ــاهد حمای ش
ــار  ــه و تحت فش بســتن سیســتم صــدور بارنام
ــاًل  ــن، عم ــک واگ ــرکت های مال ــرار دادن ش ق
نقدینگــی شــرکت ها دچــار مشــکل می شــود. 
ــن انتظــار وجــود دارد کــه  از ســوی دیگــر؛ ای
بــا ایــن حجــم از تــالش بــرای دریافــت ســهم 
راه آهــن، حداقــل از ایــن منابــع بــرای تأمیــن 
ــه کاری و  ــاده  ب ــش آم ــش و افزای ــروی کش نی
ــو  ــک لکوموتی ــرکت های مال ــه ش ــت ب پرداخ
بــرای ادامــه ی فعالیــت )علــی الخصــوص 
تعمیــرات لکوموتیــو( اســتفاده کنــد. لکــن 
ــاری  ــه ی ج ــرای هزین ــب ب ــع اغل ــن مناب ای
راه آهــن جمهــوری اســالمی و هزینــه ی نیــروی 
ــود.  ــه می ش ــن هزین ــورم راه آه ــازمانی مت س
ــی  ــدن پرداخت ــب مان ــاهد عق ــه ش به نحوی ک
ــوی  ــاه از س ــت م ــی هش ــت ال ــدت هف ــه م ب

ــتیم. ــن هس راه آه
ــل  ــا ری ــرکت احی ــل ش ــام مدیرعام ــم  مق قائ
ایرانیــان  گفــت: آن چــه از شــرکت های مالــک 
واگــن به وســیله ی راه آهــن پذیرفتنــی نیســت 
ایــن اســت کــه؛ دریافتی هــای راه آهــن 2 
ــا نهایتــاً 3 ماهــه اســت. امــا خــودش  ماهــه ی
بــا 7 مــاه تأخیــر ســهم لکوموتیــو را پرداخــت 
می کنــد. ایــن مهــم عــالوه بــر اخــالل در 
نظــام خدمــات حمــل ریلــی، دســتاورد دیگری 
نــدارد و علــت بــروز آن، نبــود راه حلــی بــرای 
ــی  ــاوگان ریل اتصــال شــرکت های خصوصــی ن

ــه یکدیگــر اســت. ب
ــط  ــاد واس ــک  نه ــن ی ــرار گرفت ــن؛ ق همچنی
نیــروی  کــه  شــرکت هایی  مابیــن  دولتــی 
ــد،  ــم می کنن ــی را فراه ــاوگان ریل ــش و ن کش
ــن  ــاع راه آه ــه انتف ــود ک ــه آن می ش ــر ب منج
بیشــتر از شــرکت های خصوصــی باشــد. شــاید 
در ظاهــر و بــه طــور مقطعــی فراینــد فعلــی به 
ــه دلیــل  نفــع راه آهــن باشــد، امــا در باطــن ب
ــش  ــن و افزای ــژه در تأمی ــه به وی ــکالتی ک مش
ــد  ــا رون ــش و ب ــاوگان کش ــه  کاری ن ــاده  ب آم
ــرد  ــازده در عملک ــت ب ــی و اف ــاًل سینوس کام
ــان  ــب زی ــدت موج ــد، در بلندم ــاد می کن ایج

ــد شــد.  راه آهــن خواه
او افــزود؛ بــا تــورم فزاینــده در کشــور روبــه رو 
افــت  پــول هرلحظــه  ارزش  کــه  هســتیم 
مــاه   7 بــا   پرداختــی  وقتی کــه  می کنــد. 
تأخیــر انجــام می شــود، ارزش پــول افــت 
ــه  ــه ای ک ــرای قطع ــال ب ــد و به طــور مث می کن
ــداری می شــد،  ــی خری ــان خــود به راحت در زم
ــد  ــب بای ــت، به مرات ــر پرداخ ــل تأخی ــه دلی ب
ــن  ــود و بدی ــت ش ــتری پرداخ ــه ی بیش هزین
ترتیــب شــاهد کاهــش ســودآوری و ضــرر 
مالــک  شــرکت های  در  خصوصــی  بخــش 

ــاده ی 12  ــرای م ــع اج ــی موان بررس
ــد ــع تولی ــع موان ــون رف قان

هدایــت زاده بــا اشــاره بــه مشــکالت در اجــرای 
ــع تولیــد گفــت:  ــع موان ــون رف مــاده ی 12 قان
ــادی  ــا حمایت هــای زی در اســناد باالدســتی م
ــق 1404  ــت. در اف ــده اس ــی ش ــل ریل از حم
نیــز قــرار بــوده اســت ســهم حمل ونقــل 
ریلــی بــه 30 درصــد از حمــل بــار کل کشــور 
ــذار  ــتا قانون گ ــن راس ــد. در همی ــش یاب افزای
ــام داده،  ــه انج ــی ک ــت عمل ــن حمای مهم تری
تخصیــص یارانــه ی مصــرف ســوخت در قالــب 
ــوده  ــد ب ــع تولی ــع موان ــون رف ــاده ی 12 قان م
ــه درایتــی کــه  ــا توجــه ب اســت. قانون گــذار ب
ــارد دالری  ــب 7.5 میلی ــهم مناس ــته، س داش
ــی در نظــر گرفتــه  را بــرای حمل ونقــل ریل
بــه دلیــل مشــکالت عدیــده  امــا  اســت. 
به خصــوص از ســوی نهادهــای دولتــی، شــاهد 
ــتیم.  ــون هس ــن قان ــت ای ــدن درس ــرا نش اج

ــی را  ــل ریل ــت حمل ونق ــاده می توانس ــن م ای
بــا جهــش بزرگــی مواجــه کنــد. امــا 3 عامــل 
اساســی را در عــدم اجــرای درســت ایــن 
به طوری کــه  برشــمرد.  می تــوان  قوانیــن 
ــوزه  ــن ح ــبی را در ای ــت مناس ــوز پرداخ هن

شــاهد نبوده ایــم.
بزرگ تریــن  و  عامــل  اولیــن  افــزود؛  او 
ــازمان  ــی س ــکاری و همراه ــود هم ــأله، نب مس
ــرای  ــرای اج ــوخت ب ــرف س ــازی مص بهینه س
ــن  ــاهد ای ــه ش ــت. به نحوی ک ــون اس ــن قان ای
هســتیم کــه شــرکت ها از درخواســت تــا 
ــر  ــد منتظ ــال بای ــی 3 س ــون 2 ال ــرای قان اج
بماننــد. درصورتی کــه بــر اســاس دســتورالعمل 
شــورای اقتصــاد، بایــد در انتهــای هرســال 
ــازمان  ــا س ــد. ام ــاق بیفت ــه اتف ــت یاران پرداخ
به صــورت  ســوخت،  مصــرف  بهینه ســازی 
سیســتماتیک و آگاهانــه تصمیــم بــر ایــن دارد 
ــا ســنگ اندازی و عــدم اجــرای به موقــع  کــه ب
ــون و انقضــای  ــان اجــرای قان ــون، زم ــن قان ای
آن را به تعویــق بینــدازد و بــدون هیچ گونــه 
پرداختــی بــه حمل ونقــل ریلــی، ســهم را 
ــل  ــد. حداق ــاص ده ــر اختص ــوارد دیگ ــه م ب
تشــکیل  درگیــر   96 ســال  از  شــرکت ها 
پرونــده هســتند. امــا بیــش از شــاهد تســهیل 
اجــرای قانــون، شــاهد تمهیداتــی هســتیم کــه 
ــه نیســت و مشــخص نیســت دلیــل آن  عاقالن

ــت. چیس
ــل  ــا ری ــرکت احی ــل ش ــام مدیرعام ــم  مق قائ
ــدون  ــرکت هــا ب ــب ش ــت: اغل ایرانیــان گف
هیــچ پرداختــی هنــوز بالتکلیــف هســتند. 
ســال های  در  ســرمایه گذار  شــرکت های 
کمــک  نیازمنــد  ســرمایه گذاری،  ابتدایــی 
هســتند. تــا زمانــی کــه نتوانیــم بــه صاحبــان 
ســهام ثابــت کنیــم یارانــه پرداخــت می شــود، 
بــا احتیــاط بــه ســرمایه گذاری در نــاوگان 
ــرد  ــا عملک ــکل م ــن مش ــد. مهم تری می پردازن
ســازمان بهینه ســازی مصــرف ســوخت اســت. 
ایــن  اجــرای نشــدن  را در  او مشــکل دوم 
نبــود  گفــت:  و  دانســت  مترقــی  قانــون 
همراهــی و کج ســلیقگی شــرکت راه آهــن، 
ــا  ــی ب ــه بخــش ریل مشــکل دیگــری اســت ک
ــن و دســتورالعملی  آن مواجــه اســت. در قوانی
ــن  ــده، راه آه ــاده ی 12 نوشته ش ــرای م ــه ب ک
ــد کننــده ی ســرمایه گذاری  را به عنــوان تأیی
انتخــاب کــرده اســت. امــا برعکــس آن چــه در 
ــا  ــه پرونده ه ــم ک ــداری می بینی ــازمان راه س
ــت ها  ــود و درخواس ــکیل می ش ــرعت تش به س
ــازمان  ــد، س ــازی می رس ــازمان بهینه س ــه س ب
راه آهــن بازهــم می خواهــد مرجعیــت خــود را  
ــور  ــه ط ــاند. ب ــات برس ــه اثب ــد و ب ــان ده نش
و  تعییــن ســقف ســرمایه گذاری  در  مثــال 

موجــب  عوامــل  ایــن  لکوموتیــو هســتیم. 
ــود و  ــار می ش ــب ب ــی صاح ــش نارضایت افزای
بازهــم از ایــن محــل زیانــی را متوجــه فعــاالن 
ــن  ــد.  و متأســفانه ای بخــش خصوصــی می کن
ــداوم دارد.  ــر ت ــال اخی ــل در 4 س ــد حداق رون

در تعییـن پرداخت ها سـهم 
شـرکت ها را به مراتـب کمتر 
از سـهم واقعـی مدنظـر قرار 
می دهنـد و اعالم آن را منوط  
بـه تأییدیه هـای راه آهـن 
می کننـد. ایـن امـر موجـب 
صورت هـای  در  می شـود 
مالـی بسـیاری از شـرکت ها 
هزینـه ی  بـه  توجـه  بـا 
اسـتهالک باالیی کـه دارند، 
سـود خوبی دریافـت نکنند. 
بـازده  سـهامداری  نـگاه  در 
حمل ونقـل  در  سـرمایه گذاری 
ریلـی بسـیار پایین تر از سـایر 
و  اسـت  اقتصـادی  حوزه هـای 
متأسـفانه از ایـن  دسـت موارد 

داریم.  بسـیار 

,,
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تفســیری کــه ارائــه می دهــد متفــاوت از بقیــه 
ــاال را  ــت ب ــه دس ــه این ک ــه ب ــا توج ــت. ب اس
در اجــرای دســتورالعمل ســازمان بهینه ســازی 
ــیرهایی  ــه تفس ــتیم ک ــن هس ــاهد ای دارد، ش
کــه ارائــه می دهــد، حتــی بــا روح قانــون هــم 

ــت.  ــف اس مخال
در  مثــال،  به طــور  افــزود؛  پایــان  در  او 
ــکان  ــن ام ــاده ی 12، ای ــه ی م ــی یاران پرداخت
وجــود داشــت کــه به صــورت ســه  ماهــه، 
مقایســه ها اتفــاق بیفتــد و پرداخــت شــود. امــا 
5 ســال طــول کشــید تــا ســازمان بهینه ســازی 
ــی  ــد. در قراردادهای ــول کن ــیر را قب ــن تفس ای
کــه پیشــنهاد می دهنــد، بنــدی را بــرای حــق 
بیمــه ی قــرارداد در نظــر گرفتــه بودنــد. شــاهد 
ــه  ایــن هســتیم کــه قــرارداد ســرمایه گذاری ب
 هیــچ  عنوان شــامل قــرارداد پیمانکاری نیســت 
کــه بیمــه ای داشــته باشــد. بــا توجــه بــه ایــن 
ــت.  ــده اس ــیر ش ــدی مس ــث کن ــیر، باع تفاس
اگــر شــرکت های حمــل ریلــی به صــورت 
مســتقیم بــا ســازمان بهینه ســازی طــرف 
ــاده ای و در  ــل ج ــد حم ــد، مانن ــاب بودن حس
بخــش اجــرای خطــوط گازی کــه شــرکت های 
بــا  مســتقیم  به طــور  درخواســت کننده 
ــاهد  ــازی طــرف هســتند، ش ــازمان بهینه س س

ــم. ــکالت نبودی ــان و مش ــه زم این هم

این کــه قیمــت هــر واگــن چقــدر بایــد باشــد، 
بــدون این کــه دولــت از شــرکت راه آهــن 
ــورت  ــن به ص ــود راه آه ــد، خ ــی بخواه تکلیف
ــت  ــاد محدودی ــا ایج ــی ب ــه و به نوع داوطلبان
بــرای  قیمتــی  ریلــی،  شــرکت های  بــرای 
ــول  ــورد قب ــه م ــت ک ــرده اس ــالم ک ــن اع واگ

ــت. ــم نیس ــن ه ــدگان واگ تولیدکنن
هدایــت زاده افــزود؛ در تعییــن پرداخت هــا 
ــهم  ــر از س ــب کمت ــرکت ها را به مرات ــهم ش س
ــالم آن را  ــد و اع ــرار می دهن ــی مدنظــر ق واقع
ــد.  ــن می کنن ــای راه آه ــه تأییدیه ه ــوط  ب من
ایــن امــر موجــب می شــود در صورت هــای 
ــه  ــه ب ــا توج ــرکت ها ب ــیاری از ش ــی بس مال
هزینــه ی اســتهالک باالیــی کــه دارنــد، ســود 
ــهامداری  ــگاه س ــد. در ن ــت نکنن ــی دریاف خوب
حمل ونقــل  در  ســرمایه گذاری  بــازده 
ریلــی بســیار پایین تــر از ســایر حوزه هــای 
ــت  ــن  دس ــفانه از ای ــت و متأس ــادی اس اقتص

ــم.  ــیار داری ــوارد بس م
او بــا اشــاره بــه این کــه ســاختار راه آهــن، 
ــروز عارضــه ای چــون نبــود  عامــل اصلــی در ب
ســازوکارهای درســت در بخــش ریلــی اســت، 
ــا شــرکت هایی  ــکاری ب ــوع هم ــچ ن ــت: هی گف
توســعه ی  در  ســرمایه گذاری  قصــد  کــه 
ــدارد.  ــود ن ــد، وج ــام می دهن ــاختی انج زیرس

ــد،  ــذب کنن ــه ج ــش از آن ک ــرکت ها را بی ش
دفــع می کننــد. 

ــل  ــا ری ــرکت احی ــل ش ــام مدیرعام ــم  مق قائ
ــه داد: ســرمایه گذاری در واگنــی  ــان ادام ایرانی
کــه دوره ی بازگشــت ســرمایه ی آن دو تــا ســه 
ســال طــول می کشــد، امــا راه آهــن بــه بهانــه ی 
ــال  ــرف 3 س ــاده ی 12، ظ ــردن م ــی ک اجرای
ــی  ــق دسترس ــف در ح ــه ی تخفی ــر مصوب اخی
معــروف بــه یــک ریــال هــم پرداخــت نکــرده 
ــاده ی  ــی از م ــی ریال اســت. در صورتی کــه حت
12 تاکنــون پرداخت نشــده اســت، راه آهــن 
ــد  ــت از خری ــرای حمای ــود ب ــی خ ــون قبل قان
نــاوگان جدیــد را اجــرا نمی کنــد. ایــن بــه آن 
ــن  ــی واگ ــد، وقت ــرکت جدی ــه ش ــت ک معناس
بهــره ای   12 مــاده ی  از  نه تنهــا  می خــرد، 
نمی بــرد، بلکــه از حمایــت خریــد نــاوگان نیــز 

ــت. ــره اس بی به
ــل  ــا ری ــرکت احی ــل ش ــام مدیرعام ــم  مق قائ
ــازوکار  ــک س ــود ی ــل ســوم را نب ــان عام ایرانی
ــی  ــتورالعمل ابالغ ــخص در دس ــد مش و فرآین
به صــورت  دســتورالعمل  گفــت:  و  دانســت 
ابهامــی  اســت.  نوشته شــده  کلــی  بســیار 
قانــون  تبیینــی  دســتورالعمل های  در  کــه 
از ابتــدا وجــود داشــته و حل نشــده اســت. 
قانــون بســیار قابــل تفســیر اســت و هرکســی 
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