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شــرکت های مالــک لکوموتیــو بــرای 
ــود  ــای خ ــداری لکوموتیوه ــر و نگه تعمی

ــتند؟ ــه هس ــکالتی مواج ــه مش ــا چ ب

مدیرعامــل شــرکت احیــا ریــل 
افزایــش  راســتای  در  ایرانیــان 
نگهــداری  و  تعمیــر  هزینه هــای 

مطــرح کــرد؛

ــی  ــات یدک ــه قطع ــختی ب ــت به س ــده اس ــب ش ــا موج ــتند. تحریم ه ــه هس ــیاری مواج ــای بس ــا چالش ه ــو ب ــرکت های لکوموتی ش
موردنیــاز دسترســی پیــدا کننــد. تبــادالت مالــی بــا دنیــا نیــز امکان پذیــر نیســت. زیرســاخت های ضعیــف حمل ونقــل ریلــی بــرای آن هــا 
مشــکالت فراوانــی را بــه وجــود آورده و هزینه هایشــان نســبت بــه ســال گذشــته 50 درصــد افزایش یافتــه اســت. حمل ونقــل ریلــی جذابیــت 
خــود را بــرای بخــش خصوصــی از دســت داده و طــی ســال های اخیــر در جــذب ســرمایه گذار ناموفــق بــوده اســت. انباشــت بدهــی و کمبــود 
نقدینگــی نیــز مشــکالت فراوانــی را بــرای شــرکت های لکوموتیورانــی بــه وجــود آورده اســت. هزینه هــای تعمیــر و نگهــداری لکوموتیوهــا 

بســیار زیــاد و ایــن عوامــل موجــب شــده اســت شــرکت های لکوموتیــو بــا چالش هــای بســیار نســبت بــه ادامــه ی راه، ناامیــد باشــند.
در این رابطه با مرتضی رجبی، مدیرعامل شرکت احیا ریل ایرانیان گفت وگویی صورت گرفته است که در ادامه می خوانید:

مهم تریـن عامل مشـکل نقدینگـی در حمل ونقل ریلی 
آن اسـت کـه قسـمت عمـده ای از کرایـه ی حمل ونقل، 
صـرف هزینـه ی پرداخـت حـق دسترسـی به شـبکه ی 
ریلـی و لکوموتیـو می شـود کـه بـا توجـه بـه مصوبات 
راه آهـن بـا ضریب هـای مختلف یک، سـه و پنـج ماهه، 
از خـود مشـتریان گرفتـه می شـود و به محـض این کـه 
پرداخت نشـود، از بارنامه کسـر می شـود و شـرکت های 
حمـل و نقلـی موظفنـد در قبـال ایـن پرداخت بـه راه 
آهـن ضمانت نامـه ارائـه کننـد. در بحـث پرداخـت این 
هزینه، نهایتاً سـه مـاه فرصت دارند. اما مشـتریان عمده 
و اصلـی حمل ونقـل ریلی مانند ذوب آهـن، فوالد مبارکه 

شـرکت های لکوموتیـو دچار انباشـت بدهی شـده اند و 
دلیل این امر نیز عملکرد شـرکت راه آهن اسـت. راه آهن 
به صـورت سـه ماهه سـهم خـط و لکوموتیـو را دریافـت 
می کنـد. امـا برخـی اوقـات تـا هفت مـاه نیـز مصوبات 
پرداخـت نمی شـود. لـذا؛ درآمـد شـرکت های لکوموتیو 

نقدینگی، 
بزرگ ترین چالش 
شرکت های لکوموتیو

و معـادن بـزرگ، کرایـه ی حمل کاال و بار خـود را عمدتاً 
بـا تأخیـر پرداخـت می کننـد کـه ایـن اتفـاق موجـب 
می شـود فشار بسـیار زیادی بر شـرکت های حمل ونقل 
ریلـی وارد و از نظـر نقدینگـی با مشـکل مواجه شـوند.

موضـوع بعـدی، مصوبـات سـازمان برنامـه اسـت. بـر 
اسـاس مصوبـات این سـازمان و فرمایشـات مقام معظم 
رهبـری، همچنیـن؛ بـر اسـاس قوانیـن وضـع  شـده در 
مجلس شـورای اسـالمی، در ماده ی 12 قانون رفع موانع 
تولیـد، بـرای حمایـت از سـرمایه گذاری در شـبکه ی 
ریلـی، تمهیداتـی ارائه  شـده اسـت و محاسـبه ی آن در 
تمـام مصوبـات مالـی و صورت هـای مالی و شـیوه های 
درآمدی در نظر گرفته  شـده اسـت. اما هنوز سـرمایه ای 
از ایـن بابـت جـذب ایـن صنعت نشـده و این امر فشـار 
مضاعفـی بـر صنعت حمل ونقـل ریلی وارد کرده اسـت.

مهم ترین مشـکل، قیمت کم سـوخت است. نبود امکان 

رقابـت بـا حمل ونقل جـاده ای نیز از دیگر مشـکل های 
این صنعت اسـت. شـرکت های حمل ونقـل ریلی زمانی 
کـه نیـاز به نقدینگـی پیـدا می کنند، ناچار می شـوند 
سـوخت را نـازل کننـد و فرانشـیز پایین، خـود موجب 

کاهش نقدینگی می شـود.

فصلنامه انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته

ــرای  شــرکت های مالــک لکوموتیــو ب
تعمیــر و نگهــداری لکوموتیــو بــا چه 

ــتند؟ ــکالتی مواجه هس مش
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توقف این تعداد از لوکوموتیوها تا چه میزان، 
سرعت و تعداد سفرهای ریلی )اعم از باری 
و مسافری( را تحت تأثیر قرار داده و کاهش 

داده است؟

ــا چــه  ــن تعــداد از لکوموتیــو ت توقــف ای
میــزان، ســرعت و تعــداد ســفرهای ریلــی 
)اعــم از بــاری و مســافری( را متأثــر 

ــت؟ ــش داده اس ــاخته و کاه س

ــر و  ــل تعمی ــه دلی ــار، ب ــاس آم ــر اس ب
ــا  ــیاری از لکوموتیوه ــی، بس ــص فن نق
متوقف شــده اند. آیــا آمــار جدیــد و 
دقیقــی در مــورد آن هــا داریــد؟ بــه نظــر 
شــما ایــن میــزان توقــف چقــدر بــه ضرر 
حمــل و نقــل ریلــی و شــرکت های مالــک 

ــت؟ ــده اس ــام  ش ــو تم لکوموتی

در  لکوموتیوها  آمار  تمامی  نداریم.  دقیقی  آمار 
است  اسالمی  جمهوری  راه آهن  شرکت  اختیار 
برای  و  است  بزرگی  ایراد  یک  امر خود  این  که 
را  آمار  ما  این که  ندارد.  ارزشی  قابلیت  راه آهن 
نداریم و باید از شرکت راه آهن دریافت کنیم، یک 
اتفاقات  موجب می شود  این ضعف  است.  ضعف 

بـرای پـی پـردن بـه عمق مشـکالت تنها به یـک مثال 
اکتفـا مـی کنـم. بر اسـاس آمـار موجود، در سـه سـال 
اخیـر، چرخـه ی سـنگان بـه زرین شـهر، ذوب آهـن و 
فـوالد مبارکـه از 16 روزبـه 31 روز رسـیده اسـت. تـو 

خـود بخـوان حدیـث مفصـل از ایـن مجمل!

بـر اسـاس آمـار موجـود، در سـه سـال اخیـر، چرخه ی 
سـنگان به زرین شـهر، ذوب آهـن و فوالد مبارکـه از 16 
روز بـه 23 روز رسـیده اسـت. افزایـش 7 روز، از ثمـرات 

ایـن توقف ها اسـت.
راه حـل اساسـی بـرای برون رفـت ایـن اسـت کـه 
شـرکت راه آهـن بـه سـمت وظایـف حاکمیتـی 
از مالکیـت و حاکمیـت  حرکـت کنـد و کامـاًل 
لکوموتیـو خـارج شـود. همچنیـن؛ ضـرورت دارد 
ایـن حـوزه به بخـش خصوصـی واگذار شـود. این 
امـر شـرکت های لکوموتیورانـی را نجـات می دهد. 
کنیـم  کاری  بایـد  کوتاه مـدت  و  میان مـدت  در 
قراردادهـای شـرکت های واگـذار نیز مسـتقیماً با 
لکوموتیـوداران انجـام شـود، نه با شـرکت راه آهن. 
مالیـات  موظفنـد  لکوموتیـو  دارای  شـرکت های 
بـر ارزش افـزوده را نیـز پرداخـت کننـد. شـرکت 
راه آهن باید چابک سـازی شـود. این امر بر اسـاس 
فرمایشـات مقام معظـم رهبری که همـواره بر آن 

با کاهـش تعـداد لکوموتیـو به چـه میزان، تأکیـد داشـتند بایـد اجرایی شـود.
نقـش حمل ونقـل ریلـی کشـور در فضـای 
بین المللـی کاهـش پیداکـرده اسـت؟ آیـا 
در ایـن میـان باعـث شـده اسـت فرصـت 

گیـرد؟ سـوزی هایی صـورت 

ایران ازنظر ژئوپولیتیکی و استراتژیک موقعیت خاصی 
ذاتی  لحاظ  به  و  بوده  اوراسیا  اقتصادی  دارد. چهارراه 
ظرفیت های زیادی در زمینه ی حمل ونقل دارد. بعد از 
جنگ روسیه و اوکراین، اتفاقات مثبتی در حمل ونقل 
جاده ای رخ داد. در رابطه با حمل ونقل ریلی اما توان 

رقابت نداریم. این امر چند دلیل عمده دارد.
در 40  داریم.  زیرساخت های ضعیفی  این که؛  نخست 
سال اخیر در بندر امیرآباد، لطف آباد و مرزهای مختلف، 
زیرساخت ها ضعیف و عقب مانده است. اکنون نیز بار 
موجود است، اما حمل ونقل ریلی توانایی ندارد که از 

بـه نظر شـما، میـان دو حـوزه ی حمل ونقل 
ریلـی و جـاده ای رقابـت منصفانـه ای وجود 

دارد؟

خیــر. دلیــل ایــن امــر چنــد عامــل اســت. قیمــت تمام  
شــده در صنعــت حمل ونقــل ریلــی، مقــرون  به صرفــه 
نبــوده و یــا بــا ســود اندکــی همــراه اســت. در حــوزه ی 
ــد  ــی بای ــی و اســتفاده از خطــوط ریل ــل ریل حمل ونق
ــد.  ــت بدهی ــه دول ــه را ب ــد از کرای ــر 30 درص حداکث
ــغ را  ــن مبل ــاده ای، ای ــل ج ــا در حمل ونق ــب م رقی
پرداخــت نمی کنــد. محاســبه ی هزینــه ی حمل ونقــل 

ریلــی، دالری و گــران اســت.

در  کرایــه  نــرخ  رقابت پذیــری  نبــود 
ــاده ای،  ــه ج ــبت ب ــی نس ــل ریل حمل ونق
ــه  ــل ب ــش تمای ــه کاه ــزان ب ــه می ــه چ ب
در  بخــش خصوصــی  ســرمایه-گذرای 

ــت؟ ــده اس ــی ش ــت ریل صنع

بــه نظــر شــما در راســتای افزایــش تــوان 
ــع  ــه مناب ــت یابی ب ــکان دس ــت و ام رقاب
ــل  ــت حمل ونق ــاز در صنع ــی موردنی مال
ــزان  ــه می ــه چ ــی ب ــای فعل ــی، نرخ ه ریل

بایــد افزایــش پیــدا کننــد؟

ــت  ــت. منفع ــوده اس ــر ب ــیار موث ــم بس ــور حت به ط
ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی تــا ســالیان طوالنــی 
ــه کشــور بازمی گــردد. از ســویی دیگــر؛ حمل ونقــل  ب
منافــع  امــا  نیســت.  زودبــازده  صنعتــی  ریلــی، 
زیســت محیطی و اجتماعــی باالیــی دارد. بــا ایــن 
ــت  ــی در صنع ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ ــه، س  هم
ــوخت و  ــم س ــیدهای ک ــل سوبس ــل، به دلی حمل ونق
زیرســاخت ها توجیــه اقتصــادی اندکــی دارد. قوانینــی 
ــز  ــی نمی شــوند نی ــا اجرای ــب می شــوند ام ــه تصوی ک
مزیــد بــر علــت هســتند. حتــی مقــام معظــم رهبــری 
ــد. ــن قوانیــن تأکیــد کرده ان ــزوم اجــرای ای ــر ل ــز ب نی

ــا  ــد. هزینه ه ــش یاب ــد افزای ــد 50 درص ــل بای حداق
نســبت بــه ســال گذشــته حداقــل 50 درصــد افزایــش 

داشــته اســت.

همـواره دچـار مشـکل می شـود. شـاید در صورت هـای 
مالی سـودده باشند، اما در زمینه ی نقدینگی مشکالتی 
دارنـد. قیمت هایی که برای تعرفه ی لکوموتیو مشـخص 
می شـود، بـر طبـق تعرفـه ی شـورای رقابـت اسـت. اما 
هزینه هـا، تـورم داخلـی بـرای قطعات یدکـی، هزینه ی 
هزینه هـای  ارز،  تصاعـدی  رشـد  نهایتـاً  و  نگهـداری 
مضاعفـی بـرای شـرکت های لکوموتیـو ایجـاد می کند. 
هزینه هایـی مانند؛ خدمـات نگهـداری و تعمیر نیز نقد 
اسـت. بـا ایـن وضعیـت بایـد نقـدی خریـد  کنیـم، اما 
درآمـد 7 مـاه بعـد به ما می رسـد. به دلیـل تحریم های 
ظالمانـه، از منابـع مشـخص نمی توانیم اسـتفاده کنیم. 
قوانیـن مالـی و بین المللـی و تبادالت مالـی بین المللی 
نیـز برایمـان تحریـم اسـت. به ناچـار قطعـات را بـدون 
گارانتـی، وارانتـی و ضمانـت خرید خریـداری می کنیم. 
برخـی قطعـات داخـل کشـور تولیـد می شـوند، امـا 

قسـمت عمده ای هنـوز وارداتی هسـتند.

بــرای حــل مشــکل نقدینگــی 
ــد در  ــکاری بای ــه راه ــو، چ لکوموتی

شــود؟ پیش گرفتــه 

بسیار بدی در حمل ونقل ریلی رخ دهد. اطالعات 
و مالکیت شرکت های لکوموتیو در اختیار راه آهن 
است. لکوموتیوها به محض این که نیاز به تعمیر پیدا 
می کنند، عالوه بر هزینه های تعمیر، شرکت ها را 
دچار توقف درآمد نیز می کنند. قسمت عمده ای از 
این مشکالت در رابطه با بهره برداری و بهره وری 
است. لکوموتیو ساعت ها گرم است و کار می کند و 
از لکوموتیوهای موجود بیش از ظرفیتشان استفاده 
می شود. این امر ضرر می زند به درآمد و استهالک 
لکوموتیو. از طرفی به دلیل تحریم ها، قطعات یدکی 

را دست دوم وارد می کنیم.

مبدأ و مقصد مرزها عبور کند. مشکالت دیزل، بهره وری 
و مشکالت عمده ی حمل ونقل ریلی موجب شده است 
حمل بار به وسیله ی حمل ونقل ریلی در خارج از مرزها 
صورت نگیرد. در این زمینه فرصت سوزی عظیمی رخ 

 داده است.
نهایتاً  داخلی،  و  خارجی  واگن های  نامناسب  بهره وری 
سوی  آن   مشابه  بهره وری  از  درصد   40 تا  یک سوم 
مرزهاست که قیمت تمام شده را زیاد می کند. به همین 

دلیل بارها را از دست دادیم.
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