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واگــذاری تعمیــرات جــاری بــه بخــش خصوصــی در گفتگــو 
بــا احســان ســاالری بررســی شــد

شـرکت راه آهـن در شـهریورماه طـی نامه ای به شـرکت های مالـک واگن اعالم کـرد؛ نهایتاً تـا اول آبان ماه نسـبت به انجام تعمیـرات جاری 
اقـدام خواهـد کـرد و پـس  از آن، این بخش از تعمیرات بایسـتی به بخـش خصوصی واگذار شـود. این مصوبه که بـا واکنش زیاد موافقـان و مخالفان 
مواجـه شـده، ازآن  جهـت حائز اهمیت اسـت که کارشناسـان معتقدند الگوهـای ناموفـق و ناکارآمد بسـیاری در واگذاری هـا وجـود دارد. بنابراین؛ 
چنیـن تصمیمـی نیـاز به بررسـی های کارشناسـی داشـته و باید تمامـی جوانب و تبعـات آن مـورد واکاوی قـرار گیرد. بـه گفته ی فعـاالن صنعت 

حمل ونقـل ریلی، محاسـبه سـهم هر شـرکت بر اسـاس تن- کیلومتر سـیر واگـن بهترین روش اسـت.
در واقـع تـا پیـش از سـال 96، روش محاسـبه بر اسـاس تعـداد قطعه ی نصب شـده بـر روی واگن هـا بود که مشـکالت عدیـده ای را بـرای راه آهن 
و مالکیـن واگن هـا بـه وجود مـی آورد و قطعاً تکرار آن بازگشـت به گذشـته و تشـدید مشـکالت موجـود خواهد بود. ایـن در حالی اسـت که روش 
تن-کیلومتـری، عـالوه بـر سـهولت می تواند زمینه سـاز عدالـت در این حوزه باشـد. اهمیت تعمیرات جـاری و تأثیر مسـتقیم آن در آمـاده به کاری 
نـاوگان، سـیر واگن هـا و نهایتـاً عملکـرد حمل بـار در راه آهن، نشـریه را بر آن داشـت تـا گفتگوی کوتاهی با احسـان سـاالری، کارشـناس صنعت 

ریلـی در این خصوص داشـته باشـد.

احسان ساالری
کارشناس حوزه ی ریلی 46
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تـن- روش  به کارگیـری  صـورت  در 
بـرای  دیگـری  الزامـات  آیـا  کیلومتـر، 

بـود؟ خواهـد  نیـاز  واگـذاری 

آیــا واگذاری بــه پیمانــکار واحــد، موجب 
انحصــار نمی شــود و در ایــن راســتا چــه 

تدابیــری در نظــر گرفته شــده اســت؟

ــدام از  ــری هرک ــد به کارگی ــاً بفرمایی لطف
ــری  ــی تن-کیلومت ــوق یعن ــای ف روش ه
ــه ی  ــداد قطع ــاس تع ــر اس ــبه ب و محاس
ــا  ــت ی ــج مثب ــه نتای ــده، چ مصرف ش
و  واگن هــا  مالکیــن  بــرای  را  منفــی 

ــت؟ ــد داش ــراه خواه ــه هم ــن ب راه آه

اصــوالً بخــش خصوصــی موافــق تفکیــک 
تعمیــرات جــاری از راه آهــن و واگــذاری آن 

بــه بخــش خصوصــی اســت؟

ــر ســیر  ــر تن-کیلومت ــه ازای ه ــی شــما ب وقت
ــکار در  ــرای پیمان ــی ب ــدد ثابت ــک ع ــن، ی واگ
ــاد؛ اوال؛  ــد افت ــاق خواه ــد، دو اتف ــر بگیری نظ
ــا  ــیر واگن ه ــزان س ــکار را در می ــما پیمان ش
ــکار مهــم  ــرای پیمان شــریک کرده ایــد. پــس ب
ــتری  ــیر بیش ــما س ــای ش ــه واگن ه ــت ک اس
ــت  ــتری دریاف ــغ بیش ــا مبل ــد ت ــته باش داش
بهبــود  واگن هــا  ســیر  درنتیجــه  و  کنــد 
ــه نفــع مالــک واگــن  خواهــد داشــت و ایــن ب
و راه آهــن اســت. ثانیــاً؛ وقتــی عــدد دریافتــی 
ــت  ــکار ثاب ــرای پیمان ــر ب ــن- کیلومت ــر ت از ه
ــش  ــت کاه ــکار در جه ــزه ی پیمان ــد، انگی باش
مصــرف قطعــه و کاهــش هزینه هایــش ســوق 

بــه مســأله ی مهمی اشــاره کردیــد. ســابقه ی این 
انحصــار در تعمیــرات ویــژه وجــود داشــته اســت 
ــکالت  ــتند. مش ــه نیس ــا آن بیگان ــرکت ها ب و ش
ــه لحــاظ گــردش  بخــش تعمیــرات ویــژه کــه ب
مالــی نهایتــاً 20 درصــد گــردش مالــی تعمیــرات 
جــاری را دارد، در ســال های پیــش  از ایــن، 
ــه ایــن نتیجــه رســاند کــه خــود  شــرکت ها را ب
بایــد متولــی بخش هــای انحصــاری تعمیــرات از 
قبیــل جــاری و ویــژه باشــند. در ایــن خصــوص 
بحث هــای دامنــه داری در انجمــن صنفــی بــرای 
تشــکیل یــک شــرکت مشــترک تعمیراتــی 
صــورت گرفتــه اســت. ایــده ی اولیــه بدین صورت 
اســت کــه شــرکت های مالــک واگــن بــه نســبت 
ــرکت  ــک ش ــهامدار ی ــی، س ــن ملک ــداد واگ تع
مشــترک تعمیراتــی شــوند کــه وظیفــه اش 
مدیریــت، برنامه ریــزی، تأمیــن و انجــام تعمیرات 
ــاً به صــورت انحصــاری  ــه الزام ــژه ک ــاری و وی ج
ارائــه می شــوند، باشــد. لــزوم انجــام کار از آنجایی 
نشــأت می گیــرد کــه بــرای شــرکت ها به صرفــه 
نیســت کــه هــر شــرکت به صــورت جداگانــه یــا 
حتــی چنــد شــرکت به صــورت مشــترک در 
همــه ی شــبکه اقــدام بــه اســتقرار بــازرس و یــا 
ناظــر تعمیــرات کننــد. تجمیــع تعمیــرات ویــژه 
و جــاری و ناظرهــای تعمیراتــی مالکیــن واگن هــا 
قطعــاً هزینه هــا را کاهــش خواهــد داد و امــور را 

تســهیل خواهــد کــرد.

روش،  ایــن  در  اســت.  همین طــور  قطعــاً 
ــژه،  ــرات وی ــون تعمی ــد همچ ــما نمی توانی ش
ــیم  ــه تقس ــد ناحی ــه چن ــی را ب ــبکه ی ریل ش
کــرده و بــه پیمانــکاران مختلــف واگــذار کنید. 
دلیــل آن هــم مشــخص اســت. محاســبه ی 
ــت  ــدی اس ــورت مبدأ-مقص ــر به ص تن-کیلومت
ــود  ــب می ش ــد موج ــادی و مقاص ــوع مب و تن

ــرات  ــه ای در تعمی ــک ده ــه ی بیــش از ی تجرب
بــه مــا نشــان داد بهتریــن روش،  جــاری 
محاســبه ی ســهم هــر شــرکت بــر اســاس تــن- 
کیلومتــر ســیر واگــن اســت. در ســال های 
ــر اســاس تعــداد  قبــل از 96، روش محاســبه ب
قطعــه ی نصب شــده بــر روی واگن هــا بــود 
کــه مشــکالت عدیــده ای را بــرای راه آهــن 
ــاً  ــود آورد و قطع ــه وج ــا ب ــن واگن ه و مالکی
تکــرار آن بازگشــت بــه گذشــته و تشــدید 
ــن- ــود. روش ت ــد ب ــود خواه ــکالت موج مش
کیلومتــری بســیار ســاده تر و عادالنه تــر اســت.

الگوی مدنظر شما چه ویژگی هایی  دارد؟

امــکان ایجــاد تفاهــم میــان بیــش از ســی 
شــرکت مالــک واگــن وجــود دارد؟ چقــدر 

ایــن ایــده عملــی اســت؟

بــه نظــر مــن هیــچ  چیــز غیرممکنــی وجــود 
نــدارد. بســته بــه شــرایط، اهمیــت موضــوع، میــزان 
پیگیــری و عــزم شــرکت ها، تشــکیل شــرکت 
ــا نیفتــد. امــا در  ــد اتفــاق بیفتــد ی مذکــور می توان
شــرایط فعلــی و بــا توجــه بــه جمیــع شــرایط، بــه 
نظــرم تشــکیل ایــن شــرکت بســیار محتمل اســت.

ــتگی  ــی بس ــش خصوص ــت بخ ــا مخالف ــت ی موافق
ــرات  ــه نظ ــذاری دارد. درصورتی ک ــوه ی واگ ــه نح ب
مالکیــن واگن هــا تأمیــن شــود و بــه صورتــی باشــد 
ــده ای  ــکالت عدی ــا مش ــرای آن ه ــده ب ــه در آین ک
ــد  ــذاری خواهن ــق واگ ــاً مواف ــود، قطع ــاد نش ایج
ــم  ــذاری ک ــد واگ ــق و ناکارآم ــای ناموف ــود. الگوه ب
ــد احتیــاط کنیــم و همــه ی  ــن؛ بای نیســتند. بنابرای
جوانــب امــر را بســنجیم و ایــن موضــوع بــا تعجیــل 
ــع نیســت. ــل  جم ــن قاب ــه ی راه آه ــت دوماه و مهل

پیــدا خواهــد کــرد. در نتیجــه بــه دنبــال 
تعمیــرات  انجــام  و  باکیفیت تــر  قطعــات 
باکیفیــت بیشــتر خواهــد رفــت. روش محاســبه 
ــر  ــده ب ــه ی نصب ش ــداد قطع ــاس تع ــر اس ب
روی واگــن، دقیقــاً برخــالف روش اول خواهــد 
ــر  ــه ازای ه ــما ب ــه ش ــی ک ــن معن ــود. بدی ب
قطعــه ی نصب شــده به وســیله ی پیمانــکار، 
یــک عــدد ثابــت بــا یــک درصــد باالســری در 
ــاًل  ــکار عم ــود پیمان ــت و س ــد گرف نظرخواهی
ــری  ــذ باالس ــات و اخ ــتر قطع ــرف بیش در مص
ــف  ــه قیمــت توق ــذا؛ ب ــود. ل ــد ب بیشــتر خواه
ــا،  ــالل در ســیر واگن ه ــا و اخت بیشــتر واگن ه
بــه دنبــال نصــب تعــداد بیشــتر قطعــه خواهــد 
رفــت. و نتیجتــاً بــا مصــرف قطعــات باکیفیــت 
و عمــر کاری پاییــن، بــه دنبــال افزایــش 
ــود. ــد ب ــتر خواه ــود بیش ــه و س ــرف قطع مص

 لزوم انجـام کار از آنجایی 
بـرای  نشـأت می گیـرد کـه 
نیسـت  به صرفـه  شـرکت ها 
به صـورت  شـرکت  هـر  کـه 
چنـد  حتـی  یـا  جداگانـه 
شـرکت به صـورت مشـترک 
در همه ی شـبکه اقدام به 
اسـتقرار بـازرس و یا ناظر 
تعمیـرات کننـد. تجمیـع 
تعمیـرات ویـژه و جـاری 
تعمیراتـی  ناظرهـای  و 
قطعـًا  واگن هـا  مالکیـن 
خواهد  هزینه هاراکاهـش 
تسـهیل  را  امـور  و  داد 

کرد. خواهـد 

,,

ــر  ــکان جداســازی و محاســبه ی تن-کیلومت ام
یــا به صــورت ناحیــه ای نباشــد، یــا اگــر باشــد، 
فراوانــی  دشــواری های  و  پیچیدگی هــا  بــا 
ــد  ــن بای ــذا؛ راه آه ــود. ل ــد ب ــراه خواه ــه هم ب
بپذیــرد تعمیــرات جــاری کل خطــوط شــبکه 

ــد. ــذار کن ــکار واحــد واگ ــک پیمان ــه ی را ب
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