
14
01

ن /
ستا

زم
 / 

56
ی 

اره 
شم

26

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

رفع موانع سرمایه گذارى در صنعت ریلى 
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مرتضی رجبی؛
 مدیرعامل شرکت احیا ریل ایرانیان 

فعـاالن بخـش خصوصـی برای حضـور مثمر ثمـر در صنعـت ریلی نیازمنـد حمایت هایـی همچون مشـوق های تسـهیالتی تبصره ی 
مـاده ی )18( قانـون بودجـه هسـتند. کارگروهی نیز به وسـیله ی انجمـن حمل ونقل ریلی بـرای هم صدا کـردن شـرکت ها در حوزه ی 
سـرمایه گذاری تشـکیل  شـده اسـت. مرتضی رجبی، مدیرعامل شـرکت احیا ریـل ایرانیان در گفتگو بـا ندای حمل ونقـل ریلی، رفع 
موانـع سـرمایه گذاری در صنعـت ریلـی را در گـرو فعالیت های جمعـی تحت لوای کارگـروه مذکـور و همگرایی هر چه بیشـتر بخش 

خصوصی دانسـته است.

تبصره ی 18 قوانین بودجه ی سنواتی چیست 
و این بخش از قانون برای شرکت های فعال 
در حوزه ی ریلی چه ظرفیت ها و مزیت هایی 

ایجاد می کند؟

بودجــه ی   )18( تبصــره ی  ماهیــت  اصــوالً 
در  ســرمایه گذاری  از  حمایــت  ســنواتی، 
بخش هــای زیربنایــی و اســتراتژیک صنعــت و 
خدمــات کشــور اســت کــه صنعــت ریلــی هــم 
ــی رود.  ــمار م ــه ش ــا ب ــن بخش ه ــی از ای یک
ــت  ــخیص داده اس ــتی تش ــذار به درس قانون گ

ــی یکــی از زیربناهــای مهــم  کــه صنعــت ریل
ــورد  ــد م ــت و بای ــور اس ــعه ی کش ــرای توس ب
ــی  ــا در عمــل حمایت ــرد. ام ــرار گی ــت ق حمای
ــی  ــت ریل ــه صنع ــون ب ــن قان ــه از محــل ای ک
ــت.  ــوده اس ــز ب ــیار ناچی ــود، بس ــام می ش انج
ــه  ــت ک ــورت اس ــن ص ــه ای ــت ب ــن حمای ای
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فرآینـد دریافـت ایـن تسـهیالت 
ارزان بـه چـه صورت اسـت؟

سـرمایه گذاری  کارگروه  برنامـه ی 
جـاری  سـال  در  کـه  انجمـن 
شـروع بـه فعالیـت کـرده اسـت، 
بـرای رفع مشـکالت شـرکت های 
ایـن حـوزه  بخـش خصوصـی در 

؟ چیسـت

ایـن کارگـروه می توانـد بـه  آیـا 
رفـع موانـع کمـک کند؟ شـرکت 
راه آهـن در این زمینه چه نقشـی 

می توانـد ایفـا کنـد؟

موانع و مشکالت بهره مندی شرکت های 
از  ریلی  فعال در بخش  بخش خصوصی 

تبصره ی )18( چیست؟ 

بخــش  در  تبصــره  ایــن  اجــرای  متولــی 
ــن شــرکت،  ــن اســت. ای ــی، شــرکت راه آه ریل
آن هــا  در  ســرمایه گذاری  کــه  بخش هایــی 
اولویــت بیشــتری دارد را اعــالم می کنــد و 
شــرکت های  ســهمیه بندی های  و  گزینــش 
خصوصــی بــرای دریافــت تســهیالت تبصــره ی 
)18(، بــر اســاس ایــن اولویت هــا صــورت 
ــه دلیــل  می گیــرد. مثــاًل در ســال های اخیــر ب
اپیدمــی کرونــا و کمبــود واگــن مســافری، 
ایــن بخــش جــزو اولویت هــا قــرار گرفــت 
و در ســال های قبــل هــم واگــن بــاری و 
تشــکیل  روال  داشــت.  اولویــت  لکوموتیــو 
ــن شــکل اســت  ــه ای ــم ب ــد ه ــده و فرآین پرون
و  اولویت هــا  اســاس  بــر  شــرکت ها  کــه 
ــود  ــت خ ــده، درخواس ــالم  ش ــرفصل های اع س
ــرای  ــی و FS ب ــای توجیه ــا طرح ه ــراه ب را هم
ــن  ــد و ای ــالم می کنن ــت تســهیالت را اع دریاف
ــل و  ــاد حمل ونق ــر اقتص ــت ها در دفت درخواس
ــی  ــن موردبررس ــرکت راه آه ــرمایه گذاری ش س
ــای  ــد صورت ه ــرکت ها بای ــرد. ش ــرار می گی ق
و  فعالیــت  پروانه هــای  و  مجوزهــا  و  مالــی 
بهره بــرداری و ســایر اطالعــات موردنیــاز را نیــز 
ــرمایه گذاری  ــل س ــاد حمل ونق ــر اقتص ــه دفت ب
ارائــه کننــد و بعــد از تأییــد ایــن دفتــر، نامــه ی 
معرفــی بــه بانــک بــرای دریافــت تســهیالت بــه 

شــرکت داده می شــود. 

ــا اقتصــادی شــدن  ــه ب ــروه در رابط ــن کارگ ای
ــه  ــی ک ــر و تحوالت ــی و تغیی ــل ریل حمل ونق
ــات ایجــاد  ــررات و مصوب ــد در قوانیــن و مق بای
ــت.  ــرده اس ــاز ک ــود را آغ ــت خ ــود، فعالی ش
ــاز  ــورد نی ــه م ــت آن چ ــدد اس ــروه در ص کارگ
ایــن صنعــت بــرای رشــد و شــکوفایی اســت را 
به صــورت یــک بســته ی جامــع بــه کمیســیون 

مسیر  در  شرکت ها  موانع  بزرگ ترین  از  یکی 
دست یابی به این تسهیالت، کمبود منابع است. 
به شرکت ها  تبصره  این  محل  از  که  تسهیالتی 
فرآیند  امر  این  و  است  محدود  می گیرد،  تعلق 
دریافت تسهیالت را مشکل می کند. فرآیندها و 
برای دریافت تسهیالت وضع  شده،  قوانینی که 
بسیار پیچیده و مشکل ساز است. به نحوی  که گاه 
از آغاز فرآیند تشکیل پرونده تا دریافت وام، دو 
سال طول می کشد. با نرخ تورمی که اکنون وجود 
دارد، طوالنی شدن فرآیند موجب می شود وقتی 
شرکت به تسهیالت دسترسی پیدا می کند، پولی 
که دریافت کرده، ارزش و قدرت خود را ازدست  
 FS داده باشد. شرکت ها وقتی طرح توجیهی و
را ارائه می کنند، پیش بینی می کنند 80 درصد 
پوشش  تسهیالت  محل  از  را  طرح  بودجه ی 
آن قدر  تسهیالت  دریافت  فرآیند  اما  دهند. 
پیچیده و طوالنی است که وقتی وام را دریافت 
را  نیازشان  مورد  بودجه ی  درصد  می کنند، 20 

تأمین می کند.
شرکت  یک  وقتی  که  است  این  دیگر  معضل 
 FS و   کند  دریافت  تسهیالت  می خواهد  ریلی 
در  بانک  نظر  از   FS این  کند،  ارائه  بانک  به 
تمام  که  داشت  خواهد  توجیه پذیری  صورتی 
شرایط مثبت و منفی آن سنجیده شود و یکی 
از شرایط مثبت، پاس کردن شروط ماده ی )12( 
قانون رفع موانع تولید است. متأسفانه فقط با این 
مصوبه طرح توجیه پذیر می شود و موانع و شروط 
و تنگناهای فراوانی در این ماده ی  قانونی وجود 
دارد که کار شرکت ها را برای دریافت تسهیالت 

بسیار دشوار می کند.

رفع موانع سـرمایه گذاری در صنعت ریل نیازمند 
همگرایـی و هم صدایـی بخـش خصوصی اسـت. 
حمل ونقـل  انجمـن  سـرمایه گذاری  کارگـروه 
ریلـی به عنـوان صـدای واحـد فعـاالن صنعـت 
ریـل در حوزه هـای اقتصـادی، بـه رفـع موانـع و 
رشـد و شـکوفایی ایـن صنعـت کمـک می کند. 
شـرکت های بخـش خصوصـی که در ایـن حوزه 
فعالیـت می کنند، سـرمایه گذاری های سـنگینی 
انجـام داده انـد و مـا بایـد صـدای این شـرکت ها 
را همسـو کنیـم کـه ایـن سـرمایه گذاری ها بـه 
رشـد بیشـتر و راندمـان افزون تر برای شـرکت ها 
منتهـی شـود. بخـش خصوصـی اگـر بخواهـد 
مطالبـات خـود را به صـورت منفـرد پی گیـری 
سیسـتم  در  آن هـا  پی گیـری  و  تـالش  کنـد، 
دولتـی اثربخشـی الزم را نخواهـد داشـت. امـا 
وقتـی به صـورت صنفـی و جمعـی عمـل کنیم، 
قطعاً اثربخشـی بیشـتری را شـاهد خواهیم بود. 
ضمناً این کارگروه می تواند نقشـه ی راه روشـنی 
بـرای سـرمایه گذاران جدیـدی کـه می خواهنـد 
بـه صنعت ریلـی ورود کنند، ایجـاد کند. یکی از 
اقدامـات خوبـی کـه در این کارگروه بـا همکاری 
شـرکت راه آهـن انجـام  شـده، در حـوزه ی رفـع 
راه آهـن  بـوده اسـت کـه  موانـع مـاده ی )12( 
این جـا در کنـار بخـش خصوصـی قرارگرفتـه و 
بـرای رفـع موانع تـالش کـرده اسـت. هم افزایی 
ایـن  در  راه آهـن  شـرکت  و  خصوصـی  بخـش 
زمینـه بسـیار خـوب بـوده و جـای تقدیـر دارد. 
ایـن مـدل همکاری هـا می توانـد تکـرار شـود تا 
شـاهد افزایـش سـرمایه گذاری و شـکوفایی هـر 
چـه بیشـتر سـرمایه گذاری ها در صنعـت ریلـی 

شیم. با

بخــش  در  فعــال  خصوصــی  شــرکت های 
ریلــی از طــرف راه آهــن بــه بانــک عامــل 
ــا راه آهــن معرفــی می شــوند  طــرف قــرارداد ب
و تســهیالت بانکــی بــا ســود نــرخ پایین تــر از 
ــن شــرکت ها از ســوی  ــرای ای ــرخ مصــوب ب ن
بانــک در نظــر گرفتــه می شــود. دولت بخشــی 
ــا  از ســود تســهیالت را بــه عهــده می گیــرد ت
ــهیالت  ــن تس ــا ای ــد ب ــرکت ها بتوانن ــن ش ای
ارزان، ســرمایه گذاری خــود را افزایــش دهنــد 

ــند. ــری برس ــی باالت ــه بازده و ب
خصوصـی  بخـش  شـکل،  ایـن  بـه  واقـع  در 
تشـویق می شـود بـا توجـه بـه این کـه بخشـی 
از هزینـه ی سـرمایه گذاری به واسـطه ی دولـت 
خـود  سـرمایه ی  اسـت،  داده  شـده  پوشـش 
را وارد بخـش ریلـی کنـد و رشـد و بازدهـی 
بیشـتری را در این بخش ها شـاهد باشـیم. این 
قانـون نفع دولـت را هم در پـی دارد. چراکه به 
ایـن طریـق بخـش خصوصـی را وارد عرصـه ی 
و  عمرانـی  بخش هـای  در  سـرمایه گذاری 
زیربنایـی می کنـد و هزینه هـای عمرانی دولت 

می یابـد. کاهـش 

ــر و  ــر مؤث ــای دیگ ــس و  واحده ــران مجل عم
ــل  ــوزه ی ری ــاز در ح ــر و تصمیم س تصمیم گی
)مثــل؛ ســازمان امــور مالیاتــی، ســازمان بورس، 
سیســتم بانکــی، شــرکت راه آهــن و دیگــر 
نهادهــا و ســازمان های ذی ربــط( پیشــنهاد 
کنــد. مشــوق ها و منابعــی کــه دولــت بــه 
بخــش ریلــی تخصیــص می دهــد بایــد تقویــت  
شــده و موانعــی مثــل مــاده ی )12( بایــد 
برطــرف شــود. نهایتــاً این کــه تســهیالت و 
منابــع بایــد متناســب بــا نیازهــای بخــش ریلی 
افزایــش پیــدا کنــد و کارگــروه پیشــنهاد هایی 
ــاز  ــای تصمیم س ــه نهاده ــیر را ب ــن مس در ای

کشــور ارائــه و پی  گیــری می کنــد.


