
گفتگو با مجتبی لطفی، رییس کارگروه لکوموتیو انجمن صنفی :

با تولیدکنندگان خارجی ارتباط نداریم
نیازمند تولیدات داخلی هستیم

صنعت ریلی هرچند در س��ال های اخیر بیش��تر از سوی مس��ئوالن رده باالی کشور دیده شده و دولت، 
آن را از اولویت ه��ای س��رمایه گذاری خ��ود اعالم کرده اس��ت، با این حال، بخش خصوص��ی، از تداوم 
مش��کالت سرمایه گذاری دراین بخش گالیه دارد و معتقد است سرمایه گذاری های جدید نیاز به ابزار های 
حمایتی بیش��تری دارد. مانند هرکسب و کاردیگری، سرمایه گذاران صنعت حمل ونقل ریلی نیز انتظار دارند 
از سرمایه های کالنی که به این بخش می آورند، سودی به دست آورند، اما در حال حاضر نه تنها این انتظار 
برآورده نمی ش��ود، بلکه در مس��ائلی همانند تامین قطعات و نگهداری ناوگان خود با مشکالت بسیاری از 
قبیل تحریم ها، قطع ارتباط با تولیدکنندگان خارجی، باالرفتن نرخ ارز و نوسان آن و ... روبرو است، مجتبی 
لطفی رئیس کارگروه لکوموتیو درگفت وگو با "دو ماهنامه ندای حمل و نقل ریلی" در خصوص مش��کالت 
این بخش و چگونگی رفع آن ها اش��اره هایی ب��ه حمایت از تولیدات داخلی و تالش در حفظ و نگهداری 

لکوموتیوهای موجوددارد که به شرح ان می پردازیم: 

در  ک�ه  مش�کالتی  از  یک�ی 
جابه جای�ی ب�ار و مس�افر وجود 
دارد کمبود لکوموتیو اس�ت، این 
کمبود چ�ه ضررهای�ی را به این 

بخش وارد می کند؟
را  بس��تری  لکوموتی��و  کمب��ود 
ب��رای کاه��ش به��ره وری راه آهن و 
ش��رکت های واگن دار ایجاد می کند. 
کمب��ود لکوموتی��و یک��ی از دالی��ل 
ش��رکت های  واگن ه��ای  ک��م کاری 
باری، است. دس��تگاه بهره بردار باید 
نیروی کش��ش الزم را برای واگن ها 

عدم حم��ل بار در زم��ان کمتر و به 
موقع از مش��کالت این بخش اس��ت. 
کمبود امکان��ات گلوگاه هایی را برای 
حمل ریلی در کش��ور ایج��اد کرده 
اس��ت. با توجه به تحریم ها بیشترین 
لطمه به لکوموتیو وارد ش��ده اس��ت. 
زیرا بخش��ی از قطعات و تجهیزات از 
خارج از کشور وارد می شود و گلوگاه 
اصلی در این امر مشکالت تحریم های 
مالی است. تحریم ها نقل و انتقال پول 
را با مشکالتی مواجه کرده، همچنین 
هزینه ها و زم��ان دریافت قطعات را 

افزایش داده است.
موض��وع ام��روز م��ا در کارگروه 
لکوموتی��و ای��ن اس��ت ک��ه بتوانیم 
لکوموتیوهای موجود را حفظ کنیم. 
موج��ود  لکوموتیوه��ای  نگه��داری 
موضوعیت بیش��تری دارد تا خرید و 

توسعه لکوموتیو.
ش��رکت البرز نیرو ق��رارداد خرید 
10 دس��تگاه لکوموتی��و ب��ا واگ��ن 
پ��ارس را دارد و با توجه به ش��رایط 
س��خت موجود این پروژه پیش��رفت 
خوبی داش��ته و قرارداد نهایی ش��ده 
اس��ت. اقدامات اولیه مهندسی روی 
پ��روژه آغاز ش��ده و تمام تالش خود 
را ب��ه کار گرفته ای��م تا پایان س��ال 
یک دس��تگاه لکوموتی��و به نام پارس 
33 ب��ه بهره برداری برس��د و مابقی 
لکوموتیوه��ا تا 8 ماه اول س��ال 99 
به اتمام برسند. تحریم ها امکان عقد 
قراردادهای بزرگ را از ش��رکت های 
لکوموتیوسازی کش��ور سلب کرده و 
مشکالت  انتقال تکنولوژی و مسائل 
زی��ادی را به همراه داش��ته اس��ت. 
بهترین کار انجام قراردادهای کوچک 
با تعداد بیشتر اس��ت. باید به سمت 
س��اخت لکوموتیوهای��ی ک��ه امکان 
س��اخت آن در داخل کش��ور بیشتر 
و وابس��تگی آن ب��ه خارج از کش��ور 
کمتر اس��ت، برویم. به عن��وان مثال 
لکوموتیو پارس 33 ، در مقایس��ه با 
لکوموتیوه��ای دیگر کمتر به قطعات 
خارجی نیاز دارد و شرکت های ایرانی 
قطعات بیشتری را در لکوموتیو پارس 

33 می توانند تامین کنند. 
اقداماتی توس�ط کارگروه  چه 
لکوموتیو در راس�تای حمایت از 

مهی��ا کند و قطاره��ا نباید در انتظار 
نیروی کشش باش��ند. در کشورهای 
دیگر معموال 10 تا 15درصد نیروی 
کش��ش مازاد نس��بت به نیاز دارند. 
همان گون��ه که اطالع داری��د نیاز به 
نی��روی کش��ش، فصلی اس��ت و در 
برخی از فصل ها نیاز به نیروی کشش 
بیشتری اس��ت. البته ناگفته نماند با 
توجه ب��ه تحریم ها و مش��کالت که 
در کش��ور حاکم است خوشبختانه از 
نظر جابه جایی بار، شرایط مساعدی 
داریم و 3 س��ال اس��ت که حمل بار 

ریلی رشد داشته اس��ت. اگر بتوانیم 
تع��داد لکوموتی��و را افزای��ش دهیم 
مطمئنا با افزای��ش حمل بار در این 
بخ��ش همراه خواهد بود و در نتیجه 
همراه با آن بهره وری افزایش خواهد 

یافت. 
چ�ه عوامل�ی موجب ش�ده تا 
حمل بار ریلی نس�بت ب�ه جاده 

کاهش یابد؟ 
عوامل بس��یاری همانن��د کمبود 
لکوموتیو، واگن و عدم ظرفیت کافی 
برای تخلیه و بارگیری و از همه مهم تر 
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حقوق مالکان لکوموتیو در بخش 
خصوصی انجام می شود؟

ک��ه  لکوموتی��و  کارگ��روه  در 
ش��رکت های خصوصی عضو هستند، 
بیش��تر مس��ائل صنفی و فنی دنبال 
در  موض��وع  مهم تری��ن  می ش��ود. 
صنف، نرخ س��االنه اس��ت. هر ساله 
ب��ه دلیل تحریم ها ب��ا تغییر نرخ ارز 
مواجه هس��تیم. در س��ال های 97 و 
98 تعامالت بس��یاری با وزرات راه و 
شرکت راه آهن داش��ته ایم و راه آهن 
نی��ز به خوبی عمل کرده  اس��ت. 70 
در  کش��ور  لکوموتیوه��ای  درص��د 
مالکیت راه آهن است و راه آهن کامال 
به مش��کالت هزینه ه��ای این بخش 
آگاه اس��ت و بر اساس الگوی شورای 
رقابت نرخ س��االنه تنظیم می ش��ود. 
البته ناگفته نماند که  در نهایت نظر 
بخش خصوصی رعایت نمی شود ولی 
آنچه که مصوب می شود به نظر بخش 
خصوص��ی نزدی��ک اس��ت. کارگروه 
لکوموتیو انجمن مستقیما درخصوص 
تعیین نرخ وارد مذاکره می ش��ود. در 
الگ��وی ش��ورای رقاب��ت فرمولی بر 
اس��اس هزینه های لکوموتیو و درآمد 
آن، محاس��به می شود و سودی برای 
لکوموتیو در نظر گرفته می شود. ولی 
راه آه��ن، همه هزینه ه��ای لکوموتیو 
دارای  لکوموتی��و  نمی پذی��رد.  را 
هزینه های متعددی اس��ت. هیچ یک 
مال��ک  خصوص��ی  ش��رکت های  از 
لکوموتیو خودشان کارخانه نگهداری 
لکوموتیو ندارند و باید از محل درآمد 
خ��ود هزینه ه��ا را پرداخ��ت کنند. 
توجی��ه راه آهن برای ع��دم پرداخت 
هزینه ه��ای لکوموتیو این اس��ت که 
ن��رخ و هزینه های تمام ش��ده حمل 
ب��ار نباید باال رود. نرخ مصوب ش��ده 
همیش��ه پایین تر از نرخی اس��ت که 
بخ��ش خصوص��ی در این ش��رایط 
برای حفظ س��رمایه گذاری  س��خت 

درخواست می کند. 
جدی ترین مش�کلی که بخش 
لکوموتی�و را تحت الش�عاع قرار 
داده چیس�ت و راه  آهن برای حل 

این مشکل چه کرده است؟  
جدی ترین مشکل مالک لکوموتیو، 
تامی��ن قطعات اس��ت. راه آهن برای 

ن��اوگان خود مجوزهای��ی را دریافت 
کرده  و قص��د دارد قطعات��ی را وارد 
کن��د، اما به دلیل این که این قطعات 
از کانال های غیررسمی وارد می شوند 
اطالع��ات آن در اختی��ار عموم قرار 
نمی گیرد. راه آهن برای لکوموتیوهای 
خود از یکی دو سال گذشته اقدامات 
پیش گیرانه ای انجام داده است. البته 
ناگفت��ه نماند ک��ه اگر مناب��ع مالی 
بخش خصوص��ی تامین باش��د، این 
بخ��ش می تواند تحریم ها را دور بزند 
و قطعاتی را که نیاز دارد تامین کند. 
مش��کل بزرگ تامین قطع��ات برای 
شرکت های مالک لکوموتیو در مورد 
اس��ت.  اروپایی  لکوموتیوهای جدید 
بیشتر قطعات لکوموتیوهای قدیمی، 
در ای��ران تولید می ش��وند. به عنوان 
مثال خیلی از قطعات لکوموتیوهای 
ج��ی ام و پارس 33 در ای��ران تولید 
می ش��وند. بحث کیفی��ت در قطعات 
نی��ز بس��یار مهم اس��ت و ب��ه دلیل 
واس��طه هایی که در این میان وجود 
دارد، ممکن اس��ت برخی از قطعات 
کیفیت الزم را نداشته باشند. با توجه 
به این که قیمت ارز کاهش داشته اما 
ب��از هم ن��رخ قطع��ات و هزینه های 
تامین قطعات همچنان باالست زیرا 

زنجیره تامین تغییر کرده است.
در خصوص تعمی�رو نگهداری 
لکوموتیوها، تولی�دات داخلی تا 
چه می�زان جوابگوی نی�از آن ها 

هست؟
به دلی��ل اینکه راه ه��ای ارتباطی 
با خارج از کش��ور بس��ته است، باید 
به س��مت تولید داخل برویم. این که 
چقدر در این زمین��ه موفق خواهیم 
بود، بس��تگی به تالش هایی دارد که 
در ای��ن راس��تا ص��ورت می گیرد. ما 
باید به س��وی لکوموتیوهای ساخت 
داخ��ل با قطع��ات داخل��ی برویم نه 
لکوموتیوهای��ی ک��ه بیش��تر نیاز به 

قطعات خارجی دارند. 
تولی��د داخ��ل ب��ه معن��ای قطع 
ارتب��اط ب��ا تولیدکنن��دگان خارجی 
نیس��ت. تولید داخل نیاز به تعامالت 
ب��ا ش��رکت های خارج��ی دارد، اما  
اگ��ر متکی به تولیدات خود باش��یم 
مطمئنا رش��د چش��مگیری در این 

زمینه خواهیم داشت.
تا چه می�زان دولت درحمایت 
از بخ�ش خصوصی ریل�ی موفق 

بوده است؟ 
و  ریل��ی  بخ��ش  از  حمای��ت 
لکوموتیو سرلوحه ش��عارهای دولت 
و قوانین کش��ور اس��ت، زی��را دارای 
منافع اقتصادی برای جامعه اس��ت. 
و  چندس��اله  برنامه ریزی ه��ای  در 
تبصره ه��ای  س��االنه  بودجه ه��ای 
از  متع��ددی درخص��وص حمای��ت 
بخ��ش خصوص��ی دی��ده  می ش��ود. 
به عنوان مث��ال در ماده 12 و تبصره 
از  حمای��ت  و  س��رمایه گذاری   18
بخ��ش خصوصی در جهت توس��عه 
دیده ش��ده است، اما کارهای اجرایی 
در راه دریافت این تس��هیالت بسیار 
دش��وار اس��ت. راهکارهای��ی ب��رای 
کم��ک ب��ه س��رمایه گذاران در این 
تبصره ه��ا پیش بینی ش��ده و هدف، 
ایجاد تس��هیالت ارزان قیمت اس��ت 
ت��ا س��رمایه گذاری اقتص��ادی را در 
بخ��ش ریل��ی توجیه کن��د. در ماده 
12 بحث صرفه جویی س��وخت است 
ک��ه راهکارهای��ی دیده ش��ده، اما تا 
آن جای��ی که مطلع هس��تم هنوز از 
این محل تس��هیالتی دریافت نشده 
اس��ت و در تبص��ره 18 پروژه ه��ای 
زیادی معرفی شده است. در راه آهن 
اولویت در بخش نوس��ازی واگن های 
مس��افری اس��ت که عق��ب  افتاده و 
ش��رکت های مال��ک نیاز ب��ه کمک 
دارند، اما متاس��فانه اعتبارات زیادی 
وجود ندارد. این ها از جمله مواردی 
اس��ت که دولت می توان��د به بخش 
ریلی کمک کن��د. البته می دانیم که 

دولت، از نظر درآمد شرایط اقتصادی 
مناس��بی ن��دارد و نمی توانیم انتظار 
زی��ادی از دولت داش��ته باش��یم. در 
این دوره، سرمایه گذاری ها را نباید با 
اتکا ب��ه دولت برنامه ریزی کرد. مثال 
آن همان بازار س��رمایه ای اس��ت که 
اوراق بدون حمایت دس��تگاه دولتی 
با اعتباری که ش��رکت داش��ته و به 
تضمین دس��تگاه دولتی بوده منتشر 
کردی��م و ب��ا تم��ام مش��کالتی که 

داشتیم این راه را پیش بردیم.
مش�کالت  ح�ل  در  انجم�ن 
شرکت های خصوصی ریلی تا چه 

میزان نقش خود را ایفا می کند؟
در بخش لکوموتیو عملکرد انجمن 
و کارگروه مثبت اس��ت و فعاالنه در 
بحث ها ش��رکت می کن��د، انجمن با 
راه آه��ن رابطه خوبی دارد، همچنین 
راه آه��ن عنای��ت، توج��ه و تعام��ل 

بیشتری با بخش خصوصی دارد.
ب�ه عن�وان س�خن آخ�ر اگر 

صحبتی دارید بفرمایید؟
در ای��ن ش��رایط ک��ه در تحریم 
هستیم، بهتر اس��ت روی پروژه های 
بازس��ازی و راه ان��دازی لکوموتیوه��ا 
بیش��تر کار شود. چند س��الی است 
ک��ه بح��ث بازس��ازی لکوموتی��و در 
راه آهن تعطیل ش��ده اس��ت. اکنون 
تع��دادی لکوموتیو خ��ارج از گردش 
داری��م. امیدواری��م بودج��ه کافی به 
این پروژه ها تخصی��ص دهند تا این 
پروژه ها راه اندازی ش��وند. بازس��ازی 
لکوموتیوه��ای متوق��ف از اهمی��ت 
بیشتری برخوردار است و اگر بتوانیم 
کار بازسازی را انجام دهیم می توانیم 

به نیروی کشش بیفزاییم.
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