
کاهش جذابیت سرمایه گذاری؛ 
ضعیف تر شدن هرساله اقتصاد شرکت های مالک لکوموتیو

گفت و گو با مهندس جواد طاهر افشار مدیرعامل شرکت 
راه آهن کشش

کمبود لکوموتیو یکی از عواملی اســت که در حال حاضر بر عملکرد حمل و نقل ریلی کشــور تاثیر منفی داشــته اســت. با مطالعاتی که انجام شــده با توجه به اینکه 

لکوموتیوهای کشــور به دلیل عدم انجام تعمیرات و نگهداری به موقع و کمبود نقدینگی از ســیر خارج می شــوند و مشــکالتی را به بار آورده اســت اما ادعای کمبود 

لکوموتیو در ایران ادعایی نادرستی است. کارشناسان دلیل کمبود لکوموتیو را استفاده نامناسب از موجودی لکوموتیو کشور می دانند و معتقدند ضعف راه آهن ایران 

در زمینه لکوموتیو از مشــکالت تعمیر و نگهداری و همچنین برنامه ریزی ســیر و حرکت ناشــی می شود. در انتهای ســال 13۹۹ تعداد لکوموتیوهای در سرویس باری 7 

درصد، مسافری 1۴ درصد و مانوری 3 درصد نسبت به ابتدای سال 13۹۹ کاهش داشته است. خروج این لکوموتیوها از سیر به بهره وری حمل و نقل ریلی آسیبی جدی 

وارد کرده است. بدون شک برقی کردن خطوط و استفاده از لکوموتیوهای برقی و همچنین افزایش تعداد لکوموتیوها می تواند زمینه ساز رشد بهره وری شود. اما تعمیر 

و نگهداری صحیح لکوموتیوها موجود و مدیریت مناسب سیر و حرکت سبب بهبود روند بهره وری، با صرف هزینه بسیار کمتر خواهد شد. در خصوص چالش هایی که 

در این بخش وجود دارد گفت و گویی با مهندس جواد طاهر افشار مدیرعامل شرکت راه آهن کشش داشته ایم که به شرح آن می پردازیم:

با توجه به اینکه حدودا دو سال است که کشور 
و  ضرر  چه  است  ویروس کرونا  بحث  درگیر  ما 
و  است  کرده  وارد  بخش  این  به  را  زیان هایی 
این  به  برای کمک  اقداماتی  چه  دولت  سوی  از 
صنعت شده است؟ آیا با کمبود لکوموتیو مواجه 

هستیم؟
متاســفانه شــیوع ویــروس کرونــا، بــه همــه 
سازمان های کشــور زیان زده است. قسمت عمده 
این زیان ها به بخش هایی که نقش نیروی انسانی، 
در آنها بیشــتر اســت، وارد شــده کــه از جمله آنها 
واحد هــای تعمیــر و نگهــداری لکوموتیوهــا بوده 
اســت. کاهش زمان حضور نیروها به دلیل ابتال به 
بیماری یا برای پیشــگیری از شــیوع بیشتر موجب 
کاهش ارائه خدمات تعمیر و نگهداری و در نتیجه 
کاهــش تعداد لکوموتیوهــای آماده به کار و نهایتا 

کاهش درآمد گردیده است.
در مــورد کمبــود لکوموتیــو در کشــور نظــرات 
مختلفــی وجود دارد که هر کدام مبنای کارشناســی 
خود را دارند در مقایســه با بعضی کشــورها نسبت 
به تعداد واگن موجود در کشــور، تعداد لکوموتیو 
کافــی داریم ولی عوامل دیگری مانند کندی تخلیه 
و بارگیــری، کمبود دیزل های مانــوری و یک خطه 
بودن بعضــی خطوط، تاثیر مســتقیمی در کاهش 

بهــره وری لکوموتیوها دارند. اما چنانچه متوســط 
عمــر لکوموتیوها را در نظر بگیریم یقینا متوســط 
عمر ناوگان لکوموتیو کشــور باید کاهش یابد و این 

مهم با افزودن ناوگان جدید حاصل می شود.
 

با توجه به افزایش نرخ ارز، تحریم ها و با توجه 
به چالش های موجود از قبیل کوید 19 از نظر نرخ 
چالش هایی  چه  با  راه آهن  به  لکوموتیو  اجاره 
در  تعهداتش  به  راه آهن  آیا  هستید؟  مواجه 
کرده  عمل  لکوموتیو  اجاره  پرداخت  خصوص 
صنعت  این  اینکه  برای  جنابعالی  نظر  از  است؟ 
برای فعاالن صرفه اقتصادی داشته باشد بهای 

اجاره لکوموتیو چه مقدار باید باشد؟
نــرخ اجاره هر ســاله بــا فرمول شــورای رقابت 
و نهایتــًا بــا تصویب هیئت مدیــره راه آهن تعیین 
می شــود بدیهــی اســت در ایــن چنــد ســال اخیر 
هیــچ گاه افزایــش نــرخ، جبــران کننــده افزایــش 
هزینه ها نبوده است و شرکت های مالک لکوموتیو 
هر ســال اقتصادشــان ضعیف تر شــده است. این 
موضــوع موجب کاهــش جذابیت ســرمایه گذاری 
در حــوزه لکوموتیو شــده و نهایتــا به حمل و نقل 
ریلی آســیب وارد می نماید. بدیهی است برای رشد 
ناوگان، تناسب افزایش نرخ اجاره لکوموتیو با نرخ 

ارز  و نهایتا نرخ تورم بسیار ضروری است.
 

آیا شرکت های مالک لکوموتیو یارانه ای از سوی 
دولت دریافت می کند؟

خیر تا امروز که یارانه ای دریافت نکرده ایم.
 

انجام  اقداماتی  ناوگان چه  نوسازی  در خصوص 
این  در  توسعه ای  برنامه های  چه  و  داده اید 

خصوص دارید؟
توســعه ناوگان مســتلزم عوامل متعددی است 
کــه همه آنهــا بایــد موجبــات افزایــش جذابیت 
ســرمایه گذاری در ایــن حــوزه  را فراهــم نمایند از 

جمله عوامل مهم عبارتند از :
- تامین نقدینگی با ارائه تسهیالت ارزان قیمت

- افزایــش منابــع تامین لکوموتیو بــرای ایجاد 
رقابت و کاهش قیمت ها

- ایجــاد اطمینــان بیشــتر در تعییــن نرخ های 
مناسب اجاره بهاء

- انعطاف بیشتر راه آهن در انعقاد قراردادها
- بهبــود وضعیــت ســیرو حرکــت و افزایــش 

سرعت ناوگان
 

لکوموتیو  تعداد  چه  و  نو  لکوموتیو  تعداد  چه 

“پرونده گفت وگو با مدیران مالک لکوموتیو”    
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با  دارید؟  اساسی  تعمیرات  برای  سیر  از  خارج 
ارز  نرخ  افزایش  و  به چالش های موجود  توجه 
در خصوص تهیه قطعات و همچنین تعمیرات و 

نگهداری با چه چالش هایی مواجه هستید؟
دســتگاه   21 مالــک  راه آهــن کشــش  شــرکت 

لکوموتیو با عمر 10 سال است. 
با توجه بــه دوره های تعمیرات معموال بین 17 
تــا 19 دســتگاه از لکوموتیوها در گردش هســتند. 
عــدم تثبیت نرخ ارز امــکان هرگونه پیش بینی در 
مــورد قیمــت تمام شــده کاال را از مالکین ســلب 
کرده اســت. نــرخ ارز در یک ســال معموال  بیش 
از پیش بینــی نوســان دارد و انتقــال آن با توجه به 
تحریم هــا با مشــکالت متعددی مواجه می شــود 
که حداقــل نتیجه آن افزایش زمــان تامین کاال و 
افزایش قیمت تمام شــده اســت. طوالنی شــدن 
فرایند ثبت ســفارش به دالیل زیاد از جمله ادعای 
ســاخت داخــل بعضــی قطعــات به صــورت غیر 
واقعی نیز مشکل مضاعفی است. یکی از مهمترین 
مشــکالت امروز مالــکان لکوموتیو، تاخیر بیش از 
شــش مــاه در دریافت مطالبات ایشــان اســت که 
موجــب کاهــش نقدینگی در نتیجه کوچک شــدن 
انبارهــا و کاهــش کیفیت تعمیر و نگهداری شــده 

است.
 

در  انتظاراتی  و  خواسته  چه  خصوصی  بخش 
دولت  از  لکوموتیو  افزایش  و  توسعه  خصوص 

آینده دارد؟
پیــاده ســازی و اجــرای قوانیــن به طــور کامل، 
حمایــت از بخــش خصوصی و افزایــش جذابیت 
ســرمایه گذاری در حوزه خدمات و توســعه، عامل 
مهمی در توســعه اقتصادی کشــور اســت که یقینا 

دولت مردان به آنها توجه خواهند داشت. 

شرکت راه آهن کشش مالک 
21 دستگاه لکوموتیو با 

عمر 10 سال است. با توجه 
به دوره های تعمیرات 

معموال بین 17 تا 19دستگاه 
از لکوموتیوها در گردش 

هستند. عدم تثبیت نرخ ارز 
امکان هرگونه پیش بینی در 
مورد قیمت تمام شده کاال از 

مالکین سلب کرده است
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