
چالش کمبود لکوموتیو؛ 
بحث میان حوزه سیر و حرکت و حوزه تامین ناوگان

گفت و گو با مهندس مجتبی تفقدی 
کارشناس حمل و نقل ریلی

شــرکت های مالــک لکوموتیو با مشــکالت بســیاری از قبیل افزایش نرخ ارز و وجود تحریم ها، دسترســی ســخت به تهیــه قطعات مورد نیاز بــرای تعمیرو نگهداری 

لکوموتیو ها و از ســیر خارج شــدن لکوموتیوها مواجهند. از ســوی دیگر افزایش قیمت  خرید لکوموتیو موجب شــده تا ســرمایه گذاران تمایلی به سرمایه گذاری در این 

بخش نداشته باشند. لکوموتیو ها هر روز فرسوده تر و ناتوان تر از روز قبل و نیاز به تعمیرات اساسی دارند. بخش سیر و حرکت مدعی است که با تعداد بیشتر لکوموتیو 

بار بیشــتری حمل خواهد کرد و با کمبود لکوموتیو مواجه اســت. بخش ناوگان هم ادعا دارد که با بهره برداری بیشــتر از لکوموتیوهای در اختیار بخش ســیر و حرکت 

کمبود لکوموتیو جبران می شــود. برای واکاوی بیشــتر در حوزه نوســازی و تعمیرات لکوموتیو و رفع کمبود آن با مهندس مجتبی تفقدی، کارشــناس حمل و نقل ریلی 

گفت و گویی داشته ایم که به آن می پردازیم:

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

مواجه هستیم؟
با توجه به لزوم رعایت پروتکل های مخصوص 
کرونــا در کشــور )کاهــش حمــل و نقل مســافر و 
رعایــت فاصله گذاری اجتماعی(، بخش مســافری 
صنعــت ریلی به شــدت بــا کاهش درآمــد مواجه 
شــد. از آنجایی که بخشــی از هزینه های مترتب بر 
ایــن صنعت ثابت اســت، لــذا بخش مســافری با 
زیــان باالیی مواجه گردید. امــا راه آهن در صنعت 
بــار نــه تنها کاهشــی را تجربه نکرد، بلکــه با توجه 
به کاهش قطارهای مسافری، امکان سیر قطارهای 
بــاری بیشــتر شــده و فرصتی بــرای افزایش درآمد 
حاصــل از حمــل بار ایجاد گردیــد. به همین دلیل 
دولت به منظور کمک به جبران ضرر ایجاد شــده، 
نسبت به پرداخت وام به بخش حمل و نقل ریلی، 
با نگاه بیشــتر به بخش مســافری، اقــدام نمود که 
طبق آخرین مصاحبه مدیرکل دفتر بهره وری حمل 
و نقل وزارت راه و شهرسازی تا کنون 230 میلیارد 
از 890 میلیــارد تقاضای بخش بــرای دریافت وام، 

پرداخت شده است.

موضوع کمبــود لکوموتیــو در صنعت ریلی در 
دو دهــه اخیر، یکی از موضوعــات چالش برانگیز 
این بخش بوده و همواره بین حوزه ســیر و حرکت 
)به عنوان متولی استفاده از نیروی کشش( و حوزه 
نــاوگان )به عنوان تامین کننده لکوموتیو( بحث بر 
ســر لکوموتیو مورد نیاز و کیفیت آن جریان داشته 
اســت. بخش ســیر و حرکت، همواره بــا توجه به 
رســوب بــار در مناطــق مختلــف کشــور، متقاضی 
تعداد بیشــتری لکوموتیو بوده و ادعا داشته است 
که در صورت تامین لکوموتیو بیشــتر می تواند بار 

بیشتری حمل نماید.
بخش ناوگان هم ادعا دارد که امکان بهره برداری 
بهتــر )بهره وری بیشــتر( از لکوموتیوهای در اختیار 
بخــش ســیر و حرکــت وجــود دارد و این صحبت 
را براســاس بهترین عملکرد بهره وری لکوموتیو در 
سال های گذشته مطرح می نماید. در هر صورت با 
توجه به شــرایط کشور و کاهش قطارهای مسافری 
در شــبکه و بالطبع کاهش نیاز به لکوموتیو در آن 
بخش، تا حــدودی چالش کمبود لکوموتیو مرتفع 
شده و فشار زیادی که از طرف متولی سیر و حرکت 
راه آهــن بــرای تامین هرچــه بیشــتر لکوموتیو به 
بخش ناوگان وارد می شد، تا حدودی کاهش یافته 

است.
آیا شرکت های مالک لکوموتیو یارانه ای از سوی 

دولت دریافت می کند؟
بــه نظرم بخــش خصوصــی دو انتظــار مهم از 
دولــت بــرای حضور در بــازار لکوموتیــو دارد. اول 
اجازه واردات لکوموتیو نو و دست دوم از خارج از 
کشور و دوم در نظر گرفتن تسهیالت مناسب )هم 
از نظر ســود و هــم از نظر ضمانت هــای وام( برای 

خرید لکوموتیو می باشد.

آیا  حوزه  این  در  فعال  کارشناس  عنوان  به 
شرکت ها  ناوگان  نوسازی  خصوص  در  اطالعاتی 
دارید؟ و آیا می دانید چه برنامه های توسعه ای در 

این خصوص مقرر شده  است؟
در شرایط فعلی می دانم شرکت مپنا، برنامه تولید 
لکوموتیو را در دستور کار دارد. اگر برای لکوموتیوها 
بتواند مشتری پیدا کند، آن ها را می فروشد و در غیر 
اینصــورت لکوموتیوها را خــودش برمی دارد. در هر 
صــورت لکوموتیوهــای تولیدی به ظرفیت کشــور 
اضافــه خواهد شــد. بنابراین افزایــش لکوموتیو به 
تعدادی است که شرکت مپنا تولید می کند و اگر بنا 
بــه دالیلی مپنا نتواند لکوموتیوی تولید کند )که در 
سال های قبل تجربه آن وجود دارد( افزایشی نیز در 
لکوموتیوهــا اتفــاق نخواهــد افتاد، مگــر راه اندازی 
لکوموتیوهایــی از بخــش خصوصی کــه هم اکنون 

متوقف هستند.
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