
باعث شــدند تــا اثر به ثبــت جهانی برســد تبریک 
می گویــم. ایــن ثبت جهانی باعث شــد تــا رویکرد 
جدیــدی در گردشــگری ریلــی ایجــاد شــود. بنــده 
راهنمــای قطارهــای گردشــگری بــوده و در حــوزه 
گردشگری ریلی فعال هستم و تورهای مختلفی را 
برگــزار می کنیم. از همــکاران آلمانی زبان در همین 
مــدت کوتاه پیام هایــی را دریافت کــردم که خیلی 
تمایل نشان دادند تا هر چه زودتر بتوانند تورهایی 
را در این مســیر برای گردشگران اروپایی برگزار کنند 
و این نشــان می دهد که ثبت جهانی یک اثر چقدر 
می تواند در جذب گردشگر تاثیرگذار باشد. همچنین 
درخواســت های متعــددی داشــتم کــه عالقه مند 
بودنــد برنامه حرکــت قطارهای گردشــگری در این 
مســیر را داشته باشند که متاسفانه در حال حاضر 
به خاطر محدودیت های کرونــا حرکت این قطارها 
میســر نیســت. همین دو اتفاق نشــان دهنده این 
است که ظرفیت بسیار خوبی را دارا هستیم و طبق 
برآوردهایــی کــه شــده وقتــی اثــری ثبــت جهانی 
می شود ساالنه حدود 10هزار نفر به بازدیدکنندگان 
از آن اثر افزوده می شــود. بنابراین شرکت هایی که 
قطارهای مسافری و گردشگری دارند باید از همین 
االن برنامه هــای توســعه ای خــود را تهیــه کنند و 
آمادگــی الزم را برای اســتقبال از ایــن اتفاق خوب 
داشته باشند.  دیده شدن بحث گردشگری در کنار 
خط راه آهن مهندس مرادی فرد با تاکید به مباحث 
توســعه گردشگری آبی و ورزش های آبی بیان کرد: 
بحث های گردشــگری که در استان های خوزستان و 
لرســتان به خصوص لرســتان دیده می شــود وجود 
آبشارهای زیبایی است که راه آهن از کنار آن ها عبور 
می کند مثل آبشار بیشه یا آبشار شویک که نزدیک 
ایســتگاه تله زنــگ مابیــن اســتان های لرســتان و 
خوزســتان قــرارداد یــا پل هایی کــه در زمان جنگ 
تحمیلــی ســاخته شــد و حتی بحــث بوم گردی که 
می تــوان در کنــار خــط راه آهــن دیــد. خیلــی از 
زمین هایــی کــه در حریم راه آهن قــرار دارند مالک 
آن ها راه آهن اســت و راه آهــن می تواند با امضای 
توافق نامه هایی با سازمان های مربوطه برای کسانی 
که عالقه مند به بحث بوم گردی در کنار خط راه آهن 
هســتند تسهیالتی در نظر بگیرد. مساله دیگر بحث 
گردشگری در رودخانه ها و ورزش های آبی است که 
راه آهــن از کنار ایــن رودخانه ها عبور می کند و همه 
این پتانســیل ها را می توان فعال تر کرد و گردشگری 
بیشــتری را جــذب کــرد. مــا در وزارت نیــرو بحــث 
گردشگری آبی و ورزش های آبی در مخازن سدها را 
در دســت اقدام داریــم که این نیز می تواند در بحث 

جذب گردشگر موثر باشد. 

“مقاالت”

لکوموتیو؛
 از کمبود تا ضعف های تعمیر 

و نگهداری و برنامه ریزی

عرفان قربانعلی، مهدی عبدالملکی
 کارشناسان حمل و نقل

یکی از عواملی که ادعا می شود در حال حاضر بر عملکرد بخش حمل و نقل ریلی کشور تاثیر منفی گذاشته 

اســت، کمبود لکوموتیو اســت. برای بررسی این موضوع الزم اســت دو اصطالح ناوگان در سرویس و ناوگان 

در گردش تعریف شــوند. منظور از ناوگان در ســرویس آن دســته از وسایل حمل و نقل ریلی می باشد که عمال 

در حال کار در شــبکه ریلی هســتند و منظور از ناوگان در گردش نیز مجموع وســایل نقلیه ریلی در ســرویس، 

منتظر ســرویس و تحت تعمیرات کوتاه مدت اســت. در نمودار زیر تعداد واگن و لکوموتیو در گردش در نظر 

گرفته شده است. این نمودار نشان می دهد به ازای هر لکوموتیو باری یا مسافری چند واگن باری یا مسافری 

در کشــورهای مختلف وجود دارد. شــایان ذکر است این نسبت به عواملی مانند کاربری راه آهن در یک کشور، 

توپوگرافی و شــرایط جغرافیایی منطقه، برقی یا دیزل بودن لکوموتیوها و همچنین نیروی کشــش لکوموتیوها 

وابسته است. در کشورهای مختلف دنیا به طور متوسط به ازای هر 50 واگن باری یک لکوموتیو باری و به ازای 

هر ۲۴ واگن مسافری یک لکوموتیو مسافری وجود دارد.

بــا ایــن اطالعــات می تــوان نتیجــه گرفت که 
شــاخص نســبت واگن بــه لکوموتیــو در راه آهن 
ایران، در بخش باری در حد متوســط جهانی و در 
بخش مسافری بسیار بهتر از متوسط جهانی است. 
همچنیــن این نمودار نشــان می دهد که نســبت 
مذکور در بخش باری ایران، از کشــورهای روسیه، 
چین و هند به عنوان ســه الگوی موفق ریلی دنیا 
بهتر اســت. معنی این تحلیل این است که ادعای 
کمبود لکوموتیو در ایران نادرست است و مشکل 
اصلی در این زمینه، استفاده نامناسب از موجودی 
لکوموتیو کشــور اســت. ضعف راه آهــن ایران در 
زمینه لکوموتیو از مشــکالت تعمیر و نگهداری و 
همچنین برنامه ریزی سیر و حرکت ناشی می شود. 
در انتهــای ســال 1399 تعــداد لکوموتیوهای در 
ســرویس بــاری 7 درصــد، مســافری 14 درصد و 
مانــوری 3 درصــد نســبت به ابتدای ســال 1399 
کاهش داشــته اســت. خروج این لکوموتیوها از 
ســیر به بهره وری حمل و نقل ریلی آســیبی جدی 
وارد کرده اســت. بدون شــک برقی کــردن خطوط 
و اســتفاده از لکوموتیوهــای برقــی و همچنیــن 
افزایــش تعــداد لکوموتیوها می تواند زمینه ســاز 
رشــد بهره وری شود. اما تعمیر و نگهداری صحیح 
لکوموتیوهای موجود و مدیریت مناســب سیر و 

حرکت سبب بهبود روند بهره وری، با صرف هزینه  
بسیار کمتر خواهد شد.

آمــار فــوق، نشــان دهنــده تعــداد ماهیانــه 
لکوموتیوهای در ســرویس و در گردش در ســال 
1399 می باشــد. همانطور که در جدول مشــاهده 
می شــود با وجود کاهش شــدید مســافر به علت 
شــیوع ویــروس کرونــا و اجــرای پروتکل هــای 
فاصله گذاری اجتماعی، تعداد 47 لکوموتیو و در 
واقــع 8 درصد از کل لکوموتیوهای در ســرویس 
خارج شــده اند. این افت محســوس نشان دهنده 
عدم اســتفاده از 2000 میلیارد تومان سرمایه روز 

کشور محسوب می شود. 
در حال حاضر حدود 30 درصد از لکوموتیوهای 
موجود در کشــور در مالکیــت بخش خصوصی و 
70 درصد لکوموتیوها در مالکیت شرکت راه آهن 
جمهوری اسالمی ایران می باشد. این در حالیست 
که ســیر تمامی این لکوموتیوها در اختیار شرکت 
راه آهن بوده و همانطور که در نمودار نشــان داده 
شــده مشکل اصلی کمبود لکوموتیو گرم است که 
بــا رفع ضعف هــای موجود در تعمیــر و نگهداری 
و همچنیــن برنامه ریزی مناســب و جامع ســیر و 

حرکت تا حد مطلوبی قابل حل می باشد.
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یکی از موضوعاتی که منجر به احســاس کمبود لکوموتیو در کشــور شــده، 
خرابی های زیاد آنها در بالک ها و ایســتگاه های راه آهن در نواحی اســت. این 
خرابی هــا چــه از منظــر بخش بــاری و چــه از منظر بخش مســافری منجر به 
زیــان بخش خصوصی و خود شــرکت راه آهن شــده اســت. زمانــی که خرابی 
لکوموتیوهــا در بالک اتفاق می افتــد، لکوموتیو دیگری باید به صورت منفرد 
بــه آن بالک اعزام شــود و قطار فــوق را امداد نماید. ایــن موضوع عالوه بر 
افزایش زمان سیر آن قطار، منجر به تداخل برنامه های دیگر قطارها می شود 
ضمن اینکه لکوموتیو دیگر که برای امداد قطار معیوب اعزام می شــود نیز از 
ســیر دیگر قطارها باز می ماند. بدیهی اســت تمامی این موارد عدم النفع برای 

مالکین لکوموتیو، واگن های باری و مسافری را به دنبال دارد.  
در سال 1399 بیش از 400 نوع خرابی در لکوموتیوها ثبت شده است که 
بیش از 21 هزار مرتبه لکوموتیوها را متوقف ساخته است. بیش از 70 درصد 
ایــن خرابی هــا مربــوط به خرابی های برقی و موتوری می باشــد کــه هر خرابی 
بــه طور متوســط در حــدود 1 ســاعت و 23 دقیقه هر لکوموتیــو را متوقف 
ســاخته اســت. با احتســاب اجاره ســاعتی هر لکوموتیو و با احتساب میزان 
خرابی های ثبت شده، تنها در سال 1399، به صورت میانگین عددی در حدود 
40 میلیارد تومان خسارت مستقیم به دلیل خرابی ها و توقفات لکوموتیوها 
مســتقیمًا به راه آهن و شرکت های مالک لکوموتیو وارد شده است. این تنها 
خرابی لکوموتیو است و تبعات عدم النفع این خرابی ها برای سه ضلع مالکین 
لکوموتیــو، مالکین واگن هــای باری و مالکین واگن های مســافری رقم قابل 
توجه تری اســت. در بخش مسافری تأخیرات ناشی از خرابی ها، سبب کاهش 
رضایت مســافران می شــود و در بلندمدت، دیدگاه آنها را نســبت به عملکرد 
حمل و نقل ریلی تغییر می دهد. تغییر نگرشــی که نســبت به راه آهن صورت 
می گیــرد بــه راحتی قابل تغییر نیســت و در بلندمدت کاهش مســافران را به 
دنبال دارد. این کاهش مســافر بعضًا به صورت مســتقیم و بعضًا به صورت 
غیر مســتقیم صورت می گیرد. کاهش مسافر به صورت غیر مستقیم غالبًا از 

طریق انتقال تجارب نامناسب مسافران قبلی به سایرین رخ می دهد.
دربخش باری نیز به همین صورت اســت. زمانی که لکوموتیو به هر دلیلی 

مشکل پیدا می کند، به صورت میانگین حدود 30 الی 50 واگن متصل به آن 
از ســیر بــاز می مانند. در نتیجه عدم النفع حاصــل از آن گریبان مالکین واگن، 
لکوموتیو و شرکت راه آهن و صاحبان بار را خواهد گرفت. با افزایش خرابی ها، 
بهره وری واگن های باری در سطح شبکه کاهش می یابند و از جذابیت حمل و 

نقل ریلی بار کاسته می شود.
جذابیــت بــرای ورود به حــوزه حمل و نقــل ریلی برای ســرمایه گذاری که 
بخواهد ســرمایه خود را در حوزه باری ریلی تزریق کند وابســته به سیر روزانه 
واگن ها و نرخ حمل بار می باشــد. با کاهش ســیر ناشی از مشکالت لکوموتیو 
در کشــور و در نتیجه کاهش درآمد واگن های باری، ســرمایه گذاران به سمت 

صنایع جایگزین از جمله حمل و نقل جاده ای روانه خواهند شد.
حال راه حل این چالش بزرگ چیست؟

شــرکت راه آهــن بــه عنوان متولــی ســیر لکوموتیوهای بخــش خصوصی 
و دولتــی می توانــد گام هــای مهمــی در راســتای کاهش این احســاس کمبود 
لکوموتیو بردارد. یکی از این گام ها تحلیل مشــکالت و خرابی ها لکوموتیوها 
می باشــد. در همین راســتا باید کمیته ای متشکل از نمایندگان اداره کل سیر و 
حرکت، نمایندگان اداره کل کشــش، نمایندگان شــرکت های مالک لکوموتیو، 
نمایندگان شرکت های پیمانکار تعمیراتی، خبرگان در حوزه لکوموتیو، خبرگان 
دانشگاهی در حوزه لکوموتیو، نمایندگان سازندگان و مونتاژکنندگان لکوموتیو 
داخلی، نمایندگان سازندگان داخلی و واردکنندگان عمده قطعات و تجهیزات 
لکوموتیــو با هدف افزایش ســیر لکوموتیوها تشــکیل شــود و از روش های 
مختلف عارضه یابی از جمله RCA1 و دیگر روش های مشابه استفاده نموده 

تا خرابی ها کاهش و سیر لکوموتیوها در شبکه افزایش یابد.
در این تحلیل ها که باید بر اساس استفاده از لکوموتیوها در نواحی مختلف 
راه آهن  باشد، مشخص می شود این لکوموتیوها در چه نواحی و به چه علت 
خراب شــده اند و راه حلی برای توزیع مناســب لکوموتیوها به منظور کاهش 

خرابی ها اندیشیده شود.
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تغییر مهمی که می بایســت در حوزه سیاست گذاری در راه آهن انجام شود 
این اســت که راه آهن، باقی لکوموتیوهــا )70 درصد( را که در مالکیت دولت 
قرار دارند به بخش خصوصی واگذار نمایند. اساسا بخش خصوصی به دنبال 
افزایش بهره وری و درآمدزایی اســت و یقینا به نحو بهتری تعمیر و نگهداری 

را انجام خواهد داد.
اســتفاده از سیستم تشــویق و تنبیه برای پیمانکارهای تعمیراتی بر اساس 
عملکرد لکوموتیوهایی که در دســت تعمیر دارند روشــی اســت که می تواند 
لکوموتیوهــا را از وضعیــت اســفبار فعلی نجــات دهد. با اجــرای این روش، 
پیمانکارانــی بــا کیفیــت باالتر و همچنیــن خرابی  لکوموتیو کمتــری خواهیم 

داشت.
استفاده از سیستم تشویق و تنبیه برای نواحی در بهره برداری از لکوموتیوها 
نیز یکی از موضوعاتی اســت که می تواند منجر به دقت بیشتر در بهره برداری، 
کاهــش خرابی ها و افزایش بهره وری لکوموتیوها گردد. این موضوع از طریق 
دفتر مدیریت عملکرد در شرکت راه آهن، قابل انجام است. تامین مشوق های 
مالی برای افزایش خرید لکوموتیو توســط شــرکت های ســرمایه گذار ازســوی 
راه آهــن بــا هماهنگی وزارتخانه های ذیربط نیز از موضوعاتی اســت که منجر 
بــه بهبود وضعیت فعلی لکوموتیوها خواهد شــد. ایجــاد فضایی برای ورود 
شــرکت های دانش بنیان و ســازندگان مطرح قطعات در کشور به منظور تولید 
و افزایش کیفیت قطعات برای لکوموتیوها با اســتفاده ظرفیت های حمایتی 
توسط وزارت صمت نیز منجر به افزایش کیفیت لکوموتیوهای مورد استفاده 
خواهد شد. موضوع ایجاد هماهنگی شرکت راه آهن با اتاق بازرگانی و وزارت 
صمت و گمرکات کشور به منظور تسریع در واردات قطعات مهم لکوموتیوها 
و همین طور ایجاد هماهنگی به منظور دور زدن تحریم ها و واردات قطعات 
بــا کیفیت در لکوموتیوها نیز می بایســت در دســتور کار شــرکت راه آهن قرار 
بگیرد. ایجاد نقدینگی و مشوق های مالی برای افزایش خرید لکوموتیو توسط 
شــرکت های مالــک لکوموتیو فعلــی و مالکین واگن توســط راه آهن با ایجاد 
هماهنگــی با وزارتخانه های زیربط نیز از موضوعاتی اســت که منجر به بهبود 

وضعیت فعلی لکوموتیوها خواهد شد.
موضوع مهمی که این روزها شــرکت های مالک لکوموتیو را تحت الشعاع 
قرار داده اســت، تأخیر شــرکت راه آهن در پرداخت معوقات آن ها اســت که 
منجر به ایجاد مشــکل نقدینگی برای این شــرکت ها شــده و در همین راستا 
شرکت های مالک لکوموتیو نیز توان پرداخت معوقات پیمانکاران را ندارند که 

فوراً باید مورد بازنگری قرار بگیرد.
اســتفاده از ظرفیت های نرم افزاری در اداره کل ســیر و حرکت راه آهن برای 
تشــکیل بهینه قطارها و در نتیجه بهبود ســیر لکوموتیوهــا نیز گامی مهم در 

جهت بهبود بهره وری لکوموتیوهای موجود می باشد.
توزیــع لکوموتیوهــای با خرابی کمتر در نواحی پرتــردد از جمله نواحی یزد، 
اصفهان، هرمزگان، شرق، خراسان، تهران و لرستان که بیشترین میزان توقفات 
را بــه خود اختصاص داده اند بــه این دلیل که حجم ترافیک باری این مناطق 
زیاد اســت و با خرابی لکوموتیو در این نواحی آثار آن، شــبکه را تحت تأثیر 
قــرار خواهد داد. برنامه ریزی شــرکت راه آهن برای ایجاد مشــوق های مالی با 
بهره گیــری از تجارب موفق کشــورهای مختلــف برای واردات و داخلی ســازی 
لکوموتیوهــای برقی و لکوموتیوهای هیبرید )برقــی- دیزلی( و هیدروژنی که 
منجر به دگرگون نمودن فضای فعلی صنعت حمل و نقل ریلی و لکوموتیوها 

خواهد شد.
تشکیل کمیته ای با حضور نمایندگان عالی رتبه شرکت راه آهن، شرکت های 
ســازنده و شــرکت های مالــک لکوموتیــو بــه منظــور تســریع در بازســازی 
لکوموتیوهای از گردش خارج شده فعلی و به کار گرفتن تمام ظرفیت ها برای 
بازگرداندن این لکوموتیوها به ســیر که منجر به افزایش تعداد لکوموتیوهای 

فعلی و در نتیجه سیر مطلوب تر واگن های باری در شبکه ریلی خواهد شد.
نظارت دقیق و افزایش نقش حاکمیتی شــرکت راه آهن بر وضعیت فعلی 
پیمانکاران تعمیراتی و تصویب دستورالعمل ها و آیین نامه های مرتبط جهت 
افزایــش کیفیــت تعمیــرات لکوموتیوها نیــز از موضوعات مهمی اســت که 

افزایش سیر لکوموتیوها را در پی خواهد داشت.

تعداد لکوموتیوها در سال 1399

 تعداد لکوموتیو مانوریماه
در سرویس

 تعداد لکوموتیو باری+
تردد در سرویس

 تعداد لکوموتیو مسافری +
محلی در سرویس

 تعداد لکوموتیوجمع در سرویس
در گردش

124329127580644فروردین

123329131583655اردیبهشت

122310130562648خرداد

121302126549638تیر

121296117534625مرداد

119311105535616شهریور

11830099517604مهر

12029798515603آبان

12230995526608آذر

12330095518602دی

12030296518595بهمن

120305108533611اسفند

4733افت تعداد

5%8%درصد افت تعداد
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