
“پرونده گفت وگو با رئیس کارگروه لکوموتیو”

حال لکوموتیوها خوب نیست

عدم ورود نقدینگی به بخش لکوموتیو

بــا مجتبــی لطفی، رئیس کارگروه لکوموتیو انجمن صنفی شــرکت های حمل و نقل ریلی در خصوص وضعیت لکوموتیو در ســال های اخیر گفت و گویی داشــته ایم. 

وی با ابراز نگرانی در خصوص کمبود لکوموتیو بیان کرد: در حال حاضر مشــکل اصلی در شــبکه ریلی موضوع لکوموتیو اســت. زیرا در کشــور لکوموتیو گرم و آماده به 

کار کم است و تعداد زیادی از آن ها به دالیل مختلف ازجمله کمبود قطعات برای تعمیر متوقف شده اند. اگر علت آن را ریشه یابی کنیم به این خواهیم رسید که در 

سال های ۹8 و ۹۹ تالش زیادی کردیم تا مسئوالن مربوطه را توجیه کنیم که نرخ لکوموتیو منطقی نیست. به عبارت دیگر اقتصاد لکوموتیو صحیح نبود و تالش هایی 

که کرده ایم اواخر سال ۹۹ تا اندازه ای به نتیجه رسید. ادامه گفت و گو را بخوانید: 

وضعیت لکوموتیوداران و مطالبات آنان با توجه 
چگونه  است  بی توجه  آن  به  راه آهن  این که  به 

است؟
در ســال های 97 و 98 ما با یک شیوه نادرست 
کار کردیم به طوری کــه درآمد لکوکموتیو از هزینه 
آن کمتر بود. بنابراین تعداد زیادی از مالکان دولتی 
و خصوصی هزینه الزم برای نگهداری لکوموتیو را 
نداشتند و سرویس های نگهداری الزم عقب افتاد 
کــه نتیجه آن را از اوایل 1400 شــاهد هســتیم و 
تعداد زیادی لکوموتیو متوقف شــده اســت. اگر 
بخواهــم آمــاری در این حوزه ارائه کنــم از حدود 
150 لکوموتیــو بخــش خصوصــی، 35 دســتگاه 
کامال متوقف شــده اند. وضعیت خیلی شــدیدتر 
این اتفــاق در بخش لکوموتیوهــای دولتی افتاد. 
زمانی که نقدینگی وارد صنعت نشود نتیجه ای جز 

این نخواهد داشت.
در اواخر ســال 99، نظــرات بخش خصوصی و 
دولتــی به هم نزدیک تر شــدند و نــرخ  لکوموتیو 
مقداری واقعی تر شد. اما در بخش لکوموتیوهای 
بخش خصوصی با مشــکل جدیدی مواجه شدیم 
کــه دیگر بحث نــرخ، موضوع اصلــی در صنعت 
لکوموتیو نبــود. موضوع اصلی مطالبات و کارکرد 
اســت. بهمــن 99 توافقاتــی بــا راه آهــن صورت 
گرفت تا لکوموتیوهای خصوصی نیز متناســب با 
کارکردشــان ماننــد واگن و خط مطالبــات خود را 
دریافــت کنند. فقط 3 ماه بــه این موضوع عمل 
شــد و بعد دیگر اســتمرار نیافت، در نتیجه حجم 
مطالبات بخش خصوصی مجددا زیاد شــد و این 
امــر باعــث کمبود نقدینگی بخش خصوصی شــد 

در حالی کــه ر وش خرید و تدارک در کشــور تغییر 
کرده و عمدتا نقدی شده اند. در حال حاضر چون 
تورم وجود دارد کســی به صــورت اعتباری خرید و 
فروش انجــام نمی دهد. با ضعف نقدینگی همان 
مشــکالت به شــکل دیگری ظهور کرده است و ما 
در چاله ای افتاده ایم که نمی توانیم لکوموتیوها را 
به شــبکه بازگردانیم و این کمبود لکوموتیو باعث 
شــده اســت ضرر جمعی کنیم که این ضرر شامل 
صاحبــان واگن، صاحبان بــار و حتی خود راه آهن 

که حق دسترسی دریافت می کند نیز شده است.

مطالبات شرکت ها از راه آهن چه مبلغی است؟
مطالبــات شــرکت ها نزدیــک بــه 700 میلیارد 
تومان اســت. بحث ما همیشــه این بوده که بهتر 
است این مطالبات دو تا سه ماه باشد اما در حال 
حاضر به حدود 7 ماه رســیده اســت و این رقم با 
در نظر گرفتن اوراقی اســت که داده شــده است و 
به هیچ عنوان وضع مناســبی نیســت. وقتی پول 
وارد صنعــت لکوموتیو نشــود باعث مشــکالتی 
می شود که راه آهن هم با آن روبه رو است و وقتی 
نرخ لکوموتیو درســت نباشــد درآمد راه آهن هم 
مناسب نخواهد بود و نمی تواند خود را اداره کند. 
همه پیمانکارانی که در قرارداد با بخش لکوموتیو 
هســتند در شــرایط بســیار بدی قراردارند. در این 
میــان خبر خوبی که وجود دارد، این اســت که در 
مذاکراتــی که از جانب راه آهن با مالکان لکوموتیو 
انجام شــده اســت چنــد نکته مثبت وجــود دارد 
و آقای دکتــر صالحی مدیرعامل شــرکت  راه آهن 
ج.ا.ا کامال واقف شــدند که مشکل اصلی امروز ما 

لکوموتیو اســت و قول هایی دادند که به تعهدات 
راه آهــن و مطالبــات پیمانــکاران هر چــه زودتر 
رسیدگی شود. در حال حاضر هم بیش از 100 روز 
اســت هیچ پولی به مالکان لکوموتیو داده نشده 
است و ما هم انتظار نداریم راه آهن از درآمد خود 
بــه مالکان لکوموتیو کمک کنــد البته این، انتظار 
دوری نیســت زیــرا راه آهــن بــه نوعــی مانند پدر 
خانواده شبکه ریلی است و شرکت انتفاعی نیست 
بلکه شرکتی دولتی است با وظایف حاکمیتی ولی 
هیچ کس چنین انتظاری ندارد و انتظار داریم پول 
خودمان را بدهند. باید تاکید کنم که در این مدت 
کــه مطالبات بخــش خصوصی به تعویــق افتاده 
لکوموتیوها ســیر داشتند و بخشــی از درآمدشان 
هم توســط راه آهن وصول شده که حداقل انتظار 
مــا این اســت همــان بخشــی که وصول شــده را 
پرداخــت کنند. مدیرعامل راه آهن هم بر این باور 
هستند که نباید پولی که متعلق به راه آهن نیست 
با پــول راه آهن مخلوط  شــود. این یک مشــکل 
خود ساخته است و راه آهن نباید پولی که متعلق 
به خودش نیســت را دریافت کند و در جای دیگر 
هزینــه کنــد و در این میان شــرایطی پیش آید که 
لکوموتیــوداران بــرای نیازهــای اولیه خــود دچار 
مشکل شوند. عالوه بر این که در روابط اقتصادی 
بــه هر دو طرف ضرر و زیان وارد می شــود. زمانی 
راه آهن سود می برد که این لکوموتیوها سیر کنند. 
از اواخر ســال 99 که این مشــکالت پیش آمد، به 
این نتیجه رســیدیم خودمان مســتقیما با مالکان 
واگن هــا قــرارداد ببندیم. برای ایــن موضوع هم 
ابتــدا اخذ مجوز از شــرکت راه آهن مطرح بود که 
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خوشــبختانه راه آهن با صــدور این مجوز موافقت 
کــرد، ولــی واقعیت این اســت کــه اگر بــا مالکان 
واگن ها قرارداد ببندیم همیشــه در این بازی، یک 
طرف سومی هم وجود دارد که راه آهن است، چون 
لکوموتیــو و واگن در اختیــار راه آهن قرار دارد. در 
این قرارداد، سرمایه در دست شخص سومی است 
کــه بهره بــرداری را انجام می دهــد. به همین دلیل 
خواســتاریم قرارداد ســه جانبه ای بین ما و صاحب 
واگن باشــد و راه آهن نقش نظارتی داشــته باشد. 
وقتــی راه آهن در انعقــاد قراردادها کمکی نکند در 

نتیجه پیشرفتی هم حاصل نخواهد شد.

کمک راه آهن به چه صورتی می تواند باشد؟
در ســال های 94 و 95 بــا وجود عــدم رضایت 
طرفیــن، بــا اعمــال اجبار و دســتور راه آهــن، این 
قراردادها اجرایی شد. راه آهن ابزارهای زیادی برای 
فشــار به واگــن داران و صاحبــان لکوموتیو دارد و 
به  عنوان شــخص ســوم بر همه چیز نظــارت دارد، 
اما در حال حاضر راه آهن کامال از این مسئله شانه 

خالی می کند.

آیا این از وظایف راه آهن است که به عنوان نهاد 
حاکمیتی نظارت داشته باشد؟ 

در این خصــوص به صراحــت وظایف مکتوبی 
وجــود نــدارد، ولــی هــم وظایــف نوشــته و هــم 
نانوشــته داریــم. از طرفی اختیــار حرکت لکوموتیو 
با راه آهن اســت و باید مقــررات راه آهن را رعایت 
کرد و نمی تــوان آن را نادیده گرفت. این مذاکرات 
همچنــان ادامــه دارد و باید به این ســمت برویم 
چــون در نهایت این به نفع همــه ازجمله راه آهن 
نقدینگــی و  اصــالح گــردش  مــا  اســت. هــدف 
شفاف ســازی روابط قراردادی اســت. خوشبختانه 
مالکان واگن عالقه بیشتری به این موضوع نشان 

می دهند.

آیا در حال حاضر به دلیل کمبود لکوموتیو بار روی 
زمین مانده است؟

میــزان حمــل و نقــل بــار راه آهــن بــه میــزان 
ســال های قبــل نیســت و افــت داشــته اســت. 
لکوموتیوهــای بخش خصوصی هــم از 32درصد 
باری که ســال قبل حمــل می کردند در حال حاضر 
بــه 37/5 درصــد رســیده اند و با افزایــش همراه 
بوده انــد چــون لکوموتیوهــای راه آهــن بیشــتر از 
لکوموتیوهای بخش خصوصی متوقف شده است. 
بخــش خصوصی لکوموتیوهــای کمتری از راه آهن 
دارد، امــا مدتی اســت که تعــدادی لکوموتیوهای 

جدیدی اضافه کرده با این حال متاســفانه تعدادی 
از لکوموتیوهای این بخش نیز متوقف شده است.

مدیریت جدید راه آهن درباره این که لکوموتیوها 
خاصی  نظر  بسپارند،  خصوصی  بخش  به  را 

داشتند؟
خیــر. تا امــروز صحبتــی در این مــورد صورت 

نگرفته است.

در  ناوگان  نوسازی  با  رابطه  در  خصوصی  بخش 
سال جدید چه اقداماتی انجام داده است؟ 

بازســازی  و  نوســازی  متاســفانه فعالیت هــای 
کــم شــده اســت. هزینه هــا در بخــش خصوصی 
اولویت بندی دارند و اولین هزینه هایی که برداشت 
می شــوند، هزینه هــای بهره بــرداری اســت ماننــد 

ســوخت، روغــن و... بعــد از آن هزینه های جاری 
مدنظر اســت مانند نگهداری و هزینه های ضروری 
و حقــوق کارمنــدان و در آخــر هزینــه تعمیرات و 
بعد از آن هزینه بازســازی و نوسازی مطرح است.

بدیهی است زمانیکه پرداخت ها کفایت امور جاری 
را نمی کند،هیچ شــرکتی قادر به هزینه کردندر امور 

بازسازی و نوسازی نخواهد بود.

ثبت سفارشات به چه صورت است؟ آیا برای وارد 
کردن قطعات مشکلی دارید؟  

هیچ یک از شــرکت ها با تولیــد داخل مخالفتی 
ندارنــد. تهیــه قطعات از خــارج از کشــور بیش از 
حد دشــوار و گران اســت و اگر مشــابه داخلی آن 
موجود باشــد هرگز شــرکتی به دنبال خرید خارجی 
نمی رود. ولی متاسفانه در کشور ما عده محدودی 

که شــرکت های بزرگی هــم ندارند، پرچم ســاخت 
داخل را در دســت گرفته اند و می گویند همه چیز 
باید ساخت داخل باشد، اما واقعیت این است که 
آن ها توانایی الزم را ندارند. متقابال در تولید بعضی 
محصوالت داخلی به خوبی عمل شده است، مانند 
باتری هــای لکوموتیو و انــواع فیلترها و... ولی این 
موضوع عمومیت ندارد و با این  کار به جای کمک 
تیشــه به ریشــه یکدیگــر می زنیم. در این شــرایط 
انجمــن باید به طور موثر عمــل کند. در انجمن کار 
فرمایی یک ســری تولیدکنندگان وجود دارند که اگر 
افــراط نکنند در صنعــت داخل توســعه به وجود 
می آیــد. ما در نگهــداری، بازســازی و تجهیزات در 
ایران خیلی قوی هستیم و شرکت های زیادی از این 
محل امرار معاش می کنند. مشکل دیگری که وجود 
دارد این اســت که برخی تولیدکنندگان تجهیزاتی را 

که تولید می کنند بســیار گران عرضه می کنند مانند 
ذغال تراکشــن. تولیدکننده گرافیــت آن را از خارج 
از کشــور وارد می کنــد و بعد از فرآینــد تولید آن را 
می فروشــد و نبایــد قیمــت تمام شــده از مشــابه 
خارجی فاصله زیادی داشته باشد و بیشتر شود زیرا 
مصرف کننــده نمی توانــد کار را مدیریت کند. از این 
دست مشکالت زیاد داریم. عموما تولیدکنندگان ما 
تولید کنندگان خوبی هستند، اما این کار در مقیاس 
بزرگ اقتصادی به صرفه اســت و نمی توان به تولید 
هر چیــزی افتخار کرد، زیــرا می تواند یک تله بزرگ 
باشد که بخواهند همه چیز را خودشان تولید کنند. 
در نهایــت نبایــد شــعار تولید داخــل خود،مانع 
توســعه ناوگان ریلی کشور و توســعه حمل و نقل 
ریلی شود بلکه باید کمک و همسو با توسعه حمل 

بار و مسافر در راه آهن باشد.
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