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فصلنامه انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته
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مجتبی لطفی
رئیس کارگروه لکوموتیو انجمن

بزرگ ترین مشکل شرکت های مالک لکوموتیو، مشکل 
مالک  شرکت های  مطالبات  متأسفانه  است.  نقدینگی 
لکوموتیو به موقع پرداخت نمی شود و در حال حاضر با 7 
ماه تأخیر به آن ها پرداخت می شود. موضوع دوم؛ موضوع 
ناپایدار اقتصادی، اصالح  نرخ است که به دلیل شرایط 
نرخ معموالً زمان بر است و در عین  حال، تابع قاعده ی 
خاصی نیست و این مسأله باعث ایجاد چالش هایی در 
این صنعت می شود. ساختار قرارداد و موضوعات مربوط 
هم،  شده  تحمیل  بخش  این  به  اخیراً  که  مالیات  به 
چالش سوم این بخش است. اخیراً مشکالت مالیات بر 
ارزش افزوده هم بر دایره ی مشکالت این بخش اضافه 

حمل ونقل ریلی امروز با چالش های فراوانی مواجه است. این صنعت که در دنیا به نام صنعت سبز شهرت دارد، بنا به دالیل 
متعدد در چند سال اخیر با کاهش سیر و درآمدزایی مواجه شده است و مع االسف این روند همچنان ادامه دارد. بر اساس آمار در 
8 ماهه ی نخست امسال، حمل ونقل ریلی باری با کاهش 8.5 درصدی مواجه بوده است. کمبود لکوموتیو، مظنون ردیف اول این 
کاهش آمار و درآمد است. مجتبی لطفی، مدیرعامل شرکت کاوان ریل صنعت نیرو و رئیس کارگروه لکوموتیو انجمن در گفت وگو با 
ندای حمل ونقل ریلی، با تأکید بر کمبود نیروی کشش و لکوموتیو، بر این باوراست که تأمین نیاز صنعت به  یک باره میسر نیست و 

هم زمان با تزریق ناوگان جدید، باید از فضا و موقعیت به وجود آمده برای نوسازی لکوموتیوهای متوقف شده استفاده کرد.

الزام به نوسازی ناوگان، هم زمان 
با ورود لکوموتیوهای نو

بــرای  لکوموتیــو  مالــک  شــرکت های 
تعمیــر و نگهــداری لکوموتیوهــای خــود بــا 

ــتند؟ ــه هس ــکالتی مواج ــه مش چ

این  به  افزوده  ارزش   بر  مالیات  درحالی که  است.   شده 
پرداخت  به  ملزم  آن ها  نمی شود،  پرداخت  شرکت ها 
به  مضاعفی  درصدی  فشار 9  یک  این گونه  و  هستند 
این بخش تحمیل  شده است. این مسأله مشکل بسیار 
پیچیده ای را به وجود آورده و با وجودی که شرکت ها و 
مالکان لکوموتیو سودآوری آن چنانی ندارند، باری مضاعف 

بر دوش ایشان تحمیل کرده است.

در راسـتای رفع مشـکل نقدینگـی در بخش 
لکوموتیو چـه پیشـنهادی می دهید؟

این بخش توجیه ندارد و راه آهن پول خدمات آن ها را 
با تأخیر می پردازد. درحالی که این پول مربوط به درآمد 
شرکت های مالک لکوموتیو است و شرکت ها اغلب پیش 
در  کرده اند.  ارائه  خدماتی  و  هزینه  را  آن  دریافت،  از 
واقع این درآمد، حاصل سیر لکوموتیوهای شرکت های 
خصوصی است. بارها راه آهن قول داده که زمان تأخیر را 
به حداقل برساند. امسال تابستان هم گشایش هایی شد، 
اما متأسفانه از پاییز همه  چیز به روال سابق برگشت و 
این گونه شد که برخی شرکت ها در مدیریت مالی خود 
به مشکل برخورده و توان پرداخت به موقع هزینه هایی 
مانند حقوق کارکنان خود را از دست دادند. با این اوصاف 
هزینه های تعمیر و نگهداری لکوموتیوها هم با تأخیر 
طوالنی مواجه خواهند شد که نتیجه ی آن، توقف سیر 

لکوموتیو یا کاهش کیفی سرویس ها خواهد بود.
شرکت های مالک لکوموتیو انتظار ندارند پرداخت ها به روز 
شود. ولی تأخیرهای 7 و 8 ماهه هم ناعادالنه و غیر قابل  
تحمل هستند. این شرکت ها انتظار دارند هم زمان با واریز 
پول به  حساب راه آهن، هزینه ی خدمات خود را دریافت 
کنند. این در حالی است که تأخیرهای فعلی برای فعاالن 
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موضوع  تحریم ها،  تشدید  و  داریم  که  شرایطی  با 
سرمایه گذاری برای لکوموتیوهای جدید تضعیف  شده 
است و جذابیت چندانی ندارد. اما بعضی از شرکت های 
بخش خصوصی همچنان در قبال سیاست های کالن 

خودشان این امر را دنبال می کنند.
مواد  بزرگی که در حمل  اهداف  با  مبارکه  فوالد  مثالً 
الگوهای  از  فارغ  است،  کرده  طراحی  خود  اولیه ی 
اقتصادی یا توجیه اقتصادی، سفارش خرید 50 دستگاه 
لکوموتیو را داده است. شرکت های خصوصی از این  دست 
هستند که جمعاً تعداد تقریبی 100 دستگاه لکوموتیو 
سفارش داده اند. هرچند این روال مثبت است و به افزایش 
ناوگان می انجامد، اما گر نتوانیم هم زمان با ورود ناوگان نو، 
لکوموتیوهای راکد که نیازمند تعمیر هستند را به شبکه 

توقف لکوموتیوها یکی از عوامل اصلی کاهش سیر در 
بخش ریلی است. بر اساس آماری که داریم، در 8 ماهه ی 
اول سال، 8.5 درصد سیر در ریل نسبت به زمان مشابه 
در سال 1400 هم  است.  پیداکرده  قبل کاهش  سال 
نسبت به سال 99 کاهش را تجربه کردیم. این در حالی 
است که درآمدهایی را می توانستیم به دست بیاوریم. اما 
متأسفانه فرصت های اقتصادی و حمل ونقل ریلی از دست 

رفت و آمار همچنان ریزشی است. بر اساس آمارگیری که سال قبل انجام شد، متأسفانه 
نتوانستیم تغییری در کاهش این آمار به وجود بیاوریم. 
نتوانستیم پیشرفتی در سیر لکوموتیو داشته باشیم و 
همچنان بخش قابل توجهی از لکوموتیوی های دولتی 
و خصوصی متوقف  شده و امکان بازگشت به شبکه ی 

ریلی نیافته اند.
بر اساس تخمین های زده  شده در 8 ماهه ی نخست سال، 
حدود 1 هزار میلیارد تومان درآمد شبکه ی ریلی را از 
دست  داده ایم. در سال گذشته هم نسبت به سال 1399 
هزار میلیارد تومان درآمد بخش ریلی کاهش پیدا کرد. 
در حالی که فقط در 8 ماهه ی نخست امسال، این میزان 
کاهش درآمد که در حمل ونقل شبکه به وجود آمده است، 
تا پایان سال افزایش پیدا خواهد کرد. این درآمدی است 
که اگر ما باری را به  اندازه ی سال قبل حمل می کردیم و 
حتی افزایش نرخ نمی دادیم، می توانست درآمد مناسبی 
برای مالکان لکوموتیو، واگن و راه آهن باشد که متأسفانه 
از دست رفت. یکی از مهم ترین دالیل از دست رفتن این 

درآمد، همان توقف لکوموتیوهاست.

بر اساس آمار، بسیاری از لکوموتیوها، به دلیل 
آمار  آیا  شده اند.  متوقف   فنی  نقص  و  تعمیر 
جدید و دقیقی در مورد آن ها دارید؟ به نظر 
شما این میزان توقف چقدر به ضرر حمل ونقل 
ریلی و شرکت های مالک لکوموتیوها تمام  شده 

است؟

درعین حال توقف این تعداد از لکوموتیوها تا 
چه میزان سرعت و تعداد سفرهای ریلی اعم از 
باری و مسافری را تحت تأثیر قرار داده و کاهش 

داده است؟

روند فعلی صنعت لکوموتیو، دال بر است که 
و سرمایه گذاران  لکوموتیو  مالک  شرکت های 
قابل توجهی  سود  به  نه تنها  صنعت،  این  در 
نرسیده اند، بلکه در برهه هایی با زیان مواجه 
خواب  با  خود،  دستگاه های  توقف  با  و  شده 
سرمایه ی سنگین نیز مواجه شده اند. به نظر 
شما این مسأله چه تأثیری در کاهش جذابیت 

سرمایه گذاری در این صنعت خواهد داشت؟

بازگردانیم و حفظ کنیم، وارد چرخه ی باطلی شده ایم. 
در واقع ما هنوز نتوانستیم موضوع حفظ لکوموتیو را در 
این صنعت جا بیندازیم. با وجودی که مشکالت هر دو 
بخش دولتی ازجمله گردش نقدینگی پابرجا هستند، 
پرداخت نشدن به موقع مطالبات و نبود اعتبارات الزم 
برای تعمیرات، باعث تشدید شرایط شده است. با این  
وجود که شرایط دولت و بخش خصوصی یکسان است، 
اما به صورت کلی در بخش خصوصی هزینه ها کمتر و 
راندمان و بهره وری  باالتر است و عملکرد بهتر است. 
نمی توان مشکل کمبود در این بخش را با سفارش های 
کلی پوشش داد. بلکه باید به صورت ادواری و سفارش های 
با  این عارضه را حل کرد. بیشتر لکوموتیوها  سنواتی، 
مشارکت صنایع داخلی تولید می شوند )که صنایع داخلی 
را تقویت می کند(، تمایل چندانی به واردات نیست. اما 
همان طور که تأکید کردم، مهم ترین مسأله در این بخش، 
نگهداری و تعمیر لکوموتیوهاست. ضمن حفظ ناوگان 
موجود، برای تأمین نیاز کشور و دست یابی بخش ریلی 
به جایگاهش، باید روی ناوگان متوقف  شده هم کارکرد. 
به ازای خرید و اضافه کردن هر لکوموتیو نو، می توان 4 
تا 5 لکوموتیو متوقف را نیز به سیر بازگرداند. بنابراین؛ 
بهتر است روی لکوموتیوهای متوقف فعالیت کنیم و از 
این محل می توانیم 150 تا 200 دستگاه  لکوموتیو را به 
سرویس بازگردانیم و با خرید تدریجی لکوموتیو می توانیم 
مشکل نیروی کشش را به صورت منظم و پیوسته حل 

کنیم.
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