
گفتگو با مهندس مجتبی لطفی مدیرعامل شرکت البرز نیرو:

توسعه حمل و نقل ریلی
 نیازمند ایجاد مشوق های عملی 

و زودبازده است

ب��ه مناسبت هفت��ه حمل و نقل گفتگوی��ی با مهن��دس مجتبی لطفی، 
مدی��ر عامل شرکت الب��رز نیرو در خصوص توسع��ه حمل و نقل ریلی، 
سرمایه گ��ذاری درنوسازی ناوگان، ارتباط ریل به بنادر، ایجاد مشوق ها 
در سرمایه گذاری، خصوصی سازی ناوگان لکوموتیو و بازگشت راه آهن 
به وظیفه اصلی خود یعنی رگوالتوری و توسعه زیرساخت ها و موارد و 

چالش های دیگر داشته ایم، شرح کامل این گفتگو را بخوانید:

درخص�وص  لطف�ی  مجتب�ی 
ایج�اد ارتب�اط موث�ر حمل و نقل 
ریل�ی ب�ا حمل و نقل ج�اده ای و 
ریل�ی گف�ت: حمل و نق��ل در همه 
کشورها یک سیستم یکپارچه است 
و در همه کش��ورها ُمدهای مختلف 
زمینی، ریلی، دریایی و هوایی دارد. 
کش��ور ما به دلی��ل موقعیت خاص و 
استراتژیک در منطقه و اتصال آن از 
سمت جنوب به شاهراه های دریایی و 
انجام بیشتر واردات و صادرات کشور 
از این محور دارای بار ترانزیتی است، 
به همین دلیل حمل و نقل ترکیبی از 
اهمی��ت بیش��تری برخوردار اس��ت 

و بنادر مهم کش��ور به ش��بکه ریلی 
متصل ش��ده اند اما به ان��دازه کافی 
از ظرفی��ت آن اس��تفاده نمی ش��ود. 
مطالع��ات زی��ادی ص��ورت گرفته و 
ش��بکه حمل و نقل ریلی این آمادگی 
را دارد ت��ا با تجهیزاتی که در اختیار 
دارد بخش زیادی از بارهای صادراتی 
و واردات��ی را در داخل کش��ور حمل 
کند. اما برای ایفای نقش بیشتر نیاز 

به توسعه ناوگان و شبکه دارد.
وی س�خن از ایج�اد مش�وق 
ه�ای عمل�ی و زودب�ازده و نی�ز 
درآم�د جه�ت  و  ب�ار  تضمی�ن 
و  جدی�د  س�رمایه گذاری های 

نوس�ازی ن�اوگان ریلی ب�ه میان 
آورد و گف�ت: اقتص��اد حمل و نقل 
امروز با مشکالت بسیاری روبروست. 
در بحث سرمایه گذاری، این مشکالت 
دو چندان است. شرکت هایی که در 
گذشته سرمایه گذاری کرده اند امروز 
و  س��رمایه گذاری جدید  مش��کالت 
تامین س��رمایه ب��ا نرخ های جدید را 
ندارند و بیش��تر مش��کالت آن ها در 
خص��وص اداره س��رمایه گذاری های 
انجام شده و ایجاد اقتصاد حمل و نقل 
اس��ت تا بتوانند درآمد و سود داشته 
باشند. س��رمایه گذاری های جدید با 
توجه به تغییرات و نوس��انات ارزش 
ری��ال، در مقاب��ل ارزه��ای دیگ��ر، 
گ��ران تمام می ش��ود. ام��روز قیمت 
یک دستگاه واگن مس��افری، باری، 
لکوموتیو چندی��ن برابر قیمت چند 
س��ال گذش��ته اس��ت و عمال بدون 
مشوق اقتصادی که هزینه های مالی 
را کاه��ش ده��د س��رمایه گذاری ها 
توجیه اقتصادی ن��دارد. یعنی عالوه 

بر اینکه تامین س��رمایه باید صورت 
پذی��رد الزم اس��ت هزینه های مالی 
را ب��رای س��رمایه گذار کاهش دهیم 
در غیر این ص��ورت نمی توان انتظار 
داش��ت که سرمایه گذاری های بزرگ 
توسط بخش خصوصی صورت گیرد. 
وجود مش��وق ها اهمی��ت دوچندانی 
دارد و امیدواریم راه آهن که این کار 
را هدایت می کند بتواند مش��وق های 
بیشتری را برای سرمایه گذاری جلب 
کند. تالش های بسیاری در خصوص 
تبصره ۱۸ ش��ده است که امیدواریم 

نتیجه بخش باشد. 
اخی��را اقداماتی نی��ز در خصوص 
تبص��ره ۱۸ ص��ورت گرفت��ه و وارد 
فازه��ای عملیاتی ش��ده اس��ت و از 
طریق سیس��تم بانکی پول پرداخت 
ش��ده اس��ت و در مرحل��ه اول ب��ه 
ناوگان مس��افری تخصیص  نوسازی 
پی��دا ک��رده و نوس��ازی واگن های 

مسافری در اولویت اول است. 
ارائ�ه  خص�وص  در  لطف�ی 
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راهکارهای مناسب جهت افزایش 
ب�ار ترانزیت با توج�ه به موقعیت 
اس�تراتژیک کش�ور با عنایت به 
ایمنی باالی حمل و نقل ریلی بیان 
کرد: راه��کار در خصوص افزایش بار 
ترانزی��ت، توس��عه و افزایش ظرفیت 
ناوگان اس��ت و ش��بکه خط��وط در 
مسیرهای اصلی ترانزیتی وجود دارد. 
بخواهیم حمل بار ترانزیتی بیشتری 
داش��ته باشیم نیاز به ناوگان بیشتری 
داریم. ترانزیت مزایای بسیار و ارزش 
اقتص��ادی باالی��ی دارد، راه آهن اگر 
بتواند تع��داد واگن ها و لکوموتیوهای 
باری را افزایش ده��د احتمال اینکه 
بتواند در کریدورهای ترانزیتی، شرق 
ب��ه غرب و ش��مال- جن��وب بارهای 
ترانزیت��ی بیش��تری را ج��ذب کند 
بسیار است. اکنون ثباتی در سهم بار 
ترانزیتی وج��ود ندارد و باید جداگانه 
در خصوص ترانزیت س��رمایه گذاری 
انجام شده و ناوگان ترانزیتی تشکیل 
شود و ظرفیت آن در اولویت ترانزیت 
باش��د. امروز واگن یا لکوموتیو خاص 

بار ترانزیتی وجود ندارد.
مدیر عامل ش�رکت البرزنیرو 
در م�ورد نح�وه ایج�اد ش�رایط 
ب�رای س�رمایه گذاران  مناس�ب 
خصوص�ی در بخش ریل�ی برای 
بهره من�دی از مزی�ت یکس�ان ) 
توزیع مناس�ب و عادالنه ناوگان 
بخش خصوصی جهت بهره مندی 
از شرایط بار در کشور( گفت: در 
این بخش مش��کالت زی��ادی وجود 
ن��دارد زیرا اگر نگاه حمل و نقل ریلی، 
نگاه افزای��ش ظرفیت باش��د رقابت 
قاب��ل توجهی به دلیل کمبود ناوگان 
ریلی وجود ن��دارد. نگرانی که وجود 
دارد نگران��ی رقاب��ت می��ان بخش 
دولتی و خصوصی اس��ت به ویژه در 
حوزه لکوموتی��و که امروز حدود ۷۰ 
درص��د لکوموتیوها دولتی هس��تند. 
اما در بخ��ش خصوصی با خصوصی 
رقاب��ت خوب اس��ت. البت��ه ناگفته 
نماند که در بخش لکوموتیو به دلیل 
کمبود لکوموتیو، بس��تر رقابت میان 
بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد 
زیرا به تعداد کافی لکوموتیو نداریم و 
زمانی بحث رقابت جدی می شود که 

لکوموتیو بیش��تر از نیاز وجود داشته 
باشد. 

وی در خصوص ایجاد سازوکار 
بهره من�دی  درجه�ت  موثرت�ر 
س�ریع تر و ب�ا پیچیدگ�ی اداری 
از  خصوص�ی  بخ�ش  کمت�ر 
یارانه ه�ای دولت�ی ) م�اده 12 از 
س�ال 92 قوانینش مصوب شده 
اس�ت اما تا کنون ی�ک ریال هم 
اظهار  اس�ت(  نش�ده  پرداخ�ت 
کرد: ماده ۱۲ از اهرم های تشویقی 
خیل��ی خوب��ی اس��ت ک��ه معاونت 
توسعه و س��رمایه گذاری راه آهن آن 
را دنبال ک��رده و پروژه هایی معرفی 
ش��ده اما تا آنجایی ک��ه اطالع دارم 
هن��وز کس��ی پولی دریاف��ت نکرده، 
البت��ه طبق گزارش های داده ش��ده 
ب��ه زودی ب��ه انجام می رس��د. البرز 
نیرو دو پ��روژه معرفی کرده اس��ت 
ت��ا از محل صرفه جویی در س��وخت 
سرمایه گذاری های جدید انجام شود 
و همچنین س��رمایه گذاری های غیر 

اقتصادی ، اقتصادی تر شوند.
از  س�خن  لطف�ی  مجتب�ی 
با  تعمیراتی  واگ�ذاری دپوه�ای 
طرح ه�ای BOT  و غی�ره را به 
می�ان آورد و گفت: متاس��فانه در 
این زمینه پیش��رفتی دیده نمی شود 
و همچنان دپوهای تعمیراتی متعلق 

به راه آهن اس��ت و شیوه بهره برداری 
از آن ب��ه ص��ورت اجاره ب��ه بخش 
خصوص��ی اس��ت. راه آهن سیاس��ت 
جدی��د خوبی را پی��ش گرفته و آن 
شیوه این است که تعداد شرکت های 
تعمیر و نگهداری لکوموتیو را کاهش 
دهد. بنابراین نیازی نیست که دپوها 
را ب��ه ص��ورت پراکنده بی��ن تعداد 
زیادی ش��رکت تقس��یم کن��د، زیرا 
مدیریت آن س��خت اس��ت. برخی از 
شرکت ها همانند البرز نیرو خود اقدام 
به س��رمایه گذاری کرده تا دپویی را 

در این خصوص احداث کند. 
مدی�ر عام�ل ش�رکت الب�رز 
می�رو در انته�ای گفتگوی خود 
ب�ا دوماهنامه ن�دای حمل و نقل 
ریلی به عنوان سخن آخر گفت: 
مهمترین مشکل در حمل و نقل ریلی 
به هم ریخت��ن اقتص��اد حمل و نقل 
ریل��ی اس��ت. افزای��ش هزینه ه��ا از 
س��ال ۹۶ ت��ا امروز موجب ش��ده تا 
مش��کالت تدارکاتی خ��ود را نتوانند 
ح��ل کنند. هنگامیک��ه افزایش نرخ 
ارز ص��ورت می گیرد باید ش��رکت ها 
برای تطبیق شرایط خود ناچارا نرخ 
خ��ود را افزایش دهند اما راه آهن در 
خصوص افزایش نرخ ش��رکت ها دیر 
عمل می کن��د. امروز نرخ حمل و نقل 
ب��ا توجه ب��ه هزینه ه��ای موجود از 

نیست.  برخوردار  تناس��ب درس��تی 
وقت��ی هزینه ها افزای��ش می یابد به 
م��وازات آن نرخ ها نی��ز باید افزایش 

پیدا می کند و بالعکس. 
از مش��کالت دیگر این اس��ت که 
نقدینگ��ی الزم در سیس��تم تزریق 
نمی شود. وقتی نقدینگی الزم وجود 
ن��دارد و تزریق نمی ش��ود خیلی از 
هزینه ها با مش��کل روبرو می شود. ما 
این مش��کل را داریم به خصوص به 
واس��طه کمبود نقدینگی در راه آهن. 
راه آهن به عنوان یک کارفرمای بزرگ 
تمام قراردادهایی را که واگذار کرده 
یا واگذار می کن��د در پرداخت آن با 
نرخ های جدید مشکل دارد و توانایی 
پرداخت آن را ندارد. اخیرا گزارش��ی 
را به راه آهن داده ایم که نش��انگر آن 
بوده که شرکت های خصوصی مالک 
لکوموتی��و تنه��ا ۵۱  درص��د از پول 
خود را دریافت می کنند. این مشکل 
از گذش��ته وجود داش��ت تااینکه در 
ابت��دای س��ال ۹۶ بهب��ود یافت اما 
مج��ددا در انتهای س��ال ۹۶ جریان 
نقدینگی نتوانست خود را با افزایش 
نرخ ها اصالح کند. ادامه این شرایط 
مش��کالت جدی نقدینگ��ی را برای 
شرکت ها به همراه دارد. باید شرایطی 
را ایجاد کنند ت��ا صنعت حمل و نقل 

بتواند روی پای خود بایستد.  
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