
گفتگو با غالمرضا میالنلو، مدیرعامل شرکت فوالد ریل توس:

سرمایه گذاری در صنعت ریلی گره گشای 
مشکالت این بخش است

با بروز مجدد تحریم ها، ش��رکت های ریلی چالش های بس��یاری را تجربه کردند، در شرایطی که توسعه 
این صنعت از مهم  ترین شعار های دولت است، با کاهش نقدینگی و افزایش نرخ ارز و تحریم های تحمیلی 
مواجه بوده اند. سیس��تم حمل  و نقل ریلی برای ادامه راه نیاز به حمایت بیش از گذش��ته دارد و این امر در 
تم��ام دنیا متداول اس��ت، به گفته فعالین بخش حتی با وجود تولیدات داخل��ی نیاز به قطعات خارجی نیز 
هس��ت و  درصد هزینه های تعمیر و نگهداری به صورت ارزی اس��ت و حتی هزینه قطعات تولیدات داخل 
با افزایش نرخ ارز باال می رود که تامین نش��دن آن منجر به توقف تعدادی از واگن های مس��افری و باری 
و مخزن دار می شود زیرا هزینه های ارزی شرکت های حمل  و نقل ریلی چندین برابر شده و از نظر ریالی 
هم هزینه ها افزایش یافته اس��ت به همین دلیل اداره وضعیت موجود برای ش��رکت های حمل  و نقل ریلی 
مخاطره  انگیز و امکان تامین قطعات هم به شدت دشوار شده است، تورم شدید بر ناتوانی در سرمایه گذاری 
شرکت ها نیز تاثیرات منفی داشته است در همین خصوص گفتگویی با غالمرضا میالنلو، مدیرعامل شرکت 

فوالد ریل توس داشته ایم و به چالش های این بخش پرداخته ایم، با هم می خوانیم:

مختص�ری در رابطه ب�ا حوزه 
ه�ای فعالیت ش�رکت فوالد ریل 
ت�وس بفرمایی�د و بگویید هدف 
از تاسیس این ش�رکت چه بوده 
است و چه اهداف و برنامه هایی 

پیش رو دارد؟
ش��رکت فوالد ریل توس در سال 
ه��دف  و  گردی��د  تأس��یس   ۱3۹۰
اصلی از تأس��یس ش��رکت تأمین و 
حمل ریلی مواد اولیه مجتمع فوالد 
خراس��ان در گام اول و در بلند مدت 

دس��تیابی به بازارهای ب��ار داخلی و 
ترانزیتی با توس��عه و تجهیز ناوگان 

ریلی شرکت است.   
ش�رکا و س�هام داران شرکت 
فوالد ریل توس چه شرکت هایی 

هستند؟
س��هام داران ش��رکت ، ش��رکت 
تعاون��ی فوالدی��ار ب��ا ۵۱ درصد – 
ش��رکت راه آهن حمل و نقل با ۴۹ 

درصد می باشد. 
ش�رکت فوالد ری�ل توس چه 

خدمات�ی را ب�ه مش�تریان خود 
ارائه می ده�د و چه میزان بار را 

سالیانه حمل می کند؟
در س��نوات گذش��ته تقریب��ا ب��ه 
ط��ور میانگی��ن س��الیانه نزدیک به 
یک میلیون تن مواد معدنی توس��ط 
شرکت از معادن مختلف بارگیری و 
به فوالد خراس��ان حمل ش��ده است 
و در مقاطع��ی نی��ز در زمینه حمل 
محصوالت فلزی )شمش و ...( توسط 

شرکت حمل شده است .

ف�والد ری�ل ت�وس در زمینه 
ارتباط�ات و س�یگنالینگ چ�ه 
اقدامات�ی تا امروز انج�ام داده و 
چه برنام�ه هایی در این خصوص 

پیش رو دارد؟
در زمینه ارتباطات و س��یگنالیک 
طی 3 س��الی که ایس��تگاه راه آهن 
مجتمع دولتی س��نگ آهن سنگان 
در اختیار این ش��رکت بود و شرکت 
بعن��وان پیمانکار بهره ب��رداری بود، 
پرس��نل ش��رکت مس��تقر در سایت 
دردوره ه��ای آموزش��ی مربوطه که 
توس��ط راه آه��ن ج.ا.ا برگزار گردید 
ش��رکت نمودند و خوش��بختانه در 
ط��ول دوره پیمان��کاری تجربی��ات 
اجرایی و عملیاتی درحوزه ارتباطات 

و سیگنالیک حاصل گردید.
آیا شرکت  بفرمایید  جنابعالی 
نگه�داری  تعمی�رو  زمین�ه  در 
ن�اوگان فعالی�ت می کن�د و اگر 
فعالیت می کن�د با وجود تحریم 
ه�ا و نوس�انات ن�رخ ارز ب�ا چه 

چالش هایی روبرو است؟
در ح��ال حاض��ر ای��ن ش��رکت 
جهت تعمی��رات و حوزه نگهداری از 
استفاده  دارای صاحیت  پیمانکاران 
م��ی نمای��د و از طرفی ب��ا توجه به 
ن��و ب��ودن ن��اوگان ریل��ی در حال 
بهره برداری خوشبختانه هزینه های 
مضاعفی در این خصوص به ش��رکت 

تحمیل نگردیده است .
در زمین�ه نوس�ازی و خری�د 
ناوگان ریلی با توجه به نوسانات 
ن�رخ ارز و تحری�م ه�ا ب�ا چ�ه 

مشکالتی روبرو هستید؟
عمده مش��کات این ش��رکت در 
ح��ال حاضر با توج��ه به خرید ۲۰۰ 
دستگاه واگن روسی به صورت ارزی 
از سازنده می باشد که علیرغم اینکه 
راه آهن نوس��انات ارزی ق��رارداد را 
تضمین نموده اس��ت ول��ی در عمل 
پرداخت اقس��اط به علت نوس��انات 
ش��دید و ع��دم تأمین وج��ه ریالی 
و ارز م��ورد نیاز و ع��دم تائید فیش 
های اعتباری انتقال ارز توسط بانک 
مرکزی نزدیک به یک سال به تعویق 
افتاده که این مهم تمامی برنامه های 
مالی و اقتصادی شرکت و همچنین 
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ارائ��ه فعالی��ت ش��رکت را به چالش 
کشیده است .

مهمترین اقدامات در خصوص 
رشد بهره وری حمل و نقل ریلی 
چیست و انجام  این امر بر عهده 
بخ�ش خصوصی اس�ت یا بخش 

دولتی؟ توضیح بفرمایید.
اگ��ر در بخش دولت��ی بهره وری 
و رشد ش��اهد بودیم اکنون بایستی 
در زمره ش��رکت های پیشرو در این 
صنعت با گذشت بیش از ۸۰ سال از 
این صنعت در کشور می بودیم . قطعاً 
ورود ش��رکت های موفق و قدرتمند 
خصوص��ی در کنار حمای��ت دولتی 
و سیس��تم های حمایتی، تش��ویقی 
س��رمایه گ��ذاری در این صنعت می 
توان��د گره گش��ای مش��کات حال 
حاض��ر این صنعت باش��د ، از طرفی 
توس��عه و تجهیز زیر س��اخت های 
اولیه و استفاده از تکنولوژی روز این 
صنعت و انتقال تجربیات کشورهای 
موفق در این حوزه مثمر ثمر خواهد 

بود .
تخلیه و بارگیری بار در حمل و 
نقل ریلی با چه چالش هایی رو به 
روست و چه تاثیری در افزایش یا 
کاهش  بهره وری خواهد داشت؟

عدم تناسب در تخلیه و بارگیری 
همواره در ش��بکه حمل و نقل ریلی 
همواره بعنوان ی��ک معضل الینحل 
باقیمان��ده و باعث ایج��اد اختال و 
اش��غال خطوط و کندی روند س��یر 
و حرک��ت واگنه��ا ب��وده اس��ت ، از 
آنجائیکه بخ��ش عمده ای از مبادی 
اصل��ی بارگی��ری و تخلی��ه هنوز به 
ش��کل مکانیزه فعالی��ت نمی کنند و 
متأسفانه به روش دستی و با ماشین 
آالت س��نگین بویژه بی��ل مکانیکی 
انج��ام می گردد و متأس��فانه ضمن 
وارد نمودن خسارت و آسیب به بدنه 
و ک��ف واگن ها ش��اهد کندی روند 
بارگیری و تخلی��ه و عدم بهره وری 

از ناوگان ریلی هستیم.
در ایستگاه های مانوری با چه 
چالش هایی در خصوص تخلیه و 

بارگیری روبه رو هستید؟
 ب��ا توجه به اینکه بی��ش از توان 
ظرفیت ایستگاه های مذکور همواره 

در نواحی اعزام واگن داریم و کمبود 
خط��وط تخلیه و تنوع بار و از طرفی 
ازدح��ام واگن ه��ا فش��ار مضاعفی 
به سیس��تم تحمیل م��ی کند که با 
درای��ت و مدیری��ت در زم��ان اعزام 
و عق��د قرارداد ب��ا صاحبان کاال می 
توان در مب��داء بارگیری این مهم را 
مدیریت نمود تا ش��اهد دپوی واگن 
ه��ا و مس��دودی خطوط در مس��یر 

نباشیم .
حم�ل  در  زیرس�اخت ها  آی�ا 
و نق�ل ریلی متناس�ب ب�ا تعداد 
ن�اوگان موجود هس�ت؟ توضیح 
بفرمایی�د؟ اولوی�ت در توس�عه 

کدام حوزه است؟
 با توس��عه کارخانج��ات صنعتی 
و فعالی��ت مع��ادن ب��زرگ و عمده 
در سطح کشور متأس��فانه در حوزه 
زیرس��اخت این صنعت به تناس��ب 
س��رمایه گذاری نشده است ودرحال 
حاضر شاهد این معضل فوق  هستیم 
که حمل ۹۰ % بار  زمینی توس��ط 
جاده خود مؤید و مبین این موضوع 
اس��ت ضمن اینکه حم��ل جاده ای 
مش��کات عدیده ای از جمله مرگ 
و میر ج��اده ای در اثر تصادفات در 
س��ال بی��ش از ۱۶ هزار نف��ر عاوه 
بر مش��کات زیس��ت محیط��ی و ... 
ب��ر جامع��ه تحمیل می نمای��د . در 
خصوص اولویت هم بایستی همزمان 
با توس��عه زیر ساخت تجهیز و خرید 
اس��تفاده از ناوگان ریلی استاندارد و 
مطلوب در دس��تور کار قرار گیرد تا 
شاهد بهره وری بیشتر در این حوزه 

باشیم .
الزم  زیرس�اخت های  آی�ا 
ب�رای افزایش س�رعت قطارهای 
ب�اری وجود دارد و کاهش س�یر 
قطاره�ای مس�افری ب�ه دلی�ل 
ش�یوع کرونا چه تاثیری بر حمل 

و نقل بار داشته است؟
ه��ر چه قطارهای باری به ش��کل 
بارگی��ری و  از مب��ادی  برنام��ه ای 
اعزام ش��وند سرعت س��یر و خدمات 
حم��ل و نقل بهتر و بیش��تر خواهد 
ش��د و تنها افزایش س��رعت در این 
صنعت نمی توان��د باعث ارتقاء بهره 
وری واگ��ن ها گ��ردد و در خصوص 

قطارهای مسافری نیز قطعا خسارت 
های فراوانی به فعالین در این حوزه 

تحمیل شده است.
چه درصدی از ش�بکه ریلی و 
ناوگان لکوموتیو در اختیار بخش 
خصوصی اس�ت و آی�ا خصوصی 
س�ازی طبق اص�ل 44 به صورت 
کامل انج�ام ش�ده و دلیل عدم 
اجرای خصوصی سازی به صورت 

صحیح چیست؟
در ح��ال حاضر تنه��ا 3۰ درصد 
ن��اوگان لکوموتی��و در اختیار بخش 
خصوصی می باش��د که این مس��ئله 
باعث عدم اجرای اصل ۴۴ به معنای 
واقعی می باشد شاهد تحمیل هزینه 
ه��ا و تعرفه ها از ط��رف راه آهن به 
صاحبان کاالی شرکت های ریلی به 
صورت یکس��ویه و یکجانبه هستیم 
و تا مادامی ک��ه از قدرت حاکمیتی 
راه آه��ن در این حوزه حمایت ش��ود 
عمًا ش��رکتهای خصوصی با چالش 
مواج��ه هس��تند و ام��کان رقابت و 
س��رمایه گذاری از آنها سلب خواهد 

شد .
کمب�ود  چالش ه�ای  ب�ا  آی�ا 

لکوموتیو مواجه هستید؟  
متأس��فانه ش��اهد این مسئله در 
طول سال به کرات هستیم و اگرچه 
در س��نوات گذش��ته فق��ط در ایام 
تعطیات نوروزی و پیک پایانی سال 
راه آهن این مسئله بیشتر اتفاق می 
افت��د ول��ی در حال حاض��ر با توجه 
ب��ه تنوع ب��ار و توس��عه کارخانجات 
فوالدی و از طرفی خرابی های مکرر 
لکوموتیوها هم��ه روزه با کمبود آن 
در نواح��ی پر ت��ردد راه آهن مواجه 

هستیم .
در این س�ال ها قیم�ت فوالد 
افزایش چشمگیری داشته است. 
آیا هزینه حمل و نقل به نس�بت 
افزایش قیمت ای�ن کاال افزایش 

داسته است؟ 
مقایسه فروش محصوالت تولیدی 
ش��رکت ها و کارخانج��ات با هزینه 
حمل بیش��تر یک فرضیه اختصاصی 
تولید کننده ها می باشد که به دنبال 
کاه��ش به��ا تمام ش��ده محصوالت 
تولی��دی خود هس��تند و نباید توقع 

داشت که با افزایش درآمد صاحبان 
کاال هزین��ه حمل مضاعف��ی به آنها 
تحمی��ل گردد و بلکه بهتر اس��ت با 
جذب بیشتر بار از جاده به ریل بهره 
وری ریلی محقق ش��ود. قطعا هرچه 
هزینه تمام شده صاحبان کاال کمتر 
شود آنها بیشتر تمایل به حمل بار از 

جاده به ریل خواهند داشت .
آیا تخصیص منابع در ش�رکت 
راه آه�ن در جه�ت مطل�وب و 
مطالع�ه ش�ده با در نظ�ر گرفتن 
رشد بهره وری صورت می گیرد؟
قطع��ا مدی��ران فعلی و گذش��ته 
راه آه��ن همواره دغدغ��ه ارتقاء بهره 
وری و راندم��ان مطل��وب در صنعت 
ریلی را داش��ته و دارند، متأس��فانه 
منابع کافی و متناس��ب با رشد بیش 
از حد هزینه های تعمیر و نگهداری 
ناوگان با در نظر گرفتن شرایط فعلی 
و تحریم های پیش رو در اختیار راه 
آهن نیس��ت و اگر منابع مالی تأمین 
گردد پروژه های در حال اجرا زودتر 
به بهره بردای می رسد و تأثیر زیادی 

بر رشد صنعت ریلی می گذارد.
با توجه به چالش های پیش رو 
چش�م انداز حمل و نقل ریلی را 

چگونه ارزیابی می کنید؟
چش��م انداز صنع��ت حمل و نقل 
ریلی ما قطع��ا ماحصل برنامه ریزی 
و مدیری��ت منابع فعل��ی خواهد بود 
و اگ��ر در رویه فعلی تغییری حاصل 
نش��ود و خصوصی س��ازی به معنای 
واقعی محق��ق نگردد و حاکمیت راه 
آهن کما فی الس��ابق در این حوزه پا 
برجا باشد ش��اهد روند کند حرکتی 
این صنعت و از دست دادن بازارهای 
فعلی در عرصه  خدمات حمل و نقل 
ریل��ی خواهیم بود ، بهتر اس��ت که 
با اس��تفاده از تکنول��وژی روز دنیا و 
ش��رکت های پیشگام در این صنعت 
در کنار حمایت های پایدار و معافیت 
های مالیاتی از سرمایه گذاران بیش 
از گذش��ته و ب��ا حرکت��ی رو به جلو 
ش��ود،  برداش��ته  موثرتری  گام های 
آنگاه ش��اهد حمل و نقل ریلی سبز 
و پویا و پایدار متناسب با پتانسیل و 
ظرفیت های فعلی صنعتی و معدنی 

کشور خواهد بود. 
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