
آغاز فعالیت شرکت کاوان موتور دیزل
گفت و گو با مهندس مجتبی لطفی مدیرعامل شرکت کاوان  موتور دیزل  

شرکت کاوان موتور دیزل از شرکت های زیرمجموعه البرز نیرو می باشد. البرز نیرو تمام نیروهای 
نگهداری، تعمیرات، ســخت افزارها و نرم افزارهای خود را به مالکیت این شــرکت درآورد. همچنین 
کارخانجات سیســتان در اســتان اصفهان و هشتگرد اســتان البرز را در زیر مجموعه این شرکت قرار 
داد. شــرکت کاوان موتور دیزل حدود 2۴0 نفر نیروی انســانی دارد و در نقاط مختلف کشور فعالیت 
می کنند. مهندس مجتبی لطفی مدیرعامل پیشین شرکت البرز نیرو و مدیرعامل شرکت کاوان موتور 
دیــزل در خصوص نحوه فعالیت شــرکت در گفت و گو با فصلنامه نــدای حمل ونقل ریلی توضیحاتی 

دادند که به شرح زیر می باشد.  

فعالیت  نحوه  خصوص  در  توضیحی  لطفا 
شرکت کاوان موتور دیزل بفرمایید.

اســاس سیاســت  های  بــر   ، نیــرو  البــرز  در 
راه آهــن و نظام نامــه فنی ـ مهندســی  مصوب 
در کمیســیون مــاده 4 در حال انجــام تغییراتی 
هستیم که بر اساس آن مقرر است شرکت هایی 
کــه مالک نــاوگان هســتند، خودشــان تعمیر و 
نگهداری انجام ندهند و یک شخصیت حقوقی 
مســتقل از مالک ایــن کار را برعهــده گیرد. این 
کار در رابطه با شــرکت های مالک واگن از سال 
۱3۹۸ آغاز شــده و در حال حاضر شــرکت های 
لکوموتیــوی در حــال آغــاز تغییرات ذکر شــده 
هســتند.بر همیــن اســاس در البــرز نیــرو پس 
از بررســی های انجــام شــده، با همــه امکاناتی 
که دردســت داشــتیم بدنــه تامیــن و نگهداری 
لکوموتیــو را به صــورت یــک شــرکت مســتقل 
درآوردیــم. البرز نیرو ۷0درصد ســهام شــرکت 
کاوان  موتــور دیــزل را خریــداری کــرد و تمــام 
نیروهــای نگهــداری، تعمیرات، ســخت افزارها 
و نرم افزارهــای خود را به مالکیت این شــرکت 
درآورد. البته این شــرکت در گذشــته در بخش 
موتور فعالیت داشــت که بر اســاس آن کارهای 
نگهداری و تعمیرات البرز نیرو و حتی مشارکت 
در پروژه هــای ســاخت و بازســازی لکوموتیو و 
اجــزای آن را نیــز انجام خواهــد داد. همچنین 
کارخانجات سیســتان را که درحال احداث است 
بــه مالکیت کاوان درآوردیم. عاوه بر آن کاوان 
یک کارخانه بزرگ دیگر نیز در هشــتگرد اســتان 
البرز دارد که یک شــرکت پشــتیبانی کننده است 
و ســرمایه گذاری های بیشــتری نیز در برنامه مان 

هست.

تا  میلیارد   20 هشتگرد که  بحث کارخانه  در 
حال  در  بفرمایید  لطفا  هزینه کرده اید،  کنون 

حاضر فعالیت دارد؟
قبل از این که ما سرمایه گذاری و تکمیل کنیم 
کاوان  موتــور دیــزل یــک کارخانه در هشــتگرد 
داشــت و مجهز به جرثقیل های ســنگین نبود. 
در اواخر سال گذشته به این نتیجه رسیدیم این 
کارخانه را بفروشــیم و کارخانه دیگری خریداری 
کنیم که امکانات مورد نیاز ما را داشــته باشــد. 
ایــن کارخانه هفته گذشــته به مــا تحویل داده 
می شــود. و شــاید حــدود یــک ماه کار داشــته 
باشــد که آماده ســازی آن انجام شــود. ســپس 
فعالیت هــای مختلف در آن آغاز می شــود. این 
کارخانــه بــه نوعی پشــتیبان بــرای کارخانه های 

اصفهان در زمینه نگهداری لکوموتیو است.
تمــام زیرمجموعه هایی که فکــر می کنیم در 
بخش لکوموتیو الزم اســت و توجیه اقتصادی 
دارد را در این جــا زیــر یــک ســقف می آوریــم و 
بازســازی، تعمیــر و حتــی تولید می کنیــم. این 
برنامه با مجموعه موتور شــروع می شــود و در 
بخش هــای مختلــف مانند پمپ هــا در کارخانه 
هشــتگرد برنامه ریزی شروع شده و کار آن آغاز 
می شود. امیدوارم طی سه چهار ماه آینده بتوان 
از آن بازدیــد کرد و ایــن فعالیت ها را به صورت 

دایر در آنجا ببینیم.

آیا پرسنل از البرز نیرو به شرکت کاوان موتور 
تعداد  چه  شرکت  شود؟  می  منتقل  دیزل 

پرسنل دارد؟
تقریبــا ۱50نفــر از پرســنل البرز نیــرو به این 
شرکت منتقل می شــوند و با پرسنل موجود در 

مجموع حدود 240 نفر نیروی انســانی خواهیم 
داشــت. در اســتان اصفهــان و در چنــد نقطــه 
دیگر از کشــور هم نیروهایی داریم که به صورت 
نیروهــای تعمیراتــی فعالیت می کننــد و همه 
ایــن نیروها را به شــرکت جدید انتقال خواهیم 
داد. برنامــه شــرکت جدید این اســت که عاوه 
بر این کــه لکوموتیوهای البرز نیــرو را نگهداری 
و تعمیــرات  کننــد بتوانیــم بــه لکوموتیوهــای 
شــرکت های دیگر هم ســرویس بدهیــم. البته 
چند شــرکت دیگر هم برای مشارکت ابراز عاقه 

کرده اند که در حال بررسی است. 
خصوصــی  شــرکت  بزرگ تریــن  معتقدیــم 
نگهــداری و تعمیرات لکوموتیو کشــور از ۱400 
شروع به فعالیت می کند؛ یعنی اگر شرکت های 
دیگــر را بخواهیم رتبه بندی کنیم، یکی شــرکت 
هــای موجــود در گــروه مپنــا اســت کــه کاما 
خصوصی محســوب نمی شــود و ســهامدار آن 
یک شــرکت دولتی اســت و فقط ما یک شرکت 
صد درصــد خصوصی با امکاناتی که گفته شــد 
را در اختیــار داریم که حتی نگاه مان به بازارهای 
خارج از ایران و کشورهای همسایه هم هست. 
برنامه مان این اســت اگر شــرایط تحریم کمرنگ 
شد بتوانیم در بازارهای خارج پروژه هایی انجام 
دهیــم. عــاوه بر ایــن کادر تخصصــی خیلی با 
ارزشــی در البرز نیرو مشغول به کار بودند که به 
این شــرکت جدید منتقل شــدند و در کنار آن با 
جذب نیروهای جدید قطعا آینده روشنی پیش 
رو داریــم. پروژه هایــی از راه آهــن در اختیار ما 
 GE بود مثل تامیــن و نگهداری لکوموتیوهای
راه آهــن کــه انجام مــی شــود و امیدواریم این 
شــرکت جدیــد بتواند در ســال پیــش رو نقش 
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موثــری در ارتقــا، تامین و نگهــداری ناوگان در 
سیســتم داشــته باشــد. شــرکت البرز نیرو هم 
همچنــان به فعالیــت خودش با تمرکز بیشــتر 

روی بهره برداری ادامه خواهد داد.
البرز نیرو شرکتی است که از اعتبار بین المللی 
برخــوردار اســت و جایــگاه اول لکوموتیوداری 
کشور را در اختیار دارد و قصدمان این است که 
با خرید ناوگان جدید و افزایش لکوموتیوها این 

جایگاه را حفظ کرده و توسعه دهیم.

این تعمیرات در کجا انجام می شد؟ 
قرار بود هم در اســپانیا و هم در ایران انجام 
شــود. یک موافقت نامه داشتیم برای 30 یا 40 
موتور که بارریول شوند، اما متاسفانه اوضاع ما 
با کره جنوبی مراودات بســیار گسترده ای داشتیم 
یــا همچنیــن با شــرکت هایی در کانــادا، اروپا و 
ترکیــه و اســپانیا مثا همین پــروژه پارس 33 
کــه لکوموتیــو آن تولید شــد، ابتدا قــرار بود با 

همکاری شــرکت تلمســاج ترکیه صورت بگیرد. 
تفاهم هایــی انجــام شــد ولی باز هــم به همان 
دالیــل تحریــم و ممانعــت کــه برای تولمســاژ 
اعمال کردند، امکان همکاری مهیا نشد. سپس 
مقرر شــد بــا شــرکت هایی در کرواســی این کار 
انجام شــود که باز هم قرارداد و موافقت نامه با 
آنان امضا کردیم ولی متاسفانه باز هم به دالیل 

تحریم به سرانجام نرسید.
مقصــود این اســت که شــرکت های مختلفی 
در جهــان بــا البرز نیــرو در پروژه هــای مختلف 
قــرارداد و تفاهم نامــه امضا کردند و تعدادی از 
آنهــا هم عملیاتی شــد و تعدادی هــم به دلیل 
تحریم عملیاتی نشــدند. اعتبــاری که البرز نیرو 
به دالیل مالی و عملکرد به دســت آورده در 5 
سال گذشته پررنگ تر بوده و حجم آن باال رفته 
اســت. امســال نزدیک به ۹درصد بار راه آهن را 
البرز نیرو حمل کرد و اگر با گروه لکوموتیوهای 
۷000 در نظــر بگیریم نزدیک بــه 20درصد بار را 

این لکوموتیو ها حمل کردند.

در واقع با تاسیس شرکت کاوان بحث ادغام 
نگاه  این  با  را هم داشته اید. یعنی  شرکت ها 

جلو رفته اید؟
ما تمام امکانات نگهــداری و تعمیرات را در 
یک ساختار متمرکز کردیم. البته یک سری دپوها 
و تعمیرات هم در اجاره ماست مانند اصفهان، 
کاشــان و در همین پکیج کاوان قرار می گیرند و 
اگر تعمیرات قم هم اضافه  شود، زنجیره کاملی 
تشــکیل می شــود که می تواند خدمات متنوعی 
در بخش تامین و نگهداری لکوموتیو ارائه دهد.

کارخانه سیســتان به چه صورت است؟ آیا 
در حال حاضر کاری در آن انجام می شود؟ 

مشکل کارخانه سیســتان این است که هنوز 
بــه بهره برداری نرســیده اســت. در فــاز اول این 
کارخانــه کــه بخــش تعمیرات اساســی اســت، 
برنامه ریزی ما برای اواخر امســال یا اوایل سال 
بعد اســت. اکنون در مرحله ای است که بخشی 
از آن ریل گذاری شده و در حال خریداری ریل ها 
هســتیم که خط و جرثقیــل و امکانات دیگر را 

وصل و نصب کنیم.
متاســفانه بــه خاطر کرونــا بــه فعالیت های 
اجرایــی ضربــه زیــادی خورد و فکــر می کنم در 
راه اندازی تاخیر خواهیم داشت، اما تامین مالی 
بهتری شــده اســت. با راه انــدازی و ادغام گروه 
کاوان کارهایی که شــاید در گذشته در البرز نیرو 
اولویت نبود و در کنار پروژه های ســرمایه گذاری 
دیگر قرار می گرفت از این پس در کاوان متمرکز 
شــده و به صورت جدی تــری این پروژه ها دنبال 

می شوند.
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