
جنابعالی  با  در گذشته  در گفت وگوهایی که 
در  واگن  هزار   6 تولید  از  صحبت  داشتیم 
سال بود تا بتوانیم به برنامه های آخرین سند 
توسعه راه آهن برسیم. به نظر جنابعالی چنین 
امری محقق خواهد شد؟ در سال گذشته چه 
شرکت های کشور  واگن های  به  واگن  تعداد 
افزوده شد؟ برای توسعه حمل و نقل ریلی در 

حوزه بار به چه تعداد ناوگان نیاز داریم؟
در ارتبــاط بــا تولیــد شــش هــزار دســتگاه 
واگنی که در مصاحبه های گذشــته صحبت شده 
بــود باید بگویم تولیــد 6 هزار واگن بر اســاس 
اهــداف کمی در مجموعه راه آهــن و وزارت راه 
و شهرســازی که تعریف شــده و عــدد 58 هزار 
دستگاه، 52 هزار دستگاه، همچنین اعدادی از 
این جنس می باشــد که اگر مقرر باشــد به طور 
متوســط این برنامه طی مدت 8 سال با سرعت 
ثابتــی اجرا شــود مطمئنا به 48 هزار دســتگاه 

خواهیم رسید.
امــا اینکه آیا تولید این تعــداد واگن محقق 

سال هاســت اقتصاد حمل و نقل ریلی به دلیل سیاســت های غیر کارشناسی مسئوالن، تحریم های تحمیلی و در کنارش تحریم های داخلی و همچنین نوسانات نرخ 

ارز، معضالت در تخصیص تســهیالت مورد نیاز به فعاالن و تولید کنندگان و موارد بی شــمار دیگر که دســت اندازهای این بخش را هر روز بیشــتر می کند فعاالن بخش 

خصوصی را کم و بیش ناامید کرده اســت. امروز در کشــور بحث تامین لکوموتیو چالش برانگیز شــده. لکوموتیوها فرسوده و از گردش خارج شده اند. تامین لکوموتیو 

نو هزینه گزافی را می خواهد که از عهده شرکت های مالک لکوموتیو خارج است. طی 10 سال اخیر هیچ سرمایه گذاری جدی در حمل ونقل ریلی کشور چه دولتی و چه 

خصوصی صورت نگرفته است. حتی در سطح نوسازی و بهسازی ناوگان موجود سرمایه گذاری نشده است.

شرکت های ریلی اعم از تولیدکنندگان و شرکت های حمل و نقلی از این وضعیت موجود شکایت دارند. از این شرکت ها کمترین حمایت به عمل آمده، در وزارت راه 

و شهرسازی تالش فراوانی برای این کار انجام نشد. مهندس بابک احمدی، رییس انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته معتقد است اگر تصمیم 

عاجلی برای این بخش اتخاذ نشود طی 6 تا 7 سال به نقطه اضمحالل حمل ونقل ریلی در کشور خواهیم رسید. سریع ترین راه این است که دولت از قیمت گذاری خارج 

شود. دولت برای قشر ضعیف هم یارانه در نظر بگیرد. دولت باید تکلیف خودش را در بخش ریلی مسافری مشخص کند. بپذیرد که یارانه بدهد و به هزینه های تحمیلی 

به این بخش متعهد باشد. وقتی حمل ونقل ریلی اقتصادی نیست چه انتظاری برای ورود سرمایه گذاران داریم؟ هنگامی که  سرمایه گذاری وجود نداشته باشد مطمئنا 

چرخه تولید خواهد ایستاد و تمام ظرفیت های تولیدی که سال ها زحمت مهندسان و کارگران را به دنبال داشته از دست خواهیم داد. 

ادامه این گفت و گو را مطالعه فرمایید: 

فقدان لیزینگ ریلی در کشور؛ 

از اصلی ترین عوامل رکود تولید

مهندس بابک احمدی، رییس انجمن صنفی 
شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته 

و مدیرعامل شرکت حمل و نقل ریلی مپنا

“پرونده گفت وگو با مسئولین انجمن”
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خواهد شد یا نه باید بگویم خیر. 
ناگفته نماند تولید 6 هزار دستگاه واگن، مربوط به واگن های باری هستند. 
در اهــداف کمــی حدود هزار و صد دســتگاه تولید لکوموتیــو و تولید حدود 
2 هــزار و پانصد دســتگاه واگن مســافری بــه غیر از واگن هــای حومه ای در 
برنامــه داریم. اعداد و ارقام خیلی بزرگ اســت. یقینــا اگر بخواهیم طبق یک 
روند منطقی و افزایشــی بر اســاس تجربه ســنوات گذشــته پیــش برویم، بر 
اســاس ظرفیت های صنعتی تولیدی کشور و همچنین بر اساس ظرفیت های 
اقتصــادی بــازار حمل و نقل ریلــی باید بگویم قطعا این اعــداد و ارقام، اجرا 

شدنی نیست.
اما اگر در حوزه حمل و نقل ریلی با یک جهش خیلی شفاف، روند رشد را 
شاهد باشیم، می توانیم به راحتی حدود 30 تا 40 درصد این برنامه را محقق 

کنیم. از نظر بنده حتی تا نصف این اعداد و ارقام قابلیت تحقق دارد. 

در سال های گذشته، سالی بود که نزدیک 700 الی 800 واگن وارد شبکه 
حال  به  تا  شده  ارقام گفته  و  اعداد  این  ولیکن  شد  نقلی کشور  و  حمل 

محقق نشده است. دلیل اصلی چیست؟
دلیل و محدودیت اصلی، اقتصاد حمل و نقل ریلی است. 

بدین معناست که:
باید میزان نقدینگی کافی قابل تزریق در این حوزه تامین شــود. سوالی در 

اینجا مطرح است که این نقدینگی را از کجا می توان تامین کرد؟
از شــبکه بانکی درکنار بودجه های عمومی، وجوه اداره شده دولتی، تبصره 

18 و... همچنین از درآمدهای کسب وکارحمل و نقل ریلی. 

آیا این نقدینگی کفاف این جهش توسعه ای را می دهد ؟ اگر کفاف نمی دهد 
چگونه می توان این ظرفیت را اجرا کرد؟

خیر، مطمئنا پاســخ نخواهد داد. بــه اعتقاد من صرفا با اصالح مدل های 
اقتصادی حمل و نقل ریلی و توسعه بسیار جهشی تحقق خواهد یافت.

آیا ظرفیت صنعتی و تولیدی داخل کشور جوابگو می باشد؟
بــه عقیده بنــده نیمی از این اهداف کمی را ظرفیت های تولیدی و صنعتی 

کشور می توانند پاسخگو باشد.

آیا صرفا با اتکاء به ظرفیت های تولیدی داخل کشور باید پیش برویم ؟ 
اولویــت اول با ظرفیت های تولیدی و صنعتی داخلی کشــور اســت و اگر 
بتوانیــم این ظرفیت ها را اشــباع و تکمیل کنیم قاعدتــا می توانیم برای کوتاه 

مدت از ظرفیت های خارجی نیز استفاده کنیم.
منطــق می گویــد که مــا نباید بــرای پیک تقاضــا ظرفیت ســازی کنیم بلکه 
بایــد برای متوســط تقاضا ظرفیت ســازی شــود. برای موارد خــاص مثال برای 
یــک برنامه جهشــی که نیاز به تامیــن تعداد زیادی ناوگان باشــد می توانیم از 
ظرفیت هــای خارجی نیز اســتفاده کنیم. ولی معنی این بحث این نیســت که 
همزمان با ظرفیت های داخلی به دنبال ظرفیت های خارجی برویم. ابتدا باید 
ظرفیت های داخلی اشــباع شــود و اگر اقتصاد این بازار پاســخ مثبت داد و 

تقاضا پیش از این بود به سراغ ظرفیت های خارجی برویم .

با توجه به اینکه شرکت مپنا خود تولید کننده واگن و لکوموتیو است اما 
شرکت واگن پارس به زیر مجموعه این شرکت پیوسته و با در نظر گرفتن 
این امر که اکثرا تولید کنندگان تجهیزات ریلی از جمله واگن و لکوموتیو 
و ... سفارشی کار انجام می دهند شرکت ریلی مپنا چگونه برای تولیدات 
و  واگن  ساخت  سفارش  قرارداد  تعداد  چه  امروز  می کند؟  برنامه ریزی 

لکوموتیو دارد؟ واگن پارس امروز در چه وضعیتی قرار دارد؟
مجموعــه گــروه مپنا با برنامه از پیش تعیین شــده وارد حوزه تولید واگن 

شده و سهام مجموعه واگن پارس را خریداری کرده است.
در تمــام دنیــا یکی از بزرگترین مشــکالت و معضالت صنایع ســنگین آن 
 اســت که تولیدات و فروش محصوالت بر اساس سفارش داده شده، صورت 
می گیرد. اگر در سفارش ها و تقاضاهای موجود در بازار نوسان دیده شود روند 
تولیدات به شــدت دچار تالطم می شــود که این تالطمــات منجر به افزایش 
هزینه ها و کاهش ظرفیت تولید می شــود. مــا برای اینکه این تالطمات را به 
حداقل ممکن برســانیم فضایی را با نام شــرکت حمل و نقل چند وجهی مپنا 

ایجاد کردیم. 
وظیفه شــرکت حمل و نقل چند وجهی مپنا، ســفارش گذاری اســت برای 
شــرکت واگن پارس همچنین شــرکت مپنا لکوموتیو و بقیه شــرکت هایی که 
در حــوزه نــاوگان ریلــی برای این گــروه فعالیت می کنند. این امــر با این روند 
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صــورت گرفــت تا در زمان افــت تقاضای بــازار، تقاضایی بــرای فعالیت این 
شــرکت ها وجود داشته باشد تا تولید و خط تولید این شرکت ها دچار تالطم 
و چالش نشود. زمانی که تقاضا در بازار افزایش پیدا کند، شرکت حمل و نقل 
چنــد وجهی مپنا اقدام می کنــد به واگذاری ناوگانی که خریداری کرده اســت. 
اگــر بخواهــم مثالی در این خصوص بیــاورم باید بگویم در اکثــر منازل برای 
جلوگیری از نوســان برق و صدمات وارده از دســتگاه های تنظیم نوســان برق 
استفاده می شود. دقیقا این نقش را شرکت حمل و نقل چند وجهی مپنا دارد. 
شاهد این ادعا نیز، می تواند قراردادی باشد که اخیرا شرکت چند وجهی مپنا با 
یکی از شرکت های ریلی بست و لکوموتیوهایی را که در گذشته از شرکت مپنا 

لکوموتیو خریداری کرده بود به آن شرکت واگذار کرد.
وظیفــه اصلــی که فضای ایجاد شــده در گــروه ریلی مپنا ایجــاد کرده و از 
موفق ترین تئوری هایی اســت که در صنعت تولید ناوگان ریلی در کشــور اجرا 
شد حذف نوسانات تقاضای بازار از شرکت های تولید ناوگان، ایجاد یک برنامه 

منسجم برای شرکت های تولیدی ریلی زیرمجموعه گروه ریلی مپناست.

آیا شرکت مپنا و واگن پارس قرارداد سفارش خارجی برای ساخت و تولید 
با چه شرکت ها و چه  بفرمایید  اگر قرارداد دارد  واگن و لکوموتیو دارد؟ 
کشورهایی و اگر قراردادی ندارد با توجه به توان داخلی موجود چرا برای 

ارزآوری به کشور اقدامی صورت نگرفته است؟
بله وجود داشــته اســت و شــرکت  واگن پارس ســال ها صادرکننده نمونه 
کشور بوده است. بازارهای هدف متناسب با تولیدات گروه ریلی مپنا و روابط 
دیپلماتیک ما با آن کشــورها از جمله ســوریه، عراق، بنگالدش، سودان و کوبا 
صادرات انجام شده و ناگفته نماند صادرات موفقی هم بوده است. در حوزه 
مپنا لکوموتیو موضوع صادرات دنبال می شــود که البته پروژه های صادراتی 
برای ساخت بازار هدف و آمادگی پذیرش محصول شرکت، نیاز به زمان زیادی 
دارد. موضــوع صادرات با جدیت در حال پیگیری و از اولویت های مجموعه 

گروه ریلی مپناست.

چه  با  لکوموتیو  و  واگن  ساخت  برای  نقدینگی  تامین  خصوص  در 

با  بانک ها  از  تسهیالت  دریافت  برای  آیا  هستید؟  روبرو  چالش هایی 
قوانین دست و پاگیر مواجه هستید؟

در خصــوص تامیــن نقدینگی برای فروش محصــوالت و تولید پروژه های 
ریلی برای مشــتریان داخلی و مشــتریان خارج از کشــور و صادرات، همیشــه 
مشــکالت و معضالت تامین، وجود داشــته و خواهد داشت. در هیچ کجای 
دنیــا، در بحــث صنایع ســنگین، فــروش محصوالت به صــورت نقدی انجام 
نمی شــود و همیشه از طریق سیستم های لیزینگی، سیستم های بانکی، تامین 
سرمایه و نقدینگی وارد عمل می شوند و در کنار تولید کننده و فروشنده برای 

عرضه محصوالت قرار می گیرند.
متاســفانه فقدان لیزینگ ریلی درکشور را به شدت احساس می کنیم و این 
امــر از موضوعاتی اســت که به عنوان اصلی ترین عوامــل رکود تولید و ورود 

ناوگان جدید در کشور می توان نامید.
 در سال های گذشته زحمات خوبی کشیده شده و دستورات خوبی از سوی 
عالی رتبه ترین مقامات کشور صادر شده اما متاسفانه تبدیل به روش اجرایی 
و عملیاتی نشده است. امیدوارم با انعطاف بیشتر سیستم بانکی کشور این امر 
ایجاد شود و ما بتوانیم با پیگیری و تالش راه آهن و همچنین انعطاف شبکه 

بانکی کشور برای ایجاد لیزینگ ریلی ظرفیت هایی را ایجاد کنیم.

از ظرفیت های قانونی برای اقتصادی نمودن  تا به امروز توانسته اید  آیا 
این سرمایه گذاری از جمله ماده 12 قانون دائمی رفع موانع تولید و یارانه 

سود تسهیالت ناشی از منابع تبصره 1۸ بودجه استفاده کنید؟
در چارچــوب ماده 12 قراردادهای خوبی برای دریافت ســرمایه گذاری های 
صورت گرفته که منجر به کاهش مصرف انرژی و ســوخت می شــود تا امروز 
بسته شده است. البته در پرداخت نقدینگی این قراردادها چالش هایی وجود 
دارد اما اصل موضوع عملیاتی شــده و افق خوبی را برای ســرمایه گذاری در 

حمل ونقل ریلی ترسیم کرده  است.
در ارتباط با تبصره 18، می توان گفت در گروه مپنا تجربه خوبی نداشته ایم 
و بــا بی مهــری شــبکه بانکی رو به رو بودیــم تا حدی که رســما اعالم انصراف 
کردیــم و حداقل منابعی را که سیســتم بانکی در گروه مپنــا در اختیار ما قرار 
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داده بودند با توجه به حمایت ها، پشتیبانی ها، و پیگیری های مستمر راه آهن 
ج.ا.ا نتوانســتیم به نتیجه مطلوب برســانیم و به شبکه بانکی عودت دادیم و 

برای استفاده از تسهیالت تبصره 18 اعالم انصراف کردیم. 

به چالش های موجود  با توجه  و  ارز، تحریم ها  افزایش نرخ  به  با توجه 
مواجه  چالش هایی  چه  با  خود  تولیدات  خصوص  در   19 قبیل کوئید  از 

بوده اید؟
در بخــش مســافری بــا محدودیت ســفرها مواجه بودیم که شــرکت های 
مسافری را شدیدا تحت تاثیرات منفی قرار داد. به دلیل کاهش سفرها، افول 
اقتصاد حمل و نقل ریلی مســافری و ضعیف شــدن شرکت های حمل و نقل 
ریلی مسافری، تقاضا در این بازار به شدت افت پیدا کرد و عمال تولید واگن 
مسافری در کشور رو به تعطیلی است و تقاضایی برای آن وجود ندارد و تنها 
نســخه ای که در شرایط موجود شــاید چاره ساز باشد این است که دولت وارد 
عمل شود و تدبیری اساسی برای اقتصاد حمل و نقل ریلی مسافری بیندیشد. 
در غیــر ایــن صورت اگر همیــن روند ادامه پیدا کند افق روشــنی را برای این 
حوزه نمی بینم. امیدوارم مســئولین این امر هرچه ســریع تر برای این معضل 

بزرگ چاره ای بیندیشند.

هلدینگ ریلی مپنا در خصوص طرح های تولیدی و توسعه ای چه خواسته 
و انتظاراتی از دولت آینده دارد؟

خواســته ما از دولت این اســت که مشــابه صنایع مادر دیگــر برای تامین 
منابــع نقدینگــی مــورد نیاز در کنــار ما قــرار گیرند. همــواره به دلیــل کمبود 
منابــع نقدینگی، فاینانس هــای ارزی و خارجی، راه حلی هســتند تا بعضی از 
نیازهای کشــور با آن ها برطرف شــود و منابع نقدینگی موجود در کشــور بعدا 
در حوزه های جاری صرف شود. به همین دلیل اگر این منابع نقدینگی در کنار 
بخش تولید قرار گیرد قاعدتا می توانیم جهش دو چندانی را شــاهد باشــیم و 
ظرفیت تولید محصوالت و فروش و عرضه آن ها را افزایش دهیم. به عنوان 
مثــال ظرفیت های صندوق توســعه علیرغم تمــام محدودیت هایش اگر در 
کنــار تولیدات گــروه مپنا قرار گیرد ما امکان پذیرش مســئولیت تولید بخش 
عمده ای از واگن های متروی کالن شــهرها را که امروز حدود 7 هزار دســتگاه 
تقاضا روی میز وجود دارد و حدود 2 هزار دســتگاه که امروز مصوب شورای 
اقتصــاد دارد را می توانیم تقبل کنیم و به همراه واگن ســازان دیگر می توانیم 
کل واگن باری و لکوموتیو کشور را تامین کنیم. به همین دلیل بحث لیزینگ 
ریلی و ظرفیت های تامین مالی در اختیار دولت، اگر بخشی از آن صرف حوزه 
ریلی شود در دوره کوتاهی منافع بزرگی را برای اقتصاد کشورمان به بار خواهد 

آورد که صرف این منابع این حوزه را به شدت اقتصادی می کند. 

چشم انداز تولیدات ریلی را چگونه ارزیابی می کنید؟
ما همیشه امیدوارم هستیم. آدمی به امید زنده است و با امید تالش و به سمت 
هدف حرکت می کند. هدف، هدف مقدسی است و برای حصول نتیجه و وصول به 
این هدف تمام انرژی خود را به کار می گیریم و افق روشنی را می بینیم. امیدواریم با 
تالش تمام دست اندرکاران حوزه حمل و نقل ریلی و اقتصاد ریلی کشور بتوانیم به 

شرایط بسیار مطلوبی که زیبنده مردم کشورمان باشد دست یابیم.  
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