
عزیز مصر به رغم برادران غیور   ز قعر چاه برآمد به اوج ماه رسید

گفت و گو با مهندس مرتضی مالنژاد مدیرعامل شرکت واگن پارس مپنا

شرکت واگن سازی پارس با بیش از حدود چهار دهه قدمت به عنوان نخستین و بزرگ ترین تولیدکننده انواع واگن های باری، مسافری، لکوموتیو، ترن ست و مترو و 

انواع بوژی در ایران شناخته می شود. این شرکت تاکنون بیش از حدود 3000 دستگاه انواع واگن های باری و مسافری و بوژی به کشورهای مختلف صادر کرده و تولید 

انواع واگن های باری و مســافری را طبق دســتورالعمل های UIC به ســرانجام رســانده و با شــرکت های مطرح بین المللی همکاری کرده است. قرارداد انتقال صددرصد 

ســهام واگن پارس و شــرکت های تابع به شــرکت گروه مپنا از سوی نمایندگان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و گروه مپنا در سال جاری انجام شد. این اقدام 

تکمیل کننده زنجیره و در راســتای فعالیت های گروه مپنا در حوزه حمل ونقل ریلی و متنوع ســازی محصوالت در بخش ناوگان و ادوات ریلی اســت و جریان فعالیت های 

گروه مپنا در حوزه حمل و نقل ریلی را که از میانه دهه 80 شروع شده است، به پیش می برد. واگن پارس از زمان شروع به فعالیت، حدود 15 هزار واگن تولید کرده و 

تحویل داده است. از ویژگی های منحصربه فرد این شرکت، قابلیت تولید هم زمان هشت محصول متفاوت است؛ ویژگی  مهمی که واگن پارس را به کارخانه ای ممتاز در 

منطقه و یکی از صادرکننده های اصلی انواع واگن به کشورهای مختلف تبدیل کرده است. شرکت واگن پارس معتبرترین تولید کننده واگن در منطقه خاورمیانه است 

و 15 لیسانس در حیطه های مختلف ساخت انواع ماشین آالت ریلی دارد. واگذاری واگن پارس به گروه مپنا به معنی عرضه گستره کامل تری از محصوالت ریلی است. 

بخــش حمل ونقــل ریلــی در گروه مپنا با ورود به حوزه متــرو، در زمینه های احداث مترو و نگه داری ادوات ریلی نیز فعالیــت دارد. مپنا یکی از پیمان کاران فعال احداث 

خطوط مترو در ایران اســت و پروژه مهم خط شــش مترو تهران را در دســت ســاخت و تکمیل دارد. همچنین جهت تکمیل زنجیره چندوجهی شامل عملیات متنوع در 

حوزه های ریلی و لکوموتیو سازی، ایده ورود به حیطه ساخت واگن های مترو با فناوری روز دنیا مورد بررسی قرار گرفت و شرکت واگن پارس در این حوزه برای همکاری 

با مپنا انتخاب شــد. واگذاری واگن پارس به گروه مپنا، امکان تقســیم وظایف و تعهدات و بهبود عملکرد شــرکت های زیرمجموعه بخش ریلی مپنا را میسر نموده و این 

امکان را فراهم می کند که مپنا راه حل های جامع برای مسائل ریلی کشور ارائه دهد و مسیر پیشرفت صنعت ریلی کشور و تبدیل ایران به مرکز ترانزیت کاال در منطقه را 

هموارتر سازد. برای واکاوی بیشتر در خصوص تولیدات ریلی شرکت واگن سازی پارس و چالش های موجود و اینکه چه موانعی را پشت سر گذاشته اند و امروز در چه 

جایگاهی قرار دارند گفت و گویی با مهندس مرتضی مالنژاد مدیرعامل شرکت واگن پارس مپنا داشته ایم که به شرح آن می پردازیم:

در ابتدا توضیح مختصری در مورد تولیدات ریلی 
شرکت واگن سازی پارس مپنا بفرمایید.

در حــال حاضــر در مجموعــه واگــن پــارس 4 
تیــپ واگن باری تولید می کنیــم. واگن های فله بر 
که بیشتر مخصوص حمل غالت است. واگن های 
لبــه بلنــد 6 محوره، واگن های لبــه بلند 2 محوره؛ 
ســفارش جدیــدی هــم بــرای واگن هــای حمــل 
شــن کش گرفته ایــم که بــه زودی تولیــد آن آغاز 

می شود.
دو قــرارداد در خصــوص واگن هــای مســافری 
داریــم. قــرارداد تولید 25 دســتگاه بدنــه واگن و 
متعلقــات آن و قرارداد دیگر بازســازی واگن های 

مسافری. 
دو قرارداد با شرکت رجا برای بازسازی واگن های 
مســافری داریــم. یک قــرارداد تولیــد و مونتاژ 10 
دستگاه لکوموتیو با شرکت البرز نیرو منعقد شده؛ 
یک رام قطار مترو هم با سرمایه گذاری مشترک در 

دست ساخت داریم.
 به عنوان رام نمونه آزمایشــی، قطار صددرصد 
ایرانی مپنا که قابلیت استفاده برای خطوط متروی 

تهران دارد.

شرکت   با  قرارداد  مورد  لکوموتیو  دستگاه   10 از 
البرز نیرو، چند دستگاه را تحویل داده اید؟

3 دستگاه را تحویل داده ایم و 2 دستگاه دیگر 
هم در آستانه تحویل است.

آیا لکوموتیوهای تحویل داده شده حکم بازسازی 
محسوب  لکوموتیو  ساخت  و  تولید  یا  دارد  را 

می شود؟
خیر، این لکوموتیوها کامال ســاخته شده است 
ولی قطعاتی که مشــتری یعنی شــرکت البرز نیرو، 
از خــارج وارد کــرده، نو نیســت. ما شاســی، بدنه، 
اســتراکچر، اتاق و... را کامال نو تولید میکنیم. هر 
قطعه ای که وارد شــود - تا جایی که امکان داشته 
باشد - استفاده کرده و مابقی را جایگزین می کنیم.

عنوان کارشناسی که  به  جنابعالی  دیدگاه  و  نظر 
سال ها در این عرصه فعالیت کرده در خصوص 

لکوموتیو پارس 33 چیست؟
واقعیــت این اســت که خــودم به عنــوان یک 
کارشــناس صنعــت ریلــی از این روش کــه برویم 
پیــش  - 30 ســال  لکوموتیوهــای 40  قطعــات 
خارجــی را جــدا کرده و روی یک بدنه دیگر ســوار 

کنیم بــه هیچ عنوان اســتقبال نمی کنم. درســت 
است که محصول نهایی ارزان تر تمام می شود ولی 
باید حق داد با این اقتصاد نابســامان حمل و نقل 
که هزینه و درآمد با یکدیگر هم هم خوانی ندارند، 
تالش می شــود هزینه هــای ســرمایه گذاری تا حد 
امکان پایین آورده شود. ولی در کل روش مناسبی 

نیست و اختالف قیمت چندانی هم ندارد.

اختالف قیمت بین لکوموتیو نو و دست دوم در 
حال حاضر یعنی شهریور 1400 چه مقدار است؟

می تــوان گفت حدود 30 درصد اختالف قیمت 
دارد؛ لکوموتیــوی کــه اکنــون به نــام »پارس 33« 
تولیــد می کنیم و آنچــه در لکوموتیو ســازی مپنا 
می ســازیم بیــن 30 تــا 35 درصد تفــاوت قیمت 
دارد. به نظر من اگر اقتصاد حمل و نقل درســت 
شــود و سیستم بانکی هم به این حوزه کمک کند، 
آن وقت دیگر نیازی نیســت لکوموتیو 30 ساله را 

بازسازی و مورد استفاده قرار بدهیم.

برای ساخت لکوموتیو نو چه اقدامی کرده اید؟
با توجه به سیاست های گروه مپنا در مجموعه 
واگن پارس بیشــتر واگن مترو، انــواع واگن باری 

“پرونده گفت وگو با تولید کنندگان”
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و مســافری را تولید می کنیم و مشترکا با دوستان 
در لکوموتیو ســازی، انــواع لکوموتیو و مولدهای 

سیستم ریلی را تولید می کنیم.

سازی  واگن  شرکت  اینکه  مورد  در  شما  نظر 
امروز  و  می کرده  عمل  مستقل  ابتدا  در  پارس 
زیرمجموعه شرکت مپنا قرار گرفته، چیست؟ آیا 

این امر به نفع واگن  سازی پارس بوده است؟
شــرکت واگن ســازی پارس به عنوان بزرگترین 
تولیــد کننــده تجهیــزات ریلــی در خاورمیانــه از 
ســال 1353 آغــاز به کار کرد. در ســال 1363 هم 
اولیــن محصول خــود را عرضه کــرده و تقریبا در 
همــه زمینه ها به عنوان »اولیــن« در صنعت ریلی 
مطرح بوده اســت. متاسفانه سهام داران اولیه اش 
که ســازمان گســترش صنایع و راه آهــن بودند به 
دالیلــی بخش عمده سهام شــان را به ایران خودرو 
واگــذار کردنــد، ایران خــودرو به مجموعــه وزارت 
دفــاع منتقــل کــرد، وزارت دفــاع هم مجــددا به 
ســازمان گســترش واگذار کرد و نهایتا هم سازمان 
گســترش فروخــت به مپنا. این اتفاق که ســازمان 
گســترش صنایع ایران و شرکت راه آهن سهام شان 
تــا  را واگــذار کردنــد )ســال های 1384-1385( 
امــروز در ایــن بیســت و چند ســال، این شــرکت 
نتوانســته هیــچ وقت یــک ســفارش تولید خوب 
و ممتــد را داشــته باشــد. به رغم اینکــه بزرگترین 
تولید کننــده تجهیزات ریلی و معتبرترین برند این 
قبیل محصوالت در خاورمیانه بوده، شــرکت های 
کوچک و کم نام و نشان رقیبش شدند و حتی جلو 
زدند. به علت اینکه نتوانســته وظایفش را درست 
انجــام بدهد. خــود دولــت و مجموعه های نیمه 
دولتی ســرمایه گذاری کردند و واحدهای دیگری را 
راه انداختند. اینکه 7-6 شــرکت واگن ســاز شکل 

گرفت از دالیلی بود که شــرکت واگن سازی پارس 
نتوانست عملکرد درستی داشته باشد وگرنه واگن 
پارس به تنهایی می توانســت نیاز کشــور را برطرف 

کند.
از این دســت اتفاقات موجب شد واگن پارس 
روز به روز تحلیل رود. شرکتی که روزگاری با 2 هزار 
نفر پرســنل 800 - 700 دســتگاه انواع واگن تولید 
می کرد و حتی صادرات داشت، تبدیل شد به یک 
شــرکت حق العمــل کار. یعنی اکنــون واگن پارس 
خودش به طور مســتقیم لکوموتیو نمی فروشــد؛ 
شــرکت هایی ســفارش می دهنــد و خودشــان کار 
فــروش را انجام می دهند. واگن پارس حتی واگن 
هم نمی فروشــد! شرکت دیگری سفارش می گیرد، 
بدنــه واگن را به صــورت حق العمل کاری به واگن 
پــارس می دهــد. یــک دســتمزدی هــم دریافــت 
می کند، واگن پارس بدنه را می ســازد ولی شــرکت 
مربوطه به اســم خودش واگن را می فروشد نه به 

اسم واگن پارس!
روزی که مپنا، واگن ســازی پــارس را در اختیار 
گرفت این شرکت بالغ بر هزار میلیارد تومان بدهی 
داشــت، بیــش از 500 مجموعه حقیقی و حقوقی 
از شرکت طلب کار بودند. تمام حساب های شرکت 
مسدود و کارت های بازرگانی ابطال شده بود. حتی 
قادر نبــود اعضای هیات مدیــره اش را حفظ کند. 
ســهام دار این شــرکت که ســازمان گسترش صنایع 
ایــران بود و وظیفه ذاتی اش ایجاد و پشــتیبانی از 
صنعت در کشور است، ماشــین آالت، دستگاه ها، 
تجهیــزات و ادوات فنــی و مهندســی شــرکت را 
توقیف بانکی کرده بــود! همین االن اتومبیل های 
شــرکت، جرثقیــل، لیفتراک و هر چیــزی که پالک 
واگــن پارس دارد وقتی از کارخانه خارج می شــود 
پلیــس آن را متوقف می کند، چــون حکم توقیف 

دارد!
خب در این شــرایط آشــفته و نابســامان، مپنا 
خدمت بزرگی به صنعت ریلی کشــور کرده اســت. 
شرکتی که 24 سال تمام، فقط از آن برداشت شده 
بــود و چیزی به آن اضافه نشــده بــود را زیر بال و 

پر خود گرفت.
اکنــون بعضی از ماشــین های اســتراتژیک را به 
خاطر مشــکالت مالــی فروخته اند. مهمان ســرای 
12 واحــدی واقع در شــهر صنعتی فروخته شــده؛ 
ســاختمان مرکزی واگن پــارس در میدان طالقانی 
را فروخته انــد؛ هر چه که امکان داشــته، برده اند! 
خدا را شــکر زمین هایش را نتوانستند ببرند، وگرنه 

کوتاهی نمی کردند. 
در حال حاضــر تقریبا تمام تجهیزات فرســوده 
است، تمام ماشــین آالت نیاز به تعمیرات اساسی 
دارنــد. در همین مــدت کوتاهی که به واگن پارس 
ورود کرده ایم بیش از 60 درصد بدهی ها را تعیین 
تکلیــف کرده ایــم. امــروز هیــچ بدهی بــه تامین 
اجتماعی نداریم. با همه بانک ها تســویه حســاب 
کرده ایــم. حقوق و مزایای پرســنل، پوشــش های 
بیمه ای، امکانات ســخت-افزاری و... را در همین 
مدت کوتاه، شــرکت مپنــا در اختیار مــا قرار داده 

است.

قرارداد خارجی هم دارید؟
اکنــون خیر، اما در هفته های آینده ســفری به 
ســوریه خواهیم داشــت و امیدواریم اولین سری 

فروش خارجی را نهایی کنیم.

نوسانات نرخ ارز چه تاثیری در تولیدات شرکت 
دارد؟
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متاســفانه تغییرات نــرخ ارز تاثیــر زیادی روی 
کاالهای تولیدی ایرانی دارد. ســال گذشته فوالد را 
بــه  ازای هر کیلو 14 هــزار تومان می خریدیم که از 
8 هزار تومان به این رقم رســیده بود و همه هم 
ناراضــی بودنــد. امروز همان فــوالد را کیلویی 32 

هزار تومان میخریم!

چه  قراردادهایتان  وضعیت  حساب  این  با 
می شود؟

فعال که مشــغول تولید هســتیم و تــا جای که 
امکان داشــته مذاکره کرده ایــم. طرف های قرارداد 
مساعدت هایی داشته اند و قراردادها تعدیل شده 
اســت. امیدواریم در دولــت جدید اتفاقات خوبی 

رخ دهد و همه از این وضعیت خالص شویم.

شرکتی هست که رقیب مجموعه شما باشد؟
بلــه، تقریبا در تمام محصوالتمان رقیب داریم. 
البتــه اعتقادمــان این اســت اگر بتوانیــم در بازار 

رقابتی محصوالتمان را ارائه کنیم، هنر کرده ایم.

شرکت واگن سازی پارس در تولید از چه ظرفیتی 
برخوردار است؟

چیزی که در اسناد شرکت آمده 1000 واگن باری 
و 100 واگــن مســافری. ولی هیچ وقت این تعداد 
محقق نشــده. امیدواریم به لطف خدا بتوانیم این 

کار را انجام دهیم.

می توانید  را  برده  نام  تولید  آمار  از  تعداد  چه 
تحویل بدهید؟

امیدواریــم کــه امســال 750 دســتگاه واگن را 
تحویل بدهیم البته بنا را روی 800 واگن گذاشــته 
 بودیم که مســائلی مانند قطعی برق مکرر و شیوه 

ویروس کوید 19 مانع از تحقق این برنامه  شد.

آیــا وزارت صمــت حمایت هــای الزم را انجــام 
داده است؟

الحق واالنصــاف عزیزان وزارت صمت چیزی از 
ما دریغ نکرده اند و هرآنچه بتوانند کمک می کنند. 
البته تمام ارگان ها مانند اســتانداری، دادگســتری، 
صمت و... همگی کمک حال هستند ولی واقعیت 
این اســت که عقب ماندگــی مجموعه واگن پارس 
در این بیســت و چند ســال به قدری زیاد بوده که 

به این زودی ها قابل جبران نیست.

تسهیالت خاصی هم دریافت می کنید؟
خیر، تســهیالتی در کار نیست و همه پشتیبانی 

مالی را مپنا بر عهده گرفته و کمک می کند.

آیا دانش فنی تولیدات واگن سازی پارس بومی 

است؟
خیــر، دانــش فنــی واگــن پــارس برگرفتــه از 
الیســنس هایی اســت کــه از قبل داشــته اســت. 
واگــن پــارس 15 الیســنس خارجی از کشــورهای 
مختلف ) زیمنس، یونیون، آلســتوم، ســی آر سی، 
بمباردیرو......( دارد و معتبرترین برندهای جهان با 

واگن سازی پارس همکاری داشته اند.

وضعیت تولید برای خطوط قطار شهری چگونه 
است؟

همــه مــا بــه اهمیت و ضــرورت متــرو واقف 
انبوهــی از انســان ها  هســتیم کــه جابــه جایــی 
درکالن شــهرها فقط از طریق سیستم مترو ممکن 
اســت. اکنون 4 شرکت، توان تولید قطار شهری را 
دارا هســتند ضمن اینکه خود وزارت کشور اعالم 
کــرده 5 هزار واگن مترو کم داریــم، هم اکنون 2 
هــزار واگن، گلوگاه داریم. یعنــی اگر امروز 2 هزار 
واگن داشته باشیم، فوری درسطح کشور پخش و 
مورد استفاده قرارمی گیرد. اما متاسفانه حتی یک 
واگن هم در این 4 کارخانه درحال تولید نیست. از 
بین این 4 شــرکت فقط شرکت واگن سازی پارس 
کار ســاخت در دست دارد و آن هم نه از مشتری؛ 
خــود مپنــا از محــل پروژه های  پژوهشــی اش 7 
میلیون یورو بودجه به واگن سازی پارس داده که 
یــک رام قطار متروی مپنا بــا برند خود مپنا تولید 
و نمایش داده شــود بلکه بتواند ســفارش بگیرد. 
امــروز همــه خطــوط هفت گانــه تهران با کســری 
واگن مواجه هستند. سوالی در اینجا مطرح است 
کــه چرا باید پول خرج واگن چینی شــود؟ چرا به 
شــرکت های داخلی ســفارش ســاخت نمی دهند؟ 
ازاینکــه شــرکت های تولیــد کننــده چینــی توان و 
ظرفیــت تولید بســیار باالیی دارند شــکی نیســت 
امــا ما هم این توان را داریم که به وضعیت قابل 
قبولی برسیم. بنده به عنوان نماینده گروه مپنا 18 
ماه اســت سرگرم مذاکره با ســازمان همیاری های 
شهرداری هستم بلکه بتوانم سفارش ساخت 140 
واگن را بگیرم ولی هنوز موفق به این کار نشده ام.

یا  ندارند  تمایلی  چیست؟  حسابشان  حرف 
نمیخواهند هزینه کنند؟

واقعــا بــرای ما معلوم نیســت و نمی دانیم چرا 
اقدام نمی کنند. عمدتا می گویند باید از منابع مالی 
خارجــی تامین اعتبار شــود و به خاطر مشــکالت 
مالــی فعال شــدنی نیســت. من قبول نــدارم؛ این 
اســتدالل برای خرید 2 هزار واگن که نیاز به منابع 
خارجــی دارد، صــدق می کنــد ولی نه بــرای 50 یا 
100 واگــن داخلی. در همین 5 ســال گذشــته چه 
تعــداد واگــن به متــرو اضافه شــده؟ یعنی منابع 
مالی ما اینقدر کم و محدود بوده که نتوانســته ایم 

ســاالنه 10 واگن بســازیم؟ ولی این تعــداد را هم 
تولید نکردیم. من منکر ســختی شــرایط و اوضاع 
و احــوال فعلی نمی شــوم؛ ولی موارد گفته شــده 
همه مشــکالت نیســت و زیادی بزرگش کرده ایم 
و همه کم وکاســتی ها را پشت تحریم ها و مسائل 
ارزی پنهــان کرده ایم. به نظــرم تحریم های داخلی 
کمرشکن تر از تحریم های بین المللی است و بیشتر 

ما را آزار می دهد. 

خارج  از  باشید  مجبور  هست که  اولیه ای  مواد 
وارد کنید؟

خیلی کم؛ تنوع محصوالت و منابع داخلی زیاد 
است که بتوان از آنها بهره برداری کرد. ضمن اینکه 
بنیه مهندســی شرکت هم به شدت باال رفته و به 

امور مسلط شده اند.

در مورد جذب فارغ التحصیالن دانشگاهی کاری 
کرده اید؟

اکنون برای صحبت در این خصوص زود است. 
البته در این مورد تابع مقررات گروه هســتیم. در 
قســمت واگــن کمی تراکم نیرو داریــم که باید در 
اســرع وقت آرایــش نیروها را تغییــر بدهیم ولی 

مطلقا تعدیل نیرو نداریم.

با توجه به شرایط موجود چشم انداز تولیدکنندگان 
داخلی را چطور ارزیابی می کنید؟

مدت 6 ســال گذشته به هیچ عنوان برای کار و 
تولیــد، ســال های خوبی نبود. متاســفانه در حوزه 
ریلی سیســتم بانکی همراهی خوبی ندارد و انتظار 
مــا این اســت کــه سیســتم بانکی حضــور پررنگی 
داشــته باشــد. اگر این اتفاق بیفتد با جهش تولید 
مواجــه خواهیــم بــود. بــرای تولید کننــده داخلی 
ســرمایه در گردش و بازگشت ســرمایه بسیار مهم 
و ضــروری اســت. در حال حاضر بیــش از 3 هزار 
تفاهم نامــه ســاخت واگن با شــرکت های مختلف 
بسته ایم و همه این تفاهم نامه ها را برای دریافت 
وام به بانک برده اند تا قرارداد نهایی شــود. ناگفته 
نمانــد کــه بانک بایــد 80 درصــد مبلغ قــرارداد را 
تامین کنــد. فعال که ایــن تفاهم نامه ها به مرحله 

عملیاتی نرسیده است.

چشم انداز شرکت واگن پارس را چگونه می بینید؟
مــن خیلی خــوب می بینم؛ شــک نــدارم آینده 
خوبــی در انتظار واگن پارس اســت. امیدواریم به 
زودی از ســاخت واگــن باری به ســوی ســاخت و 
تولیــد واگــن مســافری و متــرو برویــم. در صدد 
هســتیم برای سال بعد سفارش های خوبی بگیریم 
و به ســمت تولید واگن های مترو و ســرعت باال 

برویم. 
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