
“پرونده گفت وگو با مدیران مالک لکوموتیو”    

نبض نیروی کشش موجود
به شماره افتاده

گفت وگو با مهندس قاسم عبدالهی
 مدیرعامل شرکت البرزنیرو

البرز نیرو اولین و بزرگ ترین شرکت بخش خصوصی در زمینه لکوموتیو است. بخش خصوصی امسال حدود 37درصد بار در شبکه ریلی را حمل کرده است که از 

این مقدار 10درصد به طور مستقیم توسط البرز نیرو حمل شده است. در مجموع با شرکت های وابسته و سهام هایی که در شرکت های مختلف داریم حدود 15درصد 

بار شبکه توسط البرز نیرو حمل شده است. ضمن این که بخش بزرگی از شبکه را در بخش خصوصی و کل شبکه پوشش می دهند. در خصوص ظرفیت هایی که شرکت 

البرز نیرو دارد همچنین چالش هایی همانند کمبود لکوموتیو، مشــکالت نوســازی و تعمیرات جاری و اساسی گفت و گویی با مهندس قاسم عبدالهی مدیرعامل شرکت 

البرز داشته ایم که به آن می پردازیم:

در  ناوگان  تعداد  چه  نیرو  البرز  حاضر  حال  در 
فعال  لکوموتیوها  از  تعدادی  چه  و  دارد  اختیار 
هستند و آیا برنامه ای برای نوسازی ناوگان در نظر 

دارید؟
در حــال حاضر تعداد کل نــاوگان البرز نیرو 45 
دســتگاه لکوموتیو است که 4 دســتگاه پارس33 
اســت. لکوموتیــو پارس 33 طی ســال گذشــته و 
امســال بــه مجموعه اضافه شــده و در هفته های 
آینــده نیز یک دســتگاه دیگر به نــاوگان البرز نیرو 
اضافه خواهد شــد. تعداد دستگاه های گرم متغیر 
اســت، اما حدود 70 تا 75 درصــد لکوموتیو ها را 
آمــاده بــه کار داریم. طــی پیش بینی کــه از ابتدای 
سال داشتیم راه آهن می خواهد بحث تعمیرات را 
از شــرکت های مالک جدا کند، تقریبا تمام مســائل 
تعمیراتی را از شــرکت مادر جدا کردیم و به شرکت 
کاوان دیزل موتور که70درصد ســهام آن متعلق به 

البرز نیرو است، انتقال دادیم.
شــرکت کاوان دیزل موتــور نیز مشــکالت خاص 
خــود را دارد. ایــن شــرکت نیروهــای تعمیراتی و 
امکانــات الزم را داراســت و البرز نیــرو که در حال 
تاســیس کارخانــه تعمیراتــی در سیســتان بود آن 
را بــه شــرکت کاوان واگــذار کرد. فضایی داشــتیم 
که بتوانیم یک ســوله تعمیراتی مســتقل داشــته 
باشــیم امــا فعال راه اندازی نشــده و اتصــال آن به 
خطوط اصلــی راه آهن باقی مانده اســت. بنابراین 
شــرکت کاوان ناچار اســت در فضــای تعمیراتی که 
راه آهــن در اصفهــان فراهم کرده کار کنــد. در آنجا 
دو خــط موجــود اســت و یک ســوله کــه ظرفیت 
بســیار محــدودی دارد. نشســتی هم بــا مدیریت 

کاوان داشتیم تا ببینیم چه کاری باید انجام دهیم. 
زمان تعمیرات مقرر دیزل ها فرامی رسد زمانی باید 
فراخوان صورت بگیرد و بازدید انجام شــود. وقتی 
همزمان تعداد زیادی دیزل آورده می شــود، عمال 
کارها قفل می شــود. همه شرایط فراهم است اما 
بــه دلیل کمبود خطــوط و فضــای تعمیراتی آمار 

دیزل سرد باال می رود.
یکی از راهکارها، آماده ســازی فضای اختصاصی 
تعمیراتــی اســت. آماده ســازی ایــن فضا نیــاز به 
یکســری همــکاری دارد. راه آهن برای شــرکت های 
تجاری که نیاز به ریل گذاری و احداث خطوط آنتنی 
دارنــد ایــن  کارها را انجــام داده اســت ولی حاضر 
نیست به بخش خصوصی که می خواهد تعمیرات 
لکوموتیــو انجام دهد کمکی کند. در صورتی که اگر 
قبــول کند این روســازی را در اختیــار ما قرار دهد، 
مــا حدود 2 کیلومتر ریل دو خطه نیاز داریم و این 
مهم کامال باید توسط بخش خصوصی تامین شود.

لکوموتیــو در راس مجموعــه حمل ونقــل ریلی 
اســت و تمــام بخش ها باید با یکدیگــر کار کنند تا 
صنعت حمل و نقل به جلو حرکت کند. اما در حال 
حاضر لکوموتیو دچار مشکل است و همه فعاالن 
ایــن بخــش در خصــوص مشــکالت لکوموتیوها 
اتفاق نظر دارند. تعمیــرات لکوموتیو بخش مهمی 
اســت و ســاده ترین بخش این موضــوع همکاری 
است. اگر کارخانه ای اعالم کند که به یک خط فرعی 
نیاز دارد، راه آهن به آن کمک می کند. اما به بخش 

لکوموتیو خیر.
مشــکلی که در بخش لکوموتیو وجود دارد این 
است که فضا و صدای ما محدود است و هر آنچه 

در بخش خصوصی لکوموتیو می گذرد، در مجموع 
9 شرکت است.

به  نیاز  لکوموتیو  تعداد  چه  حاضر  حال  در 
از زمان این  تعمیرات اساسی دارند و چه مدتی 

تعمیرات گذشته است؟
تعداد زیادی لکوموتیو داریم که نیاز به تعمیرات 
دارنــد و دلیــل عمده برای عدم تعمیرات اساســی 
ایــن اســت که زمانی قطعــه ای را 100 هــزار تومان 
خریداری می کردیم در حالیکه اکنون همان قطعه 
را 700 هــزار تومــان می خریم، پس امــکان این که 

قطعات نو خریداری شود وجود ندارد.
 تعرفه ما آن طور که باید و شاید با افزایش نرخ 
ارز جلــو نرفت و وقتی نــرخ ارز 20 درصد افزایش 
پیــدا می کنــد قطعــات 40 درصــد افزایــش پیــدا 
می کنند. تعرفه ریلی نیز در همین حد هم افزایش 
پیــدا نکــرده اســت و جالب اســت کــه 67 درصد 
نــاوگان متعلق به راه آهن اســت. با افزایش تعرفه 

بیشترین سود نصیب راه آهن می شود.
صنعــت لکوموتیــو، صنعــت مظلومی اســت، 
چون سر و صدایی ندارد و در سال های اخیر جهت 
افزایش نرخ ها اتفاقات خوبی افتاد ازجمله این که 
قرار اســت تعرفه را شــورای رقابت تعیین کند، اما 
هنوز هــم بحث هایی وجــود دارد. در حال حاضر 
نرخ شورای رقابت با توجه به پارامترهایی که اعالم 
کرده خیلی بیشــتر از نرخی اســت که راه آهن اعالم 
کرده است. نرخی که راه آهن اعالم کرده 1170 ریال 
اســت اما نرخ شــورای رقابت حداقل بین 1250 تا 
1450 ریال اســت. این تفاوت نرخ باعث شده در 
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تمام زمینه ها عقب بمانیم. 
زمانی درآمــد یک ماه کارکرد لکوموتیو به راحتی 
جوابگــوی تامیــن قطعــات و ســود آن بــود. امــا 
اکنون چنین شــرایطی وجود نــدارد و به زور کفاف 
هزینه هــای خودش را می دهد. تعمیرات اساســی 
بســیاری از لکوموتیوها عقب افتاده است و بیش 
از 50 درصد لکوموتیوها نیاز به تعمیرات اساســی 
دارند. لکوموتیوها را برای تعمیرات اساسی متوقف 
می کنیم لیکن راه اندازی آن به این آسانی نیست و 
شــاید تا چندین ماه باید منتظــر بمانیم. وضعیت 
نقدینگــی شــرکت به صورتــی اســت کــه نمی تواند 
هزینــه تعمیــرات اساســی را تامیــن کنــد. نرخ ها 
درســت افزایــش پیــدا نکــرده اســت و وضعیت 
مطالبــات از راه آهــن بدیــن صورت اســت که 45 
درصــد افزایش مانده مطالبات داریم. این صنعت 
اگر به این صورت جلو برود، زمین می خورد و باید 

راه آهن به فکر کاهش مانده مطالبات باشد.
راه آهــن در هــر مرحله به بهانــه ای این طلب ها 
را نگه می دارد و متاســفانه فکر می کنند اگر امروز 
مبلغی را به شرکت های مالک لکوموتیو اختصاص 
دادند فردا لکوموتیو راه می افتد در حالی که جریان 
نقدینگی لکوموتیو به این صورت نیست. از دی ماه 
تا اواســط اردیبهشت ســال آینده مطمئنا تاثیرات 
مسائلی را که امسال برای لکوموتیو پیش آورده اند 

را خواهیم دید.

به طور دقیق چه میزان از راه آهن طلب دارید؟
از ابتدای ســال تــا کنون کمتر از نیمــی  از آنچه 
توافق شــده بود  به شــرکت های مالــک لکوموتیو 
پرداخت شــده اســت و این بدان معنی اســت که 

مانده مطالبات ما از راه آهن سیر صعودی دارد.

لکوموتیوی  شرکت های  با  راه آهن  سال گذشته 
را  لکوموتیو  مالکان  مطالبات  و  داشت  جلسه 

قسط بندی کرد، آیا به آن وعده عمل شد؟
سال گذشته مقرر شد هر ماهه تا زمان افزایش 
تعرفــه، مطالبــات شــرکت ها از راه آهن بــه میزان 
63 میلیــارد تومــان بین مالــکان لکوموتیو توزیع 
شــود، اما میزان پول نقدی که راه آهن تا به امروز 
پرداخت کرده اســت، 4 بار بــوده. یعنی هر دو ماه 
یک بــار. همان 63 میلیارد تومــان هم کمتر از کل 
فاکتور هــای شــرکت های مالــک بــود و این باعث 
می شد هر ماه مانده مطالبات دیگری داشته باشیم 

و به مطالبات قبلی افزوده شود.
شــرکت های  مطالبــات  بــود  قــرار  راه آهــن 
لکوموتیــوی را به صــورت اوراق پرداخت کند و آن 

اوراق جایگزیــن مانــده مطالبــات ســال های قبل 
شــود، اما اتفاقی که افتاد این اســت که امسال 4 
بار پرداخت داشتند در حالی که باید 8 بار پرداخت 
انجام می شــد. این اوراقــی که به ما دادند، راه آهن 
نــرخ تنزیل آن را نپذیرفت کــه بین 10 تا 15درصد 
برای ما نرخ تنزیل داشــته اســت و باعث ضرر ما 

شد.

زمان نرخ گذاری چه زمانی است؟ آیا عقب ماندگی 
در تعیین نرخ شرکت ها را متضرر می کند؟

هــر ســال قراردادهــا از ابتــدای مــاه چهــارم تا 
انتهای ماه سوم ســال آینده تعیین می شود. طبق 
بخشنامه ی شورای رقابت، نرخ قرارداد امسال باید 
در این شــورا تعیین می شــد. این نرخ باید توســط 
یک گروه پنج نفره که شامل یک نماینده از انجمن 
صنفــی ریلی، یک نماینــده از شــورای رقابت، یک 
نماینــده از راه آهــن و دو نماینــده از وزارت راه و 
شهرســازی اســت، تعیین شود. شــورا پارامترهای 
الزم را تعیین کرده اســت، اما راه آهن خیلی نسبت 
به آن تمکین ندارد و عمال آن را قبول ندارد. علت 
این که شــورای رقابت وارد شــده این است که این 
بازار، بازاری انحصاری است و راه آهن تنها مشتری 
آن اســت و باید مرجعــی برای تعیین نرخ باشــد. 
متاسفانه طی سالیان متمادی نتوانستیم به نتیجه 
مثبتــی در جهت تعییــن نرخ با راه آهن برســیم و 

مجبور شدیم به شورای رقابت متوسل شویم.
در ســال 99 نرخ هــا دو بــار تغییر کــرد. بار اول 
ابتدای ماه چهارم و بار دوم ماه نهم. اگر طی ســال 
افزایش شــدید نرخ ارز را داشته باشیم باید حتما 
بــا راه آهن توافق انجــام دهیم تا نرخ جدید اعالم 
شــود. امســال در ابتدای ماه چهــارم نرخ جدیدی 
ابالغ نشــد و راه آهن خودش نرخــی را اعالم کرده 
است و در حال حاضر مجبوریم این نرخ را بپذیریم 
در حالی کــه قــراردادی هــم بــرای آن امضا نشــده 

است. 
تقریبــا کار ما در لکوموتیو بــه جای پرداختن به 
بحث هــای تخصصی و وضعیــت لکوموتیو، زمان 
زیــادی از وقت مدیران بابت پیگیــری مطالبات از 

راه آهن هدر می  رود.
با توجه به عدم اجرای تعهدات توسط راه آهن، 
مالکیــن لکوموتیــو بــه این نتیجــه رســیده اندکه 

مستقیم با صاحبان واگن قرارداد منعقد کنند.

پس به این ترتیب دریافتی شما به طور مستقیم 
از واگن داران است؟ 

حق دسترســی که واگنی ها بــه راه آهن پرداخت 

می کنند شامل سه بخش است: بخش اول مربوط 
به تعمیرات است. بخش دوم مربوط به زیرساخت 
و بخــش آخــر مربوط به لکوموتیو اســت. بارها از 
راه آهن خواســتیم این مسائل را از یکدیگر تفکیک 
کنــد. با وجــود این کــه شــرکت های واگنــی بیش 
از یــک ماه و نیم بــه راه آهن بدهکار نیســتند، اما 
لکوموتیوی هــا حداقــل تا 9 مــاه از راه آهن طلب 
دارند. همین باعث شــد تصمیم بگیریم مستقیما 

با مالکین واگن قرارداد ببندیم. 
قبال در سال های 93 تا 95 این تجربه را داشتیم 
که اصال تجربه جالبی هم نبود و دردسرهای زیادی 
برای شــرکت های لکوموتیوی داشــت. اگر راه آهن 
این تفکیک هزینه را از مبدا انجام می داد و تا این 
حد ما را سر تفکیک مطالبات اذیت نمی کرد، قطعا 
بــه این ســمت حرکت نمی کردیم کــه به جای یک 

شرکت حداقل با 30 شرکت قرارداد ببندیم.
یکــی از مواردی که باعث شــد قــرارداد ما امضا 
نشــود بــه آن علــت بــود کــه تصمیم داشــتیم با 
واگــن داران قرارداد ببندیم و مــورد دوم این که به 
نظر می رســد راه آهن نرخ شــورای رقابــت را قبول 
نــدارد و حاضــر نبود با آن شــرایط قــرارداد ببندد 
و درنتیجــه تــا به امروز مــا قــراردادی نداریم و از 
ماه چهارم ســال به بعــد، همچنــان واگن های ما 
در اختیــار راه آهن اســت و ما کامــال در این زمینه 

بالتکلیف هستیم.

را  لکوموتیوداران  مطالبات  راه آهن  این که  دلیل 
نمی دهد، چیست؟

بحث اصلی، وضع بودجه راه آهن اســت. شاید 
آمار ما، آمار درســتی نباشد اما امسال حدود 2600 
میلیــارد مصــوب شــده بود تــا در راه آهــن تامین 
بودجــه شــود، امــا وقتــی در راه آهــن مثــال 1800 
میلیارد تامین بودجه شده است این کسری بودجه 

را باید از جاهای مختلف تامین کند.

این تامین بودجه صرف چه چیزی می شود؟
مسئوالن راه آهن باید به طور دقیق این موضوع 
را عنوان کنند. بحث اصلی این اســت که مخارجی 
مانند پرســنل، خدمات و زیرســاخت وجود دارد و 
راه آهــن زمانی که پــول را دریافــت می کند به جای 
آن که حق شرکت های خصوصی را از این پول جدا 
کنــد، آن را صرف امــور جاری می کنــد و بعد از آن 
به فکر بخش خصوصی می افتد. 130 لکوموتیوران 
داریم و کامال درگیر با بدنه راه آهن هستیم. راه آهن 
سر زمان مقرر حقوق کارگرانش را پرداخت می کند، 
امــا زمانی کــه طلب مــا وصول نشــود، نمی توانیم 
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حقــوق کارمنــدان خود را بپردازیم. در این شــرایط 
بارهــا وام گرفته ایم تــا حقوق کارکنــان را پرداخت 

کنیم.

با توجه به این  عقب افتادگی هایی که در نقدینگی 
دارید، در مسائل مالیاتی و بیمه با چه مشکالتی 

مواجه هستید؟ 
مالیــات و بیمــه هیــچ راهــی بــرای شــرکت ها 
بــر  مالیــات  قانــون،  طبــق  بایــد  نگذاشــته اند. 
ارزش افــزوده را در فاکتورها لحاظ کنیم و راه آهن 
ایــن مبلــغ را به ما پرداخــت کند تــا بتوانیم آن را 
به ســازمان امور مالیاتــی پرداخت کنیــم. راه آهن 
می گوید ایــن مبلغ را پرداخــت نمی کند و مالیات 
هــم عــدم دریافــت از راه آهن را قبــول نمی کند و  
اعــالم کرده اســت فاکتورها باید بــا ارزش افزوده 
ارائه شــود. عمــال دو ارگان دولتی بــا یکدیگر نزاع 
دارنــد و بخــش خصوصی بین ایــن دو مثل توپ 
فوتبــال شده اســت و هــر دو بــه آن فشــار وارد 
می کنند. چند وقت پیش، یکی از شرکت های بزرگ 
به خاطر همین مســاله تمام حســاب هایش بسته 
شد و در نهایت مجبور شد مالیات بر ارزش افزوده 

را پرداخت کند.
بیمــه هــم، همیــن وضــع وجــود  مــورد  در 
دارد. راه آهــن تعهــدی نســبت بــه امــور بیمــه و 
مالیــات قــرارداد اجاره نــدارد و تمــام آن بر عهده 
شرکت هاست. زمانی که به بیمه مراجعه می کنیم، 
بیمه اجاره بودن ایــن قرارداد را نمی پذیرد و بیمه 
ســنگینی برای آن تعییــن می کنــد. راه آهن هزینه 
بیمــه قرارداد را قبــول نمی کند. فشــارهای زیادی 
از طــرف بخش های مختلف دولتی روی ماســت و 
چون قوه قهریه هم دارند در آخر مجبور به تمکین 

هستیم.

در رابطه با نوسازی ناوگان برنامه ای دارید؟ 
البــرز نیــرو از بــدو تاســیس، همیشــه نــگاه 
توســعه ای داشــته اســت و تا به امروز حدود 68 
لکوموتیو وارد کشور کرده ایم البته این تا زمانی  بود 
کــه اجــازه می دادند به صورت مســتقیم وارد کنیم 
بعــد از آن دیگــر اجــازه ورود لکوموتیــو ندادند و 
گفتنــد بایــد لکوموتیو نو وارد شــود، اما به اذعان 
تمام بدنه راه آهن، با وجود دســت دوم بودن این 

لکوموتیوها، در شبکه کارکرد بسیار خوبی دارند.
بعد از آن، قرارداد 50 دستگاه با چین را داشتیم 
کــه قــرار بــود 50 دســتگاه لکوموتیــو نــو از چین 
گرفته شــود. متاســفانه 4 دســتگاه از آن وارد شد 
و بــا توجه بــه این که با طرف خارجــی توافق کرده 

بودیــم، متاســفانه واردات لکوموتیــو نو هم کامال 
ممنوع شد و شرکت مپنا ادعای ساخت لکوموتیو 
کرد که در حال حاضر نهایت ظرفیت آنها در سال، 
حدود 10 تا 12 دســتگاه اســت. در صورتی که طبق 
برنامه توسعه ســال 1404 ما حدود 550 دستگاه 
لکوموتیو تا آن ســال کم داریم و با این شــرایط به 
آن چشــم انداز نخواهیــم رســید و همین موضوع 

باعث توقف کامل واردات لکوموتیو شده است.
البــرز نیــرو از ســال 1397 در بخــش فنــی کار 
خود را آغاز کرده و ســرمایه گذاری ســنگینی انجام 
داده و توانســته انتقــال تکنولو  ژی از کــره به ایران 
انجام دهد. بخش های زیادی از لکوموتیو را تحت 
عنــوان پــارس 33 در اراک در کارخانه واگن پارس 
می سازیم و در کارگاه های مختلف قطعات مختلفی 
را تولیــد می کنیم و یــک خط مونتاژ لکوموتیو هم 
در اراک داریم. از این لکوموتیوها 4 دستگاه تولید 
شــده است و 6 دســتگاه دیگر تا اواسط بهار سال 

آینده تکمیل می شود.
بخــش انتقال تکنولــوژی مربوط بــه البرز نیرو 
است و در شرایط تحریم نقشه ها با زحمت فراوان 
توســط البرز نیرو خریداری شــده است. بزرگ ترین 
مشــکل مــا این اســت کــه بــرای واردات قطعه با 
مشکالت بسیار زیاد داخلی مواجه هستیم. بخشی 
از تحریم هــا خارجی اســت و نمی توانیم مراودات 

مستقیم بانکی و انتقال ارز داشته باشیم به همین 
دلیــل بین 10 تــا 15درصــد، هزینه ها بــرای خرید 
قطعات افزایش می یابد. مشکل دیگر بعد از خرید 
قطعــات در داخل، این اســت که اجــازه ورود این 
قطعات داده شود. ممکن است یک شرکت داخلی 
طی نامــه ای اعالم کند می توانــد قطعه ای را تولید 
 کنــد که در آن صورت شــرکت ها مجبور می شــوند 

این قطعات را از داخل خریداری کنند. 

مپنا  شرکت  را  پارس  واگن  این که  به  باتوجه 
خریداری کرده ، از نظر جنابعالی با وجود ساخت 
لکوموتیو map 24 , لکوموتیو پارس 33 با چه 

آینده ای رو به رو خواهد شد؟
توافقی که با شرکت واگن پارس انجام شده این 
است که این 10 دستگاه را تحویل دهد. امیدواریم 
در ادامه راه بتوانیم با آن ها همکاری داشته باشیم، 
امــا کار ما تنهــا به واگن پارس منتهی نمی شــود و 
قطعــا کارخانــه دیگــری را هــم در نظــر داریم. ما 
می خواهیــم چالشــی کــه در بحث انحصــار وجود 

دارد، حل شود. 

صنعت حمل و نقل ریلی، موتور محرکه توسعه 
کشور است و نباید به بنابر ادعاهایی که می شود 
تصمیم سازی شود. کدام کمیته فنی به طور دقیق 
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لکوموتیو پارس 33 
تا امروز 87/6 درصد 
آماده بکاری داشته 

و اکثر توقف ها 
به دلیل انجام 

سرویس های مقرر 
بوده است.

این موارد را بررسی می کند؟
برای تصویب یک طرح بایــد نماینده گروه های 
مرتبط حضور داشــته باشــند. این انحصار در سایر 
بخش هــا هم وجود دارد. تفاوت بــزرگ ما با مپنا 
در این است که مپنا لکوموتیو می سازد تا بفروشد 
و از ایــن راه درآمــد حاصل می کند، امــا البرز نیرو 
لکوموتیــو نمی ســازد تــا آن را بفروشــد بلکه برای 
بهره بــرداری خــود آن را تولید می کنــد. این تفاوت 
بزرگــی اســت. زمانی کــه واگــن پــارس را خریــد 
شــرکت های مالک لکوموتیو به انجمن نامه دادند 
و نظــر منفــی خود را اعالم کردند، چــون این کار را 
عمال نوعــی انحصار می دانســتند. یعنــی پروژه ای 
ماننــد پارس 33 کــه هم نیروهــای واگن پارس و 
هم نیروهای ما برای آن زحمت کشیدند، زمانی که 
به نتیجه رســید مجبور شــدیم ادامه آن را کنســل 
کنیم. البته ما از این اتفاق خوشــحالیم چون بقیه 

شرکت ها هم ظرفیت آن را دارند.
ما می توانیــم آن را به جای دیگر انتقال دهیم و 
مطمئنا البرز نیــرو این کار را انجام می دهد. هدف 
ما اعتالی صنعت ریلی کشــور اســت و مدیرانی که 
در این شــرکت کار کردند، شــب و روزشــان را برای 
این هدف گذاشــتند. البرز نیــرو یک ریال از بخش 
دولتی دریافت نکرده اســت و حتی یک لکوموتیو 

آن متعلق به راه آهن نیست. 

هــر آن چیــزی کــه بوده بــا تــالش مدیرعامل و 
هیــات مدیره و ســهامدارانش اتفاق افتاده اســت 
و ایــن بزرگ ترین افتخار ماســت. اگر امــروز 10 تا 
12درصد بار ریلی کشــور را حمل می کنیم، تماما به 

علت سرمایه گذاری بخش خصوصی است.
تنها خواسته ما این است که اگر کمکی به تولید 
لکوموتیــو پــارس 33 کــه  یک  تولید ملی اســت 

نمی کنند، در  راه تولید آن سنگ اندازی نکنند.
دیدگاه جنابعالی به عنوان یک کارشناس در رابطه 
با پارس 33 چیست و چقدر این پروژه را موفق 

می دانید؟
مــن به طــور صــد درصــد ایــن پــروژه را موفق 
می دانــم. چــون بدنــه فنــی بســیار قــوی دارد و 
ســال ها روی این پروژه کار شــده اســت. شــما به 
هــر تولیدکننــده ای مراجعــه کنیــد اولیــن ادعایی 
کــه می کند این اســت که جنس من بهتر اســت و 
هیچ کــس مدعــی نمی شــود کارش ضعیــف بوده 
اســت. پــس باید به اعــداد و ارقام رجــوع کنیم تا 

ببینیم این اعداد در چه وضعی هستند.
لکوموتیــو پــارس 33 تــا امــروز 87/6 درصــد 
آماده بکاری داشــته و اکثر توقف ها به دلیل انجام 

سرویس های مقرر بوده است.

شما در مقام مالک لکوموتیوهای البرز نیرو، اگر 

با  رابطه  در  شما  نظر  هم  باز  بودید  مپنا  مالک 
پارس 33 همین بود؟

دوستی به من می گفت اگر همیشه می خواهی 
برنده باشــی، زمان مذاکره، جایگاهت را عوض کن 
و خــود را در جایگاه طرف مقابل قرار بده. من اگر 
در جایــگاه مپنا بودم نگاهی به آمار می انداختم تا 
ببینم اشــکال کار در کجاست. هر لکوموتیو پارس 
33 که بیرون می آید ریز به ریز کارهایش را زیر نظر 
داریم تا مشــکالت لکوموتیوهای تولیدی بعدی را 

رفع کنیم.
اگــر جای مپنا بودم حتما از داشــتن یک رقیب 

استقبال می کردم.
 ما نباید فقط به فکر امروز باشیم و باید به امید 
آن بــود کــه در آینده چهار لکوموتیوســاز دیگر هم 
آغــاز به فعالیت کننــد تا به صنعت مملکت کمک 
شود. اگر شــرکت دیگری هم بخواهد تولید انجام 

دهد قطعا از او استقبال خواهیم کرد. 

سخن آخر. 
امیــدوارم راه آهــن بــه فکر این بخش بی ســر و 
صدای بدنه خودش باشــد. مــا عضوی از این بدنه 
هســتیم و می خواهیــم راه آهن هر روز پیشــرفت 
داشته باشد. از حدود 180 میلیون تن بار ریل پسند 
فقــط 50 میلیون تن توســط ریل حمل می شــود، 
یعنی چیزی کمتر از یک سوم و متاسفانه بیشتر آن 
به سمت جاده می رود. جاده یعنی تلفات، آلودگی 
و... راه آهن باید به فکر نیروی کشش خود باشد و 
امیدواریم یک فکر ســریع در این باره داشته باشد. 
در بخــش نقدینگــی، تعمیرات و نوســازی ناوگان، 
واردات لکوموتیوهای جدید، نبض این صنعت به 
شماره افتاده و باید یک فکر اساسی به حالش کرد.
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