
برگزاری نشست مدیران راه آهن ج.ا.ا با هیئت مدیره انجمن صنفی 
شرکت های حمل ونقل ریلی:

فرصت های توسعه در نزدیکی ماست؛
نیازمند نقشه راه صحیح 
و مدیریت کارآمد هستیم

حسین عاشوری، قائم مقام راه آهن 
ج.ا.ا  ب��ا ابراز امی��دواری در خصوص 
حل مش��کالت و همفکری و همدلی 
بخش خصوصی و دولتی و رس��یدن 
ب��ه توفیقات بیش��تر در حوزه حمل 
ونقل ریل��ی بیان ک��رد: ایجاد اتاقی 
ب��رای انجم��ن در بحث ه��ا ضروری 
بوده که دکتر رس��ولی دستور آن را 
داده  است. دکتر رسولی در نظر دارد 
ع��الوه بر ایجاد اتاقی ب��رای انجمن، 
واحدی برای خبرگان، بازنشس��تگان 
و صاحب نظران در نظر گرفته ش��ود. 
شناس��ایی  کارت  بح��ث  م��ورد  در 
اعضای انجمن، طراحی ها انجام شده 

و منتظر مراحل چاپ هستیم.
مه��رداد تق��ی زاده، دبی��ر انجمن 
حمل و نق��ل  ش��رکت های  صنف��ی 
ریل��ی ب��ا توضیح��ی در رابط��ه ب��ا 
چگونگ��ی تش��کیل جلس��ه س��خن 
خ��ود را آغ��از کرد و گف��ت: با دکتر 

نشس��تی با حضور مدیرعامل ش��رکت راه آهن، 
هیئت مدی��ره و کلی��ه معاون��ان ش��رکت راه آهن و 
اعضای هیئت مدیره و دبیر انجمن صنفی شرکت های 
حمل و نقل ریلی به عنوان س��ومین جلسه از سلسله 
جلس��ات همکاری هیئت مدی��ره انجمن و راه آهن 

برگزارشد.
این جلسه با استقبال بس��یار مدیرعامل راه آهن 
هم��راه ب��ود و ازچگونگ��ی همکاری ه��ای بخش 
خصوص��ی ریلی و راه آهن س��خن به می��ان آمد و 
این گونه همکاری ها ب��ه عنوان تنها راه حل عبور از 
مش��کالت فعلی راه آهن کشور عنوان شد، همچنین 
عملیاتی ش��دن نتایج این جلسات نیز حائز اهمیت 
قرار گرفت. در این نشس��ت تاکید بس��یار بر روی 
استقبال از اس��تمرار این سلس��له جلسات ازسوی 
راه آه��ن ب��ود تا با حل مش��کالت خ��ود و بخش 
خصوصی نیز با همین رویه در جهت حل مشکالت 

راه آهن کشور تالش کنند.
در این جلس��ه اش��اره هایی به مشکالت جذب 

س��رمایه در حمل و نق��ل ریل��ی ش��د و در ادامه به 
تش��ریح اهم مشکالت فعلی شرکت های خصوصی 
که در حال حاضر با آن درگیر هس��تند در ۸ محور 
پرداختن��د. در ای��ن ۸ مح��ور به م��واردی از قبیل 
ضرورت انعقاد قرارداد حمل با ش��رکت های حمل 
و نقل ریلی، لزوم پذیرش مس��ئولیت راه آهن بابت 
حفظ و نگه��داری از محموالت و قطعات واگن ها 
از مب��دا تا مقصد، تس��ریع در تصوی��ب آیین نامه 
تاس��یس و فعالی��ت ش��رکت های حمل و نقل ریلی 
و ص��دور پروان��ه فعالی��ت آنها، متناس��ب نمودن 
هزینه ه��ای دریافت��ی با کیفیت خدم��ات تعمیرات 
ج��اری، لزوم ارائه تعاری��ف دقیق از حدود حقوق 
شرکت ها در دس��تورالعمل های مصوب به ویژه در 
بحث حق پارکینگ، ارتقای ظرفیت شبکه به منظور 
تحقق سرعت سیر بازرگانی قطارها و همچنین رفع 
تعارضات تعیین تعرفه حمل مواد سوختی در سال 
۹۸ اشاره شد که به شرح کامل گزارش این نشست 

می پردازیم:

“پرونده نحوه همکاری هیئت مدیره  انجمن و راه آهن”

شماره��41-�آبان�2898



رس��ولی تصمیم گرفتیم تا جلس��ات 
منظم��ی با هیئ��ت مدی��ره انجمن 
ب��ه هم��راه معاونین راه آهن داش��ته 
باش��یم ک��ه تصمی��م بس��یار خوبی 
ب��ود. موضوعات��ی در این جلس��ات 
مش��ترک عنوان می شود که رسیدن 
به نتیجه جلس��ات در اجرایی کردن 
موضوعات بسیار حائز اهمیت است. 
این پیشنهادات نشان آن است که با 
بخش خصوص��ی همدلی الزم وجود 
دارد. بخ��ش خصوصی نی��ز آمادگی 
الزم را دارد ت��ا مش��کالت مربوط به 

بخش خود را قبول کند.
سعید رس��ولی، مدیرعامل شرکت 
راه آه��ن ج.ا.ا خوش بین��ی خ��ود را 
به توس��عه حمل و نقل ریلی و آینده 
راه آه��ن اعالم داش��ت و گفت: یکی 
از اصلی ترین دالیل تالش بس��یاری 
که می کنم همین امیدواری اس��ت. 
در س��ال س��وم فعالی��ت خ��ود در 
راه آه��ن هس��تم و با انگیزه بس��یار 
ت��الش می کنم. امروز ک��ه ما در این 
زم��ان از حیات حمل و نقل ریلی قرار 
داریم با س��رمایه ای که گذش��تگان 
فراهم کرده ان��د و مجموعه اتفاقاتی 
که ش��رایط ام��روز را برای توس��عه 
ریلی به وج��ود آورده بای��د بدانیم و 
آگاه باش��یم که وارث این س��رمایه 
هس��تیم و باید در نگهداری صحیح 
آن کوش��ا باشیم. ش��اهد بوده ام که 
تمام��ی اف��راد در گذش��ته در ای��ن 
سخت کوش��انه  چگون��ه  مجموع��ه 
فعالیت کردند و امروز صاحب ایده ها 
و باورهایی هستند که به مرور زمان 
و با کس��ب تجربه شکل گرفته  است 
و از جمله س��رمایه های ارزشمندی 
هس��تند که باید از آن ه��ا قدردانی 
کنیم. ش��رکت های حمل و نقل ریلی 
که بر اس��اس اصل 44 ایجاد شد در 
حالی رش��د کردکه هی��چ تجربه ای 
قبل از آن وجود نداش��ت و به حکم 
قانون مقرر ش��د تا خصوصی س��ازی 
انجام شود، قاعدتا باید دوره ای برای 
مش��ق این کار در نظر گرفته ش��ود 
تا همه ما اع��م از بخش خصوصی و 
دولتی در کش��ور واگذاری و پذیرش 
تصدی را بیاموزی��م. در اولین هفته 
دولت نشس��تی با شرکت ها داشتیم، 

تعدادی ش��رکت ک��رده  بودن��د. در 
این نشس��ت گفتم ک��ه هفته دولت 
را تعم��دا با دی��دار ش��رکت ها آغاز 
کردیم تا از ش��رکت ها تش��کر کنیم 
،زی��را در هفت��ه دول��ت، دولتی ه��ا 
پروژه های��ی را افتت��اح می کنن��د و 
عک��س و فیلمی تهی��ه می کنند که 
بخش غیر دولت��ی زحمت انجام آن 
پروژه ها را کشیده اند و باید از بخش 
خصوصی تش��کر و قدردانی شود. در 
این 6 ماهه که مس��ئولیت راه آهن را 
داشته ام با توجه به این که از گذشته 
در راه آه��ن بوده ام ضرورت های مهم 
و غی��ر مهمی وجود داش��ته که باید 
انجام می دادم. امروز زمان آن اس��ت 
که ب��ه برخی از موضوعات اساس��ی 
پرداخته ش��ود و مشکالتی که وجود 
دارد ح��ل ش��ود. ش��اید برخ��ی از 
موضوعات و مش��کالتی که پیرامون 
آن وج��ود دارد به مصوبات گذش��ته 
برگرددکه باید مصوبات مجددا مورد 
بررسی قرار گیرد. امروز اتفاقاتی که 
در عرص��ه اقتصادی کش��ور رخ داده 
ش��رایطی را ایج��اد کرده ک��ه گویا 
رژیم اقتصادی دیگری حاکم ش��ده 
اس��ت. در ش��رایط س��خت از جمله 
تحریم فقط کلی��د "موفقیت، همت 
و همدل��ی" می توان��د مش��کالت را 
ریش��ه کن کند. اگر ای��ن کلیدها به 
درس��تی به کار برده ش��ود مطمئنا 
ظرفیت های بس��یاری دیده می شود 
که می توانیم از آن بهره مند ش��ویم. 
تش��کر می کنم از نمایندگان انجمن 
صنفی که دراین نشست حضور دارند 
و معتقدم که این جلسات به صورت 
منظ��م باید برگزار ش��ود. رویکردی 
ک��ه امروز با مجموعه مدیران ارش��د 
راه آه��ن تفاه��م کرده ایم اس��تفاده 
هرچه بیش��تر از ظرفیت های موجود 
داخل کشور است. ما به جای آنکه به 
دنبال فرصت ها در آسمان ها باشیم 
بهتر است با چشمی دیگر به اطراف 
خود بنگریم ت��ا ببینیم فرصت هایی 
در نزدیکی ما هس��ت ک��ه می توانیم 
به س��ادگی از آن ها اس��تفاده کنیم. 
در داخل کشور ظرفیت های بسیاری 
وج��ود دارد. خوش��بختانه خان��واده 
راه آهن مجموعه بسیار عظیم و قابل 

اتکایی در داخل و پش��تیبان کشور 
اس��ت. نگاه ه��ای بخش��ی و بنگاهی 
مطمئنا آس��یب هایی را به این بخش 
وارد خواه��د کرد. می ت��وان تعریف 
دیگ��ری از ن��گاه بنگاه��ی در بنگاه 
خانواده راه آهن داش��ت. اگر خانواده 
دچار آس��یب ش��ود مطمئنا بقیه را 
ه��م درگیر خواه��د ک��رد. مطمئنا 
هزینه های��ی خواهد داش��ت که باید 
پرداخته ش��ود و فراموش نکنیم که 
این هزینه ها به نوعی سرمایه گذاری 
است. پس از 6 ماه که از مسئولیت ام 
در راه آهن می گذرد درکارم مصمم تر 
ش��ده ام. مجموعه راه آهن به فعالیت 
بحث هایی  افتخار می کند.  شرکت ها 
که دراین جلس��ه مورد بررسی قرار 
می گیرد در دبیرخانه ثبت می ش��ود 
و مورد پیگیری قرار می گیرد و نتایج 

را اعالم خواهیم کرد.
اعتقاد دارم که شرکت ها و راه آهن 
نباید در مقابل یکدیگ��ر قرار گیرند 
و در نامه  نگاری ه��ا نیز هم راه آهن و 
هم ش��رکت ها برای انجام و پیشبرد 
اهدافش��ان بهتر است از کلمه "باید" 
استفاده نکنند. ما باید از این مرحله 
عبور کنیم. ما کارهای مهمی داریم از 
جمله بازنگری نرخ سوخت در کشور 
تا منجر به اتفاقات خوبی در کش��ور 
ش��ود. ما باید س��ناریوهای استفاده 
از مناب��ع برای توس��عه بخش ریلی 
را آماده داش��ته باش��یم. در بسیاری 
از مواق��ع مباحثی همچ��ون مالیات 
بر ارزش اف��زوده در دولت و مجلس 
مورد بررسی قرار می گیرد و راه آهن 
و بخش خصوص��ی به صورت منفرد 
این مبح��ث را پیگی��ری می کنند و 
ب��ه دلیل ع��دم هم افزای��ی میان ما، 
متاس��فانه فرصت ه��ای گران به��ا از 
دست می رود. ما اکنون باید در عرصه 
اقتصاد کش��ور و در توس��عه کش��ور 
نقش آفرین��ی کنی��م و هنگامی این 
نقش آفرینی شکل می گیرد که مرتبا 
جلسات و نشس��ت های مشترکی را 
داشته باشیم. با دلگرمی که از هیئت  
مدی��ره راه آه��ن دارم آمادگی کامل 
برای بررس��ی کارشناسی موضوعات 
و مش��کالت مرب��وط ب��ه حمل و نقل 
ریل��ی در بخش دولت��ی و خصوصی 

را داراست. پیشنهاد می کنم موارد و 
مش��کالت مهم موجود را جمع آوری 
کنید و کمی هم در حل مش��کالت 
صبور باش��یم. س��اختار تشکیالت از 
مسائل بس��یار مهم اس��ت. ساختار 
تش��کیالت باید ب��ه گون��ه ای عمل 
ش��ود تا س��ریع و به موقع و با خلق 
بهتری��ن تصمیم ها، مش��کالت حل 
ش��ود. مباحث و مش��کالتی را که از 
س��وی انجمن ب��ه ما گفته ش��ده را 
دس��ته بندی می کنیم و مس��ئولی را 
برای پیگیری مس��ائل قرار می دهیم. 
باید با صمیمیت و صبوری مشکالت 

را حل کنیم. 
محمد رجبی، رییس هیئت مدیره 
انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل 
ریلی با بیان ای��ن موضوع که بخش 
خصوصی سعی می کند تا تمام توان 
خود را در انجام صحیح مسئولیت ها 
داش��ت:  اظه��ار  گی��رد  کار  ب��ه 
بن��گاه داری  مدیریتی  ظرفیت ه��ای 
در کش��ور به آن ص��ورت که بخش 
خصوص��ی نی��از دارد نیس��ت و باید 
بپذیریم تمام ش��رکت های خصوصی 
ب��ا نگاه کمک از س��وی راه آهن وارد 
حوزه ریلی شده اند. اقتصاد در بخش 
ریل��ی ش��رایط متفاوتی نس��بت به 
بخش های دیگر دارد. سرمایه گذاری 
که در بخش ریلی انجام می شود قابل 
انتق��ال به بخش های دیگر نیس��ت. 
ام��کان ج��ذب درآمد وج��ود ندارد. 
باید بگوی��م که ح��ال صنعت ریلی 
خوب نیس��ت. دربرخ��ی از حوزه ها 
ضعف ج��دی وجود دارد به خصوص 
در مورد حوادث��ی که می توان آن را 
پیش��گیری کرد، اما پیش��گیری های 
الزم انجام نمی ش��ود ش��اید به دلیل 
عدم وجود ابزارهای الزم باش��د. آگاه 
هستیم که در بخش تجاری سازی با 
مش��کالت بس��یاری روبرو هستیم و 
می دانیم که سود در حمل و نقل ریلی 
به خصوص حوزه مسافر بسیار پایین 
اس��ت. دغدغه های جدی م��ا امروز 
اداره کردن بنگاه و س��ازمان اس��ت. 
ضم��ن آنک��ه خانواده صنع��ت ریلی 
خیلی ضعیف اس��ت. در بخش ریلی 
بسیاری از افراد که در مجموعه های 
پیمانکاری هس��تند تامین مش��اغل 
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نمی ش��وند. از درخواست های ما این 
اس��ت که قش��ری که در پایین ترین 
قس��مت ه��رم س��ازمان هس��تند و 
بیش��ترین کار را انج��ام می دهند از 
جمل��ه مهمان��داران، تکنس��ین های 
فن��ی و بخ��ش خط و ابنی��ه زندگی 
خوبی ندارند. با توجه به ش��عارهای 
خص��وص  در  ک��ه  خوب��ی  خیل��ی 
حمل و نقل ریلی داده ش��ده توفیقات 
برجسته ای دیده نشده مخصوصا در 
حوزه ن��اوگان و نگهداری. از اهدافی 
که ت��الش می کنیم ت��ا ارتقاء دهیم 
اقتصاد خانواده های حمل و نقل ریلی 
است. دغدغه های بخش کارگری در 
حمل و نقل ریلی بس��یار زیاد اس��ت. 
باید تامین مشاغل را در شرکت ها از 
الزامات قرار دهیم. اکنون کارگرهای 
ای��ن حوزه با 20 س��ال س��ابقه کار 
هن��وز حقوقش��ان حداق��ل حق��وق 
قان��ون کار اس��ت. این مش��کالت از 
جمله مش��کالتی اس��ت که برعهده 
می باش��د.  س��ازمان  تجاری س��ازی 
امروز تجاری س��ازی ش��اهد تحوالت 
چش��مگیر نیس��ت. در زمان گذشته 
از ش��اخص هایی که به عنوان هدف 
دنب��ال می ش��د بخ��ش بازرگانی در 
حوزه مسافر و بار بود. امروز توفیقات 
خوبی حاصل نشده است. اگر شرکت 
رجاء به عنوان شرکت مسافری ریلی 
می توانس��ت 300 کیلومتر س��یر در 
روز داش��ته باش��د که این اتفاقات و 
مش��کالت رخ نم��ی داد و بهره وری 
افزایش می یافت و در نهایت صنعت 
ریل��ی از جای��گاه بهت��ری برخوردار 
بود. اکنون بر اس��اس سیاست هایی 
که راه آهن دارد ش��رکت ها خود باید 
به فکر خودش��ان باشند. تعمیرات و 
نگهداری به کندی صورت می گیرد. 
تجاری س��ازی با مش��کالت بسیاری 
روبروست. امیدوارم هدف گذاری های 
ملموس ت��ر و ش��اخص  های کمی تر 
تعریف ش��ود. امیدوارم در سال های 
س��رعت  افزایش  خبره��ای  آین��ده 
بازرگان��ی هرچن��د کم ب��ه گوش ما 
برس��د. تالش راه آهن و شرکت های 
خصوصی آن اس��ت که هر دو بخش 
در یک س��و و همدل یکدیگر باشند 
ام��ا در واقعی��ت همچن��ان فاصل��ه 

وجود دارد و بای��د این عدم همدلی 
ح��ل ش��ود. طوالن��ی ش��دن ح��ل 
موضوع��ات و مش��کالتی که بخش 
خصوصی با راه آه��ن مطرح می کند 
ب��رای بخ��ش خصوص��ی پیامدهای 
منف��ی را خواهد داش��ت. پیش��نهاد 
می کنم در این جلس��ات موضوعاتی 
که مطرح می ش��ود صورت  جلس��ه 
انج��ام  پیگیری ه��ای الزم  و  ش��ود 
ش��ود. بی��ش از 12 م��ورد در مورد 
مطرح شده  بهره برداری  قراردادهای 
و رفت و برگش��ت های زیادی داش��ته 
است اما حدود 12 ماه از آن گذشته و 
هنوز توفیقی حاصل نشده تا قرارداد 
بهره برداری تنظیم ش��ود. بهتر است 
فرصت های��ی را برای ش��رکت ها در 
برخی مواقع قائل ش��وید. البته آگاه 
هستیم که ش��رایط اقتصادی کشور 
از ثبات برخوردار نیس��ت. پیش��نهاد 
می کنم س��ناریوهای مشترکی میان 
راه آهن و بخ��ش خصوصی در موارد 
مختل��ف اقتص��ادی طراحی ش��ود. 
ش��اهد ش��رکت های بزرگی بوده ایم 
که در حوزه ایس��تگاه ها کار کرده اند 
ام��ا نتای��ج ملموس��ی از آن پروژه ها 
کسب نشده است. ظرفیت های امروز 
کش��ور به گونه ای است که در حال 
اضطرار هستیم. مشکالت در صنعت 
ریلی متاس��فانه تا جایی رس��یده که 
م��ا دائما در حال اضطرار هس��تیم و 
این موضوع خس��ته کننده شده زیرا 
فرصت اس��تراحت نداریم. همیش��ه 
متاس��فانه عق��ب هس��تیم. در مورد 
دس��تور تح��والت در قراردادها بارها 
جلس��اتی میان انجمن و بهره برداری 
برگزار ش��ده است و ما منتظر نتیجه 

هستیم.
سعید رسولی با عنوان این موضوع 
که دفتری ب��ا نام مرک��ز تحقیقات، 
توس��عه و مهندس��ی در حال ایجاد 
اس��ت تا س��ه اداره کل در این دفتر 
ادغام شوند اظهارکرد: این دفتر برای 
ارائه نظرات ناوگان، تحقیقات، فنی، 
بهره برداری و حقوقی ایجاد می شود 
تا تحقیقات کاربردی در آن جا انجام 
ش��ود. در وزرات عل��وم، محلی با نام 
دفت��ر ارتباط با صنع��ت دارند. ما در 
راه آهن دفتر ارتباط با دانشگاه ایجاد 

کرده ای��م تا مدی��ران کل و معاونین 
پیشنهادهای خود را به این دفتر ارائه 
دهند تا زیر نظر جمع کارشناس��ان 
صاحب نظر مورد بررس��ی قرار گیرد. 
در رابطه با تحوالت در قراردادها نیز 
آن را در دس��تور کار ق��رار می دهیم 
و در جلس��ه آین��ده هیئ��ت مدیره 
راه آه��ن نی��ز از نماین��دگان انجمن 
دعوت می کنیم تا انجام آن تس��ریع 
تصمیماتی  یاداوری می کنم،  ش��ود. 
باید گرفته شود که اجرایی باشد. در 
رابطه با جلساتی که در انجمن برگزار 
می شود باید نمایندگان و مسئوالنی 
حضور یابن��د که نماینده تام االختیار 
راه آهن باش��ند. برخی از مدیران ما 
در جلس��ات انجمن شرکت می کنند 
و در نهایت جمع بندی هایی می شود 
که جمع بندی بدنه راه آهن نیس��ت. 
منظ��ورم آن نیس��ت که نمایندگانی 
که حضور پی��دا می کنند بی اختیار 
هس��تند بلکه آن ها از منظر خود به 
مس��ئله نگاه می کنن��د. دبیرخانه ای 
در مورد مس��ائل این چنینی درحال 
تش��کیل اس��ت ت��ا ثب��ت و ضب��ط 
ش��ود. برای حضور در جلس��ات نیز 
نماینده مش��خصی را اعالم می کنیم 
تا نماین��دگان زیر نظ��ر آن نماینده 
حض��ور پی��دا کنند و س��وء تفاهمی 

ایجاد نشود.
ارتق��ای  جه��ت  در  کارگروه��ی 
بهره برداری راه اندازی ش��ده اس��ت. 
دس��تور آن گ��روه ای��ن اس��ت که 
ه��ر مانع��ی ک��ه در جه��ت ارتقای 
بهره ب��رداری می تواند نقش ایفا کند 
حل ش��ود. در رابطه ب��ا هزینه حمل 
حمل ونقلی،  ش��رکت های  س��وخت 
ش��ده  انجام  بس��یاری  پیگیری های 
اس��ت. در نهای��ت با آق��ای فالحتی 
مذاکراتی داش��تیم و به دلیل اینکه 
هن��وز پ��ول س��وخت را از را ه آه��ن 
دریافت نکرده اند و بخشی از مطالبات 
ش��رکت ها از هزینه حمل س��وخت 
به راه آه��ن داده می ش��ود درنتیجه 
مطالب��ات ش��رکت ها را نمی دهند تا 
راه آه��ن پول س��وختی ک��ه بدهکار 
اس��ت را بدهد. البت��ه پیگیری های 
ج��دی در این مورد در ح��ال انجام 
اس��ت و به صورت جدی پیگیر حق 

و حقوق شرکت ها هستیم.  
محمودی،کارش��ناس  منص��ور 
انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل 
ریل��ی گف��ت: واگن ه��ا ب��ر مبنای 
دس��توراتی که از سوی راه آهن برای 
تعمی��رات صادر می ش��ود در انتظار 
می مانن��د، برخی از نواحی می گویند 
واگنی که مدتی به دس��تور راه آهن 
ب��رای تعمی��رات خوابی��ده باید حق 
پارکینگ پرداخت ش��ود. منظور آن 
نواحی این اس��ت که در بخش��ی که 
مربوط ب��ه آیین نامه تعیی��ن تعرفه 
پارکین��گ اس��ت مصادی��ق و تعرفه 
کام��ال مش��خص باش��دکه در چ��ه 
م��واردی هزین��ه باید به چ��ه مقدار 
پرداخت ش��ود. متاس��فانه مصادیق 
و تعاری��ف در آیی��ن نامه ه��ا کامال 

مشخص نیست. 
بابک احم��دی عضو هیئت مدیره 
راه آه��ن گفت: پارکین��گ تعمیراتی 
اس��ت. در م��ورد ح��ق پارکین��گ 
پیش آم��ده که ش��رکت های مالک 
واگ��ن گفته ان��د که مالک هس��تند 
و می خواهن��د واگن آن هایش��ان در 
تعمی��رگاه بماند. تمام��ی حق واگن 
متعلق به ش��رکت نیس��ت. بخش��ی 
از درآم��د واگ��ن متعلق ب��ه راه آهن 
و بخش��ی متعل��ق ب��ه ش��رکت ها و 

بخش های دیگر است. 
مجتب��ی لطفی، ریی��س کارگروه 
انجمن صنفی شرکت های  لکوموتیو 
حمل و نق��ل ریل��ی از مش��کالتی که 
ش��رکت های مال��ک لکوموتیو با آن 
مواجه هستند س��خن به میان آورد 
و گفت: بح��ث عقد ق��رارداد جدید 
در س��ال 98 و همچنین تعرفه های 
با مش��کالتی  جدی��د ش��رکت ها را 
روب��رو می کن��د. خواه��ش می کنم 
عقد قرارداده��ا را ابالغ کنید. اکنون 
ش��رکت ها در م��ورد واردات قطعات 
لکوموتیو با مش��کالت بسیاری روبرو 
هس��تند. تعه��دات ارزی مش��کالت 
جدی ایجاد کرده است. مقرراتی که 
روزبه روز تغییر می کند موجب شده 
ت��ا قطعات در گمرک بماند و نتوانیم 
قطع��ات را وارد کنی��م، همچنی��ن 
بانک ها به دنبال آن هس��تند تا پول 

بیشتری از ما دریافت کنند.
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