
سومین نشست کارگروه های انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی:

چگونگی اعتالی جایگاه انجمن؛
حضور نماینده انجمن در هیئت مدیره راه آهن

س��ومین جلس��ه روس��ای کارگروه های تخصصی انجمن صنفی 
ش��رکت های حمل و نقل ریلی با ریاست دبیر انجمن مهرداد تقی زاده 
در محل انجمن برگزار ش��د. در این نشس��ت ارتباط میان انجمن با 
راه آهن و جایگاه ش��رکت های خصوصی در تصمیمات مهم راه آهن 
و همچنین عدم وابستگی افراد در تصمیم گیری ها مورد بررسی قرار 
گرفت. تش��کیل ش��ورای مش��ورتی واگن های باری با مطرح شدن 
مس��ائل مش��ترک میان کارگروه های باری ازقبیل نرخ تعرفه ها برای 
پیش��برد هرچه بهتر اهداف از جمله موارد مطرح ش��ده بود. در این 
نشس��ت آقایان مهرداد تقی زاده دبیر انجمن صنفی، فرهنگ طلوعی 
ریی��س کارگروه واگن های لب��ه بلند، حمید صدیق پور کارش��ناس 
انجمن، حس��ن نیا دبیر کارگروه مخزن داران حضور داشتند. به شرح 

کامل این گزارش می پردازیم.

مه��رداد تق��ی زاده دبی��ر انجمن 
صنفی ش��رکت های حمل و نقل ریلی 
در ابتدای س��ومین نشس��ت با بیان 
سوالی س��خن به میان آورد و گفت: 
سوالی در این نشست مطرح است که 
کارگروه ها تا چه میزان مفید هستند 
و آیا با همین ساختار کار کارگروه ها 

را ادامه دهیم یا خیر؟
در  ک��ه  مطالعات��ی  گف��ت:  وی 
خص��وص  سیاس��ت های انجمن های 
صنفی ریلی کش��ورهای دیگر انجام 
داده ای��م، به عنوان مثال در اس��ترالیا 
دو کارگروه ب��ا عناوین کارگروه باری 
و کارگروه مدیریت دارایی وجود دارد. 
در اروپ��ا کارگروه گم��رک، کارگروه 
محی��ط زیس��ت و ان��رژی، کارگروه 
ب��اری، کارگ��روه ایمن��ی، اتحادی��ه 
بین المللی حمل و نق��ل ترکیبی ریل 
و جاده،کارگروه بهره برداری، پایانه ها، 
ارتباط��ات فن��ی و IT نی��ز فعالیت 

می کنند.
برخی از کارگروه ها عام هستند به 
عنوان مثال کارگ��روه حقوقی، بیمه 
و مالیات که اخیرا تش��کیل داده ایم. 
همچنین کارگروه حمل و نقل ترکیبی 
را تشکیل داده ایم که از کارگروه های 
فعال هس��تند. در کارگروه های باری 

به تفکیک کارگروه های واگن های لبه 
بلن��د، لبه کوتاه، مخ��زن دار را داریم. 
س��والی در این مورد مطرح است که 
آیا تفکیکی که صورت گرفته مناسب 
هس��ت یا نه؟ یا بهتر است فقط یک 
کارگ��روه باری داش��ته باش��یم و در 
دل این کارگ��روه اگر موضوعات یک 
نوع واگن خاص م��د نظر بود کمیته 
ه��ای الزم را تش��کیل دهی��م، یا در 
همان کارگروه مشکالت عنوان شود. 
موضوع دیگر آن اس��ت که آیا نیازی 
به تغییر مس��ئولین کارگروه ها هست 

یا خیر؟
کارگروه  ریی��س  طلوعی  فرهنگ 
واگن های لب��ه بلند با بیان اینکه اگر 
بخواهی��م کارگ��روه انجم��ن صنفی 
کش��ور خود را با کارگروه های انجمن 
های کشور دیگر مقایسه کنیم گفت: 
باید در ابتدا به س��اختار خود انجمن 
بپردازیم که چ��ه وظائفی را بر عهده 
دارند و بر اس��اس نیازه��ا و کارهایی 
کارگروه ه��ا  می دهن��د  انج��ام  ک��ه 
تش��کیل ش��ده یا خی��ر؟ معموال در 
کش��ورهای اروپای��ی به دلی��ل اینکه 
بحث های بارنامه ای، حمل بین المللی 
و بحث ه��ای گمرک��ی مرب��وط ب��ه 
انجن هاس��ت یعن��ی ش��بیه انجمن 

صنفی حمل و نق��ل بین المللی ایران، 
نوع تقس��یم بن��دی کارگرو ه های آن 
متف��اوت اس��ت. پیش��نهاد می کنم 
تغیی��ری در س��اختار انجم��ن ایجاد 
کنی��م و نقش انجمن را در بحث های 
حمل و نق��ل ریل��ی در کش��ور کمی 
پررنگ ت��ر کنیم. در ح��ال حاضردر 
انجم��ن ب��ه این ص��ورت اس��ت که 
همه ش��رکت ها در کنار هم یک بازو 
هستند و کمترین خواسته هایشان را 
که از طریق انجمن از راه آهن پیگیری 
می کنند راه آهن با توجه به نمایندگان 
انجم��ن و ارتباطی که ب��ا نمایندگان 
دارن��د در برخ��ورد با انجمن بس��یار 
متفاوت است. پیشنهاد می کنم کمی 
فعالیت های انجمن را گسترش دهیم 
به عن��وان مثال همانن��د جاده ای ها 
تقاضا کنیم تا بارنامه را انجمن صادر 
کند یا انجمن بخش��ی از وظایفی را 
ک��ه مرتبط ب��ا فعالیت ه��ای تجاری 
راه آهن است و راه آهن بر عهده دارد و 
موجب تعارض میان بخش خصوصی 
و راه آهن می شود را راه آهن به انجمن 
بسپارد تا مدیریت الزم را انجام دهد. 
یا بحث ه��ای نظارت��ی را که موجب 
شده میان بخش خصوصی و راه آهن 
اختالفات��ی ایج��اد ش��ود را برعهده 

انجمن قرار دهن��د. مدیریت ترافیک 
نیز از جمله موضوعات مهمی اس��ت 
که انجمن می تواند این بحث را مطرح 
کند و خود راه آهن فعلی را تبدیل به 
نهاد رگوالتوری کند که همیش��ه به 
دنب��ال آن بوده ایم. تا پیش مقدمه ای 
باشد و فرایند خصوصی سازی را کامل 
کند. خصوصی سازی در راه آهن فقط 
در م��ورد دارایی ه��ا رخ داده اس��ت. 
راه آه��ن به دلیل اینکه خود را متولی 
صف��ر تا صد حمل و نقل ریلی می داند 
ی��ا فراتر از آن در بحث واگن-پول در 
خواس��ت کرده بودند واگن ه��ا را به 
راه آه��ن بدهن��د و در آینده راه آهن 
پول��ی را به ش��رکت ها بدهد. همانند 
ش��رکت های لکوموتیوی که در اصل 
مالک لکوموتیو هستند اما در اختیار 
راه آهن اس��ت و هنگامیکه مش��کلی 
ب��رای لکوموتیوها ایجاد می ش��ود به 
مال��کان لکوموتیو اع��الم می کنند تا 
مش��کل را رفع کنن��د. هنکامیکه ما 
انجمن صنفی شرکت های حمل  نقل 
ریل��ی را ب��ا صنای��ع دیگر مقایس��ه 
می کنی��م کوتاهی هایی می بینیم که 
یا به دلیل بدس��لیقگی راه آهن است 
یا به دلی��ل اینکه انجمن به دنبال به 
دست گرفتن برخی از مسئولیت های 

“پرونده مسائل و مشکالت کارگروه ها”
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راه آهن نبوده اس��ت. ام��ا امروز زمان 
آن اس��ت که این امر صورت گیرد تا 
انجم��ن جایگاه حقیقی و واقعی خود 
را پیدا کند. انجم��ن باید به گونه ای 
عم��ل کند ک��ه نقش راه آه��ن را در 
تجاری سازی کمرنگ کند که در آن 
ص��ورت وقتی انجمن نق��ش خود را 
به درس��تی انجام دهد بحث نظارت 
و فعالیت ش��رکت ها ایجاد می ش��ود. 
بح��ث تبعیت از یک سیاس��ت واحد 
پی��ش خواهد آم��د و انجمن تکلیف 
می کند و همه شرکت ها باید به دلیل 
منافع صنف بپذیرند که امروز به این 
صورت نیس��ت. یک س��طح پایین تر 
از انجمن بحث کارگروه هاس��ت. من 
ریی��س کارگروه واگن ه��ای لبه بلند 
هس��تم. بیش��تر واگن های کشور لبه 
بلند اس��ت و بیش��ترین تعداد اعضاء 
مربوط به کارگروه واگن های لبه بلند 
است که نزدیک به سیزده هزار واگن 
اس��ت. به عنوان مثال ما درجلساتی 
که داریم توافقی در موضوعی حاصل 
می ش��ود و به نتیجه می رس��یم اما 
بازهم ش��رکت هایی هس��تند که در 
جلسه موافقت خود را اعالم کرده اند 
اما خارج از جلس��ه ب��ر خالف جمع 
عمل می کند و این امر مش��کالتی را 
ایجاد می کند. در کارگروه ها کارهای 
خوبی به انجام رس��یده. در کارگروه 
واگن های لبه بلن��د مهمترین کاری 
که انجام ش��ده بحث نرخ گذاری بوده 
اس��ت. در س��ال 96 و قبل از س��ال 
96 ب��ه دلیل اینکه ش��رکت ها دارای 
س��اختار بازرگانی قوی نبوده اند برای 
جلوگی��ری از خ��واب واگن ها به هر 
قیمتی قرارداد حمل بار می بس��تند. 
به صورتیکه همزمان در یک مس��یر 
دو ش��رکت با دو قیم��ت متفاوت بار 
را حم��ل می کردن��د. کار خوب��ی که 
در کارگ��روه انج��ام ش��د آن بود که 
جلس��ه ای در انجمن برگزار شد و به 
یک قیمت واحد کارشناسی با امضای 
رییس انجمن رسیدیم تا به شرکت ها 
قیمت حق مالکانه واگن های لبه بلند 
ابالغ شود. در ابتدا خیلی از شرکت ها 
مخالفت کردند اما در نهایت پذیرفتند 
و موج��ب ش��د ت��ا در قیمت ه��ای 
قراردادها تغییری ایجاد شود. تجربه 

موفقی بود که سال های بعد هم تکرار 
شد. در کارگروه های دیگر نیز همین 
امر اجرا شد. نرخ امسال ما با شرکت 
ذوب آهن نسبت به سال گذشته 80 
درصد افزایش داش��ته است به دلیل 
همین اقداماتی که انجام شده است. 

عل��ت اینک��ه کارگروه ها ب��ه این 
شکل تقسیم بندی ش��ده اند به دلیل 
مش��کالت متفاوتی اس��ت که دارند. 
یعن��ی مش��کالت و گرفتاری های��ی 
ک��ه در کارگروه لبه بلنده��ا داریم با 
اس��ت.  متفاوت  کارگروه مخزن دارن 
ن��وع فعالیتی ک��ه در مخ��زن داران 
هس��ت با ن��وع فعالی��ت در کارگروه 
واگن های لب��ه بلند متفاوت اس��ت. 
ب��ه همین دلیل اگر ای��ن کارگروه ها 
به یک کارگروه تبدیل ش��ود ممکن 
داخ��ل  در  تصمیماتی ک��ه  اس��ت 
کارگروه گرفته ش��ده و برای انجمن 
در خص��وص تصمیم گی��ری ارس��ال 
می شود تضمین وجود ندارد که برای 
همه واگن ها انجام ش��ود. واگن های 
لبه کوت��اه اص��وال دو س��ه مش��تری 
بیش��تر ندارند با 3 ت��ا چهار نوع کاال 
و مخزنداران یک مشتری با یک نوع 
کاال دارند و دارای مشکالت مشترکی 
هستند و مشکالتشان با شرکت نفت 
است. در کارگروه واگن های لبه بلند 
تنوع کاال و مش��تری بیش��تر اس��ت. 
همزم��ان ما پنج مش��تری با چندین 
نوع کاالی مختلف داریم. دربیش��تر 
مس��یرها واگن های لبه بلند هستند 
با مش��تری های مختل��ف و کاالهای 
حمل و نق��ل  معدن��ی،  و  صادرات��ی 
کش��اورزی،  محصوالت  بین الملل��ی 
گوگ��رد، ذغ��ال و غی��ره می باش��د. 
مطمئن��ا مش��کالت واگن ه��ای لبه 
کوت��اه و واگن های لبه بلند از حوصله 
به طور  اس��ت.  خ��ارج  مخ��زن داران 
متوس��ط در ماه یک جلسه کارگروه 
برگزار می ش��ود. گمان می کنم تغییر 
س��اختار کارگروه ها خیلی کمکی به 
ش��رکت ها نخواهد ک��رد و تا امروز با 
ش��رایط  موجود،کارگروه ها  ش��رایط 
بدی نداش��ته اند. البته می توان برای 
جلس��ات کارگروه ها برنامه ریزی های 

بیشتری کرد. 
حمید صدیق پور کارشناس انجمن 

از مشکالتی که موجب کمرنگ شدن 
نقش کارگروه ها شده سخن به میان 
آورد و گفت: گمان می کنم مش��کلی 
که نقش کارگروه ها را کمی کمرنگ 
کرده مش��خص نشدن ش��رح وظائف 
کارگروه ه��ا و عدم اب��الغ به آنها می 
باشد. نکته مهم دیگر جایگاه و نقش 
انجمن اس��ت. کارگروه ها ش��خصیت 
کاری خ��ود را از انجم��ن می گیرند. 
اگ��ر انجم��ن جای��گاه خ��ود را در 
تصمیم گیری های صنعت ریلی پررنگ 
کند همانن��د صدور پروان��ه، جایگاه 
محکم تری خواهد داش��ت. درگذشته 
مدیر فن��ی ش��رکت های حمل و نقل 
ریلی را انجمن پیش��نهاد داده است. 
یعنی ش��رکت ها به انجمن مدیر فنی 
را معرف��ی  می کردند و انجمن از نظر 
صالحیت فنی و تجربی مورد بررسی 
ق��رار م��ی داد و در نهایت پیش��نهاد 
م��ی داد که این فرد صالحیت دارد یا 
ندارد. حتی این مس��ئولیت از انجمن 
گرفته ش��د. مشکل دیگری که بسیار 
حائز اهمیت است آن است که جایگاه 
انجمن متاثر از فرد اس��ت و با تغییر 
دبیر انجمن نحوه ارتباطات راه آهن با 
انجمن تغییر می کند و انجمن دارای 
ش��خصیت سازمانی نیس��ت. راه آهن 
هن��وز به این باور نرس��یده که بخش 
خصوصی باید باش��د ت��ا راه آهن هم 
باش��د و همچنان ن��گاه ارباب رعیتی 
در ارتب��اط بخش خصوصی و راه آهن 
حاکم است. تازمانیکه این تفکر و نگاه 
در راه آهن حکمفرما باش��د هیچگاه 
انجم��ن نمی تواند جایگاه واقعی خود 
را داشته باش��د در نتیجه شاخه های 
کارگروه ه��ا هس��تند  ک��ه  انجم��ن 
نمی توانند در جایگاه خود فعال باشند 
و به نوعی وازدگی ایجاد می شود. اگر 
بخواهیم انجمنی پویا داش��ته باشیم 
باید جای��گاه انجمن قانونمند تعریف 
ش��ود. امروز بهترین موقعیت اس��ت 
تا جای��گاه انجم��ن و به دنب��ال آن 
جایگاه کارگروه ها، رسمیت پیدا کند. 
می توانیم کارگروه مش��ترکی را برای 
حل مشکالت مش��ترک شرکت های 
ریل��ی ایج��اد کنیم ت��ا آن کارگروه، 
مش��کالت مش��ترک را پیگیری کند 
وکارگروه ه��ا به صورت انف��رادی به 

مشکالت خاص بپردازند.از مشکالت 
دیگر این اس��ت ک��ه م��ا نمی دانیم 
ک��ه از کارگ��روه چ��ه می خواهی��م.
کارگروه  جلس��اتی را برگزار می کند 
مطالبی ارس��ال می شود اما وقتی اثر 
ملموس آن دیده  نمی ش��ود طبیعتا 
انگیزه تداوم جلس��ات در کارگروه ها 
کمرنگ می ش��ود. ام��ا هنگامیکه به 
ثمر رسیدن تصمیمات دیده  می شود 
در کارگروه ها حض��ور پیدا می کنند. 
در نهایت هنگامیک��ه جایگاه انجمن 
مشخص شد می توان شرح وظائفی را 

برای کارگروه ها مشخص کرد.
اعتقاد قلبی بنده این است که اگر 
رییس یا دبیر انجمن در هیئت مدیره 
راه آهن ی��ا ش��ورای معاونین حضور 
داش��ته باش��د می تواند گامی باش��د 
برای اعتالی جای��گاه انجمن. در آن 
جلس��ات، طرح موضوعات و بازکردن 
مشکالت ریلی در زمان تصمیم گیری 
بسیار موثر است حتی اگر انجمن حق 
رای نداشته باشد. اما حضور فیزیکی 
انجمن به انجمن ش��خصیت می دهد 
و این شخصیت در مجموعه منعکس 
می شود و بس��یار می تواند تاثیر گذار 

باشد.  
حسن نیا دبیر کارگروه مخزن داران 
در م��ورد س��ابقه عملک��رد کارگروه 
مخزن داران اظهار کرد: یکی از فعال 
ترین کارگروه ها به لحاظ مش��تریانی 
ک��ه دارد و ماهی��ت بهره ب��رداری از 
واگن ه��ای مخزن دار، همین کارگروه 
اس��ت که به صورت منظ��م و مرتب 
جلسات و دس��تور کارهای مشخصی 
در این مجموع��ه را دارد و ارتباطات 
خوبی نیز دارد. در سال 1397 تقریبا 
11 جلس��ه رس��می با حض��ور همه 
اعضای کارگروه برگزار شد. حدود 67 
مکاتبه از طریق کارگروه مخزن داران 
با عنوان کارگروه با س��ربرگ انجمن 
با بخش های مختلف همانند راه آهن 
و ش��رکت مل��ی پخ��ش و واحدهای 
مرتبط صورت گرفت��ه و این فعالیت 
در سال 98 ادامه داشته و تا امروز 7 
جلسه رسمی در سال 98 برگزار شده 
و حدود 30 مکاتبه با سربرگ انجمن 
با واحده��ای مختلف مرتبط با حوزه 
فعالی��ت مخزن داران ص��ورت گرفته 
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اس��ت. عالوه بر اینکه جلسات منظم 
کارگروه ها برگزار ش��ده این کارگروه 
در ت��الش ب��وده تا جایی ک��ه امکان 
دارد مس��ائل و موضوع��ات مرتب��ط 
را در خصوص مش��تری که ش��رکت 
ملی پخش می باش��د و هم در رابطه 
ب��ا راه آهن به ص��ورت خاص دریافت 
کنیم. به عنوان مثال مسئله ای که با 
شرکت ملی پخش داریم در رابطه با 
قراردادی که در سال 95 منعقد شده 
و موض��وع عدم افزایش نرخ به عنوان 
یکی از جدی ترین مسائل این قرارداد 
بوده است واین اتفاق در حالی رخ داده 
که راه آهن نیز دردوره های مشخص و 
معین حق دسترسی را افزایش داده و 
همواره سهم ش��رکت های مخزن دار 
مورد تهدید قرار گرفته است. جلسات 
متعدد و مکرری با مس��ئوالن شرکت 
ملی پخش و حتی ب��ا معاونین وزیر 
و ریاس��ت مجموع��ه راه آهن کش��ور 
برگزار ش��د و خوش��بختانه به نتایج 
خوبی رسیده ایم و توانسته ایم شرکت 
نفت را مجاب کنیم تا مواضع خود را 
متناس��ب با خواسته های شرکت های 
مخ��زن دار تغیی��رات مناس��بی را در 
بح��ث تعرفه ها و تغییرات در قرارداد 
با ش��رکت ملی پخش دهد. اتحادی 
که در مجموعه کارگروه مخزن داران 
وج��ود دارد کمک کرده تا موضوعات 
و حوزه های مرتبط  با فعالیت بخش 
مخ��زن داران به نحو شایس��ته ای هم 
ب��ه صاحب کاال منعکس ش��ود و هم 
راه آهن را به صورت مناس��بی همراه 
خ��ود کند ت��ا بتوانند سیاس��ت های 
کل��ی کارگ��روه را دنب��ال کنند. در 
ای��ن کارگروه توانس��ته ایم جلس��ات 
منظم��ی را با ش��رکت ملی پخش و 
ش��رکت راه آهن جمهوری اس��المی 
ایران داش��ته باش��یم، نمایندگانی از 
س��وی هر دو مجموع��ه حضور دارند 
و تقریبا هفتگی مس��ائل ش��رکت ها 
رصد می ش��ود تا اگر مش��کالتی در 
خصوص س��یر و تخصیص ظرفیت ها 
و سهمیه ها و... وجود دارد مورد بحث 
و بررس��ی قرار گیرد و اگ��ر موضوع 
الینحلی باش��د در الیه های بعدی از 
طریق ریاس��ت کارگروه و مراجعه به 
واحدهای مختلف این کار انجام شود.

از فعالیت های��ی ک��ه درکارگروه ها 
انجام می شود ممکن است موضوعات 
مشترکی باشد از جمله نرخ گذاری که 
مربوط به کارگ��روه مخزن داران، لبه 
بلند، لبه کوتاه و سایر ناوگان می شود. 
شاید تش��کیل یک کارگروه مرتبط با 
حوزه تعیین نرخ بتواند با یک رویکرد 
واحد تم��ام موضوع��ات را رصد کند 
و قیمت گ��ذاری با ی��ک متدلوژی در 
مجموعه انج��ام ش��ود و یکپارچگی 
ایجاد ش��ود. از موضوعات مش��ترک 
مس��ائلی است که در ارتباط با مسائل 
فنی و مسائل س��یرو حرکت راه آهن 
اس��ت که گمان می کنم تقریبا همه 
کارگروه ها مبتال به همچنین موضوعی 
هستند. به عنوان مثال مشکالت سیر 
واگن های باردار و رس��اندن واگن های 
خال��ی به مقاصد بارگیری امروز فصل 
مش��ترک هم��ه مس��ائل کارگروه ها 
می باشد. شاید تشکیل یک تیم واحد 
با این موضوع تخصصی بتواند در یک 
جلس��ه مش��خص و معین با راه آهن 
خواستگاه همه شرکت ها را به گونه ای 
منتق��ل کند ک��ه فرآیندهای س��یرو 
حرکتی مبتنی بر رساندن واگن ها به 
مقاصد ب��ا تعاریفی که در آنجا مطرح 
می شود بتواند این مشکل را حل کند. 
م��ا در مقاطع مختل��ف دیده ایم عدم 
رس��اندن واگن ها به مقاصد در مرحله 
بارگی��ری و تخلی��ه مش��کالت همه 
کارگروه ها هس��ت ام��ا کارگروه های 
مختلف از مواضع مختلف، این مشکل 
را پیگی��ری می کنن��د که تش��کیل 
تیم ه��ای تخصصی از ای��ن دیدگاه با 
صدای بلندت��ری راه آه��ن را متوجه 
کنن��د ک��ه این مش��کل ب��رای تمام 

واگن ها وجود دارد.
در رابطه با جایگاه و نقش انجمن 
بای��د بگوی��م ک��ه نق��ش انجمن در 
تصمیم گیری ه��ای اساس��ی و کالن 
راه آه��ن بای��د تقوی��ت ش��ود. ابالغ 
دس��تورالعمل هایی که هی��چ نگاه و 
توجهی به بخش خصوصی نمی شود 
یکی از معضالتی است که امروز تقریبا 
همه ش��رکت ها به آن مبتال هستند. 
تصمیم گی��ری در رابطه با کم کردن 
یا زیاد کردن ظرفیت سیر واگن ها در 
بخشنامه ها  ابالغ  مختلف.  محورهای 

ی��ا دس��تورالعمل هایی ک��ه خیل��ی 
ش��رکت هایی که س��هم به سزایی در 
اجرای آن دارند متاسفانه در تصمیم 
گیری ها هیچ نقش و س��همی ندارند. 
بحث تضامی��ن از جمله مش��کالتی 
اس��ت که اکث��ر ش��رکت ها دچار آن 
هس��تند و هیچ یک از ش��رکت ها در 
این تصمیم گیری نقش��ی نداشته اند 
ب��ه ص��ورت یک طرف��ه  و راه آه��ن 
تصمیم گرفت��ه و اج��را می کن��د. در 
مورد ترکی��ب کارگروه ها باید بگویم 
ک��ه بخش��ی از موضوعات مش��ترک 
است و می تواند در قالب کارگروه های 
تخصصی با عناوین مشترک که فصل 
ارتباط همه کارگروه های شرکت های 
مالک باش��د بتواند ام��ور را راحت تر 
پیگیری کند. برگزاری جلسات منظم 
ب��ا راه آهن ک��ه راه آهن مقید باش��د 
ماهی یکبار مجموعه انجمن و تیمی 
که انجمن تشخیص می دهد دیدگاه 
شرکت ها و انجمن در تصمیم گیری ها 
و در عملکرده��ای ج��اری م��د نظر 
داشته باش��د از موضوعاتی است که 

مورد توجه قرار می گیرد.
دبی��ر انجم��ن صنف��ی، مه��رداد 
تق��ی زاده در رابطه ب��ا حضور انجمن 
در هیئ��ت مدی��ره حتی ب��دون حق 
رای گفت: در خیلی مواقع این حضور 
بدون حق رای همانند تیغ دو لبه ای 
خواهد ب��ود. هنگامیکه انجمن بدون 
داشتن حق رای حضور داشته باشد با 
توجه به اینکه راه آهن هیچگاه اعتقاد 
قلب��ی به خصوصی س��ازی نداش��ته 
اس��ت موجب خواهد ش��د تا راه آهن 
تصمیم��ات خود را ب��ا حضور انجمن 
اما بدون اجرای نظرات انجمن بگیرد. 
مدلی که در ذهن من است این است 
که می تواند انجمن حق رای در هیئت 
مدیره نداشته باشد اما تصمیمات اثر 
گ��ذار باید به تایید انجمن برس��د به 
عبارت��ی همانند حق وتو که اگر همه 
شرکت ها و راه آهن هم تایید کردند و 
نماین��ده انجمن تایید نکرد حق اجرا 

وجود نداشته باشد.
در جم��ع بندی بای��د بگویم باید 
گونه ای رفتار ش��ود تا قدرت انجمن 
وابس��ته به افراد نباش��د و به نحوی 
قدرتی سیس��تمی داشته باشد. البته 

ناگفته نماند ک��ه در تمام دنیا نیز تا 
ح��دی افراد در روابط موثر هس��تند. 
پیش��نهاد می کنم چارچوبی نوش��ته 
ش��ود مبنی بر اینک��ه کارگروه ها در 
کجاه��ا حضور داش��ته باش��ند و یا 
مس��ائل مربوط ب��ه حمل و نقل باری 
بای��د حتما به تایی��د رییس کارگروه 
باری برس��د همچنین در مورد بخش 
مس��افری و مخ��زن دار و لکوموتی��و 
نی��ر به همین صورت باش��د. یا اینکه 
تصمیم گیری ها حتما با تایید رییس 
انجمن ص��ورت گیرد.یا اختیاراتی در 
خصوص انتخاب مدیر فنی شرکت ها 
و بارنامه به انجمن سپرده شود. البته 
باید در نظر داشته باشیم که قسمتی 
از کار را ب��ر عهده انجمن بگذاریم که 
هم اثرگذار باش��د و هم انجمن را در 
گیر روزمرگی ش��رکت ها نکنیم. بهتر 
اس��ت بس��ته ای تهیه کنیم تا در آن 

قدرت انجمن را سیستمی کند. 
حمی��د صدیق پوردر این خصوص 
گفت: ب��ه نظر بنده در ایجاد بس��ته 
در سیس��تمی کردن قدرت انجمن تا 
راه آه��ن به آن باور و ذهنیت نرس��د 

فایده ای نخواهد داشت. 
مه��رداد تق��ی زاده ادام��ه داد: در 
راه آه��ن کار تخصص��ی خیل��ی کم 
ص��ورت می گی��رد و اگر این بس��ته 
تخصص��ی از س��وی بخش خصوصی 
مورد بررسی کارشناس��ی قرار گیرد 
و تهیه ش��ود راه آهن از آن اس��تقبال 
خواهد کرد. و پس از طراحی بس��ته 
با نگاهی مثبت آن را به راه آهن ارائه 

خواهیم کرد.  
کارگروه ه��ا نیز ب��ه کار خود ادامه 
دهند و در کنار آن ش��ورای مشورتی 
باری متشکل از روسای کارگروه های 
باری داش��ته باش��یم با ی��ک رییس 
که موضوعاتی از قبی��ل نرخ گذاری ، 
افزای��ش متوس��ط س��یر و همچنین 
مشکالت مش��ترک میان کارگروه ها 
از طریق این ش��ورا انتقال داده شود 
که رییس آن نیز آقای طلوعی باشند. 
در رابطه با حضور نماینده انجمن در 
کارگروه ها نیز نماینده ای را از انجمن 
معرف��ی می کنیم و اگر نی��از بود که 
دبیر انجمن حضور داشته باشد حتما 

حضور خواهم داشت. 
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