
“پرونده شورای سیاست گذاری”

نشست شورای سیاست گذاری شرکت های حمل ونقل ریلی:

سیاست گذاری های مربوط به صنعت 
حمل و نقل ریلی

جلس��ه ش��ورای سیاست گذاری شرکت های حمل ونق��ل ریلی با حضور اعض��ا در دفتر انجمن صنفی 
شرکت ه��ای حمل ونق��ل ریلی و خدمات وابست��ه برگزار شد. در ابتدای این جلس��ه دکتر تقی زاده، ضمن 
بی��ان این که آخرین جلسه ش��ورای سیاست گذاری در زمان دکتر بابایی و شش ماه پیش برگزار شده است 
پیشنهاد کرد که آخرین یکشنبه هر ماه و ساعت ١۰ صبح این نشست برگزار شود. برای این جلسه تعدادی 
موضوع های پیشنهادی ارایه شد که عبارت بودند از: موانع و چالش های پیش رو در مقیاس کالن؛ اهداف 
ک��الن بخش ریلی با نگاهی به مناف��ع شرکت های حمل ونقل ریلی؛ نقش تکنول��وژی دوربین، سنسور در 
جلوگیری از سرقت و باز کردن قطعات؛ شمای کالن حمل بار و ترانزیت؛ نقشه ایمنی راه ها؛ استراتژی های 

بخش حمل ونقل؛ سند آمایش مراکز لجستیک و تحوالت امکان پذیر در بخش ریلی بدون صرف هزینه.

دکتر تقی زاده دبیر انجمن با بیان 
این که روی تعدادی از این بندها کار 
شده است و قابل ارایه است و بعضی 
بنده��ا در نشس��ت هایی ارایه ش��ده 
اس��ت گفت: ب��رای نمونه در س��ند 
آمایش لجستیک۴۰ مرکز لجستیک 
کشور شناسایی ش��ده است و هدف 
آن این گونه تعریف ش��ده که مراکز 
لجستیک طوری انتخاب و جانمایی 
ش��وند ک��ه حمل ب��ار در مس��افت 
طوالنی توس��ط ریل و در مس��افت 
کوتاه توسط جاده انجام شود. منظور 
از این مثال این بود که با این که اسم 
ری��ل نیامده ولی هم��ه این بندها از 
نگاه ریلی دیده شده و اولویت با ریل 
بوده اس��ت. او گفت اگر کسی مورد 
ی��ا مواردی دارد ک��ه بخواهد به این 
فهرس��ت اضافه کند اعالم کند تا در 

دس��تور کار قرار داده و اگر امکانش 
بود کارهای پژوهش��ی را در انجمن 
آغ��از کنیم یا اگ��ر هم��کاران، تیم 
پژوهشی دارند از آنها کمک بگیریم 
و در جلس��ات آین��ده کارهای انجام 

شده را به اطالع همه برسانیم. 
در ادامه دکتر ساطعی گفت: یکی 
از بحث های��ی که در جلس��ات قبلی 
مطرح بود این است که تصمیم هایی 
ک��ه در راه آه��ن گرفت��ه می ش��د و 
روی ش��رکت های حمل ونق��ل تاثیر 
داش��ت را قبل از نهایی ش��دن برای 
گرفتن نظرات انجمن می فرس��تادند 
و در شورای سیاس��ت گذاری مطرح 
و اعمال نظر می ش��د، اکنون چگونه 
می توانیم این ارتباط را دوباره در این 
شورا داشته باشیم که دکتر تقی زاده 
گفت: این کار در حال حاضر توسط 

کارگروه ه��ا انج��ام می ش��ود. مث��ل 
کارگروه های باری یا مس��افری که با 
راه آهن به صورت مشترک داریم که 

تعامالت خوبی هم دارند. 
نماین��ده  صدیق پ��ور  مهن��دس 
انجم��ن بی��ان کرد: م��ا بای��د ابتدا 
مش��خص  را  ش��ورا  کالن  اه��داف 
کنی��م تا بتوانیم خروجی ای داش��ته 
باش��یم، آن وقت می توانیم محورهای 
موضوع��ی را س��اماندهی کنیم. زیرا 
ش��اید امروز صرف مطالعه و پژوهش 
نتوان��د حمل ونقل ریلی ما را معالجه 
کند و بای��د نتایج کارب��ردی با نگاه 
به س��اماندهی حمل ونقل ریلی ارایه 

کنیم.
مهندس لطفی مدیرعامل شرکت 
البرز نیرو خواستار شدکه ابتدا در مورد 
شکل ماهوی شورای سیاست گذاری 

بحث شود چون معتقد بود که شأن 
ای��ن جلس��ه در ح��دی نیس��ت که 
بتوان��د سیاس��ت گذاری کند، چون 
سیاس��ت گذاری یعنی این که اختیار 
داش��ته باش��یم و ما چنین اختیاری 
نداریم که ب��رای صنعت حمل ونقل 
ریلی سیاس��ت گذاری کنیم. مس��اله 
بعدی از نظر مهندس لطفی این بود 
که باید از مسایل کالن فاصله گرفت 
مثل مورد ط��رح آمایش ملی. بنا بر 
اعتقاد ایش��ان انجم��ن در جایگاهی 
قرار ن��دارد ک��ه بتوان��د طرحی که 
تصوی��ب ش��ده اس��ت را برگرداند و 
اعم��ال نظر کند و ب��ه جای آن بهتر 
اس��ت به موضوعات کاربردی تر مثل 

ایمنی و بهره وری بپردازد.
س��عیدی  ابوالقاس��م  مهن��دس 
مدیرعامل شرکت ریل سیر کوثر هم 
با بیان این که بعضی از این عنوان های 
مطرح ش��ده در این جا هم در راه آهن 
مط��رح اس��ت و ه��م ج��زو وظایف 
راه آه��ن اس��ت و ب��رای اجرایش��ان 
س��ازمان و امکانات و تجهیزات الزم 
اس��ت گفت: راه آهن سیاس��ت هایی 
ای��ن  اج��رای  و  تعیی��ن  و در  دارد 
برنامه ه��ای  ب��ه  بای��د  سیاس��ت ها 
باالدستی هم توجه کند. انجمن باید 
به م��وارد کاربردی ت��ر و مواردی که 
بتواند مشکالت شرکت  ها را حل کند 
بیش��تر توجه کند و در اولویت قرار 
دهد. در برنامه شش��م سهم راه آهن 
و س��هم کالن مشخص ش��ده است 
و منظ��ور از این که در ش��ورا این را 
مط��رح کنیم چه چیزی اس��ت و به 
چه چیزی می خواهیم برسیم؟ طبق 
اساس��نامه انجمن یک��ی از وظایف، 
تعیین سیاس��ت هایی اس��ت که در 
جه��ت مناف��ع اعضا و ش��رکت های 
عض��و انجمن باش��د و ش��رکت ها با 
مس��ایل عدیده ای مواجه هس��تند و 
مش��کالتی برایشان ایجاد شده است 
که باید بیش��تر روی این مسایل کار 
کرد. برای مثال اکنون نمی دانیم که 
اگر برای س��ال آینده تعرفه مسافری 
را اجازه بدهن��د افزایش بدهیم؟ آیا 
اینک��ه می توانیم به فعالیت مان ادامه 
بدهی��م یا ن��ه؟ اگر انجم��ن در این 
موارد کمک کند فک��ر می کنم بهتر 
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باشد یا پیگیر این نوع سیاست ها در 
راه آهن باشد. 

مدیرعام��ل  کریم��ی  مهن��دس 
ش��رکت جوپار ه��م با بی��ان این که 
م��واردی که اعالم ش��د موارد خوبی 
اس��ت و بعضی از این موارد در خود 
راه آهن سیاس��ت گذاری ش��ده است 
اف��زود: در کارگروه ه��ای انجمن که 
حض��ور دارم کارهای خوب��ی انجام 
می ش��ود و راه آه��ن ه��م در موارد 
متعددی نظر کارگروه ها و انجمن را 
خواستار شده اس��ت اما در جاهایی 
ک��ه مس��ایل کالن اس��ت و انجمن 
نمی توان��د تصمیم گی��ری کند، بهتر 

است وارد نشویم. 
خانم دکت��ر ثامنی ضم��ن اعالم 
موافقت با اسم شورا بیان کرد: چون 
انجم��ن از طرف همه ش��رکت های 
ریلی عضو صحب��ت می کند بنابراین 
الزم اس��ت که چنین شورایی داشته 
باشیم ولی مساله این جاست که باید 
حدود و ثغور فعالیت ش��ورا مشخص 
باش��د چون در مس��ایل کالن ریلی 
کنیم.  سیاس��ت گذاری  نمی توانی��م 
پیش��نهاد مش��خص بنده این است 
که نحوه و سیاس��ت های آموزشی و 
پژوهشی را برای ش��رکت های ریلی 
تدوین کنیم تا شرکت ها طبق برنامه 
مدون و یک دس��ت کارهای آموزشی 
را انجام دهند. مثل کاری که در ژاپن 
انجام می ش��ود و همه ش��رکت های 
ریلی س��هم دار مرکز RTRI هستند 
و این مرکز کارهای پژوهش��ی انجام 
می ده��د و نتای��ج را در اختیار همه 
ش��رکت های ریلی ق��رار می دهد. به 
نظرم با ای��ن کار در انجمن می توان 

بهره وری شرکت ها را افزایش داد.
دکتر حی��دری نماین��ده حقوقی 
انجمن نیز با بی��ان اینکه قبل از هر 
چیز بای��د نگاهی به ۱۵-۱۴ س��ال 
گذش��ته و تجربه  های��ی ک��ه بخش 
خصوص��ی در این مدت ب��ا آزمون و 
خطا به دس��ت آورده اس��ت، داشته 
باش��یم اظه��ار ک��رد: نخس��ت باید 
تعیی��ن کنیم که قرار اس��ت در چه 
حوزه ای سیاس��ت گذاری کنیم. یک 
بخش سیاس��ت گذاری برای راه آهن 
اس��ت و بخش دیگر سیاست گذاری 

برای شرکت های ریلی که مشکالت 
صنفی دارن��د. به نظ��رم باید هر دو 
بخش را ب��ه موازات هم پیش ببریم. 
ما در درون بخش خصوصی مشکالت 
زیادی داریم ک��ه باید اول برای رفع 
این مشکالت سیاست گذاری کنیم و 
چاره ای بیندیشیم. تجربه دنیا را نگاه 
کنی��د می بینید هی��چ کجا این همه 
شرکت ریلی وجود ندارد. انجمن باید 
در این حوزه ها سیاس��ت گذاری کند 
که آیا می توان این بنگاه ها را تقویت 
ک��رد یا آیا می توان ش��رکت ها را در 
هم ادغام ک��رد؟ در حوزه خدمات و 
بخش تعمیرات این موضوع خیلی به 

چشم می خورد. 
مس��اله دیگر سیاس��ت گذاری در 
ن��گاه کالن صنع��ت ریلی اس��ت که 
انجم��ن در این حوزه بیش��تر نقش 
مش��ورتی می توان��د داش��ته باش��د 
ن��ه سیاس��ت گذاری. در ای��ن بخش 
می توان روی س��ند اصلی که قانون 
دسترس��ی آزاد به شبکه ریلی است 
کار پژوهش��ی ک��رد و پیش نوی��س 
جدی��دی برای اص��الح آن تهیه و به 

راه آهن ارایه کرد.
مدیرعام��ل  حس��ینی طباطبایی 
ش��رکت حمل و نقل ریلی پارسیان 
با اش��اره ب��ه این ک��ه این نشس��ت 
بیست وهشتمین جلس��ه شورا است 
خواس��تار آن ش��د ک��ه در ص��ورت 
امکان خروجی ۲۷ جلس��ه قبلی در 
اختی��ار همه قرار گیرد تا بهتر بتوان 
با استفاده از بحث های انجام شده در 
آن جلس��ه برای آینده تصمیم گیری 
ک��رد. ضمن این که سیاس��ت گذاری 
ذات هیات مدیره انجمن اس��ت و ما 
می توانیم به عنوان روسای کارگروه ها 
و مش��اوران بازوی مش��ورتی هیات 
مدیره باش��یم و بخش های مطالعاتی 
و پژوهشی راه اندازی کنیم و مواردی 
را ب��رای تصوی��ب در هی��ات مدیره 
تهی��ه و ارای��ه کنیم. نق��ش انجمن 
صنفی اس��تیفای حقوق شرکت های 
بخ��ش خصوص��ی در مقاب��ل بخش 
رگوالتوری اس��ت که ممکن اس��ت 
با قوانی��ن و بخش��نامه هایش کار را 
برای ش��رکت های بخ��ش خصوصی 
س��خت کند. مس��اله دیگ��ر این که 

به نظر می رس��د در م��ورد برخی از 
بخش��نامه ها می توانی��م به ش��ورای 
رقابت شکایت کنیم و جلوی انحصار 
موج��ود را بگیریم. البت��ه قبل از هر 
چیز بای��د این هم افزای��ی را در بین 
ش��رکت های عضو ایجاد کنیم و این 
را ج��ا بیندازیم ک��ه انجمن به نقش 
اصل��ی خ��ودش برگش��ته و وظیفه 
اصلی خودش را ایف��ا می کند. نکته 
دیگر این که باید برای ش��ورا دستور 
جلس��ه تعریف کنیم واین نکته را در 
نظر داش��ته باشیم و ببینیم تقاضای 
شرکت ها از انجمن چه چیزی است 
و ب��ه ش��رکت ها نقش بیش��تری در 
انجمن داده ش��ود تا اعتمادس��ازی 

بیش از پیش داشته باشیم. 
ن��زدن  عالم��ت  ب��زرگ  س��نگ 
اس��ت و این بندهایی که اعالم ش��د 
کارهای بزرگی اس��ت ک��ه از عهده 
انجم��ن برنمی آی��د. مهندس صبری 
ب��ا بی��ان جمالت ف��وق ادام��ه داد: 
باید موضوع به موض��وع ورود کنیم 
و کاره��ا را پیش ببری��م. برای مثال 
س��ند آمایش لجستیک را به شرکت 
یا ش��رکت هایی ک��ه تمای��ل دارند 
واگذار کنی��م تا کارهای پژوهش��ی 
و مطالعات��ی آن را انج��ام دهند و به 
انجمن اعالم کنن��د. به نظرم ما باید 
اول توانایی ه��ای خودمان را ببینیم 
و بررس��ی کنیم و ببینی��م در کدام 
بخش ه��ا توانایی داری��م و می توانیم 
ورود کنیم. در ان صورت وارد شویم 
و در مدت زمان مشخص شده کار را 
به س��رانجام برسانیم بعد سراغ مورد 

بعدی برویم. 
دکت��ر نظری مدیرعامل ش��رکت 
ترکی��ب حم��ل و نق��ل ب��ا تبریک 
هفت��ه حمل ونقل به هم��ه فعاالن و 
حمل ونقل  ح��وزه  دس��ت اندرکاران 
به ویژه صنعت ریل��ی گفت: در ابتدا 
پیش��نهاد خودم را در رابطه با اس��م 
ش��ورا اع��الم می کن��م، ب��ه نظرمن 
به ج��ای  سیاس��ت پژوهی  کلم��ه 
سیاس��ت گذاری مناس��ب تر اس��ت. 
همان گون��ه که دوس��تان نیز گفتند 
نق��ش ما سیاس��ت گذاری نیس��ت و 
س��عی ما بیشتر در هم افزایی است و 
شاید این هم افزایی نقش پررنگ تری 

نس��بت به سیاس��ت گذاری داش��ته 
باش��د. نقش ما هر چیزی که باش��د 
م��ا در دو مح��دوده کار می کنی��م. 
محدوده خودمان ک��ه صنعت ریلی 
است و محدوده بزرگ تر که می تواند 
مجل��س، وزارت راه، اتاق بازرگانی و 
جاهای دیگر باشد. این تقسیم بندی 
را از این منظر اعالم کردم تا بتوانیم 
خروجی ه��ا را از ای��ن منظرها تهیه 
کنیم. در محدوده خودمان ابتدا باید 
چیست  مش��کل مان  کنیم  مشخص 
ک��ه می خواهیم درباره اش پژوهش و 
مشورت کنیم و منافع مان را تضمین 
کنیم. اولین خواسته هر سرمایه گذار 
در هر بخش��ی افزایش س��ود است. 
علت کم بودن س��ود در بخش ریلی 
را می توانی��م ی��ا ببینی��م کجا خطا 
کردی��م یا این که به گ��ردن دیگران 
بیندازی��م. می توانیم عل��ت را پایین 
بودن تعرفه حمل بار بدانیم، با توجه 
ب��ه واقیعت ه��ای روز جامعه افزایش 
آن ش��اید امکان پذیر نباش��د. اگر به 
خودمان نگاه��ی بیندازیم می بینیم 
که در مقایس��ه با کشورهای مشابه و 
منطقه بهره وری در حمل ونقل ریلی 
پایین اس��ت و می توانیم دس��ت کم 
ت��ا دو براب��ر به��ره وری را افزای��ش 
دهیم. پس بخش��ی از افزایش س��ود 
می تواند از طری��ق افزایش بهره وری 
تامین ش��ود. البته مقص��ر کم بودن 
بهره وری هم بخش خصوصی اس��ت، 
ه��م راه آهن و هم دول��ت که این جا 

می توان نیازسنجی کرد. 
مهن��دس س��یدوکیلی از مدیران 
راه آه��ن نیز ک��ه در جلس��ه حضور 
داش��ت با بیان این که شورا زیر نظر 
انجمن و وابس��ته به انجمن اس��ت، 
گف��ت: به نظ��رم منعی ب��رای بودن 
کلمه سیاس��ت گذاری در اسم شورا 

وجود ندارد. 
پس از پای��ان س��خنان حاضران 
مس��ایل  و  نقطه نظ��رات  ارای��ه  و 
مختل��ف، درخص��وص نام ش��ورا بنا 
بر پیش��نهادهایی که شد رای گیری 
ص��ورت گرف��ت و در نهای��ت عنوان 
»شورای سیاست گذاری شرکت های 
حمل ونقل ریلی« با بیش��ترین آرا به 

تصویب رسید. 
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