
نشست کارگروه تخصصی واگن های لبه بلند با حضور اعضاء:

صدور پروانه فعالیت شرکت ها 
از وظائف انجمن است

“پرونده نشست کارگروه ها”

جلس��ه کارگروه تخصصی واگن های لبه بلند با حضور اعضا در 
محل شرکت ریل پرداز سیر تشکیل گردید. در این جلسه موضوعات 
بسیار مهمی در خص��وص حمل و نقل ریلی، قرارداد حق دسترسی و 
تعمی��رات جاری واگن ها و موارد دیگر م��ورد بحث و بررسی قرار 

گرفت. به شرح کامل این جلسه می پردازیم:

بررسی عملکرد کارگروه در 
سال 9۸ 

طلوع�ی مدیرعامل ش�رکت ریل 
پرداز س�یر و ریی�س کل کارگروه ها: 
حدود یک ماه پیش جلسه ای در خصوص 
عملکرد کارگروه ها در انجمن برگزار شد. 
انجمن فرضی��ه ای را مطرح کرد مبنی بر 
اینکه همه کارگروه های موجود را تبدبل 
به دو کارگروه باری و مسافری کند. جلسه 
با حضور روس��ای کارگروه ها، نمایندگان 
انجمن و دکت��ر تقی زاده برگزار ش��دکه 
آن موضوع به تایید و تصویب آن جلس��ه 
نرسید، زیرا مشکالت واگن های لبه بلند 
با مخ��زن داران و یا واگن ه��ای لبه کوتاه 
متفاوت ب��ود. هدف تش��کیل کارگروه ها 
این بود که به صورت کارشناس��ی و جزء 
به جزء، مسائل و موارد میان شرکت های 
مختلف بررس��ی شود، جمع بندی صورت 
گیرد و به انجمن منعکس شود و از طریق 
انجمن پیگیری های الزم از راه آهن صورت 
گیرد. اقداماتی را که کارگروه لبه بلند در 
سال گذشته و امسال انجام داد به عنوان 
الگو ب��رای کارگروه های دیگر قرار گرفت. 
مهمتری��ن بحث در اقدامات انجام ش��ده 
تعیین نرخ بود که تعرفه ای مشخص شد و 
مبنای مذاکرات شرکت ها با صاحبان کاال 
بود. خوش��بختانه تعدادی از شرکت های 

صاحب��ان کاال، ن��رخ و نام��ه انجم��ن را 
پذیرفتند. شرکت های حمل و نقل جاده ای 
هر س��ال کف نرخی را معین می کنند و 
آن ک��ف نرخ مبن��ای محاس��به و کرایه 
حمل می ش��ود که عدم وجود این امر در 
حمل و نقل ریلی همیش��ه آسیب هایی را 
برای این بخش به همراه داشت و صاحبان 
کاال از ع��دم اتح��اد می��ان ش��رکت های 
ریلی اس��تفاده می کردند و با قیمت های 
پایین ت��ر کاالی خ��ود را حمل می کردند 
و موجب می ش��د تا منافع ش��رکت های 
ریلی در خطر باش��د. مابقی کارگروه ها به 
تبعی��ت از این راهی که کارگروه لبه بلند 
رفته بود نرخ مش��خصی را تعیین کردند 
و مبنا قرار گرفت. اکنون دوس��ال اس��ت 
که کارگروه ها با بررس��ی های انجام شده 
در جلسات کارگروه ها درخصوص تعیین 
نرخ اق��دام کرده و نرخ را به صاحبان کاال 
اعالم می کنند. انجام این امر در سال ۹۸ 
موجب افزای��ش صددرصدی حق مالکان 

شرکت ها بود.
کارگ��روه واگن های لبه بلند به عنوان 
کارگروه��ی که بیش��ترین تع��داد واگن 
ه��ای ب��اری در کش��ور را در اختیار دارد 
به عن��وان بزرگترین و مهمترین کارگروه 
انجمن صنفی اس��ت که در بس��یاری از 
موارد خود تعیین کننده و مشخص کننده 

سیاست هایی در راستای منافع صنف بوده 
اس��ت. تصمیمی که در جلسه گذشته در 
انجمن گرفته ش��د مبنی ب��ر این بود که 
کارگروه ه��ا به همین ش��کل باقی بمانند 
وکارگروهی متش��کل از روس��ای مابقی 
کارگروه ها اعم از مسافری و باری تشکیل 
شود و در این کارگروه مباحث و موارد ذکر 
شده در جلسات کارگروه ها را جمع بندی 
کنند و تصمیمی را که در کارگروه اصلی 
گرفته می شود مبنای عمل انجمن صنفی 
باشد. طبق نظر آقای تقی زاده دبیر انجمن، 
بنده نیز به عنوان رییس کارگروه تعیین 
شدم. این موضوع تحت الشعاع انتخابات 
انجمن صنفی اس��ت و به همین صورت 
مان��ده تا پس از برگ��زاری مجمع انجمن 
بح��ث عملیاتی ش��دن کارگ��روه مجدد 

پیگیری شود.
در خص��وص پرونده فعالیت��ی که به 
ش��رکت ها اجبار ش��ده جلس��ه ای را در 
راه آهن داش��تیم. بحث پرون��ده فعالیت 
ش��رکت ها ب��ه نوع��ی دس��ت اندازی در 
اختیارات بخش خصوصی است. مقرر بود 
که ص��دور پروانه فعالیت بر عهده انجمن 
باش��د تا هم مشروعیتی پیدا کند و هم از 
این محل بتواند از منافع صنف به صورت 
جمعی دفاع کند. راه آهن بخش��نامه ای را 
در سال گذشته صادر کرد و به نوعی ماده 
۶ و ۸ قانون دسترسی را دور زد و به دنبال 
آن بودند که مطالبات خود را از شرکت ها 
به نحوی دریافت کنند، مسئوالن راه آهن 
نیز به شدت از این موضوع حمایت کردند 
ک��ه آیین نامه پروانه فعالیت در راس��تای 
حمایت از منافع بخش خصوصی اس��ت. 
نظراتی که ما در جلس��ه با راه آهن دراین 

خصوص مطرح کردیم انش��اء شد و مقرر 
شد تا مبلغ ۵ میلیارد تومان جلوگیری از 
خسارت به تاسیس��ات راه آهن که بخش 
خصوصی باید پرداخت کند حذف ش��ود. 
زیرا ما واگن را به ش��رکت راه آهن واگذار 
می کنیم و نقش��ی در بهره برداری نداریم 
و اگر خس��ارتی به تاسیسات راه آهن وارد 
شود به دلیل عدم بهره برداری مناسب خود 
راه آهن است. همچنین راه آهن مجاب شد 
تا با شرکت ها قرارداد حق دسترسی ببندند 
و قرارداد را امضاء کنند، توجیه ما این بود 
که وقتی راه آهن با شرکت ها رابطه تجاری 
دارد رابطه تجاری غیر از قالب قرارداد در 
هیچ قالب دیگری نمی تواند تعریف شود 
و راه آه��ن اجازه ن��دارد در هیئت مدیره 
راه آهن برای شرکتی که ساختار مالی جدا 
دارد تصمیمی بگیرد و آن تصمیم را ابالغ 
کند. به عنوان مثال ابالغ کند که باید ۲۶ 
ریال بابت تعمیرات جاری پرداخت شود. 

در بهترین حال��ت اگر صاحب کاال به 
تمام تعهدات خود عمل کند حدود دو ماه 
زم��ان می خواهد تا پرداخت خود را انجام 
دهد و راه آهن نمی تواند به شرکت ها بگوید 
ب��رای حمل بار در ابتدا پ��ول را پرداخت 
کنید تا اجازه صدور بارنامه داشته باشید 
در غیر این صورت در فاصله زمانی متفاوت 
ب��ا درصدهای مختلف بهره گرفته ش��ود. 
حتی اگر مقرر باش��د ک��ه این روند انجام 
شود باید در قالب قرارداد باشد. اگر راه آهن 
نتواند روزی ۳۰۰ کیلومتر سیر دهد باید 
جریمه به ش��رکت ها پرداخ��ت کند. این 
موضوعات در جلسه ای در راه آهن مطرح 
ش��د و مقرر ش��د در هیئت مدیره مطرح 
ش��ود و به س��متی برود که رابطه تجاری 
راه آهن با شرکت ها در قالب قرارداد باشد. 
در مورد بحث ضمانت نامه نیز مقرر ش��د 
ش��رکت هایی که خوش حساب هستند 

ضمانت نامه ترکیبی داشته باشند. 
برداش��تی که از این جلس��ه با راه آهن 
داش��ته ام این ب��وده که بخ��ش زیادی از 
محدودیت های��ی که در آیین نامه فعالیت 
تعریف کرده اند قابل حل است. این اتفاق 
کمک زی��ادی به ما خواهد بود. جلس��ه 
دیگری با راه آهن برای حل این مشکالت 
خواهیم داشت به همین دلیل این مسائل 
را مطرح کردم تا نمایندگان ش��رکت ها، 
مسائل خود را در خصوص تضامین مورد 
نیاز پروانه فعالیت و قرارداد حق دسترسی 
مطرح کنند تا در جلس��ه آینده با راه آهن 

مطرح شود. 
خیراله سلیمیان مدیرعامل شرکت 
بهتاش سپاهان: شرکت های خصوصی 
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همیش��ه با رویکرد تعامل با راه آهن برای 
حل مشکالت وارد شده است در صورتیکه 
بارها و بارها توق��ف واگن حامل بارغله و 
م��واد خوراک��ی از س��وی راه آهن صورت 
گرفته که جرم اس��ت. در سیس��تم مالی 
شرکت بهتاش سپاهان اگر بررسی کنید 
شرکت از راه آهن طلبکار است اما افرادی 
هستند که گزارش مالی را مغرضانه تهیه 
می کنن��د و ای��ن گ��زارش مغرضانه تنها 
به دلیل مش��کالت فردی اس��ت که بین 
نماین��دگان ش��رکت ها و راه آهن اس��ت. 
در تم��ام دنیا روی بارنام��ه "پس کرایه" 
نوش��ته ش��ده یعنی کرایه زمانی دریافت 
می ش��ود که بار به مقصد رس��یده باشد. 
اما ش��رکت ها قبل از حمل بار باید کرایه 
را پرداخت کنند. مش��کالتی در خصوص 
نح��وه خصوصی س��ازی می��ان راه آهن و 
شرکت های خصوصی ریلی وجود دارد که 
بهتر است برای رفع مشکالت انجمن نقش 
خود را ایفا کند. باید اساس��نامه انجمن را 
به تاییدیه اعضای هیئ��ت مدیره راه آهن 
برسانیم. اگر اساسنامه انجمن به تاییدیه 
هیئت مدیره راه آهن برس��د تعهدات داده 
شده از س��وی ش��رکت ها و راه آهن باید 
کارشناسی حقوقی ش��ده باشد. به عنوان 
مث��ال واگن��ی را که در مهر م��اه در بندر 
امام بار زده ش��ده گم��رک مجوز حرکت 
ن��داده و دلیل بدهکاری پش��تیبانی امور 
دام به گمرک بوده اس��ت. تا امروز حدود 
۴ ماه است که واگن های شرکت خوابیده 
و هزینه آن را بای��د مقصر پرداخت کند. 
هنگامیک��ه واگن های ش��رکت در معادن 
رسوب می کنند و به دلیل کمکاری معدن 
بارگیری نمی شود هزینه و ضرر و زیان آن 
را باید معدن بر عهده بگیرد. روابط تجاری 
بین شرکت ها و راه آهن باید منعقد شود و 
تعهدات باید قید و ضرروزیان ها مشخص 

شود. 
به نظر بنده باید دکتر تقی زاده به عنوان 
دبیر انجمن با اهالی این صنعت در ابتدا به 
توافقی برسند و خواسته های شرکت ها را 

با راه آهن درمیان بگذارند. 
مهران برومند مدیرعامل ش�رکت 
آس�یا سیر ارس: بحث نرخ برای تمامی 
ش��رکت ها مهم اس��ت که چه کسی نرخ 
را تعیی��ن کن��د و بر چه اساس��ی تعیین 
شود. امس��ال انجمن نرخ مالکانه را برای 
واگن های لب��ه بلند و لب��ه کوتاه تعیین 
ک��رد که کم��ک بزرگی برای ش��رکت ها 
بود. در خصوص پروانه فعالیت نیز انجمن 
پیگیری های��ی را انجام داده که مهمترین 
بخش آن ایجاد قراردادی است برای تایید 

رابطه کاری میان ش��رکت ها و راه آهن و 
کمکی است تا موسس��ات و سازمان های 
خارج از این بخش نیز اطالع داشته باشند 
که نح��وه ارتباط راه آهن و ش��رکت های 
خصوصی به چه صورت اس��ت تا درمورد 
درخواست تس��هیالت از تامین سرمایه با 
مشکلی مواجه نباشیم. برخی از شرکت ها 
مسائل و مشکالتی  خصوصی دارند یعنی 
مشکالتی بر اساس عملکرد شرکت ها که 
انجم��ن  در حل این مش��کالت نمی تواند 
وارد ش��ود و حل کند. به همین دلیل این 

مشکالت باید از هم تفکیک شود.
فرهنگ طلوعی: فلس��فه تش��کیل 
انجمن برای حفاظت از منافع مش��ترک 
صنف اس��ت. انجمن در م��واردی نیز در 
نقش حکم قرارگرفته و مش��کالتی را که 
می��ان راه آهن با ش��رکت ها و حتی میان 
خود ش��رکت ها با یکدیگر ب��وده را ورود 
ک��رده و حل کرده اس��ت اما وظیفه ذاتی 
انجمن این نیس��ت و مشکالت دو جانبه 
میان برخی شرکت ها و راه آهن، باید میان 
خودش��ان حل ش��ود. تنها نقش انجمن 
در ای��ن م��ورد تس��هیل و کمک اس��ت. 
اصلی تری��ن و مهمتری��ن کاری که امروز 
انجمن در حال انجام و پیگیری است بحث 
پیگیری قراردادها است. جایگاه شرکت ها 
در راه آهن مش��خص نیس��ت. شرکت ها 
نمی دانن��د که ش��ریک تج��اری راه آهن 
هستند یا پیمانکار و اولین قدم مشخص 
شدن جایگاه شرکت های خصوصی ریلی 
در راه آه��ن اس��ت. راه آهن بای��د نگاه از 
ب��اال به پایین خود را به ش��رکت ها تغییر 
ده��د و نظ��رات بخش خصوص��ی را در 

تصمیم گیری ها مدنظر داشته باشد. 
عل�ی اکبرحقیق�ی مدی�ر فنی و 
بهره ب�رداری ش�رکت توکاری�ل: در 
خص��وص مس��ائل و مش��کالت فنی که 
ش��رکت ها با راه آهن دارند و نشست هایی 
که بر آن اساس در انجمن یا راه آهن برگزار 
می شود از سوی انجمن پیگیری های الزم 
انجام نشده است. به عنوان مثال فرم های 
ضرروزیان وارده به واگن ها طبق دس��تور 
راه آهن باید توسط اداره کل راه آهن نواحی 
کامل شود و ضررهای وارده به واگن های 
ش��رکت ها قید ش��ود اما هنوز رسیدگی 
نش��ده و فرمی پر نش��ده است. متاسفانه 
راه آهن تصمیمات��ی را اتخاذ می کند که 
شرکت ها را متحمل ضررو زیان می کند از 
جمله پروفیل چرخ ها است که بحث های 
بسیاری شده که جلوی واگن ها را گرفتن 
و موجب می ش��ود تا واگن متوقف شود. 
البته بهتر بود که بررسی می کردند که آیا 

پروفیل ۲۱ در این س��ال ها موجب حادثه 
شده است یا خیر؟ 

فرهن�گ طلوع�ی: در بح��ث فنی 
جلس��ات خوبی را داش��ته ای��م. در بحث 
تعمی��رات جاری مقرر ش��ده ت��ا معاونت 
ن��اوگان در بحث های فن��ی تصمیمات را 
نگیرند و نهایتا با فش��ارهایی که از سوی 
انجمن به معاونت وارد ش��د مقرر ش��د تا 
کارگروه فنی با حضور نمایندگان انجمن 
تشکیل ش��ود. تمام تصمیمات در بحث 
فنی در کارگروه با حضور مدیر کل واگن 
باری اتخاذ می ش��ود و بحث و بررس��ی و 
س��پس تصمیم گیری می ش��ود. در مورد 
بح��ث فنی، تعمیرات ج��اری و تعمیرات 
ویژه در حال پیگیری رفع موانع هستیم. 
در م��ورد تعمیرات جاری مقرر ش��ده که 
ش��رکتی تاسیس ش��ود و مس��ئولیت را 
برعهده گیرد که منجر به حذف ۲۶ ریال 
خواهد ش��د. یعنی ۲۶ ریال به ش��رکتی 
تعلق می گیرد که سهام داران آن شرکت 

مالکان واگن هستند.
خیراله سلیمیان: در تمام کشورهای 
دنیا ش��رکت ها پروانه فعالیت را از انجمن 
صنفی دریاف��ت می کنند، انجمن صنفی 
در کنار پروانه ای که به ش��رکت می دهد 
آیین نامه ای نیز به شرکت می دهد مبنی 
بر اینکه دراین چارچوب می توانید حرکت 
کنید. وقتی انجمنی حق عضویت دریافت 
می کند حقوق دانی را استخدام می کند تا 
قوانین و مقررات مالی و حقوقی را بررسی 
کند و هزینه کارشناسی را از حق مدیریت 
پرداخت می کند و اساس��نامه انجمن را با 
آیین نامه های ابالغی راه آهن به شرکت ها 
مطابقت می ده��د.در نهایت انجمن تایید 

نهایی را به شرکت ها می دهد. 
فرهنگ طلوعی: انجمن ها ابزار الزم 
برای انجام قراردادها با راه آهن و عملیات 
اجرایی از س��وی ش��رکت ها  ب��ا راه آهن 

نیستند.
مرتضی رجب��ی مدیرعامل احیاء ریل 
ایرانی�ان: انجم��ن صرف��ا واحدی تحت 
لقای مس��افری بوده و ب��رای حمل و نقل 
باری اهمیتی قائل نش��ده است. متاسفانه 
با سیاس��ی کردن برخی مس��ائل نیز نه 
تنه��ا از اهداف عالیه دور می ش��ویم بلکه 
در خصوص مش��کالت روز نیز نتیجه ای 
حاصل نمی ش��ود. تا ام��روز انجمن نقش 

بسیار رفو کرده ای داشته است.
مهران برومند: انجمن در س��ال ۹۷ 
و ۹۸ پیگیری ه��ای خوبی را انجام داده از 
جمله مسائل خدمات تعمیرات و نگهداری 
و پروان��ه فعالیت که اقدامات خوبی انجام 

ش��ده اس��ت. در خصوص ص��دور پروانه 
فعالیت، راه آهن می گوید ش��رکت ها برای 
دریاف��ت پروانه فعالیت بای��د بدهی های 
گذش��ته را تس��ویه کند. راه آهن صحیح 

می گوید، ما به راه آهن بدهکار هستیم. 
ما مش��کالت  خیرال�ه س�لیمیان: 
بس��یاری را در خص��وص قرارداده��ا ب��ا 
صاحب��ان کاال داریم. صاحب کاال خودش 
ب��رای ما ن��رخ تعیی��ن می کن��د و برای 
پرداخت مطالباتمان می گوید اگر پولتان 
را می خواهی��د باید حم��ل کاال با قیمت 
پیش��نهادی ما را امضاء کنید. سوالی در 
اینجا مطرح است که نقش انجمن صنفی 

و راه آهن برای شرکت چیست؟
انجمن نرخ حم��ل را ۴۲۵ ریال اعالم 
کرده اما صاحب کاال می گوید ۳۲۰ ریال و 

تا امروز پول شرکت را پرداخت نکرده اند.
فرهنگ طلوعی: قطع��ا هر کدام از 
ش��رکت ها مس��ائل دوجانبه ای با راه آهن 
دارند. این مشکالت زمانی حل می شود که 
با راه آهن قرارداد داش��ته باشیم و وظائف 

طرفین کامال مشخص باشد.
پوی�ا قالون�د نماین�ده انجمن: هر 
نام��ه ای را ک��ه ش��رکت ها در خص��وص 
مش��کالت کلی به انجمن فرس��تاده اند و 
درخواس��تی داشته اند توس��ط انجمن به 
راه آه��ن انع��کاس داده ش��ده و پیگیری 
شده است. در خصوص پرداخت خسارات 
چندی��ن بار مکاتبات انجام ش��ده و مقرر 
ش��ده اگر از س��وی راه آه��ن بی توجهی 
صورت گیرد با مقامات باالتر وارد مذاکره 

شویم. 
علی اکبر حقیقی: در گذشته مدیران 
فنی ش��رکت ها را انجم��ن تایید می کرد، 
برگه پروانه را ه��م انجمن صادر می کرد. 
راه آهن ه��م به انجمن نگفت��ه که نباید 
این کارها را انجام دهید. انجمن می تواند 

همانند گذشته به کار خود ادامه دهد.  
فرهنگ طلوعی: در جلس��اتی که با 
انجمن داش��ته ایم بارها روی این موضوع 
که انجمن بای��د قدرت خ��ود را افزایش 
دهد صحب��ت کرده ایم. در ش��رکت های 
حمل و نقل جاده ای بارنامه را انجمن های 
صنفی صادر می کنند . انجمن بابت صدور 
بارنامه هزینه ای را دریافت می کند. البته 
این موضوع ب��ا حمل و نقل ریلی مصداقی 
ندارد زی��را صدور بارنام��ه در حمل و نقل 
ریلی به صورت سراسری است. اما نامه ای 
به راه آهن از س��وی انجمن ارس��ال شده 
مبنی بر واگذاری برخی از مسئولیت ها به 
انجمن از جمله بحث تعریف و تعیین مدیر 

فنی توسط انجمن.  
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