
نشس��ت کارگروه تصمیم گیری درخصوص تامین قطعات با حضور مدیران و نمایندگانی 
از شرکت های حمل و نقل ریلی: 

شرکت های مالک 
تهیه قطعات را برعهده گرفتند

در ابتدای جلس��ه مهن��دس متقی پور 
نماینده شرکت راه اهن حمل و نقل با اشاره 
به جلسه قبلی کارگروه گفت: راه آهن مصمم 
است که تعمیرات جاری را از عهده خودش 
بردارد و طبق صحبت هایی که در جلس��ه 
گذشته انجام شد به این نتیجه رسیدیم که 
این کار به نفع شرکت های حمل ونقل ریلی 
است و کار توسط شرکت های مالک انجام 
شود. قرار اس��ت این کار مرحله به مرحله 
انجام شده و در مرحله نخست، بحث تامین 

قطعات مطرح اس��ت. راه آهن در مس��اله 
خرید قطعات به مش��کل قانونی برخورده 
اس��ت. به همی��ن دلی��ل می خواهد بخش 
تعمیرات را واگذار کند اما در تامین نیروی 
انسانی مشکلی ندارد. زیرا طبق قراردادی با 
سه هزار نیرو طرف حساب است و ۶۳۰ نفر 
از این تعداد در بخش تعمیرات جاری فعال 
هستند. راه آهن در بحث تامین قطعات به 
دلیل این که باید درخواست بودجه و تامین 
اعتبار کن��د و مجوز خرید بگی��رد، دچار 
مشکل شده است. این مشکالت راه آهن به 

شرکت های مالک نیز منتقل شده است و 
ما را در تامین قطعات با مش��کالتی مواجه 
کرده اس��ت و باعث ش��ده توقف واگن ها 
خسارت های زیادی به مالگان ناوگان بزند. 
موضوع جلسه درباره این است که نحوه 
تامین قطعات را مشخص کنیم. در گذشته 
تامین قطعات به این نحو بود که شرکت ها 
قطعات الزم را تهیه می کردند و در اختیار 
راه آهن قرار می دادند و راه آهن آن قطعات 
را در ن��اوگان جایگزین می ک��رد. در حال 
حاضر هم یکی از روش های تامین قطعات 

همین اس��ت که به چند روش امکان پذیر 
اس��ت و در پایان جلسه باید به جمع بندی 
برسیم و یک روش را به راه آهن اعالم کنیم. 
یک��ی از روش ها این اس��ت که راه آهن 
س��هم هر شرکت را اعالم کند و شرکت ها 
سهم ش��ان را تامی��ن و پرداخ��ت کنند و 
راه آهن هم با این روش مش��کلی ندارد. در 
این حالت دردسرهای زیادی برای تک تک 
ش��رکت ها به وجود می آید و ممکن است 
ش��رکتی تامین نکند و مش��کالتی پیش 
بیاید. اشکال دیگر این روش این است که 
وقتی قرار اس��ت همه شرکت ها قطعات را 
تامین کنند از بعضی قطعات حجم و تعداد 
کمی الزم است و تقسیم کردن تعداد کم 
بین شرکت ها کار درست و منطقی نیست. 
راه دیگر این اس��ت که از بین شرکت های 
مالک چند ش��رکت، نامزد تامین قطعات 
ش��وند و بین خودمان کار را پیش ببریم و 

حساب مان را تسویه کنیم. 
راه سوم آن است که یک شرکت را نامزد 
این کار کنیم و این شرکت تامین قطعات را 
انج��ام دهد و در اختیار راه آهن قرار دهد و 
همه شرکت ها با یک شرکت طرف حساب 
ش��وند. برای این کار ش��رکتی که انتخاب 
می ش��ود باید توان مالی تامین قطعات را 
داشته باشد و در ضمن شرکت های مالک 
هم باید پشتیبانی کنند و پرداخت هایشان 

را به موقع انجام دهند. 
مس��اله بع��دی پس از تامی��ن قطعات 
و در اختی��ار راه آهن ق��رار دادن آن ها، این 
است که راه آهن به چه طریقی می خواهد 
هزینه ها را با ما حساب کند. برای این کار 
دو روش متصور هس��یتم. نخس��ت این که 
ب��ه راه آهن اعالم کنیم طبق ۲۶ ریالی که 
حساب می کند و آنالیزش را هم دارید آن 
مبلغی که بابت قطعه هزینه می ش��ود را از 
حساب مان کسر کند. حالت دیگر این است 
ک��ه راه آهن ۲۶ری��ال را تعدیل کند یعنی 
هزین��ه قطع��ات را از آن ک��م کند و فقط 
هزینه نیروی انسانی را دریافت کند. در این 
مورد راه آهن مخالفتی ندارد و حاضر است 
هزین��ه قطعات را کم کن��د و فقط هزینه 

تعمیرات و نیروی انسانی را دریافت کند. 
این نکته را دوباره یادآوری کنم که همه 
این ها برای مرحله اول کار است و امیدوارم 
ک��ه در نهای��ت بتوانیم تعمی��رات جاری 
را به ط��ور کام��ل از راه آهن منفک کنیم و 
این کار جزو تکالیف راه آهن هم است. اگر 

جلس��ه کارگروه تصمیم گیری درخصوص تامین قطعات با حض��ور مدیران و نمایندگانی از شرکت های 
حمل و نقل ریلی با موضوع تصمیم گیری در خصوص نحوه تامین قطعات تعمیرات جاری برگزار شد. 

و پس از بحث و بررسي و ارائه نقطه نظرات کارشناسان حاضر در جلسه، مقرر شد:
١- قطع��ات مرب��وط به تعمی��رات جاري توسط مالکین واگ��ن تأمین گردد و هزین��ه ي مربوط به تأمین 
قطعات از هزینه اي که راه آهن بابت تعمیرات جاري به حساب شرکت ها منظور مي نماید )26ریال(، کسر 
گ��ردد.2- این قطعات از تامین کنندگان مورد تایی��د راه آهن تهیه شود و به همین دلیل راه آهن مي بایست 
ب��رروي کنترل کیفیت قطع��ات نظارت داشته باشد تا در آینده مشکلي باب��ت کیفیت قطعات متوجه مالکین 
نباشد.3- اداره کل واگن ها باید به طور دقیق و شفاف سهم هر شرکت از تامین قطعات با توجه به میانگین 
آم��ار سالی��ان گذشته و ویژگي هاي واگن ها محاسبه کرده و به آن شرکت اعالم نماید.۴- توزیع قطعات میان 
نواح��ي مختل��ف توسط راه آهن به موقع صورت پذیرد و مشکلي بابت نرسیدن به موقع قطعات بوجود نیاید 
و مسئولی��ت توزیع به موقع و صحیح قطعات متوج��ه راه آهن خواهد بود.5-  راه آهن باید به اجراي صحیح 
فرآین��د تعمیرات جاري متعهد شودو مسئولیت توقف ناوگان به دالیلي مانند عدم بهره برداري مناسب و در 
پي آن صدماتي مانند قاب سوخته، زدگي و خوردگي چرخ و محور بر عهده ي راه آهن خواهد بود و باید به 
موق��ع نسب��ت به جبران خسارت اقدام نماید. 6- داغي قطعات باید در اختیار شرکت هاي خریدار قطعه قرار 
گیرد.7- اگر فرآیند اجراي تعمیرات جاري توسط راه آهن ادامه مي یابد، بایدقراردادي در این خصوص میان 
راه آه��ن و شرکت هاي مالک انعق��اد گردد و راه آهن مسئولیت اجراي صحیح این فرآیند را بصورت مکتوب 

برعهده گیرد. شرح کامل این نشست را بخوانید:
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می خواهیم کارمان ایده آل و بدون دردسر 
باشد باید شرکتی داشته باشیم تا تعمیرات 
واگن های باری را انجام دهد و شرکت های 
مالک سهامدار آن باش��ند. ابتدا همکاران 
در مورد س��ه روش نح��وه تامین قطعات 
نظرات ش��ان را بفرماین��د تا تصمیم گیری 
ش��ود تا بعد در مورد دوم بحث را ش��روع 

کنیم.
مهندس پورجعفر نماین��ده ریل پرداز 
سیر با اشاره به این که در سال های گذشته 
در مقاب��ل راه آه��ن حال��ت منفعالن��ه ای 
داش��ته ایم و هی��چ وق��ت انفعال��ی عمل 
نکرده ای��م گفت: در حال حاضر با توجه به 
ش��رایط راه آهن و به خاطر منافع خودمان 
هم که ش��ده باید یک سری از کارها را که 
مربوط به مال��کان اس��ت و راه آهن انجام 
می داده است، خودمان انجام دهیم. شاید 
در گذش��ته خیلی برای مان مهم نبود که 
کارها را چه کسی انجام می دهد ولی االن 
به خاطر باال رفت��ن هزینه ها به نظرم وقت 
آن رسیده است که برخی از کارها را خود 
مالکان انجام دهند. در جلس��ه قبلی همه 
روی این موضوع توافق داش��تند که تامین 
قطعه توسط خود مالکان انجام شود چون 
هم از لح��اظ قیمت و هم از این لحاظ که 
راه آهن مش��کالتی دارد و به دلیل این که 
سازمان بازرسی روی راه آهن فشار می آورد 
که تامین قطعه انجام ندهد، مجبور هستیم 
که خودمان دس��ت به کار شویم و تامین 

قطعات را خودمان انجام دهیم.
در روش اول ک��ه ه��ر ش��رکت طبق 
فهرس��ت راه آه��ن قطع��ات را تامین کند 
و تحوی��ل ده��د چند ای��راد وج��ود دارد. 
نخس��ت این که همه ش��رکت های مالک 
درگیر تامین قطعه می ش��وند و شاید الزم 
باش��د برای این کار نیرو استخدام کنند و 
هزینه هایشان باال می رود. مساله دیگر این 
است که قطعاتی که مالکان تهیه خواهند 
کرد، متنوع خواهد بود و مشخص نخواهد 
ش��د که قطعه چه شرکتی روی واگن چه 
ش��رکتی گذاشته خواهد ش��د. نکته سوم 
هم این که آیا ش��رکت ها سهم خودشان را 
از تامین قطعه پرداخت خواهند کرد. چون 
برای راه آهن مهم نیست چه شرکتی تامین 
قطعه کرده اس��ت و واگن هر شرکتی نیاز 
به قطعه داشته باشد راه آهن بدون در نظر 
گرفتن ش��رکت صاحب قطعه آن را روی 
واگ��ن نصب خواه��د ک��رد. در روش دوم 

که پیشنهاد شد چند ش��رکت این کار را 
انجام دهند، بخشی از مشکالت روش اول 
را رفع می کند، اما هنوز تنوع قطعه وجود 
خواهد داش��ت. در روش سوم هم که قرار 
ش��د شرکتی نامزد این کار شود و قطعه ها 
را تامین کند باید این شرط را گذاشت که 
مالکان اول هزینه ها را پرداخت کنند، چون 
رقم بسیار بزرگی است و تامین هزینه کار 
آسانی نیست. حسن این روش در این است 
که تنوع از بین می رود ولی مس��تلزم این 
است که نقدینگی این شرکت از قبل تامین 

شود.
طبق جلس��ه قبلی قرار ش��د شرکتی 
زیر نظر مالکان تاس��یس شود و تعمیرات 
جاری را انجام ده��د و در آینده تعمیرات 
ویژه نیز توسط این ش��رکت انجام شود و 
مالکان با یک ش��رکت طرف حساب شوند 
و آن ش��رکت هم در مقابل پاسخگو باشد 
و اگر این ش��رکت سودی هم داشته باشد 
چون مالکان سهامدار هستند آن سود هم 
به مالکان برس��د. با انتخاب یک ش��رکت 
به عنوان تامین کننده قطعه موافق هستم با 
این شرط که سهم مالکان مشخص و ابتدا 
پرداخت شود تا آن شرکت اقدام به تامین 

قطعه کند.
مهندس بش��یر خباز نماینده ش��رکت 
فوالد لجستیک با بیان این که طبق مصوبه 
مجلس بین شرکت ها و راه آهن قانون حاکم 
اس��ت افزود: طبق قانون تعرفه مش��خص 
شده و برحس��ب آن راه آهن وظایفی دارد 
که باید انجام دهد اما کم کم ش��انه از زیر 
بار مس��ئولیت خود خالی کرده و بر گردن 
مالکان انداخته است. طبق تبصره ۳ ماده ۸ 
قانون راه آهن با پذیرش ناوگان شرکت های 
حمل ونقل ریلی مسئول حفظ و نگهداری 
ناوگان و تامین س��المت سیر واگن هاست. 
چگونه اس��ت که تعمیرات ویژه شرکت ما 
ب��ا ۱۹۰۰ واگن در س��ال ۳میلیارد تومان 
است، اما برای تعمیرات جاری در هر سال 
۸ میلی��ارد تومان فاکتور می دهند و این با 
هیچ منطق و استداللی قابل قبول نیست. 

علی اکب��ر حقیقی نیز در این جلس��ه 
گف��ت: در س��ال های گذش��ته قطعات را 
ش��رکت ها می خریدند و کاره��ا را راه آهن 
انجام می داد. دلیل این که این اواخر راه آهن 
نمی توان��د کارها را به درس��تی انجام دهد 
ب��ه این دلیل اس��ت ک��ه نمی تواند قطعه 
خریداری کند. قبال راه آهن به ش��رکت ها 

میزان نیازشان به قطعه را به تفکیک اعالم 
و مش��خص می کرد که بای��د از این چند 
شرکت مش��خص قطعات را تهیه کنند و 
عملیات جاری برعه��ده راه آهن بود. چون 
واگن ها را تحویل راه آهن می دهیم در قبال 
سالمت سیر واگن ها مسئول است اما اگر 
بخواهی��م در اختیار پیمان��کار قرار دهیم 
مقصر، مالکان واگن ها می ش��وند و راه آهن 
مس��ئولیت نمی پذیرد. بهتر این است که 
قطعات را بخریم و در نواحی ای که واگن ها 
سیر می کنند و با نظر راه آهن توزیع کنیم 
و تعمیرات هم باید برعهده راه آهن باشد و 
اگر هم اتفاقی افتاد بر گردن راه آهن خواهد 
بود. در گذش��ته ۱۰ریال و ۲۶ریال مطرح 
نبود و بر حس��ب تعداد واگ��ن چه نیاز به 
تعمیر داش��ت و چه نیازی نداشت راه آهن 
مبلغی را از شرکت ها دریافت می کرد و اگر 
همان مبلغ را دو برابر کنیم برای شرکت ها 
خیلی به صرفه تر از این ۲۶ریال خواهد بود. 
مهندس یوسفی نماینده شرکت ترکیب 
حمل ونقل نی��ز گفت: راه آه��ن چون هم 
کارفرماس��ت، ه��م مجری، هم ب��ازرس و 
هم قضاوت کننده هیچ ش��رکتی نمی تواند 
اعتراض کند و اگر هم اعتراضی کند اثری 
ندارد. راه آهن میانگین مصرف س��ه س��ال 
گذشته هر شرکت را اعالم کند و شرکت ها 
خودشان قطعات را تهیه کنند و در اختیار 
راه آه��ن قرار دهند. نکته ای که وجود دارد 
این اس��ت که ما تهیه قطعه را طبق اعالم 
راه آهن و س��ر وقت انجام می دهیم اما اگر 
واگنی به خاطر شیار چرخ یا قاب سوخته 
و مواردی از این دس��ت به خط ویژه رفت 
هزینه های مربوطه را باید راه آهن پرداخت 
کند و نه شرکت  ها چون اگر راه آهن کارش 
را درس��ت انجام دهد ش��یار چ��رخ ایجاد 

نمی شود و قابی نمی سوزد. 
مهندس سیاوش��ی فر نماینده شرکت 
اسیا س��یر ارس هم با اعالم این  که موافق 
تهیه قطعه توسط خود شرکت ها و با تایید 
اداره کل واگن هاست گفت: باید اداره کل را 
درگیر این مساله کنیم و نباید اجازه دهیم 
اداره کل خودش را کنار بکشد. راه آهن به 
شرکت ها برنامه اعالم کند و شرکت ها هم 
طبق برنامه کار را پیش ببرند. قطعه را خود 
شرکت ها بخرند و به اداره کل تحویل دهند 
و اداره کل خ��ودش بین نواحی تقس��یم 
کند. قطعه را از جای��ی می خریم که اداره 
کل معرفی کرده اس��ت و م��ورد تاییدش 

اس��ت، همچنین هزینه خسارت هایی که 
به ش��رکت ها زده می ش��ود را باید راه آهن 

پرداخت کند.
مهن��دس عس��گری از ش��رکت ت��وکا 
کش��ش نیز با اعالم این ک��ه موافق خرید 
قطعات توسط ش��رکت ها و با نظارت اداره 
کل واگن ه��ا و تحوی��ل آن ها ب��ه راه آهن 
اس��ت گفت: دغدغه ش��رکت ما این است 
که تعمیراتی به ش��رکت های مالک واگن 
تحمیل می شود چه از نظر هزینه ای و چه 
توقف که باید این قضیه را مشخص کنیم 
آیا این خسارت هایی که به شرکت ها وارد 
ش��ده به علت این بوده است که اداره کل 
از خرید قطعات امتن��اع می کرد یا این که 
قطعات خریده می شد اما در اجرا با مشکل 

مواجه بود. 
مهندس س��لیمیان از ش��رکت بهتاش 
س��پاهان نیز با بیان این که نخس��ت باید 
راه آه��ن را پاس��خگو کنی��م اف��زود: همه 
هم��کاران مش��کالت خودش��ان را مطرح 
می کنن��د در حالی ک��ه ابت��دا بای��د طرح 
مس��اله کنیم و راه آهن را وادار کنیم تا در 
قبال خس��ارت هایی که به شرکت ها وارد 
می کند پاسخگو باشد و این گونه نباشد که 
مصوبه ای را بنا به شرایط خودش ابالغ کند 

و آن مصوبه قانون شود. 
نماینده تجارت کوش��ش  ش��فیع زاده 
س��پاهان نی��ز در این جلس��ه بی��ان کرد: 
راه آهن در کنار تعمیرات جاری باید س��ه 
نوع خدمت دیگر را نیز به ش��رکت ها ارائه 
کند. در مورد خرید قطعه ها ش��رکت های 
مالک واگن می توانند باکیفیت ترین قطعه 
را با بهترین قیمت تهیه کنند و در اختیار 
راه آهن قرار دهند. راه آهن نیز موظف است 
این قطعات را درس��ت و صحیح و به موقع 
نصب کند و اگر این کار به درس��تی انجام 
نشود ما بخشی از مساله را که خرید قطعه 
ب��ود انجام داده ای��م و بخش دوم همچنان 
باقی است و در نهایت بخشی از هزینه های 
ما کم شده اس��ت. پس از شنیدن نظرات 
مختلف ش��رکت های مالک واگن در پایان 
جلسه، حاضران به این جمع بندی رسیدند 
ک��ه تامین قطعات توس��ط ش��رکت های 
صاح��ب واگن تامین و در اختیار اداره کل 
واگن ه��ا قرار داده ش��ود با این ش��رط که 
راه آهن نیز به موقع و درست این قطعات را 
جایگزین کند تا شرکت ها دچار مشکالت و 

خسارت نشوند.
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