
هیاتمدیرهجدیدانتخابشدند
ششمین مجمع عمومی انجمن صنفی شرکت های ریلی و خدمات وابسته برگزار شد:

صنفــی  انجمــن  عمومــی  مجمــع  ششــمین 
شرکت های ریلی با حضور اکثریت اعضا برگزار شد. در 
ابتدا هیات رییســه مجمع با رای گیری حضار انتخاب 
شدند و آقای عالیوند به عنوان رییس مجمع، رسمی 

بودن مجمع را اعالم کرد.
محمد رجبی به عنوان رییس هیات مدیره انجمن 
گزارشــی از فعالیت هــای هیــات مدیــره انجمن را به 
اطالع اعضا رســاند و توضیحــات کوتاهی در رابطه با 

اهم فعالیت های انجام شده ارایه کرد.

محمــد رجبی گفــت: از اهم کارهایــی که هیات 
مدیــره پیگیــر آن بوده اســت بــه پیگیــری اصالح 
آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت ها به گونه ای که 
صــدور آن منوط به تایید انجمن باشــد؛ هماهنگی 
در مصوبات با تشــکیل کمیته های باری در راه آهن 
بــا حضور انجمــن؛ پیگیری از راه آهن بــرای اعمال 
حمایــت کافــی از شــرکت های حمــل و نقــل ریلی 
در راســتای اخذ تســهیالت موضوع تبصــره 18 از 
4 بانــک ذی ربط کــه برخی به نتیجه نهایی رســیده 
اســت؛ پیگیــری از راه آهن و ســازمان بهینه ســازی 
مصــرف ســوخت درخصوص رفع موانع و تســریع 
در امــر انعقــاد قراردادهای ماده 12 با شــرکت های 
حمل و نقل ریلی که برخی به نتیجه نهایی رســیده 
اســت؛ پیگیــری تعمیم مالیــات بــر ارزش افزوده 
صفــر برای شــرکت های ریلــی مســافری و پیگیری 
اعمال تخفیفات مناســب در تعرفه SMGS برای 
حمــل این گونه کاالها که با اعمــال نخفیف همراه 
شــد.در ادامه احمدرضــا صبری، خزانــه دار انجمن 
صورت هــای مالــی را بــه اطــالع مجمع رســاند و 
درآمدها و هزینه هایی که شده بود را اعالم و مانده 
حساب های انجمن را نیز اعالم کرد. حامد نوروزی، 
بــازرس انجمن نیز در گزارش خــود ایرادهایی را به 
هیات مدیره قبلی وارد دانست و صورت های مالی 
را نیز به صورت مشــروط قابل قبول دانســت. او با 
گالیه از هیات مدیره به خاطر عدم دعوت از بازرس 
در جلسات انجمن از این که در روزهای اخیر و قبل 
از برگزاری مجمع تعداد قابل توجهی از شرکت های 
خواســتار عضویــت در انجمن پذیرفته شــده اند را 
دارای ایراد دانســت و با وارد کردن شبهه انتخاباتی 
بــه پذیرفته شــدن این شــرکت ها در انجمن گفت: 
بسیاری از این شرکت ها شرایط عضویت در انجمن 

را ندارند و باید عضویت آن ها لغو شود.

فراهانــی ناظــر اداره کار نیز با بیــان این که از نظر 
اداره کار و آیین نامه شــکل گیری تشکل های صنفی 
نداشــتن کارت بازرگانی نمی تواند دلیلی بر پذیرفته 
نشــدن در انجمن شود گفت: بند مربوط به داشتن 
کارت بازرگانی در ماده مربوط به شرایط عضویت از 
نظر اداره کار موثر نیست و آن بند مربوط به شرایط 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی است. در 
ادامــه محمد رجبی به ایرادها و تشــکیک هایی که 
بــازرس انجمن به فعالیت های هیــات مدیره وارد 
کــرده بــود در مقام رییس هیات مدیره پاســخ داد 
و گفت: از بازرس انجمن برای شــرکت در جلســات 
انجمن دعوت به عمل آمده اســت ولی ایشان در 
یکی دو جلسه آخر حضور پیدا کرده اند.  او همچنین 
در مورد ایراد به پذیرفته شــدن شــرکت های جدید 
در روزهــای اخیر نیز گفت: با توجه با شــرایط کرونا 
و این کــه در مجمــع قبلی اساســنامه تغییراتی کرد 
بــه همیــن علت درخواســت های زیــادی در نوبت 
بررســی قرار داشــتند کــه پس از مجمع شــهریور و 
تایید اساســنامه جدید، در چند جلسه اخیر مدارک 
درخواست های جدید مورد بررسی قرار گرفتند و به 
خاطر تعداد زیاد پرونده ها این شــبهه ایجاد شــده 
اســت که این پذیرش اعضای جدید دارای اشــکال 
بوده اســت. پــس از پایان گزارش هیــات مدیره به 
مجمع عمومــی، صورت های مالی بــا رای اکثریت 
حضــار مــورد تاییــد قرار گرفــت. در ادامــه مجمع 
اعضــای حاضــر حــق عضویت بــرای ســال 1399 
را مــورد بحث و بررســی قــرار دادند کــه در نهایت 
قرار شــد شــرکت های ریلی مســافری عضو انجمن 
بــا توجــه به رکــود فعالیــت بخش ریلی بــه خاطر 
شــرایط کرونا افزایش حق عضویت نداشــته باشند 
و شــرکت های باری و خدمات وابســته نیز قرار شد 
درصد افزایش حق عضویت داشــته باشند. سپس 
اسامی نامزدهای عضویت در هیات مدیره اعالم و 
رای گیــری برای انتخاب هیات مدیره جدید شــروع 
شد. پس از پایان رای گیری و شمارش آرا، به ترتیب 
پنج نفر دارای بیشــترین رای محمد رجبی 49 رای، 
محمد سعیدنژاد 48 رای، محسن سعیدبخش 41 
رای، بابک احمدی 40 رای و ابوالقاسم سعیدی 36 
رای به عنــوان اعضای اصلی هیــات مدیره جدید و 
ســبحان نظــری 32 رای و علیرضا حســینی 30 رای 
به عنــوان اعضای علی البدل هیــات مدیره انتخاب 

شدند.

همچنیــن محمــد کریمــی بــا 35 رای به عنوان 
بــازرس اصلی و حامد نوروزی بــا 28 رای به عنوان 

بازرس علی البدل انتخاب شدند.
گزارش عملکرد هیأت مدیره ششم 

به مجمع عمومی عادی
چشم انداز

»انجمن صنفی شــرکت های حمل و نقل ریلی و 
خدمات وابســته« در راســتای تبدیل شــدن به یک 
نهاد صنفی قدرتمند در حمل ونقل ریلی کشــور به 
منظورحمایــت و صیانــت از حقوق اعضاء و ایجاد 
یکپارچگی و انسجام بین آنها و کمک به ارتقا بخش 

ریلی کشور حرکت می نماید. 
بیانیه مأموریت

»انجمــن صنفی شــرکت های حمل ونقل ریلی و 
خدمات وابسته« سازمانی است غیر انتفاعی و غیر 
دولتی که با بهره گیری از تمامی ظرفیت های علمی، 
مدیریتــی، تجربی و مالــی اعضاء خــود، بکارگیری 
ظرفیت های قانونی کشور و  ایجاد تعامل و انسجام 
حداکثری بین اعضاء و نهادهای حاکمیتی، حداکثر 
تالش خود را در راســتای بهبود فضای کسب و کار 
و اعتالء و گسترش حمل ونقل ریلی به کار خواهد 

بست.  
فهرست مطالب

38 موضوعــی کــه جــزء مطالبات صنفــی بوده 
است:

1- پیگیری اصالح آیین نامه تأســیس وفعالیت 
شــرکت ها بــه گونه ای که صدور آن منــوط به تأیید 

انجمن باشد.
2- هماهنگی در مصوبات با تشکیل کمیته های 

باری در راه آهن با حضور انجمن. 
3- هماهنگــی در مصوبــات بــا تشــکیل کمیته 

مسافری در راه آهن با حضور انجمن. 
4- پیگیــری از راه آهن برای اعمال حمایت کافی 
از شــرکت های حمــل و نقل ریلی در راســتای اخذ 
تســهیالت موضوع تبصــره 18 از 4 بانک ذیربط که 

برخی به نتیجه نهائی رسیده است.
5- پیگیــری از راه آهــن و ســازمان بهینه ســازی 
مصرف سوخت در خصوص رفع موانع و تسریع در 
امر انعقاد قراردادهای ماده 12 با شرکت های حمل 

و نقل ریلی که برخی به نتیجه نهائی رسیده است.
6- پیگیــری رفــع انحصار تولید نــاوگان ریلی )از 

طریق انتقال شرکت واگن پارس به شرکت مپنا(
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7- پیگیری تعمیم مالیات بر ارزش افزوده صفر 
برای شرکت های حمل و نقل مسافری ریلی.

8- پیگیــری و نظردهــی درباره اصــالح مصوبه 
حــق پارکینگ بــرای عدم اخذ آن بابــت مواردی که 
راه آهن مسئول عدم جابجایی واگن ها می باشد که 

به نتیجه رسید.
9- پیگیری هــای مکرر بــرای افزایش بهای بلیت 

قطارهای مسافری که به نتیجه رسید.
10- همــکاری در تدویــن قــرارداد واحــد بــرای 
تعمیرات اساســی و ویــژه با پیمانــکاران تعمیرات 

ذیربط که مصوب و ابالغ گردید.
11- مشــارکت در تهیه فهرســت بهای تعمیرات 

ویژه باری و مسافری.
12- مشــارکت در تهیــه فهرســت ایســتگاه های 

نیازمند استقرار گروه تعمیرات ویژه.
13- انجــام مکاتبات متعدد بــا مراجع مختلف 
قانونی در خصوص حمایت از بخش مسافری ریلی 
در دوران کرونا که باعث شد تا اهمیت موضوع در 
باالترین رده های کشور مطرح گردد که تاکنون منجر 

به پرداخت به برخی از شرکت ها گردیده است.
همچنیــن  و  بخشــودگی  بابــت  پیگیــری   -14
جلوگیــری از افزایش اجاره بهــای اماکن اجاره داده 
شــده به بخــش خصوصی تا مدتــی معین که برای 
ســه ماهه اســفند تا اردیبهشــت ماه با بخشودگی 

همراه شد.
15- پیگیری دریافت خســارات وارده به شرکت 
هــا در مــورد ســرقت ادوات نــاوگان و محموالت 
کــه برخی مــوارد پرداخت شــد و تــالش در جهت 
جلوگیری از وقوع سرقت با پیشنهاد نصب دوربین 

در ایستگاه ها.
16- پیگیــری بابــت دریافت خســارات وارده به 
نــاوگان بخش خصوصی ناشــی از ســهل انــگاری و 
قصور مأمورین راه آهن که برخی از موارد  پرداخت 

شد . 
17- بررسی حقوقی اقدامات و مصوبات دولت 
و راه آهن توســط مشــاور حقوقی و انعکاس آن به 
متولیان امر جهت اعتراض به غیرقانونی بودن آن .

18- پیگیــری غرامــت بابت خســارات وارده به 
واگن های مســافری خــارج از رده و متوقف شــده 

توسط راه آهن. 
19- اعــالم تذکــر به شــرکت های مســافری در 
خصــوص واگن های دارای نقص در راســتای جلب 

اعتماد راه آهن. 
20- مکاتبه با شــرکت بازرگانــی دولتی ایران در 
خصــوص اولویــت دادن بــه حمل ریلــی کاالهای 

اساسی ) به ویژه روغن خوراکی(

تبلیغــات شــرکت های  پیگیــری موضــوع   -21
مسافری در رسانه ملی به واسطه بحران کرونا.

22- اعــالم نقطــه نظــرات بابت تدویــن برنامه 
پنجساله هفتم توسعه زیربخش ریلی.

23- پیگیــری عقــد قرارداد اجــاره لکوموتیو در 
سال 99 با قیمت عادالنه.

دســتورالعمل  اصــالح  و  لغــو  پیگیــری   -24
ممنوعیــت جوشــکاری فریم و بــوژی در تعمیرات 

جاری.
25- اصالح دســتورالعمل های بازسازی فنرهای 

تیغه ای و تعمیرات اساسی واگن.
26- اعــالم مــوارد تیزی یکطرفــه پروفیل چرخ 
واگن هــا و پیگیــری موضوع دوار نمــودن واگن ها 

جهت رفع مشکل.
27- پیگیــری موضوع افزایــش بی رویه قیمت 

چرخ و بانداژ واگن از مراجع ذی صالح.
28- پیگیری تعویق تعمیرات سالیانه واگن های 

مسافری. 
در  عضــو  شــرکت های  حقــوق  از  دفــاع   -29

کمیسیون عالی سوانح توسط نماینده انجمن.
30- شرکت در جلسات هیئت های حل اختالف 

مالیاتی. 
31- شرکت در جلسات اجرای آیین نامه رسیدگی 

به تخلفات مأمورین قطار و خدمات ایستگاهی.
32- پیگیری موضوع اخذ تضامین از شرکت های 

باری.
33- پیگیری اصالح آیین نامه بازسازی واگن ها 

و طول عمر واگن های مسافری.
34- پیگیری اعمال تخفیف حق دسترسی بابت 

سیر واگن های نو.
35- پیگیــری موضــوع تجدیــد نظــر در میزان 

اعزام مهمان دار در قطارهای مسافری.
36- پیگیری پرداخت مالیات های منظور شــده 
در صورتحساب های صادره شرکت های ارائه دهنده 

خدمات حمل و نقل.
بــرای  اداری  بارنامــه  37- درخواســت صــدور 

واگن هایی که به تست رانینگ اعزام می شوند.
38- پیگیری اعمال تخفیفات مناسب در تعرفه 
SMGS  بــرای حمل این گونــه کاالها که با اعمال 

تخفیف همراه شد.
7 مــوردی که ابــزار اعمال حاکمیــت و قدرت 
صنفــی انجمــن اســت و تغییــرات فرآینــدی و 
انجمــن  بــه  دادن  ســامان  و  ســر  و  ســاختاری 

محسوب می گردد :
1- راه انــدازی کارگروه های حقوقی، حمل و نقل 

ترکیبی و افزایش سرعت قطارهای مسافری.

2- تشکیل کمیته فنی واگن های باری.
3- برگزاری وبینارهای مشترک با انجمن نت. 

4- جذب کارآموز و معرفی به شرکت ها از طریق 
دفتر نمایندگی انجمن در دانشکده راه آهن.

5- طی پروسه تغییر اساسنامه انجمن و به روز 
رسانی مجدد آن.

دفترمرکــزی  فضــای  و گســترش  بازســازی   -6
انجمن. 

7- جــذب اولین کار آموز بین المللی با همکاری 
شرکت حمل و نقل ریلی رجا.

اهــم فعالیت هــای پژوهشــی انجمــن در جهت 
پشتیبانی دستیابی به اهداف صنفی

 تهیــه 30 مقالــه بهــم پیوســته و انتشــار آن در 
کانال ها و گروه های مجازی درباره موارد زیر: 

 بررســی داالن هــای بین المللــی رقیــب ایــران و 
بازارهای مهم منطقه ای خلیج فارس، چین، هند و اروپا 

و حمل ترانزیتی کالن در این داالن ها.
بالقــوه،  داخلــی  داالن هــای  بررســی   
ســرمایه گذاری های الزم بــرای توســعه شــبکه ریلــی و 

اتصال آن به داالن های بین المللی.
 رهــا کــردن ســرمایه گذاری در خطــوط جدید کم 
بازده و تمرکز بر افزایش ظرفیت داالن های داخلی برای 

ارتقاء آنها به سطح داالن های ترانزیتی بین المللی.
 در اولویت قرار دادن تأمین منابع مالی الزم برای 

بهسازی و بازسازی خطوط. 
 اهمیت سرمایه گذاری در امور دوخطه، عالئمی و 
تراک بندی نمودن  شبکه موجود در مسیرهای پرتردد.

 بررســی اهمیــت ســرمایه گذاری در بازســازی و 
افزایش ظرفیت ایستگاه ها.

 توجه به روند جهانی شدن حمل کانتینری، ارتقاء 
کارکرد حمل ریلی به ســطح لجســتیکی باالتر و توسعه 

آپرین. 
 بررسی سرمایه گذاری برای خرید انواع واگن های 
مناســب ویژه ی حمــل کانتینــری، ارتقاء سیســتم های 
تخلیــه و بارگیــری از طریــق ســرمایه گذاری در تأمیــن 

تجهیزات تخصصی. 
 بررسی اجمالی ساختارهای حقوقی، مالی، پرسنلی 

و تشکیالتی راه آهن و جایگاه رگوالتوری مربوطه.  
 بررســی چگونگی رهاســازی امور تصدی گری در 
راه آهــن و نظــام تعرفه گــذاری برای حمــل و نقل باری 

ریلی. 
 بررسی اجمالی جایگاه بارفرابری )فورواردری( در 

حمل و نقل ریلی ایران و جهان.
 اولویت بندی سرمایه گذاری در برنامه میان مدت 

راه آهن ایران.  
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