
تشریح اهداف انجمن در دوره جدید

دکتر سبحان نظری
دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و 

خدمات وابسته

انجمن صنفي شــرکت های حمل ونقل ریلی و خدمات وابســته از تاريخ 1380/10/17 فعاليت خود را آغاز نمود تا نقش مثبتی در تحقق اهداف و برنامه هاي بخش 

حمل ونقل ريلي كشور و نیز ارتقاء جايگاه ترابري ريلي در كشور و منطقه برعهده گیرد. انجمن در شش دوره گذشته با چالش ها و تحوالت فراوانی روبرو بوده است اما 

این تحوالت در نهایت منجر به تحکیم جایگاه انجمن شده است. در واقع از بدو تأسیس انجمن در هر دوره ای، مشکالت و چالش های شرکت های عضو بررسی و برای 

رفع آنها با دولت و مجلس مذاکره شده است. بسیاری از این چالش ها با همکاری خوب نهادهای حاکمیتی و به ویژه از سوی شرکت راه آهن ج.ا.ا رفع گردیده و برخی 

از مسائل و موضوعات خاص نیز تا کنون رفع نشده و از دوره ای به دوره دیگر منتقل شده است.

افــزون بــر چالش ها و مشــکالت صنفی بخش حمل ونقل ریلی، در هر دوره ای از انجمن بنا بر اقتضای آن دوره و تفکــرات هیئت مدیره و دبیر وقت برنامه هایی برای 

ارتقاء انجمن اجرا شــده که آثار آنها تا به امروز ادامه داشــته اســت. ضمن تشــکر از اعضای محترم هیئت مدیره و دبیران سابق انجمن، در دوره هفتم انجمن در حال 

برنامه ریزی برای تحقق اهداف جدیدی هستیم که به لطف خداوند در صورت تحقق، شاهد رفع چالش های بزرگی از شرکت های حمل و نقل ریلی خواهیم بود. در ادامه 

به برخی از این موارد اشاره می کنیم:

ایجاد شرکت های مشترک با 
سرمایه گذاری اعضاء در حوزه های 
بازاریابی و فروش، تأمین قطعات و 

تعمیرات
 یکــی از اهــداف و برنامه های مهمی که در دوره 
جدیــد انجمن مد نظــر داریم، ایجاد شــرکت های 
مشترک با ســرمایه گذاری شــرکت های حمل ونقل 
ریلی باری در محورهای بازاریابی و فروش خدمات 
حمل ونقل، تأمین قطعات مورد نیاز شرکت ها و نیز 
حوزه تعمیرات می باشد. در واقع یکی از چالش های 
شرکت های حمل ونقل ریلی، کوچک مقیاس بودن 
اکثر شرکت هاســت. این مشــکل به ویــژه در حوزه 
بار از یک ســو به کاهش بهره وری و از ســوی دیگر 
به رقابت ناســالم منجر می شــود. برای مثال زمانی 
کــه مناقصــه ای از ســوی یــک صاحب بــار عمده 
بــرای حمل بار برگزار می شــود، بعضا شــرکت های 
حمل ونقــل ریلــی حاضــر به حمل بــار با زیــان یا 
بدون ســود هستند. این مهم منجر به کاهش کلی 
نرخ های حمل ونقل ریلی می گردد که عاوه بر زیان 
به شــرکت برنده، به منافع شــرکت های دیگر و نیز 
در نهایت به بقای صنعت حمل ونقل ریلی آســیب 
می رســاند. حال راه حل چیســت؟ در پاسخ به این 
سؤال یکی از راه هایی که پیشنهاد می گردد تشکیل 
شرکت مشــترک در حوزه بازاریابی و فروش است. 
با تشــکیل شــرکت مذکور عاوه بر کاهش معضل 

نرخ شکنی، این شرکت می تواند با افزایش بهره وری 
ناشــی از اعمال مدیریت عمده بر واگن های ملکی 
شــرکت های مالک ناوگان و بــا التفات به موضوع 
افزایش بهره وری ناشی از کاهش مانور، برنامه ریزی 
یکپارچــه ای بــرای ســیر واگن های مختلــف انجام 
دهــد. افزایــش بهره وری ناشــی از تشــکیل چنین 
شرکتی باعث رشد عملکرد تن کیلومتر و تناژ سرانه 
هر واگن می شــود و در نتیجه مقدار تولید خدمت 
بــه ازای دارایی های موجود را افزایش می دهد. در 
بخش تأمین قطعات نیز، در حال حاضر هر شرکت 
به صورت جداگانه بــا نرخ جداگانه از کارخانه های 
مختلــف داخلــی و خارجــی خرید انجــام می دهد. 
حال فرض کنیم در یک شــرکت مشــترک تشــکیل 
شــده با هــدف خرید انبــوه، تأمین قطعــات برای 
شــرکت ها انجام شود. در صورت انجام این فرآیند 
و ســپس مدیریت لجستیک یکپارچه این قطعات 
در ســطح شبکه، هزینه شــرکت ها تا حدود زیادی 
تقلیل پیدا خواهد نمود. در موضوع تعمیرات نیز 
رویه به همین شــکل خواهد بود. تشکیل شرکت 
تعمیراتــی بزرگ مقیاس و کارآمد با مدیریت بهینه 
پرســنل و امکانات در سطح شبکه و انجام بازرسی 
دقیــق ناوگان می تواند کاهش خوبی در هزینه های 
شــرکت های حمل ونقل ریلی بــه وجود آورد. البته 
بدیهی اســت که بهترین رویکرد برای تشــکیل یک 

شــرکت مشــترک تعمیراتی، به اشــتراک گذاشــتن 
تــوان و ظرفیت تعمیرکاران موجود کشــور اســت. 
منافع حاصــل از اجرای ایده های مطرح شــده در 
ایــن بخــش، در نهایت به شــکل افزایش درآمد و 
کاهــش هزینــه بــه ســهامداران این شــرکت های 

مشترک بازمی گردد. 
امید اســت با همکاری همه جانبه شــرکت های 
عضو انجمن بتوانیم در تحقق این هدف مهم گام 

برداریم.

تقویت بخش گزارش ها، آمارها و 
تحلیل های کارشناسی

در ایــن بخــش کــه در گذشــته نیــز در انجمــن 
فعالیت های اثربخشــی انجام شــده، قصــد داریم 
بــا تقویــت بدنــه کارشناســی انجمــن، گزارش ها و 
تحلیل هــای خــاص صنعــت ریلــی ارائــه دهیــم. 
ایــن گزارش هــا با توجه به نگرشــی که بــه مدیران 
مجموعه هــای ریلــی می دهد، هشــدارهای مهمی 
را پیــش از بــه وقــوع پیوســتن برخی مســائل به 
مدیران می دهد و مدیران می توانند با اســتفاده از 
جلســات کارشناسی و نشســت های مرتبطی که در 
انجمن برگزار می گردد دیدگاه خود را بیان نموده و 
مشکات و مسائل را به متولیان امر گوشزد نمایند 

و مشترکا برای رفع آنها چاره اندیشی کنند. 

“پرونده گفت وگو با مسئولین انجمن”
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تعامل بین اعضاء صنف با دولت
در حــال حاضر تعامات و از ســویی تعارضات 
مختلفی بیــن اعضاء صنف و دولــت وجود دارد. 
برنامه داریم با برگزاری جلسات مشترک با دولت و 
علی الخصوص نماینده دولت یعنی شرکت راه آهن 
جمهوری اسامی در جهت همسان نمودن اهداف 
و ایجــاد تفاهم تاش نماییم و عاوه بر تاش در 
جهت رفع مشکات بخش خصوصی ریلی، رویکرد 
تعامل حداکثری با دولت محترم داشــته باشــیم. 
بدون شــک بــا تعامل حداکثری و رفع مشــکات 
دو طرفــه و مشــورت دو طرف بــرای کاهش تضاد 
منافــع، در تحکیــم و تثبیــت جایــگاه صنف و در 
کنــار آن توفیق حاکمیــت در توســعه اقتصادی-

اجتماعی، موفقیت بیشتری ایجاد خواهد شد. 

تقویت روابط عمومی انجمن 
در ایــن دوره انجمن قصد داریم با اســتفاده از 
فعالیت های مؤثر در شــبکه های اجتماعی شــامل 
قوانیــن،  آیین نامه هــا،  اطاع رســانی مصوبه هــا، 
گزارش های تحلیلی صنعت حمل ونقل ریلی و نیز 
برخی فعالیت هــای اجرایی از جمله اطاع رســانی 
ســریع قیمت هــا، تخفیف ها و... نســبت به رشــد 
ســطح اطاعات عملیاتی شــرکت ها قدم برداریم. 
همچنین قصد داریم با اســتفاده از ابزار رســانه ای 

شــامل روزنامه های معتبر کثیراالنتشــار، نشریات 
رســانه های  ســایر  و  حمل ونقــل  حــوزه  معتبــر 
نوشتاری، شنیداری و دیداری، صدای صنعت ریلی 
به ویژه بخش خصوصی ریلی را به گوش مسئولین 
و ذینفعــان برســانیم. همــه فعالیت هــای روابط 
عمومی، هدف مند و در راســتای جلب حمایت از 

بخش خصوصی ریلی خواهد بود.

تقویت کارگروه های موجود و تشکیل 
کارگروه های تخصصی جدید

کارگروه هــا بازوهــای اجرایــی تخصصی انجمن 
می باشــند کــه در بخش هــای مختلــف و با حضور 
دســت اندرکاران آن بخش در راســتای شــناخت و 
تحلیل مشــکات انجمن و ارائــه راهکار برای رفع 
آنهــا گام برمی دارنــد. در انجمــن در حــال حاضــر 
کارگروه های تخصصی با حضور شــرکت های فعال 
وجود دارد و در کنار آنها کارگروه های مشورتی قرار 
دارند که در راستای پیشبرد هدف کارگروه از تمامی 
افــراد ذی مدخل دعوت به عمــل آمده و خروجی 
جلســات کارگروه به صورت گــزارش و نامه به دبیر 
و هیئت مدیره انجمن ارائه می شــود. در این دوره 
قصد داریم عاوه بر اثربخش تر نمودن کارگروه های 
موجود، به تشکیل کارگروه های جدید )برای نمونه 
کارگروه هایی با عناوین ســرمایه گذاری، حمل ونقل 
بین المللی و امثال آنهــا( در انجمن اقدام نماییم. 

با تشــکیل کارگروه های جدید، تصمیم ســازی برای 
هیئت مدیره انجمن سهل تر خواهد بود.

برگزاری دوره های آموزشی تخصصی 
یکی از کارکردهای مفید انجمن ها تشکیل دوره ها 
و کاس های آموزشی در سطوح مختلف و متناسب 
بــا نیاز اعضاء اســت. در دوره هفتــم هیئت مدیره 
قصــد داریــم دوره هــای تخصصی را بــا به کارگیری 
بهترین اســاتید و متناســب با خواسته های اعضای 
صنف، در شــرایط کرونا به صــورت غیرحضوری و با 
اتمــام کرونا به صورت حضوری برگزار نماییم. به این 
منظــور در قــدم اول برنامه هایــی را تدوین و برای 
نظرسنجی به شرکت های ریلی ارسال خواهیم نمود 
تــا عناوین و محتــوای دوره ها را بر اســاس نظرات 
ایشــان طراحی نماییم. پس از برگــزاری دوره ها نیز 
بــا پایــش دوره ای از افراد شــرکت کننده، دوره های 
برگزار شــده در انجمــن را کاربردی تر خواهیم نمود. 
موضوعات بیان شــده بخشی از جدیدترین اهداف 
انجمــن در دوره جدید اســت و ذکــر آنها به معنی 
پوشــش همــه اهــداف نمی باشــد. اهــداف اصلی 
انجمــن کــه از دوره هــای گذشــته دنبال شــده در 
ایــن دوره نیــز پــس از پایش اهــداف و کارکردهای 
دوره های قبل دنبال خواهد شــد و در همین راستا 
اهداف جدیــد نیز عاوه بر اهــداف دوره های قبل 

پیگیری خواهد شد. 

انتخابات اعضای هیئت مدیره و دبیر انجمن صنفي شرکت هاي حمل و نقل ریلي و خدمات وابسته
به اســتناد ماده ۱3۱ قانون کار و آیین نامه چگونگي تشــکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن هاي صنفي و کانون هاي مربوط، مصوب آبان 
ماه ۱3۸۹ هیات وزیران و مدارک ارسالي، اسامي اعضاي اصلي و علي البدل هیات مدیره به مدت 3 سال و بازرسان به مدت ۱ سال که در مجمع عمومي عادي 

مورخ ۹۹/۱۱/۷ انتخاب و سمت اعضاي هیات مدیره که در جلسه هیات مدیره مورخ ۹۹/۱2/6 تعیین شده است، به شرح زیر مي باشد:

 آقاي بابک احمدي ناقدي رئیس هیات مدیره
 آقاي محمد رجبي نائب رئیس

 آقاي ابوالقاسم سعیدي خزانه دار
 آقایان محمد سعید نژاد- محسن سعید بخش اعضاي اصلي هیات مدیره

 آقایان سبحان نظري- سیدعلیرضا حسیني طباطبائي، اعضاي علي البدل هیات مدیره
 آقاي محمد کریمي بازرس اصلي

 آقاي حامد نوروزي بازرس علي البدلبه اســتناد ماده ) 23 ( اساســنامه، کلیه مکاتبات اداري و اوراق عادي با امضاي رئیس هیات مدیره یا دبیر ممهور به 
مهر تشکل و کلیه اسناد مالي، اوراق بهادار و قراردادهاي تعهدآور که به تصویب هیات مدیره رسیده باشند با امضاي مشترک خزانه دار و رئیس هیات مدیره یا 

نائب رئیس و ممهور به مهر تشکل معتبر خواهد بود.

روز چهارشنبه مورخ ۱5 اردیبهشت ۱400 در هیات مدیره انجمن پس از بحث و بررسی های صورت گرفته در طی چند هفته از میان کلیه گزینه های پیشنهاد 
 شــده و داوطلب به اتفاق آراء، آقای دکتر ســبحان نظری  به عنوان دبیر انجمن انتخاب و منصوب شــدند و از زحمات آقای دکتر تقی زاده تقدیر و تشــکر شــد.
 امیدواریم این انتخاب سرآغاز تغییرات مثبت، تحرک و اثرگذاری در سمت و سوی تصمیمات کان حمل و نقل ریلی کشور و منافع صنفی اعضاء انجمن باشد.
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