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فصلنامه انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته

انجمـن صنفـی شـرکت های حمل ونقـل ریلـی و خدمات وابسـته، به عنـوان بزرگ تریـن و معتبرترین تشـکل فعـال در حـوزه ی حمل ونقـل ریلی، 
همـواره در سـال های فعالیـت خـود، در  حمایـت و صیانت از حقـوق اعضا و ایجاد انسـجام بین آن هـا تالش کرده اسـت. همچنین؛ بـا بهره گیری از 
ظرفیت هـای علمـی، مدیریتـی، تجربـی و مالی اعضـا، به کارگیـری ظرفیت های قانونی کشـور و ایجـاد تعامل سـازنده بین بخش خصوصـی ریلی و 

نهادهـای حاکمیتـی، حداکثر سـعی خـود را برای بهبود فضای کسـب وکار و توسـعه ی حمل ونقل ریلی کشـور به کار بسـته اسـت.
انجمـن در سـال 1401 همچـون سـال های گذشـته و بـا همـکاری اعضـا کوشـید، باری از مشـکالت ایـن صنف بـردارد تا بـه نحو احسـن به عنوان 
نماینـده ی بخـش خصوصـی در جهـت بهبـود وضعیت حمل ونقـل ریلـی کشـور گام بـردارد. از جمله مهم تریـن اقدامات انجمن در سـال گذشـته 

می تـوان به مـوارد زیـر اشـاره کرد؛

1( ارتباط با نهادهای حاکمیتی

3( اقدامات انجام شده در بخش باری

2( اقدامات انجام  شده در بخش نیروی کشش

ــس  ــل؛ مجل ــی از قبی ــی دولت ــع عال ــف در مجام ــوق صن ــاع از حق   دف
ــت و ... ــورای رقاب ــه، ش ــازمان برنامه وبودج ــالمی، س ــورای اس ش

  اعــالم نظــر و پیگیــری در خصــوص تغییــر ســاختار حمل ونقــل ریلــی 
ــن  ــر مســتقل از شــرکت راه آه ــاد تنظیم گ ــزام وجــود نه ــران و ال در ای

ــی و ... ــادی، ایمن ــای اقتص ج.ا.ا. در زمینه ه
ــی  ــم آیین نامه هــای اجرای ــن و تنظی   مشــارکت و اعــالم نظــر در تدوی
ــه ی حــدود مســؤولیت  ــی، آیین نام ــرداری ریل ــرارداد بهره ب ــه؛ ق از جمل

ــا و ... ــر واگن ه ــه ی  عم ــه ی بیم ــرکت ها، آیین نام ش
  همــکاری بــا مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســالمی در 
ــف  ــای مختل ــن بخش ه ــا فعالی ــت ب ــات نشس ــله جلس ــزاری سلس برگ

ــل آن ــای ح ــکالت و راهکاره ــت مش ــت فهرس ــی و دریاف ریل
  دفــاع از حقــوق شــرکت های عضــو در کمیســیون عالــی ســوانح 

ــن ــده ی انجم ــط نماین توس
  اعــالم نظــر بــرای تدویــن قانــون برنامــه ی هفتــم توســعه ی اقتصــادی، 

اجتماعــی و فرهنگــی، در بخــش حمل ونقــل ریلــی

  پی گیــری موضــوع افزایــش بی رویــه ی حــق دسترســی ریلــی، 
ــتم  ــداد سیس ــی و انس ــق دسترس ــت ح ــر در پرداخ ــه ی تأخی جریم
صــدور بارنامــه ی ریلــی از مراجــع دولتی ماننــد؛ وزارت راه و شهرســازی، 

ــالمی و ... ــورای اس ــس ش ــت، مجل ــورای رقاب ش
ــه ی واگن هــای  ــه ی مالکان ــه ی پای ــل، بررســی و اســتخراج تعرف   تحلی

ــو ــرکت های عض ــه ش ــالغ آن ب ــزن دار و اب ــاه و مخ ــد، لبه کوت لبه بلن
ــی  ــای نفت ــش فرآورده ه ــی پخ ــرکت مل ــرر از ش ــای مک   پی گیری ه
ایــران، بــرای اعمــال افزایــش تعرفــه ی حمــل ریلــی واگن هــای 

ــزن دار مخ
ــره  ــه، مذاک ــا مکاتب ــرکت ها ب ــرک ش ــوز گم ــد مج ــری تمدی   پی گی
ــا مســؤولین ذی ربــط در راه آهــن، دفتــر  و برگــزاری چندیــن جلســه ب
ترانزیــت گمــرک ایــران، معــاون حقوقــی گمــرک و معــاون پشــتیبانی 

گمــرک ج.ا.ا
ــت بهای  ــبه ی فهرس ــوه ی محاس ــد نح ــت جدی ــردن فرم ــی ک   نهای
تعمیــرات ویــژه و اساســی ســاالنه، بــا همــکاری انجمــن صنفــی 
کارفرمایــی تولیدکننــدگان واگــن، لکوموتیــو، تجهیــزات و صنایــع ریلــی 
ــژه و اساســی به صــورت ســالیانه ــرخ خدمــات تعمیــرات وی و تعییــن ن

ــاری متشــکل از تیــم منتخــب    تأســیس کارگــروه فنــی واگن هــای ب
کمیتــه ی فنــی انجمــن و نماینــدگان پیمانــکاران تعمیراتــی، به منظــور 

پی گیــری متمرکــز موضوعــات و شــرکت در جلســات

ــور  ــوی، به منظ ــل کاری لکوموتی ــترک حق العم ــرکت مش ــکیل ش   تش
ــک  ــرکت های مال ــن ش ــی فی مابی ــل ریل ــرارداد حم ــاد مســتقیم ق انعق

واگــن بــاری و لکوموتیــو
  پی گیــری موضــوع تعرفه گــذاری خدمــات نیــروی کشــش از شــورای 
رقابــت، بابــت تدویــن چهارچــوب منطقــی و جلوگیــری از قیمت گــذاری 

ــن ــه ی راه آه یک جانب

گزارشیازمهمتریناقدامات
انجمنصنفیشرکتهایحملونقلریلیوخدماتوابستهدرسال1401

ات شوم روشنگر دل اه هب آه آتشین

نجمن باید رما
رگم خویی اهی شمع ا

- پی گیــری مشــکالت شــرکت های مالــک لکوموتیــو درجهــت وصــول 
بدهــی چندیــن ماهــه از راه آهــن

مالــی  صورت هــای  حسابرســی  درخواســت  مشــکل  پی گیــری   -
راه آهــن به وســیله ی  لکوموتیــوی،  شــرکت های 
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4( اقدامات انجام شده در بخش مسافری

5( روابط عمومی و مطبوعات

ــادات و  ــالم انتق ــف در اع ــانه ای مختل ــری و رس ــای خب ــتفاده از پایگاه ه   اس
ــی ــل ریل ــت حمل ونق ــکالت صنع مش

ــدای  ــریه ی ن ــن در نش ــانه ای انجم ــای رس ــرم فعالیت ه ــوا و ف ــر محت   تغیی
حمل ونقــل ریلــی و ســایر پایگاه هــای اطالع رســانی
  ارائه ی گزارش های فصلی بخش حمل ونقل ریلی کشور

ــزات و  ــع، تجهی ــی، صنای ــل ریل ــی حمل ونق ــگاه بین الملل ــزاری نمایش   برگ
ــی در حاشــیه ی نمایشــگاه ــات وابســته و میزگردهــای تخصصــی ریل خدم

ــذب  ــر ج ــن در ام ــو انجم ــرکت های عض ــا ش ــتر ب ــکاری بیش ــاد هم   ایج
ــروی متخصــص و اســتفاده از راه هــای رســانه ای انجمــن در اطالع رســانی  نی

اخبــار شــرکت ها
  تقویت روابط عمومی انجمن.

  پی گیــری تشــکیل شــرکت مدیریــت و نظــارت بــر تعمیــرات 
بــاری  واگن هــای 

ــات و  ــی قطع ــت برخ ــه ی قیم ــش بی روی ــورد افزای ــری درم   پی گی
انحصــار ایجــاد شــده، بــا برگــزاری جلســات هماهنگــی و بازدیدهــای 
ــاوگان  کارشناســی، بابــت ایجــاد تفاهــم مابیــن شــرکت های مالــک ن
و ســازنده ی قطعــه و نهایتــاً ایجــاد توافــق روی قیمت گــذاری و 
ــاز  ــدار نی ــد و مق ــت تولی ــاوت ظرفی ــدار مابه التف ــفارش گذاری مق س

کشــور
ــن،  ــل انجم ــاد حمل ونق ــرمایه گذاری و اقتص ــروه س ــیس کارگ   تأس

ــه ــات مربوط ــر موضوع ــی تخصصی ت ــور بررس به منظ
ــرکت های  ــت ش ــی عضوی ــرای بررس ــد ب ــازوکار نظام من ــاد س   ایج
ــی  ــل بین الملل ــروه حمل ونق ــا کمــک کارگ ــن، ب ــورواردری در انجم ف

انجمــن
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ــرای افزایــش تعرفــه ی بلیــت مســافری  ــر، ب   پی گیــری مســتمر و مؤث
ــدگان و  ــت، از تولیدکنن ــازمان حمای ــن و س ــات راه آه ــه ی مقام از کلی

مصرف کننــدگان
  دریافــت موافقــت راه آهــن بابــت امــکان تغییــر فهرســت بهای اغذیــه ی 

تأمینــی در داخــل قطارهــا
ــت  ــردن موق ــت نک ــوص دریاف ــرر در خص ــای مک ــام پی گیری ه   انج
حــق لکوموتیــو از شــرکت های مســافری در راســتای تقویــت نقدینگــی

ــه ی  ــت بهای هزین ــن فهرس ــرای تعیی ــرر ب ــای مک ــام پی گیری ه   انج
تعمیــرات نــاوگان مســافری، به وســیله ی بخــش خصوصــی و به صــورت 

مســتقیم بــا پیمانــکاران باواســطه بــا راه آهــن
- رایزنــی و پی گیــری در خصــوص دریافــت موافقــت راه آهــن و وزارت 
راه و شهرســازی، بــرای امــکان ســیر واگن هــای بــاالی 30 ســال بــه 

مــدت محــدود
اجاره بهــای  بخشــودگی  موافقــت  بابــت  راه آهــن  از  پی گیــری   
ــاه ــی 5 م ــدت 3 ال ــرکت ها، به م ــار ش ــی در اختی ــای تعمیرات فضاه

  اقــدام بــرای تأمیــن و نصــب دســتگاه نوبت دهــی در مراکــز 
پرجمعیــت فــروش بلیــت

  اقــدام بــرای دریافــت یارانــه ی بخــش مســافری از دولــت و 
ــدگان و  ــت از تولیدکنن ــازمان حمای ــر س ــط، نظی ــازمان های ذی رب س

ن مصرف کننــدگا


