
14
01

ن /
ستا

زم
 / 

56
ی 

اره 
شم

18

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

سـه شـنبه 9 اسـفندماه 1401، دفتـر مرکـزی انجمـن حمل و نقـل ریلی میزبـان رؤسـای کارگروه های فنـی، حمل و نقـل بین المللـی، اقتصاد حمل 
و نقـل، لکوموتیـو، واگن هـای مخـزن دار و واگن هـای لبـه کوتـاه انجمـن بـود. دبیر و مشـاوران انجمـن نیز به عنـوان متولیـان برگزاری جلسـات 
شـواری سیاسـت گذاری انجمـن حمل و نقـل ریلی، دسـتور این جلسـه و مباحث اولویـت دار را با توجه بـه رایزنی های قبلی انجام شـده با رؤسـای 

کارگروه هـا به سـمع و نظـر حاضران رسـاندند.

حاضران این نشست نیز متشکل از اشخاص زیر بودند؛  اهم موضوعاتی که در این جلسه مطرح شد عبارت بودند از؛

  تعییـن تعرفه ی مالکانه
  تأسـیس شرکت مشترک تعمیراتی

  چالش های شـرکت مشترک لکوموتیو
  نمایشـگاه حمل ونقل ریلی 1402

  آخریـن تحوالت ماده ی 12 قانون رفع موانع تولید
  مالیات بر ارزش افزوده

  و تأمین مالی
ایـن نشسـت، آخریـن جلسـه ی شـورای سیاسـت گذاری فراگیرتریـن 
تشـکل بخش خصوصی ریلی کشـور در سـال 1401 محسـوب می شـد 
و مسـؤوالن کارگروه هـا نقطـه نظـرات خـود را دربـاره ی مشـکالت و 
اقدامـات هـر کارگـروه در ایـن سـال و چالش هـای پیـش رو در سـال 

کردند. مطـرح  آینـده 

  سبحان نظری؛ دبیر انجمن حمل ونقل ریلی
  حمید صدیق پور؛ مشاور انجمن حمل ونقل ریلی

  مجتبی لطفی؛ رئیس کارگروه لکوموتیو
  حامد نوروزی؛ رئیس کارگروه واگن های مخزن دار

  مرتضی رجبی؛ رئیس کارگروه اقتصاد حمل ونقل ریلی
  سجاد اسالمی؛ رئیس کارگروه واگن های لبه کوتاه

  حسین پورجعفر؛ رئیس کارگروه فنی
  عباس مهرائی؛ رئیس کارگروه حمل ونقل بین الملل ریلی

فصل مشترک اظهارات اعضای شورای سیاست گذاری انجمن حمل ونقل ریلی در این 
جلسه، تأکید بر ضرورت اتحاد بخش خصوصی برای مواجه شدن با چالش های پیش 
روی این بخش در سال 1402 بود. سالی که بنا به عقیده ی اعضای نشست و بر 
اساس شواهد امر، دشواری ها و چالش های آن بیش از سال های گذشته خواهد بود.

اتحادبخشخصوصیریلی،
راهگشایچالشهایسالدشوار1402

پایانسال1401شورایسیاستگذاریانجمنحملونقلریلیموردتأکیدقرارگرفت: درنشست
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 تعدیل تعرفه ی مالکانه تا پایان بهار 1402

تأسیس شرکت مشترک تعمیراتی در سال 1402

رفتارهای غیر اصولی راه آهن با انجمن

ــاره ی  ــی در ب ــث و بررس ــس از بح ــا پ ــای کارگروه ه ــه رؤس در ادام
افزایــش هزینه هــا، کشــش بــازار خصوصــاً ســطح قیمــت مــورد قبــول 
ــن و  ــنگ آه ــوالد، س ــع ف ــه؛ صنای ــده، از جمل ــای عم ــان باره صاحب

ــی  ــش خصوص ــیله ی بخ ــی به وس ــترک تعمیرات ــرکت مش ــیس ش تأس
ــورای  ــت ش ــده در نشس ــرح ش ــدی مط ــث بع ــی، بح ــوزه ی ریل در ح
ــا  ــی ب ــر در توضیحات ــود. پورجعف ــی ب ــن ریل ــذاری انجم ــت گ سیاس
اشــاره بــه افزایــش هزینه هــای تعمیــرات در بخــش ریلــی و ضــرورت 
تأســیس شــرکتی بــا محوریــت بخــش خصوصــی بــه بحــث تعمیــرات 
ــی  ــترک تعمیرات ــرکت مش ــیس ش ــا تأس ــرد؛ ب ــار ک ــت و اظه پرداخ
ــرکت  ــن ش ــرد ای ــر عملک ــارت ب ــی، نظ ــرکت های ریل ــیله ی ش به وس
ــان شــرکت انجــام خواهــد  به واســطه ی شــرکت ها به-عنــوان کارفرمای
ــا و پاســخگویی  ــرات و کاهــش هزینه ه ــت تعمی ــش کیفی شــد و افزای
اتفــاق خواهــد افتــاد کــه در حــال حاضــر بــدون وجــود ایــن شــرکت، 
ــر، در  ــه ی پورجعف ــه گفت ــت. ب ــؤال اس ــر س ــاًل زی ــوارد کام ــن م ای
ــنامه و  ــه ی اساس ــا تهی ــرکت ب ــن ش ــیس ای ــور تأس ــال جاری ام س
ــه ی  ــی در زمین ــث های ــد و بح ــری ش ــس پی گی ــأت مؤس ــن هی تعیی
ــهم  ــن س ــا تعیی ــن ی ــداد واگ ــاس تع ــر اس ــرکت ب ــت ش ــدل مالکی م
نیــز مطــرح شــده کــه در حــال جمــع بنــدی و نهایــی شــدن اســت 
و امیدواریــم ســال 1402 شــاهد تأســیس شــرکت باشــیم. در ادامــه، 
ــژه  ــرکت )به وی ــن ش ــای ای ــازی هزینه ه ــتار شفاف س ــالمی خواس اس
ــا  ــر ب ــه پورجعف ــد ک ــتمزد( ش ــوق و دس ــدازی و حق ــه ی راه ان هزین
ارائــه ی توضیحاتــی گفــت: ایــن شــرکت عهــده دار خدمــات تعمیــرات 
ایــن اســاس،  بــر  جــاری و ویــژه ی کل کشــور خواهــد بــود و 
برآوردهایــی دربــاره ی هزینه هــای اولیــه ی راه انــدازی شــرکت و 
ــه  ــد از آن ک ــه بع ــت ک ــده اس ــام ش ــنل انج ــتمزد پرس ــوق و دس حق
ــز  ــا نی ــن برآورده ــد، ای ــی ش ــال 1402 نهای ــیس در س ــل تأس مراح
ــه  ــا ب ــورد آن ه ــید و در م ــد رس ــری خواه ــام دقیق ت ــداد و ارق ــه اع ب

ــد. ــد ش ــام خواه ــانی الزم انج ــی اطالع رس ــرکت های ریل ش

اولیــن مبحــث مطــرح شــده در ایــن نشســت، تعییــن تعرفــه ی مالکانــه 
ــش  ــای پی ــادآوری تنش ه ــا ی ــن ب ــر انجم ــری دبی ــر نظ ــود. دکت ب
ــوی  ــی از س ــام مصاحبه های ــد از انج ــن، بع ــرکت راه آه ــا ش ــده ب آم
ــی  ــر غیرکارشناس ــی ب ــال جاری مبن ــا در س ــای کارگروه ه وی و رؤس
بــودن تعرفــه ی مالکانــه و دخالــت نــدادن بخــش خصوصــی در تصمیــم 
گیری هــای مرتبــط بــا ایــن موضــوع از ســوی شــرکت راه آهــن، بیــان 
ــه نقطــه نظــرات  داشــت: متأســفانه شــرکت راه آهــن به جــای توجــه ب
ــا،  ــن مصاحبه ه ــده در ای ــرح ش ــی مط ــه ای و صنف ــی و حرف کارشناس
کــه اســتدالل های محکمــی هــم بــرای آن وجــود داشــت، علیــه 
مصاحبه کننــدگان موضع گیــری شــدیدی انجــام داد و فشــارهایی 
و  افــراد  همــان  توســط  ندامت آمیــز  مصاحبه هــای  انجــام  بــرای 
ــه  ــراد از مســؤولیت های خــود ب ــن اف ــاری و حــذف ای همچنیــن؛ برکن
ــر قطــع  ــی ب ــم مبن ــی ه ــه کار بســت. تهدیدات ــن و شــرکت ها ب انجم
دسترســی شــرکت ها بــه سیســتم صــدور بارنامــه به وســیله ی راه آهــن 
ــا  ــوس و ی ــه ی معک ــه مصاحب ــدگان ب ــردن مصاحبه کنن ــرای وادار ک ب

ــم. ــاهد بودی ــه ش ــار ندامت نام انتش
بــر ایــن اســاس )آن مقطــع( تصمیــم بــر ایــن شــد؛ این گونــه 
اظهارنظرهــا بــه دبیرخانــه ی انجمــن محــول شــود تــا به جــای 
ــه  ــی، ب ــی و حقوق ــخصیت صنف ــک ش ــوان ی ــن به عن ــخاص، انجم اش
نحــو شایســته تری از حقــوق اعضــای انجمــن دفــاع کنــد و پیامدهــای 

ــود. ــا نش ــه اعض ــز متوج ــات نی ــن اقدام ــی ای منف
نظــری همچنیــن بــا اشــاره بــه نامه نــگاری انجــام شــده ی انجمــن بــا 
وزیــر راه و شهرســازی، مبنــی بــر مقایســه ی عملکــرد شــرکت راه آهــن 
در دوره ی مدیریــت جدیــد نســبت بــه دوره هــای زمانــی مشــابه قبــل، 
افــزود؛ ایــن نامه نــگاری منتهــی بــه دعــوت از هیــأت مدیــره ی انجمــن 
ــد و در  ــن ش ــؤوالن راه آه ــا مس ــترک ب ــه ی مش ــزاری جلس ــرای برگ ب
ایــن جلســه نیــز راه آهــن بــه صراحــت تــالش کــرد برخــالف وظایــف 
ــود  ــای خ ــد و همکاری ه ــت کن ــن دخال ــی انجم ــور داخل ــود در ام خ
بــا بخــش خصوصــی را منــوط بــه تغییــر رویکردهــای انجمــن بدانــد.

بخــش  رقیــب  به عنــوان  قیمــت حمل ونقــل جــاده ای  ســیمان، 
ریلــی، تأثیــر نرخ نامــه ی مصــوب انجمــن بــر قراردادهــای حمــل بــار 
ــد  ــق کردن ــی تواف ــت تورم ــرخ ارز و وضعی ــانات ن ــی نوس و پیش بین
ــی  ــل ریل ــرکت های حمل ونق ــوی ش ــه از س ــال نام ــر ارس ــالوه ب ع
ــه،  ــالح تعرف ــرورت اص ــر ض ــی ب ــده، مبن ــای عم ــان باره ــه صاحب ب
ــا پایــان ســه ماهــه ی  ــه ت تعدیــل و تعییــن تعرفه هــای جدیــد مالکان
ــان ســال جاری انجــام و به وســیله ی  ــل از پای ــده و قب ــار ســال آین به
ــر  ــوروزی ب ــه شــرکت های ریلــی اعــالم شــود. همچنیــن؛ ن انجمــن ب
رعایــت منافــع مشــترک، پرهیــز از تشــتت در نــرخ گــذاری تعرفــه ی 
ــن  ــه ی انجم ــرخ نام ــردن ن ــؤال ب ــر س ــکنی و زی ــرخ ش ــه و ن مالکان

ــرد. ــد ک ــی تأکی ــرکت های ریل ــی ش ــطه ی برخ به واس
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تأکید بر محوریت بخش خصوصی در اجرای نمایشگاه ریلی 

ــا آن  ــط ب ــای مرتب ــائل و چالش ه ــی و مس ــل ریل ــگاه حمل ونق نمایش
ــت گذاری  ــورای سیاس ــه ی ش ــده در جلس ــرح ش ــدی مط ــوع بع موض
ــل  ــن حمل ونق ــر انجم ــری دبی ــود. نظ ــی ب ــل ریل ــن حمل و نق انجم
ریلــی بــا اشــاره بــه حواشــی و چالش هــای برگــزاری نمایشــگاه 
ــگاه  ــزاری نمایش ــا برگ ــاور م ــه ب ــرد؛ ب ــان ک ــال 1401 بی ــی در س ریل
در حــوزه ی اختیــارات بخــش خصوصــی اســت. امــا شــرکت راه آهــن بــه 
ــن حــوزه اصــرار دارد. مســتحضرید  ــی در ای ــه ی غیراصول ورود و مداخل
ــا وجــود  ــود و ب کــه زمــان برگــزاری نمایشــگاه امســال در خردادمــاه ب
ــای الزم به واســطه ی انجمــن  ــورد آن هماهنگی ه ــل در م ــه از قب آن ک
ــده  ــز درج ش ــگاهی نی ــم نمایش ــده و در تقوی ــام ش ــرکت ها انج ــا ش ب
ــاه  ــن نمایشــگاه را در مهرم ــم دارد ای ــود، راه آهــن اعــالم کــرد تصمی ب
ــی در  ــه ی نامناســب، چالش های ــن مداخل ــد. ای ــزار کن ــاه برگ ــا آبان م ی
ــد  ــگاه در موع ــاً نمایش ــن نهایت ــتادگی انجم ــا ایس ــا ب ــت. ام ــی داش پ
ــرای نمایشــگاه ســال  مقــرر برگــزار شــد. متأســفانه شــرکت راه آهــن ب
آینــده از چنــد مــاه قبــل مداخلــه ی نامناســب دیگــری را آغــاز کــرده و 
درصــدد کمرنــگ کــردن نقــش محــوری انجمــن و بخــش خصوصــی در 
برگــزاری نمایشــگاه و تغییــر مجــری نمایشــگاه برآمــده اســت. جلســاتی 
ــل  ــگاه حمل ونق ــذاری نمایش ــت گ ــورای سیاس ــوان ش ــت عن ــز تح نی
ــه  ــه ب ــرای آن ک ــزار شــده و ب ــی به وســیله ی شــرکت راه آهــن برگ ریل
ظاهــر اعــالم شــود بخــش خصوصــی هــم در تصمیمــات ایــن نمایشــگاه 
ــد.  ــی آی ــه عمــل م ــوت ب ــز دع ــدگان انجمــن نی حضــور دارد، از نماین
ــران  ــات، مدی ــن جلس ــر در ای ــت حاض ــل اکثری ــفانه در عم ــا متأس ام

در ادامــه ی ایــن نشســت، چالش هــای شــرکت مشــترک لکوموتیو توســط 
حاضــران در جلســه مــورد بحــث قــرار گرفــت و مجتبــی لطفــی ضمــن 
ارائــه ی توضیحاتــی در ایــن بــاره گفــت: مســتحضر هســتید کــه حــدود 
ــای  ــیله ی لکوموتیوه ــی به وس ــوزه ی ریل ــار در ح ــل ب ــد حم 40 درص
ــن ســهم  ــی می شــود ای ــرد و پیش بین بخــش خصوصــی صــورت می گی
ــوی  ــترک لکوموتی ــرکت مش ــد. ش ــد برس ــه 50 درص ــال 1402 ب در س
ــان  ــام رای ــا ن ــراوان ب ــیب های ف ــراز و نش ــد از ف ــی، بع ــش خصوص بخ
تأســیس شــد و چنــد شــرکت فعــال در ایــن بخش نیــز لکوموتیوهایشــان 
را بــه ایــن شــرکت دادنــد و قــراردادی بــا شــرکت راه آهــن نیــز تــا اول 
خــرداد 1402منعقــد شــد. متأســفانه در عمــل قــرارداد ایــن شــرکت بــا 
راه آهــن قــرارداد خوبــی نشــد. در حــال حاضــر چالــش مــا ایــن اســت 
ــرکت های  ــداده و ش ــرکت ها را ن ــول ش ــاه پ ــدود 9 م ــن ح ــه راه آه ک
لکوموتیــو را بــا بحــران جــدی مواجــه کــرده اســت. تأمــل برانگیزتــر ایــن 
کــه برخــی شــرکت های واگنــی خودشــان لکوموتیــو خریده انــد و پــول 
خدمــات لکوموتیــوی خــود را بــه راه آهــن پرداخــت می کننــد و راه آهــن 
ــن  ــی در بی ــش کنون ــد! گرای ــه خودشــان نمی ده ــم ب ــا را ه ــول آن ه پ
ــا  ــرداد 1402، قرارداده ــه از خ ــت ک ــن اس ــوی ای ــرکت های لکوموتی ش
ــی  ــم. پیش بین ــد کنی ــن منعق ــک واگ ــرکت های مال ــا ش ــتقیماً ب را مس
ــه جــای راه آهــن  می شــود اگــر تمــام شــرکت ها قراردادهــای خــود را ب
ــمت و  ــن س ــه ای ــا ب ــدادی از آن ه ــد، تع ــد نکنن ــا منعق ــا واگنی ه ب
ــکار  ــرای آن راه ــد ب ــه بای ــد. مســأله ی مهمــی ک ــدا کنن ســو ســوق پی
بیابیــم ایــن اســت کــه ایــن قراردادهــا بــا تضامینــی همــراه باشــد کــه 
شــرکت های واگنــی پــول شــرکت های لکوموتیــو را پرداخــت کننــد. مــا 
در حــال کار کــردن روی مــدل قراردادهــا هســتیم کــه یــا ماننــد ســال 
ــا شــرکت های  ــوی ب 94 -95، مســتقیماً از ســوی شــرکت های لکوموتی
واگنــی بســته شــود، یــا شــرکت مشــترک لکوموتیــوی عهــده دار ایــن 
ــد  ــا منعق ــا واگنی ه ــرکت ب ــن ش ــوی ای ــا از س ــده و قرارداده ــر ش ام
ــن  ــی ای ــرکت های واگن ــرای ش ــم، ب ــن تصمی ــدن ای ــی ش ــود. اجرای ش
ــرای  مزیــت را دارد کــه بخــش مهمــی از فشــارهای شــرکت راه آهــن ب
برداشــته می شــود. چــرا کــه  آن هــا  از دوش  پرداخــت هزینه هــا 
ــن  ــا دارد و راه آه ــن هزینه ه ــی در ای ــهم مهم ــو س ــه ی لکوموتی هزین
ــت  ــی دریاف ــرکت های واگن ــه را از ش ــن هزین ــه، ای ــار و جریم ــا فش ب
ــن  ــت ای ــد. مزی ــو را نمی ده ــرکت های لکوموتی ــول ش ــا پ ــد. ام می کن
ــد  ــه می توانن ــت ک ــن اس ــم ای ــوی ه ــرکت های لکوموتی ــرای ش کار ب
ــری  ــری پی گی ــی به صــورت بهت ــرکت های واگن ــود را از ش ــات خ مطالب
ــدود 400  ــی در ح ــن منابع ــود راه آه ــرآورد می ش ــد. ب ــت کنن و دریاف
میلیــارد تومــان از محــل پولــی کــه متعلــق بــه شــرکت های لکوموتیــوی 

پرداخت نشدن مطالبات، بحران بزرگ شرکت های لکوموتیو

ــدون ســود  ــه یــک وام ب ــه مثاب ــول ب اســت، در اختیــار دارد و از ایــن پ
ــتفاده  ــه اس ــن مجموع ــل ای ــای داخ ــکالت و چالش ه ــل مش ــرای ح ب
ــوی در  ــه شــرکت های لکوموتی ــول ب ــن پ ــد. پرداخــت نکــردن ای می کن
ــا  ــه، ب ــن زمین ــر شــرکت راه آهــن در ای ــل و تأخی ــد مناســب و تعل موع
ــه  ــی کشــور، ارزش ایــن مطالبــات را ب ــه شــرایط تورمــی کنون توجــه ب
ــا  شــدت کاهــش می دهــد و وقتــی کــه شــرکت ها مطالبــات خــود را ب
هــزاران دشــواری و چالــش از راه آهــن دریافــت کننــد، ارزش پــول آن هــا 
چنــان از بیــن رفتــه کــه گــره ای از مشکالتشــان بــاز نخواهــد کــرد. بــه 
گفتــه ی لطفــی، چالــش دیگــر حــوزه ی لکوموتیــو، موضــوع نرخ گــذاری 
ــات  ــن مصوب ــرکت راه آه ــفانه ش ــز متأس ــه نی ــن زمین ــه در ای ــت ک اس
ــن جلســه ی مشــترک  ــرده اســت. در آخری ــرا نک ــت را اج ــورای رقاب ش
ــورای  ــس ش ــوی، رئی ــرکت های لکوموتی ــن و ش ــا راه آه ــورا ب ــن ش ای
رقابــت ضمــن مهلــت دادن بــه شــرکت راه آهــن بــرای اجــرای مصوبــات 
ایــن شــورا اظهــار کــرد؛ اگــر راه آهــن مصوبــات شــورای رقابــت را اجــرا 

ــود. ــه می ش ــنگین مواج ــه ی س ــا جریم ــد، ب نکن
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ضرورت پی گیری اصالح شیوه نامه ی ماده ی 12

توصیه ی مهم به شرکت های ریلی در مورد معافیت های مالیاتی

بحـث تحـوالت مـاده ی 12 قانـون رفـع موانـع تولیـد، مالیات بـر ارزش 
افـزوده و تأمیـن مالـی، موضوعـات دیگـر مطـرح شـده در ایـن نشسـت 
بـود. رجبـی دربـاره ی مـاده ی 12 بیان کرد؛ جلسـات کارگـروه به منظور 
پی گیـری در مـورد شـیوه نامـه ی جدیـد مـاده ی 12 انجـام شـده و این 
شـیوه نامه، نقـاط مثبـت فراوانـی دارد. از جملـه ایـن کـه قراردادهـا از 
سـال 1400 بـا اولیـن بارنامـه حسـاب شـده و هـر سـه مـاه یـک بـار 
محاسـبه و پرداخـت می شـود. مسـأله ی مـورد مناقشـه در مـورد اجرای 
ایـن شـیوه نامه ایـن اسـت کـه سـازمان بهینه سـازی اصـرار بـر دریافت 
10 درصـد ضمانت نامـه دارد. در حالـی کـه وقتـی سـرمایه گـذار بخش 
ریلـی، سـرمایه گـذاری خـود را انجـام داده و به عنـوان مثـال واگـن را 
مـا  پیشـنهاد  نـدارد.  معنایـی  سـپردن ضمانت نامـه  کـرده،  خریـداری 

ســاله ی   10 معافیــت   -  52 مــاده ی  مالیاتــی  معافیــت  مبحــث 
شــرکت های ریلــی تــا ســه برابــر درآمدهــای حاصــل از محــل 
ســرمایه گذاری جدیــد - نیــز در ایــن نشســت مطــرح و مــورد بررســی 
ــه  ــه و تأکیــد از ســوی انجمــن ب ــرار گرفــت. رجبــی خواســتار توصی ق
ــدی داشــته اند،  ــر ســرمایه گذاری جدی ــه اگ ــی شــد ک شــرکت های ریل
ــا  ایــن معافیــت را حتمــاً در صورت هــای مالــی خــود لحــاظ کننــد و ب
در نظــر گرفتــن نــرخ اســتهالک مناســب و شناســایی درآمــد عملیاتــی 

ــوند. ــد ش ــت بهره من ــن معافی ــرمایه گذاری، از ای ــل س از مح
ــزوده  ــر ارزش اف ــی نیــز در مــورد چالــش مالیــات ب در ادامــه توضیحات
ــن  ــت ای ــی از معافی ــرکت های ریل ــدی ش ــی بهره من ــای حقوق و گره ه
ــروه  ــس کارگ ــات رئی ــاس توضیح ــر اس ــد. ب ــرح ش ــات مط ــوع مالی ن
اقتصــاد حمل ونقــل، ســه راهــکار برطــرف شــدن ایــن چالــش، شــامل؛ 
درخواســت استفســاریه از قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده از مجلــس، 
مراجعــه بــه دیــوان عدالــت اداری و مطالبــه ی تغییــر ایــن قانــون اســت 
ــط  ــه مراجــع مرتب ــگاری ب ــا نامه ن ــروه، هــر ســه راهــکار را ب ــه کارگ ک
ــه حساســیت  ــا توجــه ب ــن اســاس و ب ــر ای ــرده اســت. ب ــری ک پی-گی
ایــن موضــوع، مقــرر شــد موضــوع معافیــت از مالیــات بــر ارزش افــزوده، 
ــه  ــه ای ک ــه نتیج ــیدن ب ــا رس ــروه ت ــن کارگ ــطه ی ای ــان به واس همچن
ــرار  ــری ق ــورد پی گی ــی در آن لحــاظ شــود، م ــع شــرکت های ریل مناف
ــه موضــوع فقــدان تســهیالت ارزان قیمــت  گیــرد. رجبــی همچنیــن ب
بــرای بخــش ریلــی و نیــاز مبــرم شــرکت ها بــه ایــن تســهیالت اشــاره 
ــایر  ــس و س ــی، مجل ــام بانک ــا نظ ــن ب ــی انجم ــتار رایزن ــرد و خواس ک
ارگان هــای تصمیــم گیــر و تصمیــم ســاز در حــوزه ی تســهیالت بانکــی 
ــخت  ــرایط س ــی در ش ــرکت های ریل ــی ش ــه ی مال ــت بنی ــرای تقوی ب

اقتصــادی ســال آتــی شــد.
در پایــان ایــن نشســت، رؤســای کارگــروه هــا، دبیــر و مشــاوران انجمن، 
ضمــن تبریــک ســال نــو بــه کلیــه ی دســت اندرکاران و زحمــت کشــان 
صنــف ریلــی، بــر ادامــه ی برگــزاری مرتــب جلســات شــواری سیاســت 
ــوق و  ــه ی حق ــری مجدان ــی و پی گی ــل ریل ــن حمل ونق ــذاری انجم گ

منافــع اعضــای انجمــن در ســال جدیــد تأکیــد کردنــد.

ــن  ــن در ای ــی و انجم ــش خصوص ــر بخ ــتند و رأی و نظ ــن هس راه آه
ــای  ــاهد برخورده ــی ش ــرد و حت ــرار نمی گی ــا ق ــورد اعتن ــات م جلس
ــه  ــم. آن چ ــز بوده ای ــی نی ــش خصوص ــدگان بخ ــا نماین ــز ب توهین آمی
ــت.  ــل اس ــل تأم ــود قاب ــوع خ ــز در ن ــذرد نی ــات می گ ــن جلس در ای
ــه در  ــدون آن ک ــران راه آهــن ب ــن جلســات مدی ــال؛ در ای ــوان مث به عن
ــاً  ــاء آن ســخنی مطــرح کننــد، صرف ــوای نمایشــگاه و ارتق مــورد محت
ــه به دلیــل ضعــف  ــر تغییــر مجــری نمایشــگاه ن بــه صراحــت اصــرار ب
عملکــرد، بلکــه به دلیــل ادعــای نپذیرفتــن زعامــت شــرکت راه آهــن بــر 
حــوزه ی ریلــی توســط مجــری نمایشــگاه! دارنــد و مجریانــی را بــرای 
ــابقه ی  ــی س ــه بعضــاً حت ــد ک ــی می کنن ــوت و معرف ــور دع ــن منظ ای
برگــزاری یــک نمایشــگاه در رزومــه ی خــود ندارنــد. نظــری در ادامــه 
بــا بیــان این کــه خــط مشــی انجمــن در ایــن زمینــه کامــاًل روشــن و 
مبتنــی بــر ایســتادگی بــر نقــش محــوری بخــش خصوصــی ریلــی در 
برگــزاری نمایشــگاه اســت، تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه این کــه اخبــاری 
کــه از ســازمان توســعه ی تجــارت و شــرکت نمایشــگاه های بیــن المللی 
تهــران بــه مــا خبــر رســیده برگــزاری نمایشــگاه در خردادمــاه میســر 
ــی  ــزاری در زمان های ــا برگ ــن آن ه ــای جایگزی ــود و گزینه ه ــد ب نخواه
ــی  ــی از گزینه های ــی نیســت، یک ــوب شــرکت های ریل ــه مطل اســت ک
ــل  ــگاه حمل ونق ــزاری نمایش ــتیم، برگ ــی آن هس ــال بررس ــه در ح ک
ــگاهی  ــه ی نمایش ــاه و در مجموع ــن در خردادم ــوی انجم ــی از س ریل
ــگاری به منظــور نظرخواهــی از شــرکت های  شــهر آفتــاب اســت. نامه ن
ریلــی از ســوی انجمــن بــا شــرکت ها انجــام شــده و مخالفتــی بــا ایــن 
پیشــنهاد نشــده اســت. در عیــن حــال شــرکت ها موافقــت جــدی نیــز 
ــم  ــدی و تصمی ــع بن ــه جم ــن بحــث ب ــد و ای ــه نکرده ان ــن گزین ــا ای ب
ــر  ــرای اظهارنظ ــرکت ها ب ــی ش ــاید بی میل ــت. ش ــیده اس ــی نرس نهای
ــرکت ها و  ــرایط ســخت اقتصــادی ش ــل ش ــاره ی نمایشــگاه، به دلی درب
ــن  ــرکت ها در ای ــت و ش ــگاه اس ــزاری نمایش ــنگین برگ ــای س هزینه ه
ــه،  ــد. در ادام ــل ندارن ــه حضــور در نمایشــگاه تمای ــدان ب شــرایط، چن
پیشــنهاد برگــزاری نمایشــگاه در شــهر آفتــاب و نقــاط ضعــف و قــوت 
آن مــورد بحــث و بررســی حاضران جلســه قــرار گرفت و پیشــنهادهایی 
ــخت  ــرایط س ــل ش ــی به دلی ــگاه ریل ــدن نمایش ــزار نش ــورد برگ در م
ــه  ــا توجــه ب اقتصــادی شــرکت های بخــش خصوصــی مطــرح شــد. ب
حساســیت موضــوع و ضــرورت در نظــر گرفتــن ابعــاد و جوانــب امــر، 
ــا  ــگاه و ی ــزاری نمایش ــل برگ ــر مح ــوص تغیی ــری در خص تصمیم گی
ــه  ــرایط اقتصــادی شــرکت ها، ب ــل ش ــزار نشــدن نمایشــگاه به دلی برگ

بررســی و رایزنــی بیشــتر و جلســات بعــدی موکــول شــد.

ایـن اسـت کـه علی الحسـاب ایـن مـورد - سـپردن ضمانـت - را قبـول 
کنیـم تـا بتوانیـم منابعـی کـه از محـل مـاده ی 12 بـه شـرکت هـای 
ریلـی تعلـق می گیـرد را دریافـت کنیـم کـه بـر اثـر تـورم ارزش ایـن 
منابـع از بیـن نـرود و بعـداً علیـه آن بخـش از ایـن فرآینـد کـه مـورد 
تأییـد مـا نیسـت، یعنـی سـپردن ضمانـت نامـه، در مراجـع مربوطـه 
شـکایت کنیـم. معضـل دیگـر در مـورد برخـورداری شـرکت های ریلی 
از منابـع مـاده ی 12 افزایـش خـط مبنـا اسـت. بـه ایـن معنـی کـه به 
دلیـل عملکـرد ضعیـف حمل ونقـل ریلـی و افزایـش نیافتـن سـهم بـار 
حمـل شـده به وسـیله ی ایـن بخـش، بر اسـاس فرمـول در نظـر گرفته 
شـده، در سـال جـاری، منابـع مـاده ی 12 کاهـش می یابـد. از طرفی با 
توجـه بـه تـورم و افزایـش ناگزیـر مبلـغ سـرمایه گذاری ها، دیگـر منابع 
مـاده ی 12 جذابیـت الزم را بـرای شـرکت ها نخواهـد داشـت. بـر ایـن 
اسـاس، شـرکت راه آهـن باید به صـورت جدی تـری اصالح شـیوه نامه بر 
اسـاس اقتضائـات شـرکت های ریلـی واگنی و شـرایط جدیـد اقتصادی 
در راسـتای افزایـش منابـع مـاده ی 12 را از شـورای اقتصـاد پی گیـری 
کنـد و انجمـن نیـز ایـن مطالبـه را از مسـیر راه آهـن و هـر روش دیگر 

پی گیـری کنـد.
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