
بررسی عوامل تاثیرگذار

 در سهم اندک ایران از ترانزیت

گفت و گویی با دکتر امین پوربرخورداری 
مدیرعامل شرکت رسان ریل پارس

شــرکت رســان ریل پارس در خرداد ماه ســال 13۹8 با ســرمایه گذاری مشــترک سه شــرکت ترکیب حمل و نقل و شــرکت راه آهن حمل و نقل که هر دو وابسته به 

موسســه صندوق پس انداز کارکنان راه آهن جمهوری اســالمی ایران هســتند و همچنین شــرکت بهینه ترابرآژور تأسیس گردید. این شــرکت، با هدف تسهیل و توسعه 

خدمات ریلی بین المللی با تأکید بر حمل کانتینری با تأمین بیش از صد دســتگاه کانتینر وارد این حوزه شــده و اکنون کلیه خدمات حمل و نقل ریلی بین المللی اعم از 

واردات، صادرات و ترانزیت از قلمرو جمهوری اسالمی ایران به سایر کشورهای همسایه را انجام می دهد. علیرغم مدت زمان کوتاهی که از تاسیس این شرکت می گذرد 

عالوه بر فعالیت های جاری و حمل محموالت جنرال کارگو، تا کنون موفق شــده  پروژه های منحصربه فردی را به ســرانجام برســاند. در خصوص نحوه فعالیت های این 

شرکت و چالش هایی که پیش رو داشته گفت و گویی با دکتر امین پوربرخورداری مدیرعامل شرکت رسان ریل پارس داشته ایم که به آن می پردازیم:

لطفا در مورد شاخص ترین فعالیت های شرکت 
رسان ریل پارس بفرمایید.

حمــل 32 دســتگاه کانتینــر40 فوت در مســیر 
کریدور شمال-جنوب که برای اولین بار این عملیات 
از مبدأ هلســینکی در فنالند به مقصد نهاواشوا در 
هند با همکاری چند شرکت لجستیکی از کشورهای 
روســیه، آذربایجان و هند صورت پذیرفت. شرکت 
رســان ریل پارس فورواردری مســیر ایــران از مبدأ 
آســتارا تا مقصد نهایی در هند را به عهده داشــت 
و بــا برنامه ریزی هــای انجــام شــده عملیات حمل 
ترکیبی از آستارا تا رشت به صورت جاده ای و پس 
از انتقال کانتینرها به روی واگن در ایستگاه رشت، 
تا اســکله شــهید رجایی در بندرعبــاس به صورت 
ریلی و پس از آن به وســیله کشتی به بندرنهاواشوا 
انجــام گرفت. با توجه به عدم اتصال ریلی مســیر 
آســتارا - رشــت و پیچیدگی های حمــل ترکیبی از 
لحــاظ عملیاتی و گمرکی، انجام حمــل ترکیبی در 
این مســیر از جمله اقداماتی بود که با حمایت راه 
آهــن ج.ا.ا. و همچنین گمرک ایــران در کوتاه ترین 

زمان ممکن و به بهترین نحو انجام گرفت. 
حمــل کود مایع اوره آمونیوم UAN، محصول 
صادراتی پتروشیمی شیراز به آدانا و مرسین ترکیه 
با اســتفاده از فلکســی تانک و کانتینر، مخازن پلی 
اتیلنی و ایزوتانک بــا بهره گیری از واگن های ملکی 
ایرانــی از مبدأ تا مقصد نهایی بــه صورت درب به 

درب نیز با توجــه به ماهیت کاال و همچنین عدم 
اتصال ریلی محل تولید و انبار مشتری از پیچیدگی 
ویژه ای برخوردار بوده است که از اواخر سال 98 تا 

کنون توسط این شرکت انجام گرفته است. 
در زمان شیوع ویروس کرونا و بسته بودن مرز 
جاده ای در اوایل ســال 99 حمل کاالهای اساســی 
از جمله مواد اولیه دارویی و غذایی از کشــورهای 
اروپایــی ماننــد اســپانیا، آلمان و ایتالیــا به گمرک 
تهران به صورت کامال ریلی و کانتینر نیز توسط این 

شرکت برنامه ریزی و عملیاتی گردید. 
حمــل بیــش از 100 دســتگاه واگــن و کانتینــر 
یخچالــی محمولــه مــوز از مبدأ مرســین ترکیه به 
مقصــد تهــران و منطقــه ویــژه اقتصــادی کاوه و 
تحویــل درب ســردخانه صاحــب کاال درکوتاه ترین 
زمان ممکن نیز از جمله فعالیت های سال گذشته 

این شرکت بوده است.

با  چالش هایی  چه  با  فورواردری  شرکت های 
صاحبان کاال و راه آهن مواجه هستند؟ 

در خصــوص ارتبــاط فوروادرهــا بــا صاحبــان 
کاال، از آنجایــی که فعالیت مــا صرفا حمل و نقل 
بین المللی است، در حال حاضر چالش ها عمدتا به 
موضوعات گمرکی، ثبت ســفارش، اسناد تجاری و 
حمل مربوط بوده که با توجه به مشکالت موجود 
و ناهماهنگی هــای ناشــی از قوانیــن و فرآیندهای 

موجود در گمرک، وزارت صمت و سایر سازمان های 
ذی ربط که تقریبا همگان بر آن نیز واقف هســتند، 
فعالیــت شــرکت های حمــل و نقــل بین المللی را 
بســیار ســخت و پیچیده نموده اســت. مشکالت 
ناشی از تحریم ها درخصوص مبادالت مالی و ارزی 
با طرف های خارجی نیز از موضوعاتی است که تأثیر 
منفــی زیادی در فعالیت شــرکت های حمل و نقل 
بین المللــی داشــته و همین امر عــالوه بر افزایش 
ریســک فعالیــت در این حوزه، هزینه هــای زیاد و 
نابجایی را به طرفین تحمیل نموده است. عالوه بر 
این موارد، رقابت ناسالم بین شرکت های فورواردر 
ناشــی از تعدد شــرکت ها با ســایز کوچک و رقابت 
بیــش ازحد، بعضــا صاحبــان کاال در تصمیم گیری 

خود برای انتخاب فورواردر دچار ابهام می شوند. 
در ارتبــاط بــا چالش هــای موجــود بــا راه آهن، 
می تــوان بــه عــدم تطابــق واگــن مناســب و در 
دسترس با کاالهای قابل حمل، عدم دسترسی ریل 
به بســیاری از چشــمه های بار، نظــام تعرفه گذاری 
نامناســب و همچنین کیفیت پایین خدمات ریلی 
بــاری نســبت به جاده اشــاره نمود کــه تمامی این 
عوامل باعث می شود در شرایط بازار، صاحب کاال 
بــه صــورت پیش فــرض بخش جاده را بــه عنوان 
گزینــه اول انتخاب نموده و در صورت عدم امکان 
حمل جاده ای، گزینه حمل ریلی را بررسی کند. حتی 
در بعضی موارد با توجه به عدم صرفه حمل ریلی 
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چــه از لحاظ زمــان و چه از لحاظ قیمت، صاحبان 
کاال از تجارت خود منصرف می شوند. 

از نظر جنابعالی چه گلوگاه هایی بر سر راه حمل 
ریلی وجود دارد؟

می تــوان  فــورواردری  شــرکت  یــک  منظــر  از 
چالش هــا و یــا گلوگاه های حمل ریلــی به ویژه در 

حوزه ترانزیت ر ا اینگونه برشمرد: 
1-تمرکــز راه آهن بــر حوزه های فنــی و اداری و 
نداشــتن نــگاه و تفکر تجــاری در سیاســت گذاری 

بخش ریلی به ویژه در حوزه بین المللی
2-ضعــف در بهره بــرداری از مراکز لجســتیکی و 

بنادر خشک
3-مناســب نبودن نرخ و زمان حمل در ریل و 

نداشتن مزیت رقابتی در مقایسه با جاده
4-عــدم وجــود شــرکت حمــل و نقــل ریلــی 

بین المللی توانمند در سطح جهانی 
5-عــدم چابکــی در تصمیم گیری هــا بــا وجود 

بروکراسی متمرکز
6-عــدم وجود ناوگان )لکوموتیــو و واگن باری 

مناسب و متنوع (
7-نبود قطارهای باری برنامه ای

8-بهره وری پایین در صنعت ریلی 
9-حمایت ناکافی دولت از بخش خصوصی در 

حوزه حمل و نقل ریلی
10-عدم شایسته ساالری و نظام جانشین پروری 

در بدنه صنعت حمل و نقل ریلی 

سوی  از  اقداماتی  چه  ترانزیت کاال  خصوص  در 
عنوان  به  ج.ا.ا  راه آهن  و  صورت گرفته  شرکت 
تسهیل  برای  را  خود  نقش  چگونه  حاکمیت 
ترانزیت ایفا کرده، چه ترانزیت های بین المللی تا 
امروز داشته و چه تفاهم نامه ها و قراردادهایی 

را برای آینده نزدیک در برنامه کار دارید؟

بــا توجه به موقعیت ایــران از لحاظ جغرافیایی 
و پتانســیل موجــود در مســیر کریدورهــای مهــم 
بین المللی باید نگاهی اجمالی به موضوع کریدورها 

داشته باشیم. 
به طور کلی مزایای اصلی کریدورها شامل:

- زمان حمل کوتاه تر نسبت به مسیر سنتی.
- کاهش هزینه حمل نسبت به مسیر سنتی.

-بــر اســاس توافقــات و پروتکل هــای مصوب 
بیــن بخش هــای دولتی کشــورهای مســیر )مانند 
راه آهن هــا(، کریدورهــا معمــوال دارای زمانبندی و 
هزینه مشــخص و از پیش تعیین شده هستند که 
این امر موجب تسهیل فرآیند اجرا برای فورواردرها 

و همچنین اطمینان صاحبان کاال می گردد.
-به کارگیری فورواردرهای شناخته شده و مورد 
تأیید دولت های کشورهای مسیر، موجب افزایش 
اطمینــان صاحبــان کاال و حمل ایمــن محموالت 

خواهد بود.
 حــال باید دید علی رغم پتانســیل های موجود، 
اهمیت موضوع و تالش های صورت گرفته به چه 
دلیل کشــورمان در بهره مندی از مزایای کریدورهای 
عبوری از مســیر ایران چندان موفق نبوده و نتایج 
مــورد انتظار حاصل نشــده اســت. می توانیم علل 
عــدم تحقــق و یــا عدم فعــال شــدن کریدورهای 
تعریــف شــده و در کل عــدم موفقیــت در حــوزه 

ترانزیت در مسیر ایران را در عوامل زیر ببینیم: 
شــرایط سیاســی بــه ویــژه موضــوع تحریم ها 
موجــب عدم تمایل بســیاری از صاحبــان کاال و یا 
فورواردرهای خارجی برای اســتفاده از مســیر ایران 

گردیده است. 
عــدم امکان انجام مراودات بانکی با کشــورهای 
دیگر موجب ایجاد محدودیت های بســیاری شده 
و بعضــا بــه دلیل اجبــار به اســتفاده از روش های 
نامتعــارف انتقــال پــول، ریســک انتقال پــول به 
شدت افزایش یافته و با تأخیر به شرکت فورواردر 

می رســد. همین امــر موجب تحمیــل هزینه های 
زیــادی تا 20 درصد کرایــه حمل گردیده که موجب 
افزایش هزینه شــده و بدین ترتیب یکی از مزایای 
اصلــی کریــدور که کاهــش هزینه می باشــد، از بین 

می رود. 
عموما کریدورهای تعریف شــده بر اساس حمل 
محمــوالت کانتینری اســت. از آنجایــی که همواره 
تأمیــن بــار برگشــت در زمــان رســیدن محموله و 
کانتینرهــا به مقصد یــا امکان پذیر نمی باشــد و یا 
بســیار مشــکل و زمان بر خواهد بــود، به طور کلی 
تأمیــن کانتینــر به عنــوان بزرگ ترین مشــکل این 
کریدورهــا مطرح اســت. رفع این مشــکل تنها در 
صــورت وجــود جریــان بــار و وجود شــرکت های 
کانتینــری بزرگ که دارای ترمینال کانتینری و دفاتر 
نمایندگی در مبدأ و مقصد باشند قابل رفع خواهد 

بود. 
عــدم نــگاه جامــع بخش هــای دولتــی و افراد 
تصمیم گیــر در مذاکرات، توافقــات و اجالس های 
مربوطه معموال موجب اخذ تصمیمات نادرســت 
و غیرکارشناســی می گــردد. بــا توجه بــه نیازمندی 
عملیاتی شــدن کریدورها به انواع مدهای حمل و 
نقل از جمله ریل، جاده و دریا و همچنین اهمیت 
ســایر ســازمان های ذی ربــط از جملــه گمــرک و یا 
سازمان حفظ نباتات و جهاد کشاورزی، بخش های 
تصمیم گیــر می بایســت دانش و نــگاه چندوجهی 
داشــته و هنــگام تصمیم گیــری تمامــی جوانــب 

عملیات را هم زمان در نظر بگیرند. 
در بســیاری از موارد عدم امــکان رقابت کرایه و 
زمــان حمل ریلی با حمل جاده ای در مســیر ایران، 
موجب عدم اســتقبال از مســیرهای ریلی در ایران 

می شود. 
عــدم بازاریابــی مناســب کــه البته بــا توجه به 
ترانزیتــی بودن موقعیــت ایران و عدم دسترســی 
مســتقیم بــه منشــأ بــار ایــران می توانــد بــا رصد 
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محموالت عمده بین المللی نقش مشاور بازاریابی 
را برای طرف های خارجی ایفا نموده و تسهیالت یا 
مشــوق هایی را به منظور جذب بار به ایشــان ارائه 

نماید. 
نهادهــای  و كرختــی  داخلــی  ناكارآمدی هــای 
مسئول در توسعه زیرساخت ها، تدوین سیاست ها 
و راهبردهــا و تنظیم قوانین و مقررات هم در این 

عدم توفیق نقش به سزایی دارد. 
در هر حال با توجه به تعدد عوامل و نهادهای 
بررســی  بین المللــی،  بــر کریدورهــای  تأثیرگــذار 
چالش هــا و مشــکالت موجــود بایــد در قالــب 
کارگروه های تخصصی و طی مطالعه جامع شــامل 
تمامــی عوامل باشــد که در همین راســتا بررســی 
و مطالعــه ســایر کریدورهــای بین المللــی فعال و 
موفق در دنیا نیز می تواند در دســتور کار قرار گیرد. 
مطالعاتــی هم که تا کنــون در این خصوص انجام 
گرفته است عمدتا تک ُبعدی و به صورت پراکنده 
بوده که معموال با تغییر مدیران ذی ربط نیز به طور 

ناقص رها شده است.

تحریم ها و افزایش نرخ ارز چه تاثیرات منفی در 
کار فورواردها ایجاد کرده است؟

بــا توجه به ماهیــت فعالیت کســب و کارهای 
جملــه  از  بین المللــی  تجــارت  حــوزه  در  فعــال 
شرکت های حمل و نقل بین المللی، به طور طبیعی 
موضــوع تحریم ها تأثیر مســتقیم و به ســزایی بر 
فعالیت آن ها داشــته و با توجه به طوالنی شــدن 

زمــان تحریم هــا کل فرایندهای عملیاتــی، مالی و 
ســاختاری آن هــا را دچار تنش و تغییرات اساســی 
کرده است. بنابراین در این فضای کسب و کاری که 
هر روز دچار تغییرات اســت آن هم از نوع تشدید 
محدودیــت، به طور حتم فعالیت بســیار ســخت 
بــوده و در نتیجه شــرکت های محدودی توان تاب 

آوری و ادامه کار دارند. 
در خصــوص افزایــش نرخ ارز نیز بــه نظر بنده 
در کســب و کارهــای بین المللی تغییــرات یکباره و 
تالطمــات ارزی بیــش از موضــوع افزایــش ارز، 
آزار دهنــده بوده و موجب صدمه به کســب و کار 
می گــردد. دلیــل آن هم عــدم امــکان برنامه ریزی 
برای آینده حتی برای یک ماه آینده اســت. ناگفته 
پیداســت که در کسب و کاری که امکان برنامه ریزی 
در آن وجود ندارد و ریســک معامله به شــدت باال 
اســت، چطور می توان نه به منظور توســعه، حتی 
صرفا بــرای حفظ وضع موجود هدف گذاری نمود. 
بنابرایــن در همچیــن فضایی موضوعات اساســی 
شــرکت ها از جملــه نظــام بودجه ریــزی و تدویــن 
برنامه استراتژیک به شکل فعلی مفهوم خود را از 

دست داده است. 
 

با توجه به تحریم ها و وضعیت موجود آینده و 
چشم انداز ترانزیت بین المللی را چگونه ارزیابی 

می کنید؟ 
با وضعیت موجود و همچنین تحوالت ســریع 
منطقــه واقعــا پیش بینی آینــده به ویژه 
در حــوزه بین الملل که نه تنها 
متغیرهــای آن بســیار بیشــتر 
از حــوزه داخلی بــوده بلکه ما 
هم کنتــرل کمتری روی آن 

متغیرها داریم بســیار مشکل است. منتهی به نظر 
بنــده به جهت عدم فرصت ســوزی بیشــتر، حتی 
در این شــرایط نیز باید تا حدی به آینده خوشــبین 
بــود و ضمن کســب آمادگی الزم بــرای تغییرات و 
تحــوالت، با شــکار فرصت ها تا حــد ممکن آینده 
مناســبی را برای خود رقــم بزنیم. در این خصوص 
اجازه بدهید با ذکر مثالی مرتبط اهمیت موقعیت 
کشورمان و فرصت هایی که می توان از آن بهره برد 

را یادآور شوم. 
پــس از حادثــه اخیــر در کانــال ســوئز اهمیت 
کریــدور شــمال و جنوب بیــش از پیــش افزایش 
یافته و پیش بینی می شــود سایر کشــورها نیز نگاه 
متفاوتی به این کریدور داشــته باشند. به طور حتم 
بــا انجام عملیات های مشــابه به حمــل کانتینر از 
مبدأ هلســینکی فنالنــد به هند از مســیر ایران که 
علی رغــم تمامی مشــکالت و چالش ها در همین 
شــرایط کنونی صورت پذیرفته اســت، بــا افزایش 
جابجایــی حجم بــار ترانزیت در این مســیر نه تنها 
ایــران در موقعیت ویژه ای از نظر حمل و نقل بین 
المللــی در ســطح جهــان قرار خواهــد گرفت بلکه 
باعث افزایش امنیت و درآمد غیرنفتی برای کشور 

نیز خواهد شد. 
در هر صورت با توجه به اهمیت ژئواکونومیک 
و ژئوپلیتیــک پروژه های حمــل و نقل بین المللی، 
از آنجایــی که موقعیت جغرافیایی ویژه كشــورمان 
در محــل تالقــی كریدورهــای تجــاری مهــم، این 
فرصــت را فراهم كرده اســت تا ایران نقش كلیدی 
در تجــارت بین المللی ایفا كند، تمامی ســازمان ها 
و افــراد دخیل در این حــوزه به ویژه بخش دولتی 
الزم اســت بــه منظــور بهره بــرداری حداکثــری از 
ظرفیت های آن، ضمن داشــتن برنامه های جامع، 
ســرمایه گذاری مناســبی را نیز در این حوزه داشته 
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باشند. ما می توانیم با داشتن سیستم حمل ونقلی 
در ســطح جهانــی و بــا پیاده ســازی آن در حــوزه 
ترانزیت در تسهیل تجارت نقش مهمی ایفا کنیم. 
یکی دیگر از مــواردی که به نظرم مغفول مانده 
و همچنــان صنعت حمل و نقــل ریلی بین المللی 
در کشور ما از آن رنج می برد، نقش سرمایه انسانی 
در تولیــد خدمات باکیفیــت و به طور اخص نظام 
شایســته ســاالری اســت. از آنجایی که اصلی ترین 
و ابتدایی تریــن عامــل تأثیر گــذار در روابط تجاری 
بین المللــی برقراری ارتباط مؤثر و گفت و گو با درک 
متقابل با طرف های خارجی است اگر در این بخش 
به توسعه و موفقیت در سطح جهانی میاندیشیم، 
با توجه به ضعف هایی که در این بخش داریم و به 
راحتــی نیز قابل احصاء هســتند به طور حتم الزم 
است در این حوزه تجدید نظر کرده و بسیار جدی تر 

به آن پرداخته شود.

در خصوص ترانزیت بین المللی چه چالش هایی 
را با مجموعه گمرک و در مرزها داشته اید؟

مســائل اصلــی فورواردرها با گمــرکات به ویژه 
گمــرکات مــرزی شــامل تفســیر قوانیــن، برخورد 
ســلیقه ای ناظــران و ارزیابــان گمرکات با مســائل 
گمرکی و همچنین قطعی مکرر سیســتم ها است. 
در واقع این دســت از مشــکالت که تقریبا تمامی 
آن هــا موضوعــی داخلــی و قابل حل می باشــند و 
ارتباطی با مسائل تحریم و روابط بین الملل ندارند، 
حــوزه ترانزیت و حمل بین المللی را بیش از پیش 

دچار مشکل نموده است. 

چالش هایی  چه  با  بارگیری  و  تخلیه  مبادی  در 
روبرو هستید؟

کمبــود خطــوط مانــوری و ظرفیــت محــدود 

ایســتگاه ها و همچنیــن کمبــود لکوموتیــو جهت 
تنظیــم واگن خالی بــه منظور بارگیــری و یا واگن 
بــاردار جهت تخلیه در مبــادی تخلیه و بارگیری از 
جمله مشــکالت تخلیه و بارگیری است. در بعضی 
موارد وضعیت ســیر متناســب با وضعیت تخلیه 
و بارگیری نیســت، به عبارتی در مواقعی با ازدحام 
واگــن هنــگام تخلیه و بارگیری مواجــه بوده و در 
برخــی از مواقــع واگنی جهت بارگیــری و یا تخلیه 
وجــود ندارد. عــالوه بر آن کافی نبــودن تجهیزات 
تخلیه و بارگیری به خصوص در بعضی از گمرکات و 
یا عدم وجود تجهیزات و تأسیسات مناسب تخلیه 
و بارگیــری به ویژه برای بارهــای فله بعضا موجب 
تأخیر عملیات تخلیه و بارگیری و در نهایت موجب 
توقــف واگن هــا می گردد کــه همین امــر موجب 
تحمیــل هزینه بــه فــورواردر بــرای پرداخت حق 
توقــف و یا تحمیل هزینه به صاحب کاال به جهت 
پرداخت هزینه انبارداری تا تکمیل شــدن تخلیه و 
یا بارگیری کاالهای اظهار شده می شود. تأخیرات از 
این دســت در ایستگاه های اصلی مانند بندرعباس 
و ســرخس به شــدت اتفــاق می افتد کــه عالوه بر 
تحمیــل هزینه موجــب نارضایتی صاحــب کاال را 
فراهم مــی  آورد. مــورد دیگر پیچیده تــر و زمان بر 
بــودن فرایندهای گمرکی در بخش ریل نســبت به 
جاده است که همین امر نیز موجب افزایش زمان 
تخلیــه و بارگیــری می گــردد. در مجمــوع طوالنی 
بودن زمان تخلیه و بارگیری باعث کاهش ســرعت 
بازرگانــی حمل ریلی و افزایش زمان ســیر بار ریلی 
شده و در نهایت موجب عدم جذابیت حمل ریلی 

می شود. 

توانسته  میزان  چه  تا  انجمن  جنابعالی  نظر  از 
نقش خود را در رفع موانع و مشکالت شرکت ها 

ایفا  خوبی  به  آهن  راه  مدیران  به  آن  انتقال  و 
کند؟

در ابتــدای پاســخ بــه این ســوال بر خــود الزم 
می دانم ضمــن ارج نهادن به فعالیت های انجمن 
از گذشــته تــا کنــون، از زحمــات و تالش های کلیه 
همکارانــم در انجمــن تشــکر نمایم. بــا نگاهی به 
ســاختارها و سیاســت گذاری های کالن کشــورهای 
توســعه یافتــه درمی یابیم کــه عمومــا انجمن ها، 
فدراســیون ها و ســندیکاها به منظور دستیابی به 
اهــداف کالن تشــکیل می شــوند و درصددند تا با 
همگام ســازی اعضــای خود، آن هــا را ذیل منافع 
مشــترک ملی و اهــداف کالن اقتصادی درکنار هم 
قرار دهند. بنابراین انجمن نقش راهبردی داشته و 
باید از زیرشاخه ها و رشته های مختلف و متعددی 
تشــکیل شــود تا بتواند با نگاهی جامع به اهداف 
خود دســت یابد. از نگاه این جانب اگرچه در چند 
ســال اخیر شــاهد فعالیت های بســیار ارزشمندی 
از ســوی انجمــن حمل و نقــل ریلــی بوده ایم، در 
حــال حاضر این انجمن جایگاه اصلــی خود را نزد 
مجامع رســمی نداشــته و آنگونه که باید در فرایند 
سیاســت گذاری بخــش ریلــی نقــش خــود را ایفا 
نمی نمایــد. البتــه ناگفتــه نماند که ایــن موضوع 
عــالوه بر تالش خود انجمن، بــه مقدار زیادی نیز 
بســتگی بــه حمایت و انعطــاف سیاســت گذار در 
بخش دولتی دارد. عالوه بر این با توجه به رویکرد 
ایــن گفت و گو در راســتای حمل و نقل بین المللی، 
مناســب اســت در راســتای نقش راهبردی انجمن 
بــه جــای خالــی کارگــروه ترانزیت و حمــل و نقل 

بین المللی در انجمن نیز اشاره کنم. 
بتوانــد گام هــای  انجمــن  امیــدوارم  انتهــا  در 
مســتحکمی در مســیر افزایش بهــره وری و بهبود 

حمل و نقل ریلی کشور بردارد. 
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