جایگاٌ حمل ي وقل تزکیبی در سیاست گذاری َای کالن حمل ي وقلی کشًرَای مختلف
صابز ستایشی ،1رضا مُذيی،2
چکیذٌ
ثبِٙذٌي حُٕ ٘ ٚمُ چٙذٚػٟي يىي اص ػيبػز ٞبي ٔحٛسي  ٟٓٔ ٚحُٕ ٘ ٚمُ دس اسحبدي ٝاسٚدب ٔحؼٛة ٔي ؿوٛد .ايوٗ ٘وٛؿ حٕوُ ٘ ٚموُ ٔؼوشّضْ
اػشفبد ٜاص ؿىُ ٞبي ٔخشّف ثٙٔ ٝؾٛس اػشفبد ٜحذاوظشي اص أىب٘بر ٙٔ ٚبثـ ٔٛػٛد اػز .لٛا٘يٗ اسحبدي ٝاسٚدب ثب ٞوذ ايؼوبد ثوبصاس يىذبسچو ٝحٕوُ ٘ٚموُ سيّوي
ثبسي،وـٛسٞبي فض ٛسا ثشاي عشاحي الذأبر  ٚػيبػز ٞبي الصْ دس ػٟز سمٛيز حُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚػٟي سـٛيك ٔي وٙذ .ثٙبثشايٗ عشح ٞبي يبسا٘ ٝاي ٌ٘ٛبٌ٘ٛي
دس ثخؾ حُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚػٟي سيّي ثٙٔ ٝؾٛس خٙظي وشدٖ سفبٚر ليٕز ٞب ث ٝوبس ٌشفش ٝؿذ ٜاػزٞ .شچٙذ ث ٝوبسٌيشي يبسا٘ٞ ٝب ٘شبيغ ٕٟٔي ثٕٞ ٝشا ٜداسد ِٚي
ٔٙؼش ث ٝثشٚص يه سؿش ٝاطشار ٔٙفي ٘يض ٔي ؿٛد .دس ٔمبِ ٝحبضش يبسا٘ٞ ٝبي ث ٝوبس ٌشفش ٝؿذ ٜدس ثخؾ حُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚػٟي سيّي ٔوٛسد ثشسػوي لوشاس ٌشفشوٝ
اػز ٚ .سٛػٚ ٝيظ ٜاي ٘يض ث ٝاطشار اثشىبسار ّٔي ثشاي ٘يُ ث ٝعشح ٞبي يبسا٘ ٝاي دس ػغح اسٚدب ؿذ ٜاػز .دس ٟ٘بيز چٙذ ٘ؾشٌب ٜدس ثبس ٜعشح ٞوبي يبسا٘و ٝاي دس
ثخؾ حُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚػٟي ثشاي سشوي ٝث ٝفٛٙاٖ وب٘ذيذاي فضٛيز دس اسحبدي ٝاسٚدب ثيبٖ ؿذ ٜاػز.
حُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚػٟي ث ٝفٛٙاٖ حُٕ ٘ ٚمُ يىذبسچ ٝثبس اص ٔجذا ثٔ ٝملذ ثب اػشفبد ٜاص ص٘ؼيشٚ ٜاحذي اص حُٕ ٘ ٚمُ دس حوبَ سؿوذ اػوز .وٕيؼويٖٛ
اسٚدب ديـٟٙبد اػشفبد ٜاص حُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚػٟي سا ثشاي اػشفبد ٜثٟئ ٚ ٝٙؼشٕش اص ؿيٞ ٜٛبي ٔخشّف حُٕ ٘ ٚمّي ٙٔ ٚبثـ ٔٛػٛد داد ٜاػز .اص ِحبػ ٞضي ، ٝٙحُٕ
٘ ٚمُ چٙذ ٚػٟي دس ٔمبيؼ ٝثب ٔذَ ٞبي ديٍش ٔظالً كشفبً ػبد ٜاي  ٚغيش ٜثٚ ٝيظ ٜثشاي ٔؼبفز ٞبي وٛسب ٜسلبثشيسش اػز .لٛا٘يٗ اسحبدي ٝاسٚدوب ثوب ٞوذ ايؼوبد
ثبصاس يىذبسچ ٝحُٕ ٘ٚمُ سيّي ثبسي ،وـٛسٞبي فض ٛسا ثشاي عشاحي الذأبر  ٚػيبػز ٞبي الصْ ػٟز سمٛيز حُٕ ٘ ٚومووُ چووٙذ ٚػٟوي سـوٛيك ٔوي وٙوذ.
ثٙبثشايٗ وـٛسٞبي فض ٛعشح ٞبي ٌ٘ٛبٌ٘ٛي اص يبسا٘ٞ ٝب دس ثخؾ حُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚػٟي سيّي افٕبَ وشد ٜا٘ذٞ .وش چٙذ ٚضـ ايٗ چٙويٗ لوٛا٘يٗ  ٚعوشح ٞوبي
يبسا٘ٝاي دس ثخؾ حُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚػٟي اص ِحبػ حُٕ ٘ ٚمُ ثبالي ثبس اص عشيك سا ٜآٔ ٗٞفيذ ثٛدِٚ ٜي يه سؿش ٝاص سبطيشار ٔٙفي سا ٘يض ث ٝد٘جبَ داؿش ٝاػز.
سیاست َای حمل ي وقل ریلی اريپا
ٞش چٙذ ػ ٟٓحُٕ ٘ ٚمُ سيّي ث ٝعٛس لبثُ سٛػٟي اص د 0791 ٝٞسب ث ٝأشٚص وبٞؾ يبفشِٚ ٝي سا ٜآٛٙٞ ٗٞص ث ٝفٛٙاٖ يه ؿي ٜٛاص حُٕ ٘ ٚمُ ثب
لبثّيز ٞبي صيبد ٔغشح اػز .لٛا٘يٗ اسحبدي ٝاسٚدب ثب ٞذ ايؼبد ثبصاس يىذبسچ ٝحُٕ ٘ ٚمُ ثبسي سيّي ٔٙؼش ث ٝؿشٚؿ  ٕٝٞػب٘ج ٝسلبثز ثبصاس ثبسي سيّي سب ػبَ
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 7119ؿذ .سب ث ٝأشٚص ثيؾ اص  911دشٚا٘ٔ ٚ ٝؼٛص ثشاي وـٛسٞبي فض ٛكبدس ؿذ ٜاػز  ٚحُٕ ٘ ٚمُ سيّي ثبس دس وـٛسٞبي فض ٓٞ ٛاو ٖٛٙثبصاس خٛد سا
ثشاي ايٗ ؿي ٜٛاص حُٕ ٘ ٚمُ ثبص وشد ٚ ٜث ٝعٛس لبثُ ٔالحؾ ٝاي افضايؾ يبفش ٝاػز.
اِجش ٝثبيذ ث٘ ٝمؾ ٔحٛسي الذأبر سا ٜآٛ٘ ٗٞيٗ ثٚ ٝيظ ٜالذأبسي و ٝثب ٞذ افضايؾ سلبثز  ٚسفـ ثٟشش ٘يبصٞوبي ٔـوششيبٖ كوٛسر دزيشفشو ٝافشوشا
وشدو ٝ٘ ٝسٟٙب ثبفض ايؼبد ثبصاسٞبي ػذيذ ؿذ ٜثّى ٝالذأبر سا ٜآ ٗٞػذيذ خذٔبر ٘ٛيي اص ػّٕ ٝحُٕ ٘ ٚمُ وب٘شيٙشي سا اسائ ٝوشد ٜاػز و ٝث ٝسغييوش ػٟوز ثوٝ
ػٛي حُٕ ٘ ٚمُ سيّي دس صٔي ٝٙحُٕ ٘ ٚمُ سشويجي وٕه وشد ٜاػز .فّي سغٓ سٛػقٞ ٝبي ٔزوٛس سٚي ديٍش ػىٕ٘ ٝبيبٖ ٌش ثبصاس ٔشالؿي ؿوذ ٜحٕوُ ٘ ٚموُ
سيّي ثبس دس اسٚدب اػز .اص ػبَ  0771سب ٔ 7111يضاٖ ػبِيب٘ ٝسٗ/وئّٛشش حُٕ ٘ ٚمُ ثبس اص عشيك سيُ ث ٝعٛس ٔشٛػظ حذٚد  1/7دسكذ سؿذ داؿش ٝدس حبِي وٝ
سؿذ حُٕ ٘ ٚمُ ثبس اص عشيك ػبد ٜدس ٕٞبٖ ثبص ٜصٔب٘ي ػبِيب٘ ٝث ٝعٛس ٔيبٍ٘يٗ  3/3دسكذ سؿذ داؿش ٝاػز .ػبٔب٘ٞ ٝبي سيّي دس ع َٛخغٛط ّٔي ٛٙٞص ثب ٔٛا٘وـ
ٔ ٚ ٟٓفذْ لبثّيز ثشاي ايؼبد ثبصاس سيّي يىذبسچ ٝسٚثش ٚاػز .اص ايٗ س ٚوٕيؼي ٖٛاسٚدب يه سؿش ٝاص اثشىبسار سا ثب ٞذ سؼٟيُ احيبء حُٕ ٘ ٚمُ ثبس اص عشيك سيُ
ثٚ ٝيظ ٜاص عشيك اػشب٘ذاسد ػبصي فٙي  ٚفّٕيبسي ث ٝوبس ٌشفش ٝاػزٔ .ـىُ ديٍش فذْ سلبثشي ثٛدٖ الذأبر سا ٜآ ٗٞدس ػزة  ٚحفؼ ٔـششيبٖ اػز.
حمل ي وقل چىذ يجُی ریلی
اص ِحبػ حُٕ ٘ ٚمُ سشويجي ،حُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚػٟي سيّي سا ٜحُ ٞب  ٚسٚؽ ٞبي سلبثشي سا ثشاي ثخؾ افؾٓ ٔ ٚقيٙي اص ثبصاس ديـٟٙبد ٔي وٙذ .حٕوُ ٚ
٘مُ چٙذ ٚػٟي سيّي دس ٔمبيؼ ٝثب حُٕ ٘ ٚمُ ػبد ٜاي اص ٞضئ ٝٙشغيش وٓ سشي ثشخٛسداس اػز .ث ٝفجبسر ديٍش حُٕ ٘ ٚمُ اص عشيك دبيب٘ٞ ٝبي ػبد ٜاي ثو ٝعوٛس
ٔٙفي ثش ٞضيٞ ٝٙبي طبثز اطش ٔي ٌزاسد .ثب سٛػ ٝثٞ ٝضيٞ ٝٙبي حُٕ ٘ ٚمُ ٘ٚيض ٔؼبفز ػيش  ،حُٕ ٘ ٚمُ ػبد ٜاي ثشاي ٔؼبفز ٞبي وٛسب ٜثب كشف ٝسش اػز ِٚي
ٚلشي ٔؼئّ ٝثشاثشي ٔؼبفز حُٕ عشح ٔي ؿٛد حُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚػٟي سيّي سلبثشي سش اػزٕٞ .چٙيٗ اص ِحبػ ؿشايظ صيؼوز ٔحيغوي ٘يوض حٕوُ ٘ ٚموُ چٙوذ
ٚػٟي سيّي فّٕىشد ٔٙبػجي ٘ؼجز ث ٝحُٕ ٘ ٚمُ ػبد ٜاي داسد.
دس اسٚدب ٕٞىبسي ٔـششن ثيٗ سا ٜآٞوٗ  ٚووـوشويشا٘وي ثب ٞذ ايؼبد ػبٔب٘ ٝي يىذبسچ ٝحُٕ ٘ ٚمُ سيّي چٙذ ٚػٟي ثٙٔ ٝؾٛس سٛصيـ وب٘شيٙشٞب اص ثٙبدس
ثٔ ٝمبكذ دس داخُ وـٛس ؿىُ ٌشفش ٝاػز .ؿيٞ ٜٛبي ٔخشّف حُٕ ٘ ٚمُ ث ٝفٛٙاٖ ٔذَ ٞبي حُٕ ٘ ٚمُ و ٝدس سلبثز ثب يىذيٍش ٞؼشٙذ  ٚيوب اص ٘ؾوش ٞضيٙو،ٝ
ػشفز ،سٙبٚة  ،لبثّيز افشٕبد  ٚايٕٙي ٕٞذيٍش سا دٛؿؾ ٔي دٙٞذ ٔي سوٛا٘وذ ؿوىوُ ثوٍويشد .دس ايٗ صٔي ٝٙػبٔب٘ ٝحُٕ ٘ ٚموُ چٙوذ ٚػٟوي ثوب حٕوُ ٘ ٚموُ
ػبدٜاي كش سلبثز ٔي وٙذٞ .ضي ، ٝٙيىي اص ٟٔٓسشيٗ فٛأُ دس سقييٗ ٘ٛؿ حُٕ ٘ ٚمُ اػز أب دس حُٕ ٘ ٚمُ ثيٗ إِّّي ػشفز  ٚلبثّيز افشٕوبد دس خوذٔبر
ػض ٚفٛأُ ٔٔ ٚ ٟٓوؤطوش ٔحؼٛة ٔي ؿٛد .ثٙبثش ايٗ ػبٔب٘ ٝحُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚػٟي سيّي ثبيذ خذٔبر دس ث ٝدس 3وبسآٔذ  ٚلبثُ افشٕبدي سا ثٔ ٝـششيبٖ اسائ ٝوٙذ.
ٔبٞيز حُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚػٟي ثش إٞيز حُٕ ٘ ٚمُ اص عشيك دبيب٘ٞ ٝبي چٙذ ٚػٟي سبويذ ٔي وٙذ .دس ايٗ ساثغ ٝيبسا٘ٞ ٝب ث ٝسا ٜآ ٗٞوٕه ٔي وٙٙذ سب الوذأبر
اثشىبسي خبكي دس خلٛف سؼذيذ ػبخشبس خٛدؿبٖ ا٘ؼبْ دٙٞذ سب ثشٛا٘ٙذ اص ِحبػ ٞضيٞ ٝٙبي حُٕ ٘ ٚمُ  ،ويفيز  ٚوبسآٔذي خذٔبر ثب ػبيش ؿيٞ ٜٛبي حٕوُ ٚ
٘مّي سلبثز وٙٙذ.
یاراوٍ َای راٌ آَه
اسحبدي ٝاسٚدب لٛا٘يٙي ٚضـ وشد ٜو ٝثو ٝووـٛسٞبي فض ٛاػبصٔ ٜي دٞذ يبسا٘ٞ ٝبيي دس ػٟز وٕه دس صٔي ٝٙثٛدػ ٝفٕٔٛي صيش ثٙبئي سا ٜآٛ٘ ، ٗٞػبصي
٘بٌٚبٖ  ،حز ثذٞي ٕٞ ،ىبسي حُٕ ٘ ٚمّي  ،ضٕب٘ز ٞبي دِٚشي  ٚالذأبسي دس صٔي ٝٙسؼذيذ ػبخشبس سا ٜآ ٗٞافٕبَ وٙٙذ .دس ايٗ ثخؾ سقشيف  ،اٞوذا  ٚعجموٝ
ثٙذي ٘ ٚيض اطشار افٕبَ يبسا٘ٞٝب ثيبٖ ؿذ ٜاػز.
تعزیف یاراوٍَا
door-to-door
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سقشيف يبسا٘ٞٝب ٘ ٝسٟٙب اص ِحبػ ٘ؾشي ٔ ٟٓاػز ثّى٘ ٝمؾ حيبسي دس سلٕيٓ ٌيشي ٔؼئِٛيٗ سلٕيٓ ػبص داسد .يبسا٘ ٝفجبسر اػز اص ؿىّي اص وٕه
ٔبِي و ٝث ٝثخؾ الشلبد  ٚيب سؼبسر دشداخز ٔي ؿٛد .ػبصٔبٖ سٛػقٕٞ ٚ ٝىبسي الشلبدي ايٗ سقشيف اص يبسا٘ٝسا ٔحذٚد سش ٔيوٙذ " :فجبسر اػز اص ٘شيؼ ٝالذاْ
دِٚز ؤ ٝضيشي سا ثشاي ٔـششيبٖ  ٚسِٛيذ وٙٙذٌبٖ دس ػٟز سبٔيٗ دسآٔذ  ٚوبٞؾ ٞضيٞ ٝٙبي آ٘بٖ اسائٔ ٝي وٙذ ".سٚسٗ ٌبسش يبسا٘ ٝدس ثخؾ حُٕ ٘ ٚمُ سا ايٗ
عٛس سقشيف ٔي وٙذ " :دشداخز ث ٝؿشوزٞب  ٚافشاد اص ػٛي ػبصٔأٖ ٞبي دِٚشي وٞ ٝيچ وبال  ٚخذٔبسي سا دس فٛم آٖ دسيبفز ٕ٘ي وٙٙذ ".اص سٍٞزس ايٗ
سقبسيف چٙذيٗ الذاْ ػيبػز ٌزاسي دس صٔي ٝٙيبسا٘ٞٝب اص ػوٕوّو ٝثوخوـوٛدٌوي ٔوبِويبسي  ،اػبص ٜاػشٟالن ػشيـسش ٔ ،قبفيز اص ثشخي اص اػشب٘ذاسدٞبي دِٚز ،
ٔؼئِٛيز ٞبي ٔحذٚد  ٚغيشٔ ٜي سٛا٘ذ ٔٛسد سٛػ ٝلشاس ٌيشد.
اَذاف یاراوٍَای حمل ي وقل
يبسا٘ٞ ٝبي دِٚز دس ثخؾ حُٕ ٘ ٚمُ ثٙٔ ٝؾٛس اسائٔ ٝحشن ٞبيي دس ػٟز ػزة فقبِيز ٞبي ٔقيٙي دس حُٕ ٘ ٚمُ عشاحي ٔي ؿٛد .ػيبػز ٌزاساٖ ،
اغّت يبسا٘ٞٝبيي ثب ٔمبكذ الشلبدي عشاحي ٔي وٙٙذ .يبسا٘ٞٝبي حُٕ ٘ ٚمُ ثب ٞذ سمٛيز سؿذ الشلبدي  ٚيب سٛػقٙٔ ٝغم ٝاي  ،ووبٞؾ ٞضيٙوٞ ٝوبي حٕوُ ٚ
٘مُ ٔ ،قشفي فٙبٚسي ٞبي ٘ٛيٗ ث ٝثبصاس  ٚيب ثٟجٛد ايٕٙي ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبيي اص يبسا٘ٞ ٝب ثب اٞووذا الوشولوبدي اػوز .ثوشخوي اص يبسا٘ٞ ٝبي حُٕ ٘ ٚمُ ثب اٞذا صيؼوز
ٔحيغي ٚضـ ٔي ؿٛد .يبسا٘ٞ ٝبي وبٞؾ ا٘شـبس ٌبصٞبي ٌُ خب٘ ٝاي  ،وبٞؾ آِٛدٌي ٞوٛا  ،ووبٞوؾ ػوشٚكوذا ٔ ٚوقوشفوي فٙبٚسي ٞبي دوبن ٕ٘٘ٛوٞ ٝوبيي اص
ايٗ ٘ٛؿ يبسا٘ٞٝب اػز .دسٟ٘بيز ٔبٞيز ٔ ٚىبٖ حُٕ ٘ ٚمُ دس ص٘ذٌي سٚصٔشٔ ٜبٖ ٘يبصٔٙذ عشاحوي يبسا٘وٞٝوبي حٕوُ ٘ ٚموُ ثوب اٞووذا اػوشوٕوبفووي اػووز.
ٞوٕوچوٙيٗ يبسا٘ٞٝب ثبيذ ثشاي الـبس وٓ دس آٔذ ٘ ٚيض ثشاي ٔٙبعمي و ٝاس ِحبػ اػشٕبفي وٓسش سٛػق ٝيبفش ٝاػز ٚضـ ؿٛد.
طبقٍ بىذی یاراوٍَا
چٙذيٗ سٚؽ ثشاي عجم ٝثٙذي يبسا٘ٞ ٝب ٚػٛد داسد .يبسا٘ٞ ٝب سا ٔي سٛاٖ ثشاػبع دسيبفز وٙٙذٌبٖ ايٗ يبسا٘ٞ ٝب ٞ ،ذ  ،اثضاس ٙٔ ٚوبفـ عجمو ٝثٙوذي ووشد.
ٞوٕوچوٙويوٗ ث ٝعٛس ٔٙغمي يبسا٘ٞ ٝب ثشاػبع ٚاٌزاس وٙٙذٌبٖ  ،سأطيشار ثٛدػ ، ٝثشٌـز ػشٔبيٚ ٚ ٝؽبيف الشلبدي عجم ٝثٙذي ٔي ؿٛد .دس ٔمبِ ٝحبضش يبسا٘ٞ ٝب
اص ػٛي ٟ٘بدٞبي دِٚشي وـٛسٞبي فض ٛاسحبدي ٝاسٚدب ث ٝثخؾ حُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚػٟي ثب اٞذا الشلبدي  ٚصيؼز ٔحيغي ٔٛسد سٛػ ٝلشاس ٌشفش ٝاػزٙٔ .وبفـ ٚ
اطشار ٔؼشميٓ  ٚغيش ٔؼشميٓ يبسا٘ٞٝب ٔٛسد ثشسػي لشاس ٌشفش٘ ٚ ٝيض ثشٌـز ػشٔبي ٚ ٝسبدي ٝايٗ يبسا٘ٞٝب ٔٛسد اسصيبثي لشاس ٌشفش ٝاػز.
اثزات یاراوٍَا
ػويوبػوز ٌوزاساٖ ث ٝػبص ٚوبس  ٚسٚؽ ٞبيي ثشاي اسصيبثي اطشار افٕبَ يبسا٘ٞ ٝب ٘يبص داس٘ذ .ػيبػز ٞبي حُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚػٟي سغييش ػٟز حُٕ ٘ ٚمُ
ثبس اص حُٕ ٘ ٚمُ ػبد ٜاي كش ث ٝػٛي حُٕ ٘ ٚمُ دٚػز داس ٔحيظ صيؼز اػز .ثٙبثشايٗ ٔيضاٖ وب٘شيٙشي و ٝاص حُٕ ٘ ٚمُ ػبد ٜاي كش ث ٝعش حٕوُ ٚ
٘مُ سيّي ػٛق ديذا وشدٔ ٜقٕٛالً ث ٝفٛٙاٖ يىي اص اثضاس ػٙؼؾ اطشار يبسا٘ٞٝب ث ٝوبس ٔيسٚد.
یاراوٍَا در بخش حمل ي وقل چىذ يجُی ریلی
حُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚػٟي سيّي  ٓٞيبسا٘ٞٝبي ٔؼشميٓ  ٓٞ ٚغيش ٔؼشميٓ سا دسيبفز وشد ٜاػز دس ايٗ ثخؾ عشح ٞبي ّٔي يبسا٘ٝث ٝكٛسر اػٕبِي ٔوٛسد
ثشسػي لشاس ٌشفش ٝاػز.
طزح َای ملی یاراوٍ

سغييشار اخيش دس اسٚدب ثخؾ حُٕ ٘ ٚمُ سيّي ثبس سا دس ٔٛلقيز ٚيظ ٜاي لشاس داد ٜاػز ٓٞ .او ٖٛٙثبصاسٞبي حُٕ ٘ ٚمُ سيّي ثبس  ،ثي ؿجبٞز ثب حُٕ ٚ
٘مُ سيّي ٔؼبفشي ثشاي سلبثز ثبص ؿذ ٜاػز .اطش ٔبِي ايٗ ٔٛلقيز ثش سٚي الذأبر سا ٜآ ٗٞؿبُٔ ٔحذٚد ؿذٖ ٔمبٔبر دِٚشي دس سٚاثظ سؼوبسي  ٚؿوىُ ٌيوشي
حُٕ وٙٙذٞ ٜب  ٚوشيشٞب اػز .أب چٙذوـٛس اسٚدبيي ث ٝكٛسر لب٘٘ٛي فقبِيز ٞبي ثخؾ حُٕ ٘ ٚمُ سيّي ثبسي ٔ ٚؼبفشي سا اص ٔ ٓٞؼضا ٘ىشد ٜا٘ذ  ٚيب ث ٝسبصٌي
٘ؼجز ث ٝايٗ وبس الذاْ وشد ٜا٘ذ .ث ٝؿشط ثشداؿشٗ لذْ ٞبي ٚيظ ٚ ٜلب٘٘ٛي دس ػٟز ػذاػبصي  ٚسؼبسي وشدٖ فقبِيز ٞبي حُٕ ٘ ٚمُ سيّي ثبس  ،وٕيؼوي ٖٛاسٚدوب
سا ٜآ ٗٞوـٛسٞبي فض ٛسا اص عشيك ثٟشٙٔ ٜذ ؿذٖ اص وٕهٞبي دِٚشي سب ػبَ ٛٔ 7101سد سـٛيك لشاس ٔيدٞذ.
ػشٔبيٌ ٝزاسي دس ثخؾ حُٕ ٘ ٚمُ ٘يبصٔٙذ ػشٔبي ٝوالٖ اػز  ٚدس حبِي و ٝثشٌـز ػشٔبي٘ ٝيض دس دساص ٔذر اسفبق ٔي افشوذ ثو ٝايوٗ دِيوُ ػوشٔبيٝ
ٌوزاساٖ سلجز وٓ سشي ثشاي ػشٔبيٌ ٝزاسي دس ايٗ ثخؾ داس٘ذ .ثٙبثشايٗ ػبصٚوبس ٔبِي وبسآٔذ ديؾ ؿشعي ثشاي سحمك يبفشٗ ػبٔب٘ ٝحُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚػٟي اػز.
ٕٞچٙيٗ يبسا٘ٞٝب ثب ٞذ سؼبسي وشدٖ خذٔبر لبثُ اسائ ٝث ٝػٛي سا ٜآ ٗٞػٛق دادٔ ٜيؿٛد .وـٛسٞبي فض ٛاسحبدي ٝاسٚدب ث ٝفٛٙاٖ يه اثضاس ٔ ٟٓعوشح ٞوبي
يبسا٘ٝي ٔخشّف و ٝسبطيشار ٕٟٔي ثش ػغح حُٕ ٘ ٚمُ ثبس  ٚا٘شخبة ٔذَ حُٕ ٘ ٚمُ اص ػٛي وبسثشاٖ داؿش ٝاػز افٕبَ وشد ٜا٘ذ.
اتزیش
دس اسشيؾ فّٕيبر حُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚػٟي ٔٛسد سٛػ ٝدِٚز ايٗ وـٛس اػز .ثٙبثشايٗ ٔحشن ٞبي ٔبِي خبكي ثشاي ثٟش ٜثشداسي اص حٕوُ ٘ ٚموُ چٙوذ
ٚػٟي دس ٘ؾش ٌشفش ٝؿذ ٜاػز .عشح ػبسي يبسا٘ N 04/140 ٝثشاي ٔذر صٔبٖ ػبَٞوبي  7113-7112دس ٚالوـ عوشح سٕذيوذ ؿوذ N 070/77 ٜثوشاي
ػبَ ٞبي  0777-7117اػز .عشح افٕبَ ؿذ ٜثب ٞذ ا٘شمبَ  ٚسغييش  % 3اص حُٕ ٘ ٚمُ ػبد ٜاي ث ٝػٛي حُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚػٟي سيّوي  ،أشيوبصار ريوُ سا
داسد:
 سؼٟيضار ثشاي حُٕ ٘ ٚمُ سشويجي  ٚچٙذ ٚػٟي
 فٙبٚسيٞبي  ٚػبٔب٘ٞٝبي اثذافي ثٙٔ ٝؾٛس ثٟجٛد ػبٔب٘ٝحُٕ ٘ ٚمُ سشويجي
ٔ غبِقبر أىبٖ ػٙؼي ثشاي اػشاي فّٕيبر خبف
ٞ ضيٞ ٝٙبي خبسػي آٔٛصؽ ثشاي ػبٔب٘ٞٝب  ٚفٙبٚسيٞبي خبف
ثٟش ٜثشداساٖ سا ٜآ ٗٞث ٝؿشط ٔقشفي دشٚطٞ ٜبي اثذافي دس ػغح فبِي ٔي سٛا٘ٙذ اص ثٛدػؤ 02 ٝيّيو ٖٛيوٛسٚيي ثٟوش ٜثجش٘وذ .عوشح يبسا٘و ٝديٍوشي (
 )N 466/10وٚ ٝاْ ٞب سا دٛؿؾ ٔي دٞذ ا٘شمبَ ثبس اص ػبد ٜث ٝػٛي سا ٜآ ٗٞسا ٔٛسد سـٛيك لشاس ٔي دٞذ .ايٗ عشح ثشاي ػبَ ٞبي ٚ 7110-7114ضـ ؿوذٜ
ثٛد و ٝثشاي ػبَٞبي  7119 -7100سحز فٛٙاٖ عشح ٛٔ N 94/19سد سٕذيذ لشاس ٌشفز.
بلژیك
وـٛس ثّظيه ؿجى ٝحُٕ ٘ ٚمُ ٚػيقي ثشاي سٛصيـ وب٘شيٙش داسد و ٝاص ثٙبدس آ٘شٛسة  ٚصيجشٚي ٚاسد ايٗ وـٛس ٔوي ؿو٘ٛوذ .عوي دٞووٌ ٝووزؿش ٝدِٚوز
فّٕيؾ عشح ٞبي يبسآٖ ٞبي ٌ٘ٛبٌ٘ٛي سا ثشاي حُٕ ٘ ٚمُ سشويجي افٕبَ وشد  ٚايٗ س٘ٚذ دس صٔبٖ دِٚز ٚاِ٘ ٖٛيض ادأ ٝديذا وشد .دِٚز فّٕويؾ ثوب سٕشووض ثوش
حُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚػٟي سيّي عشح  N 566/62ثشاي حُٕ ٘ ٚمُ سشويجي افٕبَ وشد و ٝػبال٘ ٝثٛدػٔ 3 ٝيّي ٖٛيٛسٚيي سا ثشاي سبٔيٗ سؼٟيوضار حٕوُ ٘ٚموُ
سشويجي  ،سوؼوٟويوضار ا٘وشوموبَ ثوبس  ٚوٕه ث ٝػبٔب٘ ٝاعالفبر اسائٔ ٝي وٙذ .عشح يبسآٖ ٞبي ٔزوٛس و ٝدس دبيبٖ ػوبَ  7113ثو ٝاسٕوبْ سػويذ ٞضيٙوٞ ٝوبي
ػشٔبيٌ ٝزاسي دس ثخؾ سا ٜآ ٗٞسا دٛؿؾ داد ٛٔ ٚاسد ريُ سا اسائ ٝوشد:
 ثٟش ٜثشداسي اص حُٕ ٘ ٚمُ سشويجي ػذيذ :يقٙي ٔؼيش ػذيذ ٛ٘ ،ؿ سشدد ػذيذ  ٚيب لشاس دادٞبي ػذيذ.
ٌ ؼششؽ ثٟش ٜثشداسي اص حُٕ ٘ ٚمُ سشويجي ٔٛػٛد.

 حفؼ ؽشفيز ٔٛػٛد ثٟش ٜثشداسي اص حُٕ ٘ ٚمُ سشويجي.
عشح يبسا٘ N 767/16ٝث ٝعٛس ٚيظ ٜاي ثشاي حُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚػٟي سيّي عشاحي ؿذ .دِٚز ثّظيه ػبال٘ٔ ٝجّغ ٔ 31يّي ٖٛيٛس ٚثشاي ثٟش ٜثوشداسي
اص حُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚػٟي سخليق داد .ايٗ عشح ؿبُٔ ٔجّغ طبثز  71يٛسٚيي ٔ ٚجّغ ٔشغيش حذاوظش  1/6يٛسٚيي ثشاي ٞش وئّٛشش حُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚػٟي اػز.
ٞذ اص ايٗ عشح يبسآٖ ٞبي و ٝسب دبيبٖ ػبَ ٘ 7112يض سٕذيذ ؿذ وٕه ث ٝحفؼ ػغح ٔٛػٛد سشدد سيّي يقٙي ٞ 311ضاس  ٚ ITUافضايؾ سشدد سيّي سب % 71
عي يه دٚس ٜػ ٝػبِ ٝثٛد.
فزاوسٍ
دس فشا٘ؼ ٝوٕه دِٚشي  N 473/17ثشاي ثٟش ٜثشداسي اص خذٔبر حُٕ ٘ ٚمُ سشويجي ثش٘بٔ ٝسيضي ؿذ ٜث ٝفٛٙاٖ ػب٘ـيٗ حُٕ ٘ ٚمُ ػبد ٜاي افٕبَ
ؿذ .ايٗ عشح وٕه ٔبِي ػبِيب٘ٔ 61 ٝيّي ٖٛيٛس ٚثشاي ػبَ ٞبي  7113-7119سا ؿبُٔ ٔي ؿذٞ .ذ اص ايٗ عشح دٛؿؾ دادٖ ٞضيٞ ٝٙبي حُٕ ٘ ٚمُ چٙذ
ٚػٟي ثبس دس دبيب٘ٞٝب ثٛد .ثب اػشفبد ٜاص عشح دِٚشي  N 011/13خذٔبر حُٕ ٘ ٚمُ سيّي آصٔبيـي ثيٗ ثٛسٌ - ٛ٘ٛايش ٖٛدس فشا٘ؼ ٚ ٝاٚسثبػب٘ ٛدس ايشبِيوب ثشلوشاس
ؿذ و ٝخذٔبر سيّي سا ثب فجٛس اص آِخ  ٚثب ٞذ سغييش حُٕ ٘ ٚمُ ث ٝػٛي ؿىُ سيّي اسائٔ ٝي وشدٕٞ .چٙيٗ دِٚز فشا٘ؼٔ ٝحشن ٞبي اضبفي ريُ سا دس ػٟوز
حٕبيز ثيؾسش اص حُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚػٟي سيّي اسائ ٝوشد:
 دووشٚط Route Roulante 2006 ٜو ٝث ٝفٛٙاٖ اِٚيٗ آصٔبيؾ ٔؼيش ثيٗ دشديٍٙبٖ  ٚثشٗ وٛسر اص ٔبسع  7111ثش٘بٔ ٝسيضي ؿذ.
 دشٚط Eco Fret Atlantique ٜدس ٔؼيش ثيٗ ٚيشٛسيب ٙٞ ،ذاي ِ ٚيُ.
آلمان
دس ػبَ  7110ؿشوز إِٓب٘ي  ٚثٟش ٜثشداس حُٕ ٘ ٚمُ سشويجي وبٔجيٛسو ٚ ٝؿشوز حُٕ ٘ ٚمُ ايشبِيبيي  RTCؿشوز ٔـششوي سا ثشاي اسائ ٝخذٔبر
ػذيذ ثيٗ ٔ٘ٛيخ ٚ ٚس٘ٚب اص عشيك ثش٘ش و ٝدس ٚالـ ٔحٛس اكّي حُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚػٟي إِٓبٖ ٔحؼٛة ٔي ؿٛد سـىيُ داد٘ذ ٚ .وٕه  ٕٝٞػب٘ج ٝاي ػٟوز اسائوٝ
خذٔبر ٔزوٛس ثب ٞذ سغييش ػٟز سشدد ثبس اص ػبد ٜاي ث ٝػٛي سيّي اص عشيك ٔقشفي فٙبٚسي ٞبي ػذيذ حُٕ ٘ ٚمّي ث ٝفُٕ آٔذ .ايٗ ديذٌب ٜاثشىبسي ثب دس ٘ؾوش
ٌشفشٗ ؽشفيز ثبالي ِىٛٔٛسيٞٛب اسائ ٝؿذ.
دِٚز إِٓبٖ ػبخز دبيب٘ٞ ٝبي حُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚػٟي سا اص عشيك عشح يبسآٖ ٞبي ٛٔ N 614/17سد حٕبيز لشاس داد .ثوب سٛػو ٝثوٞ ٝضيٙوٞ ٝوبي ثوبالي خشيوذ
داسائي ٞب  ٚػبخز  ٚػبص دبيب٘ٞ ٝبي حُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚػٟي  ،عشح يبسا٘ ٝثب اسائ ٝثٛدػٔ 001/1 ٝيّي ٖٛثٙٔ ٝؾٛس سؼٟيُ ػبخز دبيب٘ٞ ٝبي ٔزوٛس عوي ػوبَ ٞوبي
 7117-7111افٕبَ ؿذ .ايٗ عشح ثشاي ػبَٞبي ٘ 7114-7112يض سٕذيذ ؿذ .دس ػغح ثٟش ٜثشداسي  ،عشح وٕىي  N 732/16ثوٙٔ ٝؾوٛس سوبٔيٗ ٔوبِي
حُٕ ٘ ٚمُ چٙذٚػٟي ثٔ ٝذر  3ػبَ افٕبَ ؿذ ٜاػز .ثب ثٛدػ ٝثبِغ ثش ٔ 61يّي ٖٛيٛس ٚايٗ عشح وٕىي حذاوظش %31اص ٞضيٞ ٝٙبي ثٟوش ٜثوشداسي اص خوذٔبر
ػذيذ حُٕ ٘ ٚمّي سا دٛؿؾ ٔي دٞذ.
ایتالیا
دس ايشبِيب د ٚػ ْٛحُٕ ٘ ٚمُ دس ٔؼيش سشا٘غ  -آِذبيٗ كٛسر ٔي ٌيشد .ثيؾ سش  03عشح وٕىوي دِٚوز ثو ٝػوشٔبيٌ ٝوزاسي  ٚؿوشٚؿ دوشٚط ٜسوبٔيٗ
سؼٟيضار  ٚػوبخوز صيوش ثوٙوبء ٔشثٛط ٔي ؿٛدٕٞ .چٙيٗ عشح ٞبيي ٘يض ػٟز دٛؿؾ دبداؽ ٔ ٚـٛق ٞبي حفؼ ٔحيظ صيؼز دس ٘ؾش ٌشفش ٝؿوذ .عوشح ػذيوذ
 N 191/14و ٝثٛدػٔ 7 ٝيّي ٖٛيٛسٚيي سا ثشاي ػبَ ٞبي  7119-7117اسائٔ ٝي وٙذ ثٙٔ ٝؾٛس ٘ٛػبصي خذٔبر  ٚصيش ثٙبٞوبي ٔٙغمو ٝاي دس ػٟوز ثٟجوٛد
وبسائي خذٔبر حُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚػٟي ثبسي عشاحي ؿذ ٜاػز .ايٗ عشح يبسآٖ ٞبي اص ػشٔبيٌ ٝزاسي سا ٜآ ٗٞدس صيوش ثٙوبي حٕوُ ٘ ٚومووُ چوٙووذ ٚػوٟووي ،
ػوبٔب٘ٞٝبي اعالفبسي  ٚسؼٟيضار ا٘شمبَ ثبس حٕبيز ٔي وٙذ.

َلىذ
عي ػبَ ٞبي  0771سب  007 ، 0774ؿشوز حُٕ ٘ ٚمّي سحز فٛٙاٖ عشح اثوشوىوبسي  N 402/71دِٚوز ٞوّوٙووذ أشيوبصاسي دسيبفوز وشد٘وذ.
ثؼيبسي اص ايٗ ؿشوز ٞبي حُٕ ٘ ٚمّي ث ٝاػشفبد ٜاص حُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚػٟي سشغيت ؿذ ٜثٛد٘ذٞ .ذ اص عشح ٔزوٛس سغييش ػٟوز حٕوُ ٘ ٚموُ ثوبس اص ػوبد ٜاي
كش ث ٝػٛي حُٕ ٘ ٚمُ سيّي ثٛد .ايٗ عشح يبسآٖ ٞبي اص ػبَ  0779سب ٛٔ 7110سد سٕذيذ لشاس ٌشفز.
ايؼبد اٍ٘يض ٜثشاي ػبخز دبيب٘ٞ ٝبي حوٕوُ ٘ ٚومُ چٙذ ٚػٟي ٘يض ػض ٚػيبػز ٞبي ثبسي دِٚز ّٙٞذ اػز .ثش ايٗ اػبع د ٚعشح يبسآٖ ٞوبي ػوشٔبيٝ
ٌزاسي  N 199/77دس خلٛف سؼٟيُ حُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚػٟي ث٘ ٝفـ خذٔبر سيّي ٔشوض سٚسشداْ ٚ 4خوووذٔووبر سيوّووي ٔووشوووض ٔبػٛالوش 5ٝعشاحي ؿوذ.
ٞذ اكّي افٕبَ ايٗ عشح يبسآ٘ ٝاي حٕبيز ٔبِي اص ٌؼششؽ صيش ثٙبٞب ثٙٔ ٝؾٛس ٔحذٚد وشدٖ  ٚوبٞؾ ٞضيٞ ٝٙبي حُٕ ٘ ٚمُ ثشاي ٞش د ٚثٟش ٜثوشداس ٔوزوٛس
ثٛد .دِٚز ّٙٞذ يبسا٘ٞٝبي ٔٛلشي ٘يض ثشاي ؿشوزٞبيي و ٝسلٕيٓ ث ٝايؼبد اسسجبعبر سيّي داؿش ٝثبؿٙذ دس ٘ؾش ٌشفش ٝاػز.
اوگلستان
ٔ ٟٓسشيٗ عشح ٞبي يبسآٖ ٞبي اٍّ٘ؼشبٖ سحز فٛٙاٖ دبداؽ سؼٟيالر حوٕوُ ٘ ٚوموُ ثبس 6ثشاي ؿشوز ٞب ثٙٔ ٝؾٛس سـوٛيك آ٘وبٖ دس ػٟوز ػوٛق
دادٖ حُٕ ٘ ٚمُ ثبس اص ػبد ٜاي كش ث ٝػٛي ؿيٞ ٜٛبي ديٍش حُٕ ٘ ٚمّي عشاحي ؿذ ٜاػز .عشح ٞبي  FFGدس ػوبَ  0796ثوٙٔ ٝؾوٛس دٛؿوؾ كوش
سؼٟيالر حُٕ ٘ ٚمُ سيّي ثبس اسائ ٝؿذ  ٚث ٝسذسيغ حُٕ ٘ ٚمُ وٛسب ٜدسيبيي سا ٘يض دٛؿؾ داد.
وگاٌ دقیق بٍ یاراوٍَا
عجك ثشسػي ػبصٔبٖ ٔحيظ صيؼز اسحبدي ٝاسٚدب دس ػبَ  7111دس اسٚدب ػبال٘ٔ 93 ٝيّيبسد يٛس ٚيبسا٘ ٝثشاي حُٕ ٘ ٚمُ سيّي دس ٘ؾش ٌشفش ٝؿذ ٜاػوز.
ووـووٛسٞووبي فوضؤ ٛوي سوٛا٘وٙوذ ٞوٓ ؿبخقٞبي ويفي  ٓٞ ٚوٕي سا دس خلٛف اسصيبثي اطشار يبسا٘ٞٝبي ٔزوٛس ٔذ ٘ؾوش داؿوش ٝثبؿوٙذ .ثٙوبثشايٗ آٖ ٞوب
سٛػق ٝحُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚػٟي سا ثب اػشفبد ٜاص اسلبْ  ٚآٔبس سٙبط حُٕ ؿذٔ ٚ ٜشٛػظ سفبٚر ٘ؼوجز ثوٌ ٝزؿوشٔ ٝوٛسد ثوشسػووي لووشاس ٔووي دٞوٙووذٞ .ووٕچٙيٗ
وـٛسٞبي فض ٛؿبخق ٞبي ويفي فوٕوّىشد اص ػّٕ ٝويفيز خذٔبر  ،ا٘قغب دزيشي دس سحٛيُ  ٚوبسآيي سا ٘يض ٔٛسد سٛػ ٝلشاس ٔي دٙٞذ .ايٗ ٔمبِ ٝللذ ٘وذاسد
اطشار يبسا٘ٞٝب سا ٔٛسد ثشسػي لشاس دٞذ أب يبسا٘ٞٝب سا اص ديذٌب ٜاسٚدبيي ٞب ٔٛسد اسصيبثي لشاس ٔي دٞذ..
ٕٞبٖ عٛس و٘ ٝـبٖ داد ٜؿذ عشح ٞبي يبسا٘ ٝاي اػبػبً دس ػغح صيش ثٙبئي  ٚسبٔيٗ افشجبس سؼٟيضار  ٚفٙبٚسي ٞبي اثذافي افٕبَ ؿوذ ٜاػوزٞ .وش چٙوذ
عشح ٞبي يبسا٘ ٝاي ثشاي أىبٖ ػٙؼي  ٚآٔٛصؽ فمظ دس اسشيؾ افٕبَ ؿذِٚ ٜي دس ٚالـ ثٛدػ ٝث ٝسحميك  ٚسٛػق ٝدس حُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚػٟوي اص عشيوك ثش٘بٔوٝ
ٞبي ّٔي  ٚاسحبدي ٝاسٚدب اخشلبف داد ٜؿذ ٜاػز.
دس اسصيبثي اطشار يبسا٘ٞ ٝبي ّٔي  ،ديذٌب ٜاسٚدب ثب سٕشوض ث ٕٝٞ ٝؿيٞ ٜٛبي حُٕ ٘ ٚمُ ثبيذ ٔمذْ ثبؿذ .عشح ٞبي ٔخشّفي ثب ٞذ وٕه ث ٝدبيب٘ٞ ٝوبي
حُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚػٟي دس فشا٘ؼ ٝث ٝوبس ٌشفش ٝؿذ ٜاػز.ايٗ عشح ٞبي يبسا٘ ٝاي سٛػ ٝحُٕ وٙٙذٌبٖ ثبس سا اص وـٛسٞبي ٕٞؼبي ٝاص ػّٕ ٝثّظيه ث ٝعوش خوٛد
ػّت ٔي وٙذ .ثٙٔ ٝؾٛس ثٟش ٜثوشدٖ اص ايٗ عشح ٞبي يبسا٘ ٝاي  ،وب٘شيٙشٞب ث ٝكٛسر سشا٘ضيز  ٚاص عشيك ػبد ٜاص خبن ثّظيه ٔٙشمُ ٔي ؿوٛد وو ٝاطوش ٔٙفوي ثوش
دبيب٘ٞ ٝبي حُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚػٟي سيّي ثّظيه داسدٚ .لشي عشح ٞبي يبسا٘ ٝاي ثّظيه ٘يض افٕبَ ؿذ ٔيضاٖ يبسا٘ٞ ٝب ثشاي حُٕ ٘ ٚمُ ووب٘شيٙش د ٚثشاثوش ؿوذٔ .وظالً
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وب٘شيٙشي اثشذا دس ثّظيه اص ثٙذس آ٘شٛسح سب دبيب٘ٝوٛسسيغ دس داخُ وـٛس ٔـٕ َٛعشح يبسا٘ٝي دِٚز ثّظيه ٔي ؿذ ػذغ وب٘شيٙش ٔزوٛس ث ٝدبيب٘ٝي دس ِيُ ٔٙشمُ ٚ
دس آٖ ػب ٔـٕ َٛعشح يبسا٘ٝي دِٚز فشا٘ؼ ٝلشاس ٔيٌشفز.
٘وىش ٝديٍش دس خلٛف ػبخز دبيب٘ٞ ٝبي چٙذ ٚػٟي اػز .دٚسٕ٘بي دبيب٘ٞ ٝبي چٙذ ٚػٟي دس وـٛسٞبي فض ٛاسحبدي ٝاسٚدب اص عشيك آٖ يبسا٘ٞ ٝب ٘ ٚيوض
ٔـبسوز ثخؾ خلٛكي ؿىُ ٌشفش ٝاػز .دس ثّظيه دِٚز ٚاِ ٖٛآغبصٌش ػبخز دبيب٘ٞٝبي چٙذ ٚػٟي ثٛد.
ػشٔبيٌٝزاسي ػذيذ دس دبيب٘ٝحُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚػٟي دس ِيظ و ٝدس ٘ضديىي س٘وٛسي ٌٙ ٚوه لوشاس داسد كوٛسر ٌشفوز .ثٙوبثشايٗ ثبصاسٔٙغمو ٝاي سا اص دٚ
دبيب٘ٛٔ ٝػٛد ث ٝعش خٛد ػّت خٛاٞذ وشد .دبيب٘ ٝده دس ٔٙغمٔ ٝشصي  ٚدسػز  07وئّٛشش دٚس سش اص دبيب٘ ٝآِٚظْ ٚالـ ؿذ ٜاػز ثٙبثش ايٗ لبدس ٘يؼز ثبصاس ٔٙغموٝ
اي سا ث ٝعش خٛد ػزة وٙذٔ .ـىُ ٔقٕ َٛحوٛصٞ ٜوبي آثٍيش دس ػغح دبيب٘٘ ٝيض ٔي سٛا٘ذ ٌؼششؽ ديذا وٙذ .ثٙبثشايٗ ثٙٔ ٝؾٛس ثشلشاسي ؿجى ٝحُٕ ٘ ٚمُ چٙوذ
ٚػٟي ٔؤطش اسٚدبئي  ،ثوش٘بٔ ٝسيضي  ٚعشاحي ٕٞ ٚچٙيٗ سخليق يبسا٘ٞٝب ثبيذ دس ػغح اسٚدب كٛسر دزيشد.
وظزاتی بزای تزکیٍ
سشوي ٝث ٝدِيُ ٔٛلقيز ساٞجشدي ث ٝفٛٙاٖ دُ ثيٗ ؿشق  ٚغشة ٘مؾ حيبسي دس سشا٘ضيز ثبس ايفبء ٔي وٙذٚ .لشي سٛػوق ٝالشلوبدي وـوٛسٞبي ٕٞؼوٛد ،
افضايؾ سشا٘ضيز دس ٔٙغم ٝؿشق ٔذيششا٘ ، ٝسٚاثظ الشلبدي ثب اسحبدي ٝاسٚدب ٔغشح ٔي ؿٛد سشوي ٝداساي ثبالسشيٗ لبثّيز ثشاي حُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚػٟي اػز .سشويوٝ
٘ ٝسٟٙب ث ٝدِيُ اسسجبعبر ثب اسٚدب  ،لفمبص  ،آػيبي ٔشوضي  ،ؿٕبَ آفشيمب  ٚخبٚسٔيب٘ ٝداساي لبثّيز ٞبي حُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚػٟي ثباليي اػز ثّى ٝسٛصيوـ ووب٘شيٙش دس
ػغح داخّي وـٛس سشوي٘ ٝيض حبئض إٞيز اػز .ايٗ لبثّيز ثٚ ٝيظ ٜثب سح َٛدس حُٕ ٘ ٚمُ وب٘شيٙشي ٔٛسد سأويذ لشاس ٌشفش ٝاػز .فّٕىوشد ثٙوبدس سشويو ٝاص ٘ؾوش
حُٕ ٘ ٚمُ وب٘شيٙش اص ػبَ  0774سب  7114ػ ٝثشاثش ؿذ ٜاػز .آٔبس  ٚاسلبْ دس خلٛف ػٞ ٟٓش يه اص ؿيٞ ٜٛبي حُٕ ٘ ٚمّي دس دويؾ ثيٙوي ٞوبي ٔوزوٛس
حبوي اص ػ 71 ٟٓدسكذي ثخؾ ػبد ٜاي دس حُٕ ٘ ٚمُ وب٘شيٙشي اػز .ثب سٛػ ٝث ٝديؾ ثيٙي ٞب ثبال خذٔبر حُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚػٟي سيّوي ػٟوز ا٘شموبَ ايوٗ
حؼٓ اص وب٘شيٙش اص ثٙبدس ث ٝداخُ وـٛس سشوي٘ ٝيبص اػز.
حُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚػٟي ٞشچٙذ ث ٝفٛٙاٖ ػيبػز ٞبي دِٚز سقشيف ٘ـذِٚ ٜي دس عشح ػبٔـ حُٕ ٘ ٚمُ ٕٟ٘ ٚيٗ عشح سٛػقٔ ٝغشح ؿذ ٜاػز .دسفُٕ
خوذٔوبر حوٕوُ ٘ ٚوموُ چوٙذ ٚػٟي (سيّي/ػبد ٜاي  ٚدسيبيي دس ٔؼيش وٛسب ٓٞ )ٜاو ٖٛٙسٛػظ ؿشوز ٞبي خلٛكي ٔٛسد اػشفبد ٜلشاس ٔي ٌيشد .دس ايٗ ٔوٛسد
اػشاي يه دشٚطٛٔ Ro-Ro ٜفك ٔٛسد ثشسػي لشاسٔي دٞيٓ .فّٕىشد ايٗ دشٚط ٜدس ػبَ  7117و ٝػبَ آغبصيٗ آٖ ٔحؼٛة ٔي ؿذ ثب ػوبَ  7114سوب %61
سؿذ داؿش ٝاػز .دس خلٛف حُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚػٟي سيّي  ،سا ٜآّٔ ٗٞي ٘ ٚيض ؿوشووز ٞوبي ِوؼوؼوشويوىوي خولٛكي خذٔبر وب٘شيٙشي سيّي سا ثشاي ٔملذ
ٞبي ثيٗ إِّّي اسائٔ ٝي وٙٙذ .ث ٝفال ٜٚدس ػبَ  7114خذٔبر حُٕ ٘ ٚمّي ٘ RO-LAيض سا ٜا٘ذاصي ؿذ .دس ٔوبٔ ٜوبسع ٔ 7112ؼويش ػذيوذ ووٞ ٝبِىوبِي
ثضسي سشيٗ دبيب٘ ٝوب٘شيٙشي اػشب٘ج َٛسا ث ٝؿجى ٝسيّي اسٚدب ٚكُ ٔي وٙذ ٔقشفي ؿذ .ؿشايظ ريُ دس سشوي ٝث ٝوبس ٌشفش ٝؿذ ٜسب حذاوظش ثٟش ٜثشداسي اص لبثّيز ٞبي
ٔٛػٛد ثشاي سٛػق ٝحُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚػٟي ث ٝفُٕ آيذ.
 اِٛٚيز ثبيذ ث ٝثٟجٛد اسلبَ سا ٜآ ٗٞث ٝثٙبدس ٔقغ ٛؿٛدٞ ٚ .ذ اسلبَ ثٙبدس ٙٔ ٚبعك كٙقشي اػز .دس ايٗ خلٛف سا ٜآّٔ ٗٞي الذاْ ثو ٝسبػويغ
دٞىذٞ ٜبي ثبس 7وشد ٜاػز.
 ثب سٛػ ٝث ٝحُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚػٟي  ،وبسائي اداسٔ ٚ ٜذيشيز وب٘شيٙش دس ثٙبدس ثبيذ ثٟجٛد يبثذ .ايٗ ػيبػز ٞب ٘يبصٔٙوذ اػوشفبدٔ ٜوؤطش اص أىب٘وبر ٔٛػوٛد ،
ٔقشفي فوٙوبٚسي دويوـوشفوشؤ ، ٝوقشفي فٙبٚسي ديـشفش ٝسايب٘ٝاي  ،اػشفبد ٜكحيح ٍ٘ ٚوٝداسي اص سؼٟيوضار اداس٘ ٜبٌٚوبٖ ٔ ٚقشفوي سجوبدَ دادٞ ٜوبي
اِىشش٘ٚيىي  ٚغيش ٜاػز.
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 دس ٟ٘بيز ٔحذٚديز ٞبي ؽشفيز ثبيذ ٔٛسد سٛػ ٝلشاس ٌيشد .ثٙٔ ٝؾٛس ٘بيُ ؿوذٖ ث ٝحؼٓ ثبالي حُٕ ٘ ٚمُ وب٘شيٙشي  ،دبيب٘ٞ ٝبي ػذيذ ثبيذ احوذاص ٚ
دبيب٘ٞٝبي ٔٛػٛد ٘يض ٌؼششؽ يبثذ.
ثٙٔ ٝؾٛس حٕبيز  ٚسـٛيك ػشٔبيٌ ٝزاسي دس ثخؾ حُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚػٟي  ،يبسا٘ٞ ٝب اص ػٛي ٔٙبثـ ٔبِي داخّي  ٚثيٗ إِّّي ٔوي سٛا٘وذ افٕوبَ ؿوٛد.
ػٙذ دِٚشي  7117/6349و ٝخذٔبر ػشٔبيٌ ٝزاسي سا ٔٛسد سـٛيك لشاس ٔي دٞذ ساٞجشدي ثشاي اسائ ٝعشح ٞبي يبسا٘ ٝي ثشاي حُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚػٟي اػز .ثوب
سٛػ ٝث ٝلٛا٘يٗ اسحبدي ٝاسٚدب دس خلٛف وٕه دِٚز ٞب ثشاي حُٕ ٘ ٚمُ صٔيٙي  ،ا٘وٛاؿ ػوشٔوبيوٌ ٝزاسي ٞبي ريُ دس چبسچٛة سمٛيز حُٕ ٘ ٚمُ چٙوذ ٚػٟوي
ٔي سٛا٘ذ ٔٛسد سـٛيك لشاسٌيشد:
 ػبخز دبيب٘ٞٝبي حُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚػٟي خشيذاسي سؼٟيضار حُٕ ٘ ٚمُ ثبس ٔقشفي ػبٔب٘ٞٝبي اعالفبسي خذٔبر حُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚػٟي سإٙٞب سؼٟيضار حُٕ ٘ٚمُ سيّي اص ػِّٕ ٝىٛٔٛسيٚ ٚ ٛاٌٗ ٔقشفي اثذافبر سحميك  ٚسٛػقٔ ٚ ٝغبِقبر أىبٖ ػٙؼيلٛا٘يٗ سشوي ٝاثضاسي ٔبِي سا ثشاي يبسا٘ٞ ٝب اص عشيك ٔقبفيز اص فٛاسم ٌوٕوشووي ٔ ٚوبِويبر اسصؽ افضٚدٕٞ ٚ ٜچٙيٗ سوبٔيٗ افشجوبس خوبسػي سا فوشآٞ
وشد ٜاػز .لبثُ روش اػز و ٝسشوي ٝث ٝفٛٙاٖ وـٛس ٘بٔضد فضٛيز دس اسحبدي ٝاسٚدب ٛٙٞص خٛد سا ثب لٛا٘يٗ وٕىي وٕيؼي ٖٛاسٚدب دس ايٗ خلوٛف سغجيوك ٘ووذادٜ
اػوز .ديـجشد لٛا٘يٗ ٘يبصٔٙذ ضٕب٘ز دس خلٛف ؿفبفيز الذأبر افٕبَ يبسا٘ ٝدس حبَ حبضش  ٚآيٙذ ٜاػز .و ٝايٗ ٔؼشّضْ يه ٔشػـ ٘ؾبسسي لوٛي ثوب اػوشمالَ
وبُٔ اػز.
وتیجٍ
لٛا٘يٗ اسحبدي ٝاسٚدب ثب ٞذ ايؼبد ثبصاس يىذبسچ ٝسيّي اسٚدبيي  ،وـٛسٞبي فض ٛايٗ اسحبدي ٝسا سـٛيك ٔي وٙوذ سوب ػيبػوز ٞوبي الصْ سا دس خلوٛف
سٛػق ٝحُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚػٟي عشاحي وٙٙذ .وـٛسٞبي فض ٛعشح ٞبي يبسا٘ ٝاي ٌ٘ٛبٌ٘ٛي سا دس ثخؾ حُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚػٟي سيّي افٕبَ وشد ٜا٘ذٞ .وذ ايوٗ
ٔمبِٔ ٝشٚس  ٚثشسػي وّي عشح ٞبي يبسا٘ٝي افٕبَ ؿذ ٜدس ثخؾ حُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚػٟي سيّي اػز .عشح ٞبي يبسا٘ٝي ّٔي ٔٛسد ثشسػوي لوشاس ٌشفوز  ٚسٛػوٝ
ٚيظ ٜاي ٘يض ث ٝاطشار اثذافبر ّٔي ثشاي ٘يُ ث ٝعشح ٞبي يبسا٘ٝاي دس ػغح اسحبدي ٝاسٚدب افٕبَ ؿذ.
اِجشٛٔ ٝا٘قي ٘يض دس سا ٜسحمك ثبصاس يىذبسچ ٝسيّي اسٚدبيي ؿٙبػبيي ؿذ .سلبثز سا ٜآٞ ٗٞب ثشاي ػزة  ٚحفؼ ٔـششيبٖ اص ػّٕ ٝايٗ ٔوٛاسد ٔحؼوٛة ٔوي
ؿٛد .اص ػٛي ديٍش حُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚػٟي ث ٝؿشط وبٞؾ ٞضيٞ ٝٙبي صيشثٙبء  ٚخبسػي ثؼيبس ػٛدٔٙذ  ٚدش ٔٙفقز اػز .ثٙوبثشايٗ حٕوُ ٘ ٚموُ چٙوذ ٚػٟوي ٚ
دبيب٘ٞٝب ٘مؾ حيبعي دس سحٛيُ ٔؤطش  ٚلبثُ افشٕبد خذٔبر حُٕ ٘ ٚمّي دس ث ٝدسايفبء ٔي وٙذ.
يبسا٘ٞ ٝب دس ثخؾ حُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚػٟي سيّي سٛػظ وـٛسٞبي فض ٛاسحبدي ٝاسٚدب افٕبَ ؿذ .يبفشٞ ٝب اص عشح ٞبي يبسا٘ٞ ٝبي ّٔي ٘ـبٖ ٔي دٞذ وٝ
ايٗ يبسا٘ٞٝب اص ثخؾٞبي صيش ثٙبئي ٌشفش ٝسب سؼٟيضار ٔبِي  ٚفٙبٚسيٞبي اثشىبسي افٕبَ ؿذ ٜاػز .دس ٔمبِ ٝحبضش يه ثشسػي وّوي دس خلوٛف افٕوبَ عوشح

ٞبي يبسا٘ ٝي اسائ ٝؿذ .عشح ٞبي يبسا٘ ٝدس صٔي ٝٙحُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚػوٟي ٔي سٛا٘ذ اطشار ٔٙفي ثشاي وـٛسٞبي ٕٞؼبي ٝداؿش ٝثبؿذ٘ .ىش ٝديٍش دس صٔي ٝٙػبخز ٚ
سٛػق ٝدبيب٘ٞ ٝبي حُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚػٟي اػز ؤ ٝؼشّضْ ػيبػز ٌزاسي دس ٔميبع اسحبدي ٝاسٚدب اػز .ثٙبثشايٗ ثشسػي دليك يبسا٘ٞ ٝب ٘يبصٔٙذ ثشسػي يبسا٘ٞ ٝوب دس
صٔي ٝٙحُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚػٟي دس ػغح اسٚدب اػز .دس ٟ٘بيز ٘ىش٘ ٝؾشاسي ٘يض دس ػٟز افٕبَ عشح ٞبي يبسا٘ٝي دس صٔي ٝٙحُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚػٟوي ثو ٝسشويو ٝثوٝ
فٛٙاٖ ٘بٔضد فضٛيز دس اسحبدي ٝاسٚدب اسائ ٝؿذ .دس ايٗ خلٛف سشوي ٝثبيذ الذأبسي سا دس ػٟز ٔغبثمز لٛا٘يٗ خٛد ثب لوٛا٘يٗ وٕيؼوي ٖٛاسٚدوبيي  ٚعوشح ٞوبي
يبسا٘ٝي دس چبسچٛة سمٛيز حُٕ ٘ ٚمُ چٙذ ٚػٟي سيّي اص عشيك ػبخز دبيب٘ٞٝبي چوٙوذ ٚػوٟوي ػذيذ  ٚثٟجٛد وبسائي دبيب٘ٞٝبي ٔٛػٛد ث ٝوبس ثجٙذد
حُٕ ٘ ٚمُ چٙذٚػٟي ٞشچٙذ ؿي ٜٛغبِت  ٚآؿٙبيي دس ػٟبٖ خبسع اص ٔشصٞبي ٔبػز .أب ايٗ ؿي ٜٛث ٝداليُ ػبخشبسي دس وـٛس ٔٛسد اػشفبد ٜلشاس ٍ٘شفشو ٝاػوز.
فذْ ػشٔبيٌ ٝزاسي  ٚسٍٙٙبٞبي لب٘٘ٛي يىي اص ٕٟٔششيٗ داليُ سؿذ٘بيبفشٍي ايٗ ثخؾ دس فشك ٝحُٕ ٘ ٚمُ وـٛس ٔحؼٛة ٔي ؿٛدٛ٘ .يؼٙذ ٜدس ايٗ يبدداؿز
ضٕٗ ثشسػي ػبيٍب ٜحُٕ ٘ ٚمُ چٙذٚػٟي دس د٘يبي ٘ٛيٗ حُٕ ٘ ٚمُ ،ث٘ ٝمبط لٛر  ٚضقف حُٕ ٘ٚمُ سيّي وـٛس اؿبس ٜداسد.
دس خالَ د 60 ٝٞؿٕؼي دذيذ ٜػذيذي دس حُٕ ٘ٚمُ ثيٗ إِّّي ثٚ ٝػٛد آٔذ ؤ ٝف ْٟٛثٙذس خـه سا ثقذا ث ٝخٛد اخشلبف داد .سقشيف ػذيذ اص ؿشح
ٔؼئِٛيز ثبسفشاثش سٚؽ ا٘ؼبْ ٔشاحُ اداسي  ٚلب٘٘ٛي ثشاي كبدسار ٚ ٚاسدار اص عشيك ثٙبدس دسيبئي سا دٌشٌ ٖٛػبخز  ٚحضٛس كبحت ووبال سا حويٗ عوي ٔشاحوُ
اداسي كبدسار ٚ ٚاسدار ،سحز ؿشايغي دس ثٙبدس غيشالصْ ٕ٘ٛدٔ .ف ْٟٛثٙذس خـه دس دي ٌؼششؽٔ ،شقبلجب حُٕ ٘ٚموُ چٙوذ ٚػٟوي ،سٚؽ ٞوبي سؼٕيوـ ووبال ٚ
ٔشلذي حُٕ ٘ٚمُ چٙذ ٚػٟي سا دس لبِت وٛٙا٘ؼي ٖٛحُٕ ٘ٚمُ چٙذ ٚػٟي ػبصٔبٖ ُّٔ سقشيف  ٚايٗ ػبصٔبٖ ٔمشسار ػذيذ كذٚس اػٙبد حُٕ ٘ٚمُ چٙوذٚػٟي
سا اص طا٘ٛي ٝػبَ  1992ث ٝاػشا ٌزاسد ٜاػز .دٚساٖ ػ ًٙسحٕيّي ٔ ٚـىالر ٔشسجظ آٖ ثب حُٕ ٘ٚمُ  ٚثخلٛف خشٚع خشٔـٟش  ٚثٙذس أبْ خٕيٙوي ثو ٝفٙوٛاٖ
سٟٙب ثٙبدس سيّي وـٛس دس آٖ ثش ،ٝٞاص چشخ ٝحُٕ ٘ٚمُ ثيٗ إِّّي اطشار خٛد سا سب و ٖٛٙثش حُٕ ٘ٚمُ سيّي ث ٝفٛٙاٖ يىي اص دبيٞ ٝوبي حٕوُ ٘ٚموُ چٙوذٚػٟي
ٌزاسد ٜاػز.
ػٕٟٛسي اػالٔي ايشاٖ ثب ٔـىالسي دس صٔي ٝٙحُٕ ٘ٚمُ چٙذ ٚػٟي ٔٛاػ ٝاػز و ٝثخـي اص آٖ ث ٝفذْ ػشٔبيٌ ٝزاسي الصْ ٚ ٚػٛد سٍٙٙبٞبي لب٘٘ٛي
ثبص ٔي ٌشدد ،ايٗ دس حبِي اػز و ٝحُٕ ٘ٚمُ دسيبيي وـٛس ثب داسا ثٛدٖ ثضسٌششيٗ ٘بٌٚبٖ دسيبيي دس خبٚسٔيب٘ ،ٝحذٚد  50%اص حٕوُ ٘ٚموُ ووب٘شيٙشي سا دس ػوبَ
 1384ث ٝفٟذ ٜداؿز  ٚاص يه ٔيّيٞ 400 ٚ ٖٛضاسوب٘شيٙش ثبسٌيشي  ٚسخّي ٝؿذ ٜدس ثٙبدس وـٛس فمظ ٞ 27ضاس وب٘شيٙش سٛػظ ٘بٌٚبٖ سيّي حُٕ ؿذ .دس ٚالـ ث ٝسغٓ
آ٘ى٘ ٝبٌٚبٖ ّٔي دسيبيي حُٕ حذٚد  50%اص حُٕ ٘ٚمُ وب٘شيٙشي سا ث ٝفٟذ ٜداؿز٘ ،بٌٚبٖ سيّي فمظ  2%دسحُٕ ٘ٚمُ وب٘شيٙشػٟيٓ ثٛد و ٝثب سٛػو ٝثؤ ٝضيوز
ٞبي حُٕ ٘ٚمُ سيّي ضشٚسر داسد ايٗ ٘ٛؿ اص حُٕ ٘ٚمُ سٛػق ٝيبثذ.
افضايؾ ٔيضاٖ سِٛيذ وبال  ٚخذٔبر دس ٞش ٚاحذي سِٛيذي  ٚخذٔبسي اص د ٚعشيك أىبٖ دزيش اػوز :ا ،َٚاص عشيوك ػوشٔبيٌ ٝوزاسي ػذيوذ دس ايؼوبد ٚ
افضايؾ فٛأُ سِٛيذ؛ د ،ْٚافضايؾ ثٟشٚ ٜسي دس فٛأُ سِٛيذي ٔٛػٛدٔ .ـىُ فٕذ ٜوـٛسٞبي دس حبَ سٛػق ٝوٕجٛد دػششػي ثٙٔ ٝبثـ ػشٔبيٛٔ ٝسد ٘يوبص ثوشاي
سٛػق ٝؽشفيز ٞبي سِٛيذي اػز .سؼشثٞ ٝبي وـٛسٞبي ديـشفش ٝكٙقشي ٘ـبٖ ٔي دٞذ ايؼبد سٚؽ ٞبي اػشب٘ذاسد ثشاي ا٘ذاصٌ ٜيشي ثٟشٚ ٜسي  ٚاسسمبي آٖ ووٓ
ٞضي ٝٙسشيٗ سٚؽ ثشاي افضايؾ سِٛيذ ٚخذٔبر ثذ ٖٚػشٔبيٌ ٝزاسي ٔؼشميٓ دس فشآيٙذ سِٛيذ  ٚيب اساي ٝخذٔبر اػز .إٞيز ثٟشٚ ٜسي ثٚ ٝيظ ٜدس كٙبيـ صيشثٙوبيي
ٔ ٚبدس ٘ؾيش سا ٜآ ،ٗٞاسسجبعي ٔؼشميٓ ثب فشايٙذ سِٛيذ وبال  ٚخذٔبر دس وـٛس داسد .اعالؿ سػب٘ي  ٚاػشفبدٙٔ ٜبػت اص فٙبٚسي اعالفبر دس كٙقز حُٕ ٘ٚمُ سيّوي
ثٟجٛد ثٟشٚ ٜسي سا دس دي خٛاٞذ داؿز.
وقاط قًت حمل يوقل ریلی کشًر
 أىبٖ ثبسٌيشي  ٚحُٕ حذالُ  120وب٘شيٙش ثيؼز فٛسي ث ٝاصاء ٞش لغبس.
 دس ٔمبيؼ ٝثب حُٕ ٘ٚمُ ػبد ٜاي ث ٝدِيُ حُٕ ا٘جٞ ٜٛضي ٝٙوشاي ٝػبث ٝػبيي وبال ٔي سٛا٘ذ وٕشش ثبؿذ.

 دس ٔمبيؼ ٝثب حُٕ ٘ٚمُ ػبد ٜاي ثشاي حُٕ  120دػشٍب ٜوب٘شيٙش ثيٗ ثٙذس فجبع  ٚسٟشاٖ حذٚد ؿلز ٞضاس ِيشش وٕشش ػٛخز ٔلوش ٔوي
ؿٛد.
 دس كٛسر سغييش سٚؽ فقّي ػيش  ٚحشوز لغبسٞب  ٚافغبي اِٛٚيز ث ٝحشوز لغبسٞبي ثبسي دس ٔمبيؼ ٝثب حُٕ ٘ٚمُ ػبد ٜاي دس ٔذر صٔوبٖ
وٕششي ٔحٕ ِٝٛدس ٔملذ سحٛيُ ٔي ؿٛد.
 ث ٝدِيُ وٕشش ٔلش وشدٖ ػٛخز ،آاليٙذٌي وٕششي ثش ٔحيظ صيؼز سحٕيُ ٔي وٙذ.
 ث ٝاصاء ٞش لغبس حبُٔ  120دػشٍب ٜوب٘شيٙش ثبس سشافيه ػبد ٜاي ث ٝسٙبػت وبٞؾ ٔي يبثذ.
ٚ ػٛد ضشيت ٔٙبػت ايٕٙي ٘ ٚمؾ حُٕ ٘ٚمُ سيّي دس وبٞؾ سلبدفبر ػبد ٜاي.
● وقاط ضعف حمل يوقل ریلی کشًر در شزایط فعلی
ٌ شا٘شش ثٛدٖ ٞضي ٝٙحُٕ ٘ٚمُ سيّي دس ؿشايظ فقّي دس ٔمبيؼ ٝثب حُٕ ٘ٚمُ ػبد ٜاي.
 عٛال٘ي سش ثٛدٖ ٔذر صٔبٖ حُٕ وبال دس ؿشايظ فقّي دس ٔمبيؼ ٝثب حُٕ ٘ٚمُ ػبد ٜاي.
 ثي اعالفي كبحجبٖ وبال اص ثش٘بٔ ٝػيش  ٚحشوز وبال.
 فذْ أىبٖ ثش٘بٔ ٝسيضي كبحجبٖ وبال ػٟز دسيبفز وبال دس ٔملذ
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