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چكيدٌ
ييت كٜآٝسي ث٢ؼٜــٞا ٙيىي اص ًبسًــشد١ب ي اكْي حْ٘ ٛ ٝوْ ٗحؼٞة ٕ يؿٞدٛ .وؾ كٜآٝسي دس ث٢جٞد
اٗــشٝصٗ ٟذ س
ػٌ٘ٔشد  ٝدس٢ٛبيت ٗٞكويت كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ،ا٘١يت كٞهبٓؼبد١بي داسد .سؿذ  ٝتٞػؼ ٠كشاُيش كٜبيغ ٗختٔق  ٝثٞ٢يظٟ
ييت كٜآٝسي ثب جؼتج ٞي ٞ١ؿٜ٘ذا ٕ ٠ٛيتٞاٜٛذ
تٞػؼ ٠كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ دس ساػتبي ٞٛآٝسي ٗيجبؿذ .دس ٛتيجٗ ٠ذ س
تؾيیسات ١ذكذاس دس تٞاٛب يی١بي حْ٘ ٛ ٝوْ ثٞجٞد آٝسٛذ .ثذي ٚتشتيت ثٜ٘٢ظٞس دػتيبثی ث ٠ا١ذاكی اصهجيْ ًب١ؾ ١ضي٠ٜ
١بي حْ٘ ٛ ٝوْ ،اكضايؾ ًبسايی ػبٗب٢٢ٛبي حْ٘ ٛ ٝوْ؛ ثبصِٛشي دس سٝؿ٢بي ًبسي ٗٞجٞد ضشٝسي ثٞد ٝ ٟتالؽ
ييت ف ٙآٝسي اص ٞٛآٝسي ثشاي ث٢جٞد  ٝاكالح سٝؿ٢بي ًبسي اص ا ٖ١اٗٞس حْ٘
١ذكٜ٘ذ  ٝثشٛبٗ٢ذاس دسج٢ت ث٢شُٟيشي ٗذ س
ييت حْ٘ ٛ ٝوْ،
ييت ف ٙآٝسي دس كش آيٛذ١ب ي ٗذ س
ٛ ٝوْ ٗحؼٞة ٕ يؿٞد .ثٜبثشايٞٗ ٚضٞع سا١جشدي ً ٖ٢ٗ ٝبسثشد ٗذ س
ٞٛآٝسي اػت ًٞٗ ٠جت ٕيؿٞد دعت اٛذسًبسا ٙكٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ػٌ٘ٔشد خٞد سا ث٢جٞد ثخـيذ ٝ ٟاص عش يم ًبسثشد ٗٞحش
ف ٙآٝسي ث ٠ايجبد ٞٛآٝسي ثپشداصٛذ.
ييت كٜآٝسي ٞٛ ،آٝسي  ،حْ٘ ٛ ٝوْ ،تشاكيي ،ػبٗب٢٢ٛبي ٞ١ؿٜ٘ذ .
ياژٌَاي كليديٗ :ذ س

 -1مقدمٍ
ػبٗب ٠ٛحْ٘ ٛ ٝوْ اٗشٝص ٟث٢ؼٜٞا ٙيي ي اص اثضاس١ب ي ثؼيبس ٗ ٖ٢تٞػؼ ٠كشاُيش  ٝپبيذاسٛ ،وؾ  ٝجبيِبٝ ٟيظ١بي دس ًـٞس
داسد .ث٢جٞد ٞٛآٝسي دس كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ  ،ػجت ايجبد ثؼتش الصٕ ثشاي تؼبْٗ تخلل٢بي ٗختٔق ً ٝبس ُش١ٝی ٗيِشدد .دس
ٛتيج ٠عشح ،ثشٛبٗ٢شيضي ،اجشا ٛ ٝظبست ثش ػٌ٘ٔشد كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ث٠كٞستی ٜٗؼجٖتش اٛجبٕ ٗيِشدد .اُشچٗ ٠يضا ٙدػت
يبثی ث ٠آ ،ٙسٗض ٗٞكويت  ٝػٌ٘ٔشد ثشتش  ٝث٢تش حْ٘ ٛ ٝوْ تٔوــی ٗيـٞد؛ اٗب ثبيذ تٞج ٠داؿت ً ٠ايً ٠ِٜٛٞبسًشد١ب پبيذاس
ٛيؼت .پغ ًؼت ًبسًشد١بيی ًُ ٠زسا ثبؿذ ٘ٛيتٞاٛذ ثشا ي كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ٗٞحش ٝاهغ ؿٞد  ٝث ٠آعـاٛی اص ثيٗ ٚيشٝد .دس
ٛتيج ٠ثبيذ دسكذد دػتيبثی ث ٠سا١ی ثشاي ث٢جٞد ٞٛآٝسي دس حْ٘ ٛ ٝوْ ثٞد ً ٠آ٢ٛب سا ث ٠ػ٘ت ًبسًشد١بي پبيذاس ١ذايت ًٜذ.
اٗشٝص ٟثخؾ حْ٘ ٛ ٝوْ ثب حجٖ اٛج ٟٞي اص اعالػبت  ٝداٛؾ سٝثش ٝاػت؛ ً ٠اداس ٝ ٟث٢ش ٟثشداس ي دسػت اص آ ٙث ٠دؿذؿ٠
ييت كٜآٝسي ٗحٞس ،ك ٚآٝسي٢بي ٞٛي ٚسا ث٢ؼٜٞاٙ ٙيس ٝي ٗحشً ٝ ٠ػبْٗ ٗٞحش
اي ثضسٍ ثشا ي ا ي ٙثخؾ تجذيّ ؿذ ٟاػتٗ .ذ س
ييت ك ٚآٝسي داساي كشآيٛذ تّٞيد
دس حيؿشكت ٞٗ ٝكنيت حْ٘ ٛ ٝوْ  ٝؿٔج ٠ثش چبٓـ٢ب ثً ٠بس ٕ يٍيسٛذ  .ثب تٞج ٠ث ٠ايٗ ٠ٌٜذ س
اسصؽ ثب اػتلبد ٟاص داسا يی١بي كٌش ي ٗ ٝجتٚي ثش ك ٚآٝسي٢بي ٞٛي ٚثٞدٟ؛ ٙياصٜٗذ ٗذيشيتی اػت ً ٠ثتٞاٛذ ا ي ٙكش آيٛذ سا
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ييت ١بي ٞٛي ٚثب ػشػت  ٝدهت ثبال اجشا ي كشآيٛذ
ث٢ؼٝٚا٘٢ٗ ٙتش ي ٙػبْٗ تٞاٛبػبص كش آيٛذ ٗذ س
پـتيثبٙي ًٜذ ٗ .ذيشيت كٚآٝسي ـ
ييت كٚآٝسي ثؼيبس ٖٗ٢
ي ي ث٢جٞد ثخؾيد ٟاػت  .ثٜبثشاي ٚچٞٗ ٙٞضٞع پيٛٞذ كٚآٝسي٢بي ٞٛيٗ ٝ ٚذ س
ٞٛآٝسي سا ث٢غٞس چـَ٘س
ثٞدٛ ٝ ٟوؾ كشاٝاٛی دس ث٢جٞد ٞٛآٝسي حْ٘ ٛ ٝوْ ايلب خٞا١ذ ًشدًٞ ،ؿؾ ُشديذ ٟايٞٗ ٚضٞع ٗٞسد ثشسػی ً ٝبٝؽ هشاس ُيشد.

 -2مديريت فىآيري ي حمل ي وقل
سؿذ  ٝتٞػؼ ٠كشاُيش جٞاٗغ ٗختٔق  ٝثٞ٢يظ ٟتٞػؼ ٠كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ دس ساػتبي ٞٛآٝسي ٗيجبؿذ .اٗب اٗشٝص ٟتٞػؼ٠
حْ٘ ٛ ٝوْ خٞد ٗشٝ ٙٞ١جٞد ػٞاْٗ ديِشي اػت ًٗ ٠ب سا ث ٠آ١ ٙذايت ٗيٌٜذ .ثشاي تٞػؼ ٠كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ثبيذ اص
داٛؾ  ٝكٜآٝسي جذيذ اػتلبدً ٟشد .اً ٜٙٞكٜآٝسي ،ثضسُتشي ٚداسايی كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ تٔوی ٗيـٞد ً ٠ثب ثٌ٢بسُيشي
دسػت ٗيتٞاٛذ ٛوؾ ثؼيبس ٗٞحشي دس ٗٞكويت آ ٙايلب ٘ٛبيذٛ.وؾ كٜآٝسي دس ث٢جٞد ػٌ٘ٔشد  ٝدس ٢ٛبيت ٗٞكويت كٜؼت حْ٘
ٛ ٝوْ ،ا٘١يت فساٝاٛی داسد .اٗشٝص ٟثب تٓٞيذ كٜآٝسي ١بي ٞٛي ٚدس كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ثبيذ دس كشآ يٛذ دػت ياةي ث ٠حْ٘ ٛ ٝوْ
ييت كٜآٝسي ،فسآ يٛذ
ايٗ ،ٚاسصاً ٝ ٙبسا ،ث ٠يىي اص ا١ذاف اكْي ٗذيشيت كٜآٝسي دس حْ٘ ٛ ٝوْ تجذيْ ؿٞد .دس ٛتيجٗ ٠ذ س
ُؼتشد١بي اػت ً ٠اٗش ؿٜبػب يی ،ػبصٗبٛذ ٟي  ٝاػتلبد ٟدسػت اص اعالػبت  ٝتجشةيات ٗختٔق سا ٗٞسد تٞج ٠هشاس ٕيد١ذ .ثذيٚ
ييت كٜآٝسي داساي ٛوؾ اػبعي اػت.
تشتيت اػتلبد ٟاص ٞٛآٝسي  ٝكٜآٝسي ١بي ٞٛي ،ٚدس كشآيٛذ ٗذ س
ٛوؾ ٗذيشيت كٜآٝسي دس ٗج٘ٞػ١٠بيی ٘١بٜٛذ كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ًٞٛ ٠آٝسي اص ضشٝسيبت  ٝػبْٗ اكٔی ثبؿذ ،ثؼيبس
ٗ ٝ ٖ٢حؼبع اػت .صيشا ٗذيشيت كٜآٝسي ٗیتٞاٛذ تٞاٛبيی ،اػتؼذاد ٞٛ ٝآٝسي سا دس اكشاد ٗختٔق ايجبد  ٝتـٞين ًٜذ .دس ايٚ
ييت كٜآٝسي دس كٜؼت حْ٘ ٙ ٝهْ ،كشآيٛذ ي پٞاي ثشاي ث٢جٞد ثخؾيد ٙث ٠سٛٝذ تٞػؼ ٠خذٗبت حْ٘ ٝ
ساػتب ٗيتٞاُ ٙلت ٗذ س
ٛوْ اػتٗ .ذيشيت كٜآٝسي دس كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ؿٌْ جذيذي اص چِِٛٞی ثٌ٢بسُيشي ٘١ضٗبٗ ٙذيشيت  ٝكٜآٝسي دس حْ٘
داٛؾ ٝ
ٛ ٝوْ اػت .ثٜبثشايٗ ٚذيشيت كٜآٝسي دس كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ كشآيٜذي اػت ً ٠ثٗ ٠تٓٞيب ٙحْ٘ ٛ ٝوْ دس ؿٜبػبيی
تجذيْ اعالػبت ٗ ٝ ٖ٢تخللیً٘ ،ي ٗيٌٜذ .اي ٚػبختبس د١ی ث ٠كٜآٝسي دس كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ػجت ًبسايی  ٝاحش ثخؾ
ؿذ ٙكشآيٜذ١بي يبدُيشي پٞيب ،ثشٛبٗ٢شيضي سا١جشدي  ٝتل٘يِ٘يشي ٗيـٞد .
ثب تٞج ٠ث ٠اي ٠ٌٜحْ٘ ٛ ٝوْ پذيذٟاي ٛبؿی اص جبث٢جبيی اٛؼبً ،ٙبال  ٝخٞدس ٝاص ٛوغ٠اي ثٛ ٠وغ ٠ديِش اػت .تل٘يٖ
ُيشي دسػت دس ً٘تشي ٚصٗبٞ٘١ ،ٙاس ٟاص ٗ٘٢تشي ٚدؿذؿ٢٢بي دػتبٛذسًبسا ٙثخؾ حْ٘ ٛ ٝوْ اػت .دس اي ٚساػتب ١ذف
اػبػی ٗذيشيت كٜآٝسي دس كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ثً ٠بس ثشد ٙسٝؽ١ب  ٝاهذاٗبتی ثشاي اػتلبد ٟث٢ي ٝ ٠ٜثيـي ٠ٜاص اٌٗبٛبت ٝ
تبػيؼبت ٗٞجٞد اػت .دس ايٗ ٚيبٗ ،ٙذيشيت كٜآٝسي ،ثب ً٘ي كشآيٜذ١بي ٗختٔق ً ٝبسثشد كٜآٝسي ١بي ٞٛي ٚدسج٢ت تحون
ا١ذاف حْ٘ ٛ ٝوْٗ ،يتٞاٛذ ثب ايجب ٗحيظ پٞيب  ٝداٛؾ ٗحٞس ،تل٘ی ٕ ُيشٛذُب ٙاي ٚكٜؼت سا دس كشآيٜذ تل٘يٖ ُيشي دس
خلٞف ُشدآٝسي ٜٗبثغ ،اساي ٠ساٌ١بس١ب ُ ٝضيٜؾ ث٢تشي ٚساٌ١بس ً٘ي ًٜذ .
ثب تٞج ٠ثٗ ٠حذٝديت ٜٗبثغ دس دػتشع ،ة ٛ ٟظش ٗیسػذ ت٢ٜب سا ٟثشخٞسد ًبسؿٜبػب ٠ٛثب ٗؼبئْ حْ٘ ٛ ٝوْ ،اػتلبد ٟاص
١بي ٞٛي ٚ؛ تل٘ي٘بت
ٗذيشيت كٜآٝسي دس كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ اػتٗ .تخللب ٙكٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ثبيذ ثب تٌي ٠ثش كٜآٝسي
ٗؼوٓٞتش دس ٗٞضٞػ٢بي ٗ ٝ ٖ٢ث٢جٞد ػٌ٘ٔشد١بي ٗجتٜی ثش كٜآٝسي سا پی دا ًٜٜذ .اًٗ ٜٙٞذيشيت كٜآٝسي دس كٜؼت حْ٘ ٝ

ٛوْ ث ٠يي ضشٝست اٌٛبس ٛبپزيش تجذيْ ؿذ ٟاػت .دس عاٗب١ ٠ٛبي ٞٛيٗ ٚذيشيت كٜآٝسي اػتلبد ٟث٢ي ٠ٜاص اٌٗبٛبت ٗٞجٞد ٝ
كٜآٝسي ١بي سٝص ،اص ا١ذاف آ ٙاػت .اػتلبدٗ ٟذيشيت كٜآٝسي اص كٜآٝسي دس كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ٗو٘٢ٗ ٠ٓٞی اػت ً٠
اص اثؼبد ُٛٞبُ ٙٞجبي ثشسػی داسد  .ثٜبثشاي ٚدس كٞست اػتلبد ٟدسػت اص ٗذيشيت كٜآٝسي ثؼيبس ي اص ٗـٌالت حْ٘ ٛ ٝوْ
سكغ ُشديذٗ ٝ ٟذيشيت كٜآٝسي ٗيتٞاٛذ ث ٠كٞست يي سا١جشد ٗٞحش ثشاي كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ًبسثشد داؿت ٠ثبؿذ.
ٗذيشيت كٜآٝسي ،اٗشٝص ػخت ٛيبصٜٗذ كٜآٝسي ١بي ٞٛي ٝ ٚؿٜبخت ٗيضا ٙتأحيشُزاسي ١ش يي اص ٗو٢٢ٓٞبي كٚ

آٝسي دس كشآيٜذ ثشٛبٗ٢شيضي  ٝتل٘يِ٘يشي اػت

 .دس اي ٚساػتب  ،ا١ذاف ٢ٛبيی ٗذيشيت كٜآٝسي  ،استوبي هبثٔيت٢ب ،

تٞاٛبيي٢ب  ٝسكغ ٗـٌالت كٜآٝسا ٠ٛكٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ اػتٗ .ذيشيت كٜآٝسي دس حْ٘ ٛ ٝوْ  ،دسٝاهغ ٗذيشيت عاٗب٢ٛبي اػت
ً ٠خٔنً ،ؼت  ٝثً٠بسُيشي كٜآٝسي سا ٌٗ٘ٗ ٚیػبصد٘١ .چٜي ٚؿبْٗ ٗؼئٓٞيتی اػت ً ٠اي ٚكؼبٓيت١ب سا دس ٗؼيش خذٗت
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 ٝثشآٝسدٟػبصي ٛيبص١بي ٗشدٕ هشاس ٗید١ذ  .ثشاي ٛيْ ث ٠اي١ ٚذف ،كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ًـٞس ٛيبصٜٗذ عاٗب١ ٠ٛبيی ًبسا ث٠
ٜٗظٞس خذٗت د١ی ث ٠ثخؾ حْ٘ ٛ ٝوْ  ٝاص عشكی ٗذيشيت ٜٗبػت اي ٚع اٗب١ ٠ٛب اػت  .اي ٖ٢ٗ ٚاص عشين ايجبد
ٗذيشيت كٜآٝسي دس كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ اٌٗبٛپزيش اػت.
 -3مديريت فىآيري ي وًآيري در حمل ي وقل
 ٖ١اً ٜٙٞيٌی اص ٗؼبئْ ٗٗ ٖ٢ذيشيت ؿ٢شي ً ٠اًخش ؿ٢ش١بي ثضسٍ دٛيب ثب آٞٗ ٙاج١ ٠ؼتٜذٗ ،ؼئٔ ٠تشاكيي ٛ ٝحٟٞ
ي خذٗبت حْ٘ ٛ ٝوْ اػت .ثب اكضايؾ سٝصاكض ٙٝؿ٘بس خٞدس١ٝب ٗ ٝحذٝديت٢بي ٗٞجٞد ثشاي ػبخت ُزسُب٢١بي جذيذ ،ثش
اسا ٟ
دؿٞاسي٢بي حْ ايٗ ٚـٌْ اكضٝد ٟؿذ ٟاػت  .پيبٗذ١بي آ ٙث ٠ؿٌْ اكضايؾ صٗب ٙػلش١ب ،اتالف ٝهت  ٠٘١سٝص ٟؿ٢شٛٝذا،ٙ
كـبس١ب ٛ ٝبساحتي٢بي ػلجی ٛبؿی اص سا ٟثٜذا٢ٛبي عٞالٛی ٗذت  ٝاص ٘٢ٗ ٠٘١تش ،آٓٞدُی ٞ١ا ،صٛذُی ػبًٜب ٙؿ٢ش١بي ثضسٍ
دؽاسي٢بي ػذيذ١بي ٗٞاجً ٠شد ٟاػت .آٛچ ٠ػبٗب ٠ٛحْ٘ ٛ ٝوْ اٗشٝص ٟث ٠آٛ ٙيبص داسد يي ٗذيشيت حايذاس  ٝكٜآٝسي٢بي
سا ثب ٝ
ٞٛآٝسي ث٢ؼٜٞا ٙاكْ
ٞٛي ٚاػت .ػشػت تـييشات  ٝدُشُٛٞی دس كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ اص حذ تلٞس كشاتش سكت ،٠ث٢ُٛٞ ٠بي ً٠
اػبػی  ٝاص ػٞاْٗ ٗ ٖ٢پٞيبيی آٛؼت.
ثذي ٚتشتيت سؿذ  ٝتٞػؼ ٠كشاُيش كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ دس ساػتبي ٞٛآٝسي ٗيجبؿذ .ثشاي تٞػؼ ٠كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ثبيذ اص
داٛؾ  ٝكٜآٝسي ١بي ٞٛي ٚث٢شُ ٟشكت ،ث ٠عٞسيٌ ٠دس آٞٛ ٙآٝسي  ٝخالهيت ٝجٞد داؿت ٠ثبؿذ .ثٜبثشاي ٚكٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ
ثشاي دػتيبثی ثٞٛ ٠آٝسيٛ ،يبصٜٗذ ايجبد اٛذيـ٢٢بي ٞٛي ٝ ٚخالم اػت .ثذي ٚتشتيت سهبثتی ؿذٗ ٙحيظ حْ٘ ٛ ٝوْ  ،ايجبد
دُشُٛٞی دس ٗحيظ  ٝتحُ ّٞؼتشد ٟدس حٞص ٟكٜآٝسي  ٝتؼ٢يْ  ٝتؼشيغ دس آ ٙسا ضشٝسي ٗيٌٜذ دس ٛتيجٞٗ ٠ضٞع سا١جشدي
ييتٞٛ ،آٝس ي اػت؛ ًٞٗ ٠جت ٕ يؿٞد كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ػٌ٘ٔشد خٞد سا
ييت كٜآٝسي دس كشآ يٛذ١ب ي ٗذ س
ً ٖ٢ٗ ٝبسثشد ٗذ س

استوب ثخـٜذ .صيشا اػبع پٞيبيی  ٝپبيذاسي دس حْ٘ ٛ ٝوْ ،ث٢شٞ١سي دس كٌش  ٝاٛذيـ ٠اػت .ثٌ٢بسُيشي اكٗ ّٞذيشيت كٜآٝسي
دس كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ػجت ٗيِشدد ً ٠اص اي ٚعشين ثتٞاٜٛذ ٞٛآٝسي ،پٞيبيی  ٝپبيذاس ثشاي كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ايـجبد ٘ٛبيٜذ.
ٞٛآٝسيٗ ،لٗٞ٢ی ًٔيذي اػت ً ٠اٗشٝص ٟاص آ ٙث٢ؼٜٞاٗ ٙحٞس دػت آٝسد١بي ٗ ٖ٢دس ػذ ٟثيؼت  ٝيٌٖ يبد ٗيـٞد.
كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ  ،ثبيذ اهذإ ث ٠اسصيبثی ٗجذد خذٗبت  ٝػ٘ٔيبت خٞد ًشد ٟتب كشٞٛ َٜ١آٝسي سا ثٝ ٠جٞد آٝسد .اي ٚثبصثيٜی
ٗجذد ا١ذاف كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ  ،ثذي ٚدٓيْ كٞست ٗيِيشد ً ٠ايجبد كشٞٛ َٜ١آٝسي دس دس ٙٝكٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ  ،ث٢تشيٚ
تض٘يٜی اػت ً ٠ثتٞاٛذ دس ٗحيغی ً ٠ث٢ؼشػت ث ٠پيؾ سكت ٝ ٠دُشُٗ ٙٞيـٛٞذ  ،پبيذاس ث٘بٛذ٘١ .چٜي ٚايجبد كشٞٛ َٜ١آٝسي
ث٢تشي ٚتض٘ي ٚثشاي ثوب  ٝپبيذاسي دس ج٢ب ٙاٗشٝص اػتٞٛ .آٝسي كش آ يٜذي پيچيذ ٟاػت ً ٠كؼبٓيت٢بي آ ،ٙاجضاي ٗتؼذدي سا
ٗيغٔجذ  ٝاي ٚاجضا سٝاثغی پيچيذ ٟثب  ٖ١داسٛذ ٝ .جٞد اي ٚسٝاثظ پيچيذ ، ٟحْ٘ ٛ ٝوْ سا ٗٔضٕ ٗيؼبصد ً ٠ثٞٛ ٠اٝسي ديذُب١ی
ٜٗبػت داؿت ٠ثبؽد .ثٜبثشاي٘٢ٗ ٚتشيٝ ٚيظُی ٞٛاٝسي دس حْ٘ ٛ ٝوْ ،تٓٞيذ ،اٛتـبس ً ٝبسثشد ك ٚآٝسي اػت  .ثٜبثشايٝ ٚيظُی
اكٔی ٞٛاٝسي ،تٞاٛبيی  ٝپٞيبيی اجضاي آ ٙدس تٓٞيذ  ٝاٛتـبس كٚآٝسي٢بيی اػت ً ٠دس كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ اسصؽ اهتلبدي داسٛذ.
ةًبسُيشي داٛؾ٘٢ٗ ،تشي ٚػبْٗ اكضايؾ تٞاٙ
ٝيظُي٢بي تٞاٛبيی  ٝپٞيبيي اص ٗ٘٢تشيٝ ٚيظُي٢بي ٞٛآٝسي اػت  .خٔن ٟ ٝ
سهبثتی كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ اػت .دس حويوت يبدُيشي ٗ٘٢تشي ٚػبص ً ٝبس اٛجبؿت داٛؾٞٛ ،آٝسي  ٝسؿذ اػت  .اي ٚداٛؾ دس
كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ثٞجٞد ٗيآيذ  ٝتؼبْٗ آ٢ٛب ثب ديِش ػبصٗب٢ٛب ٛ ،وؾ ثؼيبس ٗ٘٢ی دس كشآيٜذ خٔن  ٝاٛتـبس داٛؾ ايلب ٗی ًٜذ.
ي ٝاًبٝي ٕيًٜٜذ ٝ
ي جٞاٛت كٌش ي خٞد ث٢شُ ٟشكتٟ ،٠ةخٞة
اػبػب ٞٛآٝسا ،ٙثشاي ٗٞاج ٠٢ثب اي ٚپيچيذُی دس حْ٘ ٛ ٝوْ اص ًْٟ
ػپغ ث ٠ثشسعي ؿ٘ـبس ث٢شِ١يشا ٙاحتٖـاّي ا يٞٛ ٙآٝس ي ،ثٙ ٠ياص١ب ي آ٢ٛب  ٝث ٠اسصؿ ٠ـا يی ً ٠آ ٠ٛـا ثشا ي ا يٞٛ ٙآٝس ي مـا يٜٓذ
ي ػبدٗ ٝ ٟت٘شًض ثبؿذ  ٝكوظ يى ًبس سا
ٕيپشداصٛذ .ثشاي ا ي ٠ٌٛيى ٞٛآٝس ي دس حْ٘ ٛ ٝوْ ثتٞاٛذ ٗٞحش ثبؿذ دس دسج ٠ا ّٝثب د
ي اي ٙكٞست ٗٞجت ػشدسُٖي اػتلبدًٜٜ ٟذُب ٙاص خذٗبت حْ٘ ٛ ٝوْ ٕيؿٞد.
يا دس ؽ س
اٛجبٕ د١ذ ص س
ي ٙيػتٜذ  ٟ .يچ ًغ  ٖٛيتٞاٛذ حيؽ
ٞٛآٝسي ٟــا ي ٗٞحش ٞٗ ٝكن دس حْ٘ ٛ ٝوْ دس آؿبص ًبس ًٞچي ١ؼتٜذ  ٝاػشاهإٓ ص
ٍسًٞ ٟٝچيً ،ؼت
ُٞيی ًٜذ ً ٠آ اي يى ٞٛآٝس ي دس حْ٘ ٛ ٝوْ ث ٠يى ٗٞكنيـت ؿِشف ٜٗجش ٕ يؿٞد اي كوظ دس يى ـ
ي دس كٜآٝس ي ٝ
ي ١ذف اص آ ٙا يجبد يى سٝؽ جذ د
ي دس يى ٞٛآٝس ي اُش ٛتب يد ًٞچي  ٖ١ث ٠دػت آ يد ،ثبص ثب د
ٗٞكنيت ٕي٘ٛب د
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ٍ ٠ٛٝتؾيیس  ٝتحّٞ
يي  ٝػٜتي اٛجبٕ اٗٞس دس كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ١ ٝش ـ
كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ثبؿذ .ثٜـبثشاي ٚتشى سٝؿ ٠ـا ي هذ ٕ
ي سٝؿ٢ب ،كش آيٛذ١ب ٢ٗ ٝبست٢ب يی اػت ً ٠ج٢ت تجذ يّ ٜٗبثغ ث٠
دس كٚآٝسي سا ٛـٞآٝسي حْ٘ ٛ ٝوْ ُٞيٜذ ٠ً ،دس ثشداسٛذًْٟ ٟ
خذٗبت حْ٘ ٛ ٝوْ ثٌبس ُشكتٕ ٠يؿٛٞذ.
ي
ي ي تلٌشات جذ د
ثش اي ٚاػــبع ٞٛآٝسي دس حْ٘ ٛ ٝوْ ػْ٘ي ػبخت ٚاٛذ يؿ ٝ ٠كٌش آ ٙاػتٞٛ .آٝس ي ث٘٢ؼٚي ثً ٠بسٍس
ي اٛجبٕ ًبس١ب دس حْ٘ ٛ ٝوْ ثبؿذ .دس ٛتيجٞٛ ٠آٝسي
ٛبؽي اص خالميت اػت ًٕ ٠يتٞاٛذ ث٢لٞست يى خذٗت  ٝ ٞٛاي ساًٟبس جذ د
دس حْ٘ ٛ ٝوْ ثٗ ٠ؼٜب ي ًبسثشدي ػــبخت ٚآ ٙاكٌبس تبص ٞٛ ٝ ٟدس حْ٘ ٛ ٝوْ اػت .دس ٝاهغ ٞٛآٝس ي دس حْ٘ ٛ ٝوْ كشآيٛذ ي
اػت ً ٠اص عش يم آ ،ٙكٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ٗـٌالت ٗٞجٞد سا ؿٜبػب يی ًشد ،ٟػپغ كؼبال ٠ٛكٜآٝسي٢بي ٞٛي ٚسا ثشاي حْ آ٢ٛب
ةًبسُيشي  ٝاػتلبدٜٗ ٟبػت اص ٗتخللب ٝ ٙاثضاس١بي تخللی الصٕ
ثً ٠بس ٕيٍيسد  .ثذي ٚتشتيت كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ اص عشين ٟ
 ٝثٞ٢يظٞٛ ٟآٝسي ،اٌٗب ٙاػتلبد ٟاص اي ٚكٜآٝسي٢بي ٞٛي ٚسا كشاٗ ٖ١يآٝسٛذ.
ٞٛآٝسي كشآيٜذ اخز ايذ  ٟخالم  ٝتجذيْ آ ٙث ٠خذٗبت  ٝسٝؿ٢بي جذيذ ػ٘ٔيبت اػت[  .]1ػبصٗب٢ٛب ثب ٞٛآٝسي ٗيتٞاٜٛذ
صٗي ٠ٜتٓٞيذ داٛؾ  ٝك ٖ٢سا كشا ٖ١آٝس ٛذ  ٝثب ثبٜٓذٞ٘ٛ ٟدً ٙبسًٜبٗ ٙيتٞاٜٛذ ث ٠ث٢شٞ١سي الصٕ دػت يبثٜذ[  .]2ثش ٘١يٗ ٚجٜب
ٞٛآٝسي دس حْ٘ ٛ ٝوْ ثٌ٢بسُيشي ايذ٢١بي ٞٛيٛ ٚبؿی اص خالهــيت دس كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ اػت ًٗ ٠يتٞاٛذ يي خذٗبت
جذيذ ٞٛ ٝيٜی اساي٘ٛ ٠بيذ .دس ٛتيجٞٛ ٠آٝسي دس حْ٘ ٛ ٝوْ كشآيــٜذ ادساى يب ايجبد داٛـؾ
آ ٙث ٠خذٗـبت ٞٛي ٚيب ث٢جٞد ي اكـتٗ ٠يجبؿذ .ثٜبثشاي ٚكش َٜ١حْ٘ ٛ ٝؤی ً ٠دس آٙ

 ٝكٜآٝسي ١بي ٗشثٞط  ٝتـجذيْ

ٞٛآٝسي اسصؽ تٔوی ؿٞد ،اص ٗ٘٢تشيٚ

ػٜبكش ٗذيشيت كٜآٝسي دس كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ اػت .
ييت كٜآٝسي ث٢ؼٜٞا ٙيىي اص ًبسًشد١ب ي اكْي حْ٘ ٛ ٝوْ ٗحؼٞة ؿذ ٝ ٟاص عش يم ًبسثشد ٗٞحش كٜآٝسي ث٠
اٗشٝصٗ ٟذ س
ايجبد  ٝتٞػؼٞٛ ٠آٝس ي ٗیپشداصٛذ .دس اي ٚساػتبٗ ،تخللب ٙحْ٘ ٛ ٝوْ ثبيذ ثش ٗجٜب ي كشآ يٛذ١ب ٢ٗ ٝبست٢ب ي ٝيظٟ؛ ٞٛآٝسي ٝ
ي سا ةياصٗب يٛذ ٗ .ذيشيت كٜآٝسي دس حْ٘ ٛ ٝوْ سٝيٌشد ٛظبٜٗ٘ذ دػتيبثی  ٝاػتلبد ٟاص
ييتي  ٝسٝؿ٢بي جذ د
اهذاٗبت ٗذ س
داٛؾ ،آٗٞخت٢٢ب  ٝكٜآٝسي٢بي ٞٛي ٚدس كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ اػت ؛ ً ٠دس ٢ٛبيت ث ٠ث٢جٞد تل٘يِ٘يشي ،اٛؼغبف پزيشي ثيـتش،
اكضايؾ ث٢شٞ١سي ،ايجبد كشكت٢بي جذيذ ً ٝب١ؾ ١ضي ٠ٜكٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ً٘ي ٗيٌٜذ.
يً ،بسثشد ٞ١ؿٜ٘ذا ٠ٛكٜآٝسي ثشا ي ٗوبكذ ٞٛآٝس ي
اي ٖ٢ٗ ٙاص عشين ًؼت هبثٔيت٢ب  ٝتٞاٛبيي٢بي الصٕ ثشا ي ا يجبد ت٘ب ص
ي اػت ٞٛ .آٝسي دس كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ٕ يتٞاٛذ ٛبؽي اص ٛجٞؽ اكشاد  ٝتشاٝؿبت كٌشي آ٢ٛب ثبؿذ .دس ٛتيجٞٛ ٠آٝسي دس
اٌٗبٛپز س
حْ٘ ٛ ٝوْ ةيؿتش اص آ ٠ٌٛيى ٞ١ؽ ػشؿبس ٛ ٝجٞؽ ؿخق يتي ثبؿذ ،يى ؽي ٟٝػْ٘ اػت  .ثٜبثشايٗ ٚذ يسا ٙثب جؼتج ٞي
ٞ١ؿٜ٘ذإ ٠ٛيتٞاٜٛذ تؾيیسات ١ذكذاس دس تٞاٛبيی١بي كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ثٞجٞد آٝسٛذ .كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ثشاي پٞيبيیٛ ،يبصٜٗذ
اٛذيـ٢٢بي ٛ ٝ ٞٛظشات تبصٗ ٟيجبؿذ .اص ٗ٘٢تشي ٚػٞاْٗ تؼ٢يْ  ٝتوٞيت تٞاٞٛ ٙآٝسي دس حْ٘ ٛ ٝوْ ،ػبختبس ٜٗبػت ثب ا١ذاف
ٗٞسد ٛظش اػت.
پی ثشد ٙث ٠ا٘١يت ٞٛآٝسي ٛ ٝوؾ اػبػی اكشاد خالم دس سؿذ كٜآٝسي١ب ي ٞٛي ٝ ٚتٞػؼ ٠جٞاٗغ ٗٞجت ؿذ ٠ً ٟثب
ثبؿذ ً٠
پيـشكت سٝص اكض ٙٝداٛؾ  ٝكٜآٝسي  ٝجشيبُ ٙؼتشد ٟاعالػبت ،اٗشٝص كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ٛيبصٜٗذ پشٝسؽ اٛؼب٢ٛبيی
ثتٞاٜٛذ ثب خالهيت ٞٛ ٝآٝسي ثب ٗـٌالت سٝثش ٝؿذ ٝ ٟساٌ١بس١بي ٜٗبػت اساي٘ٛ ٠بيٜذ .ثب اي ٚسٝيٌشد١بٛ ،يبص ث ٠توٞيت ٞٛآٝسي ٝ
آكشيٜؾ اكٌبس  ٞٛثشاي سػيذ ٙث ٠حْ٘ ٛ ٝوْ پبيذاس اص ا٘١يت ٝيظ١بي ثشخٞسداس اػت .ثذي٢ی اػت اكضايؾ ٞٛآٝسي دس كٜؼت
حْ٘ ٛ ٝوْ ٗيتٞاٛذ ث ٠استوبي ً٘يت ً ٝيليت خذٗبتً ،ب١ؾ ١ضي٢٢ٜب ،جُٔٞيشي اص اتالف ٜٗبثغ  ٝاكضايؾ ًبسآيی  ٝث٢شٞ١سي
 ٝديِش ٕصيت٢بي پبيذاس حْ٘ ٛ ٝوْ ٜٗجش ُشدد.
اٗشٝصٝ ٟيطٍي ٜٗحلش ث ٠كشد ي ً ٠اص آ ٙثب ػٜٞا ٙػلش كٜآٝسي٢بي ٞٛي ٚايد ٕيًٜٜذٞٛ ،آٝس ي اػت .كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ
ثب ث٢ش١جٞيی اص كٞٛ ٜٙٞآٝسي خٞا١ذ تٞاٛؼت ث ٠عشيوی ًبسآٗذ  ٝاحشثخؾ ث ٠ا١ذاف خٞد ثشػذٞٛ .آٝسي الصٗ ٝ ٠پيؾ دسآٗذ
تٞػؼ ٝ ٠پيـشكت كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ اػت  .اً ٜٙٞكٜآٝسي ث٢ؼٜٞاٜٗ ٙجؼی ثشاي ث٢جٞد ٞٛآٝسي كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ضشٝسي ٝ
حيبتی اػت .ثشاي اي ٠ٌٜكٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ثتٞاٛذ حضٞس ٗؼت٘ش  ٝپبيذاس داؿت ٠ثبؿذ ،ثبيذ حٗ ّٞحٞس
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كؼبٓيت ٘ٛبيذ .ثٜبثشاي ٚآٛچ ٠ً ٠حْ٘ ٛ ٝوْ سا ٗيتٞاٛذ دس كح ٠ٜپٞيب  ٝكؼبّ  ٠ِٛداسد ،داؿت ٚػبٗب٢٢ٛبي ٞٛيٗ ٚذيشيتی

اػت

ييت كٜآٝسي ٝ
ً ٠اص ٞٛآٝسي ٛبؿی ٗيـٞد .اي ٚاٗش جض ة ٝ ٟػئٗ ٠ذيشيت كٜآٝسي ٗيؼش ٘ٛيـٞد .چٜبٛچ ٠دٗ ٝوٗ ٠ٓٞذ س
كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ دسًٜبس  ٖ١هشاس ٍيسٛذ  ،ثب اكضا يؽ ٞٛآٝسي دس حْ٘ ٛ ٝوْ ،تٞاٛبيی ثباليی ثذػت ٗيآيذ؛ ً ٠ا ي ٠ُٛٞ ٙاستوب ٝ
ث٢جٞد دس كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ،تٝػؼ ٠پبيداس ًـٞس سا ث ٠دٛجبّ خٞا١ذ داؿت.

 -4مديريت فىآيري ي مزيتُاي فراگير ي پايدار حمل ي وقل
كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ يٌی اص اجضاي جذاييٜبپزيش صٛذُی اٗشٝص ثٞد ٝ ٟث٢ؼٜٞا ٙيي ي اص ٛيبص١ب ي ثؼيبس ضشٝس ي جبٗؼ ٠اٗشٝصي
ٗٞسد تٞجٝ ٠يظ ٕ ٟيثبؿذ .صٛذُی ٞٛي ٚاٗشٝصي دس كٞست حزف حْ٘ ٛ ٝوْ اص يٌی اص اٛذاٗ٢بي اػبػی  ٝحيبتی خٞد ٗحشٕٝ
ٗيـٞد .آٛچ ٠ً ٠اًخش ٗشدٕ ثب آ ٙػش ً ٝبس داسٛذ ،جبث٢جبيی اػت .دس جبث٢جبيی آٛچ ٠ا٘١يت داسد ،ػبٗب ٠ٛحْ٘ ٛ ٝؤی اػت
ً ٠ػال ٟٝثش ػشػت  ٝجُٔٞيشي اص اتالف ٝهت ،ضبٗ ٚػالٗت  ٝاع٘يٜب ٙػلش  ٖ١ثبؿذ .ثذي ٚتشتيت ػبٗب ٠ٛحْ٘ ٛ ٝوْ اٗشٝصٟ
آٝسي٢ب
ث ٠آٛ ٙيبص داسد يي ٗذيشيت تٞاٛب  ٝپبيذاس اػت .دس ٛتيجٗ ٠ذيشيت٢ب ثب ث٢شٜ٘١ذي اص كٜآٝسيٜٗ ،بػجتشي ٚسٝؿ٢ب ،كٚ
 ٝعشح٢بي حْ٘ ٛٝؤی سا ثشاػبع تجبسة ثٌ٢بس ُشكت ٝ ٠ثشسٝي جشيب ٙتٞػؼ ، ٠تبحيش پبيذاس  ٝكشاُيش ٗيِزاس ٙد .كٜؼت حْ٘ ٝ
ٛوْ دس ت٘بٕي ػغٞح ثب چبٓؾ ثضسٍ ػبصُبس ي پ ٞاي ٗٞاج ٠اػت  .اً ٜٙٞكٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ هبدس خٞا١ذ ثٞد ً ٠هبثْيت ١بي
ي ًٜٜذ ٟكٜآٝسي سا ث ٠خذٗت خٞد دس آٝسد ٝ ٟاص آ ٙدس ساػتب ي ػيٜيت ثخؾيد ٙثٗ ٠ض يت ١بي كشاُيش  ٝپبيذاس اػتلبدٟ
ٗتح س
ًٜٜذ .اٗشٝصٞٛ ،ٟآٝسي اكٔيتشي ٚجض ٗذيشيت كٜآٝسي  ٝاػبع ٗضيت كشاُيش  ٝپبيذاس كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ث٢ـ٘بس ٗيآيذ.
كٜآٝسي ٗ ٝذيشيت آ ،ٙپذيذ ٟجذيذي ٛيؼت .دس دٛيبي اٗشٝص كٜآٝسي يٌی اص ػٞاْٗ تؼييًٜٜ ٚذٞٗ ٟكويت كٜؼت حْ٘
ٛ ٝوْ اػت  .كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ دس تٌبپٞي پيـجشد كٜآٝسي ً ٝؼت ٗضيت١بي سهبثتی ثب تٞػؼ ٝ ٠ثٌبسُيشي كٜآٝسي ١بي ثشتش
اػت .كٜآٝسي ١بي اٗشٝصيٗ ،حيظ جذيذي ايجبد ًشد ٠ً ٟت٘بٕ هبٓج٢بي ػٜتی سا ث ٖ١ ٠صد ٟاػت .كٜآٝسي ١بي پيـشكت ٠ثب
تبًيذ ثش احشثخـی ،اسصؽاكضايی  ٝػشػت ،ج٢ب ٙسا ث ٠ؿذت دُشُ ٙٞػبخت ٠اػت .ػبصٗب٢ٛب ٗتشكذ ١ؼتٜذ تب ًبس١بي ثيـتشي
سا ػشيغتش ،ث٢تش  ٝثب ٜٗبثغ ً٘تشي اٛجبٕ دٜ١ذٗ .ذيشيت كٜآٝسي ث٢ؼٜٞاٗ ٙحٞس ٗحؼٞة ؿذ ٝ ٟث ٠ُٛٞ ٠ػ٘ٔی ثشاي ثوب  ٝسؿذ
كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ مــسٝسي اػتٗ .ذيشيت كٜآٝسي چِِٛٞی عشحشيضي ٗ ٝذيشيت كغ ــآيت٢بي تحوين  ٝتٞػؼ ،٠اٛتن ـاّ
كٜآٝسي ٞٛ ،آٝسي ثشاي دػتيبثی ثٗ ٠ضيت٢بي كشاُيش  ٝپبيذاس دس كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ سا ٗٞسد ثشسػی هشاس ٗید١ذ.
دس دٛيبي ًٜٛٞی ،حْ٘ ٛ ٝوْ اص جبيِب ٟثؼيبس اسصٛذ١بي ثشخٞسداس ؿذ ٟاػت .ث٢غٞسيٌ ٠تلٞس ج٢ب ٙثذ ٙٝحْ٘ ٛ ٝوْ
ؿيشٌٗ٘ ٚثٜ٢ظش ٗیسػذ .ث٢ؼجبستی حْ٘ ٛ ٝوْ ثؼيبس پشا٘١يتتش اص دٝساُ ٙزؿت ٠خٞيؾ ؿذ ٟاػت ث٢غٞسيٌٗ ٠ذيشيت ٝ
ة ٛظش ٗیسػذ[ٗ .]3ذيشيت حْ٘ ٛ ٝوْ احشات تٞػؼ ٠حْ٘ ٛ ٝوْ سا ٗٞسد
داؿت ٚيي ثشٛبٗ٢شيضي دهين ثشاي آ ٙضشٝسي  ٝالصٕ ٟ
تٞج ٠هشاس ٗيذ١ذ ١ ٝذف آ ٙػبٗب ٠ٛاكضايؾ ًبسآيی  ٝجبث٢جبيی ًبال١ب ،خذٗبت  ٝاكشاد ثب حذاهْ ٗـٌالت دػتشػی اػت٠ً ،
ثذ ٙٝػبصٗبٛذ١ی ٗجذد سا١جشد١ب ،ػيبػت٢ب  ٝثشٛبٗ٢٢ب هبثْ دػتيبثی ٛخٞا ١ذ ثٞد[  .]4ثذي ٚتشتيت تٞج ٠ثش كؼبٓيت ٗؼت٘ش
دػت اٛذسًبسا ٙكٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ثٜٗ ٠ظٞس ٛيْ ث ٠ا١ذاف  ٝتٞج ٠ثٞٛ ٠آٝسي ثخؾ حْ٘ ٛ ٝوْ اص ٗضيت پبيذاس حْ٘ ٛ ٝوْ ٝ
ًؼت ٗضيت كشاُيش آ ٙاػت .اُش چ ٠تٞا ٙسهبثتی  ٝدػتيبثی ث ٠آ ٙسٗض ٗٞكويت  ٝػٌ٘ٔشد ثشتش  ٝث٢تش تٔوــی ٗيـٞد؛ ث٠
٘١ي ٚدٓيْ حْ٘ ٛ ٝوْ ثبيذ دسكذد دػتيبثی ث ٠سا١ی ثبؿذ ً ٠آ ٙسا ث ٠ػ٘ت ًؼت ٗضيت كشاُيش  ٝپبيذاس ١ذايت ًٚد.
سٛٝذ ػشيغ تٞػؼ ٠ؿ٢شٛـيٜی ٜٗجش ث ٠اكضايؾ توبضب ثشاي صيشػبخت٢ب ي ٗختٔق ُشديذ ٟاػت .ػذٕ ًلبيت ػبٗبٞٗ ٠ٛجٞد
دس ثخؾ حْ٘ ٛ ٝوْ ٗٞجت اكضايؾ كبكٔ ٠ثي ٚتوبضب  ٝػشض ٠اٌٗبٛبت حْ٘ ٛ ٝوْ ي ُشديذ ٟاػت .ثشاي ٗٞكويت دس حْ٘ ٝ
ٛوْ ثبيذ ػشيغ ،اٛؼغبف پزيش ٖ١ ٝــٝاس ٟدس حبّ ث٢جٞد ةٝد .ثب تٞج ٠ث ٠اي ٠ٌٜكٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ دس تؼبْٗ ثب ٗحيظ ٗيجبؿذ .
يي ٝ
ثيـي ٗ٘٢تشي ٕ ٚــٓٝل ٠دس ٗٞكويت كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ دسج ٠ـا ٙاٗشٝص ،كٜآٝسي اػت  .سا١جشد كٜآٝسي ٘١ ،بٛب ثٌبسٍ س
تٞػغ ٟداٛؾ  ٝتٞاٛب يی حْ٘ ٛ ٝوْ اػتُ .شچ ٠كٜآٝسي ػبْٗ ثغياس ٗ ٖ٢ي ث ٠ؿ٘بس ٕ يسٝدّٝ ،ي ث ٠ت٢ٜب يی ثشا ي تضٖ يٙ
اكضايؾ ٗضيت٢بي كشاُيش  ٝپبيذاس حْ٘ ٛ ٝوًْ ،بكی ٙيػت  .دس اي ٚساػتب ثبيذ اص كٜآٝسي ٜٗبػجی اػتلبدٖٝٛ ٟد اتثي ٚسا١جشد ٝ
ػبختبس كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ٘١بِٜ١ی الصٕ سا ثشهشاس ُشدد.
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سؿذ سٝص اكض ٙٝحْ٘ ٛ ٝوْ  ٝاص دػت سكت ٚكشكت٢بي كشاٝا ، ٙاػتلبد ٟاص ٗذيشيت كٜبٝسي سا آضاٗی ٗيٜ٘بيب ٙد دس ٛتيج٠
ييت ك-ٚ
كؼبٓيت٢بي ٗٞكن٘١ ،بٛب اػتلبد ٟاص ٗذيشيت كٜآٝسي دس ساػتبي تحون ا١ذاف حْ٘ ٛ ٝوْ تغيیٗ ٙيـٞد .ثٜبثشايٗ ٚذ س
آٝسي ،ثبيذ ٕيا ٙسا١جشد ًؼت ً ٝبس دس كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ  ٝسا١جشد كٜآٝسي  ،استجبطي ٜٗبػت ثشهشاس ٘ٛبيذ  .ثذي ٚتشتيت
اػتلبد ٟاص سٝؿ٢بيي ج٢ت اكضايؾ ًبسايی  ٝث٢شٞ١سي ػبٗب ٠ٛحْ٘ ٛٝوْ ثب ث٢شُ ٟيشي اص پيـشكت٢بي حبكْ اص كٜآٝسي٢بي
ٞٛي ،ٚث ٠ايجبد ٞٛآٝسي  ٝاثتٌبس ػْ٘ دس ثشٛبٗ٢٢بي تٞػؼ ٝ ٠ػبختبس ٗذيشيت كٜآٝسي ُشايؾ پيذا ًشد١بٛذ.
ي اسصؿٜ٘ذاػت.
يٙ ،يس ٝي ًبسٞٗ ،اد  ٝػشٗب ٟ
ثشاي كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ،اػتلبد ٟاص كٜآٝسي٢بي ٞٛي ٚث ٠اٛذاصٜٗ ٟبثغ ٗبّ
ي اسصياةي  ٝاص ٗذيشيت كٜآٝسي ثشاي ايجبد ٗضيت كشاُيش  ٝپبيداس اػتلبد ٟؿٞد .ثٜبثشايٚ
دػتآٝسد١ب ي كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ٕيثب د
حْ٘ ٛ ٝوْ ثبيذ ٞ٘١اس ٟث ٠دٛجبّ خٔن ٗضيت كشاُيش  ٝحلظ پبيذاسي آ ٙثبؿذ .دس اي ٚديذُبٗ ،ٟضيت كشاُيش  ٝپبيذاس دس حْ٘ ٝ
ٛوْ اص عشين ًب١ؾ ١ضي٢٢ٜب دس ٜٗبثغ  ٝكشآيٜذ١ب خٔن ٗيـٞد ٛ ٝوؾ ًٔيذي دس ٗٞهؼيت٢بي حْ٘ ٛ ٝؤی ايلب ٗيٌٜٜذ .دس
ٝاهغ اُش ثب ث٢شٜ٘١ذي اص داٛؾ  ٝكٜآٝسي سٝص ثتٞا ٙدس كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ اسصؽ خٔن ًشدٗ ،يتٞا ٙثش اػبع كشآيٜذ ٞٛآٝسي دس
اٗیدٝاس ثٞد .دس ٛتيج ٠كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ثبيذ ث٠
كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ  ٝكشاُيشي  ٝپبيذاسي آ ٙثٝ ٠اػغ ٠كٜآٝسي ١بي ٞٛي ٚـ
ي.
ي ٗج٢ض ثبؿذ تب دس ايجبد  ٝپبيداس ػبصي كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ اص آ٢ٛب ث٢ش ٟثشداس ي ٘ٛب د
كٜآٝسي ١بي ٞٛي ٝ ٚاستجبطي ٙص
دس دٝساٛی ً ٠پيچيذُی دس ت٘بٗی ػشك٢٢بي صٛذُی  ٝػبٗب٢٢ٛبي اجت٘بػی سخً ٠ٜشد ٟاػت  .كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ثب
چبٓـ٢بي جذي ٗٞاج ٠اػت .حْ٘ ٛ ٝوْ ث٢ؼٜٞا٢ٛ ٙبد١بي اجت٘بػی ٗتأحش اص تحٞالت  ،دچبس پيچيذُي٢بي سٝصاكضٛٝی دس
ػبٗب٢٢ٛب  ٝتؼبٗالت خٞيؾ ُـت٢بٛذ  ٝثٛ ٠بچبس ثشاي ٘١شا١ی دس ػلش تـييش  ٝتحٛ ّٞيبصٜٗذ ثبصِٛشي خٞيؾ اػت  .ث٢ؼجبست
ديِش ثبيذ عشحی جذيذي ثشپبي ٠كٜآٝسي ١بي ٞٛي ٚثٜب ُشدد .دس ٝاهغ ١ذف ٗذيشيت كٜآٝسي  ،ث٢جٞد ٞٛآٝسي حْ٘ ٛ ٝوْ ثب
اػتلبد ٟاص كٜآٝسي ١ب اػت .ثذي ٚتشتيت ١ذف اكٔیٛ ،لٞر كٜآٝسي ١ب دس ت٘بٗی ٗشاحْ كؼبٓيت٢بي حْ٘ ٛ ٝوْ اػت تب ٜٗبثغ
ٗختٔق ثتٞاٜٛذ ثب يٌذيِش  ٝسػبيت تجبدالت ٜٗغوی ثيٗ ،ٖ١ ٚضيت كشاُيش  ٝپبيداس كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ سا اكضايؾ دٜ١ذ.
كشآيٜذ١بي كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ اٗشي اػت ً ٠دس كٞست تحون يبكت ٚآ٢ٛبٗ ،ضيت كشاُيش  ٝپبيداس كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ
تض٘يٗ ٚيــٞد .دس اي ٚساػتب اثضاس١بي ٗتؼذد ي ٝجٞد داسٛذ ًٞٗ ٠جت تؼشيغ  ٝتؼ٢يْ اي ٚكشآيٜذ ٗٗ ٖ٢يـٛٞذ .يٌی اص ايٚ
اثضاس١ب اػتلبد ٟاص ٗذيشيت١بي ٞٛي ، ٚاص ج٘ٔٗ ٠ذيشيت كٜآٝسي اػت .ثٜبثشاي ٚآٛچ ٠ً ٠دس كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْٗ ،يتٞاٛذ ٛوؾ
ٗحـــٝسي سا دس ًبسآٗذ ٞ٘ٛد ٙكشآيٜذ١ب ايلب ٘ٛـبيذ ٗ ،ذيشيت كٜآٝسي اػت ٗ .ذيشيت كٜآٝس ي دس ػبٓ٢ب ي اخيش ٗٞد ي سا آؿبص
ٞ٘ٛد ٠ً ٟدس آيٜذٛ ٟضديي دس ثؼيبس ي اص ٝج ٟٞصٛذٍي اٛؼب٢ٛب تأحيشُزاس خٞا١ذ ثٞد  .صٛذٍي پش ٗــٔ٘١ ٠شا ٟثب تٞػؼ ٠سٝصاكضٙٝ
ػلش١ب ،اٛؼب٢ٛب سا ثب اججبس ث ٠ػ٘ت اػتلبد ٟاص ٗذيشيت كٜآٝس ي ػٞم خٞا١ذ داد  .اٗشٝصٗ ٟذيشيت كٜآٝسى دس ت٘بٗى ثخـ٢بى
كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ٛلٞر ًشد ٝ ٟثب ُؼتشؽ ػغح كؼبٓيتٗ ،ضيت كشاُيش  ٝپبيداس سا دس ايُ ٚؼتش٢١ب اكضايؾ خٞا١ذ داد.
ثذي٢ی اػت كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ٞ٘١اس ٟث ٠دٛجبّ ثشتش ي اص عش يم ٛـب ٙداد ٙػٌ٘ٔشد ي ٜٗبػت  ٝؿبيػتٕ ٠يثبؿذٗ .ؼٖٔ
ي اص كٜآٝسي ًبفي ثشخٞسداس ثٞد ٝ ٟاػتلبد ٟث ٠ي٢ٛب ي اص آ٢ٛب ث٢ؼْ٘ آٝسد ٘١ .چٜيٗ ٚجتٚي ثش ٜٗبثغ ٝ
ي ثب د
اػت ً ٠دس ا يٗ ٙغس
هبثْيت٢ب ي كٜآٝسي ا يجبد ؿذ ٟثبؽٛذ تب اص ٝيظُي٢بي پبيداس ي  ٝكشاُيش ثشخٞسداس ؿٙٞد .ثذي ٚتشتيت ١ذف كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ
دس اي ٚثخؾ  ٝدػتيبثی ث٠
اص ايجبد ٗضيت كشاُيش  ٝپبيذاس ثب تٌي ٠ثش ٜٗبثغ  ٝتٞاٛبيي٢بيی ً ٠دس اختيبس داسد ،ايجبد سهبثت
ؿشايظ ٜٗبػت اػت .دس ٛتيج ٠كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ثب يػتي ث٢غٞس ٞ١ؿٜ٘ذا ٠ٛث ٠دٛجبّ خٔن  ٝحلظ ؿشايظ پبيذاس  ٝكشاُيش
تٞاٛبيي٢بي
ثبؿٜذ .اي ٠ِٛٞٛپبيذاسي دس كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ث ٠آ ٙدػت ٠اص ٗضيت١ب اعالم ٗیؿٞد ً ٠ثٞ٢اػغ ٠ث٢شُٟيشي اص
كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ،ثشاي خذٗبت ُيشٛذُب ٙاي ٚثخؾ اسصؿٜ٘ذ ثٞد ٝ ٟثشاي كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ػٌ٘ٔشد ٜٗبػت  ٝؿبيؼت ٠سا
ث ٠اسٗـبٗ ٙيآٝسد .
جبيِب ٟكٜؼت حْ٘ ٛٝوْ ث٢ؼٜٞاٗ ٙتٓٞی تٜظيٖ ٜٗبػتات  ٝسٝاثظ اهتلبدي  ٝاجت٘بػی اكشاد ،جبيِب ٟثؼيبس ثشجؼت٢بي
اػت .ثب اكضا يؽ ٞٛآٝسي دس كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ،پبيذاسي  ٝاستوب دس كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ،تٞػؼ ٠پب يداس ًـٞس سا ث ٠دٛجبّ خٞا١ذ
داؿتٗ .ضيت٢بي پبيذاس  ٝكشاُيش حْ٘ ٛ ٝوْٗ ،ضيت٢بيی اػت ً ٠دس آ ٙتأٗيٗ ٚؼت٘ش ٛيبص١ب ٘١ ٝشا ٟثب اكضايؾ ًيليت حْ٘
ٛ ٝوْ ٗذٛظش اػتٛ .وؾ ٗذيشيت كٜآٝسي دس ٗضيت٢بي پبيذاس  ٝكشاُيش سا ٗيتٞاٗ ٙذيشيت ث٢ش ٟثشداسي ٜٗبػت ٗ ٝؼو ّٞاص
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ٜٗبثغ دس ٛظش ُشكت .چٜي ٚاهذاٗیٚٗ ،جش ث ٠ؿٜبخت ػٔ٘ی اص ٝضؼيت حْ٘ ٛٝوْ ،اكالح  ٝتٞػؼ ٠حْ٘ ٛ ٝوْ  ٝاستوبي آ ٙث٠
جبيِبٜٗ ٟبػت دس كشآيٜذ تٞػؼً ٠ـٞس ٗيـٞد ٠ً .ثب ثشٛبٗ ٠سيضي٢بي دهين ثبيذ ثؼتش تٞػؼ ٠ثش اػبع ًؼت ٗضيت كشاُيش ٝ
پبيذاس حْ٘ ٛٝوْ كشا ٖ١ؿٞد .ثٜبثشاي ٚثٜٗ ٠ظٞس دػتيبثی ث ٠ا١ذاكی اصهجيْ ًب١ؾ ١ضي٢٢ٜبي حْ٘ ٛ ٝوْ ،اكضايؾ ًبسايی
ػبٗب٢٢ٛبي ٗٞجٞد؛ ثبصِٛشي دس سٝؿ٢بي ًبسي ٗٞجٞد ضشٝسي ثٞد ٝ ٟتالؽ ١ذكٜ٘ذ  ٝثشٛبٗ٢ذاس دسج٢ت ث٢شِ١يشي اص ٞٛآٝسي
ثشاي ث٢جٞد  ٝاكالح سٝؿ٢بي ًبسي  ٝايجبد ٗضيت٢بي كشاُيش  ٝپبيذاس اص ا ٖ١اٗٞس كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ٗحؼٞة ٗيـٞد

 -5مديريت فىآيري ي مديريت جامع شبکه حمل و نقل
يٌی اص ٗـٌالت جبٗؼ ٠اٗشٝص ،ػذٕ تٞاٛبيی صيشػبخت٢ب دس پبػخِٞيی ثٛ ٠يبص آ٢ٛب ٗيجبؿذ .كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ث٢ؼٜٞاٙ
 .ثب ُؼتشؽ سٝصاكض ٙٝآ ٙدس
يٌی اص صيشػبخت٢ب ،داساي ٛوـی ثٜيبدي ٚدس ثبسٝسي اٌٗبٛبت  ٝاػتؼذاد١بي ثبٓو ٟٞجٞاٗغ اػت
جبٗؼ ،٠اثؼبد سا١جشد ي خذٗبت كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ٛيض دػتخٞؽ دُشُٛٞی ُـت ٠اػت .ثب اكضايؾ ؿ٘بس خٞدس١ٝب ً ٠پيبٗذ آٙ
ٗـٌالت جذي حْ٘ ٛ ٝوْ  ٝاكضايؾ خؼبست١بي ٗبدي ٗ ٝؼٜٞي ٛبؿی آ ٙسا ايجبد ٞ٘ٛد ٟاػت ،ضشٝست اػتلبد ٟث٢ي ٠ٜاص
ظشكيت٢بي ٗٞجٞد  ٝتؼيي ٚػيبػت٢بيی ٗتٜبػت ثب اكضايؾ ًبسايی  ٝتٞا ٙاي ٚكٜؼت ث٢ؼٜٞا ٙيٌی اص ٗٞحشتشي ٚؿبخل٢بي
سؿذ  ٝتٞػؼ ،٠اص ا٘١يت ثؼيبس ثباليی ثشخٞسداس اعت .اص عشكی اٗشٝص ٟاكضايؾ تؼ٢يالت حْ٘ ٛٝوْ اص عشين سٝؿ٢بي ٗشػٕٞ
ث ٠دٓيْ ٛيبص ث ٠ػشٗبيُ ٠زاسي ًال ٝ ٙصٗب ٙصيبد ج٢ت اجشا ٘ٛيتٞاٛذ ث٢ؼٜٞا ٙساٌ١بسي ٜٗبػجی  ٝاػبػی ٗحؼٞة ُشدد.
ثذي ٚتشتيت ثب ث٢شِ١يشي اص ٗذيشيت كٜآٝسي دس كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ،ثؼيبس ي اص ٗـٌالت حْ٘ ٛ ٝوْ  ،اص ج٘ٔٛ ٠ظبست ٝ
آ ٙػْ٘ ًٜذ .دس ٛتيجٗ ٠ذ يشيت كٜآٝسي
ٗذيشيت دس حْ٘ ٛ ٝوْ سكغ ُشديذٗ ٝ ٟيتٞاٛذ ث ٠كٞست يي سا١جشد ٗٞحش ثشاي
ٗیتٞاٛذ تأحيش ثؼيبس صيبدي دس ث٢جٞد اداس ٟاٗٞس ثش جبي ُزا ؿت ٝ ٠ثً٠بسُيش ي آ ٙدس ساػتبي ٗذيشيت جبٗغ ؿجٌ ٠حْ٘ ٛ ٝوْ ،
ث٢ؼٜٞا ٙساٌ١بس ي احشثخؾ ً ٝبسآٗذ دس ساػتبي تٞػؼ ٝ ٠استوبي ًيليت ،ػشػت  ٝاع٘يٜب ٙدس ػشك ٠خذٗبتسػبٙي كٜؼت حْ٘
ٛ ٝوْ ث٢ـٖ اس ٕيسٝد .ثٜبثشايُ ٚشايؾ ث ٠اػتلبد ٟاص سٝؿ٢بيی ثشاي ث٢شِ١يشي اص كٜآٝسي٢بي ٞٛي ،ٚاػتلبد ٟث٢ي ٟ ٚاص ٜٗبثغ
ٗٞجٞد  ٝاػتلبد ٟاص ساٌ١بس١بي ٗذيشيت حْ٘ ٛ ٝوْ دس ساػتبي ٗذيشيت جبٗغ ؿجٌ ٠حْ٘ ٛ ٝوْ ،ث٢ؼٜٞا ٙث٢تشي ٚساٌ١بس١ب
ٗٞسد تٞج ٠هشاسُشكت ٠اعت.
ثب تٞج ٠ث ٠اي ٠ٌٜحْ٘ ٛ ٝوْ پذيذٟاي ٛبؿی اص جبث٢جبيی اص ٛوغ٠اي ثٛ ٠وغ ٠ديِش اػت .تل٘يٖ ُيشي دسػت دس ً٘تشيٚ
صٗبٞ٘١ ،ٙاس ٟاص ٗ٘٢تشي ٚدؿذؿ٢٢بي دػتبٛذسًبسا ٙثخؾ حْ٘ ٛ ٝوْ اػت .ثذي ٚتشتيت ١ذف اػبػی ث٢شِ١يشي ٗذيشيت
جبٗغ ؿجٌ ٠حْ٘ ٛ ٝوْ اص ٗذيشيت كٜآٝسي دس كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ثً ٠بس ثشد ٙسٝؽ١ب  ٝاهذاٗبتی ثشاي اػتلبد ٟث٢يٝ ٠ٜ
ثيـي ٠ٜاص اٌٗبٛبت  ٝتبػيؼبت ٗٞجٞد ،ث٢جٞد ٝضغ سا١ٟب  ٝاكضايؾ ًبسآيی كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ دس ساػتبي ٗذيشيت جبٗغ اػت.
دي ٚتشتيت ػذٕ ًبسايی ػبٗب٢٢ٛبي حْ٘ ٛ ٝوْ ثبػج ػٔت اػت٘بد ٗشدٕ اص حْ٘ ٛ ٝوْ كؼٔی ؿذ ٝ ٟث ٠ِٛٞ٢هبثْ ٗالحظ٢ب ي ثش
ة
سٝي ًيليت صٛذٍي سٝصٗش ٟؿ٢شٛٝذا ٙتبحيش ٕ يُزاسد .ثٜبثشاي ،ٚثب تٞج ٠ثٗ ٠حذٝديت ٜٗبثغ دس دػتشع ،ثٜ٢ظش ٗیسػذ ت٢ٜب ساٟ
ثشخٞسد ًبسؿٜبػب ٠ٛثب ٗؼبئْ حْ٘ ٛ ٝوْ ،ث٢شِ١يشي اص ٗذيشيت كٜآٝسي دس كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ دس ساػتبي ُؼتشؽ حٞصٟ
كؼبٓيت ٗذيشيت جبٗغ ؿجٌ ٠حْ٘ ٛ ٝوْ اػت .
جبٗؼ ٠كشاكٜؼتی اٗشٝص  ،جبٗؼ٢بي اػت ً ٠دس آ ٙكٜآٝسي٢بي داٛـبكضا جبي كٜآٝسي٢بي ٛيشٝاكضا سا ُشكت٢بٛذ .دس ٛتيج٠
ثشاي تٞػؼ ٠كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ثبيذ اص كٜآٝسي ١بي ٞٛي ٚدس ٗذيشيت جبٗغ ؿجٌ ٠حْ٘ ٛ ٝوْ اػتلبدً ٟشد .اٗشٝص ٟتٞػؼ٠
حْ٘ ٛ ٝوْ خٞد ٗشٝ ٙٞ١جٞد ػٞاْٗ ديِشي اػت ًٗ ٠ب سا ث ٠آ١ ٙذايت ٗيٌٜذ .ثش ٘١يٗ ٚجٜب سؿذ  ٝتٞػؼ ٠كشاُيش جٞاٗغ
ٗختٔق  ٝثٞ٢يظ ٟتٞػؼ ٠حْ٘ ٛ ٝوْ دس ساػتبي اػتلبد ٟاص ٗذيشيت كٜآٝسي دس ٗذيشيت جبٗغ حْ٘ ٛ ٝوْ اػت .ثٜبثشايٖ٢ٗ ٚ
تشي ٚدػتآٝسد ايٗ ٚذيشيت  ،ث٢جٞد صٗبٛجٜذ ي حْ٘ ٛ ٝوْ ،ث٢تـٝد  ٝاستوب ٗذيشيت حْ٘ ٛ ٝوْ خٞا١ذ ثٞد ٛ .وؾ ٗــذيشيت
كٜآٝسي دس ث٢جٞد ػٌ٘ٔشد ٗذيشيت جبٗغ ؿجٌ ٠حْ٘ ٛ ٝوْ  ٝدس ٢ٛبيت ٗٞكويت كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ دس ساػتبي ُؼتشؽ
كؼبٓيت آ ٙا٘١يت كشاٝاٛی داسد.
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ػبٗب ٠ٛحْ٘ ٛ ٝوْ ١ش ًذإ داساي ًبسًشد١ب  ٝػٌ٘ٔشد١بي ٝيظ ٟخٞد اػت .ايً ٚبسًشد١ب  ٝػٌ٘ٔشد١ب دس پيٞػتِی صٗبٛی
ٌٗ ٝبٛی دس حبّ تـييش  ٝدُشُٛٞی اػت .ػبٗب٢٢ٛبي حْ٘ ٛ ٝوْ چيضي كشاتش اص ت٘بٕ اجضا ،ػبختبس١بً ،بسًشد  ٝػٌ٘ٔشد١بي آٙ
اػت يؼٜی كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ داساي ػبٗب٢ٛبي پٞيب اػت ً ٠ػٌ٘ٔشد١بي ػبختبسي آ ،ٙپيٞػت ٠ثب  ٖ١تؼبْٗ داسٛذ  .ثذي ٚتشتيت
اػتلبد ٟاص ٗذيشيت كٜآٝسي ث٠ػ ٜٞا ٙسا ٌ١بس ثؼيبس ٗٞحشي ثشاي ث٢جٞد ًبسايی ٗذيشيت جبٗغ ؿجٌ ٠حْ٘ ٛ ٝوْ ث٠ؿ٘بس ٗیسٝد.
يى ػبٗب ٠ٛحْ٘ ٛ ٝوْ ثب
دس ٝاهغٗ ،ذيشيت كٜآٝسي تأحيش ٗؼتويٖ ي ثش سٝي ًبسآٗذي ػبٗب ٠ٛحْ٘ٛٝوْ داسد .دس ٛتيج٠
ٗحٞسيت ٗذيشيت كٜآٝسيٗ ،یتٞاٛذ ث ٠حْ ٗـٌالت حْ٘ ٛ ٝوْ ً٘ي ًٜٜذ  .ثٜبثشاي ٚثشاي تٜظيٖ اي ٚسٝاثظ  ٝپبيذاسي ػبٗب،٠ٛ
ٗذيشيت كٜآٝسي ٕيتٞاٛذ دس ٗذيشيت جبٗغ ؿجٌ ٠حْ٘ ٛ ٝوْ تأحيشات ٖٗ٢ي سا داؿت ٠ثبؿذ.
ا٘١يت ًبسثشد ٗذيشيت كٜآٝسي دس ٗذيشيت جبٗغ ؿجٌ ٠حْ٘ ٛ ٝوْ  ٝاجشاي عشح١ب ي حْ٘ ٛ ٝؤی ثش ًؼی پٞؿيذٟ
ٛيؼت .صيشا ٗذيشيت جبٗغ ؿجٌ ٠حْ٘ ٛ ٝوْ ٗ ،ؼٓٝٞيت ٗذيشيت ًٜ ٝتشّ ؿجٌ ٠سا ث ٠ػ٢ذ ٟداسٛذ ٗ ٝج٘ٞع كؼبٓيت١بي آ٢ٛب
ٗٞجت حجبت ػ٘ٔيبت ػبٗب ٠ٛحْ٘ ٛ ٝوْ ٗیؿ ٞد .دس اي ٚساػتب ثب ث٢شِ١يشي اص ٗذيشيت كٜآٝسي ،اي١ ٚضي٢٢ٜب ث ٠ؿذت هبثْ
ًٜتشّ اػت .ثٜبثشاي ٚاػتلبد ٟاص ٗذيشيت كٜآٝسي دس ٗذيشيت جبٗغ ؿجٌ ٠حْ٘ ٛ ٝوْ ،ػال ٟٝثشًب١ؾ ١ضي١٠ٜب ٜٗ ،جش ث ٠اجشا ٝ
تٞػؼٗ ٠ج٘ٞػ٠اي اص ػبٗب١٠ٛب ٗيـٞد ًٗ ٠ب سا دس اػتلبد ٟث٢ي ٠ٜاص اٌٗبٛبت  ٝخذٗبت يبسي ٗيذٜ١ذٗ .ذيشيت جبٗغ ؿجٌ٠
ي اػت .دس ٘١يٚ
حْ٘ ٛ ٝوْ ،ثشا ي ايجبد ث٢شٞ١سي  ٝاكضايؽ تٞا ،ٙتٞاٛبيي٢ب ي كشاٝاٛی داسٛذ ً ٠دػتشعي ث ٠اؿٔت آ٢ٛب اٌٗبٛپز س
ساػتب ثٌ٢بسُيشي ٗذيشيت كٜآٝسي دس ٗذيشيت جبٗغ ؿجٌ ٠حْ٘ ٛ ٝوْ ؿشط اػبػی ٗٞكويت كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ٗيجبؽد.
كٜؼت
خئی اص اثؼبد صٛذُی سٝصٗشٗ ٟب ث ٠ؿذت تحت تبحيش پيـشكت٢بي كٜآٝسي١بي ٞٛي ٚثٞدٟاػت .ثب تٞج ٠ث ٠اي٠ٌٜ
اػتٞاس اػت ،ايجبد يي ٗؼيش ٗغ٘ئ ٚتٞػظ
حْ٘ ٛ ٝوْ ثش پبيٞٛ ٠آٝسي  ٝثب اػتلبد ٟاص اثضاس كٜآٝسي ٗ ٝذيشيت ١ذكٜ٘ذ
ػبٗب٢٢ٛبي حْ٘ ٛ ٝوْ  ٝسٝاٛؼبصي جشيب ٙتشاكيي تأحيش ٗغٔٞة  ٝهبثْ تٞج٢ی خٞا١ذ داؽ ت .اساي ٠خذٗبت ثب ًيليت اص ػٞي
كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ثٞ٢ػئ ٠ػبٗب٢٢ٛبي ث٢ي ٠ٜػبصي ؿذ ،ٟاص ساٌ١بس١بيی اػت ً ٠دس ٗذيشيت كٜآٝسي دس ساػتبي ٗذيشيت
جبٗغ كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ اػتلبدٗ ٟيـ ٞد .دس ٝاهغ كؼبٓيت ػبٗب٢٢ٛبي حْ٘ ٛ ٝوْٗ ،جتٜی ثش ٗذيشيت حْ٘ ٛ ٝوْ ٗ ٝذيشيت
كٜآٝسي اػت ً ٠خذٗبت آ ٙثب اػتلبد ٟاص كٜآٝسي٢بي ٞٛي ٚث٢ي ٠ٜػبصي ؿذ ٟاػت.
ٗذيشيت حْ٘ ٛ ٝوْ ثشاي ٗذيشيت يٌپبسچ ٝ ٠جبٗغ ،ثبيذ ث ٠ػبٗب٢٢ٛبي پيـشكتٗ ٠ج٢ض ؿٛٞذ .ػبٗب٢٢ٛبي پيـشكت ٠يٌی اص
اسًب ٙاكٔی ٗذيشيت جبٗغ ؿجٌ ٠حْ٘ ٛ ٝوْ ث٢ـ٘بس ٗيآيذ ً ٠ثب اػتلبد ٟاص كٜآٝسي ،دس ث٢جٞد ًبسثشي ١بي حْ٘ ٛ ٝوْ ٛوـی
ٗحٞسي ايلب ٗيٌٜذ .ثٜبثشاي ،ٚثب اػتلبد ٟاص ػبٗب ٠ٛپيـشكت ،٠اعالػبت ٌٗبٛیٗ ،ؼيش حشًت ،ػشػت ٞٗ ٝهؼيت ٗشثٞط ثٝ ٠ػبيْ
ٛؤي ،٠هبثْ دسيبكت اػت ٗ .ذيشيت ؿجٌ ٠حْ٘ ٛ ٝوْ ثب ث٢شِ١يشي اص ٗذيشيت كٜآٝسي  ٝػبٗب٢٢ٛبي ٝٙي ٝ ٚايجبد ٗذيشيت
يٌپبسچ ٝ ٠جبٗغ ٗ ،يتٞاٛذ تبحيش چـِ٘يشي دس ًب١ؾ حٞادث داؿت ٠ثبؿذ٘١ .چٜيٗ ٚذيشيت جبٗغ ؿجٌ ٠حْ٘ ٛ ٝوْ ثب ث٢شٟ
ُيشي اص ٗذيشيت كٜآٝسي ثٜ٘٢ظٞس ٛظبست ثش تشاكيي ٛوبط ٗختٔق  ٝاساي ٠ت٘٢يذاتی ثشاي سٝاٛؼبص ي تشاكيي ٗيتٞاٛذ اص ػبٗب٠ٛ
١بي پيـشكتٞٛ ٝ ٠ي ٚث٢شُ ٟيشد.
ٗذيشيت حْ٘ ٛ ٝوْ ثب ث٢شِ١يشي اص ٗذيشيت كٜآٝسي  ٝتٞػؼ ٠ػبٗب٢٢ٛبي ٝٙيٕ ٚيتٞاٛذ دس حْ٘ ٛ ٝوْ تأحيشات ٗ ٖ٢ي سا
داؿت ٠ثبؽد .كٜآٝسي ١بي ٝٙي ٚثب ً٘ي ٗذيشيت كٜآٝسي ثٗ ٠ذيشيت حْ٘ ٛ ٝوْ ثشاي ًٜتشّ ٗ ٝذيشيت تشاكيي ٗ ٝذيشيت ثش
ػبٗب٢٢ٛبي ًٜتشٓی ً٘ي ٗیًٜذ .ثٜبثشايٗ ٚذيشيت حْ٘ ٛ ٝوْ ثب ث٢شِ١يشي اص ٗذيشيت كٜآٝسي  ٝكٜآٝسي ١بي ٝٙيٛ ٚؼجت ث٠
عاٗبٛذ١ی حْ٘ ٛ ٝوْ ثش اع ـاع ٗذيشيت جــبٗغ ؿجٌ ٠حْ٘ ٛ ٝوْ اهذإ ٗيٜ٘بيذ .ثذي ٚتشتيت اػتلبدٗ ٟذيشيت حْ٘ ٝ
ـ
ٛوْ اص ٗذيشيت كٜآٝسي  ٝػبٗب٢٢ٛبي ٞٛي ، ٚػال ٟٝثش ًب١ؾ ١ضي١٠ٜبي ك ٞم ٜٗجش ث ٠اجشا  ٝتٞػؼٗ ٠ج٘ٞػ٠اي اص ػبٗب٢٢ٛبي
ٗختٔق ٗیؿٞد ًٗ ٠ب سا دس اػتلبد ٟث٢ي ٠ٜاص اٌٗبٛبت ٗٞجٞد كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ يبسي ٗیدٜ١ذ .
ٗذيشيت جبٗغ ؿجٌ ٠حْ٘ ٛ ٝوْ ثٞػئٗ ٠ذيشيت كٜآٝسي  ٝاص عشين ٗـخق ًشدٗ ٙؼيش  ٝاساي ٠اعالػبت ثٞٗ ٠هغ ثشاي
سػيذُی ث ٠ػٞاٛح احت٘بٓی ثبػج ثٞجٞد آٗذٗ ٙحيغی اٗ ٚدس حْ٘ ٛٝوْ ٗیؿٛٞذٗ .ذيشيت جبٗغ ؿجٌ ٠حْ٘ ٛ ٝوْ ثب ث٢شٟ
ُيشي اص ٗذيشيت كٜآٝسي  ٝاكضايؾ ًيليت خذٗبت حْ٘ ٛ ٝوْ ايٜ٘ی سا اكضايؾ داد ٝ ٟث١ؼٜٞا ٙسا ٌ١بس ثؼيبس ٗٞحشي ثشاي
ث٢جٞد ًبسايی ػاٗب٢٢ٛبي حْ٘ ٛ ٝوْ ث٠ؿ٘ب س ٗیسٝد .ثٜبثشايٗ ٚذيشيت جبٗغ ؿجٌ ٠حْ٘ ٛ ٝوْ ثب تٌي ٠ثش ٗذيشيت كٜآٝسي؛
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تل٘ي٘٢بي ٗؼوٓٞتش دس ٗٞضٞػ٢بي ٗ ٝ ٖ٢ث٢جٞد ػٌ٘ٔشد١بي ٗجتٜی ثش ٗذيشيت جبٗغ حْ٘ ٛ ٝوْ سا پيذا خٞا١ذ ًشد .اًٜٙٞ
ث٢شِ١يشي اص ٗذيشيت كٜآٝسي دس كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ث ٠يي ضشٝست اٌٛبسٛبپزيش تجذيْ ؿذ ٟاػت .دس  ٙتيجٗ ٠ذيشيت كٜآٝسي
 ٝجبٗغ ػْ٘
ٗيتٞاٛذ ث٢لٞست يي سا١جشد ٗٞحش ً ٝبسا ثشاي ٗذيشيت جبٗغ ؿجٌ ٠حْ٘ ٛ ٝوْ دس ساػتبي ٗذيشيت يٌپبسچ٠
ًشد ٝ ٟثؼيبس ي اص ٗـٌالت اص ج٘ٔٗ ٠ؼبئْ  ٝتِٜٜب١بي حْ٘ ٛ ٝوْ ٘١ ٝچٜيٗ ٚـٌالت ٛظبست ٗ ٝذيشيت دس حْ٘ ٛ ٝوْ سا
ًب١ؾ د١ذ  .ثذي ٚتشتيت ثب اػتلبد ٟاص ٗذيشيت كٜآٝسي  ٝايجبد ؿجٌ٢بي پيٞػت ٠دس كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ،ايجبد ٗذيشيت جبٗغ
ؿجٌ ٠حْ٘ ٛ ٝوْ ،اٌٗب ٙپزيش خٞا١ذ ثٞد .

 -6مديريت فىآيري ي ساماوُُاي ًَشمىد حمل ي وقل
يٌی اص ٗـٌالت صٛذُی ثـش اٗشٝص اصدحبٕ ج٘ؼيت ٝػذٕ تٞاٛبيی صيشػبخت٢بي ؿ٢شي دسپبػخِٞيی ثٛ ٠يبص آ٢ٛب
ٗيِيشد صيشػبخت حْ٘ ٛٝوْ ٗيجبؿذ  .اًٜٙٞ
ٗيجبؿذ .اص ج٘ٔ ٠صيشػبخت٢بي ٗ٘٢ی ً ٠تحت تأحيش اي ٖ٢ٗ ٚهشاس
سٝيٌشد ٗذيشيت كٜآٝسي ث٢ؼٜٞا ٙسٝيٌشد جذيذ ثشاي اسصؽ آكشيٜی دس كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ٗؼشكی ؿذ ٟاػت .دس اي ٚسٝيٌشد،
كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ٛوؾ ًٔيذي داسد .هذست كٜآٝسي يي ٜٗجغ
اعالػبت  ٝداسايي٢بي ٗجتٜی ثش كٜآٝسي دس اسصؿآكشيٜی
اسصؿٜ٘ذ  ٖ٢ٗ ٝثشاي يبدُيشي ٗٞاسد  ٝ ٞٛتبص ،ٟحْ ٗؼبيْ ٗ ٝـٌالت اػت .دس اي ٚسٝيٌشد ،كٜآٝسي ث٢ؼٜٞا ٙػٜلش ًٔيذي ٝ
ً ،بسًشد ٗجتٜی ثش كٜآٝسي،
دس ٝاهغ ٜٗـب ايجبد اسصؽ دس كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ِٛشيؼتٗ ٠يـٞد .دس ٛتيج ٠دس حْ٘ ٛ ٝوْ
سٝيٌشد١بي اسصؽ آكشيٗ ٚؼتٔضٕ تحٓٞی اػبػی اػت تب پبػخِٞيی ٛيبص١بي ٞٛيُ ٝ ٚؼتشؽ تؼ٢يالت حْ٘ ٛ ٝوْ ثبؿذ .

اص عشكی اٗشٝص ٟاكضايؾ تؼ٢يالت حْ٘ ٛٝوْ اص عشين سٝؿ٢بي ٗشػ ٕٞث ٠دٓيْ ٛيبص ث ٠ػشٗبيِ٢زاسي ًالٝ ٙ
صٗب ٙصيبد ج٢ت اجشا ٘ٛيتٞاٛذ ة  ٟػٜٞا ٙساٌ١بسي ٜٗبػجی ٝاػبػی ٗحؼٞة ُشددٓ .زا دسػبٓ٢بي اخيشُشايؾ ث٠
اػتلبد ٟاصٌٗبٛيضٗ٢بيی ج٢ت ث٢شِ١يشي اص كٜآٝسي ١بي ٞٛي ،ٚاػتلبد ٟث٢ي ٠ٜاص ٜٗبثغ ٗٞجٞد  ٝاػتلبد ٟاص تٌٜيٌ٢بي
ٗذيشيت تشاكيي ؿ٢شي دس اؿٔت ًـٞس١ب ،ث٢ؼٜٞا ٙث٢تشي ٚساٌ١بس١ب ٗٞسد تٞجٗ ٠ذيشا ٙتشاكيي ًالٛـ٢ش١ب هشاسُشكت٠
اػت[ .]5ثٜبثشايٗ ٚذيشيت كٜآٝسي دس كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ث ٠ث٢جٞد تل٘يِ٘يشي ،اكضايؾ ث٢شٞ١سي ،ايجبد كشكت٢بي جذيذ،
ًب١ؾ ١ضي١٠ٜبي حْ٘ ٛ ٝوْ ً٘ي ٗيٌٜذٗ .ذيشيت كٜآٝسي يٌی اص اثضاس١ب ثشاي ٗوبثٔ ٠ثب ٗؼبيْ جبسي كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ
اػت .ثٜبثشاي ،ٚكٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ثبيذ دس هبٓت سٝيٌشد داٛؾ كٜآٝسي  ،عٞسي ٜٗبثغ  ٝهبثٔيت٢بي خٞد سا ٗذيشيت ٘ٛبيٜذ ً٠
ثشاي ًيليت صٛذُی دس ١ش ٜٗغو ٝ ٠حْ٘ ٛ ٝوْ داساي اسصؿ٢بي حبثت ثبؿٜذ.
يٌی اص ٘ٛبد١بي اسصيبثی ًيليت صٛذُی دس ١ش ٜٗغوٝ ،٠ضؼيت حْ٘ ٛ ٝوْ ٗشدٕ آ ٙاػت .دس ٝاهغ ٝضؼيت حْ٘ ٛ ٝوْ،
ٛـبٛی اص ػغح سكب ٟاجت٘بػی ٗشدٕ ١ش ًـٞس اػت .ثش اي ٚاػبع ،استوبي آٛ ٙيض ث ٠اكضايؾ ػغح سكب ٟاجت٘بػی ًـٞس ٜٗجش
خٞا١ذ ؽد .ثب تٞج ٠ثُ ٠ؼتشؽ ؿ٢ش١ب  ٝسؿذ ج٘ؼيتٜٗ ،بػت ػبصي عاٗب ٠ٛحْ٘ ٛ ٝوْ  ٝث٢غٞسًٔی ٗحيظ ؿ٢شي ث ٠عشين
ٗؼ٘ٓٞی  ٝػٜتی ثؼيبس دؿٞاس  ٝدس پبس١بي ٗٞاسد ؿيشٌٗ٘ ٚاػت  .اػتلبد ٟاص ك ٚآٝسي٢بي ٞٛيٗ ٚخبثشاتی آٌتشٛٝيٌی  ٝث٠
افعالح عاٗب١ ٠ٛبي ٞ١ؿٜ٘ذ دس حْ٘ ٛ ٝوْٛ ،وؾ ٗ٘٢ی سا دس ٜٗبػت ػبصي ؿ٢ش١ب ايلب ٗيٜ٘بي د [ .]6عاٗب١ ٠ٛبي حْ٘ ٛ ٝوْ
ٞ١ؿٜ٘ذ دس ٝاهغ ٜ١ش ٟةًبسُيشي كٚآٝسي دس حْ٘ ٛ ٝوْ يؼٜی ٗذيشيت كٚآٝسي دس حْ٘ ٛ ٝوْ اػت.
ػبٗب٢٢ٛب ي ٞ١ؿٜ٘ذ ،ثشاي ا يجبد ث٢شٞ١سي ،اكضا يؽ تٞا ٝ ٙحلظ ٗض يت٢ب ي پب يداس  ،تٞاٛبيي٢ب ي كشاٝاٛی داسٛذ ً ٠دػتشعي
ي اػت .دس٢ٛب يت ث ٠ؿجٌ٢ب ي يًپبسچ ٠ثشا ي ث٢ش١جشداسي  ٞٛي ٙاص ػبٗب٢٢ٛب ي ٞ١ؿٜ٘ذ ثشا ي ايجبد حْ٘ ٝ
ث ٠اؿٔت آ٢ٛب اٌٗبٛپز س
ٛوْ پٞيب ٜٗت ٠ي ٕيُشدد .دس ٘١ی ٙساػتب ثٌ٢بسُيشي اثضاس١بي ٗذيشيت كٜآٝسي  ٝػبٗب٢٢ٛبي ٞ١ؿٜ٘ذ ؿشط اػبػی ٗٞكويت
كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ٗيجبؿذ .ثب تٞج ٠ث ٠اي٘٢ٗ ٠ٌٜتشيٞٗ ٚضٞع ،ايٜ٘ی دس حْ٘ ٛ ٝوْ اػتٗ .ذيشيت كٜآٝسي ثٞػئ ٠ػبٗب٠ٛ
١بي ٞ١ؿٜ٘ذ  ٝسػيذُی ث ٠حٞادث  ٝػٞاٛح احت٘بٓی ثبػج ثٞجٞد آٗذٗ ٙحيغی اٗ ٚدس حْ٘ ٛٝوْ ٗیؿٛٞذ .اكضايؾ ايٜ٘ی،
ًب١ؾ احشات ٛبٗغٔٞة صيؼت ٗحيغیً ،ب١ؾ ٗلشف اٛشطي  ٝتبخيش١بي ٛبخٞاػت ٠دس ع ّٞػلش ،ثب ػبٗب١٠ٛبي حْ٘ ٛ ٝوْ
ٞ١ؿٖٛذ ٗحون خٞاٜ١ذ ؿذ.
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ػبٗب ٠ٛحْ٘ ٛ ٝوْ ٞ١ؿٜ٘ذ جبث٢جبيی ٗشدٕ ً ٝبال سا ثب ايٜ٘ی  ٝػشػت ثيـتش ٌٗ٘ٗ ٚيؼبصد ِٜ١. .بٗی ً ٠اجضا اي ٚكٚ
آٝسي٢ب دس صيشػبخت٢ب  ٝتؼ٢يالت حْ٘ ٛ ٝوْ ثٌبس ُشكتٗ ٠يـٛٞذً٘ ،ي ٗيٌٜٜذ تب ٛظبست ٗ ٝذيشيت ثب دهت ثش آٗذ  ٝؿذ
خٞدس١ٝب اػ٘بّ ُشدد ،ثذي ٚتشتيت ثب ث٢شِ١يشي اص ٗذيشيت كٜآٝسي  ٝػبٗب ٠ٛحْ٘ ٛ ٝوْ ٞ١ؿٜ٘ذ اي١ ٚضي٢٢ٜب ث ٠ؿذت هبثْ
ًٜتشّ ً ٝب١ؾ اػت .ثٜبثشاي ٚاػتلبد ٟاص ٗذيشيت كٜآٝسي  ٝػبٗب٢٢ٛبي ٞ١ؿٜ٘ذ ػال ٟٝثشًب١ؾ ١ضي١٠ٜبي كٞم ٜٗجش ث ٠اجشا
ٗ .ذيشيت كٜآٝسي ثب
 ٝتٞػؼٗ ٠ج٘ٞػ٠اي اص ػبٗب١٠ٛب ٗيـٞد ًٗ ٠ب سا دس اػتلبد ٟث٢ي ٠ٜاص اٌٗبٛبت  ٝخذٗبت يبسي ٗيذٜ١ذ
ً٘ي عاٗب١ ٠ٛبي ٞ١ؿٜ٘ذ حْ٘ ٛٝوْ ،استجبعبت ثي ٚاٛؼبٝ ،ٙػئٛ ٠ؤي ٝ ٠سا ٟسا اص ؿٌْ ػٜتی خٞد خبسد ٗيٜ٘بيذ .دس ٛتيج،٠
ث٢شِ١يشي ٗذيشيت كٜآٝسي اص عاٗب١ ٠ٛبي ٞ١ؿٜ٘ذ دس حْ٘ ٛ ٝوْ ت٢ٜب ث٢ؼٜٞا ٙاثضاس حْ ٗـٌالت سٝصٗش ٟحْ٘ ٛ ٝوْ ث ٠ؿ٘بس
٘ٛیآيذ ،ثٌٔ ٠ثؼتش ٜٗبػجی ثشاي تح ٝ ّٞدُشُٛٞی كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ دس آيٜذ ٟخٞا١ذ ثٞد.

 -7وتيجٍ
اً ٜٙٞكٜآٝسي  ،ثضسُتشي ٚداسايی كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ تٔوی ٗيـٞد ً ٠ثب ثٌ٢بسُيشي دسػت ٗيتٞاٛذ ٛوؾ ثؼيبس ٗٞحشي
دس ٗٞكويت آ ٙايلب ٘ٛبيذ .دس ايٗ ٚيبٗ ،ٙذيشيت كٜآٝسي  ،ثب ايجب ٗحيظ پٞيب  ٝداٛؾ ٗحٞس ،تل٘يِ٘يشٛذُب ٙسا دس كشآيٜذ
ييتٞٛ ،آٝسي اػت ًٞٗ ٠جت
ييت كٜآٝسي دس كشآ يٛذ١ب ي ٗذ س
تل٘يِ٘يشي ً٘ي ٗيٌٜذٞٗ .ضٞع سا١جشدي  ٖ٢ٗ ٝىاسثشد ٗذ س
يم ًبسثشد ٗٞحش كٜآٝسي ث ٠ا يجبد ٞٛآٝس ي
ٕيؿٞد دػتبٛذسًبسا ٙكٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ػٌ٘ٔشد خٞد سا استوب ثخـيذ ٝ ٟاص عش
ثپشداص .ٙا٘١يت ٛوؾ ٗذيشيت كٜآٝسي دس اتخبر سٝؿ٢ب  ٝاتخبر ًبس١بي ٜٗبػتٝ ،ضغ هٞاٛي ٝ ٚاكضايؾ سهبثت دس تٞػؼ ٠پبيذاس
د
 ٝكشاُيش حْ٘ ٛ ٝوْ اػت٘١ .چٜيٛ ٚوؾ آ ٙدس سكغ ثؼيبسي اص ٗـٌالت  ٝاٛجبٕ ًبس١بي ٗتٜٞع ٗ ٝتؼذد اص ط ـــسين كٜآٝسي
١بي ٞٛي ٚثشاي ًب١ؾ چـِ٘یس صٗب ٙاساي ٠خذٗبت ثؼيبس ٗٗ ٖ٢يجبؿذ .ثٜبثشاي ٚثٜ٘٢ظٞس دػتيبثی ث ٠ا١ذاكی اص هجيْ ًب١ؾ
١ضي٢٢ٜبي حْ٘ ٛ ٝوْ ،اكضايؾ ًبسايی ػبٗب٢٢ٛبي ٗٞجٞد  ٝثبصِٛشي دس سٝؿ٢بي ًبسي ٗٞجٞد ضشٝسي ثٞد ٝ ٟتالؽ ١ذكٜ٘ذ
سيت كٜآٝسي اص ٞٛآٝسي ثشاي ث٢جٞد سٝؿ٢بي ًبسي اص ا ٖ١اٗٞس حْ٘ ٛ ٝوْ ٗحؼٞة ٗيـٞد.
دسج٢ت ث٢شِ١يشي ٗذي
ييت كٜآٝسي ث٢ؼٜــٞا ٙيىي اص ًبسًــشد١ب ي اكْي حْ٘ ٛ ٝوْ ٗحؼٞة ٕ يؿٞدٛ .وؾ كٜآٝسي دس ث٢جٞد
اٗــشٝصٗ ٟذ س
ػٌ٘ٔشد  ٝدس٢ٛبيت ٗٞكويت كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ،ا٘١يت كٞهبٓؼبد١بي داسد .سؿذ  ٝتٞػؼ ٠كشاُيش كٜبيغ ٗختٔق  ٝثٞ٢يظ ٟتٞػؼ٠
ييت كٜآٝسي ثب جؼتج ٞي ٞ١ؿٜ٘ذإ ٠ٛيتٞاٜٛذ تؾيیسات ١ذكذاس
كٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ دس ساػتبي ٞٛآٝسي ٗيجبؿذ .دس ٛتيجٗ ٠ذ س
دس تٞاٛب يی١بي حْ٘ ٛ ٝوْ ثٞجٞد آٝسٛذ .ثذي ٚتشتيت ثٜ٘٢ظٞس دػتيبثی ث ٠ا١ذاكی اص هجيْ ًب١ؾ ١ضي٢٢ٜبي حْ٘ ٛ ٝوْ،
اكضايؾ ًبسايی ػبٗب٢٢ٛبي حْ٘ ٛ ٝوْ؛ ثبصِٛشي دس سٝؿ٢بي ًبسي ٗٞجٞد ضشٝسي ثٞد ٝ ٟتالؽ ١ذكٜ٘ذ  ٝثشٛبٗ٢ذاس دسج٢ت
ييت كٜآٝسي اص ٞٛآٝسي ثشاي ث٢جٞد  ٝاكالح سٝؿ٢بي ًبسي اص ا ٖ١اٗٞس حْ٘ ٛ ٝوْ ٗحؼٞة ٗيـٞد .ثٜبثشايٚ
ث٢شِ١يشي ٗذ س
ييت حْ٘ ٛ ٝوْٞٛ ،آٝس ي اػت ًٞٗ ٠جت ٕ يؿٞد دػت
ييت كٜآٝسي دس كش آيٛذ١ب ي ٗذ س
ٗٞضٞع سا١جشدي ً ٖ٢ٗ ٝبسثشد ٗذ س
اٛذسًبسا ٙكٜؼت حْ٘ ٛ ٝوْ ػٌ٘ٔشد خٞد سا ث٢جٞد ثخـيذ ٝ ٟاص عش يم ًبسثشد ٗٞحش كٜآٝسي ث ٠ا يجبد ٞٛآٝسي ثپشداصٛذ.
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