


جبیگبُ حول ٍ ًمل تزویجی در عیبعت گذاری ّبی والى  
 حول ٍ ًملی وؾَرّبی هختلف

 بسم هللا  الرحمن الرحیم

  91تیز هبُ  

 :تْیِ کٌٌذگاى
 رضا هْذٍی –صابر ستایشی 



Add your company slogan 

LOGO 

:چىیذُ  

 
 در ًقل ٍ حول هْن ٍ هحَری سیاست ّای از یكی                                                     

   .شَد هی هحسَب ارٍپا اتحادیِ                         چٌذٍجْی ًقل ٍ حول
 

  شكل ّای از استفادُ هستلسم ًقل ٍ حول ًَع ایي                                                     
   ٍ اهكاًات از حذاکثری استفادُ هٌظَر بِ هختلف                                                    

 .است هَجَد هٌابغ                                                    
 
 



Add your company slogan 

LOGO 

ِ ای ّای طرح                                           ٍجْی چٌذ ًقل ٍ حول بخش در گًَاگًَی یاراً
     

                                      ّا قیوت تفاٍت کردى خٌثی هٌظَر بِ                                                                                  

ّا کارگیری بِ ّرچٌذ ِ  رشتِ یك برٍز بِ هٌجر ٍلی دارد ّوراُ بِ هْوی ًتایج یاراً
 .شَد هی      ًیس هٌفی اثرات



Add your company slogan 

LOGO 

   ارٍپا اتحادیِ قَاًیي 

 باری ریلی ًٍقل حول یكپارچِ بازار ایجاد ّذف با                   

 چٌذ ًقل ٍ حول تقَیت جْت در الزم سیاست ّای ٍ اقذاهات طراحی برای را ػضَ کشَرّای

 .کٌذ هی تشَیق ٍجْی

 .اعت ُؽذ 2011  عبل تب ریلی ًمل ٍ حول ثبسار رلبثت جبًجِ ّوِ ؽزٍؿ ثِ هٌجز                         

 



Add your company slogan 

LOGO 

 ارٍپب ریلی ًمل ٍ حول ّبی عیبعت

 یبفتِ وبّؼ اهزٍس ثِ تب 1970 دِّ اس تَجْی لبثل عَر ثِ ریلی ًمل ٍ حول چٌذ ّز

 هغزح سیبد ّبی لبثلیت  ثب ًمل ٍ حول اس  ؽیَُ یه فٌَاى ثِ ٌَّس آّي راُ ٍلی

 .اعت 



Add your company slogan 

LOGO 

 اعت ؽذُ فبدر فضَ وؾَرّبی ثزای هجَس ٍ پزٍاًِ 700 اس ثیؼ اهزٍس ثِ تب                        
   
 
 

حول اس  ؽیَُ ایي ثزای را خَد ثبسار اوٌَى ّن فضَ وؾَرّبی در ثبر ریلی ًمل ٍ حول 

 .اعت افشایؼ حبل در ای هالحؾِ لبثل عَر ثِ ٍ وزدُ ثبس ًمل ٍ



Add your company slogan 

LOGO 

  رلبثت افشایؼ ّذف                                                                                                                      
                                      ًَیي آّي راُ الذاهبت هحَری ًمؼ                                      

   هؾتزیبى ًیبسّبی ثْتز رفـ                                                                                                                    
           

 
 

 جذیذ ثبسارّبی ایجبد ثبفث                            
 ًتیجِ 

 وبًتیٌزی ًمل ٍ حول ارتمب جْت ًَ خذهبت                          



Add your company slogan 

LOGO 

 ریلی عزیك اس 0/9                                                                                                  
 ارٍپب در ریلی ًمل ٍ حول 2005-1995 عبل اس

 جبدُ عزیك اس 3/3                                                                                                



Add your company slogan 

LOGO 

ِ ّبی  ریلی ثبسار ایجبد ثزای لبثلیت فذم ٍ هْن هَاًـ ثب ٌَّس هلی خغَط عَل در ریلی عبهبً
   .اعت رٍثزٍ یىپبرچِ

 
 هؾتزیبى حفؼ ٍ جذة در آّي راُ الذاهبت ثَدى رلبثتی فذم                                    

 
 

  اس یه ارٍپب وویغیَى ِ    ریل عزیك اس ثبر ًمل ٍ حول احیبء تغْیل ّذف ثب را اثتىبرات رؽت
   

   فولیبتی ٍ فٌی عبسی اعتبًذارد عزیك                                    



Add your company slogan 

LOGO 

ُ حل ّب ریلی ٍجْی چٌذ ًمل ٍ حول تزویجی، ًمل ٍ حول لحبػ اس  را رلبثتی رٍػ ّبی ٍ را
   .وٌذ هی پیؾٌْبد ثبسار اس هقیٌی ٍ افؾن ثخؼ ثزای

 
   ای جبدُ ًمل ٍ حول ثب همبیغِ در ریلی ٍجْی چٌذ ًمل ٍ حول

 ون تز هتغیز ّشیٌِ                                                                                                                                   
   
ُ ای ًمل ٍ حول ، عیز هغبفت ًٍیش ًمل ٍ حول ّبی ّشیٌِ ثِ تَجِ ثب  ّبی هغبفت ثزای جبد

   ؽَد هی هغزح هغبفت ثَدى یز ثِ یز هغئلِ ٍلتی اعت ٍلی تز فزفِ ثب وَتبُ
   

 . اعت تز رلبثتی ریلی ٍجْی چٌذ ًمل ٍ حول                                    



Add your company slogan 

LOGO 

ِ  ّبی راُ آّي  یبراً

ِ ّبیی دّذ هی اجبسُ فضَ وـؾَرّبی ثـِ وِ وزدُ ٍضـ لَاًیٌی ارٍپب اتحبدیِ  در یبراً
   .دّذ هی ارائِ سیز  ّبی سهیٌِ در ووه جْت

 
 آّي راُ ثٌبئی سیز فوَهی ثَدجِ                                                                             

 ًبٍگبى ًَعبسی                                                                             
 ثذّی حذف                                                                            

 ًملی ٍ حول ّوىبری                                                                             
                                     تجذیذ سهیٌِ در الذاهبتی ٍ دٍلتی ضوبًت ّبی                                                                            

   آّي راُ بختبرع                                                                      ط



Add your company slogan 

LOGO 

   : التقبدی ّوىبری ٍ تَعقِ عبسهبى
 

                                                                                       هشیتی وِ دٍلت الذام ًتیجِ اس اعت فجبرت ًمل ٍ حول یبراًِ                                                  
    وبّؼ ٍ درآهذ تبهیي جْت در وٌٌذگبى تَلیذ ٍ هؾتزیبى ثزای ار                                            ر
 .وٌذ هی ارائِ آًبى آًْب ًملی ٍ حول ّبی شیٌِّ                                            ُ



Add your company slogan 

LOGO 

 

  هـبلـیبتی ثـخـؾـَدگـی                                                                                               

ـ تز اعتْالن اجبسُ                                                                                                  عزی

ِ ّب سهیٌِ در گذاری عیبعت بتالذاه    یبراً

   دٍلت اعتبًذاردّبی اس ثزخی اس هقبفیت                                                                                              

   غیزُ ٍ هحذٍد ّبی هغئَلیت                                                                                              



Add your company slogan 

LOGO 

ِ ّبی اّذاف  ًمل ٍ حول یبراً

  
ِ ّبی  هٌؾَر ثِ ًمل ٍ حول ثخؼ در دٍلت یبراً

   هقیٌی فقبلیت ّبی جذة جْت در هحزن ّبیی ارائِ 
 .ؽَد هی عزاحی ًمل ٍ حول در

 
عیبعتْبی 

ِ ّبی  یبراً

 حول ٍ ًمل 

تمَیت رؽذ 

التقبدی ٍ یب 

 تَعقِ هٌغمِ ای 

وبّؼ ّشیٌِ ّبی 

 حول ٍ ًمل 

 ثْجَد ایوٌی

هقزفی 

فٌبٍری ّبی ًَیي 

 ثِ ثبسار 



Add your company slogan 

LOGO 

ِ ّب ثٌذی عجمِ  یبراً

ِ ّب ثٌذی عجمِ ثزای رٍػ چٌذیي ِ ّب .دارد ٍجَد یبراً    ثزاعبط هی تَاى را یبراً
 

 وٌٌذگبى دریبفت                                                                                                                
 ّذف                                                                                                                
 هٌبفـ ٍ اثشار                                                                                                              

 
 

 وٌٌذگبى ٍاگذار                                                                                                                
 ثَدجِ تأثیزات                                                                                                                 

 عزهبیِ ثزگؾت                                                                                                                
 التقبدی ٍؽبیف                                                                                                              



Add your company slogan 

LOGO 

ِ ّب اثزات  یبراً

 ًمل ٍ حول اس ثبر ًمل ٍ حول جْت ٍجْی چٌذ ًمل ٍ حول عیبعت ّبی در ّب یبراًِ افلی اثز

   . اعت سیغت هحیظ دٍعت دار ًمل ٍ حول عَی ثِ فزف ای جبدُ

 عَق ریلی ًمل ٍ حول عزف ثِ فزف ای جبدُ ًمل ٍ حول اس وِ وبًتیٌزی هیشاى                     

ِ ّب اثزات عٌجؼ اثشار اس یىی فٌَاى ثِ هقوَالً وزدُ پیذا  .هی رٍد وبر ثِ یبراً



Add your company slogan 

LOGO 

 هذت دراس در ًیش عزهبیِ ثزگؾت وِ حبلی در اعت ٍ والى عزهبیِ ًیبسهٌذ ًمل ٍ حول ثخؼ در گذاری عزهبیِ

 .دارًذ ثخؼ ایي در گذاری عزهبیِ ثزای ون تزی رلجت گـذاراى عزهبیِ دلیل ایي ثِ افتذ هی اتفبق

 

 حول یبفتي تحمك ثزای ؽزعی پیؼ وبرآهذ هبلی عبسٍوبر ثٌبثزایي ِ  . اعت ٍجْی چٌذ ًمل ٍ عبهبً

 ّب ّوچٌیي ِ  .هی ؽَد دادُ عَق آّي راُ عَی ثِ ارائِ لبثل خذهبت وزدى تجبری ّذف ثب یبراً

 ی ّبی عزح هْن اثشار یه فٌَاى ثِ ارٍپب اتحبدیِ فضَ وؾَرّبی ِ  ثز هْوی تبثیزات وِ هختلف یبراً

 .اًذ وزدُ افوبل اعت داؽتِ وبرثزاى عَی اس ًمل ٍ حول هذل اًتخبة ٍ ثبر ًمل ٍ حول عغح

ِ  هلی ّبی عزح  یبراً



Add your company slogan 

LOGO 

ـ ّبی ّـن تـَاًـٌـذ هـی فـضـَ وـؾــَرّــبی  را ووی ّن ٍ ویفی ؽبخ

ِ ّبی اثزات ارسیبثی خقَؿ در  .ثبؽٌذ داؽتِ ًؾز هذ هذوَر یبراً

 حول تٌبص آهبر ٍ ارلبم اس اعتفبدُ ثب را ٍجْی چٌذ ًمل ٍ حول تَعقِ ّب آى ثٌبثزایي 

  .دّـٌـذ هـی لـزار ثـزرعـی هَرد گذؽتِ ثِ ًغجت تفبٍت هتَعظ ٍ ؽذُ

خذهبت ویفیت جولِ اس فـوـلىزد ویفی ّبی ؽبخـ فضَ وؾَرّبی ّـوچٌیي ، 

   .دٌّذ هی لزار تَجِ هَرد ًیش را وبرآیی ٍ تحَیل در پذیزی اًقغبف

ِ ّب  ًگبُ دلیك ثِ یبراً



Add your company slogan 

LOGO 

Austria 

 ثٌبثزایي . اعت وؾَر ایي دٍلت تَجِ هَرد ٍجْی چٌذ ًمل ٍ حول فولیبت اتزیؼ در

 ؽذُ گزفتِ ًؾز در ٍجْی چٌذ ًمل ٍ حول اس ثزداری ثْزُ ثزای خبفی هبلی هحزن ّبی

ِ  جبری عزح .اعت  ؽذُ افوبل عزح . اعت 2003-2008 عبل ّبی سهبى هذت ثزای یبراً

  ، ریلی ٍجْی چٌذ ًمل ٍ حول عَی ثِ ای جبدُ ًمل ٍ حول اس % 3 تغییز ٍ اًتمبل ّذف ثب

 .ثبؽذ هی



Add your company slogan 

LOGO 

Belgium 

 ٍ آًتَرة ثٌبدر اس وِ دارد وبًتیٌز تَسیـ ثزای ٍعیقی ًمل ٍ حول ؽجىِ ثلضیه وؾَر

 ّبی عزح فلویؼ دٍلت گـذؽتِ دّـِ عـی .هـی ؽـًَـذ وؾَر ایي ٍارد سیجزٍي

 دٍلت سهبى در رًٍذ ایي ٍ وزد افوبل تزویجی ًمل ٍ حول ثزای را گًَبگًَی ّبی یبرآى

 .وزد پیذا اداهِ ًیش ٍالَى



Add your company slogan 

LOGO 

France 

 ریشی ثزًبهِ تزویجی ًمل ٍ حول خذهبت اس ثزداری ثْزُ ثزای دٍلتی ووه فزاًغِ در
 40 عبلیبًِ هبلی ووه عزح ایي .ؽذ افوبل ای جبدُ ًمل ٍ حول جبًؾیي فٌَاى ثِ ؽذُ

 پَؽؼ عزح ایي اس ّذف .ؽذ هی ؽبهل را 2003-2007 عبل ّبی ثزای یَرٍ هیلیَى
ِ ّب در ثبر ٍجْی چٌذ ًمل ٍ حول ّبی ّشیٌِ دادى  دٍلتی عزح اس اعتفبدُ ثب .ثَد پبیبً

 در اٍرثبعبًَ ٍ فزاًغِ در ایتَى -ثَرگًََف ثیي آسهبیؾی ریلی ًمل ٍ حول خذهبت
 عَی ثِ ًمل ٍ حول تغییز ّذف ثب ٍ آلپ اس فجَر ثب را ریلی خذهبت وِ ؽذ ثزلزار ایتبلیب
 .وزد هی ارائِ ریلی ؽىل



Add your company slogan 

LOGO 

Italy 

 عزح 13 ثیؼ تز .گیزد هی فَرت آلپبیي - تزاًظ هغیز در ًمل ٍ حول عَم دٍ ایتبلیب در
 ثـٌـبء سیـز عـبخـت ٍ تجْیشات تبهیي پزٍصُ ؽزٍؿ ٍ گذاری عزهبیِ ثِ دٍلت ووىی
 سیغت هحیظ حفؼ هؾَق ّبی ٍ پبداػ پَؽؼ جْت ًیش ّبیی عزح ّوچٌیي .ؽَد هی هزثَط

 2007-2009 عبل ّبی ثزای را یییَرٍ هیلیَى 9 ثَدجِ وِ جذیذ عزح .ؽذ گزفتِ ًؾز در
 وبرائی ثْجَد جْت در ای هٌغمِ ثٌبّبی سیز ٍ خذهبت ًَعبسی هٌؾَر ثِ وٌذ هی ارائِ

 عزهبیِ اس ّبی یبرآى عزح ایي .اعت ؽذُ عزاحی ثبری ٍجْی چٌذ ًمل ٍ حول خذهبت
ِ ّبی ، ٍجـْـی چـٌـذ ًـمـل ٍ حول ثٌبی سیز در آّي راُ گذاری  ٍ اعالفبتی عـبهبً

 .وٌذ هی حوبیت ثبر اًتمبل تجْیشات



Add your company slogan 

LOGO 

Germany 

 ٍ حول ؽزوت ٍ وبهجیَروِ تزویجی ًمل ٍ حول ثزدار ثْزُ ٍ آلوبًی ؽزوت 2001 عبل در
 اس ٍرًٍب ٍ هًَیخ ثیي جذیذ خذهبت ارائِ ثزای را هؾتزوی ؽزوت RTC ایتبلیبیی ًمل

 ؽَد هی هحغَة آلوبى ٍجْی چٌذ ًمل ٍ حول افلی هحَر ٍالـ در وِ ثزًز عزیك
ِ ای ّوِ ووه ٍ .دادًذ تؾىیل  تزدد جْت تغییز ّذف ثب هذوَر خذهبت ارائِ جْت جبًج

 فول ثِ ًملی ٍ حول جذیذ فٌبٍری ّبی هقزفی عزیك اس ریلی عَی ثِ ای جبدُ اس ثبر
   .ؽذ ارائِ لىَهَتیَّب ثبالی ؽزفیت گزفتي ًؾز در ثب اثتىبری دیذگبُ ایي .آهذ



Add your company slogan 

LOGO 

Netherlands 

 اثـتـىـبری عزح فٌَاى تحت ًملی ٍ حول ؽزوت 119 ، 1996 تب 1995 عبل ّبی عی

 ثِ ًملی ٍ حول ؽزوت ّبی ایي اس ثغیبری .وزدًذ دریبفت اهتیبساتی ّـلـٌـذ دٍلـت

 جْت تغییز هذوَر عزح اس ّذف .ثَدًذ ؽذُ تزغیت ٍجْی چٌذ ًمل ٍ حول اس اعتفبدُ

 اس ّبی یبرآى عزح ایي .ثَد ریلی ًمل ٍ حول عَی ثِ فزف ای جبدُ اس ثبر ًمل ٍ حول

 .گزفت لزار توذیذ هَرد 2001 تب 1997 عبل



Add your company slogan 

LOGO 

Britain 

  ثبر ًـمـل ٍ حـوـل تغْیالت پبداػ فٌَاى تحت اًگلغتبى ّبی یبرآى ّبی عزح هْن تزیي

FGF  جبدُ اس ثبر ًمل ٍ حول دادى عَق جْت در آًبى تؾَیك هٌؾَر ثِ ؽزوت ّب ثزای 

  عبل در FFG ّبی عزح .اعت ؽذُ عزاحی ًملی ٍ حول دیگز ّبی ؽیَُ عَی ثِ فزف ای

 ًمل ٍ حول تذریج ثِ ٍ ؽذ ارائِ ثبر ریلی ًمل ٍ حول تغْیالت فزف پَؽؼ هٌؾَر ثِ 1974

 .داد پَؽؼ ًیش را دریبیی وَتبُ



Add your company slogan 

LOGO 

   .ؽذ ؽٌبعبیی ارٍپبیی ریلی یىپبرچِ ثبسار تحمك راُ در ًیش هَاًقی الجتِ
 

 هؾتزیبى حفؼ ٍ جذة ثزای آّي ّب راُ رلبثت                                                            
          ٍ سیزثٌبء ّبی ّشیٌِ وبّؼ ؽزط ثِ ٍجْی چٌذ ًمل ٍ حول                                                          
                                           اعت هٌفقت پز ٍ عَدهٌذ ثغیبر خبرجی    

 
 

ّب ٍ ٍجْی چٌذ ًمل ٍ حول ثٌبثزایي ِ  افتوبد لبثل ٍ هؤثز تحَیل در حیبعی ًمؼ پبیبً
 .وٌذ هی درایفبء ثِ در ًملی ٍ حول خذهبت

 ًتیجِ



Add your company slogan 

LOGO 

                 ٍجْی چٌذ ًٍمل حول سهیٌِ در هؾىالتی ثب ایزاى اعالهی جوَْری                          
 هی ثبس لبًًَی تٌگٌبّبی ٍجَد ٍ السم گذاری عزهبیِ فذم ثِ آى اس ثخؾی وِ اعت هَاجِ
 .گزدد

 وِ اعت حبلی در ایي 
 

 خبٍرهیبًِ، در دریبیی ًبٍگبى ثشرگتزیي ثَدى دارا ثب وؾَر دریبیی ًٍمل حول 
 هیلیَى یه اس ٍ داؽت فْذُ ثِ 1384 عبل در را وبًتیٌزی ًٍمل حول اس %50 حذٍد

 تَعظ وبًتیٌز ّشار 27 فمظ وؾَر ثٌبدر در ؽذُ تخلیِ ٍ ثبرگیزی وبًتیٌزّشار 400 ٍ
   .ؽذ حول ریلی ًبٍگبى

 
وبًتیٌزی ًٍمل حول اس %50 حذٍد حول دریبیی هلی ًبٍگبى آًىِ رغن ثِ ٍالـ در 
 ثِ تَجِ ثب وِ ثَد وبًتیٌزعْین ًٍمل درحول %2 فمظ ریلی ًبٍگبى داؽت، فْذُ ثِ را

 . یبثذ تَعقِ ًٍمل حول اس ًَؿ ایي دارد ضزٍرت ریلی ًٍمل حول ّبی هشیت



Add your company slogan 

LOGO 

ًگزفتِ لزار اعتفبدُ هَرد هب وؾَر در عبختبری دالیل ثِ چٌذٍجْی ًمل ٍ حول 

   .اعت

 در ثخؼ ایي رؽذًبیبفتگی دالیل هْوتزیي اس یىی لبًًَی تٌگٌبّبی ٍ گذاری عزهبیِ فذم

   .ؽَد هی هحغَة وؾَر ًمل ٍ حول فزفِ
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 پذیز اهىبى عزیك دٍ اس خذهبتی ٍ تَلیذی ٍاحذی ّز در خذهبت ٍ وبال تَلیذ هیشاى افشایؼ
 :اعت

   تَلیذ؛ فَاهل افشایؼ ٍ ایجبد در جذیذ گذاری عزهبیِ عزیك اس                       
   .هَجَد تَلیذی فَاهل در ٍری ثْزُ افشایؼ                     

 

ّبی ؽزفیت تَعقِ ثزای ًیبس هَرد عزهبیِ هٌبثـ ثِ دعتزعی ووجَد تَعقِ حبل در وؾَرّبی فوذُ هؾىل  

 .اعت تَلیذی

 ٍِری ثْزُ گیزی اًذاسُ ثزای اعتبًذارد ّبی رٍػ ایجبد دّذ هی ًؾبى فٌقتی پیؾزفتِ وؾَرّبی ّبی تجزث ٍ 

  یب ٍ تَلیذ فزآیٌذ در هغتمین گذاری عزهبیِ ثذٍى ٍخذهبت تَلیذ افشایؼ ثزای رٍػ تزیي ّشیٌِ ون آى ارتمبی

   .اعت خذهبت ارایِ

وبال تَلیذ فزایٌذ ثب هغتمین ارتجبعی آّي، راُ ًؾیز هبدر ٍ سیزثٌبیی فٌبیـ در ٍیضُ ثِ ٍری ثْزُ اّویت ٍ  

      ثْجَد ریلی ًٍمل حول فٌقت در اعالفبت فٌبٍری اس هٌبعت اعتفبدُ ٍ رعبًی اعالؿ .دارد وؾَر در خذهبت

 . داؽت خَاّذ پی در را ٍری ثْزُ
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 ثب تؾىز اس تَجِ ؽوب فشیشاى


