 هیض تحشیش  :خثشًاهِ ی علوی ،فشٌّگی ٍاجتواعی اًجوي علوی داًشکذُ ی هٌْذػی ساُ
آّي ،داًشگاُ علن ٍ صٌعت ایشاى
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آیا می دانید؟؟

 -اداهِ 10هؼیش پشجارتِ سیلی جْاى :

-

صاحة اهتیاص  :احؼاى ًَسی فشد

 -هذیش هؼؤل ٍ ػشدتیش  :اهیذ حاصلیاى

-

ّوکاساى  :ػیّذ احؼاى هشْذی عثاع،
اهیش فشٍغی ،هجیذخشکشٍدیاى
عاعفِ الثالی ،هحوذ اهیي ًصیشی

 -صفحِ آسا  :اهیذ حاصلیاى

 -1گالػیش اكؼپشع ،ػَیغ:
 -2لغاس ّاسػشاشوالتغ پَستاًي ( ،)h.s.pآلواى
 -3ػتاسُ ی اسٍپا ( ،)Euro Starاًگلؼتاى -فشاًؼِ

اخبار صنعت

 -4لغاس ػشیع الؼیش ششق ،فشاًؼِ -اتشیش:

م

 -5لغاس ٍػت ّایلٌذ ،تشیتاًیا:
 -6لغاس ػیثشی ،سٍػیِ -هغَلؼتاى -چیي

 -خشیذ  50دػتگاُ لکَهَتیَ تَػظ ششكت

 -7خغَط سیکی جًَگافشٍ ( ،)jbػَیغ

الثشص ًیشٍ :

 -8خظ آّي فالمً ،شٍط

ی
ز

 -9لغاس ػشیع الؼیش داًَب  ،سٍهاًی -هجاسػتاى -چ -

 -8خظ آّي فالمً ،شٍط:

لْؼتاى -تلغاسػتاى

بیٗ ٔؼیش  03ویّٔٛتش بٛد ٚ ٜدس ٔ 897تشی ػطح دسیا لشبسدبسد .بر ٝدِریرُ

 -10لغاس ػشیع الؼیش اػتاًذال ،فشاًؼِ -ایتالیا

ػبٛس بص ٔٙاطك وٞٛؼتا٘ی ٘شٚط  ٚلشبس ٌشفتٗ دس ٔؼیشی با ؿیب بؼیاس ترٙرذ
ب ٝیىی بص ٔـٟٛستشیٗ جاربٞ ٝای ٌشدؿٍشی وـٛس ٘یض تبذیُ ؿرذ ٜبػرت.

 -5لغاس ٍػت ّایلٌذ ،تشیتاًیا:

ػبٛس بص دسٜٞای ػٕیك سٚدخا٘ ٚ ٝلّٞ ٝای بشفی  ٚلشبس ٌشفترٗ دس ٔؼریرشی

خط سیّی ٚػت ٞایّٙذ ،یىی بص ٔـٟٛستشیٗ ٔؼافشن ٞای سیّی جرضیرش ٜبر ٝػشػبض ،ػفشی خاطش ٜبٍ٘یض  ٚفشبٔٛؽ ٘اؿذ٘ی سب بشبی ٔؼافشبٖ بٕٞ ٝشب ٜبرٝ
ؿٕاس سفت ٚ ٝب ٝدِیُ ٚجٛد لطاسٞای بخاسٔ ،ؼافشبٖ سب ب ٝصٔاٖ بػرترفراد ٜبص
ٚجٛد ٔیآٚسد
بی ٍٝ٘ٛٙلطاسٞا بشٔی ٌشدب٘ذ .بص جاِب تشیٗ بخؾٞای بیٗ ػفش ،ػبٛس لطاس بص

ت

پُ ٌّٗ فیٙاٖ (  )glenfinnanبػىاتّٙذ بػت و ٝیىی بص بضسٌتشیٗ پُٞای
سیّی بت٘ٛی لشٖ ٘ٛصد ٓٞب ٝؿٕاس ٔی سٚد

ح

ًیشٍ اص خشیذ  50دػتگاُ لکَهَتیَ دیبضل البکبتبشیب

CDN10

ی
ز
ت

ی

 -9لغاس ػیثشی ،سٍػیِ -هغَلؼتاى -چیي:
بیٗ خط آ ٗٞبا ٌزس بص ػ ٝوـٛس ،عَالًیتشیي هؼیش سیلی جْاى ِرمرب

ح

 -9لغاس ػشیع الؼیش داًَب  ،سٍهاًی -هجاسػتاى -چ -
لْؼتاى -تلغاسػتاى:
بیٗ لطاس و ٝبٞ ٝتُ ػیاس ٔؼشٚف بػت بص ؿٟشٞای تشب٘ؼیّرٛب٘ریرا سٔٚرا٘ری،
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ٌشفت ٝبػت .خط ػیبشی ،بص ٔؼى ٛؿشٚع  ٚب ٝدٔ ٚؼیش ٔترفراٚن ترمرؼریرٓ
بٛدبپؼت ٔجاسػتاٖ  ٚپشبي چه ٌزؿت ٚ ٝتا وشبوٛف ِٟؼتراٖ  ٚػرٛفریرا
ٔیؿٛدٔ .ؼیش ٞ 3ضبس ویّٔٛتشی ٔؼى ٛتا ؿٟش جرٙرٛبری ٚودیرٛػرترٛن (
 ٚ )vladivostokدیٍشی ،خط ٔؼى -ٛپرىرٗ بػرت ور ٝبص د ٚوـرٛس بّغاسػتاٖ بٔتذبد ٔی یابذ .لطاس ػشیغ بِؼیش دب٘ٛچ با فرشبٞرٓ ورشدٖ ترٛس
ٔغِٛؼتاٖ با طی ٔؼافتی ٞـت ٞضبس ویّٔٛتشی ٔ ٚذن صٔا٘ی ؿؾ سٚصٌ ٚ ٜشدؿٍشی ؿؾ سٚص ٜب ٝوـٛسٞای وٕ٘ٛیؼتی ػابكٙٔ ،ظشٜبی صیبا ِ ٚرزن
ٔٙیٛسی با ٔذن صٔا٘ی یه ٞفتٝبی ٔی ٌزسد .بیٗ ٔؼیش ب ٝدِیُ لشبسٌشفتٗ بخؾ سب دس طٔ َٛؼیش بشبی ٔؼافشبٖ بٚ ٝجٛد ٔی آٚسد بص بیٗس ٚبیٗ ٔؼریرش
دس ٔٙطم ٝجغشبفیایی ػیبشی ،ػشدتشیي خظ سیلی جْاى ب ٝؿٕاس ٔی سٚد ٔی تٛب٘ذ ب٘تخابی ٔطٕئٗ بشبی بفشبدی باؿذ و ٝػاؿك لطاسٞای لرذیرٕری ٚ

 -5خغَط سیکی جًَگافشٍ ( ،)jbػَیغ:

والػیه ٞؼتٙذ

بیٗ ٔؼیش ٔؼافتی  3ویّٔٛتشی دبؿت ٚ ٝوأال بص دس ٖٚتٔ ُ٘ٛری ٌرزسد ،بص  -03لغاس ػشیع الؼیش اػتاًذال ،فشاًؼِ -ایتالیا:
بیٗ سٔ ٚؼافشبٖ آٖ دس طٔ َٛؼیش بص دیذٖ چـٓ ب٘ذبص ٙٔ ٚاظش صیبای آ٘ؼرٛی بیٗ لطاس ب ٝبػٓ بػتا٘ذبَٛ٘ ،یؼٙذ ٜی ٔؼشٚف لشٖ ٘رٛصدٞرٓ فرشب٘ؼر٘ ٝراْ
ت ُ٘ٛبی٘لیب خٛبٙٞذ آٔذ .بٕٞ ٝیٗ خاطش بیٗ لطاس د ٚباس دس طٔ َٛؼریرش ٌزبسی ؿذ ٚ ٜتٛسی ؿبا٘ ٝسب بص پاسیغ بٔ ٝیالٖ  ٚػپغ ب٘ٚ ٝیض برشپرا ٔری
تٛلف وشد ٜتا ٔؼافشبٖ آٖ بٚ ٝػیّ ٝپٙجشٜٞای تؼبی ٝؿذ ٜدس دیرٛبس ٜور ٜٛوٙذ .بیٗ لطاس با بسبئ ٝی بّیطٞای ته ػفش ٜی  93دوسی  ٚبرشخرٛسدبسی بص
لادس ب ٝدیذٖ ٔٙظش ٜبیش٘ٚی ٕ٘ ٚای صیبای وٟٞٛای آِپ باؿٙذ .بٌشچر ٝبیرٗ تجٟیضبن سفاٞی ٔٙاػب بشبی یه ػفش طٛو٘ی ؿبا٘ ،ٝبِ ٝزن بخؾ تشیٗ سبٜ
تٛس ٔؼافشتی وٛتأ ٚ ،ٜذن صٔاٖ وٕی دبسد بٔا بؼیاس ٌشب٘میٕت بػت

میس تحریر

بشبی ػفش ب ٝبیتاِیا تبذیُ ؿذ ٜبػت..

موفق باشید

4

ر
ی
ر
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تیي ًیَص :هذیش عاهل ششكت تجْیضات ًاٍگاى سیلی البثبشص
تببَػببظ ایببي شببشكببت خببثببش داد.

ٔجتبی ِطفی ب ٝخبشٍ٘اس تیٗ ٘یٛص ٌفت  :ؿرشورت بِربرشص ٘ریرشٚ
لشبسدبدی بشبی خشیذ آٖ ِىٛٔٛتیٞ ٛا بص یه وٙؼشػریر ْٛبیرشب٘ری
چیٙی ؿأُ ؿشوت ٚبٌٗ پاسع ،دبِیاٖ  GSI ٚچیٗ بٔضا ورشدٜ
بػتٚ .ی بفضٚد  :بش بػاع بیٗ لشبسدبد ٞرٕریرٙریرٗ لرشبس بػرت
03دػتٍاِ ٜىٛٔٛتی٘ ٛیض دس ؿشوت ٚبٌٗ پراسع ػراخرتر ٝؿرٛد.
ٚی صٔاٖ بجشبی بیٗ پشٚط ٜسب ٔ 03ا ٜروش وشد ٌ ٚفت :بیٗ ِىٛٔٛتیٛ
ٞا دبسبی تٛبٖ  0573بػب بخاس ٞؼتٙذ  ٚبشبی حُٕ لطاسٞای باسی
( ػٕذتا باسٞای ٔؼذ٘ی) دس ٔؼیش ٞای وٛیشیٌ ،شْ  ٚخـه وـرٛس
پیؾ بیٙی ؿذ ٜب٘ذٔ .ذیش ػأُ ؿشوت بِبشص ٘یش ٚخاطش ٘ـاٖ ورشد:
بیٗ لشبسدبد ٕٞشب ٜبا ب٘تماَ تىِٛٛٙطی بیٗ طشف چیٙی  ٚؿرشورت
ٚبٌٗ پاسع بػت تا دب٘ؾ فٙی ػاخت ِىٛٔٛتی ٛب ٝتذسیج بٚ ٝبٌرٗ
پاسع ٔٙتمُ ؿٛدٚ .ی تاویرذ ورشد ٔ :ـرخرلران فرٙری بیرٗ
ِىٛٔٛتیٙٔ ٛطبك با ؿشبیط  ٚبػتا٘ذبسدٞای  UICبٛد ٚ ٜب ٝتاییرذ
ؿشوت سب ٜآ٘ ٗٞیض سػیذ ٜبػتِ .طفی بظٟاس دبؿت  :با ٘ظش ؿشوت
سب ٜآ ٗٞتاو ٖٛٙتؼذبد ؿؾ دػتٍاِ ٜىٛٔٛتی ٛب ٝكرٛسن ٘رٕر٘ٛرٝ
خشیذبسی ؿذ ٜو ٝلبُ بص لشبسدبد بكّی ٚبسد ٔی ؿٛد تا ٞش ٌر٘ٛرٝ
بكالحان فٙی بحتٕاِی بش بػاع واسوشد بیٗ ِىٛٔٛتیٞ ٛا دس لشبسدبد
بكّی بػٕاَ ؿٛد.

 -اتَظثی پشٍطُ )LRT(Light Rail Transit

سا تِ هضایذُ گزاشت:

بخؾ حُٕ ٘ ٚمُ ؿٟشی  ٚؿشوت ٔٙتخب بشبی تؼییٗ برٛدجر،ٝ
طشبحی بِٚی ٝؿبى ٚ ٝبیؼتٍاٞ ٜا ،ب٘ذبص ٜحأُ ٞا  ٚدیٍش ٔؼائُ
تىٙیىی ٕٞىاسی ٘ضدیه خٛبٙٞذ دبؿت .پشٚط LRT ٜلؼٕتی بص
بش٘أ ٝبّٙذ ٔذن حُٕ ٘ ٚمّی ؿٟشی ٔ 0303یباؿذ و ٝطبك آٖ
لشبس بػت ػال ٜٚبش ٚكُ ٕ٘ٛدٖ لؼٕت ٞای ٔختّف دس ٖٚؿٟشی
بٛػیّ ٝسب ٜآ ،ٗٞؿٟش ببٛظبی سب ب ٝدبی ،بِؼیٗ ،بخـٟای غرشبری
ٔٙطم ٚ ٝػشبؼتاٖ ػؼٛدی ٔتلُ ٕ٘ایذ .بیٗ بش٘أ ٝؿرأرُ 783
ویّٔٛتش خط سب ٜآ ٗٞپشػشػت  003 ٚویّٔٛتش ػیؼرترٓ ٔرترشٚ
ٔیباؿذ .لشبس بػت پشٚط LRT ٜدس ػاَ  0302ب ٝبتٕاْ بشػذ

 آغاص فعالیت ػشیعتشیي لغاس دًیا دس چیي :چیي ػشیع تشیي لغاس جْاى سا تا ػشعت  350كیلَهتش دس
ػاعت سًٍوایی كشد
خبشٌضبسی فشب٘ؼٛ٘ ٝؿت :طبً٘ ؿٌٛٛبً٘ ،سئیغ بخؾ حٕرُ ٚ
٘مُ ٚصبسن سب ٜآ ٗٞچیٗ ٌفت :بیٗ لطاس با ػشػت  023ویّٔٛترش
ٔ 033 ٚتش دس ػاػت ػشیغ ترشیرٗ لرطراس دس جرٟراٖ بػرت.
بیٗ لطاس ػشیغ بِؼیش لادس بػت فاكّٞ ٝضبس  93 ٚویّٔٛترشی دٚ
ؿٟش ٌٛبٍ٘جٞٚٚ ٚ ٛاٖ سب دس ٔذن ػ ٝػاػت طی وٙذ وٞ ٝرفرت
ػرراػررت ٘ ٚرریررٓ وررٕررتررش بص لررطرراسٞررای ػررابررك بػررت.
ػاخت ؿبى ٝلطاسٞای ػشیغ بِؼیش دس چیٗ بص ػاَ  0337آغراص
ؿذ ٞ ٚذف بص آٖ ،بیجاد ؿبى ٝلطاسٞای ػشیغ بِؼیش بشبی بتلراَ
ؿٟش تجاسی ٌٛبٍ٘ج ٛدس جرٙرٛچ چریرٗ بر ٝپرىرٗ بػرت.
حشوت آصٔایـی بیٗ لطاس دس دػأبش آغاص ؿذ  ٚبٔشٚص ٘یرض بیرٗ
لطاس ب ٝطٛس سػٕی حشوت خٛد سب بص ؿٟش ٞٚٚاٖ دس ؿشق چیٗ،
آغاص وشد.
ٔیاٍ٘یٗ ػشػت لطاسٞای طبپٗ  020ویّٔٛرترش  ٚفرشب٘ؼر055 ٝ
ویّٔٛتش دس ػاػت بػت.

تیي ًیَص :اتَظثی اص ششكت ّای هشاٍسُ ای دعَت ًوَد تا
دس هضایذُ ی هشتَط تِ تشسػی اهکاى تحمك پشٍطُ ی ػیصذ
ٍ چْل كیلَهتشی ساُ آّي ػث (پشٍطُ  )LRTششكت
ًوایذ.

Email: Anjomanelmi_rahahan @yahoo.com
Anjomanelmi_miztahrir@yahoo.com
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اخثاس اًجوي :
 -پیام تثشی

معرفی شرکت ” ٍاًیا سیل ” :
تاسیخچِ ششكت :

اًجوي علوی داًشکذُ تِ ػشكاس خاًن دكتش حؼیٌی :

— بِٚیٗ بػتاد ٌشبیؾ ٔاؿیٗ ٞای سیّی و ٝب ٝبیٗ
ب٘جٕٗ ػّٕی دب٘ـىذ ٜسب ٜآ ،ٗٞب٘تلاچ ػشواس خا٘ٓ دوتش حؼیٙی سب ب ٝػٛٙبٖ سیاػت دب٘ـىذٜ
ٔٙلب سػیذ ٜب٘ذ -ب ٝبیـاٖ تبشیه ٔی ٌٛیذ .بٔیذٚبسیٓ و ٝدس دٚس ٜسیاػت بیـاٖ ،با ٕٞىاسی ٞش چ ٝبیـتش دب٘ـجٛیاٖ ٌرأرٟرای ٔرٛدرشی دس
سبػتای بستمای ػطح ػّٕی دب٘ـىذ٘ ٜؼبت ب ٝدٚسٞ ٜای لبُ ،بشدبؿت ٝؿٛد تا سضایت دب٘ـجٛیاٖ دب٘ـىذٞ ٜش چ ٝبیـتش جّب ؿٛد.

اعالعیِ :
بذیٗ ٚػیّ ٝب ٝبطالع وّی ٝدب٘ـجٛیاٖ ٔـٕ٘ َٛظاْ ٚظیفٔ ،ٝی سػا٘ذ ،با تالؽ ٞای بی ٚلف ٝدب٘ـىذ ،ٜسب ٜآ ٗٞج.ب.ب ٔطابك
جذ َٚریُ بص دب٘ـجٛیاٖ دب٘ـىذٟٙٔ ٜذػی سب ٜآ ،ٗٞػشباص ٔـٕٔ َٛی پزیشد .بص ٔتماضیاٖ خٛبٞـٕٙذ بػت ،تماضای خٛد
سب وتبا تا تاسیخ  88803800ب ٝواسؿٙاػاٖ پظٞٚـی بػالْ ٕ٘ایٙذ.

سدیف

اداسُ كل

تعذاد

1

بدبس ٜوُ سب ٜآِ ٗٞشػتاٖ

٘ 4فش

2

بدبس ٜوُ سب ٜآ ٗٞبسبن

 3تفش

همراه

3

بدبس ٜوُ سب ٜآ ٗٞیضد

٘ 3فش

با

4

بدبس ٜوُ سب ٜآ ٗٞؿٕاَ غشچ

٘ 3فش

5

بدبس ٜوُ سب ٜآ ٗٞؿٕاَ

٘ 4فش

6

بدبس ٜوُ سب ٜآ ٗٞجٛٙچ ؿشلی

٘ 6فش

7

بدبس ٜوُ سب ٜآ ٗٞوشٔاٖ

٘ 15فش

8

بدبس ٜوُ سب ٜآ ٗٞؿٕاَ ؿشق

٘ 8فش

9

بدبس ٜوُ سب ٜآ ٗٞؿشق

٘ 6فش

10

بدبس ٜوُ سب ٜآ ٗٞبكفٟاٖ

٘ 4فش

11

بدبس ٜوُ سب ٜآ ٗٞخشبػاٖ

٘ 10فش

 ششكت كشدى اعضای اًجوي عبلبوبی دسكباسگباُآهَصشی ًششیات علوی
دسیافت گَاّیٌاهِ اص عشف ٍصاست علَم ٍ تحمبیبمبات ٍ
فٌاٍسی
دس سٚصٞای ٌزؿت ،ٝواسٌاٞی با ػٛٙبٖ واسٌا ٜآٔٛصؿی ٘ـشیان ػّٕی بص طشف
ب٘جٕٗ ػّٕی ٔشوض بشٌضبس ؿذ و ٝبػضای ب٘جٕٗ ػّٕی دب٘ـرىرذ ،ٜدس بیرٗ
واسٌا ٜو ٝدس  0سٚص بشٌضبس ؿذ ،ؿشوت وشد٘ذ  ٚدس سٚصٞای آیٙذ ٜبص طرشف
ٚصبسن ػّ ٚ ْٛتامیمان  ٚفٙاٚسیٌٛ ،بٞیٙأ ٝسب دسیافت ٔی وٙٙذ.

میس تحریر

با تٛج ٝب ٝػیاػتٟای دِٚت ٔاتشْ جٕٟٛسی بػالٔی بیشبٖ بشبی دػٛن  -لطاس غضبَ دسج ٝیه چیٙی  ,جذیذ تشیٗ  ٚبٟتشیٗ ٘ٛع لطاس چٟاس
بٕٞ ٝىاسی بص بخؾ غیش دِٚتی ( خلٛكی  ٚتؼا٘ٚی) ٘ ٚیض دػرررررترٛس تخت ٝدس بیشبٖ
بِؼُٕ بجرررررشبئی دِٚت ٔررربٙی بش ٔـاسورررت بخررؾ غیش دِٚتی دس  -لطاس دِیجاٖ فشب٘ؼٛی دسج ٝیه ِٛوغ چٟاس تختٝ
ػّٕیان حُٕ ٘ٚمُ سیررّی با ٞذف ورراٞؾ حجرٓ تلرذی ٌررررشی  -لطاس دسج 2 ٝفشب٘ؼٛی ٘ 6فش( ٜدسجِٛ 2 ٝوغ كٙذِی)
دِٚت ،بؿرررتغاِضبیی دس ػررطح جرررأؼ ، ٝبٟررربٛد وررٕی  ٚورررریرفری  -لطاس بتٛبٛػی دبٕ٘اسوی ٘ 80فشٜ
بسبئررر ٝخرررذٔان بٔ ٝررشدْ ػرررضیض ورررررـٛسٔرراٖ ،ؿشوت ٚب٘یا سیررررُ
لطاسٞای دسج ٝیه دبسبی پضؿه  ,پزیشبیی ؿاْ ,ػلشب٘ , ٝكبرارا٘ر,ٝ
(ػررٟأی خراف) دس ترراسیخ 0082800800تاػیغ  ٚبص خشدبد ٔرا0087 ٜ
بٔىاٖ پزیشبیی دس سػتٛسبٖ  ٚدبسبسی ػیؼتٓ كٛتی  ٚتلٛیشی برٛدٚ ٜ
فؼاِیت خٛد سب آغاص ٕ٘ٛد ؿشوت حُٕ ٘ ٚمُ بیٗ بِٕرّرّری ٚب٘ریرا سیرُ
لطاس ٞای دسج ٚ 0 ٝبتٛبٛػی فالذ بٔىا٘ان فٛق ٔی باؿذ.
) )VANIA RAILبضسٌتشیٗ ؿشوت بخؾ خلٛكی حٕرُ ٘ ٚرمرُ سیرّری

ٔؼافشی ٔی باؿذ و ٝواس خٛد سب با بػضبْ لطاس دس ٔؼیرش ٞرای ترٟرشبٖ -
بٙذسػباع  ,تٟشبٖ ٔ -ـٟذ ٔ ,ـٟذ بكفٟاٖ ٔ ٚـٟذ  -ػاسی ؿشٚع ٘رٕرٛدٚ ٜ
 ٓٞبو ٖٛٙدبسبی  9سبْ لطاس دس ٔؼیش تٟشبٖ ٔ -ـٟذ  ٚباِؼىغ (  0سبْ غرضبَ

تشًاهِ ّای آتی :
ؿشوت ٚب٘یا سیُ دس حاَ حاضش با ظشفیت  130دػتٍاٚ ٜبٌٗ ٔؼافشی دیٍش بص
خاسج وـٛس و ٝدس آیٙذ٘ ٜضدیه ،ب٘ ٝاٌٚرراٖ سیّرری بضاف ٝخٛبٞذ ؿذ  ،لادس
خررٛبٞذ بٛد دس ػاَ  1385باِغ بش یه ٔیّی ٚ ٖٛپا٘لذ  ٚپٙجاٞ ٜضبس ٘فش
ٔررؼافش سب دس ػرطح وررـٛس جررابجا وٙذٞ ،ررٕیٙیٗ با بش٘أ ٝسیضی ٞای
بؼُٕ آٔذ ٜػؼی خٛبٞذ وشد تا ظشفیت جابجایی ؿشوت سب دس ػرراَ ٞای
آتررری برریؾ بس بیؾ بفررضبیؾ دٞذ.
بیٗ ؿشوت دس حاَ خشیذبسی  8سبْ لطاس ٘ ٛبص خاسج وـٛس ٔی باؿذ تررررا بٝ
٘ررراٌٚاٖ سیّی وـٛس بضافٕ٘ ٝایذ

دسج ٝیه  0 ,سبْ دِیجاٖ دسج ٝیه  0 ٚسبْ دِیجاٖ  ٚدسج 0 ٝتشویربری) ٚ
یه سبْ لطاس غضبَ دسج ٝیه دس ٔؼیش بكفٟاٖ ٔ -ـٟذ  ٚباِؼرىرغ ٚ
یه سبْ لطاس غضبَ دسج ٝیه دس ٔؼیش تٟشبٖ  -بٙذسػباع  ٚباِؼىغ ٚ
یه سبْ لطاس دِیجاٖ دس ٔؼیش ٔـٟذ -ػاسی  ٚباِؼىرغ ٔری براؿرذ.
ؿشوت ٚب٘یا سیُ تٛب٘ایی بفضبیؾ تؼذبد لطاس ٞای خٛد ب ٝتؼذبد  03سبْ ٚ
حتی دس بیاْ پیه (تؼطیالن تابؼتاٖ یا ػیذ ٘ٛسٚص ) ب 00 ٝسبْ سب دبسب
آدرس  :تهران  -سعادت آباد  -ميدان فرهنگ  -بلولىار فلرهلنلگ -
ٔی باؿذ
ابتداي خيابان معارف  -ساختمان بيزن  -پالك  - 3واحد 1
پست الكترونيكي info@vaniarail.com
٘اْ  :ؿشوت Volpe

آدسع بیٙتش٘تی www.volpe.dot.gov :
وـٛس  :آٔشیىا
صٔی ٝٙفؼاِیت  :تِٛیذ وٙٙذ ٜتجٟیضبن سیّی

 هشاٍسُ اًتخاب ٍاحذ ٍیظُ ٍسٍدی ّای: 88
لابُ تٛج ٝدب٘ـجٛیاٖ ٚسٚدی  88دب٘ـرىرذٔ ،ٜـراٚسٜ
ب٘تخاچ ٚبحذ تشْ جذیذ دس یىی بص سٚصٞای آیرٙرذ ٜدس
دٚسبٖ بٔتاا٘ان بشٌضبس ٔی ؿٛد .بش٘أ ٝآٖ ٔتؼالبا بػرالْ
ٔی ؿٛد .جٟت بطالػان بیـتش ب ٝب٘جٕٗ ػّٕی ٔشبجؼرٝ
وٙیذ.
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بیٗ ؿشوت تٛػط  John A. Volpeبا ٞذف پیـبشد ؿبى ٝحُٕ ٚ
٘مُ فؼاِیت خٛد سب صیش ٘ظش بخؾ حُٕ ٘ ٚمُ بیاون ٔتاذ ٜآٔشیرىرا
ب٘جاْ ٔی دٞذ .بیٗ ؿشوت ب ٝكٛسن ػاصٔا٘ی بؼیاس ٔٙؼجٓ با ورادس
ٔذیشیتی ٔجشچ با ٔذیشیت  Peter H. Appelبدبسٔ ٜی ؿٛد.

 : About RIIAدس بیٗ بخؾ ٔی تٛب٘یذ بطالػان وأّی سب دس سببط ٝبا وادس ٔذیشیتی
بیٗ ؿشوت بٕٞ ٝشب ٜبشٚؿٛس ٞا  ٚوتاچ ٞا ٘ ٚـشیان بیٗ ؿشوت سب
دسیافت وٙیذٕٞ ٚ ) Publication ( .یٙیٗ دس بیٗ بخؾ ٔی تٛب٘یذ
ب ٝلا٘ٞ ٖٛا ٚ ٚظایف ٔـخق ؿذ ٜبشبی حٛص ٜفؼاِیتی بیٗ ؿشوت
دػتشػی پیذب وٙیذ .بشبی دػتیابی ب ٝبیٗ ٞذف ٔی تٛب٘یذ ب ٝبخؾ
 Laws & Dutyدس لؼٕت ٔ About RIIAشبجؼ ٝوٙیذ.
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همراه

دس بیٗ بخؾ بطالػان صیادی سب دس لاِب ٔماون  ٚپشٚطٞ ٜای ٔختّف
تات ٘ظش وٕیتٞ ٝای ٔختّف بیٗ ؿشوت و ٝؿأُ وٕیتٞ ٝای
تامیمان  ٚبش٘أٞ ٝای حُٕ ٘ٚمُ  ،ػاختاس ب٘ؼا٘ی ٛٔ ،بد ،ػیؼتٓ
چشخ ٔٚاٛس ،بٔٙیت ٔ ٚذیشیت تشبفیه  .....ٚدس بختیاس باصدیذ وٙٙذٌاٖ
لشبس ٔی دٞذ.
دس بخؾ ٞای دیٍش بیٗ ػایت ٔی تٛب٘یذ بص ضٛببط ٔ ٚذبسن ٚ
كالحیت ٞای ٔٛسد ٘یاص بشبی بػتخذبْ دس بیٗ ؿشوت ٕٞ ٚیٙیٗ
تاسیخی ٝبیٗ ؿشوت دس ط َٛػاِیاٖ فؼاِیت خٛیؾ دس ػشك ٝحُٕ
٘ٚمُ آٌا ٜؿٛیذ .وتابخا٘ ٝبیٗ ٔشوض بضسٌتشیٗ ٔجٕٛػ ٝحُٕ ٘ ٚمُ
دِٚتی دس بیاون ٔتاذ ٜبػت و ٝؿأُ بیؾ بص 2333ػٛٙبٖ وتاچ ٚ
ٌضبسؽ تخللی دس صٔی ٝٙحُٕ ٘ ٚمُ  ٚػّ ْٛوأپیٛتش  ٚبلتلادی ٚ
ٟٔٙذػی  ٚتامیماتی  ٚسٚبٖ ؿٙاػی ٔ .....ٚی باؿذ.
دس بخؾ ٞای دیٍش بیٗ ػایت ٔی تٛب٘یذ بص فؼاِیت ٞای ٔختّف بیٗ
ؿشوت ؿأُ بشٌضبسی وٙفشب٘غ ٞا دس صٔی ٝٙحُٕ ٘ ٚمُ ٌ ،ضبسؿی بص
حضٛس دس تـىُ ٞای ٔختّف ػّٕی ،بستمای ػطح ػّٕی واسوٙاٖ دس
وٍٙشٞ ٜای ٔختّف ٕٞ ٚیٙیٗ پشٚطٞ ٜای تخللی ٔٛسد بشسػی لشبس
ٌشفت ٝبػت.

ػال اٍل /شواسُ  / 6ػِ شٌثِ  15دی 1388
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انجمن

ٔـخلان لطاس ٞای ؿشوت ٚب٘یا سیُ )(VANIA RAIL
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