آرمان راٌ آَه
س یس ح
ایجاد یک تم مل و نقل ریلی یشرفته و یشرو و وکارامد
پيش فرض َا  :افك زماوي بلىذ مذت ي با فرض َيچگًوٍ محذيديت مالي  :در آرمان خًد راٌ
آَىي را تصًر كردٌ ايم كٍ افتخار مي كىيم در ساخته آن وقش داشتٍ ايم .

************************
آرمان راٌ آَه( با شرح بيشتر ):
ايجاد يک سيستم حمل ي وقل ريلي پيشرفتٍ ي پيشري ي يكارآمذ بٍ گًوٍ ای كٍ در بخش َای
مسافری  ،باری ي كل راٌ آَه  ،سيستم ي مىابع اوساوي ي در بعذ جُاوي شرايط زير اتفاق بيافتذ :
الف  -در بخش مسافری
 .1استمزار وارآهذتزیي سیستن خطَط حَهِ ٍ لطارّای حَهِ ای در وطَر
 .2ایجاد خطَط گستزدُ لطارّای سزیع السیز ( ) H.Sدر وطَر
 .3ایجاد سیستن یىپارچِ حول ٍ ًمل ریلی تا سایز هذلْای حول ٍ ًملی تزٍى ضْزی ٍ
درٍى ضْزی تِ لحاظ فیشیىی ٍ ًزم افشاری
 .4تحَل در ساختار ٍ وارتزی ایستگاُ ّای هسافزی راُ آّي تا جایی وِ تِ یه تزًذ
هوتاس تثذیل گزدد.
 .5چِ تِ لحاظ ویفیت ٍ چِ وویت سفز ،راُ آّي در حذی تاضذ وِ اٍلَیت اٍل
اًتخاب هزدم تاضذ.
ب – در بخش باری ي كل راٌ آَه (باری  ،مسافری ي زيربىائي) :
 .1توام ًیاسّای هطتزیاى را پاسخگَ تاضذ (هطتزی هذار تزیي راُ آّي دًیا تَدى)
 .2احساط ٍفاداری را در هطتزیاى ایجاد وٌذ.
 .3هزاوش اصلی تَلیذ ٍ جذب تار ٍ هسافز تتَاًٌذ تِ راحتی تِ سیستن ریلی دستزسی داضتِ
تاضٌذ (اعن اس هزاوش داخلی ٍ هزسی)
 .4رلاتت پذیزی تا جادُ ٍ َّاپیوا در حول تار ٍ هسافز تِ لحاظ هطلَتیت تاالی
لطارّای هسافزی ٍ تاری (سزعتً ،ظن ،ایوٌی ،لیوت ،خذهات ،درب تِ درب تَدى،
هطتزی هذاری ،والط اجتواعی ،سَْلت استفادُ اس لطار)..... ،

 .5وسة تاالتزیي سطح استاًذارد در حَسُ ایوٌی در همایسِ تا سایزوطَرّا.
 .6راُ آّي تِ یىی اس ارواى هْن التصاد وطَر تثذیل ضَد.
 .7ایجاد جذاتیت تزای سزهایِ گذاراى داخلی ٍ خارجی تزای سزهایِ گذاری در
تخطْای هختلف راُ آّي ایزاى.
 .8ولیِ هسیزّای لطار در حَالی ضْزّا اس هٌاطك سیثا ،پاویشُ ٍ چطن ًَاس عثَر وٌٌذ ٍ
تزخی اس ایي هٌاظز را راُ آّي در اطزاف هسیزّای خَد ایجاد وٌذ.
ً .9واد تارس دٍستذار هحیط سیست تَدى ٍ استفادُ اس اًزصی ّای پان
.11هزاعات آسایص ٍ حمَق هزدم ساوي در حَالی خطَط راُ آّي
ج – در بخش سيستم ي مىابع اوساوي
 .1واروٌاى ضزوت اس واروزدى در ایي ضزوت احساط افتخار وٌٌذ ٍ تعصة ساسهاًی
لَی داضتِ تاضٌذ ٍ ّوِ تا ّن هتحذ تِ دًثال ّذف ٍاحذ تاضٌذ.
 .2وار وزدى در ایي ضزوت یىی اس آرسٍّای اساتیذ ،هتخصصیي ٍ فارغ التحصیالى ًخثِ
داًطگاُ ّای درجِ اٍل وطَر تاضذ.
 .3حاوویت ضاتطِ ٍ ضایستِ ساالری ٍ سالهت در ولیِ اهَر تا ٍجَد اهىاى تزاتز رضذ
علوی ،تخصصی ،هادی ٍ هعٌَی تزای ّوِ افزاد
 .4رضایت واهل ولیِ تخص ّای خصَصی ٍ دٍلتی هزتثط تا راُ آّي در سهیٌِ اجزا،
پضٍّص ،آهَسش ٍ  ٍ ...توایل تِ استوزار ٍ اًجام فعالیت.
 .5الگَ تَدى راُ آّي تِ لحاظ سزعت اًجام اهَر اداری ٍ ولیِ اهَر ارجاعی
 .6دستیاتی تِ ّذف خزاتی حذالل (حاوویت پیطگیزی تجای تعویزات) ،تاخیز صفز،
ًارضایتی صفز ... ،در ّوِ اتعاد.
 .7دارای لَیتزیي وادر هذیزیتی ٍ هٌاتع اًساًی ٍ رعایت اصَل هذیزیت سیستواتیه در
ولیِ سهیٌِ ّا.
د – در بعذ جُاوي
 .1دستیاتی تِ تاالتزیي سْن تزاًشیت ریلی در ول هٌطمِ در همایسِ تا هسیزّای رلیة
تزاًشیت سایز وطَرّا ٍ تزاًشیت جادُ ای ایزاى.
 .2دستیاتی تِ پیطزفت ّای هذیزیت ٍ تىٌَلَصی ّای هٌحصز تفزد در سطح دًیا.
 .3حذاوثز استفادُ اس ساسهاى ّای تیي الوللی هزتثط ریلی.
 .4تثذیل ضَین تِ صادر وٌٌذُ داًص هذیزیت ریلی.

