
برنامه استراتژیک بخش حمل ونقل ایران

این برنام��ه در 41 صفحه تدوین 
شده است که در ابتدا بخش هایی که 
به طور مس��تقیم یا غیرمس��تقیم به 
حمل ونقل ریلی مرتبط است، جهت 
مطالع��ه در این ش��ماره ارائه ش��ده 

است.
وزارت  حمل ونق��ل  معاون��ت 

راه و شهرسازی، اردیبهشت 97
در جریان تدوین این س��ند ابتدا 
24 اس��تراتژي براي نی��ل به اهداف 
اس��تراتژیک ک��ه در ش��ماره قبل��ی 
نشریه ذکر گردید، مشخص شد. در 
زیر عناوین این اقدامات پیش��نهادی 

مطرح می شود:
س��ازي  هوش��مند   1-1-  7
حمل ونق��ل مبتن��ي بر اس��تفاده از 
فناوري هاي نوین  و اس��تفاده موثر از 

فناوري اطالعات 
2-1-7 افزایش حداکثري س��هم 

حمل ریلي بار
کیف��ي  س��طح   ارتق��اي   7-1-3

 خدمات حمل ونقل همگانی
قطارهاي  ش��بکه  توسعه   7-1-4

پرسرعت 
5-1-7  اصالح ساختار حاکمیت 

و مدیریت بخش حمل ونقل 
6-1-7  اص��الح الگ��وي تامی��ن 
مالي مبتني بر کاهش اتکا به بودجه 

عمومي کشور 
7-1-7 توس��عه و نوسازي ناوگان 

هوایي 
8-1-7 تغییر رویکرد در مدیریت 
نگه��داري و بهره برداري زیرس��اخت 

هاي حمل ونقل 
9-1-7 تسهیل فضاي کسب وکار 

در بخش حمل ونقل 
مطلوبی��ت  کاه��ش   7-1-10

خودروي شخصي 

نظ��ام  حاکمی��ت   7-1-11
برنامه ریزي جامع و یکپارچه

12-1-7  ارتقاي اس��تانداردهاي 
ایمني در بخش زیرساخت و ناوگان 

حمل ونقل
13-1-7 یکپارچه س��ازي سامانه 
درون  همگان��ي  ه��اي حمل ونق��ل 

شهري و برون  شهري 
حمل ونق��ل  توس��عه    7-1-14

غیرموتوري
15-1-7  مزی��ت  بخش��ي ب��ه 

کریدورهاي ترانزیتي
16-1-7  اتخاذ رویکرد پیشگیرانه 
و سیس��تماتیک در مدیریت ایمني 

بخش حمل ونقل
س��هم  افزای��ش    7-1-17
فناوري ه��اي پاک و بهب��ود کارایي 

انرژي
18-1-7  توج��ه وی��ژه ب��ه ابعاد 
پروژه ه��اي بخش  زیس��ت  محیطي 

حمل ونقل
خدم��ات  توس��عه   7-1-19

حمل ونقل همگاني حومه اي 
ت��اب آوري  ارتق��اي   7-1-20
سیس��تم حمل ونقل با اتخاذ رویکرد 

مدیریت بحران 
جذابی��ت  افزای��ش   7-1-21
کریدورهاي پروازي عبوري و خدمات 

ترانزیت بین المللي در فرودگاه ها 
و  نق��ش  تعری��ف    7-1-22
بن��ادر  توس��عه  در  س��رمایه گذاري 
متناس��ب با پتانس��یل و مزیت هاي 

رقابتی
حمل ونق��ل  توس��عه   7-1-23

مسافري دریایي
24-1-7  تمرک��ز بر نقش عوامل 
انساني در س��وانح بخش حمل ونقل

 

“پرونده سندهای باالدستی”
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