
 هفتمقسمت چهل و 

 

 گریمسائل تأثیر گذار بر سطح و نوع تنظیم

گری کشورها وجود دارد، تفاوتهای گسترده بین کشورهای توسعه یافته با ی تنظیممطلب مهمی که در زمینه

به قدری نظم و انضباط زیاد است که در  ،کشورهای در حال توسعه است. به عنوان مثال در کشورهای پیشرفته

کنند. در حالیکه در کشورهای در حال توسعه افتند و به عالئم قیمت در اقتصاد اکتفاء میزدایی میفکر مقررات

. ت، بلکه متولی امور مربوطه نیز به طور کامل مشخص نیستنه تنها فقدان چارچوبهای مقرراتی محسوس اس

با در حال توسعه نباید به تقلید از کشورهای صنعتی مقررات زدایی باشد، بلکه باید بنابراین رویکرد کشورهای 

 همت گمارند. در به روز کردن مقررات قدیمی و تدوین مقررات جدید ،سرعت زیاد

برقراری نظام است. مثالً کشورهای مختلف بخشی از مسائل تنظیم گری، مرتبط با نوع رویکردهای اقتصادی 

، به جای اقتصاد (افزودن قدرت خرید مشتریان )در راستایبر اساس ارتقاء سطوح دستمزدها تنظیم درآمدها 

ی میزان به مصرف کنندگان نهایی، موجب کاهش قابل مالحظهها ی انواع یارانهارائهمخرب سیاست مبتنی بر 

ی   در کشورهای دستهرویکرد این نوع ضمن اینکه  شود.درگیری نهادهای نظارتی با بخش بزرگی از اقتصاد می

کارآمد  از طرف دیگر پیگیری مدیریت گردد.می ذیری اشخاص حقیقی و حقوقیموجب تنزل سطح فسادپ اول،

عمرانی های ی پروژهاز منابع موجود به جای  گسترش بی رویه برداریبهرهبرای بیشینه نمودن سطح  تدارکات

 سازد.   دهای نظارتی را دگرگون میی برخورد نهازیربنایی، یقیناً نوع مقررات و نحوه

تحوالت برخی . مثالً کندمتحول میگری را تا حدودی مطلب دیگر انواع تحوالت اقتصادی است که نظام تنظیم

 چند وجهی و ترکیبی، ونقلحملو راه اندازی  ونقلحملمختلف های شیوهمنفصل های ملی نظیر اتصال شبکه

که روزگاری تماماً ی زیربناها برای توسعهد. یا منابع تأمین سرمایه سازتر می قوقی را گسترده و پیچیدهدعاوی ح

این در "نهادهای عمومی"و افزوده شدن  اندشدهخصوصی تبدیل  -به نوع مشارکت دولتیبه تدریج  ه،بود دولتی

 د. کنارتی را بیش از پیش سخت تر میبررسی موضوعات نظی نحوه ،نوع مشارکتها

ای یا جهانی نه تنها به ایجاد ارتباطات تجاری در سطح منطقه فعالیتهای اقتصادی نیز بسیار مهم است.مقیاس 

 ،در عین حال نماید.کمک می ونقلحملغنی شدن سطح مراودات بابت واردات و صادرات بلکه به بهبود سطح 

 مهمتر سطح نفوذ و پوشش حقوقیافزاید. از همه گری بسی میاین حالت بر گستردگی و پیچیدگی سطح تنظیم



ائتالف یا توافق عمومی با سایر کشورهای یک به ی ملی طلبانهانزوانظام مستقل و یک ست که تحول از ایمنطقه

 گذارد. گری اثر میمنطقه، یقیناً بر وضعیت تنظیم

اد که بر سطح درگیری ی برخورد با اقتصمدیریتی قابل انجام در نحوههای ای از دگرگونیدر جدول زیر خالصه

 گذارند، ارائه شده است.ها تأثیر میگرتنظیمنهادهای نظارتی و 

 

 ونقلحملدر  گریتنظیم

سازی بخش حاکمیتی مجزای ، فرایند پیچیدهونقلحملسازی است. در بخش ، مجزاگریتنظیمهای یکی از پایه

تا حدودی  خصوصیبخشو واگذاری امور ترابری به ، از طریق تفکیکهای افقی و عمودی ساختارها گریاز تصدی

سازی، کالن کشور برای خصوصی هایپذیری سیاستبه منظور قابلیت تحقق ،بدین ترتیباست.  صورت پذیرفته

( ایجادهترابری )کشتیرانی، هواپیمایی و ناوگان  گریتصدیامور  از اهجادهبنادر، فرودگاهها و  هایبناتمامی زیر

ضمن حفظ  آهنراهبه طور ناقص انجام شده و و افقی نیز این تفکیک عمودی ایران  آهنراهدر  اند.مجزا شده

اگر این تحول ساختاری انجام شود، آنگاه  اما رها نکرده است.هم مالکیت نیروی کشش، تصدی سیروحرکت را 

 گردد.می در آن گشوده گریتنظیمراه اندازی نظام  طی مسیربرای راه 

موردی و کوتاه مدت است. در مقابل های و نظارتها رقابت در قالب داوریی تسهیل کننده ،رقابتحقوق اصوالً 

جداسازی و آزادسازی گری شامل کارکردهای اصلی تنظیمباشد. می مستمر و دائمکنترل از نوع گری تنظیم امر

تبعیض، تضمین ثبات بلند مدت اقتصادی، حمایت از مصرف کننده، رقابتی کردن بازار و مقابله با انحصار و 

 باالخره ، وبازاربه فعالین جدید  ی، نظارت بر ایمنی و کیفیت خدمات، تسهیل ورودونقلحملخدمات ی ارائه



لزم وجود مقررات دقیق و جامع، مست ،استقرار این نظاماست.  در تصدی گری صنعت خصوصیبخشماندگاری 

میتی را از یک طرف واحدهای حاک گرتنظیمکارآمد است.  مدیران و کارکنان متخصص و سازمان مناسب، 

)اعم از  ترابریی حوزهکند و از طرف دیگر فعالین می پیش بینی پذیری و پاسخگوییمحوری،  -راهبردمجبور به 

 نماید. می شفافیت عملکرد و کاراییرا وادار به ( ونقلحملناوگان یا 

 

 گر ریلیتنظیم

های آهنبه ساختارهای آنها مرتبط است. راه ،گریدهد که امر تنظیمجهان نشان میمختلف های آهنبررسی راه

این همچون سایر شرکتهای بزرگ  )نظیر آمریکا، ژاپن، کانادا(ی عمودی ساختار یکپارچهاز نوع  خصوصی

رکز و نسبتاً متم یاقتصاد مدیریت باشند. کشورهای چین و روسیه بامیملی ، تابع قانون رقابت کشورها 

ها دارای آهنی اروپا که راهیهآهنهای دولتی، نظام نظارتی خاص خود را دارند. اما در کشورهای عضو اتحادراه

دو نوع ساختار تفکیک شده )عمودی و افقی( هستند و عمدتاً فقط یک شرکت زیرساخت دولتی وجود دارد، 

 نمحول شدیا  آهنگری به خارج از راهنظیم: انتقال کل نظام تایجاد گردیده است گری ترابری ریلیتنظیم

آهن ایران از رسد با توجه به الگوبرداری راهمی به نظردر نگاه اول . به شرکت زیرساختگری تنظیم بخشی از امور

اما با . گذاردتوان به همان صورت طراحی و به مورد اجرا می را هم گری ایران های اروپایی، نظام تنظیمآهنراه

با توجه الگوبرداری این نوع هر کشور، الزم است که ی به متفاوت بودن ساختار حکومتی و قوانین موضوعهتوجه 

 محتاطانه و دقیق انجام پذیرد.آهن ایران، به طور به شرایط راه



شامل  کارکردهای اجراییگری هستند. های جهان دارای دو کارکرد اجرایی و تنظیمآهنراهبه طور کلی، اکثر 

ی(، تأمین لکوموتیو و تأمین واگن زیرساخت)به عنوان خدمات شبکه زیربنای مناسب و کنترل ترافیک در ین تأم

توسط شرکتهای  ،، ناوگان مورد نیاز شرکتهای ترابریی مولددر بعضی از کشورهاالبته است.  )خدمات ترابری(

کارکردهای در این صورت شود. ن میمیأبه قیمتهای مناسب تو تعمیرات(  + سازنده به صورت یک بسته )اجاره

های زیربخش ریلی، گذاریسیاستانجام ، فنی، و زیست محیطی ، تدوین استانداردهای ایمنیگریاصلی تنظیم

نقل ریلی، طبقه بندی کیفیت خدمات و رتبه بندی قطارهای مسافری، وز تأسیس شرکتهای حملصدور جوا

برداری )حق دسترسی به های بهرهو کرایه تعیین تعرفهش بلیت، تعیین نظام قیمت گذاری، نظارت بر نظام فرو

است. در هر  ، داوری برای رفع اختالفات عملیاتی و مالی، بررسی خسارات و تعیین مبلغ غرامات و...شبکه ریلی(

آهن یا شرکت زیر ساخت ریلی دولتی دو ساختار یکپارچه و دو قسمتی، کارکردهای اجرایی توسط شرکت راه

 گردد. واگذار میآهن راهگری به رگالتور حکومتی مافوق شود و اغلب کارکردهای تنظیمانجام می

بدین است. شده دو قسمتی  تقریباً  ،نقلوحملهمچون سایر زیربخشهای ایران موضوع مهم اینست که بازار ریلی 

های بازار انحصاری است و لذا تنظیم نظام قیمت گذاری و تعیین تعرفهیک معنی که زیرساخت دارای 

. از طرف دیگر مواجه استاشتباه  مشکلبا بدون توجه به سطح رقابت در بازار ترابری، زیرساخت  برداریبهره

) در امور باری و مسافری( رقابتی ای ایی )در امر مسافری( و بازار حمل جادهبازار ترابری ریلی با بازار حمل هو

تصادی اقمعتبر یک سیاست  ،حملی سنگین دارد. بنابراین تعیین سقف قیمت بدون توجه به قیمت تمام شده

ی حمل به اضافهی سقف قیمت حمل مسافری زیر قیمت تمام شده ،اگر بنا بر مصالح سیاسیشود. نمی محسوب

شود.  تأدیهمربوطه  هایدر قالب یارانه به شرکتتوسط دولت التفاوت مربوطه باید مابه ،سود معقول تعیین شود

حمل ریلی یک امر های تعرفهبر  گرتنظیمکامالً رقابتی، نظارت ترابری بازار  شود که درمی بدین ترتیب مالحظه

 سیاسی )و نه اقتصادی( است. 

ریلی و  ونقلحملاز شبکه ریلی به دو متغیر:  میزان سود شرکتهای  برداریبهرهتعیین مبلغ حق از طرف دیگر 

ی قیمت تمام شده در مواقعی کهزیرساخت مرتبط است. ی از شبکه برداریبهرهنگهداری و ی قیمت تمام شده

ی فر کردن سود شرکتهاصسمت که گرایش به  ای باشدبه گونه زیرساختی از شبکه برداریبهرهنگهداری و 

 معلومباید دولت یارانه پرداخت کند. بدین ترتیب  ،ریلیی دارد، طبق قانون دسترسی آزاد به شبکه ونقلیحمل

از  برداریبهرهی تعرفهگری تنظیمامر  حمل برای ترابری ریلی الزم نیست. ثانیاًی اوالً تعیین تعرفهشود که می

 . یابدمی ضرورت از دولت یارانهو اخذ  فقط به منظور تعیینسافری( )الاقل در بخش مزیرساخت ی شبکه



ایران تهیه شده، میزان درگیری  آهنراهمشاور  ،روالند برگر آلمانیای )زیر( که توسط شرکت در جدول مقایسه

آهنهای مختلف جهان با این کارکردها، نشان داده شده است. الزم به توضیح است که در این جدول، راه

 ی عمودی )و افقی( در یکجا مقایسه شده اند، کهی عمودی، تفکیک شدهآهنهای خصوصی، دولتی، یکپارچهراه

آهن ایران به سبب انتقال اطالعات شده برای راه ترسیمضعیت قابل برداشت درست نیست. اگرچه و مطمئناً

گر بر همین اساس، انتقال کل وظایف تنظیمآلمانی نادرست طرف ایرانی چندان دقیق نیست، ولی این شرکت 

برخی از آنها ی بدون توجه به برخی ظرایف )که متعاقباً در بارهی متبوع را پیشنهاد کرده که ریلی به وزارتخانه

 شود.ه لحاظ عملیاتی با مشکل مواجه بحث خواهد شد(، ممکن است ب

 

 

 یگرسطوح تنظیم

دیگر  قسمتیآهن و گری به راهبزرگی از کارکردهای تنظیمی ریلی، بخش طبق قانون دسترسی آزاد به شبکه 

 ها و اصالحات تبعی قانون دسترسی آزاد به شبکهی آیین نامهشده است. صدور کلیه محولنیز به وزیر متبوع 

یا از وادار وزیر، راه آهن به انجام برخی امور خاص بایست به تأیید وزیر برسد. ضمن اینکه با صدور فرمان می

گاهی به موارد جزئی هم  ،گریی قانونی یا فراقانونی تنظیمد. این مداخلهشومیبازداشته  بعضی دیگراجرای 

باعث عدم امکان انجام  یکی از مواردیست که همین نوع مداخالت مقطعی و مصلحت طلبانه، یابد.می تعمیم

  .شودمی آهندر راه ناصالحات بنیادی



و  دنگرهای ملی وجود ندارمراجع بخصوصی به عنوان تنظیم، ونقلحملی در حوزهدر حال حاضر از طرف دیگر 

ها و نامهآیین برای اعتراض به مفاد پذیرد. مثالً می به صورت غیر متمرکز صورت رسیدگیلیتهای فعا لذا

تبانی بین . امر نمود به دیوان عدالت اداری مراجعه توانآهن میی صادره از سوی وزیر یا راهدستورالعملها

 ،گرددکاهش سطح رقابت می ها که سبببرای تنظیم تعرفه (ایجاده یاریلی ونقلی )شرکتهای بزرگ حمل

ریلی بروز سوانح شود. یا در حالت و حل و فصل شورای رقابت بررسی وزیر راه و شهرسازی یا قاعدتاً باید توسط 

 کشور وارد امر رسیدگیکل سازمان بازرسی  بزرگ،سوانح در مورد وزیر راه و شهرسازی و معموالً متوسط در حد 

مشکلی که در این رابطه  شود.می به دادگاههای صالحه مراجعه ، گاهیاختالفات مالیبرخی  رابطه باگردد. در می

ثانیاً وجود ندارد.  که از نوع پیشینی است، ونقلحملمرتبط با گری تنظیم اوالً مقررات تخصصیوجود دارد، 

های ل و دوندگیپس از بروز مشکاکثراً صدور رأی عمومی و  (از نوع پسینی است)که اینگونه مراجع رسیدگی 

و سیستم نظارت پیشگیرانه تحقق  استفرایند رسیدگی بسیار کند  بدین ترتیبد. شومیانجام  زیاد مدعیان

آهن یا وزیر مربوطه برای شرکتهای حمل ونقل ریلی دعاوی حقوقی علیه راهی   ضمن اینکه اقامه یابد.نمی

 المقدور از آن دوری کنند. شود حتیمی ممکن است تبعات ناگواری دربر داشته باشد که سعی

که مهمترین آنها به شرح زیر  وجود داردقابل ارائه گری ریلی و فراریلی تنظیممدل  ینچند ،در هر حال

  :باشندمی

تحت فشار از باال یا روبرویی آهن  راه که باالخره روزی مدیران ارشد فرض بنا شدهبر این  اولی گزینه .1

به فقط  آهنراهگری ترابری ریلی تن داده و تصدی کامل سازیبه رهااالخره با مشکالت خردکننده، ب

عضی از بایران همچون آهن راه ،. در این حالتکندمی فعالیت ریلی یک شرکت زیرساختعنوان 

سیاستگذاری در امور  پردازد ومی زیرساخت ریلیمربوط به کشورهای اروپایی صرفاً به امور 

به جز کنترل ترافیک در سطح  کند. ضمناًهمین حوزه )زیرساخت( دخالت میاجرایی گذاری و سرمایه

دیگر  آهنراهشرکت ی مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و ندارد گریتنظیمهیچ نقش ی ریلی، شبکه

 . سمت معاونت وزیر را دارا نیست

معاون وزیر  همزمان آنشود که رئیس می یک سازمان در وزارت راه و شهرسازی ایجاد از طرف دیگر

 -اقتصادی -و مالی ایحرفه -تخصصی فنی هاییگرتنظیماختیارات که دارای هم هست. این سازمان 

 ترابری ریلی را برعهدههمچنین زیر ساخت و  گریتنظیم حاکمیتیوظایف ی کلیهاداری است، 

 برداریبهرهسرمایه گذاری و  مالکیت، سیاستگذاریِامور از خواص مثبت این مدل اینست که  .گیردمی

 گردد.می گری جداتنظیمامور از ی ریلی به کلی از شبکه



 و شودمی ریتییاوالً نظام حمل ریلی دو مد ی هم در این سیستم وجود دارد که اهم آنهاتمشکالالبته 

ساختار با این ساختار گردد. ثانیاً می سختبرای وزیر متبوع بین آنها انجام هماهنگی در هر حال 

 وزارتخانه همگن نیست و در دراز مدت محکوم به شکست است.سطح  سایر زیربخشهایتشکیالتی 

 کند، بلکهمی عمل ریلی مجری و سیاستگذار زیرساختبه عنوان نه تنها  آهنراهاینست که  گزینه دوم .2

 ایفای نقش ی ترابری ریلیفعال حوزه شرکتهای برای "گریک تنظیمسطح " در عین حال به عنوان

 مسائلگری در تنظیمماند. امور می آهن همزمان در سمت معاون وزیر باقید. مدیرعامل راهماینمی

و خدمات  ریلی ونقلحملشرکتهای  و سطح کیفی خدمات توسط ، حفظ محیط زیسترعایت ایمنی

اگرچه  دهد.جام میمالی و غیره را ان، داوری اختالفات بین آنها بر سر عملکردهای عملیاتی و وابسته

در مسائل مهمی چون سوانح ریلی، تعیین گاهی شود، ولی تبدیل می گریک تنظیم آهن خود بهراه

ی تعیین نوع قصور و چگونگی تشخیص مقصر، محاسبهالعملها، تدوین دستور، برداریی بهرههاتعرفه

د. وشمی با شرکتهای خصوصی فعال در ترابری ریلی تضاد منافعو غیره دارای  خسارات و غرامات

 "ترابری"و  "زیرساخت"دو بخش مالی، عملیاتی و فنی بین رگ زببنابراین جایگاه بررسی تعارضات 

 شود. به وزارتخانه منتقل بایدقهراً ، ریلی

 ،رابریشرکتهای خصوصی تی کلیهآهن( با راهکه بین شرکت زیر ساخت ) در مواقعی به طور کلی

ها ها و دستورالعملیا برداشت از مفاد آیین نامه ی دعاوی مطروحه )در مورد تدویناختالفاتی در زمینه

لغ خسارات( و مغایرات ا( و اختالف )در تعیین تقصیر در سوانح و حوادث و مبو همچنین حقوق طرفین

ضمن اینکه  وزارتخانه مداخله کند.گر شود که تنظیممی کند، الزم)عملکرد عملیاتی و مالی( بروز می

توسط زیرساخت ریلی رأی برای آنها  مقدمتاًفرجام خواهی شرکتهای فعال در ترابری ریلی که ی مرحله

 پذیرد. می صادر شده است، در این سطح صورت

ی در وزارتخانه "ریلیگر تنظیمسازمان "به جای یک در این ساختار، که اینست دیگر موضوع مهم 

امور ی کلیه شود تا وزارتخانه ایجاد سطح در "یونقلحملگر تنظیم"یک سازمان باید متبوع، 

بدین ترتیب سطح دخالت  گیرد. و ریلی را برعهده ایجاده، هوایی، دریاییزیربخشهای  گریتنظیم

ف دیگر از طر یابد.می کنترل شده و تنزل امور مدیریتی زیربخشها تا حدود قابل توجهی در گرتنظیم

 گرانه را دنبالحمایتهای سیاستگذاریراهکار سازی، با رفع موانع مختلف خصوصی وزارتخانه  گرتنظیم

 قرار گیردوزیر راه و شهرسازی کامل نباید تحت کنترل  یونقلحملسازمان تنظیم مقررات این کند. می

انتخاب و وشهرسازی راهتوسط وزیر مزبور رئیس سازمان لذا برخوردار باشد. کافی از استقالل الزم که و 



نه توسط وزیر، بلکه توان عزل وی  در عین حال ،دهدمی پیشنهادبرای انتصاب به رئیس جمهور او را 

 . باشدپذیر باید توسط هیأت وزیران امکان

راه و شهرسازی متولی بخش بزرگی از ی وزارتخانه که مشکلی که در این ساختار وجود دارد اینست

و ها درون شهری به لحاظ مالکیت و سرمایه گذاری، تابع شهرداری ونقلحملهای مرتبط نیست. فعالیت

های صنایع ساخت انواع ناوگان در وزارتخانهتابع وزارت کشور است.  نظارتی تا حدی ظ مقرراتبه لحا

بخش گمرکات  انبارها و باراندازها، مراکز لجستیکی،مالکیت و مدیریت صمت، نیرو و دفاع قرار دارند. 

گر و نظارت تنظیماز مقررات ی تنگاتنگ، با وجود رابطههستند که پراکنده مختلفی های در وزارتخانه

 آورد.می را به وجودای این موضوع مشکالت عدیدهقطعاً . نخواهند کردرت راه و شهرسازی تبعیت وزا

در این حالت هر شود. اد کشور ایجکل  در سطح لجستیک گرتنظیمیک تر اینست که یک طرح کلی .3

حاکمیت در ی و ریلی( به عنوان نماینده ایجادهیک از دستگاهها )شهرداریها، بنادر، فرودگاهها، 

بخشهای ی ورای امور مزبور، کلیهکنند. می را ایفا های مربوطهترابری گرتنظیممالکیت زیرساخت، نقش 

زیر تا حدودی )طبق قانون(  و غیره ستیکیتولید وساخت ناوگان، تشریفات گمرکی مرتبط، مراکز لج

 گیرند.می قرار لجستیک گرتنظیمچتر 

به دولت و برای تصویب یک قانون جامع  توان تدوین و قبوالندنمشکلی که در این ساختار وجود دارد، 

 ازکامالً مستقل باشد. مثالً بایست می گریتنظیماین نهاد  بدیهی است که است.مجلس شورای اسالمی 

کسب و کار، استقالل مالی داشته باشد. های محل درآمدهای حاصل از صدور انواع مجوزها و پروانه

 . امکان پذیر شودتحت قانونی خاص تنها برکناری رئیس نهاد باید انتصاب و 



 

 ملی گریتنظیممزایا و معایب 

 زم است که شروط زیر تحقق یابد:، الگردد تثبیت رقابت سالمبرای آنکه امر 

 مداخله کند.  اجراییمکرر در امور های نباید با صدور بخشنامه گرتنظیم 

 .مقررات باید در مراجع باالتر به تصویب برسد 

  .نهادهای تنظیم مقررات، باید استقالل مالی داشته باشند 

   و به راحتی عزل نمود. کردهاعضای آنها را نتوان بدون ضابطه نصب 

 نظام انتصاب بر مبنای شایستگی، مقررات نظارتی  ،اجراست که در آندر محیطی قابل گری تنظیم امر

  .دمالیاتی دقیق و قدرتمند حاکم باشجامع و سیستمهای حسابرسی و 

صورت به  توانمیدر این صورت از آنها  کند.می فساد در این مراکز پرقدرت نفوذ شروط مزبور برقرار نگردد،اگر 

 ونه از این نوع انحراف از اهداف اولیه اشارهمبه چند ن .استفاده نمودا مردم ابزار گروهی علیه گروه رقیب ی یک

 شود:می

   کشور را تحت الشعاعچنان تجارت و بازرگانی  ،شمسی 60ی در دههکاال مراکز نظارتی تهیه و توزیع 

 منحل شد. به کلی  70ی دههاوایل قرار داد که در و فسادآلود بازار رقابتهای درونگروهی 



 سازمانهایی نبود به سبب انحراف ار معیارهای معتبر، کشور معتقدند که ی نخبههای از اقتصاددان یبسیار

 است. از بودن آنها به مراتب بهتر  چون تعزیرات حکومتی یا حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان

 به سبب فقدان مقررات دقیق  مفیدی همچون سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو های حتی سازمان

کارکرد آنها به شوند. می موجب تضییع حقوق مصرف کنندگانگاهی ، گریتنظیمناظر بر فعالیتهای 

   .قابل مشاهده استو سالمت  ، زیست محیطیایمنی ضوابط مصوببه وضوح انحراف آنها از  ایست که گونه

 

 )این نوشتار ادامه دارد(

 حمل و نقل ریلی و خدمات وابستههای جمن صنفی شرکتسید منصور محمودی مشاور ان

 

 

 


