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چنیذُ:
اهطٍظُ اتَتَؼ ّای زضٍى قْطی ؾْن تؿعائی زض خاتدایی هؿافط زض قْطّای وكَض (تَیػُ والى قْطّا) زاضًس .ایي ٍؾیلِ حول ٍ ًمل
ػوَهی زض تیطخٌس حسٍز % 33اظ ول ؾفطّای زضٍى قْطی ضا تِ ذَز اذتهال هی زّس .حسٍز 163زؾتگاُ اتَتَؼ تا احتؿاب ًاٍگاى
اتَتَؼ ضاًی ترف ذهَنی ترف اػظوی اظ حول ٍ ًمل زضٍى قْطی تیطخٌس ضا تِ زٍـ هی وكس .تواهی ایي اتَتَؼ ّا اظ ؾیؿتن
َّقوٌس واضت تلیت الىتطًٍیه تطذَضزاضًس ایي هْن تطای اٍلیي تاض زض ؾغح وكَض تط ضٍی ً %133اٍگاى فؼال اتَتَؾطاًی تیطخٌس زض
ؾال 1387تِ اخطا زض آهس .ایي همالِ زض اتتسا تِ تطضؾی ؾیؿتن ّای حول ٍ ًمل ػوَهی پطزاذتِ ٍ ؾپؽ تلیت الىتطًٍیه ضا هؼطفی ٍ
ًحَُ ٍ هیعاى اؾتفازُ اظ آى تَؾظ هطزم ضا تغَض هَضزی زض قْط تیطخٌس هَضز تطضؾی لطاض هی زّس .ؾپؽ تِ تحلیل ًتایح حانل اظ
ًظطؾٌدی پطزاذتِ ٍ زض پایاى ًظطات ٍ پیكٌْازات ذَز ضا زض خْت تْثَز ٍضؼیت اؾتفازُ اظ واضت تلیت الىتطًٍیه زض ؾاظهاى
اتَتَؾطاًی تیطخٌس ٍ حَهِ اضائِ هی ًوایس.

ٍاشگبى ملیذی :تلیت الىتطًٍیه  ،حول ٍ ًمل ػوَهی  ،اتَتَؼ  ،تیطخٌس  ،ؾاظهاى اتَتَؾطاًی

 .1هقذهِ
ضٍظگاضی تكط تطای اًدام زاز ٍ ؾتس ضٍظاًِ ذَز  ،اظ هؼاهلِ پایاپای اؾتفازُ هی وطز؛ یؼٌی تِ خای اؾتفازُ اظ پَل ،واالیی ضا تا واالی
زیگط هؼاٍضِ هی ًوَز .پؽ اظ ضٍاج ؾىِ ٍ ؾپؽ ضٍی واض آهسى اًَاع پَل ،ضٍـ ّای ؾٌتی ،خای ذَز ضا تِ ضٍیىطزّای ًَیٌی زازًس
وِ زض آى ،پَل ّای واغصی ،اًَاع چه ،حَالِ ّای تاًىی ٍ نسّا ػٌَاى زیگط ،هؼاهالت ضا تِ اًدام هی ضؾاًسّ .وعهاى تا افعایف ظهیٌِ
ّای تداضتً ،یاظ تِ اهٌیت زض حول ٍ ًمل پَل ٍ حفظ اعالػات تداضی افطاز ،تیف اظ پیف ،هَضز تَخِ لطاض گطفت .اظ ؾَی زیگط ،ضقس
چكن گیط فٌاٍضی اعالػات ٍ اضتثاعات ،ؾثة ٍضٍز اتعاض خسیسی تا ػٌَاى واضت ّای اػتثاضی تِ ػطنِ تداضت ٍ یىی اظ هْن تطیي قاذِ
ّای آى یؼٌی تداضت الىتطًٍیه گطزیس .اٍلیي واضت اػتثاضی زض ؾال 1863م ٍ .تَؾظ یه زاًكوٌس آهطیىایی تِ ًام ازٍاضز پالی هغطح
قس؛ اها اؾتفازُ ػوَهی اظ آى حسٍز  93ؾال تؼس هؼوَل گطزیس ٍ پؽ اظ هستی تِ قىلی تمطیثاً اهطٍظی زضآهس .واضت ّای اػتثاضی تا
ّط واضتطز ٍ ػٌَاًی وِ تاقٌس ،اظ ًظط خٌؽ تِ زٍ نَضت همَایی ٍ پالؾتیىی ٍ اظ ًظط ؾاذت ٍ ظطفیت شذیطُ ؾاظی اعالػات ،تِ زٍ
نَضت ّوطاُ تا ًَاض هغٌاعیؿی ٍ َّقوٌس ،زض تاظاض زیسُ هی قًَس .واضت ّای اػتثاضی همَایی تطای اؾتفازُ اظ ذسهات قْطی ٍ
ػوَهی ،هاًٌس تلیت هتطٍ ،لغاض ٍ اتَتَؼ ،تاظزیس اظ هَظُ ّا ٍ ...واضتطز زاضًس؛ اها واضت ّای پالؾتیىی تیكتط تَؾظ تاًه ّا ٍ هؤؾؿات
هالی ٍ غیطهالی ،هاًٌس هراتطات هَضز اؾتفازُ لطاض هی گیطًس .اظ ؾال  1983تا ضٍی واض آهسى پایاًِ ّای فطٍـ زض فطٍقگاُ ّا ٍ هطاوع
ذ طیس ،واضت ّای اػتثاضی ًیع تِ نَضت واضت ّای الىتطًٍیىی زض آهسًس .تِ ایي تطتیة ،اهىاى تكریم َّیت اضائِ زٌّسُ واضت
اػتثاضی ٍ هیعاى گطزـ حؿاب ٍی فطاّن گطزیس( .هیطهحوسی ضضَاى الؿازات)1387،36،

 .2پرسص ّبی ملی تحقیق یب هَضَع هَرد چبلص در ضْر هَرد هطبلؼِ
 1-2چِ هیعاى اظ قْطًٍساى اظ واضت تلیت الىتطًٍیه اتَتَؼ اؾتفازُ هی ًوایٌس ؟
 2-2اؾتفازُ اظ ؾیؿتن تلیت الىتطًٍیه اتَتَؼ ًؿثت تِ گصقتِ چِ تغییطی زاقتِ اؾت؟

 .3بیبى هسئلِ
تط اؾاؼ آهاض زضیافتی اظ حَظُ حول ٍ ًمل ٍ تطافیه قْطزاضی تیطخٌس؛ ضٍظاًِ 115333ؾفط زض قْط تیطخٌس ٍ حَهِ آى اًدام هی
قَز  .زض ایي هیاى 75333ؾفط تَؾظ ًاٍگاى اتَتَؾطاًی ٍ43333ؾفط تَؾظ ًاٍگاى تاوؿیطاًی اًدام هی قَز .هؼوَأل ًحَُ زازى
وطایِ اتَتَؼ ٍ تاوؿی اظ خولِ قاذم ّایی اؾت وِ قْطًٍساى ضضایت ٍ ًاضضایتی ذَز ضا تط ؾاظهاى اتَتَؼ ضاًی ٍ تاوؿی ضاًی
اػالم هی زا ضًس .اتفاق هَفمی وِ زض ؾیؿتن اتَتَؼ ضاًی قْط تیطخٌس افتازُ ٍ ؾثة خلة ضضایت اوثط هطزم قسُ چِ اظ ًظط واّف
اتالف ٍلت ٍخاتدایی پَل ذَضز ٍ آؾایف هطزم ٍ چِ اظ ًظط ؾَز خَیی تطذی اظ ضاًٌسگاى :واضت الىتطًٍیه قْطًٍسی اؾت .اها تا چِ
هیعاى هطزم اظ ایي واضت اؾتفازُ هی وٌٌس ٍ تا تَخِ تِ گصقت  6ؾال اظ اًدام ایي عطح ضًٍس اؾتفازُ اظ آى ًؿثت تِ گصقتِ تِ چِ
نَضت تَزُ اؾت وِ ایي پػٍّف تِ تطضؾی هیعاى ٍ چگًَگی اؾتفازُ وًٌَی هطزم اظ ؾیؿتن تلیت الىتطًٍیه ٍ آؾیة قٌاؾی ػلل تی
ضلثتی ٍ واّف اؾتفازُ هطزم اظ ایي واضت تلیت الىتطًٍیىی پطزاذتِ اؾت.

 .4اّذاف تحقیق:
تؼییي هیعاى ٍ زضنس اؾتفازُ هطزم اظ ایي ؾیؿتنآؾیة قٌاؾی ػلت ػسم اؾتفازُ تؼضی اظ هطزم اظ ؾیؿتن تلیت الىتطًٍیه-اضائِ تْتطیي ضاّىاض خْت اؾتفازُ اظ ؾیؿتن تلیت الىتطًٍیه

 .5رٍش اًجبم پصٍّص
زض ایي پػٍّف اظ ضٍـ ّای تَنیفی ٍ تحلیلی ٍ اعالػ ات اؾٌازی ٍ وتاتراًِ ای تهَضت ووی ٍ ویفی اؾتفازُ قسُ اؾت وِ ػثاضتٌس
اظ:
 تطضؾی هٌاتغ اؾٌازی ٍ وتاتراًِ ای :تحمیمات ٍگعاضقات هَخَز :زض ایي هطحلِ تِ همالِ ّا ؛ؾایت ّای ایٌتطًتی ٍگعاضـ ّای هَخَززض قْطزاضی تیطخٌس ٍ ؾاظهاى ّای هتَلی حول ٍ ًمل ػوَهی زضٍى قْطی تیطخٌس هطاخؼِ قس.
پیوایف :تركی اظ اعالػات ایي عطح اظ عطیك پطؾكٌاهِ ٍ هطاخؼِ حضَضی تِ خاهؼِ آهاضی (هؿافطیي) تسؾت آهس. ههاحثِ :اعالػات هَضز ًیاظ ایي پػٍّف تا تىٌیه ههاحثِ ضٍ زض ضٍ تا هطزم ،واضقٌاؾاى ٍ هترههاى حَظُ حول ٍ ًمل قْطی ٍتىٌَلَغی اعالػات خوغ آٍضی قس.

 .6هببًی ًظری
 1-6سیستن ّبی حول ٍ ًقل:
ؾیؿتن ّای حول ٍ ًمل ًمف ػوسُ ای زض حیات التهازی وكَضّا ٍ ًیع ظًسگی ضٍظهطُ قْطًٍساى ایفا هی وٌٌس  .هَضَع حول ٍ ًمل
ٍ تطافیه وِ اهطٍظُ تِ ػٌَاى یه پسیسُ ؾیاؾی – اختواػی ًمف تؿیاض حؿاؼ ٍ هْوی زض ویفیت ٍ ؾاذتاض التهازی – اختواػی
یه خاهؼِ ایفا هی ًوایس ؛ اؾاؼ ظًسگی ًَیي قْطی ٍ ًیاظّای خاتدایی اًؿاى ضا قىل هی زّس .اًؿاى هتوسى اهطٍظی تایس تساًس زض
ضًٍس تىاهل قْطّا؛ تَؾؼِ ؾیؿتن حول ٍ ًمل تِ ودا هی ضٍز ٍ چٌاًچِ زض تىاضگیطی ٍ اؾتفازُ اظ انَل قْطؾاظی ٍ تطافیه ووی
غفلت وٌس ًاگعیط

ٍضؼیت ًؿل وًٌَی ٍ آیٌسُ ضا تا ذغطات تؿیاضی هَاخِ هی ؾاظز(.احوسی هْطی ،هحطم ًػاز ًانط)2 ،

 2-6حول ًٍقل ضْری پبیذار:
حول ٍ ًمل یىی اظ هْوتطیي اضواى تَؾؼِ قْطی اؾت وِ تطای خاتدایی هطزم ٍواالّا ضطٍضی تَزُ ٍ زؾتیاتی تِ تْطُ ٍضی ؾاظًسُ زض
هٌاعك قْطی فمظ تا تاهی ي ًیاظّای خاتدایی تطآٍضزُ ذَاّس قس .حول ٍ ًمل پایساض قْطی زض ٍالغ حطوت ضٍاى ٍؾایل ًملیِ ،هطزم ٍ
واالّاؾت وِ هؿتلعم آؾایف هطزم ٍ پایساضی هحیظ تا هغلَب تطیي ّعیٌِ ٍ تالـ اؾت .یه قْط هسضى تایس زاضای یه ؾیؿتن حول
ٍ ًمل واضآهس ٍ گؿتطزُ تطای ایداز اضتثاعات ،زؾتط ؾی ٍ اضتثاط ها تیي هٌاعك هرتلف آى تاقس .یه ؾیؿتن حول ٍ ًمل خاهغ
هكىالت هتؼسزی ًظیط :آلَزگی َّا ،آلَزگی نسا ،خساؾاظی ظیؿتگاُ ّای گًَِ ّای ٍحكی ،تطافیه ٍ...ضا ضفغ هی ًوایس .خَاهغ
اهطٍظی ًیاظهٌس ؾیؿتن حول ٍ ًمل پایساض تطای واّف ایي هكىالت ٍ ایداز ؾیؿتن حول ٍ ًمل هَثط ٍ واضآهس ّؿتٌس.
(احوسی هْطی ،هحطم ًػاز ًانط)3،

 3-6حول ًٍقل ػوَهی:
ؾیؿتن ّای حول ٍ ًمل ػوَهی تِ ؾیؿتوی گفتِ هی قَز تطای خاتدایی ػوَم هطزم چِ تهَضت اًثَُ ٍتَزُ زاض ٍیا تهَضت گطٍُ
ّای وَچىتط ٍحتی اًفطازی اظ ؾَی حىَهت ّای هحلی یا قطوت ّای ذهَنی ٍ یا ؾطهایِ فطزی عطاحی ٍ تِ واض گطفتِ هی قَز.
ایي ؾیؿتن اظ عیف گؿتطزُ ای اظ ٍؾایل ًملیِ یا زض ٍالغ فٌاٍضی ّای حول ٍ ًمل تْطُ هی تطز یا زض اظای ذسهات ذَز وطایِ ّای
هتفاٍتی ضا اظ هؿافطیي ذَز علة هی وٌس(.اهیٌی ًػاز ضاهیي ،افتراضی لسضت)136 ،1389 ،

 4-6سیستن ّبی حول ٍ ًقل َّضوٌذ)ITS( :
ایي ؾیؿتن ّا ؾؼی زاضًس هاتیي ظیطؾاذت ّاٍ ،ؾایل ًملیِ ٍ واضتطاى ؾیؿتن اضتثاط تطلطاضوٌٌس تا ؾیؿتن تهَضت تْیٌِ ٍ هٌظوی
وٌتطل ٍ ّسایت قَز .ایي ؾیؿتن زض ٍالغ یه ًَع ؾیؿتن هسیطیتی تِ ووه هدوَػِ ای اظ فٌاٍضی ّای پیكطفتِ هی تاقس.
() papa costas1993:259

عیف ٍؾیغ اظ فٌاٍضی ّای پیكطفتِ اظ اخعای زاذل ٍؾیلِ ًملیِ تا ؾیؿتن ّای پیكطفتِ هسیطیت تطافیه زض وٌاض یىسیگط لطاض گطفتِ
وِ آى ضا ؾیؿتن ّای َّقوٌس حول ٍ ًمل هی ًاهین .زض زٍ زِّ گصقتِ اظ عطیك تحَالت اضتثاعات ضاُ زٍض ،اًمالتی ،اعالػاتی ٍحول
ٍ ًملی پسیس آهس ٍ تالـ هی قَز وِ افطاز ٍواالّا تا قیَُ حول ٍ ًمل نحیح تا هیعاى ٍوویتی زضؾت ٍ تا تْتطیي ویفیت هَخَز تِ
هىاى هٌاؾة زض ظهاى هٌاؾة حطوت وٌٌس .واضتطزّای ( ) ITSضا هی تَاى تِ زٍ گطٍُ انلی (ظیط ؾاذت ّای َّقوٌس) ٍ (ٍؾایل ًملیِ
َّقوٌس) تفىیه ًوَز(.اهیٌی ًػاز ضاهیي ،افتراضی لسضت)57 ،1389 ،

 5-6مبرت َّضوٌذ:
واضت ّای َّقوٌس تِ ػٌَاى یىی اظ ٍؾایل پطزاذت الىتطًٍیه ّؿتٌس ٍ ػالٍُ تط ذطیس؛ ػولیات تاًىی ٍ غیطُ تطای پطزاذت ػَاضو ٍ
وطایِ حول ٍ ًمل ًیع اؾتفازُ هی قًَس ً .حَُ واضوطز :اؾتفازُ اظ واضت َّقوٌس تطای پطزاذت وطایِ حول ٍ ًمل ّوگاًی تاػث
اؾتمثال تیكتطی اظ ایي واضت ّا هی قَز.ایي واضت ّا هی تَاًٌس تطای پطزاذت وطایِ اتَتَؼ ٍ غیطُ تسٍى تواؼ ٍ تطای ؾایط پطزاذت
ّا وِ هرتهط ّؿتٌس ٍ ًیاظ تِ ولوِ ػثَض زاضًس تِ نَضت تواؾی ٍ تا ٍضٍز ضهع ػول هی وٌٌس.

 6-6آضٌبیی بب سیستن مبرت النترًٍیل:
پطزاذت الىتطًٍیىی اظ ذسهات واضتط  ITSاؾتً ITS.مغِ تاللی ضٍـ ّای هحاؾثاتی پیكطفتِ ؛ في آٍضی اعالػات  ٍ ITاضتثاط اظ ضاُ
زٍض اؾت وِ تا ترف حول ٍ ًمل تطویة قسُ اؾت.
پطزاذت الىتطًٍیه ( :تثازل هالی تِ نَضت الىتطًٍیه)پطزاذت الىتطٍ ًیه زض چیي :ؾیؿتن ّای ذَز واض خوغ آٍضی وطایِ تطای اتَتَؼ ٍ لغاض زض تؿیاضی اظ قْط ّای زض حال تَؾؼِاؾت.
خوغ آٍضی الىتطًٍیىی ػَاضو( )ETCتغَض گؿتطزُ ای هَضز اؾتفازُ لطاض گطفتِ اؾت.ؾٌگاپَض :پطزاذت الىتطًٍیىی خعئی اظ عطح  ERPاؾت.
ؾیؿتن واضت َّقوٌس EZ. Linkتطا ی پطزاذت وطایِ حول ٍ ًمل ّوگاًی ّعیٌِ پاضویٌگ ٍؾایط ذطیسّای وَچه تىاض هی ضٍز.
پطزاذت الىتطًٍیه وطایِ ٍ ػَاضو یىی زیگط اظ تطًاهِ ّای  ITSاؾت .زض ؾیؿتن ّای اتَتَؼ ضاًی ٍ ضیلی پطزاذت الىتطًٍیه وطایِ
ٍ ػَاضو تا ّسف ایداز ضاحتی ٍ آؾایف زض حال اخطا اؾتً(.ازضاى ػلی)1393،11،

 7-6بلیت النترًٍینی:
واضت َّقوٌسی اؾت وِ لاتلیت ذَاًسى ٍ ثثت اعالػات ضا زض ٌّگام اؾتفازُ اظ ؾیؿتن حول ٍ ًمل فطاّن هی وٌسّ .ط تلیت
الىتطًٍیىی اهىاى شذیطُ ؾاظی پَل الىتطًٍیىی ضا زاضز .تا ّط تاض اؾتفازُ هؿافطیي اظ اتَتَؼ ٍ گصض اظ زؾتگاُ واضترَاى وِ لثال زض

ٍضٍزی ّای اتَتَؼ ًهة قسُ اؾت ّعیٌِ تلیظ اظ هثلغ شذیطُ قسُ زض واضت هؿافط وؿط ٍ زض حافظِ زؾتگاُ واضترَاى شذیطُ هی
گطزز .هحتَیات زؾتگاُ واضترَاى زض پایاى ّط ضٍظ تِ حؿاب قطوت اتَتَؼ ضاًی ًعز تاًه ٍاضیع هی گطزز .تا پیازُ ؾاظی ایي ؾیؿتن
تط ضٍ ی ًاٍگاى حول ٍ ًمل قْطی زیگط ًیاظی تِ تلیت ٍ اظزحام ٌّگام ؾَاض ٍ پیازُ قسى هؿافطیي ًوی تاقس ٍ تا تْیِ واضتْای
اػتثاضی اظ تاخِ ّای هكرم قسُ زض ؾغح قْط هی تَاًٌس تا ًكاى زازى واضت ذَز تِ زؾتگاّْای واضترَاى ؾفطّای قْطی ذَز ضا
اًدام زٌّس .ضوي ایٌىِ ایي واضت ّا لاتلیت قاضغ هدسز زاضًس ٍ چٌسیي هؿافط تا زاقتي ایي واضت هی تَاًٌس ؾَاض ٍ پیازُ قًَس.
اخطای عطح َّقوٌس ؾاظی تلیت الىتطًٍیىی زض  133زضنس ًاٍگاى اتَتَؾطاًی تطای اٍلیي تاض زض وكَض زض اؾتاى ذطاؾاى خٌَتی زض
قْط تیطخٌس زض ؾال 1387اخطا گطزیسً( .ازضاى ػلی)25،1393،

 .7هحذٍدُ هَرد هطبلؼِ
 1-7هؼرفی ضْر بیرجٌذ:
قْط تیطخٌس زض اؾتاى ذطاؾاى خٌَتی ٍالغ قسُ اؾت .ایي قْط پط خوؼیت تطیي قْط ٍ هطوع اؾتاى ذطاؾاى خٌَتی اؾت ٍ خوؼیت
آى عثك ؾطقواضی ؾال 93تطاتط ً 172895فط تَزُ اؾتٍ .ؾؼت ایي قْطؾتاى 6888ویلَهتط هطتغ تِ هطوعیت قْط تیطخٌس هی تاقس
ٍ هؿاحت هحسٍزُ ذسهاتی قْطّ 3553ىتاض هی تاقس.

 2-7بررسی ٍضؼیت حول ٍ ًقل ػوَهی درٍى ضْری بیرجٌذ
حول ٍ ًمل ٍ خا تِ خایی هؿافط زض قْط تیطخٌس تِ ٍؾیلِ اًَاع ٍؾایل حول ٍ ًملی اػن اظ ػوَهی ٍ ذهَنی قاهل اتَتَؼ  ،هیٌی
تَؼٍ ،ى  ،تاوؿی ،آغاًؽ ّای تاوؿی تلفٌی ،هؿافط تطّای قرهی نَضت هی گیطز .زض ایي پػٍّف تِ هؼطفی ؾاظهاى اتَتَؾطاًی
تیطخٌس ٍ حَهِ هی پطزاظین.

 1-2-7هؼرفی سبزهبى اتَبَض راًی:
تٌاتط اعالػات زضیافتی اظ ؾاظهاى اتَتَؼ ضاًی تیطخٌس ٍ حَهِ آى ؾاظهاى زض فطٍضزیي هاُ ؾال  1378تِ نَضت هؿتمل فؼالیت ذَز ضا
خْت حول ٍ ًمل هؿافط زضٍى قْطی قطٍع ًوَزُ اؾت .ؾاظهاى اتَتَؼ ضاًی تیطخٌس ٍ حَهِ زض حال حاضط تا فؼالیت  123زؾتگاُ
اتَتَؼ تِ نَضت ضٍظاًِ هسیطیت ٍ ًظاضت تط خاتِ خایی ؾفطّای زضٍى قْطی ضا تط ػْسُ زاضز ً( .وَزاض قواضُ یه آهاض خاتِ خایی هؿافط
زض عَل ؾال  1392ضا ًكاى هی زّس).

ًوَدار ضوبرُ یل :آهبر جببجبیی هسبفر تَسط ًبٍگبى اتَبَسراًی بیرجٌذ در سبل  1392بِ تفنیل هبُ

حسٍز  83زضنس قثىِ حول ٍ ًمل قْط تیطخٌس تحت پَقف ًاٍگاى اتَتَؼ ضاًی هی تاقس ٍ  23زضنس تالی هاًسُ تا تَخِ تِ تافت
تاضیری ٍ ون ػ طو تَزى هؼاتط اهىاى تطزز اتَتَؼ ٍ هیٌی تَؼ هیؿط ًوی تاقس وِ هی تایؿت تَؾظ ؾایط ٍؾایل حول ٍ ًمل ػوَهی
پَقف زازُ قَز .ؾاظهاى اتَتَؾطاًی تیطخٌس زض ؾال  1387ؾیؿتن تلیت الىتطًٍیه ضا تط ضٍی  133زؾتگاُ اتَتَؼ تا اػتثاضی هؼازل
1.833.333.333ضیال اخطای ًوَزُ اؾت .تط اؾاؼ اػالم واضقٌاؾاى هطتثظ تا ؾیؿتن تلیت الىتطًٍیه اتَتَؾطاًی تیطخٌس هیعاى
هكاضوت هطزم زض اؾتفازُ اظ ؾیؿتن تلیت الىتطًٍیه تیف اظ  93زضنس زض ؾال ّای اتتسایی قطٍع عطح تَزُ اؾتّ .وچٌیي ؾاظهاى
اتَتَؾطاًی تیطخٌس هثلغ  2.633.333.333ضیال زض ؾال  92تطای اضتما ویفی ٍ افعایف ووی ؾیؿتن تلیت الىتطًٍیه ّعیٌِ ًوَزُ اؾت.
اعالػات زضیافتی اظ ؾاظهاى اتَتَؾطاًی تیطخٌس حاوی اظ آى اؾت وِ ؾاالًِ حسٍز  833.333.333ضیال تاتت پكتیثاًی ٍ ًگْساضی اظ
ایي ؾیؿتن پطزاذت هی ًوایس.

 2-2-7گسارش تحلیلی از ٍضؼیت استفبدُ از سیستن بلیت النترًٍیل:
ّواى عَض وِ گفتِ قس تواهی اتَتَؼ ّای فؼال زض قْط تیطخٌس هدْع تِ ؾیؿتن واضت تلیت الىتطًٍیه ّؿتٌس ،هغاتك هغالؼات
هیساًی ٍ اؾترطاج ًتایح حانل اظ ًظطؾٌدی اظ اؾتفازُ وٌٌسگاى اظ ًاٍگاى اتَتَؾطاًی تیطخٌس ٍ تحلیل ٍ تطضؾی ّای اًدام قسُ یافتِ
ّا تِ قطح ظیط اؾت:

 1-2-2-7دادُ ّبی جوؼیت ضٌبختی:
زض ایي ترف اعالػات هطتَط تِ گطٍُ ًوًَِ اضائِ قسُ اؾت .لسم اٍل زض تطضؾی ٍ تدعیِ ٍ تحلیل زازُّای یه تحمیك ،قٌاذت
ذهَنیات افطاز ًوًَِ اؾت وِ زض تحمیك قطوت وطزُاًس .تِایي هٌظَض اظ آًالیع تَنیفی وِ قاهل ذالنِی آهاضی اؾت ٍ هرتهات

ًوًَِ ضا تِعَض هرتهط زض لالة خسٍل ٍ ًوَزاض تَنیف هیوٌس اؾتفازُ هیقَز .زض ایي پػٍّف ًیع تطای تَنیف ٍضؼیت خوؼیت
قٌاذتی پاؾرگَیاى تط حؿة تَظیغ ٍ زضنسّا ًتایح ظیط تسؾت آهسُ اؾت.

 1-1-2-2-7فراٍاًی گرٍُ ًوًَِ بر حسب جٌسیت
زض خسٍل قواضُی  ،1تؼساز ٍ فطاٍاًی زضنسی گطٍُ ًوًَِ تِ تفىیه خٌؿیت اضائِ قسُ اؾت.

جذٍل  :1فراٍاًی گرٍُ ًوًَِ بر اسبض جٌسیت
جٌسیت

تؼذاد

فراٍاًی درصذی

هطز

46

46

ظى

54

54

ول

133

133

ًتایح اضائِ قسُ زض خسٍل قواضُى ً 1كاى هیزّس ،زض هدوَع ،اظ ً 133فط اػضای ًوًَِ وِ تِ ًگطـ ؾٌح پاؾد زازُاًس54 ،
ًفط هؼازل 54زضنس ضا ظًاى ٍ ً 46فط هؼازل تا  46زضنس ضا هطزاى تكىیل زازُاًس.

 2-1-2-2-7فراٍاًی گرٍُ ًوًَِ برحسب ٍضؼیت اضتغبل
زض خسٍل قواضُی  2تؼساز ٍ فطاٍاًی زضنسی گطٍُ ًوًَِ تط اؾاؼ ٍضؼیت اقتغال پاؾرگَیاى اضائِ قسُ اؾت.
جذٍل  :2فراٍاًی اػضبی ًوًَِ بر اسبض ٍضؼیت اضتغبل
فراٍاًی درصذی

ٍضؼیت اضتغبل

تؼذاد

زاًف آهَظ

23

23

زاًكدَ

25

25

قغل آظاز

13

13

قغل زٍلتی

13

13

ذاًِ زاض

29

29

خوغ ول

133

133

 3-1-2-2-7فراٍاًی افراد گرٍُ ًوًَِ برحسب تحصیالت
خسٍل قواضُی  3تؼساز ٍ فطاٍاًی زضنسی افطاز گطٍُ ًوًَِ ضا تِ تفىیه هسضن تحهیلی هكرم هیوٌس.

جذٍل  :3فراٍاًی اػضبی ًوًَِ بر اسبض هذرك تحصیلی
فراٍاًی درصذی

هذرك تحصیلی

تؼذاد

ضاٌّوایی

15

15

زیپلن

29

29

واضزاًی

16

16

واضقٌاؾی

28

28

واضقٌاؾی اضقس

9

9

زوتطا

3

3

خوغ ول

133

133

 2-2-2-7هیساى استفبدُ از مبرت بلیت در افراد گرٍُ ًوًَِ
خسٍل قواضُی  4تؼساز ٍ فطاٍاًی زضنسی افطاز گطٍُ ًوًَِ ضا تط حؿة هیعاى اؾتفازُی آىّا اظ اتَتَؼ ًكاى هیزّس.

جذٍل  :4هیساى استفبدُ از مبرت بلیت اتَبَض در افراد گرٍُ ًوًَِ
فراٍاًی درصذی

هیساى استفبدُ از مبرت بلیت

تؼذاد

واهال

65

65

ذیلی ون

35

35

خوغ ول

133

133

اظ هدوَع ً 133فط وِ تِ پطؾكٌاهِ پاؾد زازُ اًس ً 48فط هؼازل حسٍز  % 48ػٌَاى ًوَزُ اًس وِ اظ ایي ؾیؿتن ذیلی ون اؾتفازُ هی
وٌٌس ٍ ً 52فط هؼازل  52زضنس اظ تلیت الىتطًٍیه اؾتفازُ هی ًوایٌس وِ ؾْن اؾتفازُ ی ظًاى زض ایي هیاى تیكتط اظ هطزاى اؾت.

 3-2-2-7هیساى آضٌبیی بب سیستن بلیت النترًٍیل در افراد گرٍُ ًوًَِ
خسٍل قواضُی  5تؼساز ٍ فطاٍاًی زضنسی افطاز گطٍُ ًوًَِ ضا تط حؿة هیعاى آقٌایی آىّا تا ؾیؿتن تلیت الىتطًٍیه اتَتَؼ ًكاى
هیزّس.

جذٍل  :5هیساى آضٌبیی بب سیستن بلیت النترًٍیل اتَبَض در افراد گرٍُ ًوًَِ
هیساى آضٌبیی بب سیستن

تؼذاد

فراٍاًی درصذی

مبرت بلیت
واهال آقٌایی زاضم

97

97

آقٌایی ًساضم

3

3

خوغ ول

133

133

اظ هدوَع ً 133فط ً 97فط هؼازل % 97هطزم تا ایي ؾیؿتن آقٌایی واهل زاقتِ ٍ ًؿثت تِ ًحَُ اؾتفازُ اظ ایي ؾیؿتن آگاّی زاقتٌس
ٍ تٌْا  3زضنس تا ؾیؿتن آقٌایی ًساقتٌس ٍ حسٍز ّ %92ن واضت تلیت الىتطًٍیه ضا ّویكِ ّوطاُ زاضًس.

 4-2-2-7اٍلَیت بٌذی هسایبی استفبدُ از مبرت بلیت النترًٍیل در افراد گرٍُ ًوًَِ
زض اٍلَیت تٌسی هعایای اؾتفازُ اظ واضت تلیت الىتطًٍیه اظ ًظط هطزم خلَگیطی اظ اتالف ٍلت تیكتطیي اهتیاظ ٍ اهىاى تْطُ گیطی اظ
آهاض زلیك تؼساز هؿافط زض ّط ذظ ٍ تطًاهِ ضیعی الظم تطای افعایف ویفیت ٍ وویت ذسهات ٍ ؾپؽ خلَگیطی اظ اًتمال تیواضی ّای
ٍاگیطزاض ٍ اضتماع ؾغح ؾالهت خاهؼِ تا حصف پَل ًمس تِ تطتیة زض ضزُ ّای تؼسی لطاض زاضًس.

 4-2-2-7هیساى حذاقل ضبرش اًجبم ضذُ تَسط گرٍُ ًوًَِ
اوثطیت پاؾد زٌّسگاى زض ظهاى قاضغ واضت تلیت ذَز هثلغی تیي  1533تا  3333تَهاى ضا اًتراب هی وٌٌس وِ عثك تحلیل ٍ تطضؾی
ّای اًدام قسًُ ،ساقتي قاضغ وافی زض واضت ضا تیكتطیي ػلت ػسم اؾتفازُ ذَز اظ ؾیؿتن تلیت الىتطًٍیه هی زاًٌس.

 5-2-2-7اختالف  36تَهبًی مرایِ بیي پرداخت ًقذی ٍ بلیت النترًٍیل
تِ خْت تطٍیح اؾتفازُ اظ ؾیؿتن تلیت الىتطًٍیه تَؾظ قَضای اؾالهی قْط تیي پطزاذت ًمسی ٍ اؾتفازُ اظ واضت تلیت اذتالف ًطخ
هؼازل  36تَهاى تهَیة گطزیسُ اؾت( .وطایِ ًمسی  253تَهاى ٍ واضت تلیت  216تَهاى) تا ٍخَز اذتالف  36تَهاًی تیي وطایِ ی
ًمسی ٍ واضت تلیت  85زضنس گطٍُ ًوًَِ ایي اذتالف هثلغ ًاچیع ضا تاظ زاضًسُ ػسم اؾتفازُ اظ پَل ًمس ًوی زاًٌس.

ً .8تیجِ گیری ٍ پیطٌْبدات
ّواًغَض وِ زض گعاضـ ّای تحلیلی اقاضُ گطزیس ػلیطغن ّعیٌِ چٌسیي هیلیًَی ؾاظهاى اتَتَؾطاًی تیطخٌس تاتت اضتما ؾیؿتن ٍ ّعیٌِ
پكتیثاًی ؾالیاًِ آى هیعاى اؾتفازُ اظ ؾیؿتن ًؿثت تِ ؾال ّای اتتسایی اظ  95زضنس تِ  65زضنس تملیل یافتِ اؾتً( .وَزاض قواضُ 2
هیعاى اؾتفازُ اظ واضت تلیت الىتطًٍیه زض ؾاظهاى اتَتَؾطاًی تیطخٌس اظ ؾال  1388تا ؾال  1393ضا ًكاى هی زّس) تَخِ تِ ػسم
اؾتفازُ  35زضنسی اؾتفازُ وٌٌسگاى اظ ؾیؿتن تلیت الىتطًٍیه ،آهاض زضیافتی اظ آى ؾیؿتن ،تِ ّیچ ٍخِ ًوی تَاًس ًوایٌسُ هیعاى
ٍالؼی هؿافط خاتدا قسُ زض ذغَط اتَتَؾطاًی تاقس ٍ آى ؾاظهاى ضا زض اخطای تطًاهِ ّای هْن تطًاهِ ضیعی ٍ ترهیم اتَتَؼ تِ
ذغَط اتَتَؾطاًی تط اؾاؼ اػتواز تِ آهاض زضیافتی اظ ؾیؿتن تلیت الىتطًٍیه ووه ًوایس.

ًوَدار ضوبرُ  2آهبر جببجبیی هسبفر از سبل  88تب  93هستخرجِ از سیستن بلیت النترًٍیل اتَبَسراًی بیرجٌذ

تٌاتطایي زض ضاؾتای اؾتفازُ هَثطتط ٍ واضاتط اظ تدْیعات ؾیؿتن تلیت الىتطًٍیه پیكٌْازات تِ قطح شیل اضائِ هی گطزز:

 -1آگاّی ٍ اعالع ضؾاًی ػوَهی زض ضؾاًِ ّا ٍ خطایس هحلی اظ هعایا ٍ اهتیاظات ؾیؿتن تلیت الىتطًٍیه خْت اضائِ ذسهات تْتط
تِ هؿافطیي
 -2زض ًظط گطفتي اهتیاظات تكَیمی تطای هطزم وِ زض ٌّگام قاضغ واضت هثالغ تیكتطی ضا قاضغ هی ًوایٌس.
 -3ػسم تهَیة ًطخ وطایِ ًمسی ٍ العام تِ اؾتفازُ اظ واضت تلیت الىتطًٍیه تطای تواهی اؾتفازُ وٌٌسگاى اظ ًاٍگاى حول ٍ ًمل
اتَتَؾطاًی (زض نَضت تهَیة ًطخ ًمسی حساق تفاٍت زٍ ضٍـ پطزاذت زٍ تطاتط هیعاى واضت تلیت تاقس تا تتَاًس العام آٍض
گطزز).
 -4افعایف زؾتطؾی تِ تاخِ ّای فطٍـ ٍ قاضغ واضت تلیت الىتطًٍیه اتَتَؼ
 -5اػوال تطذَضزّای اًظثاعی تا ضاًٌسگاًی وِ تِ زًثال زضیافت ٍخَُ ًمسی ّؿتٌس
 -6هواًؼت اظ ؾَاضقسى هؿافطیٌی وِ تِ هَلغ واضت تلیت ذَز ضا قاضغ ًوی ًوایٌس.
 -7ترهیم واضت ّای تلیت یه یا زٍ ؾفطُ تطای هؿافطیٌی وِ تِ نَضت ػثَضی ٍاضز قْط قسُ ٍ اظ ًاٍگاى اتَتَؾطاًی تیطخٌس
اؾتفازُ هی ًوایٌس

.9

هٌببغ

.1

احوسی هْطی ،هحطم ًػاز ًانط ،تطضؾی اعالػات آهاض تطافیىی تْطاى تط اؾاؼ قاذم ّای حول ٍ ًمل پایساض قْطی

.2

اهیٌی ًػاز ضاهیي ،افتراضی لسضت ،1389 ،همسهِ ای تط تطًاهِ ضیعی حول ًٍمل قْطی ،تْطاى ،زاًكگاُ پیام ًَض

.3
.4

ؾاظهاى اتَتَؾطاًی تیطخٌس ٍ حَهِ ،ههاحثِ تا واضقٌاؾاى ٍ هسیطاى ٍ ّوچٌیي اعالػات اؾٌازی ٍ هغالؼاتی
قْطزاضی تیطخٌس ،اعالػات اؾٌازی حَظُ هؼاًٍت ذسهات قْطی ،عطح خاهغ حول ٍ ًمل ٍ تطافیه تیطخٌس

.5

عطح پػٍّكی"تطضؾی ًگطـ قْطًٍساىً ،ؿثت تْؿغح ویفیت ًاٍگاى حول ٍ ًمل اتَتَؾطاًی ٍ هیعاى اهىاًات ٍ ًحَّی ؾطٍیؿسّی
ایي ؾاظهاى" ،یسالِ غالم پَض ٍ ّاخط ذثاظ ()1393
غالم پَض یس اهلل ،ػطالی هطتضی ،1393،اضظیاتی هسیطیتی ؾیؿتن حول ٍ ًمل ػوَهی زضٍى قْطی زض خْت زؾتیاتی تِ حول ٍ ًمل

.6

پایساض قْطی
.7
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.8

ًازضاى ػلی ،1393،آقٌایی تا ؾیؿتن ّای َّقوٌس حول ٍ ًمل ،تْطاى ،ؾاظهاى قْطزاضی ّا ٍ زّیاضی ّای وكَض

