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  دا��ر ��� ارف زی ��د ���ذ

  

�رو�� ا�����ول ��ز��ن ��ن ا����� ��ب آ���  ��ور ��      
    

�رو�� ا�����ول ��ز ��ور ا�ت در �و��ر   �� ��ت ��ب آ���  �� ٢٠١١طرح د ودر $ون  ٢٠١١
�ظور ا)���د ��زی �ور ھ� ی� �ور ھ�ی )*و �� �ش ��ده ا�� �و�ط وزرای ��ر$  ���� ا-و�

د  )*و  ��زده �ور ا�ت �ور)*و ١٢رو�� ��ب آ��� دارای ��وا/.�� �2ث ���2�  ھمد�0رو�
�ده ا�ن ��ز��ن ��ول ��ز��ن ��ل ��2د 5رد�د . ��  

�د �5ن�����ت �رو�� ��ب آ��� �ور ش �ور ھ����� ا/�6����ن وھت  در � � ٫د�0ر ��ط.� رو��
�ر ��� و ٫)ر����ن �8ودی ٫ا��رات ��2ده )ر��  ���٫ن ھ�دو ٫آزر���$�ن  �٫ر��ز ���ن  �٫زا����ن 

   :�ن ا�راک �رده �ود�د .

� >و�ھ�;�ری ھ�ی ��رک وھ�٫ھدف از �و$ود آ�دن ا�ن ��ز��ن  در �ر�2� اول ا)���د ��زی  
�زد�= در راه ���رزه �� ھ�ی  �واد ��در ھ�;�ری  ���8/٫ت ھ�ی ��رک در ��ش ���رزه �� �رور�زم 

�و�8� �$�رت ��ط.وی و�ر���� 5زاری ھ�ی �ورھ�ی )*و �� �;د�0ر  �8�٫رف �٫ 2وادث ط��8
  درر���ی ز�ر ���ی ��ط.وی ا�ت  .

�@را�س وزرای ��ر$�  در  �٢۵� ا��س ��ده � ���A(ا���ب آ��� �ورھ�ی رھ�ری  ٫رو�� ا�����ول 
�ظور �دا��ر ا)���د ��زی 2د ا�ل ������ ��ده ���ت 5روه ����;� را �رای ا)���د ��زی �ر5زار  ���دو

�د����  ��  �او��ن $��� آ ن �2ت ر���ت ��ر ک ا/�6����ن و�ر��� در �.ر وزرات ��ر$� �ر ��
�ت د�0ر 5روه ����;� ا)���د ��زی ��ن �ورھ�ی )*و �� روز 8�$� ��ر�2وت  ��٨ ��ر5زارد 

;�ل $��� داد  �� �@�ر آ��د ����ن در �ر)ق در ��Dر ��@را�س وزارت ��ر$� �ر �� ٢٠١٣�
�د�5 ا���� ����زا/�6����ن � ��د ودرا�ن $����د�ورا���A ا/�6����ن ��ز -���2 دا� �ه ھ�ی ����� �

 ���$ �;��:��ر �� از ����س ا�ن ��ز��ن �� ���رزه �� �رور�زم �ود   ز�8د ا �ورھ�ی )*و5روه ��
  . 5رد�ددر ا�����ول �ر5زار 

 Fر�ل  ���٢۶ر��� ��ده ا)���د 5رد ھ�H>� د�0ری   ٢٠١۵ا� �در�ر ا�����ی �زا����ن �;�ل د  �
�طور �ود  واد ��دره و���رزه �� �رور�زم و/ر-ت ھ�ی �ر���� 5زاری و�$�ر�� ���زی �� ���رزه ��

�د �5ن ��@را�س �رار 5ر/ت . �  ���ل �ورد ��>�د ا�راک �

ا�ت �� �و�8�  �;� از��م �ر�ن ��ش ا)���د ��زی  �رو�� ��ب  آ���  �و�8� ز�ر ���ی ا��-�دی 
�د ��ا�$�د )*ووھ�;�ری ��رک  را ���ن �ورھ�ی ; ���ل �روژه ھ�ی ا�رژی ��-وص �و��د �

� �ود �� درا�ن � ٫وا��.�ل �رق @�@� K���- ��ت �طوط آھن ا��داد �ھراه ھ� ا���راج ��8دن و �و�8
راه �رو��م ھ�ی �� در ا�ن 2ل روی )وا�ل و:0و��0 ا�ن �روژه ھ�  :��ش ھ� و�;Aت آن وطرق

  ا�ن �روژه ھ� ����ن �� آ�د روی آن �2ث -ورت 5ر/ت .  ��قط�
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� در$��� �2ث د ����ب آ��� وظ��ف ورھ�ری �;� از ا�ن �� ��ز��ن  ھر�= از �ور ھ�ی )*و� ��
ھ� را �-ورت $دی �8.�ب  ه�روژرا �دوش 5ر/�� و�Aن ��ری  رھ�ری ورھ����� ا�ن �روژه ھ�

  و��ؤ��ت ا��$�م �روژه ھ� را �دوش �واھ�د 5ر/ت.

�ت �.د����  ���١٣٩٣ر�F اول ).رب ���Dر وزارت ا�ور  در�@رای �ور ھ�ی ��ب آ��� در �= 
  Fر���� O��ر�ز ا��و�ر در ��ه ��٣١ر$� در ���ل دا�ر 5رد�د  �� روی �و*و)��� �� در �ور ��$

�ت دردا�ر ��د  �ور :�ن��@�ر :�ن 2�٫ث و���دل �ظر �رد�د. آ��ی د��O زی $ون روی آن  ا�ن 
�O ا�ت �� در �ورد $���  وزارت $�� ������ر$� اظ��ر �رد �� �و$� )�ده �� روی ��وده �ط8

 � ز��ن ��ب آ�����@�� ��ل از��@را�س �� ا)*�ی �ورھ�ی ھدوا/�6����ن �و�ط وزارت ا�ور��ر$
ده ا�ت /ر���ده   .  

8� ای �= ھ�>ت )� ����ل از ��ر ��0ران �در ��@را�س ��$��O آ��ی ارف �� �� ���$ران  ��٫ ر��
�ت  .�ر���� 5زاران �ود �@ر ��ود و�آ��ی ارف ��� �و�د �� �و$� �ر���� 5زاری در ا�ن 

� را ��ز �� �ور :�ن ا�*� ��ود. �ورھ�ی ��ب آ��� را در ا/�6����ن $�ب ��د و�= �8داد���  از �@�ھ�

�O  در در 5ردھ���H وزرای ��ب آ��� $�� �در �ورد ھ�;�ری ھ�ی �ر 5زار د ٢٠١۴در ��ل  �
� )�ده دات �� آ��ی ارف ���  ھ�>ت ا/�6����نر���ت ��  نا/�6����  ھ�>ت ��ط.وی � ���8 �رد �

 آ���ی $�و��ار���ط�  ���ن ھ�ی  �ھراه  و-ل �ردن  را درو�و��8ت �� �د�ل ا/�6����ن  �.ش )�ده 
ورھ�ی رق دور� �� وھ�:��ن در �رب ���و*��2ت از طر�ق ا/�6����ن  و�ورھ�ی آ����� ���

��ود  �  .ارا>

�$��ن���ت � ��ل �و��ر ��ه در ا�ت �رار ا�����ول �رو�� �� آ��� ��ب �ورھ�ی ��ر$� وزرای 
� �روز �رزی ���ل �ت;2 ر���ت �� ا/�6�� ھ�>ت �=و ود 5زار �ر آ��د ا�Aم در ٢٠١۵�� ٢۵ دو

�� �د �ور ا�ن رھ���ر ��ود دا�ر آ��د ا�Aم در �� �.د���� $��� �= در ا�راک ��ظور �.  

����ن  �� ا�روز�� ��ل ����س آن ٢٠١١از ��ل  ده وا��.�د  ��ز��ن ��ب آ���  �و�ط  �= �8دا ��ر
� آن در �ورھ�ی )*و �ط��ق �0رد�ده  وا/�6����ن �� آرزوی دارد �ر�ز ���ورھ�ی  ا�-�ل�= �ر�

�ور ��-وص ��د�د �ھراه و ��د�د �طوط آھن وا�رژی ��)*و ��ز��ن  ��ب آ��� 5ردد از ��0ه �را
ر/ت ���ل �2Aظ� ای��  ���ورت د �دا����)ت �ور ھ�ی )*و را �2-ل ��د در ��ش �را� �ر �

���روی دن  در �2ل ا/�6����ن �م ��ری ھ�ی -ورت 5ر/�� و�ط آھن ھ�وز در �ر�2� ا��دا�� آن  �8
و-ل �0رد�ده و در ��ش ا�رژی ��ز ���ودی ھ�ی Dزم �طور �ل  ا�ت و�ھراه  �2.وی ا/�6����ن ��ھم 

�رو�� ا�����ول را در ا/�6����ن  �*�.�� ا�ت �ط� �����  را دارد �� ا�ن ���د�0ر ا�ن ��ز��ن �� .و�ر
از آن ر�R ���رد ��= �وQر در ا�ن ��-وص  ا)���د ��زی و�$�د�� �.��ل �رور�زم ا�ت �� ا/�6����ن 

ده ا�ت .�� �رای ا/�6����ن �  ز��

����ن �رو�� ا�����ول  ��ر ��د و ا�ن ��ز��ن از ��ل ����س �� ا�روز ������ت  ��و$ود �و��ن �
دھ�ی ��8دد در �ورھ�ی ����ف �را در�;� از �ور ھ�ی )*و  �= �رو5رام  �� ه ا�د �� �2ل �و/ق 

� ھ�ی آن روی ���ذ ���� ���ده   ��زد)��� �-�/ ��رای  ا���د �8داد د�0ری ��  واز $��ب د�0ر وھ�
 �� �و��ن ا���د ��� ھ� ز��ن ��5و/.�ت ا�ن ��ز��ن ���2ط������د در آ��ده ر ا�ت و �ط��ق ا�ن �ر
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)��� 5ردد و��  �و/.�ت ا�ن ��ز��ن ار���ط ��� ��ن  �روژه ھ�ی ا�ن ��ز��ن در ��ن �ور ھ�ی )*و 
   .)*و ����د ����� وا��-�دی �ورھ�ی�� /���8ت ھ�ی 

 


