ﺿﺮورت ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ـ رﻓﺎﻫﯽ ﺑﯿﻦراﻫﯽ و ﻧﮕﺎه وﯾﮋه دوﻟﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺳﻌﯿﺪ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ )ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ـ ادارهﮐﻞ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎنﺷﻤﺎﻟﯽ(
ﻫﺎدی رﺑﺎﻃﯽ )ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮر ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ـ رﻓﺎﻫﯽ ادارهﮐﻞ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎنﺷﻤﺎﻟﯽ(
ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺎﺳﻤﯽﻧﮋاد )ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ راه و ﺗﺮاﺑﺮی ـ ادارهﮐﻞ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎنﺷﻤﺎﻟﯽ(

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻬﻦ اﯾﺮان ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﭘﯿﺸﺘﺎزی و ﺳﺮآﻣﺪی اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﺳﺎﺧﺖ راهﻫﺎ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﺑﯿﻦراﻫﯽ اﺳﺖ و اﺣﺪاث
ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮔﻮاه اﯾﻦ ادﻋﺎﺳﺖ .در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺑﻪوﯾﮋه ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ
ﺟﺎدهای و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻨﺎوری ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎﯾﻞﻧﻘﻠﯿﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻨﻮع راهﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،ﻣﻮﺿﻮع اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت در ﻃﻮل راهﻫﺎ ﺑﻪ
ﻣﺴﺎﻓﺮان و راﻧﻨﺪﮔﺎن دﭼﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮردﻧﯿﺎز آﻧﺎن از ﻧﻈﺮ ﺗﻨﻮع ،ﮐﻤﯿّﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮔﺴﺘﺮش ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺟﺎدهای در اﯾﺮان و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺟﺎدهای ﮐﺸﻮر از ﯾﮏ ﻃﺮف و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻏﯿﺮاﺻﻮﻟﯽ
و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ـ رﻓﺎﻫﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﻨﺎر ﺟﺎدهﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﻋﺪﯾﺪهای ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮان و راﻧﻨﺪﮔﺎن
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰار وﺳﯿﻠﻪﻧﻘﻠﯿﻪ در ﺷﺒﮑﻪ راهﻫﺎی ﮐﺸﻮر رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻧﺒﻮه ﻣﺴﺎﻓﺮان و
راﻧﻨﺪﮔﺎن اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎ و ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮردﻧﯿﺎز در ﻃﻮل ﺳﻔﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر
ﻃﺮح اﺣﺪاث واﺣﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ را ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ.
از اﯾﻦ رو ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺪاث ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ـ رﻓﺎﻫﯽ ﺑﯿﻦراﻫﯽ در ﺟﺎدهﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﯿﻦراﻫﯽ ﺟﺎدهای و اﻓﺰاﯾﺶ رﻓﺎه رﻫﮕﺬران ﺟﺎدهﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺴﯿﺎری در اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ
ﻧﻬﻔﺘﻪ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از آﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺖ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮازن ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻬﺮه ﺑﺮد .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ،
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ ،ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺎم ﻣﻬﻤﯽ درﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮد،
ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ـ رﻓﺎﻫﯽ ﺑﯿﻦراﻫﯽ و ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﻪ ﻓﻌﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺗﻮﺟﯿﻪﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﻌﺎت ﻣﺜﺒﺖ اﺣﺪاث اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ ﺑﻪوﯾﮋه از ﺟﻨﺒﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﻧﻘﺶ ارزﻧﺪه آن در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮات
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ و رﻫﮕﺬران ﺟﺎدهﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎً ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮای اﺣﺪاث ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ و
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﭘﯿﺸﻘﺪم ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ دوﻟﺖ در ﺑﻨﺪ )د( ﻣﺎده  163ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻮﻫﯽ را ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺣﺪاث ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ـ رﻓﺎﻫﯽ ﺑﯿﻦراﻫﯽ و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮی اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.

ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻦراﻫﯽ در اﯾﺮان
اﯾﺠﺎد راه و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺑﯿﻦراﻫﯽ در اﯾﺮان ﺳﺎﺑﻘﻪای دﯾﺮﯾﻨﻪ دارد .اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻗﺪﯾﻢ در راهﻫﺎ و ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻌﯿﻦ ،ﻣﮑﺎنﻫﺎ و
اﻃﺮاﻗﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻗﻒ و آﺳﺎﯾﺶ ﻣﺴﺎﻓﺮان و ﮐﺎروانﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ
ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار اﺣﺪاث ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ .در دوره اﺷﮑﺎﻧﯿﺎن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺖ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ راهﻫﺎ و اﯾﺠﺎد اﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺑﯿﻦراﻫﯽ ﺑﻪوﯾﮋه در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﺎده اﺑﺮﯾﺸﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .در دوره اﺳﻼﻣﯽ و
در ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ )ه.ق( را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺼﺮ ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪوﯾﮋه ﻫﻨﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﺷﺒﮑﻪ
راهﻫﺎی ﺗﺠﺎری و اﺣﺪاث ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎدهﻫﺎ و داﺧﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎ در اﯾﻦ دوره ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ در دوران
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﯾﺦ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ ،اﻣﺎ در ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮی اﯾﺠﺎد ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎی اﯾﺮان روﻧﻘﯽ ﺗﺎزه ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﯾﯽ
ﮐﻪ در آن دوره ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﮐﻨﺎر ﺟﺎدهﻫﺎی اﯾﺮان ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ.

ﻧﮕﺎه دوﻟﺖ ﺑﻪ اﺣﺪاث ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ـ رﻓﺎﻫﯽ ﺑﯿﻦراﻫﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﻫﻤﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺑﻪ آن
ﺑﺮاﺳﺎس ردﯾﻒ  3ﺑﻨﺪ )د( ﻣﺎده  163ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ را ﻣﻮﻇﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺎز و
ﮐﺎرﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ  10درﺻﺪ ﻣﯿﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺼﺎدﻓﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ در ﺟﺎدهﻫﺎی ﮐﺸﻮر
در ﻃﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ دارد .از اﯾﻦ رو ،دوﻟﺖ در ﺑﻨﺪ )د( ﻣﺎده  163ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ وﺟﻮﻫﯽ را ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺣﺪاث ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ـ رﻓﺎﻫﯽ ﺑﯿﻦراﻫﯽ و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮی اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺸﯽ از درآﻣﺪﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺣﺪاث ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮی و ﺑﺎری و ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ـ
رﻓﺎﻫﯽ ﺑﯿﻦراﻫﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﺪارک ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺟﺎدهای ﺑﯿﻦﺷﻬﺮی و
اﺣﺪاث ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮی و ﺑﺎری و ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ـ رﻓﺎﻫﯽ ﺑﯿﻦراﻫﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ و
اﯾﺜﺎرﮔﺮان ،از ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی در ﻗﺎﻟﺐ وﺟﻮه اداره ﺷﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد .در
اﯾﻦ ﻣﻮارد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد اﯾﺠﺎد ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻮﺧﺖ ،وزارت ﺟﻬﺎد ﮐﺸﺎورزی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﮔﺬاری ﺣﻖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری
اراﺿﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ ﺧﺎرج از ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﯾﺎ راﯾﮕﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﺷﻮرای
اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ وزارت راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﻗﺪام ﮐﻨﺪ.

اﻫﺪاف اﺣﺪاث ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ـ رﻓﺎﻫﯽ
از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ در اﺣﺪاث ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ـ رﻓﺎﻫﯽ ﺑﯿﻦراﻫﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮاردی ذﯾﻞ اﺷﺎره ﮐﺮد:
1.

اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﻣﻨﺎﺳﺐ

2.

ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن آﺳﺎﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ راﻧﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺴﺎﻓﺮان

3.

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ در ﻃﻮل ﺟﺎدهﻫﺎ و ﺗﻤﺮﮐﺰ آﻧﻬﺎ در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن

4.

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ راﻧﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮردﻧﯿﺎز

5.

ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎدهای و اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ اﯾﻤﻨﯽ ﺟﺎدهﻫﺎ

6.

ﮐﺎﻫﺶ اﺗﻼف وﻗﺖ راﻧﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺴﺎﻓﺮان

7.

ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺰاﺣﻤﺖﻫﺎی ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ و روان ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺟﺎدهﻫﺎ

8.

ﻓﺮاﻫﻢﺳﺎزی اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ آن

9.

اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ

ﺑﺮرﺳﯽ اﻫﺪاف ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ـ رﻓﺎﻫﯽ ﺑﯿﻦراﻫﯽ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ اﻣﺮوزه ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎدهای از ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﯾﺎدی را
ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺣﻮادث راﻧﻨﺪﮔﯽ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺧﻄﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ
اﺳﺖ .در ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺟﺎدهای ،ﺧﺴﺘﮕﯽ ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻣﺮﮔﺒﺎر
ﺷﻮد .ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدن و ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮدن ﺗﺸﺨﯿﺺ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﺼﺎدف ،ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺧﺴﺘﮕﯽ در اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده و ﭘﯿﭽﯿﺪهای ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﺗﺼﺎدﻓﺎت راﻧﻨﺪﮔﯽ
در راهﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺴﺘﮕﯽ راﻧﻨﺪه ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ در ﺑﺤﺚ اﯾﺠﺎد ﺧﺴﺘﮕﯽ در راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮان
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﻮاب را ﻧﺎم ﺑﺮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺧﻮاب ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﺧﻮابآﻟﻮدﮔﯽ زﻣﺎن
ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ را )ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ( ﺗﺤﺖﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ
اﻧﺘﻘﺎل و ﭘﺮدازش اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻐﺰ ﻧﯿﺰ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮابآﻟﻮدﮔﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .از اﯾﻦ رو ﺗﺄﺳﯿﺲ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از
اﺳﺘﺮاﺣﺘﮕﺎهﻫﺎی ﺑﯿﻦراﻫﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ راﻧﻨﺪﮔﺎن و اﺳﺘﺮاﺣﺖ آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ .از ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ و ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺣﺪاث

ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﺑﯿﻦراﻫﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن آﺳﺎﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ راﻧﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺴﺎﻓﺮان و ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎدهای و
اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﯾﺐ اﯾﻤﻨﯽ ﺟﺎدهﻫﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎدهای اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﮔﺴﺘﺮش اﺣﺪاث ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ـ رﻓﺎﻫﯽ از ﻧﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﺎﻻ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽرود و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از راهﻫﺎی
اﺻﻠﯽ ﮐﺸﻮر در ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺮﯾﺪورﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﻤﺎل ـ ﺟﻨﻮب و ﺷﺮق ـ ﻏﺮب ﻗﺮار دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺮان ﮐﺮﯾﺪورﻫﺎی آﺳﯿﺎ را ﺑﻪ
اروﭘﺎ و اروﭘﺎ را ﺑﻪ ﻗﻔﻘﺎز و آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﺮان در ﻣﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﮐﺮﯾﺪورﻫﺎ ،ﮔﺴﺘﺮش اﺣﺪاث
ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ـ رﻓﺎﻫﯽ را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﯾﮏ اﻗﺪام زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ در ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺿﺮورت ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .اﻣﺮوزه ﺑﺎ اﺣﺪاث
ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ـ رﻓﺎﻫﯽ ،راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬای ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎه ،ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و
ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ،اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺮاﺣﺘﮕﺎه ﻣﺠﻬﺰ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺿﻤﻦ
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ و رﻓﺎه راﻧﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد رﻏﺒﺖ ﺑﺮای ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﮐﺎﻻ از ﺟﺎدهﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎن
ﺧﺮاﺳﺎنﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﻪ اﺑﺘﺪای ورود ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی  CISاز ﻃﺮﯾﻖ ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن
از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪای اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺮوم ﺑﻮده اﺳﺖ و از ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻦراﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎوﮔﺎن
ﺗﺮاﻧﺰﯾﺘﯽ ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺘﻮﻟﯽ ﮐﺸﻮری و اﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ را در
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﻣﺮﺗﻔﻊ و از ﻣﺰاﯾﺎی آن ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮد .وﺟﻮد اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻌﺪد
و ارزﺷﻤﻨﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر زﯾﺒﺎ و ﻣﺪرن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺸﻢﻧﻮاز ﻣﺴﺎﻓﺮان در ﻃﻮل راهﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮد ﺷﺄن ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر را ﻧﺰد
ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯿﺎﺑﯽ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ـ رﻓﺎﻫﯽ ﺑﯿﻦراﻫﯽ
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ـ رﻓﺎﻫﯽ ﺑﯿﻦراﻫﯽ وﻇﯿﻔﻪ و ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ آنﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ در ذﯾﻞ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ ﺑﺨﺶ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
اﻟﻒ( ﻣﻌﯿﺎر اﻗﺘﺼﺎدی
اﻟﻒ (1-ﺗﻄﺎﺑﻖ اﺑﻌﺎد ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﺮدد ﺟﺎده ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ
اﻟﻒ (2-ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی رﻫﮕﺬران

اﻟﻒ (3-ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﯿﺎز ﻣﺴﺎﻓﺮان و اﻧﻄﺒﺎق ﻧﻮع ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﻨﻄﻘﻪای )ﺗﺎ ﺣﺪ
اﻣﮑﺎن(.
اﻟﻒ (4-ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻓﻌﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﻮازی در ﺣﺮﯾﻢ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ.
اﻟﻒ (5-ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﮑﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺤﻠﯽ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ.
اﻟﻒ (6-ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﻬﺖ اﺳﮑﺎن ﻣﻮﻗﺖ ﺣﺎدﺛﻪدﯾﺪﮔﺎن ﺟﺎدهﻫﺎ و در راهﻣﺎﻧﺪﮔﺎن و اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی اﻣﺪادی در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎدﺛﻪﺧﯿﺰ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺤﺮان.
ب( ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ:
ب (1-ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزار ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻨﻄﻘﻪای
ب (2-ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﺑﻌﺪی از ﺑﻌﺪ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮی
ب (3-ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺷﻬﺮی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻣﻀﺎﻋﻒ از روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ
ج( ﻣﻌﯿﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ:
ج (1-ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮕﺮش ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ و رﻫﮕﺬران
ج (2-ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ
ج (3-ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ و زﻣﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ رﻫﮕﺬران.
ج (4-ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ آﻣﻮزش ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ در ﺟﻬﺖ اﻋﺘﻼی ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ و رﻫﮕﺬران ﺑﺎﻻﺧﺺ در
ﺑﺤﺚ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ.
د( ﻣﻌﯿﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ:
د (1-ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ در اﯾﺠﺎد ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ و ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻣﺮ ﺳﻔﺮ
د (2-در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻀﻮر واﺣﺪﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺮدد ﺟﺎدهﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﺣﻮادث و ﺗﺨﻠﻔﺎت
ﺟﺎدهای
ه( ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺼﺮی:

ه (1-در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻟﺰاﻣﺎت زﯾﺒﺎﺳﺎزی راه ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ و ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی راﻫﻨﻤﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻋﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﻤﻨﯽ
راه.
ه (2-ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻨﺎ در ﺟﻬﺖ ﺷﺎداﺑﯽ ﻣﺨﺎﻃﺐ و رﻫﮕﺬران.
ه (3-ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺗﻨﻮع ﻣﻨﻈﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺴﺘﮕﯽ راه.
ه (4-ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻫﻤﺠﻮاری ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﺑﺪ ﻣﻨﻈﺮه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮرﺳﺘﺎن ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ،ﻣﺤﻞ دﻓﻦ ﻧﺨﺎﻟﻪ،
ﻣﺮﮐﺰ دﻓﻦ زﺑﺎﻟﻪ ،داﻣﺪاری و رودﺧﺎﻧﻪﻫﺎی آﻟﻮده
ه (5-ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﻓﻦ زﺑﺎﻟﻪ و ﻓﺎﺿﻼب ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺼﺮی ﺟﺎده
و( ﻣﻌﯿﺎر زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ:
و (1-ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﺣﺪاﻗﻞ اﻧﺴﺎن در ﻃﺒﯿﻌﺖ ،در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎ
و (2-اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﯿﻮه ﻃﺮاﺣﯽ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻤﺨﻮان ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ
و (3-در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ در ﺟﻬﺖ ﺗﻠﻄﯿﻒ ﻫﻮا
و (4-ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه اﻧﺴﺎن از ﻃﺒﯿﻌﺖ.
و (5-ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﺰدن ﻧﻈﺎم ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه آبﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و روزﻣﯿﻨﯽ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺳﯿﻼب
و (6-در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺮﯾﻢ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺛﺎر ﺟﻨﺒﯽ آن ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
اﺣﺪاث ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ـ رﻓﺎﻫﯽ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺟﺎدهای و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﻣﺤﯿﻄﯽ آرام و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺮای
اﺳﺘﺮاﺣﺖ اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺟﺎدهﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ آﻧﻬﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﻣﮑﺎن اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ در ﮐﺎﻫﺶ
ﺗﺼﺎدﻓﺎت و ﺗﻠﻔﺎت ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪﺳﺰاﯾﯽ دارد .ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ـ رﻓﺎﻫﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت اداره ﮐﻞ
ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و ﭘﺎﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﻫﺮ اﺳﺘﺎن اﺣﺪاث ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ،
ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻼﻋﻮض ﺑﺮای اﺣﺪاث رﻣﭗﻫﺎی ورودی و ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن از ﺟﻤﻠﻪ

ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﻬﺎد از ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ـ رﻓﺎﻫﯽ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺴﻬﯿﻞﺳﺎزی روﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در
ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺟﺎدهای و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود.

