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persiska

یسازمان راه و ترابر
یطيمحستيزیو حمل و نقل هاتيامنني، تأمبهترتيفي، کیريپذیدسترسبهبودکارش درجهت یسازمان حمل و نقل و ترابر

کرده که اجرا یريگي. ما مقررات وضع کرده، مجوز صادر نموده و آنها را پباشديو راه آهن ميیهوا،يیايدر،ینيزمیدر بخشها
. ميدهيانجام متيمالکضيها، صدور مجوز وتعونهيهزلياز قبيیارهاکیثبتستميسشوند. ما با کمک 
و نگيسازمان در بُورلِنِگه، نُورُشوپنيایبخشهانيشتري. بکننديشهر مختلف کشور کارم۱۳نفر که در۱۷۵۰تعداد کارمندان ما 

قراردارد. نگيدر نُورُشپی. ادارهٴ مرکزباشندياُِرْبرو م

مایکاردهيو اتيمأمور
با توجه و احترام به . ميدهيو بهداشت تکامل میطيمحستيز،یمنيحمل و نقل را با در نظر گرفتن ایقابل دسترسستميسکيما

هيما جامعه را به وسائل نقلکرده که اجرا شوند.یريگيوآنها را پميکنيوفرموله منيشهروندان و بخش کسب و کار،مقررات را تدو
يیاطراف خود در سطح باالیايما درتماس با دنیخدماتسيو سرواديزيی. کارما همه جانبه، با کارآميکنيو راننده مجهز م

.باشديم

جاده هاکيتراف
مقررات ني. اباشديها و دوچرخه سواران مادهيهستند، از جمله پکيکه در ترافاست یتمام اشخاصرندهيدربرگکيترافنيقوان

ما مسئول اجرا و یو رانندگيیاطراف معتبر است. عالوه برمقررات مقررات راهنمایابانهايوچه در بابانهايهمه جا،چه درخ
ديرا تولیسوئدیوپالک خودروهایرانندگیهانامهيتمام گواهنيما همچن. ميباشيمزينیو رانندگيیبکاربردن عالئم راهنما

یامتحانات سطح دانش براهيکرده و کلیرا سازماندهیو امتحانات رانندگیرانندگميتعلیدستورالعمل هاهي. ما کلميکنيمعيوتوز
الزم طيکرده که از جمله شامل شرانيتدوینيقوانما یتجاریرفت و آمدهای. براميدهيارائه مرا یرانندگیهانامهياقسام گواه

نيو حمل و نقل بار وهمچنیاتوبوسرانیشرکتهایبراکيترافیصدور جوازها،یحرفه ایرانندگتيداشتن صالحیبرا
یللالمنيبماتيتصمقيبطورمعمول از طرهيوسائل نقلیفنطيشراگريباشد. دیمنيسنگهيمقررات اندازه و وزن وسائل نقل

. ما شوديمدهيما به وضوح دیدر دستورالعمل هاطيشرانيو بعداً اکنديشرکت میکه در آن سازمان راه و ترابرشوديمبيتصو
. ميکنيرا هم کنترل مخودرونهٴ يبازارمعا

راه آهن
یهاادارهتواننديمنهاي. اميکنيما جوازصادرکرده وآن را کنترل مباشنديدرراه آهن سوئد مکيبه چرخاندن ترافليکه مايیآنها

، راه آهنیخط هانکهيخط راه آهن باشند. قبل از ایخصوصیکت هارشايویو رانندگيیمثل ادارهٴ راهنمايیربنايبزرگ ز
یهاستمي. نظارت بر سميرا قبول کندآنهايشروع به کار کنند ما بايیچراغ راهنمایهاستميآالت خطوط آهن، سنيخودرو، ماش

یکه رویکسانیپزشکناتيومعایسالمتی. ما برارديگيانجام مکسانيیطيو اجازهٴ وارد شدن به خط آهن تحت شرایمنيکنترل ا
. ميدارتيمسئولکنند،يخط آهن کار م

یرانیکشت
. در ميکنيمیريگيپیو خارجیسوئدیهایاست را در مورد کشتجيما رايیايدریرهايکه در مسیمقررات و مجوزاتیاجراما

را حيکردن کاال به روش صحی. ما بار زدن و بار خالميدهيها و بنادر انجام میدر کشتيیشهايو تفتناتيها، معایکارمان بازرس
ضرورت ديبایمسافربریهایبا کشتیرانيکشتی. شرکتهاصالح آن کارباشند.یذکنند،يکار مهايکه در کشتیکسانوکنترل کرده 

یها و کشتقياطالعات درمورد قایرانيثبت کشتستميسازمان سنيرا برآورد کنند. در احوادثاز یريشگيجهت پیمنيایها
. کنديمیبه مجوز دارند را جمع آورازيکه نيیها

يیحمل و نقل هوا
یفاقد نظارت دولتیبخشهاویکه بخش هوانوردميفعال هستنيمسافریامن و مطمئن برايیخطوط هواجاديایبراما

یخلبانان، شرکت هایبراژهيویهانامهيگواهیسرکيکار ما مسئول نيایجهت برانيازنظررقابت درست عمل کنند. به هم
. ميباشیو فرودگاه ها ميیمايهواپ

یترابر. کار ما در ادارهٴ راه و شونديمیريگميتصمیالمللنيدر سطح بیبخش هوانوردیاز مقررات و دستورالعمل هایاريبس
که آنها اجرا شوند. ما مجوز ميد و کنترل کنناعتبار داریکه چه مقرراتميري، تماس بگباشد یمماستميمقررات با سنياقيتطب
. ميکنيهستند را صادر ميیدر بخش حمل و نقل هوایتجاریتهايبه فعالليکه مایکسانیبرايیهواکيتراف


