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.، ایستگاه های راه آهن و انبارها تبدیل به هاب های لجستیکی چندوجهی می شوند2030تا سال •
سائل ایستگاه های راه آهن با اتصال بهتر شهرها به یک دیگر و کاهش استفاده از خودروباعث کاهش ترافیک و بهبود م•

.زیست محیطی از قبیل کاهش آلودگی هوا می شوند
واهد حمل ریلی انتخاب اصلی جا به جایی مسافر و بار در کالن شهرها و از مهم ترین شاخصه های توسعه شهر هوشمند خ•

.بود
.ایستگاه های ریلی تبدیل به مراکز تجاری، خرده فروشی و فعالیت های اجتماعی می شود•
رای حمل کانسپت لجستیک شهری به بخش مهمی از برنامه های توسعه شهری تبدیل شده و استفاده از خطوط ریلی ب•

.درون شهری کاال رایج تر خواهد شد
ماشین توسعه خطوط ریلی به اکثر بخش های داخل شهر و کاهش نیاز به خودروهای شخصی و نتیجتا تبدیل جای پارک•

به فضای سبز و تفریحی
یاز به استفاده از ون های کوچک الکتریکی و یا دوچرخه های باری به منظور ارسال کاالها به مناطق اطراف شهر و کاهش ن•

کامیون ها و کامیونت ها
.روستایی توسط سرمایه گذاری با محوریت توسعه ایستگاه های ریلی کاهش خواهد یافت-شکاف توسعه شهری•

هایقابلزندگیومتصلبههم( فضاهای)توسعهشهریمبتنیبرحملونقلوایجادشهر

تغییراتسیستمهایشهریوپیوندجوامع



(zero-carbon)نقش محوری در سیاست گذاری به منظور دستیابی به حمل و نقل کربن خنثی •
راحی ، طول چرخه نوآوری در صنعت راه آهن به دلیل تحول دیجیتال، دیدگاه مشترک معماری سیستم ریلی و ط2030تا سال •

.ماژوالر اجزای راه آهن کوتاه تر خواهد شد
که چارچوب های نهادی، قانونی، استانداردسازی و نظارتی برای هدایت جریان نوآوری به سمت فناوری های حمل بار و مسافر•

.نسبت به تغییرات آب و هوایی مقاوم هستند، سیاست گذاری میکنند
.قطارهای دیزلی با ادامه برقی شدن خطوط ریلی و استفاده از قطارهای الکترودیزلی، به سرعت از رده خارج خواهند شد•
کامال با استاندارهای زیستگلخانه ایگازهایانتشارنظرازراه آهنخطوط،ه روند توسعه قطار های الکترودیزلادامبا•

.محیطی منطبق خواهند بود
مسافریخدماتواندیافتهتوسعهخوبیبه(که با باتری های شارژی با انرژی تجدیدپذیر کار میکنند)ی هیدروژنقطارهای•

.ارائه میدهند
بهییهواوایجادهنقلوحملازتغییرودهندمیترجیحرامحیط زیستباسازگاران وسایل نقلیهمسافروصاحبان بار•

.افتدمیاتفاقت سرعبهریلی
 ها در برخی کشورها، شرکت های راه آهن فضاهای تولید انرژی های تجدیدپذیر را در مناطق اطراف ریل، از جمله روی ساختمان•

یدپذیر شرکت های راه آهن از نفوذ خود به عنوان مصرف کننده برق برای توسعه انرژی های تجد. و کنار خطوط نصب می کنند
.و سوخت سبز استفاده می کند

و هوش مصنوعی، کارایی راه آهن را به طور چشمگیری بهبود 5Gتوسعه قطارهای خودران، روباتیک، ارتباطات مدرن مبتنی بر •
رسی میبخشد و اپراتورهای راه آهن را قادر می سازد تا به تقاضای رو به رشد پاسخ بدهند و مسافران به اطالعات آنی دست

.داشته باشند
نیروی تحول دیجیتال در حمل و نقل ریلی، پتانسیل توسعه قطار خودران را برای ارائه سرویس مطمئن تر، کاهش هزینه های•

ود کار و ارائه اقتصادی ترین عملکرد عملیاتی را افزایش خواهد داد و امکان ردیابی آنی موقعیت و وضعیت محموله وج
.خواهد داشت

صرفهجوییدرانرژیونوآوری



ی خواهند دسترسقطارهایایستگاهبهعمومینقلیهوسایلیادوچرخه،پیادهپایبامسافرانبیشتر،2030سالتا•
.داشت

اه ها مردم صرفا برای استفاده از قطار به ایستگاه های ریلی مراجعه نخواهند کرد، بلکه مردم زمان خود را در ایستگ•
برایحتییا،کننداستفادهو رستوران ها مراکز تفریحی،مراکز تجاری،هاهتلک،مشتر کارفضاهایازمیگذرانند تا

. از این فضا استفاده کنندپستیخدمات،هاکودکمهد،اندامتناسبمراکز،پزشکیخدماتبهدسترسی
چمدان هایمی توانندمسافرانوهستندهماهنگهمباسفرهای طوالنیبراییلیروشرکت های مسافری هوایی •

.بگیرندتحویلراه آهنایستگاه هایپس از پرواز از راخود
بهآهنراهازاستفادهوخواهند شددیجیتالیوتبدیل به هاب های حمل ترکیبی ،لجستیکهایهاببزرگترین•

. شدمهمتر خواهدترکیبیلجستیکزنجیرهازبخشیعنوان
 .هستندمتصلدریاییبنادروجادهبهخوبیبهریلیهایهاب•
رزهایمازتاخیرکمترینباتوانندمیکاالهاوشدهبرطرفزبانیموانع،دادهکاهشها را کاغذبازیتحول دیجیتال •

 .کنندعبورالمللیبین
.شاهد واگن های خالی کمتری خواهیم بود،ترهوشمندانهوپذیرترانعطافلجستیکیریزیبرنامهلطفبه•

توسعهحملونقلترکیبیوجریانپیوستهحمل



تجربهمشتری

و اولویت طراحان خدمات ریلی به سمت طراحی خدمات مشتری محور مبتنی بر نیازهای در حال تغییر مسافرین•
.صاحبان کاال خواهد بود

و آسیب ، مشتریان از بهبود کارایی و فراگیر بودن سیستم های حمل ونقل ریلی و همچنین کاهش تلفات2030تا سال •
.های انسانی در جاده و ریل بهره خواهند برد

.زندگی یا کار کردن اطراف راه آهن با مشکالت کمتری همراه خواهد بود•
خواهد ایستگاه های ریلی با فضاهای نشیمن مدرن و مجهز به فضایی راحت و دلپذیر برای اقامت مسافران تبدیل•

.شد
ی که برایشان کسانی که فقط دو یا سه روز در هفته کار میکنند، می توانند بلیط فصلی انعطاف پذیر بخرند و در زمان•

.مناسب است استفاده کنند
تری را خدمات بیشتری برای انتخاب وجود دارد زیرا سیستم های سیگنالینگ و مخابرات اجازه حرکت قطارهای بیش•

.داده است
.داستقبال میکنند بسیار محبوب تر خواهد ش( مثل ورزشی)حمل و نقل ریلی برای کسانی که از رویدادهای مهم •
.همه مسافران احساس آرامش و امنیت بیشتری می کنند•


