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1 - مقدمه
قوانین  بین المللی است و در  ترافیک یک واژه شناخته شده 
در  حیوانات  و  اشخاص  نقلیه،  وسایل  مرور  و  عبور  مجموعه  به 
راه ها اطالق می گردد. ترافیک از سه عامل تشکیل می شود که این 

عوامل عبارتند از: انسان، راه، وسیله نقلیه.
به  مسأله ای  اصوالً  نباشد  سه گانه  عوامل  از  یک  هر  چنانچه 
ترافیک  کنترل  و  مدیریت  داشت.]1[  نخواهد  وجود  ترافیک  نام 
از زمانی که بشر اولین چرخ را به ارابه وصل نمود به عنوان یک 
موضوع مطرح شد. اهمیت و پیچیدگی این امر تا به امروز همواره 
کرده  انسان سعی  زمان  با گذشت  زیرا  است.  کرده  پیدا  افزایش 
استمرار  برای  کارآ  و  ابزاری سودمند  عنوان  به  نقلیه  از وسیله ی 
بخشیدن به فعالیت ها و از همه مهم تر سرعت دادن به آن ها بهره 
صرفه جویی  زمان  اساسی  پارامتر  و  وقت  در  نتیجه  در  و  جسته 
نماید. از طرف دیگر ساالنه صدها هزار اتومبیل وارد ناوگان حمل و 
نقل می شود و به همین دلیل سکونت گاه های انسانی به ویژه کالن 
شهرها، آینده روشنی ندارند و احداث کیلومترها بلوار، بزرگراه و 

خیابان های عریض نتوانسته چاره سازی نماید]2[. 
امکانات  از  استفاده  ترافیک  مدیریت  هدف  کلی  طور  به 
به  منافع عمومی مربوط  بهره وری آن ها و حفظ  افزایش  موجود، 
یا  موجود  سیستم  کفایت  عدم  است]3[.  ارتباطی  راه های  شبکه 

افزایش  موجب  ترافیک،  مدیریت  بخش  در  موازي  مدیریت هاي 
فاصله بین تقاضا و عرضه امکانات حمل و نقل شده است. 

ترافیک، افزایش قابل توجه زمان جابه جایي، افزایش تصادفات، 
آلودگي صدا و نزدیک شدن میزان آلودگي هوا به مرزهاي تهدید 
سالمت انساني، از تبعات سیستم حمل و نقل و ترافیک  ناپایدار 
است. پایداري تنها با ایجاد تغییرات در طراحي، الگوهاي استفاده 
در  تغییراتي  باید  بلکه  نمي شود  حاصل  نقلیه  وسایل  مدیریت  و 
ممکن  راهکارهاي  ارزش یابي  و  شناخت  به  نسبت  تفکر  نحوه ی 
براي حل مشکالت حمل و نقل ایجاد گردد. یک سیستم حمل و 
نقل و ترافیکی پایدار نیازمند فعالیت هایي بیش از کنترل آلودگي 
هوا، ترافیک یا کاهش مصرف سوخت است. بررسي ها نشان داده 
ترافیکی  پیچیده  مشکالت  حل  براي  منفردي  حل  راه  هیچ  که 
نیازمند یک ساز و کار جامع،  ندارد و رفع چنین مشکلي  وجود 
مجدد  سازماندهي  بدون  کار  این  که  است  اطمینان  قابل  و  پویا 
بود.  نخواهد  دست یآبي  قابل  برنامه ها  و  سیاست ها  استراتژي ها، 
امروز  دنیاي  در  مردم  است که وضعیت جابه جایي  این  واقعیت 
نامطلوب است و بدون انجام اقدامات اصالحي و پیشگیرانه بدون 
شک در آینده نزدیک تبدیل به یک بحران خواهد گردید. لذا هم 
کشورهاي توسعه یافته و هم در حال توسعه ناگزیر به حرکت به 
سوي مدیریت پایدار حمل و نقل و ترافیک هستند]4[. پژوهش 

تأثیر سیاست های صنعت خودرو بر مدیریت ترافیک با تأکید بر صنعت 
خودرو در ایران و جهان
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چکیده
امروزه به دلیل وجود انواع اتومبیل ها، شهرها بسیار شلوغ شده اند و همین مسأله معضالت ترافیکی و حمل و نقلی فراوانی را بر شهرها تحمیل 
کرده است. نوشتار حاضر سعی دارد با بررسی مقایسه ای میان وضعیت تولید و تعداد خودروی موجود در جهان و ایران طی چند دهه گذشته، نگرش 
حاکم بر صنعت خودرو در ایران را به عنوان یکی از عوامل تأثیر گذار بر وضعیت ترافیک و مدیریت آن در کشور به نقد گذارد. بر اساس نتایج این 
پژوهش می توان گفت به نظر می رسد مکتب فوردیسم که در نیمه اول قرن بیستم تا دهه های 1960 و 1970 میالدی با شعار تولید توده وار و مصرف 
توده وار، مکتب غالب بر صنعت خودروسازی جهان بوده هم اکنون در صنعت خودروسازی کشور ما ریشه دوانده و با توجه به این نکته که بخش وسیعی 
از بازار فروش تولیدات کشور داخلی است، این امر موجب افزایش روز افزون تردد وسایل نقلیه موتوری در داخل کشور شده و بی تردید معضالت 

ترافیکی، زیست محیطی، اقتصادی، بهداشتی و ... را به همراه خواهد داشت.
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وسیله  یعنی  آن  مدیریت  و  ترافیک  اصلی  ارکان  از  یکی  حاضر 
نقلیه و سیاست های حاکم بر آن در کشور را در مقایسه با وضعیت 
با دیدی مفهومی و  موجود جهانی و تعدادی کشورهای منتخب 
ارائه  محتوایی به نقد کشیده است، برای ورود به این مقصود به 

مقدماتی که در ادامه بدان پرداخته می شود نیازمندیم. 
صنعت خودروسازی که بعضاً از آن به عنوان لوکوموتیو صنایع 
و  رشد  محرکه  موتور  بیستم  قرن  ابتدای  در  است،  شده  تعبیر 
توسعه اقتصادی- صنعتی جهان سرمایه داری بوده و همچنان نیز 
به عنوان یکی از صنایع پر منفعت به فعالیت خود ادامه می دهد. 
بر همین اساس برخی از کشورها ) نظیر ژاپن، کره جنوبی و...( 
بر  را  اقتصادی خود  برنامه های توسعه  نیمه دوم قرن بیستم،  در 
آن  از  حمایت  و  خودرو  توسعه صنعت  یا  صنعتی  توسعه  مبنای 

طراحی نمودند.
نظر  نقطه  از  و  خاورمیانه  در  خودروساز  کشور  اولین  ایران   
شمار  به  آفریقا  و  خاورمیانه  در  کشور  تنها  داخلی  تولید  حجم 
و حمایت  ایزوله  کاماًل  بازاری  از  ایران  در  سازی  می رود. خودرو 
در  خودروسازی  هیچ  که  می برد  بهره  دولت  مرز  و  حد  از  بیش 
جهان از این همه امکانات در جهان برخوردار نیست. این مسأله 
پایین محصوالت  قیمت خودرو، کیفیت  بودن  باال  انحصار،  باعث 

و آلودگی و مصرف باالی حامل های انرژی در کشور شده است.
سه کشور اول خودرو ساز جهان آمریکا، ژاپن و آلمان هستند 
که نزدیک به نیمی از کل تولید دنیا را بر عهده دارند و به جرأت 
می توان گفت با توجه به مونتاژ خودرو این کشورها در سایر نقاط 
بازارهای جهانی  این می باشد.  از  بیش  این کشورها  جهان، سهم 

خودرو به سه گروه عمده تقسیم می شوند:
1 - بازارهای توسعه یافته یعنی کشورهای دارای بازار خودروی 
سیکل های  که  غربی  اروپای  و  کانادا  آمریکا،  شامل  بالغ،  داخلی 

تجاری داخلی و محرک بازار خودرو هستند.
یعنی  صادراتی  جهت گیری  با  ظهور  حال  در  بازارهای   -  2
کشورهای دارای بازار خودرو داخلی نا بالغ و مونتاژ داخلی خودرو 
که اصوالً به طرف صادرات به بازارهای کشورهای غربی جهت گیری 
را  و کره جنوبی  اروپای مرکزی  و  زمره مکزیک  این  در  شده اند. 
می توان نام برد که محرک تولید خودروی آن ها سیکل های تجاری 

بازارهای صادراتی می باشند.
3 - بازارهای در حال ظهور دارای جهت گیری داخلی یعنی 
داخلی  مونتاژ  و  بالغ  نا  داخلی  خودروی  بازار  دارای  کشورهای 
شده اند.  جهت گیری  داخلی  مصرف  طرف  به  اصوالً  که  خودرو 
در این زمره مهم ترین کشورها برزیل، روسیه و چین هستند که 
بازار خودرو در آن ها مستقل از دنیا بوده و تحت تأثیر سیکل های 
تجاری داخلی قرار دارند و کشور ایران در زمره این گونه کشورها 

قرار می گیرد]5[.
عنوان فوردیسم از نام هنری فورد )1947-1863( بنیان گذار 
صنعت اتومبیل سازی آمریکا و کارخانه خودروسازی فورد گرفته 
ارزان   تولید خودروی  برای  که  بود  اولین کسی  وی  است.  شده 
قیمت، خط تولید را به کار گرفت. وی نه تنها انقالبی در صنعت 
اروپا و آمریکا ایجاد کرد، بلکه ترکیب تولید انبوه کاال، دست مزد 

به سزایی  تأثیر  او  پیشنهادی  پایین  قیمت  و  کارگران  برای  باال 
بر اقتصاد و جوامع قرن بیستم ایجاد کرد. وی دیدگاهی جهانی 
می دانست]6[.  جهان  در  صلح  باعث  را  مصرف گرایی  و  داشت 
آنتونیو  ایتالیایی  برجسته  مارکسیست  که  فوردیسم  اصطالح 
توسط  اتومبیل سازی  صنایع  اداره  بر  ناظر  کرده  ابداع  گرامشی 
همان  فوردیسم  خرد  اقتصاد  دیدگاه  از  بود.  فورد  هنری 
ماشینیسم  اضافه  به  تیلوری  علمی  اصطالح  به  مدیریت  نظام 
مصرف  و  تولید  با  کالن  اقتصاد  سطح  در  فوردیسم  است]7[. 
پیشرفته ی  کشورهای  داخلی)ملی(  بازارهای  گسترش  و  انبوه، 
جامعه  در  فوردیسم  نظام  است]8[.  مترادف  سرمایه داری 
سرمایه داری توسعه یافته دارای مشخصاتی است که از مهم ترین 
آن ها می توان به تولید توده وار و مصرف توده وار اشاره کرد. تولید 
ادامه   1970 تا   1960 دهه های  تا  بیستم  قرن  اوایل  از  توده وار 
می یابد. تولید توده وار از استانداردهای معین و تقسیم کار تبعیت 
به   1970 دهه  و   1920 سال های  بین  فوردیسم  نظام  می کند. 
برتری  یک  به  مدت  این  در  و  می رسد  خود  شکوفایی  حداکثر 
توده وار  و  انبوه  تولید  قابل تصور دست می یابد. در  صنعتی غیر 
در بخش های اتومبیل سازی، تجهیزات سرمایه ای و مصرف پایدار 
توفیق چشم گیری به دست می آورد که تا آن زمان در تاریخ بشر 
بی سابقه بوده است. نظام فوردیسم از ترکیب تیلوریسم )روش 
ادامه جریان خط  با  بیشتر کارگران(  با کارایی  علمی- فنی کار 
کاهش  بدون  کارگر  طبقه  سود  افزایش  اتوماتیک،  نیمه  تولید 
بر  می گیرد]9[.  تولید شکل  افزایش شدید  و  سرمایه داران  سود 
میان  مقایسه ای  بررسی  با  دارد  سعی  حاضر  نوشتار  اساس  این 
ایران در طی  وضعیت تولید و تعداد خودرو موجود در جهان و 
چند دهه گذشته و بر پایه مقدمات گفته شده نگرش حاکم بر 
ایران را به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر  صنعت خودرو در 

وضعیت ترافیک و مدیریت آن در کشور به نقد گذارد.

2 - یافته های تحقیق:
جداول شماره )1( و )2( تعداد خودرو موجود در جهان و ایران 
را در یک مقطع زمانی مشابه حدود چهل ساله نشان می دهد.  با 
ایران و جهان  این جداول می توان وضعیت خودرو در  به  استناد 
جامعه  یک  ترافیکی  شرایط  در  تأثیرگذار  عوامل  از  یکی  که  را 
محسوب می شود، مورد بررسی و مقایسه قرار داد. همان طور که 
در جدول شماره )1( مالحظه می گردد در سال 1970 میالدی، 
200 میلیون دستگاه خودرو در جهان وجود داشته که این تعداد 
در سال 2007 میالدی به 806 میلیون دستگاه می رسد. به رغم 
نــزولی  سیری  مدت  این  طی  رشد  نرخ  خودرو  تعداد  افزایش 
داشته است و از 4/4 درصــد در دوره 1985-1970 به 3 درصــد 
در دوره 2007 - 1997 میالدی می رسد. اگرچه نرخ رشد باالی 
یک جهش  نوید   2007-2010 ساله  سه  دوره  در  درصدی   7/9
آینده  و  حاضر  حال  در  جهان  در صنعت خودروسازی  چشمگیر 
می دهد. در مقابل در ایران طی همین مقطع زمانی تعداد خودرو 
موجود از 19250 دستگاه در سال 1345 شمسی به حدود 12 
میلیون دستگاه در سال 1388 و 14 میلیون دستگاه خودرو در 
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ســال 1390 می رســد. عالوه بر این نرخ رشد از 2/7 در دوره 
1375 - 1365 به 14/2 درصد در دوره 1385 - 1375 رسیده 
است )یعنی جهشی در حدود 7 برابر(. اگرچه نرخ رشد 8 درصدی 
دوره 1390 - 1388 و نزدیکی آن با نرخ رشد جهانی در همین 
با دقت در نرخ رشد  از نظر دور داشت.  نبایست  را  مقطع زمانی 
تعداد خودروی موجود در ایران متوجه وجود نوسانات شدید این 
نرخ در کشور می شویم که این مسئله عدم وجود سیاست گزاری 

مناسب در این بخش مهم را مشهود می سازد. 

جدول شماره )1(: وضعیت تعداد خودروی موجود در جهان]10[

جدول شماره )2(: وضعیت تعداد خودروی موجود در ایران]11[

شکل شماره )1(: نمودار نرخ رشد خودروی موجود در جهان

 

شکل شماره )2(: نمودار نرخ رشد خودروی موجود در ایران

از آن جا که تعداد جمعیت و نرخ رشد آن در روند تولید و تعداد 
خودروی موجود در یک کشور  موثر است، لذا به منظور بررسی و 
تجزیه و تحلیل دقیق تر، اطالعات جمعیتی ایران و جهان در بازه 
 )4( و   )3( شماره  جداول  است.  شده  استخراج  نظر  مورد  زمانی 
تعداد جمعیت و نرخ رشد آن در ایران و جهان طی مقطع زمانی 
نشان می دهد. همان طور که مالحظه  را  چهل ساله مورد بحث 
می گردد جمعیت جهان از 3665855530 نفر در سال 1970 به 
6855230000 نفر در سال 2010 میالدی رسیده است. به رغم 
افزایش جمعیت جهان به لحاظ تعداد، نرخ رشد جمعیت روندی 
کاهشی داشته و از 1/8 درصد در دوره 1985 - 1970 به 1/6 
مقابل  درصد در دوره 2010 - 2007 میالدی رسیده است. در 
نوسانات شدید در  تعداد خودرو موجود،  مانند وضعیت  ایران  در 
گفت  می توان  حال  این  با  می گردد.  مشاهده  جمعیت  رشد  نرخ 
سیاست های کنترل جمعیت در ایران نیز مانند میانگین جهانی تا 
حدودی جوابگو بوده و این نرخ رشد جمعیت روند کاهشی را در 
پیش گرفته و از 2/7 درصد در دوره زمانی 1355 - 1345 به 1/3 

درصد در دوره زمانی 1390 - 1385 رسیده است.

جدول شماره )3(: وضعیت تعداد جمعیت جهان]10[ ]12[
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جدول شماره )4(: وضعیت تعداد جمعیت ایران]13[ 

در صورتی که بخواهیم نرخ رشد تعداد خودرو و جمعیت را 
بررسی  مطالعه  مورد  زمانی  مقطع  انتهایی  و  ابتدا  سال های  بین 

کنیم، نتایج حاصله بدین شرح خواهد بود:
نرخ رشد خودرو موجود در جهان بین سال های 1970 تا   •

2010 میالدی برابر است با 4/14 درصد
 2010 تا   1970 سال های  بین  جهان  جمعیت  رشد  نرخ   •

میالدی برابر است با 1/58 درصد
تا  بین سال های 1345  ایران  نرخ رشد خودرو موجود در   •
 2010 تا  زمانی1970  مقطع  با  زمان  هم  )حدوداً  1390شمسی 

میالدی( برابر است با 15/8 درصد
 1390 تا    1345 سال های  بین  ایران  جمعیت  رشد  نرخ   •

شمسی برابر است با 2/4 درصد
در  اگر چه  گرفته می توان گفت  اساس محاسبات صورت  بر 
طول دوره مورد مطالعه نرخ رشد جمعیت در ایران و جهان سیری 
میانگین جهانی  به  تقریباً  ایران  نرخ رشد جمعیت  و  دارد  نزولی 
نزدیک شده اما تعداد خودروی موجود در ایران دارای نرخ رشدی 
چندین برابر نرخ رشد تعداد خودرو موجود در جهان)حدود چهار 
مالحظه  نیز   )5( شماره  جدول  در  که  طور  همان  است.  برابر( 
می گردد در سال 2005 قاره اروپا با 27/3 تولید خودرو و 351/2 
خودرو موجود به ازای هر 1000 نفر در رتبه اول در سطح جهان 
به   13/02 خودرو  تعداد  و   0/4 تولید  با  آفریقا  قاره  و  دارد  قرار 
به  جهان  مناطق  بین  را  آخر  رتبه  جمعیت  نفر   1000 هر  ازای 
خود اختصاص داده است. نکته قابل توجه در این جدول وضعیت 

ایران به نسبت سایر مناطق می باشد. ایران به لحاظ تولید خودرو 
با 4/53 تعداد خودرو به ازای هر 1000 نفر در شرایط مشابه با 
منطقه واقع در آن یعنی آسیا و اقیانوسیه قرار دارد اما به لحاظ 
تعداد خودرو موجود با 63/14 خودرو به ازای هر 1000 نفر باالتر 
به  توجه  با  است.  گرفته  آفریقا جا  و  اقیانوسیه  و  آسیا  منطقه  از 
اعداد و ارقام ذکر شده در جداول 1 تا 5 می توان گفت در ایران 
بر  خودرو  از  استفاده  و  فروش  تولید،  به  نشده ای  کنترل  تمایل 
خالف روند جمعیتی کشور حاکم است که در صورت عدم توجه و 
سیاست گزاری الزم و عدم تأمین زیر    ساخت های کافی از قبیل 
جاده در آینده مشکالت ترافیکی به مراتب بیش از مشکالت حاضر 
خواهد بود. بر این اساس وضعیت زیر  ساخت های جاده ای کشور 

مورد مطالعه قرار گرفته است.

هر  ازی  به  موجود  خودرو  تعداد  وضعیت   )6( شماره  جدول 
100 نفر و طول جاده به کیلومتر در سال 2009 میالدی در چند 
انتخاب  در  است  می دهد. سعی شده  نشان  را  دنیا  مطرح  کشور 
لحاظ  ها،  آن  در  فرد  به  منحصر  ویژگی های  بودن  دارا  کشورها، 
پر  به عنوان  نمونه دو کشور هندوستان و چین  به عنوان  گردد. 
همان  شده اند.  ذکر  جدول  این  در  دنیا  کشورهای  جمعیت ترین 
تعداد  لحاظ  به  چه  اگر  ایران  کشور  گردد  می  مشاهده  که  طور 
خودرو موجود به ازای هر 100 نفر در رتبه 5 قرار دارد ولی به 
اساسی  زیرساخت های  از  یکی  که  کیلومتر  به  جاده  طول  لحاظ 
باشد،  می  کشور  یک  پایدار  نقل  و  حمل  و  ترافیک  مدیریت  در 
در رتبه آخر بین 7 کشور مورد مطالعه قرار گرفته است. این امر 
نشان دهنده کمبود زیر ساخت های جاده ای در کشور در مقایسه با 
تعداد خودروی موجود می باشد. در این میان کشور ایاالت متحده 
آمریکا به لحاظ هر دو متغیر مورد مطالعه رتبه اول را دارا می باشد 
که این امر نشان دهنده هماهنگی نسبی تعداد خودروی موجود و 

طول جاده در این کشور است.  
 

 3 - نتیجه گیری:
تحقیق و بررسی در مورد مسائل و مشکالتی که در ارتباط با مسئله 
مهم حمل و نقل و ترافیک به واسطه عواملی نظیر عدم برنامه ریزی 
و بهره  برداری صحیح از سیستم ترافیکی به وجود می آیند، امروزه به 
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طور گسترده ای در دنیا دنبال می شود. تراکم ترافیک موجود در شبکه 
معابر شهری و برون شهری که موجب اتالف وقت و صرف هزینه های 
زیاد و به هدر رفتن سرمایه های عظیم اجتماعی، اقتصادی و انسانی 
می گردد، می تواند اهمیت چنین پژوهش هایی را آَشکار سازد. به طور 
کلی با توجه به نتایج مطالعات صورت گرفته در این پژوهش می توان 
گفت اگر چه تولید انبوه خودرو و همچنین برخورداری باالی خانوارها 
و افراد جامعه از خودرو می تواند نشان دهنده توسعه یافتگی و پیشرفت 
یک جامعه باشد اما در صورت عدم توجه به سایر ملزومات مرتبط با 
این بخش از صنعت خصوصاً موضوع ترافیک و مدیریت آن، می تواند 
جنبه ها و تبعات منفی را در پی داشته باشد. همان طور که در این 
نوشتار ذکر شد ایران در زمره کشورهای دارای بازارهای درحال ظهور 
با جهت گیری داخلی است، یعنی کشوری با بازار خودروی داخلی نابالغ 
و مونتاژ داخلی خودرو که اصوالً به طرف مصرف داخلی جهت گیری 
شده است. همین امر موجب می شود بخش اعظم تولیدات خودروی 
ایران در داخل کشور بازار فروش داشته و جذب ناوگان حمل و نقل 
داخلی گردد. عالوه بر این همان طور که در جداول و اعداد و ارقام ذکر 
شده مشاهده گردید خودرو های موجود و تولید آن در کشور دارای 
نرخ رشدی بیشتر و بعضاً چندین برابر متوسط جهانی و مناطق مختلف 
جهان است که این ویژگی هیچ گونه هماهنگی با شرایط جمعیتی و 
زیر ساخت های موجود در کشور )به عنوان نمونه طول جاده های 
موجود در کشور( ندارد. در حقیقت می توان گفت مکتب فوردیسم 
که در چند دهه گذشته با شعار تولید انبوه و مصرف انبوه در جهان 
سرمایه داری به خصوص کشورهای صاحب صنعت خودرو رواج داشته 
است، درحال حاضر فکر غالب صنعت خودروسازی کشور است که 
در صورت عدم نظارت و کنترل، سیاست گزاری مناسب و تأمین زیر 
ساخت های الزم در این زمینه، بدون شک آینده ترافیک و حمل و نقل 
در کشور به مراتب نامناسب تر از حال حاضر و صد البته مدیریت آن 
مشکل تر و طاقت فرساتر خواهد بود که به این مسأله هزینه ها و لطمات 
جبران ناپذیر اقتصادی، زیست محیطی، بهداشتی و ... وارده بر کشور را 
باید اضافه کرد. پرسشی که در این جا مطرح می شود این است که 
آیا به راستی تولید بیشتر خودرو در کشور که سالیانه نیز بر آن افزوده 
می شود و هیچ گونه هماهنگی با زیرساخت های موجود ندارد، بایستی 
مایه رضایت مندی متولیان امر حمل و نقل و ترافیک کشور باشد یا 

نگرانی آن ها؟ 

پر واضح است از یک طرف با کیفیت پایین خودروهای تولیدی 
داخلی و عدم توان رقابت با نمونه های خارجی و به تبع آن نداشتن بازار 
بین المللی، و از طرف دیگر نبود زیرساخت های مناسب و کافی اعم از 
ناوگان حمل و نقل عمومی، شبکه جاده ای و ارتباطی کشور و ... این نوع 
نگرش تولیدی در صنعت خودرو که با عدم تأمین زیرساخت های الزم 
در داخل کشور همراه شده، بر دل مشغولی ها و نگرانی های متولیان امر 

کنترل و مدیریت ترافیک در کشور خواهد افزود. 
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