اطالعیه مطبوعاتی
انتخاب کشورمراکش جهت برگزاری بعدی کنگره جهانی راه آهن سریع السیر(یو.آی.سی)
نظر به موقعیت کشور مراکش درسطح افریقا وخاورمیانه در زمینه راه آهن سریع السیر،
اتحادیه بین المللی خطوط راه آهن (یو.آی.سی) کشور پادشاهی مراکش را جهت میزبانی
کنگره جهانی (یو.آی.سی) سریع السیر در سال  ۲۰۲۳انتخاب می نماید.
بدین منظوریازدهمین گردهم آئی این کنگره که در تاریخهای  ۷تا  ۱۰ماه مارس  ۲۰۲۳در
کاخ کنگره ها در شهر مراکش در کشور مراکش و تحت اشراف (یو.آی.سی) و
(او.ان.سی.اف) برگزار خواهد شد کلیه بازیگران راه آهن سریع السیر در جهان را گرد هم
خواهد آورد.
با انتخاب عنوان «راه آهن سریع السیر :سرعت مناسب برای کره ما» ،کنگره مزبور بر سهم
خطوط راه آهن در حل مسائل اقلیمی و نقش آن در برنامه ریزی برای استفاده از زمین تأکید
خواهد نمود.
بدینوسیله دبیر کل (او.ان.سی.اف) جناب محمدرابی خلیه ودبیر کل (یو.آی.سی) جناب
فرانسوا داون از کلیه بازیگران عمده شبکه های حمل ونقل درپنج قاره دعوت بعمل می آورند
تا در این رویداد منحصر بفردشرکت کنند .آنها اعالم کردند که «این کنگره بهترین چارچوب
جهت ازدیاد ارزش افزوده خطوط راه آهن برای جوامع وبرای به اشتراک گذاردن آخرین
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پیشرفتهای فن آوری می باشد .راه آهن سریع السیر هنوز از کلیه راه حلهای ممکن که
متناسب باازدیاد حمل و نقل پایدار درمقیاس کره زمین می باشد استفاده نکرده است».
همه ساله سه میلیارد مسافر از قطارهای سریع السیر استفاده کرده وگسترش مداوم شبکه راه
آهن سریع السیر وخدمات وابسته به آن باعث رونق هر چه بیشتر آن می گردد.
درواقع اگر در حال حاضر نزدیک به  ۵۶۰۰۰کیلومترخط راه آهن سریع السیردرجهان
مورد استفاده قرارمیگیرد ،این رقم در  ۳۰سال آینده دو برابر خواهد شد .کشورهائی که از
قبل در این زمینه مشغول به کار شده اند پوشش شبکه خود را تکمیل کرده و کشورها و دول
جدیدی که از این امر اطمینان حاصل نموده اند نیز به آنان ملحق خواهند شد .البته این امر
بدون چالشهای راهبردی ،صنعتی ،تکنیکی ویا مالی نمی باشد که این موضوعات طی سه
روز کنگره مطرح خواهد شد.
انتظار می رود بیش از ۱۵۰۰نفر در کنگره جهانی راه آهن سریع السیر(یو.آی.سی) در شهر
مراکش شرکت کنند :تصمیم گیرندگان سیاسی ،مقامات مسئول حمل ونقل ،شرکتهای راه آهن
وبازیگران اصلی از بخشهای مختلف ،مدیران زیر ساخت ،صاحبان صنایع ،مؤسسات مالی،
مشتریان ،انستیتوهای مطالعاتی وپژوهشی ،دانشگاهها وغیره .از کلیه این شرکت کنندگان
دعوت می شود که در جلسات کاری ،نمایشگاه حرفه ای وبازدیدهای فنی که طی این فرصت
برگزار خواهدشد شرکت نمایند.
بدینوسیله ازپژوهشگران ،دانشگاهها ،دانشجویان وکارشناسان راه آهن دعوت می شود تا
مقاالت خود را جهت ارائه درکنگره جهانی (یو.آی.سی) ارائه نمایند .لطفا ً برای کسب
اطالعات بیشتر در مورد یازدهمین کنگره راه آهن سریع السیردر سال  ۲۰۲۳ونیز
درخواست هم بخشی به پایگاه اینترنتی
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مراجعه نموده و یا با آدرسهای ایمیل زیر تماس بگیرید.
UIC : com@uic.org
ONCF : communication@oncf.ma
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