
   

با مشاهده تجربه 20 سال گذشته راه آهن مشخص می شود تجربه خصوصی سازی بخش 
مسافری ریلی، تجربه موفقی نبوده و  روشی که دنبال شده، نادرست بوده اگر نادرست 
نبود امروز حمل و نقل مسافری ریلی کشور جایگاه بهتری داشت.نیاز است که این 
راهبرد در چارچوب طرح جامع حمل و نقل کشور که امیدوارم به 
همت معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی نهایی و مراحل 
تصویب را بگذراند و ابالغ شود، محقق گردد.قطعا استراتژی حمل 
و نقل ریلی نمی تواند مجرد از استراتژی حمل و نقل کشور باشد

حضور تین در پنجمین نمایشــگاه بین المللی صنعت حمل و نقل 

 تعویق افتتاح منطقه دو آزادراه تهران-شمال تا ۱۴۰۲ 

برقراری مدیریت هوشمند کرونا در سفرهای ریلی با سامانه امید  به عملکرد اپراتور هندی در بندر چابهار نقد داریم 

حمل و نقل مسافری ریلی؛ معضالت، چالش ها و راهکارهای بهبود 

پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت حمل و نقل با حضور رستم قاسمی افتتاح شد.

به گزارش تین نیوز، پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت حمل و نقل دقایقی پیش با حضور رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در مصلی امام 
خمینی )ره( تهران افتتاح شد.در این نمایشگاه ۳۲۲ شرکت داخلی و خارجی اعم از دولتی و خصوصی حضور دارند.

همچنین ۴۲ شرکت دانش بنیان و ۴۰ استارت آپی حوزه حمل و نقل به معرفی محصوالت و خدمات خود پرداختند.

عالوه بر این، در این نمایشگاه شرکت هایی از کشورهای چین، ژاپن، فرانسه، روسیه و نیز دو برند سوئدی تولیدکننده خودروهای سنگین مشارکت 
داشتند.به گزارش خبرنگار مهر، نهمین نمایشگاه حمل و نقل روز سه شنبه )۳۰ آذرماه( با حضور مقامات ارشد کشوری به پایان خواهد رسید.

رئیس سازمان بنادر و دریانوردی در پاسخ به سوالی مبنی 
بر اینکه مشکل کشتی های ایران در هند درباره بندر موندرا 
بوده و ناواشیوا یک بندر دولتی محسوب می شود، توضیح 
داد: بندر موندرا در اختیار یک شرکت بخش خصوصی است 
و بعضًا تحت تاثیر فشارهای آمریکایی ها قرار می گیرد که 
البته این محدودیت هم رفع شده است.علی اکبر صفایی در 
نشست خبری امروز که حاشیه پنجمین نمایشگاه حمل 
و نقل، لجستیک و صنایع وابسته برگزار شد، اظهار کرد: 
سالیانه 5۰ هزار فروند کشتی بزرگ وارد آبهای جمهوری 

معاون مسافری شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران 
جزییات اجرای پروتکل های بهداشتی در سفرهای ریلی 
و نظارت بر همه شرکت های ریلی در این زمینه را اعالم 
کرد و گفت: بستر الزم از سوی شرکت های حمل و نقل 
ریلی مسافری برای اتصال به سامانه امید انجام شده و 
به محض ایجاد دسترسی اقدامات الزم انجام خواهد شد.

میر حسن موسوی در پاسخ به سوالی درباره اینکه اینکه 
آیا در حال حاضر برای اجرای طرح مدیریت و کنترل 
هوشمند کرونا به سامانه امید متصل شده اید یا خیر؟   
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در حال حاضر هزار و ۷۰5 دستگاه دوربین پالک خوان در جاده های کشور فعال است.دوربین های 
جدید به منظور رصد مسیرهای اصلی و شریانی و با اولویت راه های جدید نصب می شود.
عالوه بر دوربین های پالک خوان جدید، 5۰ باسکول توزین بار در حال حرکت جدید نیز 
توسط راهداری در جاده های کشور راه اندازی خواهد شد. ۸۸۰ سامانه 
نظارت تصویری در کشور فعال است که همه نقاط و گلوگاه های 
مه گیر و کوهستانی توسط این دوربین ها رصد و تصاویر این 
سامانه ها در اختیار پلیس و سایر دوایر نظارتی در کشور قرار 
می گیرد. این دوربین ها ترددهای جاده ای کشور را رصد می کند

با توجه به اظهارات وزیر راه و شهرسازی و رییس بنیاد مستضعفان، باند رفت منطقه دو 
آزادراه تهران-شمال تا پایان سال آینده به بهره برداری می رسد که به معنی تاخیر چند 

باره در افتتاح این بخش از آزادراه تهران-شمال تا سال ۱۴۰۲ است.
منطقه دو آزادراه تهران -شمال از اسفند ماه سال ۱۳۹۸ و پس از بهره برداری از منطقه 
یک این محور آزادراهی توسط حسن روحانی، رییس جمهور وقت، کلید خورد و در آن زمان 
حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای ساخت و افتتاح آن پیش بینی شد. اما برآوردها به 
زودی تغییر کرد و افزایش نرخ ارز و گران شدن مصالح مورد نیاز راهسازی، هزینه ساخت 

علیرضا صلواتی در سومین نشست تخصصی حمل و نقل با اشاره به شبکه قطارهای 
سریع السیر کشور، اظهار کرد: قطار سریع السیر تهران- قم- اصفهان اولین شبکه ریلی 
سریع السیر کشور و بعد از آن قطارهای تهران - مشهد، تهران - تبریز، اصفهان - شیراز 
و سپس شیراز - بوشهر است و به این نحو شبکه ریلی پرسرعت در کشور تکمیل می شود.

 وی با بیان اینکه قطار سریع سیر اصفهان - تهران، از شمال اصفهان به سمت ایستگاه 
راه آهن و سپس به سمت شیراز می رود، افزود: شبکه یکپارچه حمل و نقل اصفهان شامل 
دو خط مترو، سه خط تراموا، ۱۲ خط اتوبوس بی آر تی و حدود ۱۰۰ خط اتوبوسرانی است 

در ساعت هفت و ۲۲ دقیقه صبح روز جمعه، پنجم آذر ۱۳۹5 قطار سمنان به مشهد 
از پشت به  قطار تبریز به مشهد که در همان ریل متوقف بود، برخورد کرد و در پی 
برخورد ۲ قطار، چهار واگن از ریل خارج و پنج واگن نیز دچار حریق شدند. در این 
حادثه، ۴۷ نفر کشته و ۱۰۳ نفر نیز مصدوم شدند. اکنون و بعد از گذشت پس از 
حادثه و در حالی که در آذر ماه سال ۱۳۹۸  کمیسیون عمران مجلس در گزارشی 
اعالم کرد: سازمان بازرسی هرم مسئولیت مقصران حادثه قطار تبریز -مشهد را به 
روسای قوا و مسئوالن قضایی ارائه داده است که آخوندی در رأس این هرم است، 

نه امالک و اسکان  ما مکان مجدد ثبت نام در سا ز ا ه و شهرسازی ا وزیر را
نه  ما ین سا ر ا ری د ظها د ا م خو د و گفت: مرد ا ه نزدیک خبر د یند ر آ د
. هند م د نجا ر بخش مسکن ا ی د ر ا ست گذ م بهتر سیا نجا ا با هدف ا ر

 رستم قاسمی امروز )یکشنبه( در حاشیه پنجمین نمایشگاه حمل ونقل در مصالی تهران 
درباره آخرین وضعیت سامانه امالک و اسکان، افزود: از مردم می خواهیم خود اظهاری 
در این سامانه را انجام دهند و در آن ثبت نام کنند؛ سامانه امالک و اسکان یک سامانه 
زیرساختی است که اطالعات آن برای سیاستگذاران بخش مسکن اهمیت باالیی دارد.
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پنجمین نمایشگاه حمل و نقل با حضور وزیر راه افتتاح شد 

 مرور سانحه هفتخوان با حضور مدیرعامل وقت راه  آهن در کالب 

بهره برداری از پروژه قطار سریع السیر تهران - اصفهان 

 امکان مجدد ثبت نام در سامانه امالک و اسکان؛ به زودی 

موسسهاطالعرسانیومطبوعاتیتینبرایپنجمینباردرنمایشگاهبینالمللیصنعتحملونقلحضوریافت.

اهمیت ایجاد کریدورهای جدید با سرمایه گذاری داخلی و خارجی  نصب ۴۰۰ دوربین نظارتی و ۵۰ باسکول متحرک در راه های کشور 

راه روشن است

هفته ان هم

توجه به ایجاد کریدورهای جدید با سرمایه گذاری داخلی و خارجی امری ضروری است.
برخی کشورها که از لحاظ GDP در رتبه های باالیی قرار دارند و نفت و منابع زیرزمینی 
ندارند، از ظرفیت ایجاد کریدورهای جدید و لجستیک در حوزه بار و مسافر استفاده می کنند.
با توجه به موقعیت استراتژیک شرق و غرب، دسترسی به آب های 
جنوب، دسترسی به دریای خزر در شمال و مرز آبی و خاکی جز کشورهای 

بزرگی محسوب می شویم که حداقل با ۱5 کشور همسایه هستیم.
با نگاه ایدولوژیک ایران به کشورهای همسایه هیچ وقت در تاریخ 
جمهوری اسالمی متخاصم نبودیم و در برخی موضوعات مورد حمله و 

هفته انهم
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