
   

حدود ۴۵ درصد از قربانیان در تهران، مربوط به تصادفات موتورسیکلت است.استفاده از خودرو، 
اگر چه آسایش و راحتی خاصی به دنبال دارد و توسعه مناسب حمل ونقل در یکصد سال اخیر، 
نیازهای امروز جامعه را تامین می کند، اما مردم خسارت های جامعه ماشینی را هم متحمل 
می شوند. متاسفانه در کشورهای در حال توسعه که دوران گذار را طی 
می کنند، بحث قربانیان حوادث رانندگی، از آسیب های بسیار جدی 
است. در کشور ما نیز هرچند در ۱۰سال اخیر متولیان امر تالش کرده اند 
فرهنگسازی مناسبی انجام دهند تا کاهش حوادث رانندگی را در کشور 

شاهد باشیم؛ با این حال، هنوز هم جزو کشورهایی هستیم

مشکالت حوزه حمل و نقل باید به شکل حاکمیتی حل شود 

 سرانجام نامشخص کامیونداران فرسوده سوار 

توضیحات وزیر راه درباره ماجرای هواپیماهای شخصی  افتتاح آزادراه ٢ هزار میلیارد تومانی شرق اصفهان تا چند روز آینده 

۴۵ درصد از قربانیان تصادفات در تهران مربوط به موتورسیکلت است 

سخنگوی دولت گفت: قرار شد از شنبه اول آذر تعطیلی شهرها اجرایی شود و در این طرح حتی نسبت به خروج از شهرها سختگیری می شود و 
تردد شهر به شهر ممنوع خواهد بود.

به گزارش تین نیوز، علی ربیعی با اشاره به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار کرد: نخستین بحث، موضوع تعطیلی گسترده بود که قرار شد از 
شنبه اول آذر اجرایی شود. در این تعطیلی گسترده حتی نسبت به خروج از شهرها سختگیری خواهد شد و تردد از شهر به شهر ممنوع خواهد بود.

وی یادآور شد: در این تعطیل گسترده صرفًا تولید کنندگان و تامین کنندگان کاالها و تولیدات مورد نیاز و ضروری مشغول فعالیت خواهند بود. 
امروز همچنین عالوه بر تعطیلی گسترده بحث افزایش تست نیز مطرح و مقرر شد سازمان برنامه و بودجه بودجه ها را در اختیار وزارت بهداشت 

قرار دهد تا تست به صد هزار نفر برسد.
سخنگوی دولت با اشاره به استفاده از ظرفیتهای تولید داخلی در ابزارهای تست گیری گفت: این تولید داخلی به تست هایی که پاسخ فوری دریافت 

می کنند، کمک خواهد کرد و این یک موفقیت است.

وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد: موضوع هواپیماهای شخصی 
پدیده جدیدی نیست و از گذشته نیز وجود داشته و موسسات و 
اشخاص می توانند از هواپیماهای شخصی برای ارائه خدمات 
و در راستای تقویت و گسترش هوانوردی عمومی استفاده 
کنند. طی روزهای گذشته اظهارنظری از سوی وزیر راه و 
شهرسازی منتشر شده و حواشی ای به همراه داشت که در 
آن به نقل از این مقام مسئول اینگونه در رسانه ها خبر منتشر 
شده بود که مردم می توانند با هواپیماهای شخصی شان 

مسافرکشی کنند!

معاون وزیر راه و شهرسازی از افتتاح ابرپروژه آزادراهی 
کشور با عنوان آزادراه شرق اصفهان به ارزش روز ٢ هزار 
میلیارد تومان تا چند روز آینده خبر داد و گفت: تا پایان 
سال ۱۴۰۰ همه پروژه های ریلی، آزادراهی و بزرگراهی 
جهش تولید به بهره برداری خواهد رسید.خیراله خادمی 
روز دوشنبه در نشست خبری به مناسبت افتتاح آزادراه 
شرق اصفهان و راه آهن خواف هرات که در محل شرکت 
ساخت و توسعه حمل و نقل زیربناهای کشور برگزار شد، 
گفت: ابر پروژه آزادراه شرق اصفهان به طول ٦٣ کیلومتر 

مجتبی یوسفی-عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهممحمدقلی یوسفی -استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی سید مناف هاشمی-معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
 صنعت حمل و نقل مانند رگ های خونی در بدن نقش خون رسانی را برعهده دارد. یعنی اگر شبکه 
ریلی و حمل و نقل عمومی و سایر حوزه های این صنعت گسترش پیدا کنند، می توانند باعث شکوفایی 
اقتصاد در هر کشوری شوند. ضمن اینکه منجر به ایجاد اشتغال، انتقال تکنولوژی و فرهنگ می شود. 
همچنین توسعه حمل و نقل در هر کشوری به رونق کشاورزی و مشاغل 

خورد کمک قابل توجهی خواهد کرد.
توسعه و رشد اقتصادی بسته به توسعه بخش حمل ونقل است و فعالیتهـای 
حمل و نقل از جمله فعالیت های اساسی و زیربنایی برای رشد و اقتصادی 

تحول به حساب می آید.

یک فعال حمل و نقل نسبت به عاقبت کار و زندگی فرسوده  سواران بخش حمل و نقل جاده ای 
کاال ابراز نگرانی کرد.به گزارش تین نیوز، داوود کریمی در شبکه های اجتماعی نوشت: الزم 
است ناوگان فرسوده سواران برای خود آنان )فرسوده  سوار( نوسازی شود نه این  که به گونه 
ای  برنامه  ریزی   و طرح  هایی ارایه شود که فقط سرمایه  داران می توانند در آنها شرکت کنند.

وی عنوان کرد:  در صورت اجرای طرح های نوسازی ناوگان باری که فقط سرمایه  داران می توانند 
در آنها شرکت کنند، جمعیت کنونی کامیونداران فرسوده سوار به بیکاران کشور اضافه می شوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: خط ریلی خواف - هرات 
در روزهای آتی توسط روسای جمهوری ایران و افغانستان به بهره برداری می رسد.

به گزارش تین نیوز به نقل از روز دوشنبه استانداری خراسان رضوی، علی رسولیان در 
حاشیه بازدید از ایستگاه راه آهن شهید مطهری در شهرستان فریمان افزود: بهره برداری 
از این خط ریلی، پایانه ریلی شهید مطهری را تبدیل به مرکز بسیار مناسبی برای 

ترانشیپمنت بارهای صادراتی به مقصد افغانستان خواهد کرد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: ۴٢۰ کیلومتر از راه های مواصالتی شهرستان بشاگرد 
ظرف مدت زمانی سه سال در قالب کریدور شمال به جنوب و غرب به شرق احداث 
می شود.به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، محمد اسالمی روز دوشنبه در پایان 
سفر خود به شهرستان بشاگرد اظهار داشت: برای احداث این میزان راه مواصالتی 

۱۰ هزار میلیارد ریال هزینه خواهد شد.
وی ادامه داد: احداث این راه ها از آرزوهای مردم شهرستان بشاگرد بوده که امید می رود 
با بهره برداری از آنها مشکل های ارتباطی این شهرستان کاهش چشمگیری یابد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران اعالم کرد: ۱٢ ایستگاهی که قرار است 
امسال به بهره برداری برسد باالی ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و این ایستگاه ها 

برای سرویس دهی به شهروندان در مرحله تامین و نصب تجهیزات است.
سید مناف هاشمی روز دوشنبه در حاشیه بازدید و بهره برداری آزمایشی از ایستگاه 
مترو برج میالد به خبرنگاران گفت: درحال حاضر که شهرداری برای تامین تجهیزات 
مناسب از جمله پله برقی به خرید امکانات و تجهیزات رسیده، بانک مرکزی و بانک 

عامل سخت گیری های بیش از حد نسبت به شهرداری اعمال می کنند.

شماره پانصد و شصت و یکم- نسخه آزمایشی -۲۶  آبان ماه ۱۳۹۹

تین
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ربیعی: تردد شهر به شهر از شنبه ممنوع می شود 
۴۲۰ کیلومتر از راه های بشاگرد احداث می شود 

راه آهن خواف - هرات در روزهای آتی به بهره برداری می رسد 

۱۲ ایستگاه مترو تهران در مرحله بهره برداری قرار گرفت 

شهردار تهران معتقد است که توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی یکی از بهترین خدماتی است که می توان به مردم تهران داد تا فشارهای شان کمتر شود و کمک به این ناوگان در واقع کمک به مردم است. 

نقش پررنگ حمل و نقل عمومی در بحرانی شدن کرونا  حمل و نقل شاهرگ توسعه اقتصادی 

راه روشن است

هفته انهم

 حمل و نقل عمومی کشور از تاکسی و اتوبوس گرفته تا مترو  براساس برنامه چهارم، پنجم و 
ششم توسعه شهری به دو دلیل موفق عمل نکرده است، یکی بحث حمایتی و دیگری عملکرد 
دولت ها؛ حمل و نقل عمومی باید با خود نقش کاهش آلودگی هوا، ترافیک و از همه مهم تر در 
دسترس ترین و کم هزینه ترین وسیله نقلیه عمومی برای اقشار ضعیف 
جامعه را ایفا  کند و زمانی که بحث از حمل و نقل عمومی می شود باید 
سرعت، کاهش معضالت زیست محیطی و رضایت قشر ضعیف جامعه را 
مد نظر قرار دهیم . ر گذشته هزینه خرید یک اتوبوس ۸۰ میلیون تومان 
بود؛ میزان ٢۰ درصد آن را شهرداری پرداخت و مابقی را دولت کمک می کرد

هفته انهم
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