4

حمل و نقل

اخبار حمل ونقل

بنادرکشورغافلگیرنمیشوند

شنبه 18آبان  - 1398شماره 636

سازمان بنادر و دریانوردی بهواسطه زیرســاختهای بندری ازنظر طبقهبندی پدافند غیرعامل جزو زیرساختهای حیاتی و حساس بهحساب میآید.به
گزارش اقتصادسرآمد ،محمد راستاد ،مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود :در این خصوص اقدامات گستردهای برای آمادهسازی زیرساختها در
شرایط پدافند غیرعامل انجامشده است.راستاد تصریح کرد :این طرحها در حوزه پدافند غیرعامل در همه بنادر کشور تدوین و تصویبشده که قابل اجرا
هستند و متناسب با طرحهای اقتضایی تمهیداتی در بنادر انجام میشود.مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی در ادامه افزود:در شرایط غیرمعمول و
غیرمتعارف بنادر ایران غافلگیر نمیشوند و بهطور متناسب با شرایط ایجادشده بر اساس طرحهای اقتضایی اقدامات مناسب را انجام میدهند.

نگاه
ساماندهی پرخطرترین مسیر
ترانزیتی کشور
امــروز اگر قــرار اســت بــا توجه به
تحریمهای ظالمانه و سیاســتهای
کالن کشــور که مورد تایید مقام معظم رهبری
قرار گرفته و ابالغشده است ،اتکای ما به نفت کم
شــود و اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک اقتصاد
درونزا مــورد توجه قرار دهیم ،سیاســتهای
وزارتراه و شهرســازی نیز باید منطبق بر این
سیاستها باشد.
به گزارش اقتصادسرآمد ،عبوری توسعه شبکه
حملو نقل را از ویژگیهای بارز سیاســتهای
جدید نظام برشــمرد .طرح تی.او.دی شــرکت
راهآهن رااتفاق بزرگ در استان قزوین و طرحی
بسیار مهم ،جامع و اثرگذار برای توسعه راهآهن
کشــور اســت که بر مبنای آن در کنار یکیاز
قدیمیترین ایســتگاههای کشــور که قریب به
 ۸۰ســال از احداث آن میگذرد ،مراکز اقامتی،
خدماتی ،رفاهــی و درمانی بــا حمایتبخش
خصوصــی و مصوبات ملی و اســتانی بر مبنای
توسعه گردشگری شکل خواهد گرفت.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر راه و
شهرسازی از افتتاح فاز چهارم و پایانی کریدور
شمال به جنوب کشور به طول  ۱۳۵کیلومتر در
آیندهای نزدیک خبر داد و گفت :بزرگراه قزوین
 بویین زهرا  -ســاوه به طول  ۱۳۵کیلومتر بهزودی افتتاح میشود.
مهدی عبوری با اشاره به کریدور شمال به جنوب
کشور گفت :مســیر قزوین -بویین زهرا -ساوه
بزرگراهی است که چهار آزاد راه قزوین-رشت،
کرج-قزوین ،ســاوه-همدان و ساوه-سلفچگان
را به شکل شــبکهای به هم وصل میکند که از
یک سو بار ترانزیت شمال و شمال غرب کشور را
به مرکز و جنوب کشور می رساند و از طرفی به
عنوان کمربندی استانهای تهران و البرز عمل
میکند.
وی طول فاز قزوین-بویین زهرا-ســاوه را ۱۳۵
کیلومتر اعالم کرد و گفت :این فاز حلقه مفقوده
این کریدور بود که در آینــدهای نزدیک افتتاح
میشود .با تکمیل این فاز ،خطرناکترین مسیر
ترانزیتی کشور ساماندهی و به یکی از امن ترین
مسیرهای کشور تبدیل می شود.
وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان قزوین
ابراز امیدواری کرد :بزرگراه تهران-قزوین-ساوه
و بویین زهرا ،کریدور شــمال بــه جنوب را در
بخشهای بار و مســافر از مرکزیت قزوین عبور
خواهد داد و میتواند ظرفیت بسیار باالیی را در
حمل و نقل و ترانزیت کشور رقم بزند.
معاون وزیر راه و شهرســازی با اشاره به اتفاقات
بزرگ رقمخورده در بخش توســعه حملو نقل
ریلی ،گفت :در اوایل ســال جاری شاهد افتتاح
راهآهن قزوین به رشــت بودیم و افتتاح راهآهن
قزوین به زنجان می تواند کمک بزرگی به توسعه
بخش زیربنایی حمل و نقل داشته باشد.
وی افــزود :امــروز اگر قرار اســت بــا توجه به
تحریمهای ظالمانه و سیاستهای کالن کشور
که مورد تایید مقام معظم رهبــری قرار گرفته
و ابالغ شده اســت ،اتکای ما به نفت کم شود و
اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک اقتصاد درونزا
مورد توجه قرار دهیم ،سیاســتهای وزارت راه
و شهرســازی نیز باید منطبق بر این سیاستها
باشد.
عبوری توسعه شبکه حملو نقل را از ویژگیهای
بارز سیاســتهای جدید نظام برشمرد و گفت:
طرح تی.او.دی شــرکت راهآهن را اتفاق بزرگ
در اســتان قزوین و طرحی بســیار مهم ،جامع
و اثرگذار برای توســعه راهآهن کشــور اســت
که بر مبنــای آن در کنار یکــی از قدیمیترین
ایستگاههای کشور که قریب به  ۸۰سال از احداث
آن میگذرد ،مراکز اقامتــی ،خدماتی ،رفاهی و
درمانی با حمایت بخــش خصوصی و مصوبات
ملی و استانی بر مبنای توسعه گردشگری شکل
خواهد گرفت.
وی بار دیگر بر ظرفیتهای بالقوه استان قزوین
اشاره کرد و از مدیران خواست برای توسعه استان
و ایجاد اشتغال برنامهریزی کنند زیرا این استان
ظرفیتهای بسیاری در بخشهای مختلف دارد.
معاون وزیر راه و شهرســازی از مدیــران راه و
شهرسازی استان خواست که برای نیل به اهداف
کالبدی ،فرهنگی و اجتماعی با سایر دستگاههای
استان همکاری و اســتان قزوین را به شرایطی
بهتر نائل کنند.
 ۶هزار و  ۶۷۰کیلومتر راه در استان قزوین وجود
دارد که  ۲۲۰کیلومتر آن آزادراه ۲۷۰ ،کیلومتر
بزرگراه ۷۰۰ ،کیلومتر راه اصلــی و بقیه نیز راه
آسفالته روستایی است.

با استفاده از سیاست معماری ایستگاههای جدید ؛

مردم با راه آهن آشتی میکنند

گــروه حمــل و نقل -آشــتی
مردم با راهآهــن از طریق ایجاد
جذابیتهای بصری در ایســتگاههای راه
آهن میتواند منجر به افزایش ســفرهای
ریلی واقتصادی شدن مســیرهای ریلی،
ســرمایهگذاری بیشــتر در حــوزه ریل،
شــکوفایی اقتصادی و امنیت ســفر شود؛
اکنون در کشــورهایی کهسیستم حملو
نقل ریلی فعالی دارند میزان تلفات انسانی
کمتر اســت. اگر این ایســتگاهها طراحی
جذابی داشته باشــد تبدیل به یک فضای
زنده و جذاب شهری شده و مردم میتوانند
به جای رفتن بهپارکها و رســتورانها از
این فضای شهری برای گذران اوقات فراغت
خود استفاده کنند.
به گزارش اقتصادسرآمد ،مدیرکل ساخت
ســاختمان راهآهن ،بنادر و فرودگاههای
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملو
نقل کشــور گفت :دولت تدبیــر و امید با
استفاده از سیاســت معماری ایستگاههای
جدید راهآهن تصمیم دارد تا فاصله مردم و
راهآهن را کاسته و از این طریق بر مسافران
ریلی خود بیفزاید.
حسین بهجو و در آســتانه افتتاح راه آهن
میانه -بســتان آباد در خصــوص معماری
ایســتگاههای جدیــد راهآهــن کــه در
دولت تدبیر و امید ســاخته شــده است،
گفت:راهآهن سیستم حمل و نقل مردمی
است و چون آلودگی محیط کمتری داشته و
استفاده از آن به کاهش تصادفات و هزینهها
منجر می شــود در صورتی که جذابیت به

طرحهای ریلی اضافه شــود باعث افزایش
میزان استفاده مردم از این مود حمل ونقلی
می شود.
وی با بیان اینکه ارتباط مردم با راهآهن از
طریق ایستگاههای ورودی است گفت :اگر
این ایستگاهها طراحی جذابی داشته باشد
تبدیل به یک فضای زنده و جذاب شهری
شــده و مردم میتوانند به جــای رفتن به
پارکها و رستورانها از این فضای شهری
برای گذران اوقات فراغت خود اســتفاده
کنند.
بهجو توضیح داد :عالوه بر مســیر بســیار
زیبای راهآهن میانه -بســتان آباد ایستگاه
این مسیر ریلی در شهر بستان آباد نیز یک
فضای شهری بسیار جذاب و زیبا است که
میتواند در اختیار شهر و مردم قرار گیرد.
بهجوگفت :آشتی مردم با راهآهن از طریق

ایجاد جذابیتهای بصری در ایستگاههای
راه آهن میتواند منجر به افزایش سفرهای
ریلی و اقتصادی شدن مســیرهای ریلی،
ســرمایهگذاری بیشــتر در حــوزه ریل،
شــکوفایی اقتصادی و امنیت ســفر شود؛
اکنون در کشــورهایی که سیستم حملو
نقل ریلی فعالی دارند میزان تلفات انسانی
کمتر است.
مدیرکل ساخت ساختمان راه آهن ،بنادر
و فرودگاههای شرکت ساخت و توسعه زیر
ساختهای کشــور به مشخصات ایستگاه
راه آهن بستان آباد اشاره کرد و گفت :این
ایســتگاه از نظر طبیعت اطرافش بســیار
جذاب و دیدنی است ضمن اینکه به دلیل
اختالف  ۶متری از سطح زمین منظر بسیار
جذابی دارد.
بهجــو اضافــه کرد :بــرای طراحــی این

ایســتگاه از ســنگهای مختلف و بومی
اســتان آذربایجان اســتفاده و ساختمان
ایســتگاه با معماری آذری ســاخته شده
اســت؛ قوس بزرگی در وســط بنا وجود
دارد کــه ایــن قــوس معمــاری قدیمی
ایرانی که متعلق به دوره ساســانی است را
تداعی میکند.
وی گفت :امــروز معماری اســامی را به
قو سها میشناســند و به همیــن دلیل
ایســتگاه راه آهن بســتان آباد تلفیقی از
معماری اســامی و آذری اســت .با وجود
اینکه متراژ ســاختمان از ایســتگاه رشت
کمتر بود اما بســیار قوی وکارآمد ساخته
شده است.
طرح احــداث راهآهــن دوخطــه میانه-
بســتانآباد-تبریز به طول  ۲۰۳کیلومتر
با هدف کاهش مســیر ریلی از شمال غرب
به مرکز کشور در دســتور کار وزارت راه و
شهرسازی قرار گرفت.
مســیر ریلی میانه-بســتان آباد به طول
 ۱۳۲کیلومتر بخشــی از طرح فوق است
که در  ۶قطعه و بخشــی از قطعه هفتم ،از
ایستگاه موجود راهآهن میانه شروع شده و
با گذر از مسیری کوهستانی که از شهرهای
«ترکمانچای» و «تیکمهداش» عبور کرده
و به ایســتگاه راهآهن بســتانآباد متصل
میشود.
خطآهن میانه-بســتانآباد در  ۶قطعه با
اعتبــار  ۱۴۱۴میلیارد تومان در آســتانه
تکمیل اســت و تا اواخر همین ماه افتتاح
می شود.

 ۱۰کشور در صف انتظار برای سرمایه گذاری در بنادر ایران
مدیرکل موافقتنامههای بین المللی و توسعه بازار سازمان بنادر
و دریانوردی اعالم کرد که  ۱۰کشور در صف سرمایهگذاری در
بنادر ایران قرار دارند و در این میــان بنادر چابهار ،رجایی و امام
خمینی (ره) در صدر توجه قرار دارند.
به گزارش اقتصادســرآمدبه نقل از ایســنا ،محمد سعید اصل
سعیدی پور اظهار کرد :پتانســیل های بسیار مناسبی در زمینه
سرمایه گذاری و جذب سرمایه داخلی و خارجی در بنادر کشور
وجود دارد و تا کنون هزاران میلیارد تومان از زمان آغاز سرمایه
گذاری ها به بنادر کشــور جذب شده اســت اما همچنان موارد
متعددی در این زمینه دخیل هســتند و به همین دلیل با وجود

این که بنادر ایــران در حال حاضر در اوج رشــد و بالندگی قرار
دارند ،کشورهای دنیا ترجیح میدهند در جایی سرمایهگذاری
کنند که اطمینان خاطر باالتری نسبت به وجود دارد.وی افزود:
تا کنون بیش از  ۱۰کشور اروپایی ،آسیایی ،خاورمیانهای و غیره
ابراز عالقه و تمایل برای سرمایهگذاری در بنادر ایران کردهاند و در
صف سرمایهگذاری هستند ،افزود :آنها غالباً منتظرند تا ببینند
شرایط تحریم ها چگونه پیش میرود یا آنکه به گونهای در بنادر
کشور سرمایهگذاری کنند تا کشور و شرکتهای شان با مشکل
مواجه نشود.مدیرکل موافقتنامه های بین المللی و توسعه بازار
سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد :کشورهایی مانند افغانستان،

هند و ترکیه تمایل بسیار باالیی برای ســرمایه گذاری در بندر
چابهار از خود نشان دادند که البته در این میان افغانستان و هند
با یکدیگر رقابت بیشتری دارند .البته آنها هیچ مشکلی برای این
که اعالم کنند که می خواهند در چابهار ســرمایه گذاری کنند،
ندارند.ســعیدی پور همچنین درباره علت بسته نشدن قرارداد
برای ســرمایه گذاری و جذب ســرمایه خارجی در بنادر کشور
گفت :تحریمهای ظالمانه یکی از دالیلی اســت که کشــورها و
شرکتهای مختلفی که میخواهند در بنادر ایران سرمایهگذاری
کنند را مردد میکند و به همین دلیل آنها احتیاط هایی دارند
اما تاکنون بیش از  ۱۰کشور در صف سرمایه گذاری هستند.

هشدار وقوع پس لرزههای بزرگتر در آذربایجان شرقی
مقام مسئول وزارت راه با هشــدار نسبت به وقوع پسلرزههای
بزرگتــر در آذربایجان شــرقی ،گفت :در ســایتهای معتبر
بینالمللی بزرگی این زلزله  ۶ریشتر ثبت شده است.به گزارش
اقتصادسرآمد ،علی بیت اللهی با اشــاره به زلزله  5.9ریشتری
بامداد امروز در آذربایجان شرقی ،اظهار کرد :این زمین لرزه در
ســایتهای معتبر بیینالمللی با بزرگی  6ثبت شده و از زمان
وقوع تاکنون بیش از  50پس لرزه به بزرگی  4و  4.5ریشتر ثبت
شده است.وی جهت گسیختگی زلزله را از شرق به غرب اعالم
کرد و افزود :به دلیل کوهستانی بودن این منطقه ،در جاده های
دسترسی استان همچون سراب به بستان آباد ،اردبیل به سراب
و میانه به بستان آباد در مسیر گذر کوهستانی ،احتمال ریزش
و یا انسداد موقتی جادهها وجود دارد.وی با بیان اینکه برآورد
اولیه این است که بیش از  200واحدمسکونی در اثر زلزله امروز
خسارت دیده باشــند ،گفت :با توجه به اصول مدیریت بحران
ضرورت دارد که هوشــیاری خود را حفظ کنیم .به عموم مردم
و مسئوالن این ناحیه توصیه میکنیم که مراقب پس لرزههای
این زمینلرزه باشند.
معرفی سامانه ثبت نام طرح ملی مسکن
سرپرست معاون مسکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی با
معرفی سامانه ثبتنام طرح ملی مســکن ،از خانه دار کردن ۲
دهک ضعیف جامعه با واگذاری زمینهای  ۹۹ســاله خبر داد.
به گزارش اقتصادســرآمد ،محمود محمودزاده اظهار کرد10 :
اســتانی که ثبتنام طرح اقدام ملی تولید مسکن در آن انجام
میشود شامل سیســتان و بلوچســتان ،همدان ،کهگیلویه و
بویراحمد ،خراسان جنوبی ،خراسان شمالی ،قم ،چهارمحال و
بختیاری ،کردستان و گلستان است.وی با بیان اینکه ثبتنام
این طرح در استان کرمان انجام شده اســت ،افزود 10 :استان
شــامل مرحله اول ثبت نام است و سایر شــهرها و استانها در
مراحل بعدی کــه تامین زمین کنند ،ثبتنــام را آغاز خواهند
کرد .هیچ محدودیتی برای شهرها در صورت تامین زمین وجود
ندارد .فقط در کالنشهرها اولویت با شــهرهای جدید پیرامون
کالنشهرهاســت.وی ادامه داد :در تهران در شــهرهای جدید
پیرامون پایتخت ،در شیراز عمده فعالیت در شهر جدید صدار و
در تبریز عمده فعالیت نیز در شهر سهند است.سرپرست معاون
مسکن و ساختمان گفت :ثبتنام اقدام ملی تولید مسکن ،استان
به استان انجام میشود و هر اســتانی که آمادهتر باشد سریعتر
ثبتنام انجام خواهد شد.
حضور وزرای دفاع و راه و شهرسازی در کمیسیون
ویژه حمایت از تولید ملی
وزرای راه و شهرسازی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هفته
آینده به منظور بررسی تولید داخل در حوزه حمل و نقل و صنایع
هوایی در کمیســیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس حضور
پیدا خواهند کرد .به گزارش اقتصادسرآمد ،نشست کمیسیون
ویژه حمایت از تولید ملــی و نظارت بر اجرای سیاســتهای
کلی اصل  ۴۴قانون اساســی دوشــنبه (20آبان ماه) با دستور
کار بررسی تولید داخل در حوزه حمل و نقل و صنایع هوایی با
حضور وزرای راه و شهرسازی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
برگزار خواهد شد.براساس این گزارش کارگروه محیط کسب و
کار کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی روز سهشنبه (21آبان
ماه) به بررســی گزارش عملکرد اجرای قانون بهبود مســتمر
محیط کسب و کار و ماده  ۲۲قانون برنامه ششم توسعه با حضور
نمایندگان وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی ،تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی ،نیرو ،جهاد کشاورزی ،صنعت ،معدن و تجارت،
سازمان برنامه و بودجه ،سازمان تامین اجتماعی ،بانک مرکزی،
اتاق های ایران ،اصناف و تعاون و مرکــز پژوهشهای مجلس
شورای اسالمی میپردازد.

