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رئیس جمهوری در مراسم آغاز بهرهبرداری از  ۱۳پروژه در حوزه حمل و نقل اعالم کرد

افتتاح  9پروژه بزرگ حمل و نقلی تا پایان دولت

افزایش ترانزیت با یکپارچه شدن قوانین

برش

ایجاد تحول منطقهای با توسعه ترانزیتی ایران
گــروه اقتصادی  -رئیس جمهــوری ،حمل و نقــل را از
پایهها و ارکان جهش تولید ،توســعه کشــور ،گســترش
گردشگری و روابط با جهان دانست و تأکید کرد :افتتاح
پروژههایی در این حوزه به ارزش بیش از  3هزار و 143
میلیــارد تومان در یــک روز ،بیانگر توجه ویژه دولت به
این بخش بااهمیت است.
حســن روحانــی پنجشــنبه گذشــته ،در مراســم
بهرهبــرداری از  ۱۳پروژه آزادراهی و فرودگاهی کشــور،
گفت :بســیار خوشــحالیم که در ســی و سومین افتتاح
هفتگــی ،بــه افتتــاح چنــد بزرگــراه و آزادراه و توســعه
فرودگاههــا رســیدیم و ایــن پروژههــا بــرای صنعــت
حمل و نقل بسیار اهمیت دارد.
رئیــس جمهــوری بــا اشــاره بــه موقعیــت ویــژه
جغرافیایی ایران در منطقه و جهان ،گفت :عبور روزانه
 1400پرواز از آســمان ایران نشــان میدهــد که جایگاه
کشورمان نه تنها در بخش هوایی ،بلکه در بخشهای
ریلی ،جادهای و بندری ،بسیار ویژه و ارزشمند است.
رئیــس جمهــوری تصریح کــرد :پروژههــای بزرگی
در عرصــه حمــل و نقــل و گســترش شــبکه آزادراههــا
و بزرگراههــای کشــور در دولــت یازدهــم و دوازدهــم
اجرا شــده اســت و در حــال حاضر نیز  9پــروژه عظیم
بزرگراهی در کشــور در حال اجراســت که یا در ماههای
آغازیــن ســال  1400و در دولت دوازدهــم و یا در دولت
بعدی به مرحله افتتاح و بهرهبرداری خواهند رسید.
روحانــی تأکید کرد :گســترش شــبکه راههــا ،ریل و
خطوط هوایی تأثیر زیادی در رونق اقتصادی کشور دارد
و دولت یازدهم و دوازدهم همواره در این زمینه توجه
زیادی صرف کرد و با وجود تمام محدودیتها توانسته
اقدامــات قابــل توجهــی در گســترش ظرفیتهــای
حمل و نقلی کشور و تجهیز شبکه راهها و راه آهن کشور
به امکانات و فناوریهای نوین انجام دهد.
رئیــس جمهوری بــا بیان اینکه توســعه ترانزیت از
شــمال به جنــوب و شــرق به غــرب ،تحــول بزرگی در
منطقه ایجاد میکند ،گفت :تقویت دولت الکترونیک،
دیجیتــال کــردن اقتصــاد و توســعه شــرکتهای
دانش بنیان تا روز پایانی کار دولت ادامه خواهد یافت.
به گفته روحانی ،در ســالی که بــه نام جهش تولید
اســت ،حمــل و نقــل یکــی از پایههــای جهــش تولید
میباشــد .اگر حمل و نقل نباشد هم تولید ،هم توزیع

و حتــی مصــرف دچار مشــکل میشــود .همچنان که
واردات و صــادرات هم وابســته به حمل و نقل اســت
کــه برخــی از آن به صورت هوایی و برخی ریلی اســت
و بخــش بزرگــی از آن نیز دریایی اســت لــذا همه اینها
حائزاهمیتاست.
روحانــی حمــل و نقــل را از ارکان توســعه و تولید و
همچنین رابطه با جهان دانست و گفت :در ارتباطی که
میخواهیم با جهان داشته باشیم ،حمل و نقل بسیار
مهم اســت و در گردشــگری هم نقش بســیار اساســی
دارد .فضای کرونایی که برای گردشگری مشکل ایجاد
کــرده اســت ولی به هر حال دیــر یا زود جهــان از کرونا
خــاص خواهد شــد و در آن شــرایط گردشــگری برای
ما بســیار مهم اســت .صنعــت حمل و نقل بســیار در
گسترشگردشگریتأثیرگذارمیباشد.
روحانی افزود :مسأله حمل و نقل در روابط خارجی
هم بســیار مهم است .ترانزیت و مخصوصاً وضعیت
ژئوپولیتیک ایران برای اتصال شــمال  -جنوب و شرق
 غــرب ایــن منطقه اهمیــت بســزایی دارد .از مســیرایــران خلیج فارس و دریای عمــان و اقیانوس هند به
بخشهای شــمالی ،آســیای مرکزی ،روســیه و اروپای
شــمالی متصل میشــود و بــاز جایگاه ایران اســت که
میتواند شــرق و غرب آســیا را به هم متصــل کند .در
زمینه راه و راه آهن اقدامات بســیار خوبی انجام شــده
و در هفتههای آینــده راه آهن خواف -هرات به افتتاح
میرسد و برای اولین بار راه آهن ایران وارد افغانستان
میشــود .امیدواریم تــا پایان این دولــت طرحهای راه
آهــن دیگــری را که بســیار بااهمیت اســت ،بــه افتتاح
نهایی برسانیم و در باقی موارد هم بخش اعظم آنها
را انجام دهیم.
رئیــس جمهوری گفــت :یکی از تالشهــای دولت
یازدهــم و دوازدهم این بوده که در بخش حمل و نقل
از فناوریهای نوین و از شرکتهای استارتاپی استفاده
کند و در این زمینه قدمهای بسیار خوبی برداشته شده
است یعنی به جای اینکه یک کامیون به بندر میرفت
و بار را میآورد و از این طرف خالی میرفت االن همین
سیستم ارتباطی و استارتاپی به گونهای است که معلوم
اســت کامیون چه باری را حمل میکند و در مســیر راه
یا در مقصد نهایی که میرســد دیگر مجبور نیست که
خالــی برگردد و با اســتفاده از این فنــاوری میتواند بار
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طرحها

خود را انتخاب کند .این مسأله برای اقتصاد و کشاورزی
بســیار حائزاهمیت اســت .یکی از مســائل بسیار مهم
دولــت تا روز پایانــی ادامه تکمیل دولــت الکترونیک،
دیجیتــال کــردن اقتصــاد و فعــال کردن شــرکتهای
دانش بنیان و شرکتهای استارتاپی است .این موضوع
تحول بسیار بزرگی را در کشور تا امروز به وجود آورده و
این تحول را تا روز پایانی ادامه خواهیم داد.
وی افزود :سیستم حمل و نقل کشور نیاز به نوسازی
دارد .حرکت خوبی در نوســازی هوایی شــروع کردیم و
بعد از توافق هستهای در همان ماههای اولیه توانستیم

قراردادهای بسیار مهمی ببندیم و 16هواپیمای نو وارد
کشــور شــد .همه میدانند که برای خریــد هواپیما چه
محدودیتیهایــی داشــتیم ،به نحوی کــه ناچار بودیم
از هواپیماهــای دســت دوم اســتفاده کنیم و مســائل و
مشکالت فراوانی در این زمینه وجود داشت .اگر دولت
خبیــث اخیــر امریکا نبــود االن دهها فرونــد هواپیمای
دیگر وارد شده و ناوگان هوایی کشورمان کامالً نوسازی
شــده بــود .روحانی گفت :قصد ما بر ایــن بود که تمام
ناوگان حمل و نقل اعم از مسافربری یا بار ،کامیونها و
اتوبوسها را نوسازی کنیم و برای این کار طراحی کرده

محســن صادقی-مدیرکل دفتر ارزیابیهای اقتصادی و
مدیریت بهرهوری وزارت راه و شهرسازی
بــرای توســعه راههــا و راه آهــن
موافقتنامههــای بینالمللــی داریــم که
ایران هم این موافقتنامهها را امضا کرده
اســت .در موافقتنامه اعضای کمیسیون
اقتصــادی -اجتماعــی کشــورهای آســیا و اقیانوســیه
(اســکاپ)  2شــبکه راهــی مهــم داریم که کل کشــورهای
اســکاپ آن را امضــا کردهاند .تمام مســیرهایی که در آن
نقشــهها ترسیم شــدهاند در راســتا و چارچوب مسیرهای
ترانزیتــی اســت .هر چقــدر بتوانیــم راههــا و راه آهنهای
خودمــان را کــه در این توافقنامــه قرار دارد ،به اســتاندارد
بینالمللی برســانیم قطعــاً در ترانزیت موفــق خواهیم
بود .بخصوص در شرایط تحریم که بنادر ما تحریم است
و حمل بار از بنادر کاهش یافته است میتوانیم از جاده و
ریل برای حمل بار بیشتر استفاده کنیم.
در حال حاضر ،در توسعه شبکه ریلی ،با تکمیل راه آهن
رشــت -آستارا کریدور ترانزیتی شمال -جنوب ایران را به
جمهوری آذربایجان و اروپا متصل میکند .در غرب کشور
از یک ســو مســیر راه آهن شــلمچه -بصــره را داریــم ،راه
آهنهای غرب کشــور مثل کرمانشــاه به خســروی ما را به
عراق متصل میکند .در شــرق کشور هم راه آهن خواف-
هرات ما را به افغانستان و در آینده به چین متصل میکند
و ارتباط ما با شرق آسیا برقرار میشود .اما در حوزه راه ما
وضعیت بهتری داریم .تمام راههای ما دو بانده اســت و
شرایط مناسبی دارند  .در نهادهای بین المللی همیشه از
کیفیت خوب راههای ما صحبت میشود .به نسبت سایر
کشورهای آسیا در جاده وضعیت استاندارد راههای ایران
شرایط بهتری دارد و بیشتر مسیرها دوبانده است.
مشکل اصلی ما در جذب بار و گسترش ترانزیت از کشور،
دســتورالعملهای متعدد اســت .در مرزهــا دچار کمبود
ســرباز و کثرت فرماندهی هستیم .دستگاهها و ارگانهای
مختلــف هــر کــدام دســتورالعملهایی دارنــد کــه حمل
بــار را کند میکنــد .ترانزیت یعنــی درآمدزایــی ،بنابراین
دســتورالعملها بایــد یکپارچــه باشــد تا افزایــش درآمد
ارزی از محل افزایش ترانزیت داشته باشیم .مثالً باری که
مشکلی ندارد و تأییدیه دارد باید در کمترین زمان از کشور
ما خارج شــود .اما در مواردی این بار توسط ارگانی تخلیه
میشود و تا دوباره بارگیری شود چند روز طول میکشد .با
این وضعیت ،صاحب بار تصمیم میگیرد دیگر از ایران
عبور نکند .برای حل مشــکالت نرم افــزاری ترانزیتی ،در
مرزها تک فرمانــده میخواهیم که برای ترانزیت همه از
دستورات آن فرمانده اطاعت کنند.

بودیــم .بنا بــود در اواخر دولت یازدهــم و اوایل دولت
دوازدهم در یک زمانی تمام کامیونها را نوسازی کنیم
و طرح آن هم ریخته شــده بــود ،خریدهای خارجی و
کارخانههــای داخلی آن معلوم بود اما باز هم خباثت
دولت اخیر امریکا باعث شد که این طرح با مشکالتی
مواجه شده و کند شود البته از طریق دیگر این نوسازی
انجام میگیرد اما نه به آن سرعتی که مطلوب و مورد
نظر ما بود.
ëëتوسعهشبکهبزرگراهیبه20هزارکیلومتر
محمد اســامی ،وزیر راه و شهرسازی هم در آیین
افتتاح طرحهای ملی وزارت راه و شهرسازی ،گفت :اگر
تا پایان دولت مانعی پیش نیاید ،میتوان بزرگراههای
کشور را به  ۲۰هزار کیلومتر توسعه داد.
ویافزود:حجمآزادراههایکشوربویژهآزادراههایی
کــه کلیدی هســتند و مســیرهای ترانزیتــی و کریدوری
کشــور را تکمیــل میکننــد ،از ابتدای دولــت یازدهم تا
پایان دولت ،بالغ بر  ۵۰درصد افزایش مییابد؛ یعنی
از دو هزار و  ۱۰۰کیلومتر آزادراه فعلی به حدود سه هزار
و  ۲۰۰کیلومتر خواهیم رســید و این روندی است که در
ماههای آینده نیز ادامه خواهد داشت.
او آزادراه کنارگذر اصفهان را قطعهای مهم ،اثرگذار
و اســتراتژیک در شبکه آزادراهی کشــور خواند و گفت:
ایــن قطعه  ۱۰۰کیلومتری که امــروز دو قطعه از آن به
بهرهبرداری رســید ،ضمن بازکردن گرههای ترافیکی،
مصــرف ســوخت و صرف وقــت زیاد برای عبــور از آن
را کاهش میدهد .او ســپس به طرحهای حوزه هوایی
پرداخت گفت :ظرفیت فرودگاهها از ۵۰میلیون مسافر
در ســال در آغــاز دولــت تدبیــر و امیــد بــه  ۷۵میلیون
مسافر در سال میرسد و طرح گسترش ترمینال اصلی
فرودگاه امام(ره) ،ظرفیت جابهجایی مسافر در کشور
را به  ۱۰۰میلیون مسافر در سال خواهد رساند.
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد :ما توانستهایم
ظرفیت پذیرش پروازهای داخلی و عبوری از آســمان
کشــور را از حدود  ۹۰۰پرواز در ســاعت بــه حدود هزار و
 ۸۰۰پرواز افزایش دهیم و این امر با توسعه زیرساخت
فرودگاههــا ،بانــد دوم ،پارکینــگ هواپیمــا ،احــداث
ترمینالهــای بینالمللــی و فضاهای جانبــی که دید،
منظر و ســرویس اســتانداری را در فرودگاههای کشــور
برقرار میکند ،اتفاق افتاده است.

