
 بسمه تعالی 

 52آذر  52مشهد  همایش حمل و نقل و ترافیک

که یادآور لبیک خالصانه )مقارن با روز حمل و نقل  6831از سال  مشهد همایش حمل و نقل و ترافیک       

 در شرایط حساس دفاع مقدس می( ره)فعاالن عرصه حمل و نقل به ندای پیشوای خود حضرت امام خمینی

سازمان حمل و نقل و با همکاری تاکنون هرساله توسط سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی و ( باشد

 مشارکت، با به نمایندگی از مجموعه حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری ترافیک شهرداری مشهد

 .برگزار شده است سایر نهاد های مرتبط موضوع

 و ترافیک شهری حمل و نقل موضوعات مختلف در خصوصاین همایش با هدف بحث و تبادل نظر 

همچنین در این همایش . می باشدهمایش  پیرامون محورپژوهشی  و حاوی ارائه مطالب مدیریتی، علمی و

 فرماندهان، حمل و نقل انمدیر)های پیشکسوتان  از فعالیت و مدیران شهر همه ساله با حضور مقامات

 .تقدیر بعمل می آید (و مشاورین اساتید دانشگاهمحترم راهور، 

در این همایش موضوعات و چالش های مهم حمل و نقل و ترافیک به عنوان محور همایش مورد بحث 

 :دوره گذشته محور همایش به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است  9قرار گرفته است و در 

  (با تاکید بر حمل و نقل پاک) مسائل عمومی حمل و نقل -6831سال، 

 (با تاکید بر حمل و نقل عمومی) مدیریت عرضه حمل و نقل  -6831ل سا، 

  تاکید بر جایگاه متقابل حمل و نقل و شهرسازی، -6833سال 

  (با تاکید بر تنظیم کاربری ها)مدیریت تقاضا  -6839سال، 

  و( با تاکید بر ایمنی)مدیریت حمل ونقل و ترافیک  -6891سال 

  نقل و ترافیک مدیریت هوشمند حمل و -6896سال. 

  فرهنگ ترافیک -6891سال 

  6898سال- TOD (توسعه حمل و نقل محور) 

  (آلودگی هوا)حمل و نقل و محیط زیست -6891سال 



در سال جاری و با توجه به اهمیت موضوع ایمنی و هزینه های تحمیل شده در این بخش به نهاد های 

یر مستقیم وارد شده به شهروندان محور همایش متولی حمل و نقل شهر و همچنین هزینه های مستقیم و غ

آذر ماه در محل تاالر شهر مشهد با حضور  12تاثیرات اقتصادی حمل و نقل ایمن  انتخاب شده و در تاریخ 

مقامات سازمان نظام مهندسی استان، شهرداری مشهد و با حضور اعضای گروه ترافیک سازمان های نظام 

 .گروه ترافیک شورای مرکزی برگزار گردید مهندسی سایر استان ها و همچنین

 

در این همایش آقایان مهندس توتونچی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی و 

همچنین سید صولت مرتضوی شهردار مشهد به بیان مشکالت در این حوزه پرداخته و خواهان توجه بیشتر 

 .به مقوله ایمنی تردد وسایل نقلیه در شهر شدند

دانشگاه فردوسی مشهد  سخنرانی با محوریت  برجسته پروفسور اسماعیل آیتی استادهمچنین 

یه مقاله با اقتصاد مقاومتی در حمل و نقل و  مهندس علی زایر زاده معاون مدیریت راه های استان به ارا

 . عنوان تاثیرات اقتصادی بر وقوع حوادث ترافیکی  در همایش پرداختند

اقای مهندس ) یش از  پنج تن از پیشکسوتان و تالشگران حوزه حمل و نقل و ترافیک در این هما

( علیرضا منصوریان، مهندس فرشید وزیری، مهندس رضاییان، مهندس شریفی و سرهنگ بازنشسته زمانیان

دوچرخه بین  81همچنین طبق سنت هر ساله همایش تعداد . در استان خراسان رضوی تجلیل و تقدیر شد

 .ین همایش بمنظور ترویج حمل و نقل پاک و انسان محور بصورت قرعه کشی اهدا شدحاضر

 



 

 همایش ی هایسخنران

 رضوی خراسان ساختمان مهندسی نظام سازمانرئیس -توتونچی مجید مهندس آقای جناب

 

در حییال حاضییر برخییی   : رئیییس سییازمان نظییام مهندسییی سییاختمان خراسییان رضییوی گفییت              

گیییرد نییز باعییث بییروز تصییادفات   هییای خییدماتی و سیاختمانی صییورت مییی  هییا کییه توسیط شییرکت  حفیاری 

  .شود می

بییه گییزارا روابییط عمییومی سییازمان نظییام مهندسییی سییاختمان خراسییان رضییوی، مجییید         

مییل و نقییل و ترافیییک کییه توسییط سییازمان نظییام مهندسییی سییاختمان  توتییونچی در دهمییین همییایش ح

: خراسان رضوی به مناسیبت سیالروز ملیی حمیل و نقیل در تیاالر شیهر مشیهد برگیزار شیدش ا هیار داشیت            

هییای درمییانی، مشییکالت عییاطفی و   دهیید، عییالوه بییر هزینییه  بییه طییور معمییول وقتییی تصییادفی ر  مییی  

ای کیه کیفییت زنیدگی     گییرد، بیه گونیه    وت شیده را میی  اقتصادی نیز گریبیان خیانواده فیرد مصیدوم ییا فی      

  .کند شوندش تغییر می درصد افرادی که در تصادفات معلول می 32خانواده 

هییا، معطلییی در راه و کمبییود  وی بییا بیییان اینکییه در مشییهد همیشییه بییا مشییکل شییلوغی خیابییان 

حییوادث راننییدگی در  هییزار نفییر در 111سییاالنه یییک میلیییون و : جییای پییارک مواجییه هسییتیم، ادامییه داد



درصید ایین آمیار مربیو       91شیوند و ایین در حیالی اسیت کیه       میلییون نفیر زخمیی میی     2.2دنیا کشته و 

           .به کشورهای در حال توسعه است

درصید درآمید    1تیا   1رئیس سازمان نظیام مهندسیی سیاختمان خراسیان رضیوی بیا بییان اینکیه         

در اییران ضیرر و زییان ناشییی از    : شیود، ییادآور شید    مییی ناخیال  ملیی هیر کشیور در راه تصیادفات هزینیه      

  .میلیارد دالر است 11تصادفات، ساالنه 

هییا را پوشییش داده و جبییران   درسییت اسییت کییه بیمییه بخشییی از هزینییه  : وی خاطرنشییان کییرد

هییا نیییز بییه دلیییل اطمینییان از پوشییش بیمییه ر    کنیید امییا بخشییی از سییهل انگییاری و بییی احتیییاطی  مییی

  .دهد می

چی یکییی دیگییر از علییل گسییترا تصییادفات، قییانون گریییزی و عییدم رعایییت مقییررات       توتییون

در اییین میییان برخییی : راهنمییایی و راننییدگی توسییط عییده زیییادی از راننییدگان ذکییر کییرد و بیییان داشییت 

 .کنند های ساختمانی نیز در عملکرد روان مسائل ایمنی و ترافیکی خدشه ایجاد می پروژه

اسییم جمعیی از اعضییای گییروه تخصصییی ترافیییک شییورای مرکییزی  بیر پایییه اییین خبییر، در اییین مر 

سازمان نظام مهندسی سیاختمان کشیور، اعضیای شیورای اسیالمی شیهر مشیهد، فعیاالن صینعت حمیل و           

 .نقل شهری و فرماندهان پلیس راهور استان نیز حضور داشتند

 مشهد مقدس  شهردار -مرتضوی صولت سید آقای جناب

 برای نجات ناوگان حمل و نقل عمومی شودباید فکری اساسی 



 

شییهردار مشییهد در اییین همییایش فرسییوده بییودن ناوگییان حمییل و نقییل عمییومی را یکییی از علییل   

در همییین راسییتا باییید فکییری اساسییی بییرای نجییات اییین ناوگییان  : عمییده بییروز تصییادفات دانسییت و گفییت

 .شود

هیای   می و تشیدید مجیازات  هیای عمیو   سیدصولت مرتضوی بیا تککیید بیر اینکیه بیا تیداوم آمیوزا       

قانونی در رانندگی و اقامه امر بیه معیروف در ایین راه باعیث کیاهش هیر چیه بیشیتر آمیار تلفیات ناشیی             بی

اگیر قیرار باشید چراییی علیت تعیداد زییادی از تصیادفات و خسیارات را          : از تصادفات باشییم، ا هیار داشیت   

از تصیادفات عییدم از اخالقیییات   رسیییم کیه علییل بخییش قابیل تییوجهی   بررسیی کنیییم، بیه اییین نتیجییه میی   

  .است

هیای ناشیی از تصیادفات در     وی از ایمنی بیه عنیوان نمیادی زیبیا بیرای کیاهش هزینیه و خسیارت        

مییزان تلفیات هیم در جامعیه جهیانی و هیم در کشیور میا قابیل          : حمل و نقل نام بیرد و ابیراز تاسیف کیرد    

هیا و هیم بیر اجتمیاع ضیرر و زییان        خیانواده ای هیم بیر پیکیر     مالحظه است و در همین مسیر تلفات جیاده 

   .کند های زیادی وارد می و خسارت

میلیییون و جییرح  111هییای یییک تصییادف منجییر بییه مییرا در ایییران را    شییهردار مشییهد هزینییه

هییایی کییه بییر  بییا اییین حییال هییین کییس هزینییه: میلیییون تومییان برشییمرد و متییذکر شیید 811سیینگین را 

    .کند شود را محاسبه نمی معلول تحمیل می خانواده فرد یا افراد جانباخته و یا



سرپرسییت شییدن یییک فرزنیید و   بییه گفتییه مرتضییوی هزینییه بیییوه شییدن یییک زن جییوان یییا بییی  

         .شود افتد هین وقت محاسبه نمی هایی که برای یک خانواده اتفاق می ناهنجاری

هیا و   ق گیزارا طبی : نظمیی اسیت، بییان داشیت     وی با بیان اینکه عامیل بسییاری از تصیادفات بیی    

 96و  91رونیید افزایشییی تصییادفات منجییر بییه فییوت متوقییف شییده و سییال      32آمییار موجییود، از سییال  

سیال   61ای کیه بیا مقایسیه     تاکنون نیز شاهد روند کاهشیی تصیادفات منجیر بیه فیوت هسیتیم، بیه گونیه        

      .، شاهد کاهش تلفات در تصادفات هستیم32تا  12های  اخیر با سال

هیای شیهروندی،    هیا، توسیعه حمیل و نقیل عمیومی، آمیوزا       توسیعه راه : امیه داد شهردار مشیهد اد 

هییا شییده از  قییوانین بازدارنییده و ایجییاد فرهنییگ همیییار پلیییس کییه بسیییار باعییث رشیید قییوانین در خییانواده 

  .جمله علل و عوامل کاهش تصادفات است

قییل و گفتنییی اسییت در پایییان دهمییین همییایش حمییل و نقییل و ترافیییک از خادمییان حمییل و ن   

 .ترافیک شهر مشهد تقدیر به عمل آمد

 

 

 


