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منشط للحركة السياحية وخادم ألكثر من تسعة ماليين مسافر

القطار يفتح صفحة مشرقة في التواصل الخليجي

المقبل يفتتح المعرض السعودي الدولي للشحن والنقل
والتخزين
.

نظام ساهر يرصد خمالفات وزن الشاحنات على الطرق السريعة

منشط للحركة السياحية وخادم ألكثر من تسعة ماليين مسافر

القطار يفتح صفحة مشرقة في التواصل الخليجي

قطار الخليج يعزز تواصل أبناء المنطقة

األحساء  -صاحل احمليسن
يراهن الكثري من املتابعني على أن قضبان السكة احلديد اليت سرتبط دول جملس التعاون اخلليجي ،واليت
ينتظرها جل سكان الساحل الغربي من اخلليج ،ستغري منط احلياة ليس من بعدها االقتصادي والتجاري
وحسب ،وإمنا حتى يف أبعادها االجتماعية والنفسية وجتذير وشائج الرحم والقرابة بني أبناء البيت اخلليجي.
هذا الرهان ال يأتي من منطلقات نظرية أو عرب حديث ٍ مرسل وإمنا مبين على قناعات فرضتها جتربة من
سبقنا من دول كأوروبا مثالً ،إال أن الكثري يرى أن قطار اخلليج تتوفر له عناصر النجاح غري متوفرة يف كثري
من التكتالت الدولية األخرى ،فما جيمع هذه الدول يف البعد الديين واالجتماعي والثقايف هي عناصر ستفضي
إىل جناح هذا املشروع احليوي .ويف هذا السياق اعترب م .عبداهلل الشايب رئيس فرع مجعية علوم العمران
باالحساء يف حديث ٍ ل (الرياض) أن مشروع قطار اخلليج سيحفز العالقات البينية بني ابناء املنطقة اليت هي
يف األساس من خالل وشائج الرحم والنسب املوجودة أصالً ،واليت سيعمل القطار على تغذيتها بشكل واضح،
كأن حيفز األسر حلضور مناسبات اجتماعية أو فعاليات يف دولة خليجية يف املساء ويعودون بعدها بساعات إىل
بلدانهم بعيدًا عن تعقيدات الطريان أو خماطر السفر الربي.
وأكد م .عبداهلل على أن القطار وسيلة كربى للتبادل البيين بني الدول اخلليجية وسيخدم أكثر من تسعة
ماليني شخص يف هذه الدول سيستفيدون بشكل مباشر من خدمات هذا الشريان احليوي.

ولفت الشايب إىل أن القطار يعد أرخص وسائل النقل وأكثرها أمناً ،كما أنه ويف مجيع دول اخلليج خيدم
القطاع العام والطبقة املتوسطة ،كما خيدم الطبقة النخبوية ،لذا فيجد إقباالً كبرياً ،ومن هنا فإن قطار
اخلليج سيجد طريقه للنجاح بشكل كبري ،وسيعمل على حتريك احلركة السياحية واالقتصادية ،وسيسهل
يف نقل البرتول ومشتقاته وغريها.
واعترب د .شكري السنان "استاذ هندسة النقل يف جامعة امللك فهد للبرتول "أن قطار اخلليج سينعكس أثره يف
احلركة املرورية ،حيث سيخفض نسبة احلوادث املرتفعة على الطرق الدولية اليت تربط دول اجمللس ،كما
سيكون له أثره االقتصادي الواضح بني الدول اخلليجية.
2/احلركة السياحية ستحقق قفزات يف دول اخلليج .

المقبل يفتتح المعرض السعودي الدولي للشحن والنقل والتخزين

حتت رعاية معالي وزير النقل املهندس عبداهلل بن عبد الرمحن املقبل افتتح نيابةً عنه وكيل الوزارة للطرق
املهندس هذلول بن حسني اهلذلول املعرض السعودي الدولي للشحن والنقل والتخزين الذي جتول يف أركان
املعرض الذي تضمن عرضا حيظى مبشاركة حنو  011شركة من كافة أحناء العامل مما جعل منه حمط
أنظار كافة العاملني يف القطاع الصناعي والتجاري نظراً إلرتباط هذا القطاع بكافة القطاعات األخرى
السيما أن املعرض يسلط الضوء على اخلدمات اللوجستية ووكاالت الشحن ومعدات النقل وإدارة األساطيل
الربية والبحرية والسكك احلديدية وخطوط الشحن الربي والبحري واجلوي وحلول النقل واملطارات واملعدات
الطرقية وأنظمة تكنولوجيا الطرق واخلدمات ومعدات التخزين والتغليف والشحن والتوزيع وتكنولوجيا
اإلتصاالت الصناعية وإدارة املشاريع والربيد السريع واجلوي،إضافةً إىل آخر تكنولوجيا متعلقة يف إدارة
التخزين واملواد املستخدمة يف التخزين سواء اجلافة أو الكيميائية والتجارة اإللكرتونية ،وأنظمة تتبع الشحنات
والبنى التحتية كاملوانئ واملطارات واألنفاق واجلسور والطرق السريعة والتخطيط والدراسات اخلاصة باملرور
وخدمات

الطرق

وخدمات

اجلمارك.

وأكد مشاركون ومستفيدون من خدمات املعرض أن “مجلة من املتغريات واملستجدات يتم متابعتها منذ
حلظات االفتتاح األوىل يف جمال النقل والتخزين” ،وأوضح مستثمرون أن ” تنظيم مثل هذه املعارض بشكل
دوري خيدم قطاع النقل والشحن والتخزين ومنتسبيه ،حيث يسهم يف تقريب وجهات النظر وعقد الصفقات
التجارية اليت ختدم رجال األعمال يف كل مكان ،كما يساعد على االستفادة من نقل التكنولوجيا والتجارب
امليدانية واإلدارية لتستفيد منها الوفود املشاركة.

فيما أشار الرئيس التنفيذي للظهران اكسبو حممد بن محد احلسيين أن قطاع النقل يف اململكة يعد من أقوى
القطاعات يف الشرق األوسط ،خاصة يف جمال النقل الثقيل ،حيث يضم أكثر من  091ألف شاحنة وصهريج
تقدر طاقتها اإلمجالية بنحو  6.6مليون طن مرتي ،بينما تقدر استثمارات هذا القطاع بأكثر من  051مليار
ريال وهو ما يعكس حجم قطاع النقل يف اململكة وفقا إلحصاءات عام . ″4102وأبان أن “قطاع النقل والشحن
يعترب معربا رئيسيا للعديد من القطاعات االستثمارية حيث حيدث حراكا لديها من خالل نقل منتجاتها”.
كما يسلط املعرض الضوء على إسهامات قطاع النقل يف تطوير أداء االقتصاد احمللي ودوره يف زيادة معدالت
النمو ورفع كفاءته التنافسية ،إضافة اىل ما ينطوي عليه من إشارات حول التحديات الكبرية اليت تواجهه.
ويعد املعرض فرصة مثينة للتعرف على فرص االستثمار يف قطاعات وبلدان خمتلفة ،واحلاجة اىل معرفة
وسائل النقل احلديثة والطرق املطورة يف التخزين من خالل تبادل اخلربات بني املشاركني.
يذكر أن العوامل اليت جتذب االستثمارات من جانب شركات اخلدمات اللوجستية وشركات الشحن اجلوي
والربي ووكالء الشحن وشركات التوزيع صنفت اململكة ضمن أقوى الدول يف قطاع النقل والشحن وتتوقع
الدراسات االقتصادية جتاوز أرباح القطاع يف اململكة  6..5مليار ريال بنهاية العام اجلاري  4105وذلك بفعل
استمرارية تصاعد الطلب على اخلدمات اللوجستية يف منطقة اخلليج واليت شهدت تناميًا خالل السنوات
املاضية .وتشري التوقعات إىل منو القطاع اخلليج بنسبة  %6.9خالل العام اجلاري  4105عالوة على ما يسجله
القطاع

من

منو

على

املستوى

اإلقليمي

والعاملي.

وحيظى قطاع النقل يف اململكة بأهمية كبرية من حيث التخطيط والتشغيل والصيانة وذلك من خالل دعم
املوانئ اجلوية وتطويرها.

نظام ساهر يرصد خمالفات وزن الشاحنات على الطرق السريعة
اتفقت وزارة النقل مع إدارتي املرور وأمن الطرق على قيام نظام ساهر بالتشغيل الفعلي حملطات وزن املركبات
على الطرق السريعة وتسجيل الغرامات على املركبات املخالفة ،بعد أن بدأ التشغيل التجرييب من قبل النظام
منذ فرتة ،بتنبيه سائقي الشاحنات ذات األوزان الزائدة بااللتزام باألوزان املقررة لكل شاحنة ،حيث جيري
التخلص من هذه األوزان.
وقال وكيل وزارة النقل لشؤون النقل املهندس هذلول اهلذلول عقب افتتاحه أمس للمعرض السعودي الدولي
للشحن والنقل والتخزين “سعودي ترانستيك” بالظهران ،إن خمالفات األوزان الزائدة واألبعاد للشاحنات
واملركبات الثقيلة ستلحق مباشرة بنظام ساهر ،مشريا إىل أن مسألة سرقة الشاحنات ومحوالتها اليت يشكو
منها بعض الناقلني رغم املراقبة باألقمار الصناعية هو من اختصاص جهات أخرى وفقًا لـ”مكة”.
ولفت إىل أن وزارة النقل تنسق حاليا مع وزارتي الشؤون البلدية والقروية والداخلية لتخصيص أراض لتجمع
الشاحنات خارج املدن يف أوقات الذروة ،مشريا إىل أنه جيري حاليا التداول يف أراض تكون يف مواقع قريبة قبل
بنائها وتنظيمها بشكل الئق ،لتكون مبثابة ميناء جاف.
وشدد على أن ختصيص هذه املواقع يقع يف مقدمة اهتمامات وزارة النقل نظرا ملا ستسهم به من ختفيف
الضغط على الطرق وقت الذروة واحلد من احلوادث املرورية.
يذكر أن معرض “سعودي ترانستيك” الذي تشارك فيه  011شركة حملية وأجنبية ويستمر حتى اخلميس
املقبل ،يسلط الضوء على اخلدمات اللوجستية ووكاالت الشحن ومعدات النقل وإدارة األساطيل الربية
والبحرية والسكك احلديدية وخطوط الشحن الربي والبحري واجلوي وحلول النقل واملطارات واملعدات
الطرقية وأنظمة تكنولوجيا الطرق واخلدمات ومعدات التخزين والتغليف والشحن والتوزيع وتكنولوجيا
االتصاالت الصناعية وإدارة املشاريع والربيد السريع واجلوي ،إضافة إىل آخر تكنولوجيا متعلقة بإدارة التخزين
واملواد املستخدمة يف التخزين سواء اجلافة أو الكيميائية والتجارة االلكرتونية ،وأنظمة تتبع الشحنات والبنى
التحتية كاملوانئ واملطارات واألنفاق واجلسور والطرق السريعة والتخطيط والدراسات اخلاصة باملرور وخدمات
الطرق وخدمات اجلمارك.

