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عشوائية النقل
مقال  :راشد حممد الفوزان
البلديات :مشروع النقل العام بالشرقية «قائم» وال نية لتأجيله

اليوم ..انطالق فعاليات منتدى جدة االقتصادي

عشوائية النقل

مقال  :راشد حممد الفوزان

هل ميكن إحصاء سيارات النقل "اخلاصة" اليت بدون ترخيص أو أي صيغة قانونية من وزارة النقل؟ ال أعتقد أن ذلك متاح ،حتى
أصبح "النقل" اخلاص جماال خصبا جدا للعمالة املقيمة لكي يصبح مصدر دخل "وزحاما" كبريا أيضا وال أعرف كم نسبتهم "
للحركة املرورية " ببالدنا ،كذلك من ميارس نقل البضائع والنقل اخلاص "األعمال" بطرقنا كم نسبتهم؟ وحنن نتحدث اآلن
عن عمل غري قانوني أساسا وغري مشروع حبكم أنها أعمال غري مرخصة ،فماذا عن نوع السيارات وحجمها؟ وهي غالبا سيارات بأقل
شروط السالمة لإلنسان والبيئة ،وهؤالء العمالة استغلوا خاصة "اخلاصة" داخل املدن حاجة املرأة وهي موجهة هلا أساسا سواء
طالبة أو ربة منزل او عاملة ،أعود للقول إنين ال اعرف كم حجم هذه التجارة وهذه املمارسات ولكنها ملحوظة ومعلنه جاهرا
نهارا ،وبالتالي هي تسد حاجة وطلب موجود لسببني أوال عدم وجود البديل الكايف واملقبول سعريا وبكفاءة وجودة عالية ،غري
الرقابة احملاسبة هلذه املمارسات حتى أنها أًصبحت هي احملرك األساسي حلركة النقل "للمرأة" فأين وزارة النقل من حل هذه
املشكلة "النقل" للمرأة ،ونعرف ان هناك مشروعات نقل عام قائمة ولكن حتتاج الزمن وأيضا الكفاية والتواجد باملكان املطلوب وهي
لن تغطي كل املدينة أي النقل العام ،سواء بالرياض أو الشرقية أو الغربية ،فعلى وزارة النقل تنظيم القطاع بوضوح وقانون جلي
ال لبس فيه ،سواء بشركات النقل القائمة أو الشركات اليت تريد الدخول بالسوق وهي حاجة ماسه جدا ،خاصة املرأة فأين
وسيلة النقل "للطالبة – للموظفة – لربة املنزل" أو غريها ،ال يوجد بديل "منتظم" سواء بسيارات مناسبة ،وسالمة كافية ،ورقابة،
أسعار مقبولة ،وتواجد كايف باملكان والزمان.
وزارة النقل عليها عبء تنظيم سوق "النقل" الذي هو حباجة للخالص من الدخالء والفوضى به ،فهي استنزاف لالقتصاد الوطين
والبالد من خالل استغالل حاجة املرأة خاصة وبأسعار مبالغ بها ،الزحام والنقل غري املنظم وما يرتكه من أثر سليب زحام وتلوث،
وأيضا بقاء عمالة مقيمة غري نظامية حتى من ااجانب األمين ،وعلى وزارة النقل سن قوانني النقل ،وكل شركة تتقدم وتطب
الشروط سواء بنطاق معني للمدينة ،وقف التجول ويكون بالطلب وتطبيقات ،سيارات مالئمة للموظفة وللطالبة ،وغريه عشرات
من احللول املمكنة ،حتى ال نغرق ببحر سيارات خمالفة بشوارعنا وفوضى واستنزاف للمرأة واالقتصاد وتلوث ،وزحام كبري يساهم
به هذا النوع من النقل الفوضوي.
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البلديات :مشروع النقل العام بالشرقية «قائم» وال نية لتأجيله
أكدت وزارة الشئون البلدية والقروية أنه ال نية لتأجيل أو تأخري مشروع النقل العام بالشرقية وأنه سيتم تنفيذه ،حسب ااجدولة
اليت اعتمدت له من قبل ااجهات املشرفة واملنفذة للمشروع.
وقال مصدر مسؤول إن مشروع النقل العام يف املنطقة الشرقية تشرف عليه أمانة الشرقية وتتابع مجيع مراحله ابتداء بالتصاميم
األولية حتى نهاية تسليم املشروع ،مضيفا أن املشروع يعد من أكرب املشاريع العمالقة على مستوى اململكة.
وأكد أنه قد مت االنتهاء من تصاميمه األولية ،مضيفا أنه مت تكليف وزارة االقتصاد والتخطيط بااجدولة الزمنية للمشروع
ودراسة ااجدوى وتكلفة املشروع ،متوقعا أن يتم العمل الفعلي للمشروع نهاية .0202
وبني أن املشروع سيتم طرحه لشركات عاملية ووطنية متخصصة يف جمال النقل والسكك احلديدية ،مشريا إىل أن الفرص
متاحة للشركات الوطنية للمنافسة على املساهمة يف تنفيذ املشروع بالتحالف فيما بينها أو مع شركات عاملية أمريكية وأوربية
وصينية خاصة بعد أن أثبت جناحها يف تنفيذ مشاريع النقل العام يف الرياض ومكة.
وأوضح أن مسارات املشروع ستكون عرب الطرق والشوارع الرئيسة القائمة ،مضيفا أن مراحل التصميم النهائي للمسارات سيتم
حتديد متطلبات تنفيذ هذه اخلطوط ضمن هذه الشوارع ومتطلبات تنفيذ احملطات الرئيسة والفرعية ،ومدى احتياجها
للتوسعة ،مشريا إىل أنه سيتم نزع بعض امللكيات العقارية يف حاضرة الدمام والقطيف إذا دعت احلاجة لذلك ولكنها ستكون آخر
احللول كون أغلب خطوط املشروع ستكون عرب األنفاق وااجسور ،متوقعا البدء الفعلي يف مراحل التنفيذ خالل الفرتة املقبلة.
وبيّن أن املشروع يتكون من خط سكك حديد خفيفة وخطوط حافالت سريعة ،إضافة إىل شبكة خطوط حافالت تغذية ،وقد مت
حتديد املسارات بدقة خلطوط السكك احلديدية اخلفيفة واحلافالت السريعة ومواقع احملطات وإعادة تنظيم حركة املرور
ومواقف السيارات حول اخلطوط والتكامل احلضرى وتنسي املوقع ،مضيفا أن املنطقة الشرقية شهدت أخريا اجتماعا ضم وزير
املالية والنقل والبلديات حبضور األمري سعود بن نايف أمري املنطقة الشرقية مت فيه مناقشة املشروع ومراحله وحاجة املنطقة ملثل
ذلك املشروع احليوي الذي يسهم بشكل كبري يف فك االختناقات املرورية وصيانة الطرق بشكل دوري بسبب الصيانة املتكررة
لبعض الشوارع الداخلية والطرق اخلارجية والكباري واألنفاق حبسب االقتصادية.
وأوضح أن املشروع يتضمن إنشاء  022حمطة توقف مرتبطة بشبكات احلافالت الفرعية و 02حمطة لتحويل الرحالت بني
القطارات واحلافالت ،إضافة إىل إنشاء أكثر من سبعة آالف موقف للسيارات موزعة بني احملطات.

رابط اخلرب

اليوم ..انطالق فعاليات منتدى جدة االقتصادي

رعى صاحب السمو امللكي األمري خالد الفيصل مستشار خادم احلرمني الشريفني أمري منطقة مكة املكرمة ،اليوم فعاليات منتدى
جدة االقتصادي  0222حتت عنوان «شركات القطاع اخلاص والعام ..شراكة فاعلة ملستقبل أفضل» الذي يستمر على مدى
ثالثة أيام ،حبضور أكثر من  02خبرياً سعودياً وعربياً وعاملياً.
ويبحث املنتدى أفضل السبل الكفيلة بتحقي الشراكات الناجحة بني القطاعني العام واخلاص لتنويع االقتصاد الوطين.
وأكدت غرفة جدة اكتمال كافة استعداداتها إلقامة هذا احلدث العاملي بالشراكة االسرتاتيجية مع وزارة االقتصاد والتخطيط
وشراكة التميز مع وزارة التجارة والصناعة ،يف ظل ارتفاع عدد املتحدثني إىل  00شخصية حملية وعاملية والرعاة إىل  02شركة
ومؤسسة وطنية ،يف حني متثل الوفود الزائرة أكثر من  02دولة.
وأوضح رئيس جملس إدارة غرفة جدة رئيس املنتدى صاحل كامل ،أن تكاتفت ااجهود بني مجيع ااجهات ذات العالقة من أجل
استكمال النجاحات اليت حتققت للمنتدى منذ انطالق النسخة األوىل له عام  ،0222مشرياً إىل أن احلضور الكبري والرعاية
الرمسية هلذا احلدث هو امتداد الهتمام الدولة بدعم مثل هذه املنتديات ذات الطابع العاملي واليت تعزز مكانة السعودية وتواجدها
على خارطة االقتصاد العاملي .وبني أن وصول املنتدى لنسخته الـ  21دليال على النجاح املتواصل وااجهود ااجماعية اليت أمثرت
عن فوز النسخة املاضية جبائزة مكة للتميز االقتصادي ،حيث جنح احلدث الكبري أن جيمع ما يقارب من  02ألف مشارك ينتمون
ألكثر من  22دولة وست قارات يف العامل منذ انطالقته األوىل ،منوهاً باملشاركة اليت سجلها العدد الكبري من الوزراء واملسؤولني
واخلرباء من اململكة ودول العامل والشخصيات االقتصادية املؤثرة واملشاركة يف صناعة القرار.
من جهتها ،أكدت عضو جملس إدارة غرفة جدة الدكتورة ملا عبدالعزيز السليمان أن ورش عمل الطاولة املستديرة تعد أبرز
مستجدات النسخة احلالية ،حيث ستقام بالتوازي مع جلسات املنتدى وجتمع املسؤولني احلكوميني مع شركات القطاع اخلاص
القائمة على تنفيذ عدد من مشاريع التنمية احلالية ،بهدف تفعيل الشراكة بني مجيع القطاعات لتعزيز التنمية االقتصادية
بالسعودية .ولفتت إىل أن ااجمع بني اخلربات يف جمال الشراكة عرب هذه ااجلسات املخصّصة لتعزيز العالقة بني األطراف
املعنية بعروض تستهدف قطاعات معينة ،اليت تليها اجتماعات فرديّة خاصّة جتمع بني املستثمرين املهتمّني وممثلي القطاعات
املعنيّة ،منوهة بأن جلسات املنتدى تقدم مناذج من التجارب العاملية واحمللية يف اخلصخصة بهدف التعرف على أفضلها واالستفادة
من النقاط اإلجيابية والسلبية للوصول إىل أفضل النتائج.
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