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صحيفة رفحاء

بالصور  ..محافظ رفحاء يفتتح مقر " النقل
الجماعي " الجديد بيرموك رفحاء

منتدى النقل البري يستعرض تحديات القطاع
خالل الـ  02عاما ً المقبلة
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صحيفة رفحاء

بالصور  ..محافظ رفحاء يفتتح مقر " النقل الجماعي " الجديد بيرموك
رفحاء

إخبارية رفحاء-سلطان عبدالعزيز رعى سعاده القائم بأعمال محافظ رفحاء االستاذ /بدر بن
ابراهيم الهزاع حفل افتتاح مكتب الشركه السعوديه للنقل الجماعي الجديد الواقع بحي اليرموك
بمحافظه رفحاء طريق االمير سعود بن جلوي بحضور وكيل الشركه االستاذ /محمد راشد
الشمالني العنزي وتجول في الموقع وشاهد اقسام المكتب ويعد الموقع نقله جديده في موقع متميز
بالمحافظه.
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منتدى النقل البري يستعرض تحديات القطاع خالل الـ  02عاما ً المقبلة
يرعى أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بعد غ ٍد
منتدى «النقل البري ودوره في االقتصاد الوطني» ،الذي تنظمه غرفة الشرقية ممثلة في لجنة
النقل البري ،بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والشركات الخاصة ،وذلك في المقر الرئيس
للغرفة بالدمام .وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالرحمن بن صالح العطيشان إن المنتدى
سوف يتناول محورين ،سوف يتم بحثهما في جلستين ،يتناول المحور األول ،وهو بعنوان «دور
قطاع النقل في الحركة االقتصادية» ،عدداً من المواضيع أبرزها واقع وآفاق النقل البري،
واستراتيجيات وتحديات النقل خالل الــ  02عاما ً المقبلة ،والمحور الثاني بعنوان «تجارب
ناجحة» حيث سوف يتم عرض بعض التجارب الناجحة في مجال النقل والدعم اللوجيستي ،لعدد
الكبيرة.
الشركات
من
وأضاف العطيشان أن غرفة الشرقية إذ تنظّم هذا المنتدى تدرك أهمية هذا القطاع ،الذي يعد
واحداً من أبرز معالم النمو والتطور لدى األمم ،وقال« :النقل البري يجسد حقيقة الوضع العام في
جوانبه التجارية والصناعية والسياحية ،وحتى االجتماعية ،فمن خالل النقل يتم توفير السلع
والبضائع والمواد األولية ،وبذلك يكون النقل البري نشاطا ً داعما ً للتجارة والصناعة ،كما أنه ومن
خالل النقل يحدث التواصل بين المناطق المتباعدة في البلد الواحد ،ومن هنا ُع َّد النقل البري أحد
أهم األنشطة المساندة لكل من الصناعة والتجارة والسياحة والثقافة».
بناء على تلك المعطيات ،أكد العطيشان بأن الغرفة حرصا ً منها على تفعيل كل ما من شأنه دعم
االقتصاد الوطني ،ورفع مستوى القطاع الخاص ،تبنّت تنظيم هذه الفعالية ،واضعة نصب عينيها
جملة من العقبات التي تواجه القطاع ،وتسعى لتذليلها بالتنسيق مع الجهات المعنية في القطاع؛
معربا ً عن أمله في أن يحقق هذا المنتدى النجاح المنشود ،بتعاون كافة الجهات الحكومية واألهلية
بالنقل.
المعنية
وأعرب العطيشان عن أمله في مشاركة أكبر في هذا المنتدى ،من قبل األفراد والمؤسسات
والشركات والهيئات العامة ذات العالقة ،إذ إن مشاركتها تعد إضافة للمنتدى ،وسوف تخدم
الهدف العام للجميع ،وهو تفعيل دور قطاع النقل في التنمية الشاملة ،من خالل تجاوز التحديات،
التطوير.
مقترحات
على
واالنفتاح
من جانبه ،قال عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة النقل البري في الغرفة بندر الجابري إن
«الدول تتسابق على تطوير وسائل النقل البري ،وأبرزها الخطوط الحديدية واألساطيل البرية،
التي باتت جزءاً من الحياة اليومية لعدد من الدول ،منها المملكة التي بدأت مبكراً بتطوير الطرق
البرية الرابطة بين مناطق ومدن ومحافظات البالد ،لذلك لدينا شبكة خطوط برية من أطول وأكبر
الخطوط على مستوى العالم ،وال شك أن من أبرز نتائجها هو وجود المنتجات الوطنية
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والمستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوردة بتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتين المنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاطق».
ولفتتت إلتتى أن «الدولتتة بعتتد إنجتتازات شتتبكة الطتترق التتتي تقتتدر بتتـ  001.2ألتتف كيلتتومتر وفقتتا ً
ألحتتدث اإلحصتتائيات المتتتوفرة ،عمتتدت إلتتى خطتتوة أختترى داعمتتة لهتتذا اإلنجتتاز ،وهتتي البتتدء
فتتتي تطتتتوير شتتتبكة الخطتتتوط الحديديتتتة وهتتتي واحتتتدة متتتن وستتتائل النقتتتل البتتتري المالئمتتتة لواقتتتع
النمتتتو التتتذي تشتتتهده التتتبالد ،إذ ستتتوف نجنتتتي آ تتتار شتتتبكة الخطتتتوط الحديديتتتة التتتتي ستتتوف تتتترب
شتتترق التتتبالد بغربهتتتا ،كمتتتا جنينتتتا آ تتتار شتتتبكة الطتتترق البريتتتة ،والمحصتتتلة متتتن كتتتل ذلتتتك هتتتو
قيمتتتتة مضتتتتافة القتصتتتتادنا التتتتوطني متتتتن ختتتتالل تتتتتوفير وستتتتائ النقتتتتل ،وفتتتتتح قنتتتتوات جديتتتتدة
لالستتتتثمار ،ستتتتتكون كلهتتتا خيتتتتراً داعمتتتا ً لحالتتتتة النمتتتو والتطتتتتور فتتتي التتتتبالد علتتتى الصتتتتعيدين
االقتصتتتتادي واالجتمتتتتاعي» .وقتتتتال الجتتتتابري «إن األهميتتتتة االقتصتتتتادية لقطتتتتاع النقتتتتل البتتتتري
تتعتتا م يوم تا ً بعتتد يتتوم ،رغتتم تطتتور وستتائل النقتتل األختترى فتتي الجتتو والبحتتر ،ورغتتم المنافستتة
القائمتتتة بتتتين القطاعتتتات الثال تتتة ،إال أن النقتتتل البتتتري يتستتتم بجملتتتة متتتن الستتتمات تجعلتتته ال غنتتتى
عنتتتتته ألي نشتتتتتاط اقتصتتتتتادي فتتتتتي نقتتتتتل الستتتتتلع والبضتتتتتائع والمتتتتتواد األوليتتتتتة واألشتتتتتخاص،
خصوصا ً بين المواقع القريبة وذات الطبيعة الجغرافية المعقدة»
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