ورزش��ي

آمریکا از سوریه شکست خورده است

هر که از خطای دیگران بگذرد خدا از گناهش بگذرد .پیامبر اکرم
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هم در این ب��اره وجود ندارد .رئیس کمیته هس��تهای
مجلس با انتقاد از تعلل اروپاییها در اجرای س��از و کار
مالی ویژه خود پس از خروج آمریکا از برجام ،گفت...

صفحه2

 ۲۰۴نماین��ده مجل��س در خص��وص لزوم
پیش بینی بودجه همس��ان س��ازی حقوق
بازنشستگان ،با رئیس جمهور مکاتبه کردند.
در نام��ه نمایندگان ب��ه رئیس جمهور تاکید
ش��ده اس��ت که باعنایت به تصویب قانون
مدیریت خدمات کش��وری از سوی مجلس
شورای اسالمی و تایید این مصوبه از سوی
شورای نگهبان در سنوات گذشته به منظور
همسان سازی حقوق شاغالن و بازنشستگان
متاسفانه این مصوبه عملی نشده و به صورت
ناقص اجرا شده است.در این نامه به اعتراض
بازنشس��تگان اشاره و تاکید ش��ده که عدم
اجرای صحیح این مصوب��ه باعث اعتراض
شدید قش��رضعیف بازنشستگان شده است.
در قانون یاد ش��ده اختالف حقوق ش��اغل و
بازنشس��ته حداکثر  ۱۵درصد در نظر گرفته
ش��ده در حالی که با توجه به افزایش حقوق
شاغالن به دالیل گوناگون سازمانی و شغلی
گاهی این اختالف به بیش از  ۱۰۰درصد می
رس��د.نمایندگان به رئیس جمه��ور یادآوری
ک��رده اند ک��ه این اختالف باع��ث فاصله
شدید حقوق بازنشسته ها نسبت به شاغالن
ش��ده اس��ت .در این نامه به بهانه های عدم
اجرای قانون همسان سازی حقوق شاغالن
وبازنشستگان اش��اره و تاکید شده است که
مس��ئوالن اعالم کرده اند به علت بار مالی
زیاد قادر به جبران فاصله حقوقی شاغلین و
بازنشستگان نیستند و ساالنه فقط افزایش
س��نواتی حداقلی را انجام داده اند که آن هم
با ن��رخ تورم همخوانی ندارد.اگر مس��ئوالن
طی سنوات گذش��ته به مرور و در طی چند
مرحله اقدام به اجرای طرح همس��ان سازی
می کردند ،در حال حاضر با وجود این مصوبه
این اختالف حقوق بازنشس��تگان در این حد
فاحش نبود؟.درخواس��ت نماین��دگان به این
صورت مطرح ش��ده اس��ت که ب��ا توجه به
فاصله ش��دید حقوق بازنشستگان همچنین
باال رفتن نرخ تورم و هزینه های کمرشکن
زندگی و جوابگو نبودن حقوق بازنشستگان
در بودج��ه  ۹۸توجه ویژه به افزایش حقوق
این قش��ر ضعیف ش��ود.نمایندگان از رئیس
جمه��ور درخواس��ت ک��رده اند ک��ه ضمن
اجرای طرح همسان سازی با اختصاص رقم
چشمگیری به این امر مهم نسبت به افزایش
حقوق سنواتی بارعایت نرخ تورم اقدام الزم
بعمل آی��د و در صورت ح��ذف بودجه های
غیر ضروری سایر دستگاه ها ونهادها تامین
اعتب��ار بودجه حداکثری این مصوبه صورت
م��ی گیرد.هرس��اله در ای��ام بودجه موضوع
همسان س��ازی حقوق بازنشستگان به ویژه
بازنشستگان پیش از سال  88مطرح می شود،
اما در نهایت حدود  2هزار میلیارد تومان برای
همسان س��ازی اختصاص می یابد در حالی
که برنامه ششم توسعه و اسناد باالدستی بر
کاهش شکاف حقوقی تاکید کرده اند.

فعالیت ها و ظرفیت های حمل و نقل و راهداری در سیستان وبلوچستان
از زبان مهندس علی خانقائی مدیر کل اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان

مقدمه


هر ساله از  26آذر ماه لغایت یکم دیماه در تقویم روزشمار کشور هفته حمل
و نقل  ،رانندگان و راهداری نام گرفته که یکی از برنامه های بسیار خوب اداره
کل راهداری وحمل و نقل جاده ای استان که به همت روابط عمومی این اداره
کل برگ��زار و طی آن جناب آقای مهندس خانقائی در حضور جمع کثیری از
خبرنگاران اس��تان به تشریح فعالیتها ،عملکرد و برنامه های پیش روی خود
می پردازند ناشی از اهمیت اطالع رسانی و در واقع احترام گذاشتن به مردم
استان می باشد که توسط مدیرکل تالشگر آن در این نشست ضمن بیان آن
ایش��ان به تمامی ابهامات و سئواالت خبرنگاران بصورت شفاف پاسخگو تا
همه هم استانیهای گرامی در جریان فعالیتهای این حوزه قرار بگیرند.
در همین راس��تا گزارش ذیل بخش کوچکی از انبوه خدمات این اداره کل در
سیستان و بلوچستان می باشد که صرفا با توجه به اهمیت موضوع حمل و
نقل و راهداری فعالیتهای این اداره کل در این دو بخش مربوط به یکسال اخیر
از آذرماه س��ال  96الی آذرماه س��الجاری از نظر شما مخاطبین محترم می
گذرد :آقای خانقائی در ابتدای این نشست با اشاره به موضوعیت نامگذاری
 26آذر لغایت یکم دیماه بعنوان هفته حمل و نقل ،رانندگان و راهداری فرمان
تاریخی حضرت امام خمینی (ره) را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد :در
س��الهایی که جنگ تحمیلی مشکالت فراوانی در بنادر کشور ایجاد کرده بود
حضرت امام فرمانی در  26آذر سال  1362در زمینه اعزام کامیونها به بنادر
جنوب��ی برای تخلیه کاالهای وارداتی و مایحتاج مردم صادر کردند که پیامد
این فرمان کامیون داران سراس��ر کش��ور ضمن لبیک آمادگی خود را اعالم

نمودن��د بر این مبن��ا  26آذر روز حمل و نقل ،و هفته حمل و نقل ،راهداری و
رانندگان عنوان گرفت.
وی س��پس در خص��وص مس��ئولیتهای آن اداره کل خاطرنش��ان کرد :دو
مس��ئولیت س��نگین بر عهده این اداره کل می باشد که  -1مدیریت ،نظارت و
برنامه ریزی در بخش حمل و نقل اعم از بخش بار و مس��افر و -2مسئولیت
نگهداری راهها که این مبحث نیز بس��یار مهم و با توج��ه به میزان تردد در
کش��ور با ناوگان ش��خصی و پالک عمومی باید از یک بستر ایمن و مطمئن
برخوردار باشد تا بتوانیم خدمات خوبی به هم میهنان و هم استانی های عزیز
ارائه نماییم .وی با بیان اینکه سیستان و بلوچستان از جمله استانهای پهناور و
از نظر میزان طول راهها در بین استانهای رده ی اول تا سوم می باشد یادآور
ش��د :به همین جهت بحث توجه به حمل و نقل جاده ای و نگهداری از راهها
دارای اهمیت زیادی است به همین جهت در طول یکسال اخیر از آذرماه  96تا
آذرماه سالجاری در حوزه حمل و نقل جاده ای و راهداری فعالیتهای گسترده
ای صورت گرفته است که به آن اشاره خواهم نمود.
وی در ابتدا گفت :ارتقاء ایمنی تردد انواع وسایل نقلیه در جاده از طریق انجام
فعالیت های آموزشی و توزیع اقالم ایمنی مشتمل بر :توزیع  3هزار عدد کاله
ایمنی و برچسب ش��برنگ مخصوص در میان راکبان موتورسیکلت ،توزیع
 550عدد کپسول آتشنش��انی و  1800عدد مارکز شبرنگ مخصوص وانت
بارها ،توزیع  600عدد مثلث خطر مخصوص ادوات کشاورزی متردد در جاده
ها و راه های روستایی از جمله فعالیتهای این بخش می باشد.
وی صدور بیش از  23هزار و  700فقره برگ معاینه فنی در مراکز معاینه فنی
سیستان فدک زاهدان ،سیمرغ تست زابل ،فیض خاش و صدف چابهار،ایمن

سازی فیزیکی  74باب مدرسه روستایی در حاشیه جاده های استان از طریق
نصب تابلوهای مخصوص ،عالئم ایمنی عمودی و افقی (کف نوشته جاده ای)،
آموزش بیش از  13هزارو  800دانش آموز مدارس حاشیه راه های استان در
زمینه نحوه تردد ایمن و فرهنگ ترافیک ،ساخت و پخش بیش از  15برنامه 40
دقیقه ای در قالب برنامه تلویزیونی هفتگی «هم راه» از شبکه هامون با هدف
ارتقاء فرهنگ ترافیک و ایمنی تردد از طریق آگهی بخشی به شهروندان،ساخت
و پخش سری برنامه های سفر ایمن در قالب  25برنامه  20دقیقه ای از شبکه
اس��تانی با هدف ارتقاء دانش ترافیکی و ایمنی تردد شهروندان در سفرهای
نوروزی تابستانه.
وی در خص��وص فعالیتهای حمل و نقل داخلی کاال و مس��افر تصریح کرد:
حمل بیش از  6میلیون و  413هزار تن کاال از طریق افزون بر  408هزار سفر
ان��واع ناوگان حمل و نقل عمومی باری ،جابجایی بیش از  4میلیون و  7هزار
نفر مس��افر از طریق حدود  430هزار سفر انواع ناوگان حمل و نقل عمومی
مس��افری ،صدور  603فقره کارت هوشمند برای رانندگان بخش حمل و نقل
عموم��ی جاده ای ،صدور  5هزار و  800فقره کارت س�لامت برای رانندگان
بخ��ش حمل و نقل عمومی جاده ای ،توزیع  3هزارو  524حلقه الس��تیک در
میان رانندگان ناوگان اتوبوسی و کامیونی عمومی جاده ای به منظور جبران
بخشی از هزینه های ناشی از افزایش قیمت ها در طول یکسال اخیر از جمله
فعالیتهای این اداره کل بشمار میرود.
مدی��رکل اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای اس��تان س��پس به فعایتهای
حوزه حمل و نقل بین المللی کاال و مسافر اشاره کرد و یادآور شد :صادرات
بی��ش از یک میلیون و  684هزار ت��ن کاال از طریق پایانه های مرزی میلک و

میرجاوه ،واردات بیش از  142هزار تن کاال از طریق پایانه های مرزی میلک
و میرجاوه،ترانزیت بیش از  731هزار تن کاال از طریق پایانه های مرزی میلک
و میرجاوه ،تردد بیش از  617هزار نفر مس��افر از طریق پایانه های مرزی
میلک و میرجاوه ،ورود بیش از  64هزار نفر زائر پاکس��تانی امام حسین (ع)
به کش��ور جهت حضور در گردهمایی بزرگ اربعین حسینی از طریق پایانه
مرزی میرجاوه فعالیتهای یکسال اخیر این حوزه می باشد.
وی اذعان کرد :مرکز مدیریت راه های اس��تان نصب  8دس��تگاه تردد شمار
جاده ای در محور های مواصالتی استان (تعداد کل دستگاه ها در استان 70
عدد می باشد) ،نگهداری از  18سامانه فعال ثبت تخلفات عبور و مرور جاده
ای و نگهداری از  21دستگاه دوربین نظارت تصویر جاده ای و همچنین بهره
برداری از  3مجتمع خدماتی-رفاهی جاده ای و شروع عملیات اجرایی سایت
موقت پایانه های مرزی ریمدان و پیشین نیز از دیگر فعالیتهای این اداره کل
در طول یکسال اخیر می باشد.
آق��ای خانقائی در خصوص حوزه راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل
جاده ای اس��تان خاطر نشان کرد :اجرای خط کشی هزارو بیست کیلومتر از
جاده های اس��تان با اعتباری بالغ بر  34/200میلیون ریال ،اجرا و نگهداری
 700متر روش��نایی محورها با اعتباری بال��غ بر  2/000میلیون ریال ،نصب
حفاظ ایمنی (گاردریل و نیوجرسی) در نقاط مختلف جاده های استان جمعا
به طول  6کیلومتر و اعتباری بالغ بر  14/000میلیون ریال ،نصب انواع عالئم
ایمنی به تعداد  19هزار عدد با اعتباری بالغ بر  35/000میلیون ریال و اجرای
عملیات لکه گیری آس��فالت در نقاط مختلف جاده های استان جمعا به طول
 170کیلومت��ر و اعتباری بالغ ب��ر  180/000میلیون ریال از جمله فعالیتهای

حوزه راهداری می باشد.
وی اظهار داشت :همچنین اجرای عملیات درزگیری آسفالت در نقاط مختلف
جاده های اس��تان جمعا به طول  320کیلومتر و اعتب��اری بالغ بر 160/000
میلیون ریال ،اجرای روکش حفاظتی (ماس��ه آسفالت ،میکرو و  )....در نقاط
مختلف جاده های اس��تان جمعا ب��ه طول  384کیلومت��ر و اعتباری بالغ بر
 769/000میلیون ریال ،اجرای عملیات آش��کار سازی  15نقطه پر تصادف،
اجرای عملیات رفع و ایمن س��ازی  53نقطه پر تص��ادف با اعتباری بالغ بر
 144/000میلیون ریال ،تعمیر و نگهداری  11دس��تگاه پل با اعتباری بالغ بر
 21/773میلیون ریال ،اصالح ش��یب ش��یروانی در نقاط مختلف جاده های
اس��تان جمعا به طول  76کیلومتر و اعتباری بالغ ب��ر  15/200میلیون ریال،
اجرای عملیات ماسه روبی در محورهای ماسه گیر در طی طوفان های شن و
ماسه شمال استان به حجم  350هزار متر مکعب (در نقاط مختلف جاده های
شمال استان جمعا به طول  1100کیلومتر) با اعتباری بالغ بر  4/200میلیون
ریال از دیگر فعالیتهای حوزه راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده
ای استان در طول یکسال اخیر می باشد.

اطالعات کلی حوزه کاری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سیستان و بلوچستان
کشور
استان
واحد
عنوان
4308
131
عدد
تعداد شرکت های حمل و نقل داخلی کاال
2216
107
شرکت
تعداد شرکتهای حمل و نقل مسافری
116900
3113
نفر
تعدادرانندگان مسافری
502149
8930
نفر
تعداد رانندگان باری
399781
5648
دستگاه
تعداد ناوگان حمل و نقل باری
14741
619
دستگاه
تعداد ناوگان حمل و نقل مسافری (اتوبوسی)
21614
596
دستگاه
تعداد ناوگان حمل و نقل مسافری (مینی بوس)
26389
625
دستگاه
تعداد ناوگان حمل و نقل مسافری (سواری)
*
3452
نفر-دوره
مجموع آموزش رانندگان باری و مسافری (نفر-دوره)
705
29
مجموعه
تعداد مجتمع های خدماتی و رفاهی
16820
237/3
کیلومتر
طول بزرگراه ها
25866
824/8
کیلومتر
طول راه های اصلی
42926
1597/9
کیلومتر
طول راه های فرعی
128138
8341
کیلومتر
طول راه های روستایی
697
16
باب
تعداد راهدارخانه ها
ریمدان و پیشین
2
پایانه
تعداد پایانه های مرزی در حال ساخت
23
2
پایانه
تعداد پایانه های مرزی فعال
76
4
پایانه
تعداد پایانه های باری فعال
301
4
پایانه
تعداد پایانه های مسافری
148
2
مرکز
تعداد مراکز معاینه فنی

3/0
4/8
2/7
1/8
1/4
4/2
2/8
2/4
*
4/1
1/4
3/2
3/7
6/5
2/3
8/7
5/3
1/3
2/7

