آمادگی 75درصد ناوگان اتوبوسرانی برای ایام اربعین
رئیس اتحادیه شرکتهای تعاونی مسافربری کشور از آمادگی  75درصد اتوبوسهای

عملیات اجرایی تعریض و رفع مهمترین نقطه حادثهخیز جنوب کرمان در محور

بینشهری بهمنظور جابهجایی زائران اربعین خبر داد و گفت« :نرخ کرایه ناوگان اتوبوسرانی

در ایام اربعین نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است ».محمدرضا عامری که معتقد

و حملونقل جادهای جنوب کرمان اظهار داشت« :طرح تعریض جاده قلعه گنج–منوجان با

است در تمام ایران ثابت نگهداشتن نرخ طی دو سال مسبوق به سابقه نیست ،عنوان کرد:
نکرده است ».او گفت« :امسال حدود  15هزار اتوبوس ما آمادگی دارند تا به زائرین اربعین

مهم است ».احسان شاهرخی افزود« :اجرای این طرح راهسازی در راستای رفاه حال مردم،

«مشکلی در جابهجایی زائران اربعین وجود ندارد و نرخ کرایه ناوگانهای اربعین نیز تغییری

مسافران و همچنین کاهش حوادث و تلفات در دستور کار ویژه قرار گرفته است».

مطالب ،سوژهها و نظرات خود را برای ما ارسال کنید

@tweekly_ir

لونقلی شرکت در مراسم اربعین حسینی(ع)
گزارشی از هزینه های حم 

لونقل
الو حم 

جاده صدا میزند از دور

بررسی پیامهای رانندگان و کامیونداران در شبکههای اجتماعی نشان میدهد
آنان همچنان با مشکالتی همچون عدم پرداخت بهموقع کرایهها ،اجرای
نادرست تن-کیلومتر ،کمبود سوخت ،مشکالت بیمه تکمیلی ،کیفیت نامطلوب

جادهها و ...درگیر هستند .برخی از پیامهای رانندگان که در مورد مهمترین

ایران و عراق بهعنوان دو کشور همسایه که اشتراکات

میکنند نیز  ۴۰۰۰هزار دینار ـ حدودا  ۴۰هزار تومان ـ

بزرگترین برنامههای «آئین مذهبی» قرار دارند .کمتر

و دربستی هماکنون  ۲۵هزار دینار ـ حدود  ۲۵۰هزار

مذهبی زیادی هم با یکدیگر دارند؛ در آستانه یکی از

تعیین شده است .همین مسیر با تاکسیهای شخصی

از یک هفته دیگر ،برنامه بزرگ «پیادهروی اربعین» آغاز

تومان ـ برای یک نفر قیمت دارد .فاصله این دو شهر که

میشود و زائران زیادی که تخمین زده میشود تعداد

بیشتر زائران آن را پیاده طی میکنند حدود  ۷۶کیلومتر

آنها به  ۳تا  ۵میلیون نفر برسد ،از مرزهای کشور عبور

است که پیاده آن حدود یک روز زمان میبرد .همچنین

کرده و برای زیارت به سمت نجف و کربال حرکت کنند

با توجه به وجود موکبهای غذا و اسکان در نجف و کربال

سنت پیادهروی اربعین از عراقیها به ایرانیها رسیده

و در طول طریق اسکان و خوراک هزینهای در بر نخواهد

است .مردم عراق دو هفته پیش از آنکه تاریخ چهلمین

داشت.

روز شهادت امام حسین (ع) فرا برسد ،پیاده از شهرهای

هزینه برگشت از کربال به نجف یا پایانههای مرزی

مختلف این کشور راهی کربال میشوند .آنها در موکب یا

چادرهایی که اقوام و قبایل عشایر و روستایی در مسیرهای

پس از پایان ایام اربعین به علت موج برگشت زائران

پذیرایی میشوند .بیشتر عراقیها بدون هزینه و بار اضافه

تاکسی حدودا نفری  15هزار دینار معادل  150هزار تومان و

منتهی به شهر کربال ،برگزار کردهاند استراحت میکنند و

قیمتها مقادیری افزایش مییابد .از کربال تا مرز مهران با
با ون حدود  10هزار دینار معادل  100هزار تومان است .کرایه

معموال در این مراسم مذهبی شرکت میکنند .در سالهای

نخست حضور زائران ایرانی در مراسم پیادهروی اربعین،

از کربال تا نجف نیز حدود  7تا  10دینار هست.

کرایه راه و دیگر امکانات رفاهی در پایینترین حد تعیین

اما اگر سفر زائران با هواپیما صورت گیرد ،از اطراف

حرم امیرالمؤمنین علیهالسالم تا فرودگاه  15هزار دینار

میشد اما با افزایش جمعیت زائران ،این هزینهها در زمان

اربعین با دیگر روزها تفاوت و حتی حالتی کاذب پیدا کرد.

زیارتی و اقدام شخصی برای ثبتنام ،سه هزار تومان از این

تا دورترین آن به اهواز و آبادان ،کرایه هر نفر با اتوبوس

اربعین و گزینههایی برای قابلدسترسی به این سفر

کنند .این درحالی است که هزینه بیمه و خدمات درمانی

ایام اربعین در تمام پارکینگها  ۵۰هزار تومان پیشبینی

در این گزارش هزینههای پیادهروی امسال برای زائران

مبلغ کم میشود و متقاضیان باید  ۲۲هزار تومان پرداخت

بررسی شده است.

سال گذشته مبلغ  33هزار تومان برای هر فرد بود.

هزینه دریافت گذرنامه و هزینه ویزا

هزینه سفر زمینی ،مشابه سال گذشته

گذشته که زائران باید مبلغی را بابت دریافت ویزا پرداخت

خسروی در استان کرمانشاه و مرز شلمچه در استان

اربعین ،دریافت ویزای کشور عراق است .برخالف سال

در نظر گرفته شده است .مرز مهران در استان ایالم ،مرز

میکردند امسال به علت لغو روادید میان ایران و عراق در

خوزستان .ضمن اینکه بهتازگی مرز چذابه نیز در استان

بدون ویزا به عراق سفر کنند .اما افرادی که تاکنون گذرنامه

مسافران تجهیز و راهاندازی شده است .اما غالب زائران

برای دریافت گذرنامه پرداخت کنند .الزم به ذکر است برای

امسال از مرز خسروی عازم عراق میشوند .مسافران

خوزستان بهعنوان یکی از آلترناتیوهای پرقدرت عبور

از مرزهای زمینی مهران ،شلمچه و چذابه و جدیدا و از

اما نرخ بلیت اتوبوس از شهرهای مختلف ایران تا شهر

باید در زمان ثبتنام ،هزینههای بیمه و خدمات درمانی

است .قیمت بلیت اتوبوس از شهرهای مختلف کشور تا

برای جابهجایی زائران از مهران تا این شهر اعالم کرده

حقالزحمه دفتر خدمات زیارتی حدود  ۲۵هزار تومان

تومان است .برای رسیدن به اهواز بهمنظور دسترسی به

اتوبوس استفاده میکنند .هرچند که ظرفیت پارکینگهای

اربعین شیعیان در شهر کربال راهاندازی شده است .زائران

مرزی مهران حدودا از  ۶۰تا  ۲۰۰هزار تومان برای هر نفر

(هاللاحمر) را پرداخت کنند که این هزینهها به همراه

کرمانشاه ،نزدیک به مرز خسروی نیز از  ۴۵تا  ۱۴۰هزار

 ۸۰۰۰دینار است که حدودا  ۸۰هزار تومان میشود.

خواهد بود که البته در صورت مراجعهنکردن به دفاتر خدمات

مرزهای جنوبی (شلمچه و چذابه) ،از نزدیکترین شهر

کرده برای ونهایی که حدفاصل کربال و نجف را طی

۳۲۶
۴۶۰

مرز شلمچه تا نجف

۳۱۵
۲۰

مرز خسروی تا کربال
مرز شلمچه تا بصره

۵۴۹

مرز شلمچه تا کربال

۲۵۵

مرز مهران تا بغداد

۶۲۱

۳۰۳
۲۷۹

۴۴۴

مرز شلمچه تا کاظمین
مرز مهران تا نجف
مرز مهران تا کربال

مرز مهران تا سامرا

۲۸۳

مرز مهران تا کاظمین

۵۲۴

کربال تا بصره

۲۲۰

کربال تا سامرا

۷۸
۱۱۵

کربال تا نجف

کربال تا کاظمین

کاظمین با قیمت پایه  3میلیون و  965هزار تومان برای

هر نفر ارائه میشود .تورهای هوایی شامل اخذ ویزا،

ترانسفر فرودگاهی ،بیمه مسافرتی ،مدیر کاروان ،اقامت
در هتل همراه با صبحانه – ناهار – شام ،پرواز تورهای حج

و زیارت ماهان است.

هزینه بابت شناسه

 1000تومان

هزینه بلیت اتوبوس تا مرز مهران

هزینه بابت عوارض شهرداری

 3750تومان

هزینه بلیت اتوبوس تا مرز شلمچه

 ۲۲تا  ۱۲۵هزار تومان

هزینه بابت تعرفه صدور گواهینامه

 100000تومان

هزینه بلیت اتوبوس تا مرز چذابه

 ۲۲تا  ۱۲۵هزار تومان

هزینه خدمات دفتر پلیس  10+و هزینه پست

 36980تومان

هزینه بلیت اتوبوس تا مرز خسروی

 ۴۵تا  ۱۴۰هزار تومان

هزینه بلیت اتوبوس تا مرز

ثبتنام در سامانه سماح و هزینه بیمه

برای دریافت کرایه برود .سؤال این است که چرا امکان دریافت طلب در همان
استان محل شکایت وجود ندارد و راننده شاکی برای دریافت طلب و کرایه
پرداخت نشدهاش باید دربهدر این استان و آن استان شود؟

نوید :اگرچه بهظاهر اعالم شد که نرخ پایه تن-کیلومتر بهروزرسانی شده

اما در عمل کرایههای حمل بار بهصورت توافقی پرداخت میشود .یکی از دالیل
عدم اجرای تن-کیلومتر نیز ،نمایندگان صنفی رانندگان هستند که بیخیال
اجرای صحیح تن -کیلومتر شدهاند و برای اجرای آن نیز هیچ تالشی نمیکنند.

در این شرایط میتوان گفت قانون خاصی در بخش حملونقل کاال جادهای

حاکم نیست و ضمانتی هم برای اجرای قوانین وجود ندارد .تن-کیلومتر قانون

و ابالغ شد و در بوق و کرنا کردند که این قانون اجرایی میشود اما کجا و
چگونه اجرا شد؟ بهصورت ملی یا میلی؟ با آنهایی که آن را اجرا نکردند چه
برخوردی شد؟

خداداد :در شرایط کنونی رانندگان در وضعیتی هستند که به جای کار ،قسط

بانکی دارند ،سالنهای اعالن بار پر از دالل و کرایههای توافقی شده بهگونهای که
پسوند تن -کیلومتر را با کلمه تطبیق مزین کردهاند و کسی هم نمیگوید طرح

ملی تن-کیلومتر که قرار بود بر اساس آن هزینههای ناوگان شفافسازی شود
و به دست صاحبش برگردد چگونه دچار چنین بیلطفی شد؟

اسماعیل :یکی از نیازهای رانندگان و کامیونداران افتتاح سالنهای اعالم

بار برای شهرهایی است که حملونقل بار در آنجا زیاد است .معتقدم اعالم بار

بهصورت مجازی مشکالتی ایجاد میکند .برای مثال یک نفر در بندر جنوب

کشور است و بهطور مجازی بار از سیرجان میگیرد اما یک راننده قدیمی

که گوشی موبایل بهروز نداشته و با تکنولوژی آشنایی چندانی ندارد ،در همان

سیرجان معطل بار است .یکی دیگر از مطالبات رانندگان نیز موافقت مسئوالن
با سختی کار آنان است که امیدوارم با پیگیری مسئوالن صنفی این موضوع
کوروش :یکی از مشکالت رانندگان بخش حمل کاال این است که هرروز

میشود .حکایت کار حمل کاال شده حکایت آن قالب یخی که در ابتدا کامل

است و با خود این قالب یخ را از مبدأ برمیداریم و تا به مقصد میرسیم دیگر

یخی باقی نمانده است و فقط ما هستیم و خستگی راه و دستهای خالی.
برای مثال درزمینه بیمه تکمیلی اول مصوب شد هزینه بیمه تکمیلی به عهده
شرکتهاست ،مرحله بعد گفته شد نیم درصد به کرایه پایه اضافه میشود و

به بیمه تکمیلی اختصاص یابد و ...اما به نظرم اصل کار اشتباه است و اگر 10

مصوبه دیگر هم ابالغ شود چون قرار است مجری آن شرکتهای حملونقلی
باشند فساد ایجاد میشود و درنهایت از جیب خود راننده کسر میشود .مگر ما

سالهای  ۷۳تا  ۸۰نداشتیم؟

حامد :قدیمها که سابقه بیمه روی بارنامه لحاظ میشد و لیست بیمه را

شرکتها رد میکردند بر چه مبنایی بود و چه اشکالی داشت که حذف شد؟

آیا باز هم نظارت نبود؟ و االن به کمک سیستمهای هوشمند نمیشود همین
ً
مجددا بازبینی و اجرا کرد؟
رویکرد را
ایمان :مشکل دریافت کمیسیونهای نجومی شرکتهای حملونقلی چه

ببینند چه کمیسیونهای از رانندگان دریافت میشود و ماحصل زحمت آنان به

هزینههای داخلی در خاک عراق

جیب چه کسانی میرود.

ماشینسواری (العماره-نجف)

 70هزار تومان

نجف به کربال

ون (العماره-نجف)

 200هزار تومان

نجف به کاظمین

 100هزار تومان

اتوبوس (العماره-نجف)

 80هزار تومان

کربال به کاظمین

ون (چذابه  -نجف)

 200هزار تومان

اتوبوس (شلمچه –نجف)

 120هزار تومان

 80هزار تومان

نرخ کرایههای شهرهای عراق برای یک نفر با دستگاه ون

احمد :برای مدت کوتاهی مقداری روغن به کامیونداران داده و همهجا اعالم

شد که مشکل مربوط به روغن کامیونداران حل شد اما بعد از مدتزمان کوتاهی
دوباره همهچیز مثل قبل شد و اکنون همچنان هرجومرج در قیمت روغن و

دیگر اقالم موردنیاز کامیونداران وجود دارد و روغن چهار برابر قیمت اصلی به

دست رانندگان و کامیونداران میرسد.

جواد :پس از اعتراضات خردادماه گذشته ،ما به قولمان عمل کردیم ،یک

سال کار کردیم ،گفتند بروید بنادر رفتیم و کاالهای ضروری را حمل کردیم،

ون (شلمچه –نجف)

 150هزار تومان

مهران به کربال

 150هزار تومان

سواری (شلمچه –نجف)

باالی  200هزار تومان

مهران به نجف

 180هزار تومان

لونقل آماده انتشار
هفتهنامه حم 
آگهیهای جذب نیروی شماست

مثال از خراسان شاکی شده است باید به یک سفر بوشهر و اصفهان و تهران

زمانی پیگیری و حل میشود؟ مسئوالن سری به مکانهای توزیع بار بزنند و

 35هزار تومان

مسیر چذابه تا العماره-نجف و مسیر شلمچه تا نجف

خود به استان و محل صدور بارنامه برود .این بدان معنی است که رانندهای که

تجربه پرداخت بیمه تأمین اجتماعی را توسط شرکتها در بدو اجرای طرح از
 ۶۰تا  ۲۰۰هزار تومان

هزینه دریافت گذرنامه

این سیستم ،پاسخ داده میشود که راننده شاکی باید برای رسیدن به طلب

یا بغداد یکمیلیون و  ۱۰۰هزار تومان و میان مشهد و نجف

و پکیجهای مسافرتی به سه شهر زیارتی کربال ،نجف و

کرایه تعیینشده در جدولی که عتبه حسینی منتشر

بهدرستی جوابگوی شکایات رانندگان باشند .درحال حاضر با ارائه شکایت به

یک مصوبه جدید با رنگ و لعاب جدید از سوی مسئوالن مربوطه صادر

البته بازار تورهای عراق در این روزها بسیار گرم است

نجف و کربال اختصاص داده است .نرخی که عتبه حسینی

مهدی :از مسئوالن درخواست دارم سیستم  141را درست و اصالح کنند تا

با قیمت  ۲میلیون و  ۸۰۰هزار تومان به فروش خواهد

یا بغداد یکمیلیون و  ۴۰۰هزار تومان تعیین شده است.

اربعین ایستگاههایی را تعیین کرده و ونهایی را با قیمت

مشکالتشان در شبکههای اجتماعی منتشرشده در ادامه آمده است:

پیگیری شود.

رفت .همچنین قیمت پرواز یکطرفه میان تهران و نجف

که بسته به تقاضا ،قیمت تعیین میکنند .نرخ اتوبوسها

ایام حضور در اعتاب مقدسه» است توسط سازمان حج و

مرز خسروی تا سامرا

مسیرهای مشهد-نجف-مشهد و مشهد-بغداد-مشهد

درحالحاضر تقریبا  ۱۰هزار دینار عراق است ،مبلغی در

رسیدن به مرز زمینی از اتوبوس استفاده کنند.

۱۹۰

بغداد-تهران با قیمت  ۲میلیون و  ۲۰۰هزار تومان و در

مرزی عراق معموال وسایل نقلیه شخصی مستقر هستند

مصوب برای جابهجایی و گشت زائران در بین زیارتگاههای

۳۸۰

 ۳۰مهرماه در مسیرهای تهران-نجف-تهران و تهران-

ایرانی در خاک عراق جلوگیری شده است .در نقاط صفر

سامانه سماح که مخفف عبارت «ساماندهی مشتاقان

مرز خسروی تا نجف

تقاضاست .بلیت پروازهای اربعین ،در بازه زمانی  ۲۰تا

به همین منظور امسال از تردد و استقرار اتوبوسهای

مرزی محدود است و عده بسیاری ترجیح میدهند برای

مرز خسروی تا بغداد

تقاضا که مایل به سفر زمینی به عراق نیستند ،از گزینه

پرواز به نجف استفاده میکنند که در جای خود پر

که بسته بهسرعت حملونقل این «ون» ها متغیر است.

حدود  ۱۰۰هزار تومان برای یک نفر .عتبه حسینی نیز برای

مسافت

پیادهروی خود را آغاز کنند .ازاینرو ،آن دسته از بخش

با «ون» های عراقی انجام میشود .یک راه  ۶-۵ساعته

سفر به عتبات عالیات گذرنامه شما باید حداقل سه ماه

(کیلومتر)

نجف انجام میگیرد .از این شهر ،مسافران قادرند روند

که از راه زمینی به عراق وارد شدهاند رسیدن به نجف است

برای رسیدن به این مرزها ،از دو گزینه خودروی شخصی و

عنوان

مسیر هوایی سفرهای اربعین ،عمدتا از تهران به

اقتصادی متأثر از حملونقل مسافران شکلگرفته که

که  ۳۰۳کیلومتر تا مهران فاصله دارد که این کار هم عمدتا

زیارت با هدف دریافت روادید عراق جهت زائران مراسم

هواپیما؛ هزینههایی که روزانه باال میرود

داخل ایران مفید نیست .در خاک عراق نیز چرخهای

بخش اول و پایهای سفر به عراق برای حضور در مراسم

اعتبار داشته باشد.

عوارض ورود ماشینها به فرودگاه است.

شده است .سفرهای اربعین ،فقط برای اقتصاد گردشگری

برای اربعین  4 ،98مرز زمینی برای مسافران کربال

نداشتهاند یا اعتبار گذرنامهشان تمام شده است هزینهای

معادل  150هزار تومان هزینه تاکسی میشود ،زیرا  ۵دینار

از  ۲۲تا  ۱۲۵هزار تومان است .همچنین پارک خودرو در

هزینههای خاص خودش را دارد .گزینه موجود برای آنهایی

بازه زمانی  ۱۰محرمالحرام  ۱۴۴۱تا  ۳۰صفر  ۱۴۴۱میتوانند

شمار ه 226
دوشنبه  15مهر 1398

بوده و از طرفی بهعنوان شهر نمونه اقتصاد مقاومتی در حوزه کشوری انتخابشده بسیار

خدماترسانی کنند».
30004114

جادهای

قلعهگنج-منوجان با اعتبار  ۵۲میلیارد ریال آغاز شد .معاون راهداری اداره کل راهداری
توجه به اینکه شهرستان قلعهگنج با استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان همجوار
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 ۵.۲میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثهخیز جنوب کرمان هزینه میشود

هفتهنامه

مرز مهران -کربال -نجف

44890366

هرچه دولت گفت ما هم گفتیم چشم .ولی دولت به قولهایش در مورد
رانندگان عمل نکرد.

سورنا :چندین سال از سهمیهبندی سوخت رانندگان به بهانه قاچاق سوخت

میگذرد ،نتیجه چه شد؟ چقدر قاچاق سوخت کم شد؟ چند درصد کاهش پیدا

کرد؟ فقط یک مشکل به مشکالت ما رانندگان اضافه شد و یک هزینه هم به

دولت برای تغییرات هزینهبر در جایگاهها اما قاچاق همچنان ادامه دارد .آقایان

مسئول! حتی اگر سهمیه سوخت بخش حملونقل را صفر کنید باز قاچاق
سوخت هیچ کاهشی پیدا نمیکند چراکه سوخت قاچاق از جاهای دیگر تأمین

و انجام میشود .بهترین روش برای مبارزه با قاچاق سوخت و کاال ،باالبردن

ارزش پول ملی و تغییر سیاستهای اقتصادی و اجرای سیاستهایی است که

منافع واقعی ملی کشور را دربر میگیرد.

محمد :مسئوالن فکری برای جاده نائین تا اصفهان بکنند ،وضعیت این

جاده آنقدر خراب شده که قطعات کامیونها هنگام تردد در این مسیر از

بین میرود.

