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مشکالت فراروی شرکت ها و موسسات مسافربری مرکز استان و مزایده غرفه حمل و نقل مسافربری

جلسه کمیته ذیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی روز پنجشنبه  99/22/79ساعت  93:7صبح در محل سالن جلسات
اتاق بازرگانی ،صنایع  ،معادن و کشاورزی بجنورد برگزار گردید.
در ابتدای جلسه آقای پورآبادی ریاست محترم اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی بجنورد ضمن عرض خیر مقدم به
اعضای حاضر در جلسه وارد دستور کار شدند.
رییس محترم اتاق بازرگانی تصریح کردند به منظور برون رفت از شرایط فعلی کشور و ترغیب فعاالن اقتصادی و در بخش
های مولد و صیانت از کسب و کارها و ارتقاء سطح اعتماد فعاالن بخش خدماتی ،اقتصادی را با تسهیل در قراردادها و بهبود
محیط مقرراتی اقدام نماییم.
جناب آقای میانجی رییس محترم انجمن صنفی شرکتهای مسافربری استان اعالم نمودند که اخیرا شهرداری بجنورد مزایده ای
را برگزار نموده و به کلیه شرکتهای مستقر در پایانه طی اظهار نامه اعالم نمودند که موظف به شرکت در مزایده هستند و در
صورتیکه به استناد ماده  4مصوبه هیأت محترم وزیران مورخ  9:/72/:2شهرداریها صرفا برای اولین بار بر اساس مزایده  ،غرف
حمل و نقلی را به شرکتها واگذار و شرکتهایی که دارای قرارداد بوده و در پایانه مستقر می باشند  ،برگزاری مزایده مجدد
مجاز نبوده و صرفا شهرداری با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری می تواند نسبت به تعیی اجاره بها اقدام نماید.
ایشان افزودند3شرکتهایی که دارای غرفه نمی باشند ،اما پروانه دارند در صورت وجود غرفه خالی با کاربری حمل و نقل در
پایانه ،مزایده غرفه فوق برای متقاضیان جدید برگزار می گردد.
رییس محترم انجمن صنفی شرکتهای مسافربری استان افزودند3در خصوص غرفه تحت اختیار انجمن ،تفاهم نامه ی منعقده تا
مورخ  2477/74/12دارای اعتبار می باشد لذا تا پایان مدت قرارداد جابجایی میسر نخواهد بود.
در ادامه ایشان اعالم کردند پس از شیوع ویروس کرونا و تعطیلی صنف حمل و نقل مسافر به مدت چند ماه موجب
ورشکستگی بسیاری از شرکتها گردیده چه اتفاق جدیدی افتاده که شهرداری بجنورد با افزایش  157درصدی موجبات تضییع
حقوق صنف را فراهم نموده در صورتیکه سطح خدمات در پایانه ها افزایش نیافته است که این موضوع موجب اعتراض شدید
صنف می باشد و نیز طبق توصیه هیئت محترم دولت و مصوبات کمیته راهبری حمل و نقل مسافر کشور مبنی بر بخشودگی
اجاره های غرف پایانه ها که بر همین اساس بسیاری از شهرداری ها با تخفیف  %57اجاره بها از ابتدای شیوع کرونا کمک هر
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چند اندک به شرکتها نموده اند و انتظار میرفت شهرداری بجنورد نیز با توجه به رکود کامل حمل و نقل مسافر که در این
شهرستان نمود بیشتری داشته همراه با دیگر شهرستانها حداقل مرحمی بر وضعیت نابسامان شرکتها باشد.
در ادامه جن اب آقای شافعی گفتند 3فرآیند مزایده با حضور نماینده ی حقوقی شهرداری و نیز نماینده ی محترم شورای شهر
انجام شده است و مستندات الزم نیز در این رابطه موجود است و شهرداری اجازه ندارد بدون برگزاری مزایده غرفه ای را در
اختیار شرکتی قرار دهد ،در ادامه اشاره ای به مبالغی که به صورت اجاره بها دریافت می شود اشاره داشتند که این اجاره
بها باید پرداخت شود و خدمات به صورت رایگان انجام نمی شود.
جناب آقای جباری رییس محترم شورای شهر گفتند 3ایجاد فضای پایانه مسافربری با شهرداری است و برای انجام مزایده نیز
اشاره ای به این مس ئله داشتند که انجام مزایده در صورتی قانونی خواهد بود که غرفه ی خالی در مجموعه ی پایانه مسافربری
وجود داشته باشد.
در ادامه ایشان گفتند 3برای تخصیص محل انجمن نیز مکاتبه های الزم با شهرداری و دادستان محترم انجام شده است.
سپس جناب آقای سبحانی معاون محترم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در خصوص استعالمی که جهت
تخصیص غرفه شرکتهای مسافربری در پایانه ها انجام گردیده توضیحاتی را ارائه نمودند.
مصوبات

ردیف

مصوب گردید با عنایت به استعالم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان شمالی از دفتر حقوقی
2

تدوین مقررات سازمان حمل و نقل کشور به شماره ی نامه ی  227774/72/5مورخ  97/79/27به استناد ماده 4
اصالحیه آیین نامه اجرایی تبصره  1قانون احداث پایانه های مسافربری شهرداریها صرفا برای اولین مرتبه نسبت به
برگزاری مزایده اقدام نمایند.
مقرر گردید با توجه به مصوبه بند ا این صورتجلسه مقرر گردید برگزاری مزایده برای غرف حمل و نقلی که قبالً

1

دارای قرارداد بوده اند و در پایانه مستقر می باشند منتفی و صرفا با جلب نظر کارشناس دادگستری تغییرات در اجاره
بها تعیین گردد.
با عنایت به تبصره  :ماده  2قانون اصالح الیحه ق انونی احداث پایانه های مسافربری پس از انجام مزایده هر گونه

:

تغییری در وضعیت غرفه یا سالن که به موقعیت شرکتهای مسافربری مستقر در پایانه نسبت به قبل از برگزاری مزایده
لطمه وارد سازد  ،توسط شرکتهای مسافربری و شهرداری مجاز نخواهد بود .
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