ضرورت ساخت مجتمع خدماتی ـ رفاهی بینراهی
و نگاه ويژه دولت به اين امر
• سعيد سبحاني (كارشناس ارشد مديريت ـ ادارهكل حملونقل و پايانههاي استان خراسانشمالي)
• هادي رباطي (كارشناس امور مجتمعهاي خدماتي ـ رفاهي ادارهكل حملونقل و پايانههاي استان خراسانشمالي)
• حسين قاسمينژاد (كارشناس ارشد راه و ترابري ـ ادارهكل حملونقل و پايانههاي استان خراسانشمالي)

⦿ مقدمه

پيشينه تاريخي سرزمين كهن ايران بيانگر پيشتازي و سرآمدي ايرانيان

نيازها را پاسخ دهد بوجود آمد.

در ساخت راهها و تأسيسات بينراهي است و احداث كاروانسراها و

از اين رو چند سالي است كه احداث مجتمعهاي خدماتي ـ رفاهي

خدمات مربوطه گواه اين ادعاست .در عصر حاضر با توجه به توسعه

بينراهي در جادههاي كشور به منظور ساماندهي خدمات بينراهي

صنعت حملونقل بهويژه حملونقل جادهاي و گسترش فناوري ساخت

جادهاي و افزايش رفاه رهگذران جادهها مورد توجه قرار گرفته است،

وسايلنقليه و توسعه و تنوع راههاي ارتباطي ،موضوع ارائه خدمات

قابليتهاي بالقوه بسياري در اين مجتمعها نهفته هست كه ميتوان از

در طول راهها به مسافران و رانندگان دچار دگرگوني اساسي شده و

آنها در جهت نيل به اهداف بزرگتري همچون توسعه و توازن منطقهاي

كميت و كيفيت نيز تغيير
همچنين خدمات موردنياز آنان از نظر تنوعّ ،

بهره برد .از سوي ديگر ،در نظر گرفتن نقشهاي جديد براي اين

كرده است .گسترش چشمگير حملونقل جادهاي در ايران و توسعه

مجتمعها ،ضمن آنكه ميتواند گام مهمي درجهت توسعه پايدار مناطق

شبكه جادهاي كشور از يك طرف و پراكندگي غيراصولي و ناكارآمدي

تلقي شود ،باعث ميشود كه ادامه فعاليت مجتمعهاي خدماتي ـ رفاهي

مكانهاي خدماتي ـ رفاهي موجود در كنار جادهها موجب بروز مشكالت

بينراهي و گسترش دامنه فعايت آنها از نظر اقتصادي توجيهپذير باشد.

عديدهاي براي مسافران و رانندگان شده است .ساالنه ميليونها مسافر

تبعات مثبت احداث اين مجتمعها بهويژه از جنبه گردشگري و نقش

و صدها هزار وسيلهنقليه در شبكه راههاي كشور رفت و

ارزنده آن در توسعه پايدار منطقه ،همراه با تأثيرات مستقيم آن بر مردم

آمد ميكنند ،انبوه مسافران و رانندگان اتوبوسها و

منطقه و رهگذران جادهها تا حدي است كه گاهي نياز است تا نهادهاي

كاميونها به مكانهايي نياز دارند تا بتوانند از خدمات

اجرايي براي احداث مجتمعها و كمك به استقرار فعاليت آنها پيشقدم

موردنياز در طول سفر استفاده كنند .بدين

شوند ،به طوري كه دولت در بند (د) ماده  163قانون برنامه پنجم توسعه

منظور طرح احداث واحدهايي كه بتواند

جمهوري اسالمي وجوهي را براي کمک به احداث مجتمعهاي

با رويكردهاي علمي و كارشناسي اين
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خدماتي ـ رفاهي بينراهي و پايانههاي مسافري اختصاص داده است.

تاريخچه خدمات بينراهي در ايران
ايجاد راه و ساختمانهاي بينراهي در ايران سابقهاي ديرينه دارد.
ايرانيان قديم در راهها و فواصل معين ،مكانها و اقامتگاههايي ايجاد
كرده بودند كه محل توقف و آسايش مسافران و كاروانهاي تجاري
و بازرگاني بوده است .تاريخ حكايت از آن دارد كه بنيانگذار احداث
بناهاي مذكور هخامنشيان بودهاند .در دوره اشكانيان نيز اين بناها
گسترش يافت و توسعه راهها و ايجاد ايستگاههاي بينراهي بهويژه
در مسير تاريخي جاده ابريشم اهميت بااليي پيدا كرد .دوره اسالمي و
قرن پنجم (ه.ق) را ميتوان به عصر شكوفايي هنرهاي اسالمي بهويژه

حق بهرهبرداري اراضي منابع ملي خارج از حريم شهرها به صورت

هنر معماري نام برد كه بنيان گسترش شبكه راههاي تجاري و احداث

قيمتهاي ترجيحي يا رايگان بر اساس سياستهاي مصوب شوراي

كاروانسراهاي متعدد در مسير جادهها و داخل شهرها در اين دوره

اقتصاد با معرفي وزارت راه و شهرسازي اقدام کند.

بوده است و اين امر در دوران مختلف تاريخ ادامه يافت ،اما در عصر
صفوي ايجاد كاروانسراهاي ايران رونقي تازه يافت ،به طوري كه بقاياي

اهداف احداث مجتمعهاي خدماتي ـ رفاهي

كاروانسرايي كه در آن دوره ساخته شده همچنان در كنار جادههاي

از اهداف مهم در احداث مجتمعهاي خدماتي ـ رفاهي بينراهي

ايران پابرجاست.

ميتوان به مواردي ذيل اشاره كرد:
 .1ارائه خدمات متمركز و مناسب

نگاه دولت به احداث مجتمعهاي خدماتي ـ رفاهي

 .2فراهم كردن آسايش بيشتر رانندگان و مسافران

بينراهي در برنامه پنجم توسعه و اهميت پرداخت به آن

 .3جلوگيري از پراكندگي واحدهاي خدماتي در طول جادهها و تمركز

براساس رديف  3بند (د) ماده  163قانون برنامه پنجم توسعه

آنها در يك مكان

جمهوري اسالمي كه دولت را موظف كرده است تا ساز و كارهاي

 .4دسترسي سريع رانندگان و مسافران به خدمات موردنياز

قانوني و الزم به منظور كاهش ساالنه  10درصد ميزان تلفات جاني

 .5كاهش ميزان تصادفات جادهاي و افزايش ضريب ايمني جادهها

ناشي از تصادفات رانندگي در جادههاي كشور در طول برنامه را فراهم

 .6كاهش اتالف وقت رانندگان و مسافران

كند رابطه مستقيمي دارد .از اين رو ،دولت در بند (د) ماده 163

 .7كاهش مزاحمتهاي ترافيكي و روان ساختن ترافيك جادهها

قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي وجوهي را براي کمک به

 .8فراهمسازي امكانات مناسب براي اقامه نماز و گسترش فرهنگ آن

احداث مجتمعهاي خدماتي ـ رفاهي بينراهي و پايانههاي مسافري

 .9ايجاد بستري مناسب جهت اشتغالزايي

اختصاص داده است .بر اساس اين برنامه ،توسعه بخشي از درآمدها
براي کمک به احداث پايانههاي مسافري و باري و مجتمعهاي

بررســي اهــداف تأســيس مجتمعهــاي خدماتــي ـ رفاهــي

خدماتي ـ رفاهي بينراهي پيشبيني شده است .براين اساس ،به

بينراهــي

منظور کمک به تدارک ناوگان حملونقل جادهاي بينشهري و احداث

همانطور كه ميدانيد امروزه تصادفات جادهاي از عمدهترين عوامل

پايانههاي مسافري و باري و مجتمعهاي خدماتي ـ رفاهي بينراهي

مرگ و مير انسانها محسوب شده و هزينههاي زيادي را به جوامع

توسط بخش غيردولتي با اولويت تعاونيها و ايثارگران ،از محل منابع

بشري تحميل ميكند .عوامل مختلفي حوادث رانندگي را بوجود

داخلي شرکتهاي وابسته به وزارت راه و شهرسازي در قالب وجوه

ميآورد كه يكي از مهمترين آنها خطاي انساني است .در حملونقل

اداره شده پرداخت ميشود .در اين موارد و همچنين در مورد ايجاد

جادهاي ،خستگي يكي از اصليترين عوامل خطاي انساني است كه

جايگاههاي عرضه سوخت ،وزارت جهاد کشاورزي نسبت به واگذاري

ميتواند موجب تصادفات مرگبار شود .خستگي به دليل ناشناخته

سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای
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عالوه بر استفاده از غذاي مناسب ،تعميرگاه ،سرويسهاي بهداشتي
و پاركينگ ،امكان استفاده از استراحتگاه مجهز نيز براي توقفهاي
طوالني براي آنان فراهم ميشود .اين موضوع ضمن تأمين امنيت و
رفاه رانندگان ،موجب ايجاد رغبت براي ترانزيت كاال از جادههاي
كشور شده است .متأسفانه استان خراسانشمالي با توجه به موقعيت
جغرافيايي از لحاظ نزديكي به ابتداي ورود به كشورهاي  CISاز طريق
كشور تركمنستان از امكانات توسعهاي اين بخش محروم بوده است و
از مجتمع خدمات بينراهي مناسبي در جهت خدمترساني به ناوگان
بودن و مشكل بودن تشخيص آن به عنوان عامل مؤثر در تصادف،

ترانزيتي محروم ميباشد ،كه ميتوان با تدابير الزم و هماهنگ كردن

كمتر مورد توجه قرار گرفته است .خستگي در اثر عوامل بسيار

دستگاههاي متولي كشوري و استاني اين معضل را در كمترين زمان

گسترده و پيچيدهاي بوجود ميآيد ،به طوري كه بخش زيادي

ممكن مرتفع و از مزاياي آن براي توسعه همهجانبه استان بهره برد.

از تصادفات رانندگي در راههاي كشور به عامل خستگي راننده

وجود اين مجتمعها با ارائه خدمات متعدد و ارزشمند و ساختار زيبا و

بر ميگردد .از عوامل مهم و اساسي در بحث ايجاد خستگي در

مدرن عالوه بر اينكه چشمنواز مسافران در طول راهها ميباشد ،شأن

رانندگان ميتوان نياز به خواب را نام برد ،به طوري كه خواب يك

ملي كشور را نزد گردشگران خارجي حفظ ميكنند .

موضوع انتخابي نيست ،بلكه حياتي و ضروري است .خوابآلودگي
زمان عكسالعمل را (كه يكي از پارامترهاي حياتي براي رانندگي

معيارهــاي مكانيابــي و طراحــي مجتمــع خدماتــي ـ رفاهي

مطمئن ميباشد) تحتتأثير قرار ميدهد ،به طوري كه سرعت انتقال

بينر ا هي

و پردازش اطالعات در مغز نيز در هنگام خوابآلودگي كاهش مييابد.

براي اينكه مجتمعهاي خدماتي ـ رفاهي بينراهي وظيفه و نقش خود

از اين رو تأسيس و بهرهبرداري از استراحتگاههاي بينراهي ميتواند

را بهخوبي ايفا كنند و مورد استقبال قرار گيرند ميبايست معيارهايي

مكاني براي توقف رانندگان و استراحت آنان باشد .از موارد مهم و

براي مكانيابي آنها در نظر گيريم كه در ذيل به اختصار به بخش

حائز اهميت احداث مجتمعهاي بينراهي ميتوان به فراهم آوردن

از آنها ميپردازيم.

آسايش بيشتر رانندگان و مسافران و نيز كاهش ميزان تصادفات

الف) معيار اقتصادي

جادهاي و افزايش ضريب ايمني جادهها در نتيجه كاهش تصادفات

الف )1-تطابق ابعاد مجتمع با ميزان تردد جاده مورد نظر و نيازهاي

جادهاي اشاره كرد .

منطقه
الف )2-تطابق نوع خدمات با نيازهاي رهگذران

گســترش احــداث مجتمعهــاي خدماتــي ـ رفاهــي از

الف )3-توجه به جنبههاي گردشگري منطقه و نياز مسافران و انطباق

نــگاه بينالمللــي

نوع كاال و خدمات مجتمع با توليدات منطقهاي (تا حد امكان).

به لحاظ بينالمللي ايران يكي از مسيرهاي معتبر و مهم ترانزيت

الف )4-توجه به ممنوعيت فعايتهاي موازي در حريم مجتمعها.

كاال بهشمار ميرود و همچنين بخش مهمي از راههاي اصلي كشور

الف )5-توجه به اختصاص مكان عرضه محصوالت كشاورزي و صنايع

در مسير كريدورهاي بينالمللي شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب

محلي آن منطقه.

قرار دارد .همچنين ايران كريدورهاي آسيا را به اروپا و اروپا را به

الف )6-پيشبيني امكانات جهت اسكان موقت حادثهديدگان جادهها

قفقاز و آسياي مركزي متصل ميكند .قرار گرفتن ايران در مسير

و در راهماندگان و امكان تغيير كاربري مجتمعها به پايگاههاي امدادي

اين كريدورها ،گسترش احداث مجتمعهاي خدماتي ـ رفاهي را به

در مناطق حادثهخيز در مواقع بحران.

منزله يك اقدام زيربنايي در حملونقل ضرورت حياتي ميبخشد.

ب) معيار بازرگاني

امروزه با احداث مجتمعهاي خدماتي ـ رفاهي ،رانندگان ترانزيت

ب )1-توجه به نقش مجتمعها به عنوان بازار جديد براي محصوالت
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منطقهاي

ه )5-توجه به مسئله دفن زباله و فاضالب مجتمعها در جهت حفظ

ب )2-توجه به فاصله مجتمع تا مجتمعهاي بعدي از بعد رقابتپذيري

بهداشت بصري جاده

ب )3-توجه به نقش مجتمعها در جهت كاستن از تمركز شهري و

و) معيار زيستمحيطي

همچنين حملونقل مضاعف از روستا به شهر و بالعكس

و )1-توجه به دخالت حداقل انسان در طبيعت ،در طراحي مجتمعها

ج) معيار فرهنگي

و )2-استفاده از شيوه طراحي و عناصر همخوان با محيط طبيعي

ج )1-توجه به نقش مجتمعها در تغيير نگرش مردم منطقه و رهگذران

و )3-در نظر گرفتن فضاي سبز در جهت تلطيف هوا

ج )2-توجه به نقش تبليغي فرهنگي و مذهبي مجتمعها

و )4-مهيا ساختن امكانات تفريحي به منظور استفاده منطقي و

ج )3-توجه به زمينههاي موجود براي استفاده بهينه اوقات فراغت

كنترل شده انسان از طبيعت.

مردم منطقه و زمان استراحت رهگذران .

و )5-توجه به بر هم نزدن نظام طبيعي به ويژه آبهاي زيرزميني و

ج )4-توجه به نقش آموزش همگاني مجتمعها در جهت اعتالي

روزميني و مسئله كنترل سيالب

فرهنگ اجتماعي مردم منطقه و رهگذران باالخص در بحث فرهنگ

و )6-در نظر گرفتن حريم براي توسعه احتمالي و توجه به آثار جنبي

ترافيكي.

آن بر محيطزيست

د) معيار اجتماعي
د )1-توجه به نقش مجتمعها در ايجاد همگرايي و پيوند ملي با توجه

نتيجهگيري

به تسهيل امر سفر

احداث مجتمعهای خدماتی ـ رفاهی سبب افزایش ایمنی سفرهای

د )2-در نظر گرفتن زمينه حضور واحدهاي انتظامي در جهت نظارت

جادهای و فراهم کردن محیطی آرام و مطمئن برای استراحت

بر تردد جادهها به منظور كاهش حوادث و تخلفات جادهاي

استفادهکنندگان از جادهها به شمار میرود که افزایش آنها گذشته از

ه) معيار بصري

فراهم کردن امکان اشتغالزایی در کاهش تصادفات و تلفات نیز تأثیر

ه )1-در نظر گرفتن الزامات زيباسازي راه به كمك مجتمعها و

بهسزایی دارد .مجتمعهای خدماتی ـ رفاهی توسط بخش خصوصی و

تابلوهاي راهنماي مربوطه در عين توجه به مسائل ايمني راه.

با نظارت اداره کل حملونقل و پایانههای هر استان احداث میشود ،كه

ه )2-توجه به جذابيت معماري بنا در جهت شادابي مخاطب و

اين امر معافیت سازندگان از پرداخت هزینههای تغییر کاربری اراضی،

رهگذران.

بخشي از معافيت مالياتي و پرداخت تسهیالت بالعوض برای احداث

ه )3-توجه به ايجاد تنوع منظره توسط مجتمعها براي كاهش خستگي راه.

رمپهای ورودی و خروجی توسط سازمان از جمله حمایتهای این

ه )4-توجه به عدم همجواري مجتمعها با محيطهاي بد منظره مانند

نهاد از بخش خصوصی برای توسعه مجتمعهای خدماتي ـ رفاهی و

گورستان ،ساختمانهاي فرسوده ،محل دفن نخاله ،مركز دفن زباله،

در نتیجه تسهیلسازی روند فعالیت در بخش حملونقل جادهای و

دامداري و رودخانههاي آلوده

توسعه اقتصادی استانها به شمار میرود.
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