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 دوم
نوبت آگهى مناقصه يك مرحله اى  شماره 97/4 

منطقه گيالن 

شركت مخابرات ايران ((مديريت منطقه گيالن))  

نام دستگاه مناقصه گذار: شركت مخابرات ايران ((مديريت منطقه گيالن))

آدرس دستگاه مناقصه گذار: رشت- گلسار- ساختمان مركزى مديريت مخابرات منطقه گيالن- طبقه سوم- واحد قرادادها 

موضوع مناقصه : نگهدارى و پاسخگويى و ثبت اطالعات مشاغل و مهارتها در 118 استان گيالن 

از كليه اشخاص حقوقى واجد شرايط (داشتن رتبه و صالحيت پيمانكارى معتبر –تجربه و حسن سابقه- امكانات و تجهيزات فنى و مالى و پشتيبانى) دعوت بعمل مى آيد با ارايه 

معرفينامه معتبر جهت خريد اسناد به آدرس مذكور مراجعه نمايند. 

آخرين تاريخ فروش اسناد مناقصه : روز سه شنبه مورخ 97/04/05 ساعت 14:00 

سپرده شركت در مناقصه: بمبلغ 1/200/000/000 ريال بصورت چك بانكى رمزدار و يا ضمانتنامه بانكى در وجه شركت مخابرات ايران. 

هزينه خريد اسناد : مبلغ 200/000 ريال واريز به شماره حساب سپهر 0102521606005 نزد بانك صادرات بنام مخابرات منطقه گيالن 

مدت  زمان و مبلغ برآورد اوليه: 3 سال شمسى و بمبلغ 30/000/000/000  ريال 

تاريخ و مكان تحويل پاكات : تا پايان وقت ادارى روز شنبه مورخ 97/04/16 تحويل به دبيرخانه 

تاريخ ، زمان و مكان بازگشائى پاكات : روز يكشنبه مورخ 97/04/17 از ساعت 14:00 عصر در اطاق كنفرانس مخابرات منطقه گيالن بازگشائى و پس از رويت و تائيد سپرده هاى 

شركت در مناقصه براى بررسى و ارزيابى فنى ، مالى ، بازرگانى و تعيين صالحيت شركت كنندگان مراتب به كميته فنى بازرگانى ارجاع ميگردد. 

حد نصاب بازگشائى پاكات مناقصه : حداقل 2 پاكت رسيده 

ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است

توجه :  به پيشنهادات فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و فاقد سپرده  و مدارك شركت در مناقصه و پيشنهاداتى كه بعد از انقضاء مدت مقرر در آگهى واصل شود ترتيب اثر داده 

نخواهد شد .

حضور نماينده تام االختيار شركت با ارايه معرفينامه معتبر در جلسه بازگشايى پاكات پيشنهاد قيمت بالمانع ميباشد بديهى است مخابرات منطقه گيالن در رد يك يا كليه 

پيشنهادات رسيده مختار خواهد بود. 
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از افتتاح بيمارستان  معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي لرستان 
روانپزشكي مهر خرم آباد ظرف يك ماه آينده خبر داد.

دكتر عباس پزشكي در جمع خبرنگاران، گفت: اين بيمارستان با ظرفيت 100 

تخت طي ماه آينده در منطقه پرديس كمالوند به بهره برداري خواهد رسيد. 

وي عنوان كرد: در اين بيمارستان متخصصين روانپزشكي به طور تخصصي 

كار درمان بيماران اعصاب و روان را انجام خواهند داد. 

دكتر پزشكي خاطرنشان كرد: در اين بيمارستان تخصصي بخش مردان، 

كامال  به صورت  درماني  اقدامات  و  دارد  وجود  اطفال  بخش  و  زنان  بخش 

تخصصي صورت خواهد گرفت.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي لرستان همچنين گفت: با افتتاح اين 

بيمارستان صد تخت تخصصي اعصاب و روان به بخش درمان استان اضافه 

خواهد شد كه بار عمده اي را از مشكالت بيماران مرتفع خواهد نمود.همه 

مراكز تشخيصى سونوگرافى موظف به ارائه خدمات هستند

مراكز  همه  گفت:  ادامه   در  لرستان  پزشكى  علوم  دانشگاه  درمان  معاون 

ارائه به  موظف  استان  اين  دولتى  و  خصوصى  سونوگرافى   تشخيصى 

 خدمات هستند.

پزشكى بيان كرد: كليه مراكز تشخيصى سونوگرافى اعم از دولتى و خصوصى 

موظف هستند درخواست هاى بيماران را كه توسط پزشكان نوشته مى شود 

انجام دهند.

وى در بخش ديگرى از سخنانش اعالم كرد: بيشترين مشكل بيماران در 

خصوص امتناع بعضى از مراكز تشخيصى در مورد انجام سونوگرافى توده 

سينه خانم هاست كه با توجه به اعالم تعرفه ها از سوى مديريت نظارت بر 

درمان دانشگاه هيچ مركزى حق ندارد از انجام امور تشخيصى اين بيماران 

امتناع ورزد.

تخلف  گونه  هر  مشاهده  صورت  در  كرد:  تصريح  دانشگاه  درمان  معاون 

پزشكى شهروندان لرستانى مى تواند به مديريت نظارت بر درمان دانشگاه 

مراجعه و طرح شكايت نمايند.

ضرورت تكميل تست هاي غربالگري مادران باردار توسط كارشناسان 
سالمت روان

 كميته ي كاهش مرگ و مير مادران باردار دانشگاه علوم پزشكي لرستان 

 با رويكرد حضور بيشتر كارشناسان سالمت روان و روانشناسي باليني در

 طرح هاي غربالگري زمان بارداري و پس از آن برگزار شد.

در اين كميته كه به رياست دكتر ساكي برگزار شد، معاونين توسعه، درمان 

و آموزش دانشگاه، روساي شبكه هاي بهداشت و درمان و بيمارستانها و 

همچنين متخصصين و كارشناسان حضور داشتند.

توزيع  در  شهرستانها  بندي  اولويت  جمله  از  مواردي  بر  كميته  اين  در 

ترخيص،  از  قبل  زنان  رواني  تغييرات  آموزش  روانپزشكي،  متخصصين 

تسهيل در نوبت دهي مادران باردار ارجاعي به كلينيك هاي روانپزشكي، 

 وجود رابط مادران پرخطر در بيمارستانهاي اعصاب و روان و همچنين تكميل

  فرم هاي غربالگري سالمت روان مادران باردار توسط كارشناسان سالمت روان

 تأكيد شد. رئيس دانشگاه علوم پزشكي لرستان در اين كميته بر اجراي دقيق، 

كارشناسي و مستمر برنامه ي آموزش سالمت روان براي بهورزان و كارشناسان 

 و بسط اين موضوع در تمامي مراكز و واحدهاي ارائه خدمات سالمت استان 

تأكيد كرد. 

بايد روان  سالمت  و  مددكاري  سيستم  كرد:  عنوان  ساكي   دكتر 

 پيگيري هاي الزم را در خصوص مادران پرخطر حتي بعد از زايمان داشته باشند. 

 وي همچنين خواستار تشكيل پرونده هاي الكترونيك براي مادران باردار و

 پايش هاي مستمر كارشناسان سالمت روان از موارد پرخطر شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي لرستان عنوان كرد
بيمارستان روانپزشكي مهر خرم آباد افتتاح مي شود
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عقد 2751 فقره تسهيالت احداث مسكن 
روستايى در استان گلستان

ــرح  ــهيالت ط ــان تس ــراداد متقاضي ــداد عقدق تع
ــتايى به 2751  ــازى مسكن روس ــازى و بهس  ويژه نوس
فقره رسيد. ايشان با ابراز خرسندى از مشاركت روستاييان 
در طرح نوسازى و بهسازى مسكن روستايى خاطر نشان 
ــره عقد قرارداد  ــاهد تعداد 2751 فق ــرد هم اكنون ش ك
ــهيالت طرح ويژه از  ــط 7 بانك پرداخت كننده تس توس
ــتيم و انتظار مى رود در راستاى  ــال 95 هس سهميه س
عملياتى شدن دستور استاندار محترم در خصوص نحوه 
اخذ تضامين بانكى از متقاضيان تسهيالت، هر چه سريعتر 
پرونده هاى 978 متقاضى ديگر معرفى شده به بانك نيز 
تعيين تكليف گردد و با رونق چرخه توليد مسكن مقاوم 
ــتاييان و هم استانى هاى  ــاهد حفظ جان و مال روس ش
عزيز در اثر وقوع زلزله و ديگر بالياى احتمالى باشيم. الزم 
ــهيالت قرض الحسنه طرح ويژه با مبالغ  بذكر است تس
 180 و 200 ميليون ريال از طريق 7 بانك عامل ، بدون

ــزد 5 درصد و  ــى، با كارم ــذارى و نوبت ده ــپرده گ  س
بازپرداخت 15 ساله پرداخت مى گردد 

 مهندس منصور يـزدى زاده مديرعامل 
ذوب آهن اصفهان شد

طى جلسه اى با حضور مسئولين هلدينگ شستا و 
اعضاء هيات مديره ذوب آهن اصفهان  ، مهندس منصور 
يزدى زاده به عنوان مديرعامل ذوب آهن اصفهان منصوب 
ــه از زحمات مهندس احمد صادقى  ــد . در اين جلس ش
مديرعامل سابق اين مجتمع عظيم صنعتى تقدير گرديد.  
ــهريور  ــت مهندس يزدى زاده كه از ش ــايان  ذكر  اس ش
سال گذشته به عنوان مديرعامل شركت ملى فوالد ايران 
ــال 73 در ذوب آهن اصفهان  ــود ، از س ــت مى نم فعالي
سمت هايى چون عضو هيات مديره ، معاون برنامه ريزى 
و توسعه ، معاون بازاريابى و فروش ، مديرفروش داخلى و...  
را تجربه نموده است .  وى در شكل گيرى بورس كاالى 
ايران و همچنين اجراى پروژه ريل ملى ذوب آهن نقش 

مهمى ايفا كرده است.

 اقدامات پيشگيرانه براى جلوگيرى از 
آتش سوزى جنگل ها" در شهرستان تالش

ــى اداره كل منابع طبيعى  ــزارش روابط عموم به گ
ــتان گيالن، دوره آموزشى تحت عنوان  و آبخيزدارى اس
ــوزى ــگيرانه براى جلوگيرى از آتش س ــات پيش "" اقدام

 جنگل ها" در شهرستان تالش برگزار گرديد.
در اين دوره آموزشى كه به همت اداره منابع طبيعى 
ــكارى اداره كل  ــتان تالش و با هم و آبخيزدارى شهرس
منابع طبيعى و آبخيزدارى استان گيالن و دعوت از جمع 
ــوراى اسالمى،  كثيرى از همياران طبيعت، دهياران و ش
ــد، نحوه همكارى و  ــكيل ش مجريان و بهره برداران تش
روشهاى اطفاء حريق جنگل ها توسط كارشناسان خبره 

منابع طبيعى آموزش داده شد.

ــلميناخبار لمس حجت االسالم وا سيد ابراهيم رئيسى در ديدار با  مـشـهـد
جمعى از هنرمندان در تاالر واليت حرم مطهر رضوى، 
با بيان اينكه هنر؛ منبرى اثرگذار براى انتقال ارزش هاى 
ــت، اظهار داشت: آستان قدس  ــالمى و انقالبى اس اس
رضوى براى ايفاى رسالت هاى عظيم فرهنگى و تبليغى 
خود نيازمند روش هاى مختلف انتقال مفاهيم است كه 

يكى از اثرگذارترين آن ها «هنر» است.
ــدان عرصه هاى مختلف  ــزود: نقش هنرمن وى اف
ــالمى   هنرى در تبيين  مفاهيم  و ارزش  هاى  واالى  اس

براى جامعه  انسانى بسيار با اهميت است.
ــرى با تأكيد بر اينكه  عضو مجلس خبرگان رهب
توليد آثار هنرى با مضامين اسالمى و تربيتى در پرورش 
ــبك زندگى اسالمى براى جامعه  صحيح و تعميق س
بسيار مؤثر است، تصريح كرد: اتاق فكر مستندسازى، 
فيلم سازى و معمارى در آستان قدس رضوى با استفاده 
از تجربيات و عضويت جمعى از متخصصان و هنرمندان 
ــود تا ضمن حمايت از اين هنرها، بسترى  تشكيل ش

مناسب براى فعاليت هدفمند در جهت خلق آثار فاخر 
و مرتبط با رسالت هاى آستان قدس رضوى باشد. وى 
ــى به  ــى را در عمق بخش هنرهاى تصويرى و نمايش
باورهاى دينى نسل جوان كشور بسيار تأثيرگذار دانست 
و خاطرنشان كرد: نبايد به هر قيمتى به دنبال جذب 
مخاطب بود، نبايد براى جذب مخاطب، نگاه سكوالر 
را به هنر وارد كرد، مزيت هنر اسالمى در حق گرايى و 
انطباق آن با فطرت انسان هاست. وى ادامه داد: گاهى 
در قالب يك اثر هنرى مفاهيم عالى و فاخرى منتقل و 
بر جان مخاطب مى نشيند كه شايد ده ها تريبون قادر 

به انتقال آن ها نباشند.
ــيس و  ــدس رضوى تأس ــتان ق ــزود: آس  وى اف

فعال كردن مؤسسه هنرى با حضور هنرمندان متعهد و 
فرهيخته را يكى از مأموريت هاى خود مى داند.

ــتان قدس رضوى با بيان اينكه مشهد  توليت آس
ــاى بالفعل و  ــوزه هنر داراى ظرفيت ه ــدس در ح مق
ــت، تصريح كرد: ظرفيت بالفعل، هنرمندان  بالقوه اس
برجسته اين شهر و ظرفيت بالقوه آن تمام هنرمندان و 
فرهيختگانى در سراسر عالم هستند كه به اين مضجع 
منور عشق و ارادت داشته و براى خدمتگذارى به آستان 

نورانى حضرت رضا(ع) آماده هستند.
ــترى فراهم شود  ــان كرد: بايد بس وى خاطرنش
ــه حضرت رضا(ع) بتوانند  تا تمام هنرمندان دلداده ب
ــوار بارگاه نورانى ــى و هنرى خود را در ج  آثار فرهنگ

 ثامن الحجج(ع) به ظهور و بروز برسانند.
ــى ادامه داد: به  حجت االسالم والمسلمين رئيس
دنبال فعال كردن دانشگاه هنر رضوى در مشهد مقدس 
هستيم؛ در كشور دانشگاه هاى هنر بسيارى وجود دارد 
اما دانشگاه هنر با پسوند رضوى اقتضائات و الزاماتى را 

دارد كه اين دانشگاه بايد از آن برخوردار باشد.
وى افزود: در نخستين گام نسبت به تشكيل رشته 
هنر در دانشگاه بين المللى امام رضا(ع) تأكيد داريم چرا 
كه موضوع توجه به هنر آن هم در پرتوى مضجع نورانى 
حضرت رضا(ع) با ظرفيت هاى فراوان بالفعل و بالقوه اى 

كه مشهد مقدس دارد، بسيار با اهميت است.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه 
ــايه خورشيد» تنها حركتى مقطعى در  طرح «زير س
دهه كرامت نيست، گفت: بايد اين طرح به صورت يك 
پروسه و جريان فرهنگى تعريف شود نه پروژه كه براى 
تحقق اين مهم نيازمند اتاق فكرى در اين رابطه هستيم. 
وى ادامه داد: مشهد مقدس بهترين بستر و زمينه براى 
ارائه سوغات فرهنگى و هنرى است كه مى تواند ضمن 

ــم عالى ايرانى- ــت از هنرمندان داخلى، مفاهي حماي
اسالمى را به جامعه منتقل كند.

توليت آستان قدس رضوى تأكيد كرد: راه اندازى 
ــبكه بين المللى امام رضا(ع) را امرى ضرورى و الزم  ش
ــبكه روزانه چند ساعت پخش  مى دانيم، اكنون اين ش
ــاعت افزايش يابد، البته  ــه دارد كه بايد به 12 س برنام
ــبكه بسيار  موضوع توليد آثار فاخر هنرى براى اين ش
با اهميت است. وى تصريح كرد: نبايد به هر قيمتى به 
دنبال جذب مخاطب بود، نبايد براى جذب مخاطب، 
نگاه سكوالر را به هنر وارد كرد، مزيت هنر اسالمى در 
حق گرايى، انطباق آن با فطرت انسان ها و اتصال آن به 

انوار نورانى حضرات معصومين(ع) است.
عضو مجلس خبرگان رهبرى با بيان اينكه آميخته 
ــالمى است،  بودن هنر با حكمت از مزيت هاى هنر اس
ــالمى حكمت آميز و حكمت آموز بوده  گفت: هنر اس
و اين مزيت هنرماست. وى تأكيد كرد: امروز فرصت ها 
ــده و توليد محتواى هنرى با زمان كم براى  اندك ش

مخاطبان بسيار با اهميت است.

دانشگاه هنر رضوى تأسيس مى شود

 266 پروژه آبرسانى روستايى گيالن
 در سال جارى در دست اجراست 

ــن و تقويت آب  266 پروژه تامي ــتايى گيالن در سال گـيـــالن شرب روس
ــركت ش ــت.مديرعامل  اجراس ــت  دس در  ــارى   ج
ــالن صبح امروز با اعالم  ــتايى گي  آب و فاضالب روس
ــار براى  ــارد تومان اعتب ــت: 152 ميلي ــن خبر گف اي
ــده كه تاكنون 70  اجراى اين تعداد پروژه مصوب ش

ــت. ميليارد تومان تخصيص يافته اس
ــردارى كامل از  ــى رنج ور افزود: با بهره ب محبعل
اين پروژه ها 85 هزار خانوار در 450 روستاى استان 
ــب آب آشاميدنى برخوردار  از كمّيت و كيفيت مناس

مى شوند.
ــانى به اين روستاها 1100  وى گفت: براى آبرس
ــذارى خطوط انتقال و توزيع در حال  كيلومتر لوله گ

اجراست.
ــال جارى با توجه به  وى تصريح كرد: تا پايان س
ــزان اعتبارى كه تخصيص مى يابد، تعدادى از اين  مي
ــند كه تالش ما بر  ــا به بهره بردارى مى رس پروژه ه
ــت بين 2 الى 3 درصد به شاخص بهره مندى  آن اس

روستاهاى گيالن از نعمت آب شرب افزوده شود. 
ــج ور، با بيان اينكه در زمان حاضر 286 هزار و  رن
ــترك روستايى استان از خدمات شركت آب  668 مش
و فاضالب روستايى برخوردارند، افزود: گيالن داراى 2 
هزار و 571 روستاست كه از اين تعداد ، هزار و 781 
روستا از آب آشاميدنى سالم و بهداشتى برخوردارند. 
به گفته وى؛ آب شرب اين روستاها توسط 402 حلقه 

چاه و 551 دهنه چشمه در حال تامين است.
وى ادامه داد: طول خطوط آبرسانى اين روستاها 
ــره و تعديل  ــر و حجم مخازن ذخي ــزار كيلومت 22 ه

فشار هم 141 هزار مترمكعب است. 

برگزارى جلسه بررسى راهكارهاى كاهش 
مصرف انرژى نفت و گاز مسجدسليمان

ــى راهكارهاى بهينه  جلسه بررس ــازى و كاهش مصرف انرژى در اهـــواز س
ــليمان ــت و گاز مسجدس ــردارى نف ــره ب ــركت به  ش

  برگزار شد .
ــركت بهره بردارى نفت  به گزارش روابط عمومى ش
ــالن جلسات  ــه در س ــليمان ، اين جلس و گاز مسجدس
ــتان  ــا و سرپرس  اداره مركزى  و با حضور مديران ، روس
ــدس قباد ناصرى  ــت مهن بخش هاى مختلف و با رياس

مديرعامل اين شركت برگزار گرديد .
ــت و گاز  ــردارى نف ــره ب ــركت به ــل ش مديرعام
مسجدسليمان با اشاره به بخشنامه استاندارى خوزستان 
ــاعات فعاليت هاى ادارى بمنظور  در خصوص كاهش س
صرفه جويى در مصرف انرژى گفت : بارش هاى كم باران 
ــال آبى امسال مشكالت بسيارى را در بحث تأمين  در س
انرژى بوجود مى آورد كه الزم است تمهيدات شايسته اى 

در خصوص آن انديشيده شود .
مهندس قباد ناصرى افزود : با توجه به گرماى شديد 
تابستان و مشكالت ناشى از احتمال قطع برق مى بايست 
ــرق اقدامات فورى  ــه جويى مصرف ب ــوص صرف در خص
ــازى  ــا صورت پذيرد . وى با تأكيد بر بهينه س و كارگش
مصرف انرژى و ترويج آن در سطح تمامى كاركنان و حتى 
ــازى مصرف  ــواده ها گفت : اعتقاد دارم كه بهينه س خان
انرژى مى بايست بعنوان يك فرهنگ و بخشى از زندگى 
ــود و براى نهادينه شدن اين فرهنگ  روزمره ما تلقى ش
تالش مضاعف داشته باشيم . وى ادامه داد : بهينه سازى 
مصرف انرژى كار يك شخص يا يك واحد خاص نيست 
ــت در اين زمينه داراى حس  و همه كاركنان مى بايس
ــند و در خصوص كاهش مصرف انرژى  مسئوليت باش

همكارى الزم را داشته باشند .

انتخاب معاون بهداشتى دانشگاه به عنوان 
برگزيده دوره جايزه استاد مصداقى نيا 

به گزارش روابط عمومى دانشگاه  ــمنان، سـمـنـان ــتان س ــكى اس علوم پزش
دكتر جعفر جندقى معاون بهداشتى دانشگاه موفق به 

كسب جايزه استاد مصداقى نيا شد.
جايزه استاد مصداقى نيا با هدف توسعه بهداشت 
عمومى كشور، جلب توجه به اهميت و جايگاه بهداشت 
ــويق فعاليت هاى اجتماعى در گسترش  عمومى و تش
بهداشت و پيش گيرى از بيمارى ها هر ساله به افراد، 
ــات و يا طرح هاى تاثير گذار در جهت ارتقاى  موسس

بهداشت عمومى در كشور اهدا مى شود.
ــكده  ــته دانش ــتاد برجس ــر مصداقى نيا اس دكت
ــب جايزه  ــت پس از اخذ جايزه دكتر لى و كس بهداش
ــان در  ــه پاس يك عمر خدمات ارزنده ايش ويژه كه ب
ــازمان حهانى  ــط س ــت عمومى توس ــعه بهداش توس
بهداشت اهدا گرديده، بخش قابل توجهى از اين جايزه 
را سخاوتمندانه در اختيار دانشكده بهداشت قرار دادند 
كه با عنوان "جايزه دكتر مصداقى نيا" به پژوهشگران 
ــالمت جامعه ــت وس ــته عرصه بهداش  موفق و برجس

 تعلق مى گيرد.
ــات و يا  ــراد، موسس ــاله به اف ــزه هر س ــن جاي  اي
طرح هايى تعلق مى گيرد كه در حيطه هاى آموزشى، 
ــذارى جدى و قابل توجه  ــى يا اجرايى تاثير گ پژوهش
ــور داشته  ــت عمومى در كش در جهت ارتقاى بهداش
باشد. دبيرخانه اين جايزه، دانشكده بهداشت دانشگاه 
ــكى تهران بوده و طى فرآيندهاى مشخص  علوم پزش
ــه جايزه به افراد و  ــنامه هر ساله تا س ــده در اساس ش
موسسات منتخب تعلق خواهد گرفت و از سال 1397 
ــمى كه به مناسبت سالروز تاسيس دانشكده  در مراس
بهداشت برگزار مى شود به برگزيدگان اعطا مى شود.

 بازرسى از شركت هاى حمل و نقل
 در قزوين افزايش مى يابد

ــداى و حمل و نقل  جاده اى استان قزوين از افزايش قـزويـــن مديركل راه
ــى شركت ها و موسسات حمل و نقلى  نظارت و بازرس

در سال جارى خبر داد.
افشين پيرنون اظهار كرد: با توجه به اهميت امروزه 
ــور مى توان با اعمال  ــطح كش حوزه حمل و نقل در س
ــتر ناوگان حمل و نقل جاده اى  نظارت و بازرسى بيش
ــوانح و حوادث رانندگى و همچنين  ــاهد كاهش س ش

افزايش سالمت رانندگان و كاال در محورها بود.
ــاى ابالغى از  ــت ه ــا توجه به سياس ــزود: ب وى اف
ــازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى طى  ــوى س س
ــتمر بر عملكرد  ــوص نظارت مس ــال جارى در خص س
ــركت ها و موسسات ــيدگى به موقع تخلفات ش  و رس
ــزايى در  ــاده اى مى تواند كمك بس ــل و نقل ج  حم

كاهش ميزان تخلفات حمل و نقل كند.
ــتان  ــركل راهداى و حمل و نقل جاده اى اس مدي
ــيدگى  ــورد توجه و رس ــوص موارد م ــن در خص قزوي
 بازرسان اين اداره كل بيان كرد: اخذ كميسيون اضافى 
شركت ها و موسسات حمل و نقل جاده اى از رانندگان، 
ــئوليت پذيرى شركت ها و موسسات حمل و  عدم مس
نقل جاده اى در خصوص پرداخت كامل هزينه كرايه به 
راننده در مقصد حمل و سو استفاده از كارت هوشمند 
ــيدگى توسط بازرسان اداره  رانندگان از موراد مورد رس

كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان است.
ــاى  ه ــركت  ش ــا  ب ــورد  برخ ــوص  در خص  وى 
حمل و نقلى متخلف گفت: شركت ها و موسسات حمل 
ــيدگى  ــوند براى رس ــى كه مرتكب تخلف مى ش و نقل
ــكام الزم  ــده اح ــاده 12 ارجاع ش ــيون م ــه كميس  ب

صادر مى شود.


