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ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد:

ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺎرى اداره ﮐﻞ راﻫﺪارى و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده اى ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ در ﻃﺮح ﻧﻮروز٩۶
اداره �ﻞ راﻫﺪار� و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده ا� ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ� در

ﻃﺮح ﻧﻮروز  ،١٣٩٦اﻓﺰا�ﺶ ا�ﻤﻨ� راه و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ  ،ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ��ﭙﺎرﭼﻪ در ﭘﻬﻨﻪ اﺳﺘﺎن و ﻧﻬﺎ�ﺘﺎ ﺗﻘﻮ�ﺖ ﻣﺸﺘﺮ�
ﻣﺪار� و ﺑﻬﺒﻮد �ﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮ�ﻦ ﻫﺪف ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﺑﺎ ﺳﺎ�ﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ� ﻣﺮﺑﻮط ﭘﻴﮕﻴﺮ� ﻣ� �ﻨﺪ.
ﺟﻌﻔﺮ ﺷﻬﺎﻣﺖ ﻣﺪ�ﺮ �ﻞ راﻫﺪار� و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده ا� اﺳﺘﺎن
ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ا�ﻦ ﻣﻄﻠﺐ از ﺑﺮﮔﺰار� ﺟﻠﺴﺎت ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ� �ﻤﻴﺘﻪ اﺟﺮا��
ا�ﻤﻨ� ﺳﻮاﻧﺢ راﻧﻨﺪﮔ� و ﺗﺼﺎدﻓﺎت اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ر�ﺎﺳﺖ ﻣﻌﺎون ﻋﻤﺮاﻧ�
اﺳﺘﺎﻧﺪار در ﺣﻮزه ا�ﻤﻨ� راه و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :در �ﻨﺎر ﺑﺮﮔﺰار� ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ� و�ﮋه
ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫ� و رؤﺳﺎ� ﭘﺎﺳﮕﺎه ﻫﺎ� ﭘﻠﻴﺲ راه اﺳﺘﺎن و رؤﺳﺎ� ادارات راﻫﺪار� و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﺟﺎده ا� در اﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار و در ﺳﻄﺢ اﺟﺮا�� ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﻢ اﻓﺰا�� و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از اﻣ�ﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد

ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﻬﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ و� �ﻤﻴﺘﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺳﺘﺎد ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻔﺮ اﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ در ��ﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎز� و ﻫﻢ اﻓﺰا��
اﻣ�ﺎﻧﺎت در ﺷﻴﻮه ﻫﺎ� ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درون و ﺑﺮون ﺷﻬﺮ� )ﻓﺮودﮔﺎه –راه آﻫﻦ و ﭘﺎ�ﺎﻧﻪ ﻫﺎ�
ﺟﺎده ا�( ﺗﺸ�ﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ داده و ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻣﻬﻤ� در ا�ﻦ راﺳﺘﺎ ﺗﺼﻮ�ﺐ ﺷﺪ.
*ﺑﺮﮔﺰارى اوﻟﻴﻦ دوره ﻣﺸﺘﺮى ﻣﺪارى
و� اﺿﺎﻓﻪ �ﺮد :ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﺸﺘﺮ� ﻣﺪار� و ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪ� و �ﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت ،ﻧﻴﺰ اوﻟﻴﻦ دوره
ﻣﺸﺘﺮ� ﻣﺪار� در اﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار و ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎﻓﺮ در ﭘﺎ�ﺎﻧﻪ ﻫﺎ� ﻣﺴﺎﻓﺮ� اﺳﺘﺎن اﻃﻼع رﺳﺎﻧ�
و ﺳﺎز و �ﺎر و�ﮋه ﺑﺮا� ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠ� ﻣﺒﺘﻨ� ﺑﺮ ﻓﻨﺎور� اﻃﻼﻋﺎت در اﺳﺘﺎن اﺟﺮا�� ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ و� ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺟﻠﺴﻪ �ﻤﻴﺘﻪ اﺟﺮا�� ا�ﻤﻨ� ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺳﻮاﻧﺢ راﻧﻨﺪﮔ�  ،ﻫﻢ
اﻧﺪ�ﺸ� رؤﺳﺎ� راﻫﺪار� و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده ا� و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن ﭘﻠﻴﺲ راه ﻫﺎ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻤ� در
راه ﻫﺎ� اﺳﺘﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎﺗ� ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و� از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ� ﭘﻴﺶ رو ﺑﻪ ﺗﻘﻮ�ﺖ ﮔﺸﺖ ﻫﺎ� ﻣﺤﺴﻮس و
ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس راﻫﺪار� و ﭘﻠﻴﺲ راه اﺳﺘﺎن در ﻃﻮل ﻣﺤﻮر ﻫﺎ� ﺷﺮ�ﺎﻧ� اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻃﻮل  ٢ﻫﺰارو ٢٨
�ﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺷﺎره �ﺮد و اﻓﺰود :ﺑﻴﺸﺘﺮ�ﻦ ﺗﺮاﻓﻴ� اﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راه ﻫﺎ� ﺷﺮ�ﺎﻧ� اﺳﺖ و ﺑﺮا� ﺗﻘﻮ�ﺖ
ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻴﺰ در راه ﻫﺎ� اﺳﺘﺎن  ٣٤دورﺑﻴﻦ �ﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ ﺛﺎﺑﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ  ٤٥دﺳﺘﮕﺎه
دورﺑﻴﻦ �ﻨﺘﺮل ﺳﺮﻋﺖ دﺳﺘ� ،ﻓﻌﺎل ﺷﺪ.

*ﭘﺎرﮐﻴﻨﮓ وﯾﮋه در راه ﻫﺎى ﮐﻮﯾﺮى

ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺻﻮرت وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮ� ﺑﺮا� اﺗﻮﺑﻮس  ٢٣ﻧﻔﺮ  ،ﻣﻴﻨ� ﺑﻮس

و� اﺣﺪاث ﭘﺎر�ﻴﻨﮓ و�ﮋه و ﻧﻮروزﮔﺎه در ﻃﻮل راه ﻫﺎ� �ﻮ�ﺮ� اﺳﺘﺎن  ،ا�ﺠﺎد ﺗﻮﻗﻔﮕﺎه دارا� روﺷﻨﺎ��

 ١١ﻧﻔﺮ و ﺳﻮار� �ﺮا�ﻪ  ٤ﻧﻔﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .و� اداﻣﻪ داد ً :ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺎﻓﺮ در اﺗﻮﺑﻮس

و ﭘﺮ �ﺮدن ﺧﻼء �ﻤﺒﻮد ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎ و اﺳﺘﺮاﺣﺘﮕﺎه ﻫﺎ� ﻣﻴﺎن راﻫ� ،ﺗﻘﻮ�ﺖ ﺗﻴﻢ ﻫﺎ� اﻣﺪادﺧﻮدرو

زﻣﻴﻨﻪ دارد.و� ﺗﻌﺪاد ﮔﺸﺖ ﻫﺎ� ﻓﻌﺎل ﻣﺴﺘﻤﺮ در ﺣﻮزه راﻫﺪار� اﺳﺘﺎن را  ٢٨ﻣﻮرد ﻋﻨﻮان �ﺮد

و اﻣ�ﺎﻧﺎت اوﻟﻴﻪ در ﺣﺪاﻗﻞ  ٣ﻧﻘﻄﻪ در ﻗﻠﺐ راه ﻫﺎ� �ﻮ�ﺮ� ﺑﺮا� اﺳﺘﺮاﺣﺖ راﻧﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺴﺎﻓﺮان

وﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮدرو��،ﺗﻘﻮ�ﺖ ﮔﺸﺖ ﻫﺎ� راﻫﺪار�،ﺗﻤﺮ�ﺰ ﺑﺮ اﻣ�ﺎﻧﺎت در ﻃﻮل راه ﻫﺎ ﺑﻪ و�ﮋه ﭘﺎ�ﺶ
ﺷﺮا�ﻂ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺧﺪﻣﺎت  ٢٦ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫ� و ﻧﻤﺎز ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ� ﺑﻴﻦ راﻫ� در اﺳﺘﺎن

از ﻣﺘﻮﺳﻂ �ﺸﻮر� �ﻪ  ٢١ﻧﻔﺮ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ �ﻪ ﻧﺸﺎن از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﺎن در ا�ﻦ
و اﻓﺰود:اﺟﺮا� ﮔﺸﺖ ﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ  ١٣اداره ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧ� و ﺳﺘﺎد ﻣﺮ�ﺰ� و  ٢١راﻫﺪارﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم

وﻇﻴﻔﻪ ﻣ� �ﻨﻨﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع  ٣٥٠ﻧﻔﺮ از ﻫﻤ�ﺎران ا�ﻦ اداره �ﻞ در ا�ﺎم ﻃﺮح ﻧﻮروز�  ٩٦ﺑﻪ ﺻﻮرت

در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻴﻢ ﻣﺸﺘﺮ� ﻣﺘﺸ�ﻞ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ� ﻣﺴﺌﻮل در ا�ﻦ ﺣﻮزه و اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت زودﺑﺎزده

ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻴﻔﺖ ﻫﺎ� ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در ا�ﺎم اﺟﺮا� ﻃﺮح ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣ� �ﻨﻨﺪ .

اﻃﻼﻋﺎﺗ� در راﻫﻬﺎ� اﺳﺘﺎن ،آﻣﺎده ﺑﺎش ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﺑﺮا� ﻣﺪاﺧﻼت ﺿﺮور� در ﺻﻮرت

ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﺮد� و �ﻮ�ﺮ ﻧﻮرد� و  ، ...ﻣﺸﺎر�ﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ� راد�ﻮ�� و ﺗﻠﻮ�ﺰ�ﻮﻧ� در اﺳﺘﺎن و ﻣﻌﺮﻓ�

ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺷ�ﺎر ﺳﺎز�  ٢٦ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺮ ﺗﺼﺎدف اﺳﺘﺎﻧ� ،رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ ﺧﻂ �ﺸ� و ﺗﺎﺑﻠﻮ و ﻋﻼ�ﻢ اﺧﻄﺎر� و
ﺑﺮوز ﺑﺤﺮان ﺳﻴﻞ و  ...را از اﻫﻢ اﻗﺪاﻣﺎت در اﺳﺘﺎن اﻋﻼم �ﺮد.و� ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ا�ﻦ �ﻪ در ﻃﺮح ﻧﻮروز�

ﺳﺎل  ٩٦ﺧﺒﺮ ﻫﺎ� ﻣﻬﻤ� در دﺳﺘﻮر �ﺎر ﻗﺮار دارد �ﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮ�ﻦ آن ﻣ� ﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺪم اﻓﺰا�ﺶ

ﻧﺮخ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ در ﻧﻮروز  ٩٦ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰا�ﺶ ﺳﻔﺮﻫﺎ� ��ﺴﺮ ﺧﺎﻟ� اﺷﺎره �ﺮد.

و� ﺗﻤﺮ�ﺰ ﺑﺮ اﻣ�ﺎﻧﺎت و ﺗﺴﻬﻴﻼت در ﻃﻮل راه ﻫﺎ را ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻃﻮﻻﻧ� ﺑﻮدن راﻫﻬﺎ� �ﻮ�ﺮ� ﺿﺮورﺗ�
اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬ�ﺮ ﺑﺮا� اﺳﺘﺎن داﻧﺴﺖ و اﻓﺰود :اﺟﺮا� ﻧﻈﺮﺳﻨﺠ� ﻣﺒﺘﻨ� ﺑﺮ روش ﻫﺎ� ﻧﻮ�ﻦ و ﺑﺎ ﺑﻪ
�ﺎرﮔﻴﺮ� ﻓﻨﺎور� اﻃﻼﻋﺎت در دﺳﺘﻮر �ﺎر اﺳﺖ و در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧ� ٣٠٠٠٥٦١٤١

ﺑﺼﻮرت اﺳﺘﺎﻧ� و  ١٤١ﺑﺼﻮرت ﻣﻠ� در ﻣﺮ�ﺰ ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ راه ﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

و� ﺗﻤﺮ�ﺰ ﺑﺮ ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ ﺳﺮﻋﺖ در راه ﻫﺎ را از د�ﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ� ﭘﻴﺶ رو داﻧﺴﺖ و ﺗﺎ�ﻴﺪ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق
ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﻣﺸﺘﺮ� ﻣﺪار� و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ راﻫﻨﻤﺎ� ﻣﺴﺎﻓﺮ در ﭘﺎ�ﺎﻧﻪ ﻫﺎ� ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮ� را از د�ﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ�
در اﺟﺮا� ﻃﺮح ﻧﻮروز  ٩٦اﻋﻼم �ﺮد.

و� ��ﭙﺎرﭼﮕ� ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درون و ﺑﺮون ﺷﻬﺮ� و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻴﻮه ﻫﺎ� ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎ�� ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺪاد ﺧﻮدرو�� و ﻣﻌﺎ�ﻨﻪ ﻓﻨ� را ﻣﺤﻮر ﺷﺸﻢ و ﺗﻤﺮ�ﺰ در اﻃﻼع

رﺳﺎﻧ� ﺑﺎ �ﻤ� ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕ�  ،ﺻﻨﺎ�ﻊ دﺳﺘ� و ﮔﺮدﺷﮕﺮ� در ﺑﺨﺶ ﻫﺎ� ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮا�
اﺳﺘﺎن را در دﺳﺘﻮر �ﺎر ﻋﻨﻮان �ﺮد.

*ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ٣٠ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮى در اﺳﺘﺎن

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ و� در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺰارو  ٧٠٠ﻧﻔﺮ راﻧﻨﺪه ﺑﺎ  ٦٢٠دﺳﺘﮕﺎه اﻧﻮاع ﺳﻮار� �ﺮا�ﻪ  ،ﻣﻴﻨ� ﺑﻮس
و اﺗﻮﺑﻮس در ﺷﺒ�ﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ اﺳﺘﺎن در ﻗﺎﻟﺐ  ٣٠ﺷﺮ�ﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮ� در اﺳﺘﺎن ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ.

و� ﺗﻬﻴﻪ اﭘﻠﻴ�ﻴﺸﻦ ﺟﺎﻣﻊ ،ﭼﺎپ ﺑﺮوﺷﻮر ﻣﻌﺮﻓ� ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎ� ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺎر�ﺨ� ،
ا�ﻦ اﻣﺎ�ﻦ در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫﺎ� ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫ� ﺑﻴﻦ راﻫ� اﺳﺘﺎن را از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻤﻬﻴﺪات در ا�ﻦ ﺣﻮزه

اﻃﻼع رﺳﺎﻧ� ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎ� ﮔﺮدﺷﮕﺮ� اﺳﺘﺎن ﺑﺮﺷﻤﺮد.

و� درﺑﺎره ﻧﺤﻮه ﻫﻤ�ﺎر� ﺑﺎ ﭘﻠﻴﺲ راه اﺳﺘﺎن و آﻣﺎر ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻧﻮروز�  ٩٥ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل
راﻫﺪار� ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده ا� اﺳﺘﺎن ﻫﺎ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺷﺘﺮا�  ،ﻣﻬﻢ ﺗﺮ�ﻦ ﻣﺎﻣﻮر�ﺖ راﻫﺪار� و
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎ ﭘﻠﻴﺲ راه ﻫﺎ در ﺣﻮزه ا�ﻤﻨ� و ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺪ�ﺮ�ﺖ راه ﻫﺎ و ﺗﺮاﻓﻴ� ،ﺳﻄﺢ ﻫﻤ�ﺎر� ﻫﺎ

ﺑﻪ ﻧﺤﻮ �ﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪ ا� ارﺗﻘﺎء �ﺎﻓﺘﻪ �ﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣ� ﺗﻮان ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰار� ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕ� و�ﮋه در ﻗﺎﻟﺐ

ﻫﻢ اﻧﺪ�ﺸ� در ارﺗﻘﺎء ا�ﻤﻨ� راه و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎ ﭘﻠﻴﺲ راه اﺳﺘﺎن ،ﺗﻌﺎﻣﻞ در ﺗﻬﻴﻪ و اﺟﺮا� ﻃﺮح

ﻋﻤﻠﻴﺎﺗ� ا�ﻤﻨ� راه و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در ﻫﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ...اﺷﺎره �ﺮد.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ و� ﻃ� ﺳﺎﻟﻴﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮا�ﻂ ﺧﺎص ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮا�� و ﻣﺤﺪود�ﺖ ﻫﺎ� ز�ﺎد
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ر�ﻠ�  ،در ﻋﻤﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﺎده ا� از داﺷﺘﻦ رﻗﻴﺐ ﺟﺪ� و اﻟﮕﻮ� ﻣﻨﺎﺳﺐ در داﺧﻞ

�ﺸﻮر ﻣﺤﺮوم ﺑﻮده و ا�ﻨﻮن ﺑﺎ رﻓﻊ ﺗﺪر�ﺠ� ﻣﻮاﻧﻊ و ﻧﻮ�ﺪ ﺷ�ﻮﻓﺎ�� ﺷﻴﻮه ﻫﺎ� ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ،
ﺗﺤﻮل در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣ� ﺟﺎده ا� در راﺳﺘﺎ� ﻣﺸﺘﺮ� ﻣﺪار� و ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪ� در
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ �ﻌﻨ� ﺣﻖ ا�ﻤﻨ� ،ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ،ﺣﻖ دﺳﺘﺮﺳ� داﺷﺘﻦ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت درﺳﺖ و ﻧﻬﺎ�ﺘ ًﺎ رﻓﺎه

و رﺿﺎ�ﺖ ،ﺿﺮورت ﺗﺤﻮل در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣ� ﺑﻴﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن د�ﮕﺮ� ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ .

و� در ﭘﺎ�ﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮارﺳﻴﺪن ﻧﻮروز اﻓﺰود  :ﻃﺮح ﻧﻮروز� از اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺟﺎر� ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺴﺌﻮﻻن

اﺳﺘﺎﻧ� ﺑﺎ رژه ﻣﻮﺗﻮر� در اﺳﺘﺎن ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﺗﺎ  ١٥ﻓﺮورد�ﻦ ﻣﺎه ٩٦اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ �ﺎﻓﺖ.

ﮔﺰارش و�ﮋه

 /٩٥٣٦٦٢٣٧ج

 /٩٥٢٢٠١٤٠ج

آﮔﻬﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﭘﻴﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
در دو ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻤﻪ اى و درﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر

ﺟﻬﺖ �ﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧ�

ا�ﻨﺘﺮﻧﺘ� ذ�ﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎ�ﻴﺪ

WWW.ESTEKHDAMI.TAMIN.IR

 /٩٥٠٢٣٣٣٤ج

ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ  ٩٥/١٢/٢٤ﺗﺎ دوﺷﻨﺒﻪ ٩٥/١٢/٣٠

ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻤﻪ ا� ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ� :

 /٩٥٠٢٣٧٨٤ج

�ﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮر ادار� – �ﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻮر ﺑﻴﻤﻪ – �ﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻦ آور�
اﻃﻼﻋﺎت

ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺨﺶ درﻣﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ� :

ﭘﺰﺷ� ﻣﺘﺨﺼﺺ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎ� اﻃﻔﺎل  ،داﺧﻠ�  ،راد�ﻮﻟﻮژ�  ،ﺟﺮاﺣ�

ﻋﻤﻮﻣ�  ،ﻗﻠﺐ و ﻋﺮوق – ﭘﺰﺷ� ﻋﻤﻮﻣ� – دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷ�

ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ – �ﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨﺎور� اﻃﻼﻋﺎت – �ﺎرﺷﻨﺎس

ﭘﺮﺳﺘﺎر� � -ﺎرﺷﻨﺎس ﻓﻨ� و ﻣﻬﻨﺪﺳ� – �ﺎرﺷﻨﺎس ﭘﺮﺗﻮ ﺷﻨﺎﺳ�

�ﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺎﻣﺎ�� – ﻣﺘﺼﺪ� ﺧﺪﻣﺎت دارو�� – ﻣﺘﺼﺪ� ﺧﺪﻣﺎت ادار�
– ﻣﺘﺼﺪ� ﭘﺬ�ﺮش و اﻃﻼﻋﺎت

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اداره ﮐﻞ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ درﻣﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ

 /٩٥٣٦٦١٠٨ج

ﭘﺬﯾﺮش ﭘﻴﻤﺎﻧﮑﺎر آﮔﻬﯽ در ﺷﻬﺮ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ

دﻓﺘﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ� روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن دﻓﺘﺮ ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ در ﻧﻈﺮ دارد ﺟﻬﺖ ﺟﺬب آﮔﻬ� روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ�
ﺧﺮاﺳﺎن و ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ� ﺳﺎل  ٩٦اﻗﺪام ﺑﻪ ﭘﺬ�ﺮش ﭘﻴﻤﺎﻧ�ﺎر آﮔﻬ� در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ
ﺑﻴﺮﺟﻨﺪﺑﺎ ﺷﺮا�ﻂ ذ�ﻞ ﻧﻤﺎ�ﺪ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎنواﺟﺪﺷﺮا�ﻂﻣ�ﺗﻮاﻧﻨﺪﺟﻬﺖ�ﺴﺐاﻃﻼﻋﺎتﺑﻴﺸﺘﺮﺑﺎﺷﻤﺎرهﺗﻠﻔﻦ٣٢٤٤١٨٩٠
ﺗﻤﺎس و رزوﻣﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ آدرس :ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ ﺑﻴﺴﺖ ﻣﺘﺮ� ﺳﻮم ﺷﺮﻗ� ﻣﺪرس-ﺟﻨﺐ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺣﺞ وز�ﺎرت ﺷﻤﺎره  ٤٣دﻓﺘﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ� روز ﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑ� ارﺳﺎل ﻧﻤﺎ�ﻨﺪ.

ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم:

-١ﻣﮑﺎن و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻨﺎﺳﺐ

 -٢ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎرﻣﻔﻴﺪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت

-٣ﺗﺮ ﺟﻴﺤﺎ ﻛﺎﻧﻮن ﻫﺎى ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ در او ﻟﻮﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﺳﺮ ﭘﺮﺳﺘﯽ روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮاﺳﺎن در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ

 /٩٥٣٦٦٣١٠ش

