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الطرق و النقل تسجل  111مخالفة في  3شهور

النقل توقع اتفاقية شراكة مع علم

الطرق و النقل تسجل  111مخالفة في  3شهور

سجلت اإلدارة العامة للطرق والنقل بمنطقة الجوف ”  ” 111مخالفة على مخالفي أنشطتها المختلفة في
مجال النقل  ،بلغت قيمتها “ ”191ألف لاير خالل الثالثة أشهر الماضية .وأوضح مدير عام الطرق والنقل
بمنطقة الجوف المهندس ماجد الشمري أن هذه المخالفات شملت مكاتب تأجير السيارات وأنشطة نقل
المعلمات وكذلك نقل المعتمرين والزوار داخل المملكة ،ووزن الشاحنات من خالل الميزان المتنقل والميزان
الثابت على الطرق الخارجية بالتعاون مع دوريات قوة أمن الطرق ،وكذلك نقل الركاب بالحافالت داخل المدن
وفيما بينها .وبين المهندس الشمري أن مخالفات مكاتب تأجير السيارات بلغت ”  ” 11مخالفة ،فيما بلغ عدد
مخالفات نقل المعلمات ”  ” 82مخالفة  ،ومخالفتين نقل المعتمرين والزوار  ،وبلغ عدد مخالفات نقل
البضائع والمهمات باجر ”  ” 82مخالفة فيما سجل ترحيل البضائع والمهمات بأجر  .وأشار إلى أن توجيهات
معالي وزير النقل المهندس عبدهللا المقبل تشدد على تعقب ممارسي أنشطة النقل دون وجود تصريح ،أو عدم
تطبيق اللوائح واألنظمة  ،وتشديد الرقابة على الشاحنات فيما يتعلق بزيادة الوزن للحفاظ على جودة الطرق
وسالمة مستخدميها  ،وكذلك أنشطة نقل المعلمات ،ومكاتب تأجير السيارات ،مشددا على أن إدارته لن
تتهاون مع المخالفين.

http://www.anaween.com/?p=86807
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وقّع وزير النقل المهندس عبدهللا المقبل اتفاقية شراكة وتعاون مع شركة
«علم» لتقديم الخدمات االلكترونية اآلمنة وأمن المعلومات ودعم المشروعات
وخدمات اإلسناد الحكومية ،وذلك لتطوير البنية التقنية والخدمات االلكترونية
التي تقدمها الوزارة للمستفيدين ،فيما وقعها من جانب الشركة الرئيس
التنفيذي الدكتور عبدالرحمن الجضعي.
وأوضحت الوزارة في بيان أمس أن االتفاقية تأتي في إطار سعيها إلى مواكبة
النهضة التقنية التي يشهدها العالم في مجال تقنية المعلومات لتحقيق
أهداف الدولة بالتحول للتعامالت االلكترونية الحكومية لرفع وتطوير مستوى
خدماتها التي تقدمها للمستفيدين منها ،بحيث يكون الوصول إلى هذه
الخدمات أو المعلومات المطلوبة سهال وميسرا وآمنا عن طريق مختلف وسائل
التواصل االلكتروني دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو فروعها.

http://goo.gl/wrhNg0

