دریچه
قاچاقچیان دام از تاریکی شب
وغفلت ماموران استفاده میکنند

قزوین -گروه استانها :مدیر میــدان دام قزوین
با اشاره به اینکه گوســفند ممنوعیت کمتری برای
حملونقل دارد ،ادامه داد :قاچاقچیان از تاریکی شب
و غفلت مأموران استفاده کرده و اقدام به جابهجایی
دامهای ســبک و ســنگین و با پالک و بدون پالک
میکنند«.حمیدرضااطلسبــاف» اظهــار کــرد:
درحالحاضر قیمت گوسفند زنده ماده هر کیلوگرم
 60هزارتومانوگوسفندزندهنرهرکیلوگرم 50تومان
خریدوفروش میشود .وی با اشاره به اینکه روستاییان
به دلیل داشتن امکانات و فضای الزم ،اقدام به پرورش
دام میکنند ،ادامه داد :به علت گرانی گوشت دامداران
روستایی اقدام به خرید دام نر میکنند و همین امر بر
قیمتها نیز تأثیر داشته است .مدیر میدان دام قزوین
خاطرنشــان کرد :در حال حاضر بــا افزایش قیمت
گوشت خرید دام توســط قصابان کاهش پیدا کرده
است و روستاییان نیز دامها را بیشتر برای پرورش و
نگهداری خرید میکنند .وی بابیان اینکه گوسفند،
ممنوعیت کمتری برای حملونقل دارد و ب هراحتی در
سطح کشور جابهجا میشود ،اضافه کرد :قاچاقچیان از
تاریکی شب و غفلت مأموران استفاده کرده و اقدام به
جابجایی دامهای سبک و سنگین و با پالک و بدون
پالک میکنند .اطلسباف عنوان کرد :در حال حاضر
دالالن برای هر کیلوگرم گوساله زنده  44هزار تومان
پرداخت میکنند در حالیکه در گذشته کسی حاضر
نبود برای گوساله  20هزار تومان پرداخت کند .مدیر
میدان دام قزوین اعالم کرد :در حال حاضر روزانه300
تا  400گوسفند و  10تا  20گاو در میدان دام قزوین
خریدوفروش میشود و با توجه به کاهش قدرت خرید
مردم کشتار نیز کاهش پیدا کرده است.

 400جشن نوروزی
در استان یزد برپا میشود

هتلهای کرمان هنوز
پر نشدهاند

کرمان -گروه استانها  :رئیس انجمن هتلداران
استان کرمان با اشاره به اینکه پنج هتل چهار ستاره
و یک هتل پنج ستاره در اســتان کرمان مشغول به
فعالیت و خدماترســانی به مردم هستند ،افزود :در
اســتان حدود  2400تخت داریم که با این وضعیت
هنوز کامال همه تختها و اتاقهای هتلهای استان
رزرو نشدهاند«.ســیدعلی معینزاده» درباره آخرین
وضعیت هتلهــای و اقامتگاههــای بومگردی در
اســتان کرمان برای نوروز  98اظهار کرد :سفرهای
نوروزی هر ســاله بوده و هســت و اینکه نرخ ارز در
سفرهای نوروزی تاثیر داشــته باشد ،بحث جدایی
است و شاید در مورد استان کرمان این مسئله صدق
نکند.وی افزود :اینکه بخواهد استان کرمان به عنوان
یک شهر و استان مقصد سفر برای گردشگران باشد،
فاصله زیادی دارد و معموال بیشتر مسافران استان،
مسافران عبوری هستند و تعدادی در استان اقامت
دارند که کم کم باید به مســیری برسیم که واقعا در
جایگاهی قرار گیریم که به عنوان مقصد گردشگری
نزاده تصریح کرد :امسال با توجه
در کشور برسیم .معی 
به اینکه وضعیت اقتصادی بر زندگی مردم مقداری
تاثیر گذاشته؛ اما ایام عید مسئله جداگانهای است و
ایرانیها با هر بودجهای دوســت دارند در این ایام به
گردش بروند که امیدواریم به کرمان هم سفر کنند و
پیشبینی میکنیم وضعیت ورودی مسافران نوروزی
به کرمان از لحاظ تعداد بهتر از سال قبل باشد.وی با
اشاره به اینکه آیا مسافران نوروزی هزینه هم بکنند یا
نه جای بحث دارد ،بیان کرد :باید به این موضوع اذعان
کرد که هنوز در ایران گردشگری در سبد خانواده 
ها
نیست.

مازندران – گروه استانها :سردار «سیدمحمود میرفیضی» اظهار کرد :در راستای مقابله با عرضه کاالی قاچاق و جلوگیری از
احتکار کاال و نیازمندیهای مردم در آستانه آغاز سال نو ،طرح عملیاتی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در دستور کار پلیس آگاهی این
فرماندهی قرار گرفت .وی تصریح کرد :در اجرای این طرح کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی با انجام اقدامات
اطالعاتی موفق به شناسایی یک محتکر آجیل و تنقالت شب عید در شهرستان ساری شــدند .فرمانده انتظامی استان مازندران
خاطرنشان کرد :پس از هماهنگیهای قضائی ،ماموران پلیس آگاهی با همکاری نماینده سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان در
بازرسی از محل دپوی کاال توسط متهم یک تن و  350کیلو انواع تنقالت و آجیل که متهم قصد عرضه آن در روزهای پایانی سال را
داشت ،کشف کردند .میرفیضی ،ارزش کاالهای کشف شده را بالغ بر یک میلیارد و  200میلیون ریال عنوان کرد.

هرمزگان -گروه استانها :استاندار هرمزگان از افتتاح فاز نخست طرح ساماندهی خط ساحلی جزیره هرمز و هتل جزیره هرمز با
حضور وزیر کشور خبر داد« .فریدون همتی»  عنوان کرد :فاز نخست طرح ساماندهی خط ساحلی جزیره هرمز ،روز پنجشنبه بیست و
سوم اسفند با حضور دکتر «رحمانیفضلی» وزیر کشور افتتاح میشود .وی با اشاره به اینکه برای ساماندهی خط ساحلی از بندر هرمز تا
پشتقلعهپرتغالیهاهفتمیلیاردتومانهزینهشدهاست،ادامهداد:درقالباینطرحاقداماتیهمچونزیباسازیوساماندهیمبلمان
شهری ،روشنایی ،ایجاد فضای سبز و امکانات مناسب برای گردشگران در خط ساحلی جزیره هرمز ایجاد شده.وی با بیان اینکه در سفر
وزیر کشور ،هتل سه ستاره هرمز با ظرفیت  ۶۰مسافر و برای هزینه ساخت  ۶میلیارد تومانی نیز به بهرهبرداری میرسد ،اظهار کرد:
بازدید از طرحهای توسعهای که با همکاری بنیاد برکت در جزیره هرمز در حال اجراست ،دیگر برنامه سفر وزیر کشور به این جزیره است.

6

پنجشنبه  23اسفند 1397
سال بیست و هشتم | شمـاره 5921
 14مارس  7 | 2019رجب 1440

naslefardanews
naslfarda

استانها

کوتاه از استانها
مدیرعامل شرکت قطار شهری مشهد

Provinces

خبر داد،

بهرهبرداری از ادامه مسیر
خط ۲مترو در پایان خرداد ۹۸

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان اردبیل خبر داد:

آمادگیجهتاستقبالازمسافراننوروزی
اردبیل -مینا مرادزاده
khabaryaz@gmail.com

مدیر کل راهداری و حمــل و نقل جادهای
استان اردبیل ،از آمادهباش زیرساختهای
راهداری و ناوگان حمل و نقل عمومی جهت
استقبالوخدمترسانیبهمسافراننوروزی
خبر داد« .علیرحمتی» در جلســه ستاد
نوروزیادارهکلراهداریتصریحکرد :مطابق
شیوهنامه ابالغی سازمان راهداری و حمل
و نقل جادهای ،فعالیتهای اداره کل جهت
استقبالازمسافرانآغازشدهونظارتویژهای
برنمازخانههاومجتمعهایخدماتیورفاهی
بینراهی انجاممیشود .رئیسکمیته حمل
ونقل ستاد خدمات سفر استان اردبیل با بیان
اینکهطرحستادنوروزیاز ۲۵اسفندماهسال
جاری تا  ۱۷فروردینماه سال آینده خواهد
بود ،گفت :در بخش حمــل و نقل داخلی
مسافر از ۱۲اسفندماه پیشفروش اینترنتی
بلیت آغاز شده و همزمان ایام و مسیرهای
پرتردد شناسایی میشــود .عضو شورای
اداری استان اردبیل به ضرورت اطالعرسانی
سرویسهای VIPاشاره کرد و افزود :نظارت
و بازرسی درخصوص رعایت قیمت بلیتها
و فعالیت شرکتهای مسافربری لحظه به
لحظه در حال انجام است .دبیر کمیسیون
مدیریت اجرایــی ایمنی راههای اســتان
اردبیل ،با بیان اینکه صدور مجوز سرویس

دربستی اتوبوس در این ایام خاص به اداره
کل واگذار شده است ،ادامه داد :به کار گیری
ناوگان عمومی فاقد شرایط نیز ممنوع است
و بر سطح خدمات نظارت جامع داریم .مدیر
جهادی استان خواستار رسیدگی به فعالیت
دفاتروثبتاطالعاتمدیرانفنیشدوافزود:
بازرسی از مساجد و نمازخانههای بینراهی
نیز در گشــتهای اختصاصی اداره کل و
توسط گشتهای مشــترک با سایر ادارات
آغاز شده است .رحمتی به استفاده از ظرفیت
گشتهای راهداری اشــاره کرد و افزود :به
مانند فصل زمستان خدمات راهداری در ایام
تعطیالت نوروزی تداوم خواهد داشت.
حذف نقــاط حادثهخیز از
اولویتهای اساسی اداره کل
راهداری در سال جدید
مدیــر کل راهــداری و حمــل ونقــل
جادهای اســتان اردبیل گفت 105:نقطه
حادثهخیزاســتان را اصالح و بــه  9مورد
رساندهایم که حذف همه این نقاط در سال
جدید با جدیت تمام در این اداره کل دنبال
میشــود« .علی رحمتی» افزود :ازآنجاکه
حذف نقاط حادثهخیــز در کاهش تلفات
و تصادفات جــادهای نقش اساســی دارد،
نقاطی که بیــش از یک مــورد تصادف در
آنها رخ داده  یا مشکالتی دارند ،شناسایی
و برای اصالح نقطه مــورد نظر برنامهریزی

شهری

شهردار کرج:

تلهکابین «بیلقان» از مهمترین پروژههای گردشگری
کرج است

کرج – زری اسفندفر
شــهردار کرج گفت :جذب سرمایهگذار
 mrs.esfandfar@gmail.comارتبــاط مســتقیمی بــا شــرایط

معاون عملیات شرکت پاالیش گاز ایالم خبر داد:

پایداری و ارتقای تولید در واحدهای مختلف
فرآیندی پاالیشگاه
ایالم – کوثر موسوی

mosavi.kavsar@yahoo.com

معاون عملیات شرکت پاالیش گاز ایالم ،از
پایداری و ارتقای تولید در واحدهای مختلف
فرآیندی پاالیشگاه خبرداد وگفت :با انجام
تعمیرات مؤثر ،رفع مشکالت فنی واحدهای
مختلف فرآیندی پاالیشگاه شامل واحدهای
شیرینسازی آمین ،نمزدایی ،بازیافت اتان
و یوتیلتی ،پایــداری و ارتقای تولید محقق
شده است.

انجام میشــود که از این نظر اردبیل جزوه
استانهای پیشرو کشور محسوب میشود.
رئیس کمیته حملونقل ستاد خدمات سفر
استان اردبیل در این خصوص از شناسایی
 25نقطه حادثهخیز دیگرتوســط پلیس
راه در جادههای اســتان خبر داد و تصریح
کرد :به محض تأیید ایــن نقاط در کمیته
مربوطه برنامهریزی و اقدام عملی الزم جهت
اصالح و رفع آنها صورت خواهد گرفت تا
شاهد جادهای امن و ســالم و بدون حادثه
در سال جدید باشــیم .وی با اشاره به اینکه
در سال  96اردبیل رتبه سوم کشوری را در
کاهش تصادفات جــادهای با  124فوتی به
خود اختصاص داده اســت ،اظهار داشت:
انتظار میرود در سال جدید با کنترلهای
لحظه به لحظه ،اعمال بازدارنده وتصمیمات
انجام شده ،رتبه دوم کشوری را در این زمینه
کسب کنیم .رحمتی ،از استقرار  120اکیپ
راهداری در قالب  459نفر نیروی انســانی
جهت استقبال و خدماترسانی به مسافران
نوروزیخبردادوگفت:نیروهایزحمتکش
راهداری با  251دستگاه ماشینآالت در 12
راهد ارخانه ثابت و سیار استان در آمادهباش
کامل هستند تا به مســافران و گردشگران
نوروزی خدمات ارائه دهند.
مدیرجهــادی اســتان ادامــه داد :در
30کیلومتری ورودی شــهرهای اســتان

مهندس «عابدین زرگوشی» افزود :تحقق
پایــداری و ارتقای تولیــد ،مهمترین رکن
از اهداف کالن این پاالیشــگاه در مســیر
دستیابی به شرکتی سرآمد در سال ۱۴۰۴
در بین شــرکتهای پاالیش کننده گاز در
کشور محسوب میشــود که در این راستا،
فعالیتهایخوبیدردوسالاخیرانجامشده
و برنامههای منسجمی نیز در ادامه برای اجرا
در دستور کار قرار دارد.
معاون عملیات شــرکت پاالیش گاز ایالم،

استراحتگاههاییجهتاستقبالواستراحت
مسافران به همت دستگاههای مربوطه ایجاد
و از رانندگانی که مقررات را رعایت کردهاند
تشویق خواهند شــد .رحمتی همچنین
از توزیع  20هزار بروشــور نــوروزی جهت
آشنایی مســافران نوروزی از اقامتگاهها،
نمازخانهها ،مجتمعهای خدماتی رفاهی و
بینراهی و نقاط حادثهخیز خبر داد و افزود:
از بریدگیهای بزرگراهها نیز بازدید بهعمل
میآید تا با رفع مشــکالت موجود و نصب
عالئم و هشدارها شاهد هیچگونه تلفات و

سیاســی و اقتصــادی کشــور دارد.
«علیاصغرکمالــیزاده» درهمایــش
بازاریابی شهری در توسعه سرمایهگذاری
و گردشــگری اظهار کــرد :در مدیریت
شــهری به دنبــال جــذب حداکثری
مشــارکت و ســرمایهگذاری بخــش
خصوصــی در پروژههــا و طرحهــای
اجرایی هستیم .وی ادامه داد :جذب این
مشارکتها باعث کاهش تنگناهای مالی
موجود و تســریع در اجرای پروژههای
تعریف شــده خواهد شــد .وی توضیح
داد :بــا توجه بــه شــرایط اقتصادی و
سیاسی موجود ،جذب ســرمایهگذار با
دشواریهای خاصی همراه است؛ چون
ک و شرایط داخلی
سرمایهگذاری از ریس 

و خارجــی متأثر اســت و نمیتوان این
واقعیت را نادیده گرفت .شــهردار کرج
خاطرنشــان کرد :بهرغم موانع موجود
سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای
مردمی ،شهرداری کرج گامهای مثبتی
برای جذب سرمایهگذاران برداشته است.
وی تصریح کرد :این سازمان بستههای
ویــژهای را برای ســرمایهگذاران فراهم
کرده تــا انگیــزه و اعتماد آنهــا برای
مشــارکت در پروژههای شهری افزایش
یابد .این مســئول اضافه کرد :شهرداری
این آمادگــی را دارد تا میزبــان خوبی
برای ســرمایهگذاران باشــد و این این
طریق مسیر توسعه همهجانبه این شهر
را با سرعت بیشــتری هموار سازد .وی

از پایداری تولید در واحــد گوگرد خبر داد
و گفت :با انجــام تعمیرات مؤثــر برروی
تجهیزات اصلی این واحد شامل کورههای
واکنش ،کندانســورها ،تعویــض با برنامه
رفرکتوری (عایق حرارتی) ،خوشــبختانه
ضمن برقراری تولیدی پایدار در این واحد،
محصول گوگرد با میانگیــن تولید روزانه
 ۲۰۰تــن ،به رقم قابــل مالحظه مجموع
 ۱۲۵هزار تن در دو ســال اخیر رســیده
است.
وی ضمن اشاره به ارتقا و پایداری تولید در
واحدهای شیرینسازی این شرکت اظهار
داشت :انجام تعمیرات ریبویلرها ،پاییپینگ،
برج جذب ،مبدلهای حرارتی صفحهای و
اصالح دستورالعملهای فرآیندی در واحد

شیرینســازی ،همچنین تصفیه آنالین
حالل در گردش در این واحد با بهکارگیری
پکیجهای زرینی ســاخت کارگاه مرکزی
این شــرکت برای حذف نمکهای پایدار
حرارتی ،از اقدامات شاخص برای تولید پایدار
در واحدهای شیرینسازی بوده است که با
انجام این موارد ،تصفیه گاز در این واحدها در
مقایسه با سال قبل ۲۰درصد افزایش یافته
است.
وی در راستای ارتقای تولیدات شرکت به
کارهای انجام شده در واحدهای نمزدایی و
بازیافتاتاناشارهوخاطرنشانکرد:باتعویض
و جایگزینــی موفقیت آمیز مــاده جاذب
رطوبت گاز از نمونــه خارجی به محصول
تولید شده توسط یک شرکت ایرانی ،از آبان

تصادفات جادهای در این ایام نباشیم.
وی بــه فعالیت اکیپهــای راهداری پس
از اتمام طــرح نوروزی اشــاره کرد و گفت:
همکاران راهــداری بعد از  13بــدر نیز در
مناطقبرفگیرمستقرخواهندشدوتاپایان
اردیبهشــتماه در مناطق برفگیر عملیات
برفروبی را انجام خواهند داد .علیرحمتی
اظهار کــرد 13:مجتمــع خدماتی رفاهی
وبینراهی نیز بهصورت شــبانهروز آماده
خدماترسانی به مسافران و گردشگران در
جادههایاستانهستند.
با اشــاره به ضرورت ســرمایهگذاری در
بخش گردشــگری ،ابراز کــرد :کرج در
بحث گردشــگری ظرفیتهای ویژهای
دارد که اغلب ناشــناخته باقــی مانده
است .شــهردار کرج تاکید کرد :یکی از
مهمترین پروژههای گردشگری این شهر،
تلهکابین «بیلقان» اســت که بهدنبال
یک ســرمایهگذار خوب برای اجرای آن
هستیم .کمالیزاده گفت :اداره کل امور
مالیاتی البرز مســئول ســرمایهگذاری
داخلــی و خارجی در اســتان اســت؛
امیدواریم با تعامل بیشــتر بــا این اداره
بتوانیــم زمینه برگــزاری همایشهای
بینالمللــی معرفــی فرصتهــای
سرمایهگذاری در استان را فراهم کنیم.
ماه سال جاری تاکنون بیش از ۴۰۰هزار متر
مکعبروزانهبهتولیدگازتصفیهشدهارسالی
به خط سراسری اضافه شده است.
مهندس زرگوشی افزود :تولید گاز مایع خام
( )LPGبهعنوان یک محصــول با ارزش در
واحد بازیافت اتان نیز ،در دو سال گذشته با
رسیدنبهمجموع ۶۰هزارتننیزرشدبسیار
چشمگیریداشتهاست.
وی به اهمیــت واحدهــای یوتیلیتی در
پشتیبانی تولید اشاره کرد و گفت :با انجام
اقدامات مؤثر از جمله انجام تعمیرات دورهای
توربینهای واحد نیروگاه ،بویلرهای فشار
ضعیف ،متوســط در خارج از بازه تعمیرات
اساسی ،آب ،برق و بخار مصرفی در واحدهای
فرآیندی بدون وقفه مهیا شده است.

بهداشت
لزوم پیشگیری از انتقال بیماریهای واگیر
در کاروانهای راهیان نور

خوزستان-گروهاستانها:مشاورمعاون
بهداشت وزارت بهداشــت با تایید بر لزوم
تامینسالمتکاروانهایراهیاننور،گفت:
مهمترین کاری که برای این جمعیت باید
انجام شود ،پیشــگیری از انتقال و افزایش
بروز بیماریهای واگیر در جمعیت عمومی

و زائران است.دکتر محمداسماعیل مطلق،
اظهار کرد :طبق بررسی که در سال ۱۹۷۰
تا  ۲۰۱۰در خصوص وضعیت کشورها از
نظر مخاطرات انجام شد مشخص شد که
 ۶۱درصد مخاطرات در ایــران مربوط به
ســیل ۲۸ ،درصد زلزله ۳ ،درصد طوفان

هم کار گرامی سرکار خانم زرهه خیری (ریاحی )

هببهاهنزاردوزتولداتن،زیبارتین
گلاهتقدیماتنباد

روابط عمومی موسسه مطبوعاتی نسل فردا

زاردوزتخجسته

مشهد– زهرا آخوندی

z.a.naslefarda.1359@gmail.com

عکس :نسل فردا

یزد -گروه استانها :دبیر ستاد خدمات سفر یزد
گفت 400:جشننوروزیدراستانیزدبرگزارمیشود.
«مصطفی فاطمی» در جلســه کمیته اطالعرسانی
ســتاد خدمات سفر اســتان ،با بیان اینکه ظرفیت
اســکان روزانه یزد در ایام نوروز  113هزار نفر است،
اظهار کرد :این آمار در سال گذشته  94هزار نفر بوده
است .وی افزود :طبق بررسیهای انجام شده ظرفیت
اسکان روزانه استان یزد در هتلها سه هزار و 779نفر،
میهمانپذیر  579نفر ،هتل آپارتمانها  90نفر ،بوم
گردیها یک هزار و  706نفر ،کمپهای گردشگری
 280نفر و ظرفیت اســکان نــوروزی مجتمعهای
گردشگری استان یزد ،روزانه 140نفر است .مدیرکل
میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان
یزد گفت :خانههای مسافر استان دارای  11هزار نفر
و مهمانســراهای ادارات و خوابگاههای دانشجویی
برای  25هزار نفر ظرفیت اسکان روزانه در عید نوروز
 98دارند .فاطمی ،با بیان اینکــه حدود  3000خانه
مسافر مجاز و غیرمجاز در سطح استان یزد وجود دارد،
تصریح کرد :در پارکها و کمپهای شهرداری یزد،
امکان اسکان برای 40هزار نفر مسافر وجود دارد .این
مسئول ،تأمین مکان اقامتی در مدارس برای 27هزار
و  500نفر را از جمله اقدامات انجام شده توسط ستاد
خدمات سفر استان یزد دانست و بیان کرد :با توجه به
اینکهطی6سالگذشتهیکبارمجبوربهتأمیناسکان
اضطراری برای مسافران نوروزی در یزد شدیم ،تدابیر
الزم برای تأمین این مهم در عید نوروز  98در استان
یزد انجام شده است .دبیر ستاد خدمات سفر استان
یزد با بیان اینکه پیشبینی میشــود در یک هفته
اول فروردینماه  98با حجم باالی مسافران نوروزی
مواجه شویم ،خاطرنشان کرد :پایگاه ثبتنام خانههای
مسافر در میدان آزادی یزد دایر شده است .وی با اعالم
شماره  03536222101برای کمک به کسانی که
تمایل به رزرو اقامتگاه دارند ،افزود :مالکینی که اتاق
خالی و یا خانه بدون استفاده دارند میتوانند در صورت
تمایل با شماره اعالم شده تماس گرفته و در لیست
رزو خانههای اضطراری مســافر یزد در نوروز امسال
قرار گیرند.

دستگیری محتکر میلیاردی آجیل شب عید در ساری

افتتاح فاز نخست طرح ساماندهی جزیره هرمز

و  ۳درصــد دیگر شــامل رانــش زمین و درمان و آموزش پزشکی ادامه داد :بررسی
آتشسوزی جنگلها اســت.وی افزود :در دیگری در ســال  ۱۹۹۴تــا  ۲۰۱۳از نظر
بررســی دیگری نیز از نظر وضعیت ایران جمعیت جهان در مورد وضعیت مخاطرهها
در مرگ و میر ناشــی از بالیا مشخص شد انجام و مشخص شــد که  ۴۰میلیون نفر
که اگر سطح همه مرگ و میرها در جهان را از  ۸۰میلیون نفر جمعیــت ایرانی تحت
 ۱۰حساب کنیم سطح خطر ایران هشت از پوشــش مخاطره قرار دارند و باید به این
 ۱۰است؛ یعنی سطح ایمنی ایران از نظر افراد خدمات سالمت ،خدمات اجتماعی
مرگ ناشــی از بالیا  ۲گزارش شده است .و اقتصادی ارائه شود.وی بیان کرد :زمانی
مشاور معاون بهداشــت وزارت بهداشت ،که در ســطح کشــور برنامهریزی وجود

سوگند جان

ایزیباترینترانههستیبدانکهشبمیالدتبرایمانارمغان
خوبیوزیباییهاستپسایسرکردهخوبیها

تولدتمبارک

از طرف بابا شهرام حیدر زاده و مامان مهناز

ندارد میبینیم که در اســتان گلستان با

حادثه
بارندگی بیمارســتانهای ما دچار
شدند.

سبحان جان

وقتیتوباماهستیدرآسمانآبیدلمانجاییبرای
ابرهانیستوخورشیدبرمامیتابدپسرعزیزمان
تولدتمبارک
از طرف بابا مهدی آقایی و مامان ربابه

مدیرعامل شــرکت قطار شهری مشهد با بیان
اینکه قرار بر این بوده که تا پایان خرداد ۹۸مسافر
را از شریعتی به اول بلوار پیروزی جابهجا کنیم،
گفت:دوایستگاهکوهسنگیوالندشتهمحدود
ســه تا چهار ماه پس از آن وارد مدار جابهجایی
مسافر میشود« .کیانوش کیامرز» بهمنظور ارائه
گزارش عملکرد خود در شــرکت قطار شهری
مشهد گفت :سال  ۹۵و  ۹۶بســیاری از کارها
به سرانجام رسید؛ اما سال  ۹۷بیشتر سال کار
کردن ما بود و با معضالت زیادی در سال جاری
مواجه بودیم .مدیرعامل شــرکت قطار شهری
مشــهد بیان کرد :مجموع پــروژه خط  ۲قطار
شــهری در زمان آغاز کار آن  ۲۷۸میلیون یورو
اعتبار داشت و هزینه تأمین نکات ایمنی آن ۸۰
میلیون دالر از همین میزان بود .وی با بیان اینکه
از هنگامی که خط  ۲در سال  ۹۶راهاندازی شد،
همزمان سیستم سیگنالینگ آن نیز راهاندازی
شد ،افزود :طبق قولی که بهشــهردار گذشته
دادیم،درحالرفعنواقصخط ۲هستیم؛البتهدر
ابتدای بهرهبرداری از این خط ،تمام نکات ایمنی
تأمین جان مسافر تأمین شده است .کیامرز ،با
بیان اینکه سایر نواقص برای آن پس از آن رفع
میشود ،تشریح کرد :یکســری از اجناس در
گمرک نیاز بههزینه زیادی داشــت؛ اما اکنون
همه پلهبرقیهای مســیر خط  ۲از طبرسی تا
شریعتی راهاندازی شده و ۱۴آسانسور نیز در مدار
قرار گرفته ،عالوه بر آن سیستمهای مخابرات،
 AFCو دوربینهای مداربسته کامل شده است.
مدیرعامل شرکت قطارشهری مشهد اظهار کرد:
 ۱۰درصد از زیرساختهای سیستم مترو مانند
ساعت که اکنون نیز فعال است ،اما باید بهصورت
ماهوارهایشودکهخللیدرمسافرگیریندارد؛اما
برای رسیدن بهاستانداردهای جهانی است .وی با
بیان اینکه یکی از مشکالت عدیده سرویسهای
بهداشتی و تخلیه آنهاست ،اضافه کرد :در هر
ایستگاهخط ۲دوچشمهسرویسبهداشتیبرای
عموماحداثشده،برایتخلیهآنازپمپخارجی
استفاده شــده که یکی از معضالت ترخیصها
نیز همین بود و مشــکل آن رفع شــد که اص ً
ال
بهچشمنمیآمد.کیامرز،بااشارهبهاینکهنوسانات
قیمت ارز صددرصد بر روند کار تأثیرگذار است،
گفت :قول تأمین منابع داده شــده و توانستیم
در موضوعاتی بــا دولت کنار آییم و از ســامانه
«نیما» و ارز  ۹و  ۱۰هزار تومانی استفاده کنیم.
مدیرعامل شرکت قطار شهری مشهد تشریح
کرد :اجناســی که در خارج از کشور خریداری
شده ،مربوط بهمسیر شریعتی تا ایستگاه شهید
کاوه خط  ۲است که باید تا پایان فروردین وارد
کشور شود تا نصب گردد .وی ادامه داد :حدود۷۰
واگن هم تحویل شرکت بهرهبرداری شده و ۳۰
واگن باقیمانده که البته صد در صد آنها مونتاژ
شده که در صورت امکان در فرودین و نهایتاً تا۱۵
اردیبهشتبهمشهدمیرسدوقرارداداینواگنها
فقط برای تأمین خط ۲بوده است.
کیامرز با بیان اینکه قرار بر این بوده تا پایان خرداد
 ۹۸مســافر را از شــریعتی به اول بلوار پیروزی
جابهجاکنیم،متذکرشد:دوایستگاهکوهسنگی
و الندشت هم حدود سه تا چهار ماه پس از آن وارد
مدارجابهجاییمسافرمیشود.

تنها پره صیادی آستارا
در آستانه تعطیلی

گیالن -گروه استانها :رئیس اداره شیالت
بندر مــرزی آســتارا گفت :تنها پــره صیادی
شهرســتان در آســتانه تعطیلی قــرار دارد.
صادقخاصیپور ،اظهار کرد :در  18.5کیلومتر
نوار ساحلی شهرستان مرزی بندر آستارا فقط
یک شرکت پره با حدود  49صیاد که اکثر آنها
باالی  60سال هســتند ،فعالیت میکند که به
دالیلی از قبیل کاهش منابع آبزیان دریای خزر
و مشکالت مالی در آســتانه تعطیلی قرار دارد.
وی با بیان اینکه به دلیل ســرمای زودرس آب
دریای خزر در محدوده سواحل آستارا و تالش،
فصل صید ماهی به روش پره در این مناطق از20
شهریور ماه سالجاری آغاز شده است ،ادامه داد:
صیادان از این روز تا  30آبانماه سالجاری که
زمان آغاز «چله خشکی» است 77،بار پره کشی
انجام دادند .خاصی پور افزود :در این مدت3493
کیلوگرم انواع ماهیان استخوانی صید شده است
که  385کیلوگرم سفید 2860 ،کیلوگرم کفال
و  248کیلوگرم اردک ماهی ،کپور ،آزاد و سایر
گونههاست.

