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مدیرکلتعزیراتحکومتیخبرداد:

طرح ضربتی مبارزه با گران فروشی
بلیتهایاربعین

۳

خودرو

چهارشنبه ۱۷مهر  . ۱۳۹۸شماره ۴۲۴۶

استانداردربازدیدمیدانیازکشفرود:

عکس :آرشیو

طرح تعزیراتی مبــارزه با گــران فروشــی آژانس های
مسافرتی در مشهد از روز گذشته آغاز شد .به گزارش
ایرنا ،مدیــرکل تعزیرات حکومتی خراســان رضوی با
اعالم این خبر افزود :با توجه به فرارسیدن ایام اربعین
این طرح به منظور جلوگیری از فــروش بلیت خارج از
نرخهایمصوبدرآژانسهایمسافرتیودفاترفروش
بلیتهایهواپیما،قطارواتوبوسباحضورگشتسیار
تعزیراتحکومتیدرمشهدآغازشد«.حمیدرضاکریم»
باتاکیدبراینکهتمامدفاتروآژانسهایمسافرتیباید
بهحقوقشهرونداناحترامبگذارند،افزود:برایحفظ
حقوقشهروندان،ازدفاترمسافرتیبازدیدوباهرگونه
تخلف و گران فروشی برخورد خواهد شد .وی با بیان
اینکهاینطرحتاپایانایامصفرادامهدارد ،اضافهکرد:
شهرونداننیزمیتواننددرصورتمشاهدهتخلفات،
موضوعرابهادارهتعزیراتحکومتیگزارشکنندتابا
متخلفانبرخوردشود.
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خبر

سامان دهی کشف رود را
معطل اعتبارات دولتی نخواهیم کرد

بااشارهبهرفعبخشیازمشکالتتامینقطعات
خودرواعالمشد

کاهش تعداد خودروهای انبار شده
در ایران خودروی خراسان

مدیرامور باغبانی
سازمان جهاد کشاورزی استان:

پوسیدگی پیاز زعفران
در  ۳۰۰هکتار از مزارع استان

عکس :استانداری

مدیرامور باغبانی ســازمان جهاد کشاورزی خراسان
رضوی گفت :حــدود ۳۰۰هکتار از مزارع زیر کشــت
زعفران اســتان که دچار پوسیدگی پیاز زعفران است
شناسایی شــده اما این بیماری هنوز گسترش نیافته
است«.سیدهاشمنقیبی»درگفتوگوباایرنابیانکرد:
پوســیدگی پیاز زعفران یک بیماری باکتریایی است
که به صورت لکه ای در مزارع زیر کشــت این محصول
مشاهده شده اســت .وی با بیان این که این بیماری به
کیفیتمحصولزعفرانخراسانرضویآسیبینمی
رساندوصرفامیزانعملکردوبرداشتزعفرانراتحت
تاثیر قرار میدهد ادامه داد :کســانی که پیاز زعفران
جا به جا مــی کنند باید با کارشناســان حفــظ نباتات
و مدیریــت باغبانی ادارات جهاد کشــاورزی مشــاوره
کنندتاازانتقالآلودگیبهپیازهاجلوگیریوپیازهای
آلــوده را هم جدا کننــد .مدیرامــور باغبانی ســازمان
جهاد کشــاورزی خراســان رضوی توضیــح میدهد:
تمامیکشاورزانیکهمشکوکبهوجودپوسیدگیدر
پیازهای زعفران مزارع خود هستند باید برای بازدید
کارشناسانباغبانیشهرستانهااقدامکنندودراین
زمینهپیگیرباشند.

مسعود حمیدی /استاندار گفت :برای سامان
دهــی کشــف رود ،منتظــر اعتبــارات دولتی
نخواهیــم ماند .بــه گــزارش روابــط عمومی
استانداری ،علیرضا رزم حسینی روز گذشته
به همــراه تعــدادی از مدیران دســتگاه های
اجرایی به صورت میدانی از وضعیت کشــف
رود بازدید کرد.
استاندار در این بازدید از وضعیت کشفرود
و فاضــاب جــاری در آن ،تصفیــه خانههای
اولنگ ،التیمور و ســپتاژ بازدید میدانی کرد
و از آخرین وضعیت آنها آگاه شــد .استاندار
همچنین در نشست مشــترکی که در حاشیه
این بازدیــد با مدیران دســتگاه هــای مربوط
برگزار شــد ،ضمن تشــکر از اقدامات صورت
گرفته برای ســامان دهی کشــف رود ،اظهار

کرد :در قالب کارگروه ســامان دهی کشــف
رود تاکنــون اقداماتــی نظیر احــداث تصفیه
خانه انجام شــده اســت که فقط بخشی از آب
جاری در کشف رود را تصفیه میکند و کافی
به نظر نمی رسد.
وی افزود :وضعیت کلی کشف رود قابل قبول
نیست و حتما دســتگاه های اجرایی باید چه
درســطح ملی و چه در سطح اســتانی فکری
برای آن بکنند ،به هرحــال امیدواریم در این
خصوص به یک جمع بندی برسیم و نتیجه را
به استحضار مردم برسانیم.
رزم حســینی درباره اختصــاص نیافتن همه
اعتبارات مربوط به ســامان دهی کشف رود،
تصریح کــرد :با توجه به شــرایط مالی دولت،
نباید انتظار داشــت بودجه مورد نیاز از محل

منابع دولتی تامین شــود ،برای سامان دهی
کشــف رود بایــد از منابــع بخش غیــر دولتی
اســتفاده شــود .وی با تاکید بر این که بخش
خصوصــی عالقه منــد ورود به حوزه ســاخت
تصفیهخانــه هاســت ،ادامــه داد :برخــی از
تصفیه خانه ها اقتصادی است و سرمایه گذار
می توانــد در ایــن حــوزه وارد شــود واز محل
تصفیه آب استفاده بهینه کند .البته اقداماتی
نیــز در طرح ســامان دهی کشــف رود درنظر
گرفته شده اما متاسفانه یا خوب اجرا نشده یا
با کندی روبه روست.
شــایان ذکر اســت ،با این کــه روابــط عمومی
آب منطقــه ای از خبرنــگاران بــرای پوشــش
خبری این برنامه دعوت کرده بود اما از حضور
خبرنگاران برای پوشش خبری بازدید میدانی

اســتاندار ،توســط روابط عمومی استانداری
ممانعت به عمل آمد.با این که اســتاندار بارها
بر جایگاه رســانه ها در مطالبه گری و پیگیری
آن ها تاکید کرده و حتی در جلسه اخیر سامان
دهی کشف رود ،شــخصا از خبرنگار خراسان
رضوی دعوت شــد ،این رفتــار روابط عمومی
استانداری جای سوال و تامل دارد.
روابط عمومی آب منطقه ای استان نیز در نامه
ای به رسانه ها بابت ناهماهنگی به وجود آمده
در این زمینه عذرخواهی کرد .در بخشی از این
نامه آمده است« :متاسفانه بابت پوشش خبری
این رویداد ،ناهماهنگی به وجود آمد که باعث
رنجش و زحمت تعدادی از خبرنگاران عزیز و
پرتالش برخی رسانه ها شــد ،لذا از همه شما
بزرگواران پوزش و عذرخواهی می کنیم».

معاون امور صنایع ســازمان صنعت ،معدن و تجارت
اســتان از رفع بخشــی از مشــکالت تامیــن قطعات
خودرو خبر داد و گفت :در ابتدای شــهریور گذشــته
 ۲۳هزار دســتگاه خــودرو به علــت نقــص قطعه در
پارکینگ شرکت ایران خودروی خراسان انبارشده
بود که بیشــترین کســری قطعــه را خــودروی ۴۰۵
داشت« .ابراهیم ناصری» در گفتوگو با ایرنا افزود:
با تمهیداتی که برای برطرف کردن نقص قطعه این
خودروها اندیشیده شد هماینک تعداد خودروهای
انباشتهشده در شــرکت ایران خودروی خراسان به
 ۱۴هزار دستگاه رسیده و بقیه آنها پس از تکمیل،
تحویل متقاضیان شده است.
معــاون امور صنایع صمت اســتان گفت :بیشــترین
نقص قطعه مربوط به قطعات برقــی و الکترونیکی،
سنســور و رادیوپخــش و قطعاتــی از ایــن نوع اســت
که پیشازایــن تولیدکنندگان ایرانی بــا واردکردن
مــواد اولیــه آن ،قطعــات را مونتــاژ و بــرای نصب در
دستگاههای خودرو آماده میکردند .ناصری افزود:
پس از تحریم ،تأمیــن قطعات وارداتی بــرای خودرو
دشوار شــد و این امربر تولید خودرو در شرکت ایران
خودروی خراســان هم تأثیر گذاشت.وی ادامه داد:
طی یــک مــاه گذشــته بخشــی از قطعــات موردنیاز
خودروهــای شــرکت ایــران خــودروی خراســان از
طریق واردات و بخش زیادی از قطعات توسط قطعه
سازان داخلی تأمین شد که به برطرف کردن نقایص
خودروها منجر شد و این روند برای بقیه خودروهای
انباشته در شرکت ایران خودروی خراسان هم ادامه
دارد .او اضافه کرد :کل تولید خودرو در شرکت ایران
خودروی خراسان در سه نوع مدل در سال ،۱۳۹۶
 ۱۶۳هزار و  ۵۶۳دســتگاه ،در ســال ۹۱ ،۱۳۹۷
هزار و  ۳۶دستگاه ،در چهارماه نخست سال گذشته
 ۴۱هزارو۷۲۸دستگاهودرچهارماه نخستامسال
 ۳۰هزار و  ۸۷۳دستگاه بوده است.

