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مرک��ز مدیری��ت راه ه��ای کش��ور محدودیت ها و 
ممنوعیت ه��ای ترافیک��ی جاده ه��ای کش��ور از جمله 
چالوس و هراز را برای ایام نوروز تا پایان روز سه ش��نبه 

۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲ اعالم کرد.
ب��ه گزارش ایس��نا،  مرکز مدیریت راه های کش��ور 
محدودیت های ترافیکی ایام نوروز ۱۴۰۲ را اعالم کرد. 
با توجه به پیش بینی وضعی��ت تردد و اقدامات کنترل 
ترافیک تعطی��الت نوروز س��ال ۱۴۰۲ و ارتقاء ضریب 
ایمنی و تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه محدودیت ها 
 و ممنوعیت ه��ای ترافیک��ی ت��ا پای��ان روز سه ش��نبه 

۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲ اجرا می شود.
عب��ور و مرور ان��واع موتور س��یکلت در ایام اجرای 
طرح نوروزی در تمامی آزادراه ها و بزرگراه ها، محورهای 
کرج –چالوس، هراز، فیروزکوه و س��ایر محورهایی که 

ضرورت ایجاب کند، ممنوع است.
در تمامی محورهای برون ش��هری که ممنوعیت و 
محدودی��ت ترافیکی برای ان��واع تریلر و کامیون اعمال 
می ش��ود،  عبور و م��رور انواع تریلر، ن��اوگان ترانزیتی، 
کامیون و تانکرهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی، 
بهداش��تی، کوده��ای ش��یمیایی، ضدعفونی کنن��ده و 
کاالهای اساس��ی )گندم، ج��و، برنج، س��ویا، دانه های 
روغنی و ...(  یا دارای مجوز از پلیس راهور فراجا از این 
امر مس��تثنی بوده و ممنوعیت تردد این قبیل وسایل 
نقلی��ه فق��ط در راه هایی اعمال می ش��ود ک��ه مقررات 
یک طرف��ه ش��دن عبور و مرور در آنها اجرا می ش��ود یا 

ممنوعیت تردد در طول سال دارند.
ت��ردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت به اس��تثنای 
حاملین مواد سوختی، بهداشتی، کاالی اساسی و دارای 
مجوز در تاریخ  ۱۳ فروردین ۱۴۰۲ در کلیه محورهای 

برون شهری کشور ممنوع است.

 محدودیت های محور چالوس
ت��ردد انواع تریل��ر، کامیون و کامیون��ت در محور 
ک��رج – چالوس و بالعک��س ممنوع اس��ت؛ همچنین 
تردد انواع وس��ایل نقلیه تا پایان دوشنبه ۲۹ اسفند از 
مرزن آباد به س��مت کرج ممنوع بوده و در صورت اعالم 
مامورین پلیس راه در محل،  تردد انواع وس��ایل نقلیه 
از س��اعت ۱۶ این تاریخ ها تا ساعت ۲۴، از کرج میدان 
امیرکبیر و آزادراه تهران - ش��مال به س��مت مرزن آباد 
به صورت یک طرفه خواهد بود.تردد انواع وس��ایل نقلیه 
 در روزهای دوم، سوم و چهارم و روزهای ۱۱، ۱۲، ۱۳ و 
۱۴ فروردین از س��اعت ۱۲ تا ساعت ۲ بامداد روزهای 
بع��د از کرج میدان امیرکبیر و ابت��دای آزادراه تهران-

ش��مال )انتهای بزرگراه آزادگان( به س��مت مرزن آباد 
ممن��وع بوده و در صورت اع��الم مامورین پلیس راه در 
محل،  تردد انواع وس��ایل نقلیه از ساعت ۱۶ تاریخ های 
مذکور تا ساعت ۲ بامداد روز بعد، از مرزن آباد به سمت 

کرج و تهران به صورت یک طرفه خواهد بود.
با وج��ود این در ص��ورت افزایش حج��م تردد در 
آزادراه تهران – ش��مال و احتمال کن��دی ترافیک در 
داخل تونل ها با اعالم مامورین مس��تقر در محل مسیر 
جنوب به شمال یا شمال به جنوب به صورت مقطعی از 

ابتدای آزادراه در هر دو مسیر مسدود خواهد شد.

 محدودیت های محور هراز 
تردد ان��واع تریلر در محور ه��راز همچنان ممنوع 
اس��ت؛ تردد انواع کامیون و کامیونت به استثنا حاملین 
مواد سوختی و فاسدشدنی تا ساعت ۲ بامداد روز شنبه 
پنجم فروردین ۱۴۰۲ و از ساعت ۶ روز پنجشنبه دهم 
فروردین تا س��اعت ۲ بامداد روز سه شنبه ۱۵ فروردین 

از رودهن به آمل و بالعکس ممنوع است.
تردد انواع وس��ایل نقلیه روز دوش��نبه ۲۹ اسفند 
۱۴۰۱ از ساعت ۱۲ تا ساعت ۲۴ از آب اسک به رودهن 
ممنوع ب��وده و با اعالم مامورین پلیس راه مس��تقر در 
محل، تردد انواع وس��ایل نقلیه از رودهن به آب اس��ک 

به صورت یک طرفه خواهد بود.
تردد ان��واع وس��ایل نقلیه در روزهای دوم، س��وم 
و چه��ارم و روزه��ای ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ فروردی��ن از 
ساعت ۱۵ از رودهن به آب اسک ممنوع بوده و با اعالم 
مامورین پلیس راه مس��تقر در محل، تردد انواع وسایل 
 نقلیه از س��اعت ۱۳ تاریخ های مذکور تا س��اعت ۲۴ از

 آب اسک به رودهن به صورت یک طرفه خواهد بود.
 محور تهران –فیروزکوه –قائم شهر

 ت��ردد ان��وع تریلره��ا از س��اعت ۶ ال��ی س��اعت 
۲۴ روزهای ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸ و ۲۹ اس��فند از مس��یر 
جنوب به ش��مال محور تهران–فیروزکوه –قائم شهر و 

بالعکس ممنوع است.
 همچنی��ن ت��ردد ان��وع تریلره��ا از س��اعت ۶ ت��ا 
۲۴ روزهای پنجش��نبه و جمعه سوم و چهارم فروردین 
۱۴۰۲ از مس��یر ش��مال به جنوب محور قائم ش��هر–

فیروزکوه –ته��ران و بالعکس ممنوع اس��ت.تردد انوع 
 تریلره��ا از س��اعت ۶ ت��ا ۲۴ روزه��ای ۱۱، ۱۲، ۱۳ و 
۱۴ فروردین از مسیر شمال به جنوب محور قائم شهر–

فیروز کوه –تهران و بالعکس ممنوع است.

مع��اون عمرانی اس��تاندار مازندران 
گفت:پی��ش بینی می ش��ود س��فر های 
ن��وروزی به اس��تان امس��ال ۳۰ درصد 

افزایش داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوس��یما، 
معاون عمران��ی اس��تاندار مازندران در 
ادام��ه بررس��ی وضعیت س��اماندهی و 
پاکسازی معابر، سواحل و رودخانه های 
شهرس��تان های غ��رب اس��تان، گفت: 
پیش بینی می شود سفر های نوروزی به 
استان سال ۱۴۰۲ افزایش داشته باشد 
در نتیج��ه نظام حاکمیت��ی و حکمرانی 
ش��هر ها باید آماده استقبال از مسافران 

نوروزی باشند.  
رضا علیخانی از پیش بینی افزایش 
۳۰ درصدی س��فر به مازن��دران در ایام 
نوروز خب��ر داد و اف��زود:در بازدید های 
اخیر مشاهده شد که آمادگی خوبی در 
شهر های استان ایجاد شده است و تالش 

ش��ود تا کاس��تی های موجود رفع شود.
او مس��افرخیز بودن مازندران را نیازمند 
بازدید و سرکشی از شهرستان ها دانست 
و گفت:بنا داریم وضعیت همه شهر های 

استان بازدید و ارزیابی شود.
علیخان��ی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه از 
اس��تان جهت  مواصالت��ی  محور ه��ای 
بررس��ی وضعیت ایمنی و سهولت سفر 

نی��ز بازدید خواهد ش��د، ادام��ه داد:در 
امدادی،  دس��تگاه های  شهرداران،  کنار 
خدماتی، پلیس راه و راهور فراجا نیز در 
حال تالش برای ایجاد ش��رایط مطمئن 

سفر برای ههم میهنان هستند.
مع��اون عمرانی اس��تاندار مازندران 
از شهرداران خواس��ت تا به نصب المان 
در ورودی و سطح شهر ها اهتمام جدی 
داش��ته باشند و خاطرنش��ان کرد:المان 
ایجاد ش��ده با فرهنگ شهری همخوانی 
 داش��ته باش��د و همچنی��ن ب��ه دلی��ل 
هم زمانی نوروز امس��ال ب��ا ماه مبارک 

رمضان، هردو دیده شود.
او نظافت، تمیزی و س��المت ش��هر 
را ۵۰ درصد کار ش��هرداران در این ایام 
اعالم کرد و گفت: ش��هر هایی که دارای 
رودخانه و دریا هس��تند، زیباس��ازی و 
پاکس��ازی رودخانه و س��واحل را انجام 

بدهند.

محدودیت های ترافیکی ایام نوروز اعالم شد؛

کدام جاده ها در ایام نوروز یک طرفه است؟

میز خبر

۱۷ماموریتآتشنشانیکرمانشاهدرچهارشنبهسوری؛

انفجار۲واحدمسکونی
مدیر روابط عمومی آتش نش��انی کرمانشاه از انجام ۱۷ ماموریت در شب 

چهارشنبه سوری کرمانشاه خبر داد.
احس��ان س��هیلی در گفت وگو با ایسنا، با اش��اره به انجام ۱۷ ماموریت 
آتش نش��انی کرمانشاه در شب چهارشنبه س��وری گفت: متاسفانه دو مورد از 
ای��ن ماموریت ها مربوط به انفجار منزل مس��کونی بر اث��ر مواد محترقه بوده 

است.
وی افزود: مورد اول انفجار مس��کونی س��اعت ۱۲:۳۰ روز ۲۳ اسفند در 
ش��هرک نوکان گزارش ش��د که متاس��فانه طی آن منزل مسکونی به دلیل 

انفجار مواد محترقه تخریب و یک نفر مصدوم شد.
س��هیلی گفت:مورد دوم انفجار بر اثر مواد محترقه در شهرک شهرداری 
گزارش ش��د که ط��ی آن نیز واحد مس��کونی تخریب و چه��ار نفر مصدوم 

شدند.
وی اف��زود:از مجموع ۱۷ عملیات، یازده مورد آن آتش س��وزی و مابقی 

امداد و نجات بوده است.
به گفته روابط عمومی آتش نشانی کرمانشاه از مجموع آتش سوزی ها هم 

شش مورد آتش سوزی درخت و درختچه بوده است.

معاونگردشگریسازمانمنطقهآزادکیش:

ورودگردشگرانخارجیبهجزیرهکیشحدود
چهاربرابرافزایشیافت

معاون گردش��گری س��ازمان منطقه آزاد کیش گفت: ورود گردشگران 
خارجی به این جزیره در سال جاری حدود چهار برابر نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته افزایش پیدا کرده است.
به گزارش ایرنا، مرتضی رمضانی گالشی  در نشست خبری ارایه گزارش 
ستاد تسهیالت خدمات سفرهای نوروزی کیش اظهار کرد: از ابتدای امسال 
تا کنون ۲۰ هزار گردشگر عمدتا از کشورهای آسیایی وارد این جزیره شده 

و خدمات گردشگری آن بهره مند شدند.
وی با بیان اینکه سیاس��ت های این معاونت توسعه گردشگری خارجی 
در جزیره اس��ت افزود: سال گذش��ته در این مدت حدود پنج هزار گردشگر 
وارد جزیره شده بودند که افزایش حضور این گردشگران در سال جاری برای 

تحقق اهداف این سازمان نوید بخش است.
رمضانی در خصوص فعالیت های س��تاد تسهیالت خدمات نوروز ۱۴۰۲ 
اظهار کرد: فعالیت این س��تاد برای ارائه خدمات به مس��افران تا ۱۴ فرودین 

۱۴۰۲ شروع شده است.
وی گفت: ارس��ال پیام جامعه هدف در ش��عاع ۵۰ کیلومتری جزیره و 
ورودی بنادر آفتاب و چارک، الکترونیکی ش��دن س��امانه نوبت دهی خروج 
خ��ودرو از جزیره، تعبیه خدمات ادماد و نجات، زیباس��ازی س��یما و منظر 
شهری، ساماندهی و نظارت بر خدمات عمومی، از جمله عملکردهای مرتبط 

در این راستا است.
 دبیر س��تاد تس��هیالت س��فرهای نوروزی کی��ش افزود: این س��تاد در 
 ۱۲ کمیت��ه از چند ماه گذش��ته اقدامات خود را آغاز کرده اس��ت و س��عی 
می شود در مدت انجام سفرهای نوروزی در کنار تسهیل سفر از طریق دریا 
و هوا به جزیره، با انجام نظارت های مستمر از حقوق مسافران در حوزه های 

مختلف از جمله نرخ و کیفیت خدمات، حذف واسطه گری صیانت کنیم.
 محدودیتی در نوع خ�ودروی ورودی به جزیره کیش وجود 

ندارد
 وی ب��ه بی��ان اینک��ه از ۲۵ ت��ا ۱۵ فروردی��ن ورود کامی��ون، اتوبوس،

 مینی بوس، ون، تاکس��ی و وانت به جزیره ممنوع اس��ت افزود: خودروهای 
ش��خصی می توانند از بنادر چارک و آفتاب وارد جزیره کیش شوند و هزینه 
رفت و برگش��ت هر خودرو با کش��تی، دو میلی��ون و چهارصد و چهل هزار 

تومان است.
وی اف��زود: محدودی��ت ورود ب��رای خودروه��ای حامل م��واد غذایی و 
آش��امیدنی اعمال نمی شود و داشتن معاینه فنی، بیمه شخص ثالث، کارت 
شناس��ایی رانن��ده، نظافت خودرو، برگه کاپوتاژ خ��ودرو و عوارض بندری از 

شرایط ورود خودروهای شخصی به کیش است.
رمضانی افزود:جزیره کیش روزانه ظرفیت پذیرش هزار دس��تگاه خودرو 
را دارد و برای جلوگیری از ازدحام خودروها و ارائه خدمات در این مدت تنها، 

روزانه به یک هزار خودرو مجوز ورود به جزیره کیش داده می شود.

درحوادثچهارشنبهسوری؛

۴موردآتشسوزیدرارومیهمهارشد
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ارومیه گفت:چهار 
مورد آتش س��وزی بر اثر انفجار مواد محترقه با دخالت آتش نش��انان ارومیه 

مهار و خاموش شده است.
به گزارش مهر، حس��ین س��رباز رش��ید در این زمینه اظهار کرد: چهار 
 مورد حادثه آتش سوزی در اثر انفجار مواد محترقه در شهر ارومیه با دخالت 

آتش نشانان ارومیه خاموش شد.

بهمقصدکشورهایحاشیهخلیجفارس؛

۸۰هزاررأسدامزندهازاستانبوشهر
ترانزیتشد

رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی دامپزشکی استان بوشهر از نظارت 
بهداشتی - قرنطینه ای بر بیش از ۸۰ هزار رأس دام زنده ترانزیتی از استان 

بوشهر به کشورهای حاشیه خلیج فارس خبر داد.
به گزارش مهر، حس��ن بازیار در جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: استان 
بوش��هر با دارا بودن گمرکات متعدد و داش��تن مس��یر دریایی به کشورهای 
حاش��یه خلیج و همچنین پس��ت های قرنطینه دامی در این گمرکات، مرز 

خروجی مهمی جهت صادرات و ترانزیت دام زنده محسوب می شود.
وی افزود: در سال جاری ۷۱ محموله ترانزیتی دام زنده به تعداد ۸۰ هزار 
و ۶۲۰ رأس از مبدا کشورهای ترکیه، ارمنستان و گرجستان به مقصد کشور 

کویت تحت نظارت بهداشتی قرنطینه ای انجام گرفت.

تریبون         

رئیسسازمانصمتایالم:

طرحویژهنظارتبربازارشبعیدوماهرمضان
آغازشد

رئیس س��ازمان صمت ایالم گفت: طرح ویژه نظارت بر بازار شب عید و 
ماه رمضان آغاز شده است.

رض��ا محمدرحیمی در گفتگو با مهر اظهار کرد: با بس��یج همه امکانات 
 و نیروی انس��انی، طرح ویژه نظارت بر بازار ش��ب عید و ماه مبارک رمضان 

در حال انجام است.
وی با تاکید بر انس��جام و هماهنگی دس��تگاه های نظارتی در راس��تای 
اج��رای این طرح، گف��ت: برای حفظ آرامش بازار و برق��راری امنیت خرید، 
 در روزهای پایان س��ال، لحظ��ه ای درنگ نکرده و با جدی��ت تمام به دنبال 

اثر بخشی این نظارت ها خواهیم بود.
دبیر ستاد تنظیم بازار استان خاطر نشان کرد: یکی از اهداف اصلی طرح 
ویژه نظارت بر بازار ش��ب عید و ماه رمضان، از بین بردن زمینه سوءاستفاده 
فرصت طلبان و کوتاه نمودن دست آنان، جهت جلوگیری از تحمیل فشار به 

مردم، خصوصاً اقشار ضعیف و کم درآمد است.
وی از مردم خواس��ت، همچون گذش��ته در زمینه معرفی سودجویان و 
فرصت طلبان، از طریق سامانه تلفنی ۱۲۴ اهتمام داشته باشند، تا فرزندان 
آنه��ا در اداره کل صمت اس��تان، در اولین فرصت ب��ا تخلفات احتمالی آنان 

برخورد قاطع داشته باشند.

مرکزتحقیقاتوآموزشکشاورزیومنابعطبیعیاستانمرکزیبرگزارکرد؛

اولینرویدادملیفناورانهدرمسیرکشاورزی
دانشبنیان

اراک-خبرنگار آفرینش
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی اولین 

رویداد ملی فناورانه درمسیر کشاورزی دانش بنیان را برگزار کرد.
رئیس مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان مرکزی  
در اختتامیه این مراس��م اظهار داشت:این رویداد در راستای برگزاری رویداد 
ملی فناورانه پارک علم و فن آوری کشاورزی و منابع طبیعی کشور با عنوان 

"در مسیر کشاورزی دانش بنیان"  ، در استان مرکزی برگزار شد. 
غالمرض��ا گودرزی بیان داش��ت:حوزه کش��اورزی یکی ازح��وزه هایی 
اس��ت که به دالیل مختلف ازجمله اس��تفاده نکردن از دانش و فناوری روز 
دربخش ه��ای زراعت، باغداری، دام��داری وغیره، به��ره وری پایینی دارد.

ه��دف ازبرگزاری این رویداد، اس��تفاده از ایده ه��ای نوآورانه و مبتکرانه در 
 جهت رفع مش��کالت وچالش هایی اس��ت که بخش کشاورزی با آن مواجه

 است.
رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان مرکزی 
یکی از رسالت های مرکز تحقیقات را انتقال دانش به عنوان مهمترین نهاده 
در بخش کش��اورزی دانست و گفت:این مرکز در کنار فعالیت های پژوهشی 
و آموزش��ی، از ایده ها و فناوری های جدید و ایجاد کسب و کارهای نوین در 
بخش کش��اورزی در جهت بهره وری درنهاده های کشاورزی حمایت می کند 
که خوش��بختانه مورد استقبال دانشگاه ها و صنایع استان مرکزی قرارگرفته 

است.
گودرزی افزود:بخش کش��اورزی س��هم بزرگی در اقتصاد کشور دارد اما 
س��هم دانش بنیان بسیار کم و حدود ۶ درصد ازشرکت های دانش بنیان در 
بخش کش��اورزی فعال هستند که چاره ای جز استفاده از فناوری های نوین 

برای رفع چالش های بخش کشاورزی نیست.
وی در ادامه بیان داش��ت:کارگاه های آموزش��ی این رویداد طی دو روز 
و ب��ا حض��ور بیش از ۶۵ داوطلب برگزار گردید و ش��رکت کنندگان با مبانی 
و مهارت های کارآفرینی آش��نا شدند.تا زمان برگزاری ایده شو ۲۳ تیم برای 
ارائه ایده ها و حل چالش های مطرح ش��ده کاندید ش��دند که پس از داوری 
اولی��ه ۱۰ تیم به مرحله دوم داوری راه یافتن��د و در پایان ۳ ایده به عنوان 

ایده های برتر انتخاب شدند.
رئی��س مرکز تحقیق��ات و آموزش کش��اورزی و منابع طبیعی اس��تان 
مرکزی گفت:این س��ه ایده به صورت مستقیم در مرکز رشد واحدهای فناور 
کشاورزی مستقر می شوند ضمن اینکه تمام آن ۲۳ ایده را نیز مورد حمایت 
قرار می دهیم و برای ش��رکت در مراس��م رویداد ملی پ��ارک علم و فناوری 
کشاورزی و منابع طبیعی کشور که در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ درتهران برگزار 

می گردد، معرفی می شوند.
در پایان مراسم اختتامیه، از نفرات برتر رویداد تقدیر به عمل آمد.

رئیسسازمانجهادکشاورزیآذربایجانشرقی:

ساالنه۱۳۰هزارتننخودآجیلیدرممقان
تولیدمیشود

تبریز-توفیقی 
رئیس سازمان جهاد کش��اورزی آذربایجان شرقی گفت:ممقان با تولید 

ساالنه ۱۳۰ هزار تن نخودچی، قطب تولید این محصول در جهان است.
اکبر فتحی  اظهار کرد:ش��هر ممقان محل استحصال نخود مزارع ایران 
از جنوب تا ش��مال و از غرب تا شرق است و ۹۵ درصد فرآوری نخود کشور 

در این شهر انجام می شود.
وی افزود:ب��ا توج��ه به آم��ار موجود، ح��دود یک ه��زار و ۴۰۰ کارگاه 
نخودپزی با اشتغالزایی هشت هزار نفر در ممقان مشغول فعالیت هستند که 
ساالنه بیش از ۱۳۰ هزار تن از نخودچی آجیلی را فرآوری و روانه بازارهای 

داخلی و خارجی می کنند.
فتحی یادآور ش��د: با توجه به وج��ود ظرفیت های الزم در منطقه و در 
ص��ورت تامین مواد اولیه کافی و بهره برداری از ش��هرک نخودچی ممقان، 

میزان تولید نخودچی می تواند به ۲۵۰ هزار تن در سال نیز افزایش یابد.
 رئیس س��ازمان جهادکش��اورزی آذربایجان ش��رقی اعالم کرد:بیش از 

۶۰ درصد نخود کشور به ۸۰ کشور دنیا از شهر ممقان صادر می شود.

معاون عمرانی استاندار مازندران:

 پیش بینی افزایش ۳۰ درصدی سفر نوروزی 
به مازندران

ساری-ستایش خسروی
س��رعت خدمات دهی در جاده پرترافیک مازندران 
 دغدغ��ه ای اس��ت که هم��واره اورژانس با آن دس��ت 
و پنجه نرم می کند و اکنون با تخصیص چهار دس��تگاه 
»موتورالنس« به این مجموعه دغدغه های از این دست 

در استان بسیار کم شده است.  
س��رعت در خدمات ده��ی رم��ز اصل��ی و حیاتی 
خدمات دهی اورژانس به ش��مار می رود ، مس��اله ای که 
همواره زیربار ترافیک مسیرهای منتهی به محل حادثه 
دردسرساز بوده است، موضوعی که در مازندران بیشتر 

خودنمایی می کند.
چرا که این اس��تان س��االنه میزبان میلیون ها نفر 
مس��افر از اقصی نقاط کشور اس��ت و حضور این میزان 
مس��افر و تردد خودرویی بالطب��ع تبعات و چالش هایی 
به هم��راه دارد که بروز حوادث نخس��تین مورد از این 

دست می باشد.
بنا به اطالعات ارائه ش��ده از س��وی مرکز مدیریت 
حوادث و فوریت های پزش��کی مازندران ماهانه ۱۱ تا 
۱۲ هزار ماموریت انج��ام می دهد که حوادث جاده ای 
بخش قابل توجهی از ماموریت های این نهاد را به خود 

اختصاص داده است.
در حال حاضر موتورالنس، اس��تانداردترین وسیله 
حمل و نقل اورژانس��ی به ش��مار می رود که در چنین 

شرایطی می تواند بر سرعت خدمات دهی بیفزاید.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
مازندران در این ارتباط گفت:با تخصیص اعتبار سازمان 
اورژانس کشور چهار دستگاه موتورالنس خریداری شد 

و به مازندران اختصاص داده شد.
رض��ا حبیبی اف��زود: ب��رای خرید هری��ک از این 
موتورالنس ه��ا چهار میلیارد ریال اعتبار هزینه ش��د تا 
ای��ن امکانات و تجهیزات به ن��اوگان اورژانس مازندران 

اضافه شود.
وی ادام��ه داد: ب��ا توج��ه به حجم ب��االی حضور 
مس��افران در غرب مازندران این موتورآمبوالنس ها در 

این مناطق مستقر شده است.
رئیس اورژانس مازن��دران محمودآباد، فریدونکنار، 
عباس آباد و بابلس��ر را چهار شهرس��تانی ن��ام برد که 

موتورالنس های جدید در آنها مستقر شده است.
وی گفت: استقرار این موتورالنس ها در سرعت ارائه 
خدم��ات اورژانس به مصدومان حوادث به ویژه حوادث 

جاده ای بسیار تاثیرگذار است و نقش حیاتی دارد.
بن��ا به گفته حبیب��ی پیش از این نیز ۶ دس��تگاه 
موتورالن��س به ن��اوگان اورژانس مازندران اضافه ش��د 
که محل اس��تقرار و حوزه فعالیت آن ها س��اری، آمل و 

قائمشهر است.
مرک��ز مدیری��ت ح��وادث و فوریت های پزش��کی 
دانش��گاه علوم پزش��کی مازندران ۹۸ پایگاه جاده ای ، 
شهری و هوایی دارد که حدود ۱۵۰ دستگاه آمبوالنس 

در این پایگاه ها مشغول به خدمات هستند.
پیش بینی می ش��ود، در ایام نوروز پیش رو ۲۲ نفر 

میلیون نفر شب اقامت در استان داشته باشیم.

و  گردش��گری  فرهنگ��ی،  می��راث  مدی��رکل 
ب��ا  گف��ت:  بویراحم��د  و  کهگیلوی��ه   صنایع دس��تی 
پیش بینی ش��رایط خاص و بارندگی در ایام نوروز، در 
 مجموع ۱۰۰ هزار ظرفیت اقامت در اس��تان مهیا شده 
اس��ت.به گزارش مهر، سعید طالبی پور ظهر در گفتگو 
با خبرنگاران افزود: فضای مدارس، س��الن های ورزشی 
و ه��الل احم��ر، ش��هرداری ها و دوه��زار و ۵۰۰ تخت 

اقامتی رسمی تحت نظارت س��ازمان میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان برای اقامت مسافران 

نوروزی لحاظ شده است.
وی بیان داش��ت: زیرس��اخت های الزم ش��هرهای 
گردش��گر پذیر استان برای میزبانی از مسافران نوروزی 
آم��اده ش��ده و در مبادی ورودی ش��هرهای اس��تان، 
برگزاری نمایشگاه های صنایع دستی، غرفه های محلی 

و جشنواره ای بومی محلی در برنامه است و سازمان های 
مرتبط خدمات س��فرهای نوروزی را در س��طح استان 

رصد می کنند.
طالبی پور با بیان اینکه استان دارای پتانسیل های 
 بس��یار در بخش گردشگری اس��ت، گفت:باید با ایجاد 
زیر س��اخت های مناس��ب، فضا را برای گردشگران در 

تمام فصول سال فراهم کرد.

با تالش مدیران استان؛ 

4 دستگاه موتورالنس به ناوگان اورژانس مازندران 
اضافه شد

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد:

۱۰۰ هزار ظرفیت اقامت در استان برای مسافران نوروزی 
فراهم شده است


