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اخبار
کرونا ترمز قطارها را هم کشيد

مرکزي _ شاهس�واراني  :مدي��رکل راه آهن
اس��تان مرکزي وضعيت حرک��ت قطارها در
اين اس��تان با توجه به شيوع کرونا را تشريح
کرد.محمدرضا قرباني در گفتوگو با ايس��نا،
با اشاره به اينکه ش��يوع ويروس کرونا تاثير
مس��تقيميدر ميزان س��فرها از طريق قطار
داشته اس��ت ،افزود :تماميقطارهاي اراک-
مش��هد تا  ۱۵فروردين ماه  ۱۳۹۹لغو ش��ده
اس��ت ،با توجه به اينکه طب��ق آخرين آمار،
براي قطار کرمانش��اه به مشهد تاکنون تنها
 ۶۰بلي��ط فروخته ش��ده اس��ت ،احتمال لغو
اين س��فر در روز  ۲۶اس��فندماه وج��ود دارد.
وي ب��ا تاکيد ب��ر اينکه راه آه��ن جمهوري
اسالميايران نيز تابع سياستهاي دولت در
امر مقابله کروناس��ت ،افزود :تاکيد مسئوالن
کش��ور و استان اين اس��ت که سفرها و نقل
و انتقال مس��افران به حداقل ممکن برسد و
س��عي مجموعه راه آهن ني��ز کاهش نقل و
انتقال و تبعيت از اين سياستهاست و همين
شرايط باعث شده اس��ت که امکان استرداد
بليطهاي پيش فروش ش��ده وجود داش��ته
باشد.قرباني تصريح کرد :مسافريني که قبل
از تاريخ س��وم اس��فندماه  ۹۸نسبت به خريد
بلي��ت قطار اقدام کردند و متقاضي کنس��لي
آن هس��تند ،ميتوانند تا  ۲۹اس��فندماه  ۹۸و
حداکثر تا س��اعت  ۱۲ظهر روز قبل از تاريخ
حرکت قطار خود به مراکز مجاز فروش بليت
مراجعه و نسبت به دريافت بهاي بليت بدون
کس��ر هزينه کنس��لي اقدام کنند.وي افزود:
مسافرين ميتوانند همزمان با کنسلي بليت
خود بهاي بليت را از مرکز اس��ترداد تحويل
بگيرن��د ،اگر احيانا مبلغ الزم در مرکز موجود
نباش��ند ،ضمن دريافت رسيد ميتوانند از ۱۶
فروردين ماه تا  ۱۶ارديبهش��ت ماه  ۹۹براي
دريافت بهاي بليت خود مراجعه کنند.
دو دستگاه سي وي تي  400کيلو ولت
در پست سد شهيد عباسپور نصب و راه
اندازي شد

اه�واز  :ليلا زرگاني�ان -مدي��ر پس��تهاي
بالفصل در شرکت نصب ،تعمير و نگهداري
نيروگاههاي برق آبي خوزستان از نصب و راه
اندازي دو دستگاه سي وي تي  400کيلو ولت
در پست سد شهيد عباسپور خبر داد.غالمرضا
قصابيان» گفت  :نظر به پيگيريهاي انجام
ش��ده توس��ط مديريت عامل شرکت توليد و
بهره برداري س��د ش��هيد عباسپور و معاونت
توس��عه و بهره برداري نيروگاههاي سازمان
آب و ب��رق خوزس��تان  ،دس��تور کار نصب
دو دس��تگاه س��ي وي تي  400کيلو ولت بر
روي باس بار واحدها (باس  )91به ش��رکت
تعمي��رات نيروگاههاي برق آب��ي ابالغ و در
پروس��ه انجام کار قرار گرفت.قصابيان افزود:
به دليل اشکاالت موجود در هنگام سنکرون
کردن واحد  4که از طريق فاز  Bباس بار91
صورت ميگرفت نياز مبرم بود که دو دستگاه
 CVTب��ر روي فازه��اي  Aو Cنيز نصب
گردد.مدير پستهاي بالفصل در پايان اظهار
داشت  :از مزاياي اين طرح ميتوان به قرائت
فازهاي  Aو  Cعالوه بر قرائت فاز  Bاشاره
نمود.
پنجشنبه  ۲۲اسفند ماه ثبت نام
مرحل ه دوم طرح اقدام ملي ساخت
مسکن در خوزستان

اهواز  :ليال زرگانيان -مديرکل راه و شهرسازي
خوزستان گفت :مرحله دوم ثبت نام طرح اقدام
ملي در شهرهاي اس��تان از روز پنجشنبه ۲۲
اسفند ماه از ساعت  ۱۰صبح شروع و تا پايان
ساعت  ۲۴روز جمعه  ۲۳اسفندماه ادامه خواهد
يافت.رضا رضاي��ي با اعالم خبر آغاز ثبت نام
مرحله دوم طرح اقدام ملي ساخت مسکن در
اس��تان از روز پنجش��نبه  ۲۲اسفند ماه گفت:
مرحله دوم ثبت نام طرح اقدام ملي در  15شهر
استان از روز پنجشنبه  ۲۲اسفند ماه از ساعت
 ۱۰صبح شروع و تا پايان ساعت  ۲۴روز جمعه
 ۲۳اس��فندماه ادامه خواه��د يافت.وي گفت:
شهروندان ش��هرهاي اهواز ،دزفول ،ماهشهر،
انديمشک ،ايذه ،بهبهان ،شوشتر ،شوش ،شهر
امام ،شاهور ،اللي ،هفتکل ،آغاجاري ،باغملک
و رامش��ير ميتوانند در مرحله دوم طرح اقدام
ملي ساخت مسکن ثبت نام کنند.مديرکل راه
و شهرسازي خوزستان اظهار داشت :در مرحله
دوم ثبت ن��ام طرح اقدام ملي در ش��هرهاي
اس��تان تعداد 4هزار 229نف��ر ظرفيت جديد
ايجاد ش��ده است که در اين مرحله از ثبت نام
متقاضيان واجدالشرايط با داشتن  ۵شرط الزم
قيد شده در سامانه ميتوانند در اين طرح اقدام
به ثبت نام کنند.

اخبار

جلسات برق منطقهاي خوزستان آنالين ميشود

اه�واز  :محمود ف�رج -معاون برنامه ريزي
و تحقيق��ات ش��رکت ب��رق منطق��هاي
خوزستان گفت :با هدف کاهش هزينهها
و مقابل��ه ب��ا کرونا ويروس جلس��ات اين
ش��رکت به صورت ويدئو کنفرانس برگزار
خواهد شد.س��يد مهرداد بالدي موس��وي
بيان کرد :تجهي��زات الزم براي برگزاري
جلس��ات آنالين خريداري و در مرکز داده

نصب و راه اندازي شده است تا جلسات با
همکاران مستقر در ساختمانهاي شرکت
و ي��ا طرفي��ن بيروني از قبيل مش��اوران،
پيمانکاران ،ش��رکتهاي دولت��ي و ارباب
رج��وع ،از طري��ق اتاقه��اي کنفران��س
مج��ازي به صورت غير حض��وري برگزار
ش��ود.وي با بيان اينکه اس��تفاده از ويدئو
کنفران��س باعث صرفه جوي��ي در وقت،

کاهش هزينهها و خطرات تردد و مسافرت
براي حضور در جلس��ات ميش��ود ،افزود:
ش��رکت برق منطقهاي خوزس��تان در دو
گستره اس��تانهاي خوزستان و کهگيلويه
و بويراحمد فعاليت ميکند و  ۹ناحيه بهره
برداري دارد که حضور در جلس��اتي با اين
سطح از گستردگي مشکالتي را به همراه
داش��ت.معاون برنامه ري��زي و تحقيقات

شرکت برق منطقهاي خوزستان تاکيد کرد:
مزيت ديگر عدم حضور فيزيکي در جلسات
مقابل��ه با بيماريهاي مانند کرونا ويروس
اس��ت تا در ش��رايطي که امکان برگزاري
جلسات وجود ندارد در امور اجرايي شرکت
خللي وارد نش��ود.بالدي موسوي تصريح
ک��رد :از ديگر مزاياي سيس��تم جلس��ات
آنالين اين ش��رکت ،قابليت نمايش انواع

ض الحسنه سيل
۸۵درصد تسهيالت قر 
ايالم پرداخت و جذب شد

فايل به شرکت کنندگان در جلسه ،امکان
برگزاري سمينار و کالس مجازي آنالين و
قابليت برگزاري نظرسنجي ميباشد.

مديرکل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري استان مرکزي:

 ۴۰بناي تاريخي در استان مرکزي مرمت شد

مرمت ش��ده مبلغ  ۴۰ميليارد ريال هزينه شده است،
اظهار داش��ت:مرمت برخي از اين بناها تاريخي مانند
سراي نبيزاده در سال  ۹۹نيز ادامه دارد.ايزدي افزود:
با تخصيص اعتباري بالغ بر  ۲۰ميليارد ريال توس��ط
شهرداري اراک مرمت مجموعه بازار اراک آغاز شده
که با تأمين اعتبار توس��ط ميراث فرهنگي اس��تان در
س��ال  ۹۹ادامه خواهد يافت.وي اظهار داش��ت۳۰۰ :
بناي تاريخي ثبت شده در فهرست آثار تاريخي استان
مرکزي با اولويتبندي در فهرست مرمت قرار دارند.
بيش از  ۲هزار جاذبه گردش��گري در استان مرکزي
شناس��ايي ش��ده که  ۸۷۳اثر تاکنون در فهرست آثار
ملي کشور به ثبت رسيده است.

مرکزي -اراک :مديرکل ميراث فرهنگي ،صنايع دستي
و گردش��گري استان مرکزي گفت ۴۰ :بناي تاريخي
اين استان در س��ال جاري با هدف حفظ و جلوگيري
از تخري��ب مرم��ت ش��دند.عليرضا اي��زدي» :مرمت
اضطراري س��راي نبيزاده در مجموعه بازار تاريخي
اراک ،خانه حاج آقا محسن اراکي ،حمام ابراهيم آباد،
مسجد سرخ س��اوه ،گنبد امامزاده سهل بن علي (ع)
آس��تانه ،خانه خاندان اش��تري و پل دوآب شهرستان
ش��ازند ،خانه دکتر قري��ب در گرکان آش��تيان ،گنبد
ام��ازاده فضل و يحيي محالت و کاروانس��راي دولت
آباد فراهان از جمله اين طرحهاي مرمتي در سال ۹۸
بوده است .وي با بيان اينکه براي مرمت تمامي ۴۰اثر

پليس به تجمع کنندگان مراسم
چهارشنبه آخر سال هشدار داد

ايلام -آذر يعقوبي�ان :مع��اون
عمليات فرماندهي انتظامياستان
ايالم نس��بت به تجم��ع کنندگان
براي برگزاري مراس��م چهارشنبه
آخر سال در اماکن عموميبا توجه
به انتشار ويروس کوئيد  ۱۹هشدار
داد.سرهنگ “حميد فتاحي” معاون
عمليات فرماندهي انتظامياس��تان اظهار داش��ت :انتشار
دهن��دگان تجمع��ات و گردهمايي براي برگ��زاري اين
مراس��م که در کانالها و گروههاي شبکههاي اجتماعي
فعال هس��تند بايد به اين موضوع توجه کنند که اين امر
با توجه به ش��رايط موجود فقط باعث ايجاد چالش براي
شهروندان و دست اندرکاران درمان است و پيگرد قانوني
خواهد ش��د.وي با اش��اره به اينکه قطع ًا پليس با انتش��ار

دهندگان اين دس��ت فراخوانه��ا برخورد
قانوني خواهد کرد ،از ش��هروندان خواست
ب��ه هيچ عن��وان ب��راي برگزاري مراس��م
چهارش��نبه آخرسال به اين دست دعوتها
و فراخوانهاي گردهمايي توجه نکنند.اين
مقام انتظامييادآور شد :در شرايط موجود،
قطع ًا همکاري شهروندان با حضور خود در
خان��ه ،باعث مصون ماندن از خطر بيماري و انتش��ار آن
ميش��ود که همه مسئوالن بهداش��تي نيز به آن توصيه
ميکنند.سرهنگ فتاحي تصريح کرد :با توجه به وضعيت
موجود و شرايط پيش آمده در کشور به جهت پيشگيري
از انتش��ار ويروس کرونا ،چهارش��نبه آخر سال با سنوات
گذشته متفاوت بوده و پليس از هرگونه تجمع و مراسمات
مرسوم در اين رابطه با جديت جلوگيري ميکند.

بهرهگيري از  ۳۰دستگاه تراکتور براي ضدعفوني کردن
اماکن عموميکالنشهر اراک عليه کرونا

مرک�زي-اراک :ش��هردار اراک
گفت :ضدعفوني گسترده اماکن
عموميش��هر نياز به تجهيزات
مدرن داش��ت که با توجه به در
دس��ترس نبودن وس��ايل الزم،
بهرهگيري از  ۳۰دستگاه تراکتور
که سمپاش��ي مزارع کشاورزي
را انج��ام ميدادن��د ،در دس��تور کار اين ش��هرداري
اراک ق��رار گرفت.ش��فيعي افزود :اين س��مپاشها
ب��ا همکاري جهاد کش��اورزي در اختيار ش��هرداري
اراک قرار گرفته اس��ت و بازار اراک ،ساختمانهاي
عموميمانند شهرداريها ،تامين اجتماعي ،پايانهها،
معابر ،خيابانها ،ايستگاههاي اتوبوس و ترمينالهاي
مس��افربري مرت��ب گندزدايي ميش��وند.وي اظهار

داشت :اس��تفاده از ظرفيت سمپاشي
مزارع کشاورزي مورد توجه مديران
شهري ساير نقاط کشور قرار گرفته و
آنان خواهان الگوگيري از شهرداري
اراک براي ضدعفوني شهرهاي خود
شدهاند.ش��هردار اراک گف��ت۱۶۰ :
اتوبوس هر ش��ب براي جلوگيري از
ش��يوع ويروس کرونا ضدعفوني ميش��وند و در حد
توان اقالم بهداش��تي نيز در اختيار رانندگان تاکسي
قرار ميگيرد و نکات بهداش��تي به آنان آموزش داده
ميش��ود.وي اظهار داش��ت :ضدعفوني شهر باعث
ش��د تا اراک در مقايسه با ساير شهرها در آاليندگي
وي��روس کرونا موفق عمل کن��د و الگوي مطلوبي
براي ساير کالنشهرها باشد.

پنجشنبه  ۲۲اسفند ماه ثبت نام مرحل ه دوم طرح اقدام ملي ساخت مسکن در خوزستان

اه�واز  :ليلا زرگاني�ان -مدي��رکل راه و شهرس��ازي
خوزس��تان گفت :مرحله دوم ثبت نام طرح اقدام ملي

در ش��هرهاي استان از روز پنجش��نبه  ۲۲اسفند ماه
از ساعت  ۱۰صبح ش��روع و تا پايان ساعت  ۲۴روز
جمعه  ۲۳اسفندماه ادامه خواهد يافت.رضا رضايي با
اعالم خب��ر آغاز ثبت نام مرحله دوم طرح اقدام ملي
ساخت مسکن در اس��تان از روز پنجشنبه  ۲۲اسفند
ماه گفت :مرحله دوم ثبت نام طرح اقدام ملي در 15
شهر اس��تان از روز پنجشنبه  ۲۲اسفند ماه از ساعت
 ۱۰صبح ش��روع و تا پايان ساعت  ۲۴روز جمعه ۲۳
اس��فندماه ادامه خواهد يافت.وي گفت :ش��هروندان
شهرهاي اهواز ،دزفول ،ماهش��هر ،انديمشک ،ايذه،
بهبهان ،شوش��تر ،شوش ،ش��هر امام ،شاهور ،اللي،

هفت��کل ،آغاجاري ،باغملک و رامش��ير ميتوانند در
مرحل��ه دوم طرح اقدام ملي س��اخت مس��کن ثبت
نام کنند.مديرکل راه و شهرس��ازي خوزستان اظهار
داش��ت :در مرحله دوم ثبت نام ط��رح اقدام ملي در
شهرهاي اس��تان تعداد 4هزار 229نفر ظرفيت جديد
ايجاد ش��ده اس��ت ک��ه در اي��ن مرحل��ه از ثبت نام
متقاضيان واجدالش��رايط با داشتن  ۵شرط الزم قيد
شده در س��امانه ميتوانند در اين طرح اقدام به ثبت
نام کنند.رضايي گفت :با توجه به شيوع ويروس کرونا
و ب��ه منظور جلوگيري از ازدحام جمعيت در ادارات و
کاف��ي نتها ،در اين مرحله مکاني��زم ثبت نام تغيير

يافته و متقاضيان ميتوانند از طريق رايانه ش��خصي
و حتي با اس��تفاده از تلفن همراه خود و با ارسال پيام
کوتاه اقدام به ثبت نام کرده و از مراجعه به ادارات و
کافينتها خودداري کنند.مدير کل راه و شهرسازي
استان خوزس��تان تاکيد کرد :آنچه بديهي است حق
هيچ کس در اين طرح ضايع نخواهد شد و متقاضيان
ميتوانند از طريق س��ايت  www. mrud. irو يا
سيس��تم پيامکي به ش��ماره ۳۰۰۰۷۳۶۴۰و با ارسال
کد ملي سرپرس��ت خان��وار اقدام به ثبت ن��ام اوليه
کرده و پس از ريش��ه کن ش��دن بيماري کرونا و با
اطالعرساني قبلي اقدام به ثبت نام نهايي کنند.

با توجه به شيوع کرونا مديرعامل آبفا خوزستان گفت:

اقدامات پيشگيرانه همراه با استمرار خدماترساني به شهروندان

اه�واز  :ليلا زرگانيان -اقدامات پيش��گيرانه
به طور مس��تمر با هدف حفاظ��ت و ايمني
کارکن��ان ،حف��ظ کيفيت و بهداش��ت آب،
حفاظت و پيش��گيري از آلودگي تاسيس��ات
و پايداري و اس��تمرار خدمات به مش��ترکان
در ش��رکت آبفا خوزس��تان روزان��ه در حال
انجام اس��ت.مديرعامل شرکت ابفا استان با
اعالم اين خبر گفت :از نخس��تين روزهاي
اعالم خطر و هش��دار مس��ئوالن بهداشتي
در زمين��ه ش��يوع ويروس کرونا در اس��تان
خوزس��تان و لزوم مقابله ب��ا همهگيري اين
ويروس ،اقدامات و فعاليتهاي پيش��گيرانه
مختلفي در سطح ش��رکت براي حفاظت و
ايمني کارکنان ،حفظ کيفيت و بهداشت آب،
حفاظت و پيش��گيري از آلودگي تاسيس��ات

و پايداري و اس��تمرار خدمات به مش��ترکان
در س��طح تماميشهرهاي اس��تان انجام و
بص��ورت روزانه در حال انجام اس��ت.صادق
حقيقي پور،چاپ و نصب بنرهاي آموزش��ي
همراه با طراحي روشهاي پيشگيري از ابتال
ب��ه ويروس کرونا ،در س��طح ادارات تابعه و
ستاد ش��رکت و قراردادن در پيشخوانهاي
امور مش��ترکين ب��راي دسترس��ي مراجعه
کنندگان را از اقدامات اوليه ش��رکت و گروه
حفاظت ،ايمني و بهداشت شرکت در زمينه
مقابله با کرونا ويروس بيان کرد و ادامه داد:
به منظور پيشگيري و مقابله با کرونا ويروس
تمامياتاقه��ا ،آبدارخانهها ،س��رويسهاي
بهداش��تي و آسايشگاهها در س��تاد ،نواحي ،
ش��هرها و پس��تهاي امداد و دفاتر خدمات

مشترکين در شهرهاي استان خوزستان که
در ارتباط مستقيم با ارباب رجوع و مشترکان
هستند؛ از نخستين روزهاي اعالم خطر ،به
طور مستمر ،دوبار در روز ضدعفوني ميشود.
وي با اش��اره به تهيه و نصب ژل ضدعفوني
کنن��ده در تماميس��اختمانهاي اداري و
س��تادي و دسترسي مداوم کارکنان و عموم
مراجعه کنندگان به م��واد ضدعفوني کننده
در سطح ش��رکت و ادارات شهرهاي تحت
پوش��ش اظهار داشت :تهيه و توزيع روزانه و
مستمر ماسک ،دستکش و مايع ضدعفوني
کننده براي ماموران قرائ��ت کنتور و توزيع
قبوض و ساير کارکنان شرکت ،تهيه دستگاه
تب سنج و پايش و اندازهگيري تب کارکنان
و مراجعه کنندگان در هنگام ورود به شرکت،

درج مطال��ب آموزش��ي در خص��وص کرونا
وي��روس در پايگاه خبري و اطالعرس��اني
شرکت توس��ط واحد روابط عموميو اطالع
رسانيهاي آموزشي در شبکههاي اجتماعي
 ،بخش��ي از اقدام��ات انجام ش��ده در زمينه
پيشگيري از ش��يوع ويروس کرونا در سطح
شرکت اس��ت.حقيقي پور افزود :همزمان با
تمامياقدامات انجام شده براي حفظ سالمت
کارکنان و ارباب رجوع ،اقدامات پيش��گيرانه
موثري در زمينه حفظ کيفيت و بهداشت آب
و پايداري و استمرار خدمات شايسته و درخور
آب و فاضالب به مشترکان به صورت روزانه
انج��ام ميش��ود که پايش مس��تمر و حفظ
ميزان کل��ر باقيمانده در ش��بکههاي توزيع
آب از جمله اين اقدامات است.رئيس هيئت

مديره ش��رکت اب و فاضالب خوزستان در
پايان ضمن س��پاس و قدردان��ي از عملکرد
و اقدامات ارزنده تماميکارکنان بخش��هاي
خدماتي،ام��ور اداري،حفاظ��ت و ايمن��ي در
پيش��گيري از ش��يوع اين بيماري در سطح
ش��رکت و تماميادارت تابعه آبفا خوزستان
خاطرنش��ان کرد :پيگيري کلي��ه مصوبات
صورتجلس��ه پيش��گيري از بروز و ش��يوع
ويروس کرونا ،لغو کليه نشستها ،همايشها
و کالسه��اي آموزش��ي از ديگ��ر اقدامات
انجام ش��ده درزمينه پيش��گيري و مقابله با
ش��يوع بيماري کرونا ويروس در شرکت آب
و فاضالب شهري اس��تان خوزستان است.
تنظيم:راشين نجارپور  -روابط عموميشرکت
آب و فاضالب خوزستان

مديرکل فرودگاههاي استان بوشهر:

مردم حتي با پايين آوردن قيمتها نيز استقبال نميکنند

بوشهر :مديرکل فرودگاههاي استان بوشهر عنوان کرد :تعداد پروازها فوق
العاده کاهش پيدا کرده ،يعني نسبت به بهمن ماه تقريب ًا تعداد پروازها بين
 ۴۰تا  ۴۵درصد کاهش يافته و از هفتهاي  ۱۰۰پرواز تقريبا به هفتهاي ۶۰
پرواز رس��يده ايم.کمال دهقان منش��ادي در گفت و گو با ايسنا با اشاره به
وضعيت پروازها گفت :چون در کل کشور و تمام فرودگاهها هم مسافران
ورودي و هم مسافران خروجي بررسي ميشوند احتمال اينکه از فرودگاهي
به فرودگاه ديگر منتقل ش��ود فوق العاده پايين اس��ت؛ گواه اين حرف نيز
آماري اس��ت که در اين مدت داش��ته ايم.وي بيان کرد :از ابتداي اس��فند
ماه و آغاز ش��يوع کرونا تا روز  ۲۵اس��فند در حدود  ۱۹هزار نفر مس��افر از
فرودگاه بوش��هر تردد کردهاند که البته نس��بت به آمار بهمن ماه (يک ماه
قبل) حدود  ۶۰درصد کاهش داشته و از اين  ۱۹هزار نفر ،ما هم مسافران
ورودي و هم مس��افران خروجي را چ��ک ميکنيم و در اين مدت تنها دو
نفر مش��کوک شناسايي شدهاند که جواب تست اين افراد پس از انتقال به

بيمارستان منفي شده است.مديرکل فرودگاههاي استان بوشهر ادامه داد:
آمار  ۲نفر مش��کوک در  ۱۹هزار نفر -که آنها نيز جواب تستش��ان منفي
بوده -يعني اينکه درصد انتقال در فرودگاهها با توجه به اقداماتي که در کل
فرودگاههاي س��طح کشور انجام ميشود بسيار پايين است .در فرودگاهها
مس��افران ورودي و خروجي تب سنجي ميشوند ،روزانه و بعد از هر پرواز
کليه ترمينالها و تجهيزات ضدعفوني ميشوند ،مثال فرودگاه بوشهر روزي
 ۳الي  ۴بار ضدعفوني ش��ده و همه پرسنل با تجهيزات بهداشتي از جمله
ماس��ک و دستکش و ساير لوازم بهداشتي سر پست خود حاضر ميشوند.
بنابراين با اين اقدامات انجام شده امکان انتقال از فرودگاه خيلي پايين آمده
است.اين مسئول اظهار کرد :مسئله مهم تر اينکه تعداد پروازها فوق العاده
کاهش پيدا کرده است .يعني نسبت به بهمن ماه تقريب ًا تعداد پروازها بين
 ۴۰تا  ۴۵درصد کاهش يافته و از هفتهاي  ۱۰۰پرواز تقريبا به هفتهاي ۶۰
پرواز رسيده ايم .دوم اينکه فرقي نميکند مسافر از تهران بيايد يا مشهد،

چون هر دو کانون هس��تند .ضمن اينکه تهران ش��رايط بدتري دارد و از
ش��هرهاي مختلف ميآيند و از تهران به استانهاي ديگر ميروند.دهقان
منشادي در خصوص کاهش قيمت بليط پروازها براي ترغيب مردم به سفر
گفت :آمار مسافرتهاي هوايي مردم بسيار کم شده و حتي با پايين آوردن
قيمتها نيز استقبال نميکنند .وقتي  ۴۸هزار مسافر به يک باره افت پيدا
ميکند و به  ۱۹هزار مسافر ميرسد يعني اينکه حتي اگر مجاني هم باشد
بخش زيادي از مردم س��فر نميروند .همه قيمتها کم شده چون تقاضا
پايين آمده ،ضمن اينکه باز هم با همه اين تفاس��ير مسافر نيست و اصال
پروازها پر نميشود.وي با تاکيد بر اينکه در حال حاضر تعداد پروازها خيلي
کم شده است ،گفت :پرواز کيش کامل باطل شده ،آتا کليه پروازهايش را
باطل کرده ،زاگرس در  ۱۰روز گذشته تقريبا  ۹۰درصد پروازهايش را باطل
کرده و در اين مدت تنها  ۲پرواز انجام داده در حالي که پيش از اين روزي
 ۲پرواز داشت ،در واقع اکثر شرکتها فعاليت خود را محدود کرده اند.

ايالم -آذر يعقوبيان :مديرکل بنياد مس��کن
اس��تان ايالم گفت :از مجموع تس��هيالت
قرض الحس��نه س��يل ،تاکنون  145ميليارد
تومان معادل  85درصد پرداخت شده است.
حبي��ب اله محب��ي مديرکل بنياد مس��کن
اس��تان ايالم گفت :از مجموع  ۱۷۲ميليارد
توم��ان اعتبار تس��هيالت قرض الحس��نه
حوادث س��يل به مردم اس��تان تاکنون ۱۴۵
ميليارد توم��ان معادل  ۸۵درص��د پرداخت
شده اس��ت.وي ضمن تش��کر از همکاري
بانکه��ا افزود :صد درص��د متقاضي دريافت
تسهيالت به بانکهاي عامل معرفي شده،
و اکث��را وامه��ا را دريافت ک��رده و تعدادي
نيز در مرحله انعقاد قرارداد هس��تند.مديرکل
بنياد مس��کن استان بيان داشت ۶۵ :ميليارد
توم��ان کمک بالعوض يعني صد درصد به
خس��ارت ديدگان سيل اخير س��طح استان
در س��ه مرحله پرداخت شده است.وي ادامه
داد :تماميمال��کان واحده��اي احداث��ي که
واحدهاي آنها اسيب ديده يا در معرض سيل
و يا در حريم رودخانهها و ....با بنياد مس��کن
همکاري داشتهاند ،براي دريافت تسهيالت و
بالعوض به بانکها معرفي شدند.
آمادهسازي نقاهتگاهها براي
بيماران بهبود يافته کرونايي در ابهر

زنجان  :فرماندار ابهر از آمادهسازي نقاهتگاه
ب��راي بيم��اران بهبوديافته از کرون��ا در اين
شهرستان خبر داد .وجيهاهلل نوروزي صبح امروز
( ۲۶اسفند) در جلسه ستاد کرونا شهرستان ابهر
با بيان اينکه تاکن��ون  ۶۷نفر بيمار مبتالي
مش��کوک به کرونا در بيمارس��تانهاي ابهر
بستري شدهاند ،اظهار کرد :از اين تعداد بيش از
نيمياز بيماران بهبود يافته و مرخص شدهاند و
 ۲۵بيمار نيز تحت درمان هستند.وي با اشاره
به اينکه شيوع ويروس کرونا در حال حاضر
به ي��ک دغدغه ب��راي هموطنانمان تبديل
شده اس��ت ،تصريح کرد :با توجه به وضعيت
موجود ،مرخصي همه مديران شهرستان ابهر
تا اطالع ثانوي لغو ش��ده است.اين مسئول با
تاکيد بر اينکه از هموطنان درخواست ميشود
مسافرتهاي خود را به زمانهاي ديگر موکول
کنند ،يادآور شد :پذيرش مسافر تا اطالع ثانوي
در سطح شهرها و روستاهاي شهرستان ابهر
ممنوع است.
واحدهاي صنفي باز در بازار بناب
پلمب ميشوند

آذربايج�ان ش�رقي  :فرمان��دار بناب از پلمب
واحدهاي صنفي اين شهرس��تان در صورت
فعاليت در روزهاي آتي خبر داد.امين رفيعي در
جلسه ستاد مبارزه با کروناي شهرستان با اشاره
به مصوبه اخير ستاد مبارزه با کرونا در خصوص
تعطيلي بازارها در بن��اب ،از پلمب واحدهاي
صنفي متخلف در اين شهرس��تان خبر داد و
افزود :اکيپهايي متشکل از کارشناسان اداره
صمت و اماکن ضمن گش��ت زني در بازارها
با واحدهاي صنفي که اقدام به باز کردن مغازه
خ��ود ميکنند ،برخورد قانون��ي خواهند کرد.
وي تش��ريح کرد :در صورت عدم تمکين به
مصوبه اخير س��تاد مقابله با کرونا ،به ويژه در
خيابانهاي اصلي شهر ،اکيپهاي گشتزني
نس��بت به پلمب آنها تا آخ��ر فروردين ماه
اقدام خواهند کرد.وي در ادامه با تاکيد بر لزوم
هوش��ياري مردم در خصوص شيوع ويروس
کرونا ،افزود :اتوبوسهاي شهري بناب نيز ارائه
خدمات نکرده و رانندگان تاکسيهاي شهري
نيز ملزم به ضدعفوني کردن روزانه تاکسيها
هستند.
بيمه سالمت کردستان پاسخ گوي
سواالت کرونايي ايرانيان

کردس�تان  :مس��ئول رواب��ط عموميبيم��ه
س�لامت کردس��تان گفت :پزش��کان بيمه
سالمت کردستان به صورت آنالين از طريق
سامانه  ۱۶۶۶پاسخ گويي سواالت هموطنان
درخصوص بيماري کويد ۱۹هستند.افش��ين
نصري امروز( ۲۶اس��فند) در جمع خبرنگاران،
از پاس��خ گويي پزش��کان و کارشناسان بيمه
سالمت کردستان به س��واالت بيمه شدگان
و س��اير م��ردم ايران ب��ه ص��ورت برخط از
طريق س��امانه  ۱۶۶۶خبرداد.وي اين اقدام را
در راستاي اس��تراتژي سازمان بيمه سالمت
ايران در خصوص مب��ارزه با ويروس کرونا و
به منظور کاهش اس��ترس هموطنان اعالم
کرد و افزود :براساس برنامه زمانبندي سازمان
متبوع از س��اعت  ۱۸روز دوش��نبه  ۲۶اسفند
لغايت س��اعت ۸صبح سه شنبه  ۲۷اسفندماه
تماميتماسهاي گرفته شده با سامانه۱۶۶۶
به پزشکان مستقر در اداره کل بيمه سالمت
کردستان جهت مشاوره و پاسخ گويي ارجاع
خواهدشد .مسئول روابط عموميبيمه سالمت
کردس��تان ،بيان کرد :از ابتداي طرح تاکنون
بيش از ۱۵هزار تماس تلفني با اين مرکز ثبت
شده است که در قدم اول تالش ما اين است
که ضمن ارائه اطالعات به مردم کمک کنيم
که آرامش داشته باشند.

