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مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
کرمانشاه عنوان کرد:

 انجام ۲۶ مورد ریزش برداری در 
محورهای مواصالتی کرمانشاه

کرمانشـاه - مدیرکل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای اسـتان کرمانشـاه 
در  ریزش بـرداری  مـورد  انجـام ۲۶  از 
محورهـای مواصالتی اسـتان خبـر داد. 
بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل 

راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان کرمانشـاه فریبرز کرمـی اظهار 
داشـت: در حـال حاضـر محور شـریانی حمیـل- ایالم مسـدود اسـت و تا 
ظهـر بازگشـایی خواهد شـد. وی افزود: با توجه به شـرایط جـوی طی ۲۴ 
سـاعت گذشـته ۴۵ دسـتگاه ماشـین آالت و ۱۳۱ نیـروی راهـداری آماده 
بـاش و درگیـر عملیـات برف روبـی و بازگشـایی بودند. مدیـرکل راهداری 
و حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان کرمانشـاه از امداد رسـانی به دو دسـتگاه 
خـودرو گرفتـار خبـر داد و بیـان داشـت: میزان شـن و نمـک مصرفی ۷۵ 
تـن و میـزان برف روبـی ۱۳۰ کیلومتر باند در سـطح محورهای مواصالتی 
اسـتان کرمانشـاه بـوده اسـت. ایـن مسـئول از انجـام ۲۶ مـورد عملیـات 
ریـزش بـرداری در سـطح محورهای مواصالتی اسـتان خبـر داد که عمدتاً 
روسـتایی بوده انـد. کرمی گفـت: در حال حاضر تمـام محورهای مواصالتی 
روسـتایی و اصلـی اسـتان کرمانشـاه بـاز اسـت و محورهایـی کـه ریـزش 
داشـته اند طی شـب گذشـته، پس از ریزش برداری بازگشـایی شـدند. وی 
ادامـه داد: بـارش بـرف در محورهای سـنقر- قروه و سـنقر- آجین و محور 
سـه راهـی شـهدا-پاوه گـزارش شـده اسـت. مدیـرکل راهـداری و حمل و 
نقل جاده ای اسـتان کرمانشـاه تصریح کرد: همچنین در راسـتای مقابله با 
انتشـار ویـروس کرونـا تمامی نـاوگان حمل و نقل شـامل اتوبـوس، مینی 

بـوس و تاکسـی های بـرون شـهری ضـد عفونی می شـوند.

کشف بیش از 5 میلیارد ریال انواع 
لوازم خانگی قاچاق در قم

اسـتان  انتظامـی  فرمانـده   - قـم 
قـم از کشـف ۵ میلیـارد و ۵۰۰ میلیـون 
ریـال انـواع لـوازم خانگـی قاچـاق در قم 
خبـر داد.   سـردار "عبدالرضـا آقاخانـی" 
اظهارداشـت: بـا تـالش کارآگاهان پلیس 

آگاهـی اسـتان يک دسـتگاه "کامیونت" حامـل بار قاچاق که از یکی از اسـتان 
هـای جنوبی بـه مقصد "تهران" بارگیری شـده بـود، در اتوبان "قم-گرمسـار" 
شناسـایی و توقیف شـد. سـردار آقاخانی ادامه داد: در بررسـی بارنامه کاميونت 
مشـخص شـد بـا اسـتفاده مجـدد از پروانـه هـاي گمرکي سـنوات گذشـته و 
صـدور پته هـاي انبـار شـهري ، جابجايـي محموله هـاي قاچـاق از انبارهـاي 
مختلف در اسـتان ها و شهرسـتانها صورت مي پذیرد. فرمانده انتظامی اسـتان 
افـزود: در بازرسـی از  داخل کامیونت مذکور  شـامل هـزار و 8۰8 عدد فالکس 
چـاي ،۲۶۰ دسـتگاه اتـو ،۲۳۴ دسـتگاه چـرخ گوشـت، ۱۰۰ دسـتگاه همزن 
برقـي، ۱۰ سـت ماهـي تابـه، ۴۰ دسـتگاه ريـش تـراش ،۵۵ هـزار و ۵۳ عـدد 
فنـدک آشـپزخانه و  ۳۷ هـزار عـدد شيشـه خالـي عطـر قاچاق کشـف شـد.  
وی اضافـه کـرد: برابر اعالم کارشناسـان گمرکات اسـتان ارزش کل محموله ۵ 

میلیـارد و ۵۰۰ میلیـون ریـال عنوان شـده اسـت.

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدسلیمان خبر داد :

بكارگیری تمهیدات پیشگیرانه 
با کرونا ویروس در نفت و گاز 

مسجدسلیمان
اهـواز – رحمـان محمـدی: 
بـرداری  بهـره  شـرکت  مدیرعامـل 
از  مسجدسـلیمان  گاز  و  نفـت 
جهـت  الزم  تمهیـدات  بکارگیـری 
جلوگیـری و پیشـگیری کارکنـان و 
مراجعـه کننـدگان بـه ایـن شـرکت بـه ویـروس کرونـا خبـر داد . 
مهندس قباد ناصری گفت : حفظ سـالمتی و تندرسـتی کلیه ی 
پرسـنل بعنـوان اصلـی تریـن و گرانبها ترین سـرمایه ی این سـازمان 
بـر هـر چیـزی مقـدم تر اسـت .  وی افـزود : بـا توجه به هشـدارهای 
وزارت بهداشـت و درمـان در خصوص شـیوع ویروس کرونا در سـطح 
کشـور و شـرایط پیشـگیری از ابتـال بـه این ویـروس با نشسـت فوق 
العـاده هیـأت مدیـره ، راهکارها و تمهیدات پیشـگیرانه مورد بررسـی 
و تصویـب قـرار گرفـت .  ایـن مقام مسـئول در شـرکت بهـره برداری 
لغـو تمامـی جلسـات   : نفـت و گاز مسجدسـلیمان تصریـح کـرد 
عیرضـروری – لغـو تمامـی مالقات هـای عمومی – لغـو پخش فیلم 
در سـینما – تعطیلی اسـتخر و کلیه ی اماکن ورزشـی تا عادی شدن 
شـرایط از جملـه ایـن مـوارد مـی باشـند .  وی همچنیـن از تصمیـم 
بـرای گندزدایـی و میکـروب زدایـی ادارات و اماکـن غیرصنعتـی این 
شـرکت خبـر داد و گفـت : بـا مکلـف شـدن اداره ایمنـی ، بهداشـت 
و محیـط زیسـت و پدافندغیرعامـل ، مقـرر شـده اسـت دیوارهـا و 
دسـتگیره درب هـای سـاختمان هـای اداری بـرای حفظ بهداشـت و 
مقابلـه بـا ایـن ویـروس بطور مکـرر گنـد زدایـی و ضدعفونی شـود .  
وی ادامـه داد : راهکارهـای آموزشـی و بهداشـتی در قالـب پمفلـت و 
بروشـور هـای کاغـذی و پیـام هـای الکترونیکی آماده شـده تـا میان 
جامعـه ی هـدف ایـن شـرکت توزیع و منتشـر گردد تـا بدین ترتیب 
سـطح آگاهـی هـای همـکاران و خانـواده ی آنها بـرای مقابلـه با این 

بحـران ارتقـاء یابد .

صادرات فوالد هرمزگان افتخاری 
برای کشور است

اصفهـان – مرادیـان: ابوالفضـل اکبرپور، مدیـرکل گمرک 
شـهید رجایی و ناظر گمرکات اسـتان هرمزگان، از شـرکت فوالد 
هرمـزگان و فراینـد تولید تختال در این شـرکت بازدیـد کرد. وی 
در گفتوگـو بـا خبرنـگار روابط عمومی این شـرکت اظهار داشـت: 
نزدیـک بـه ۶۰ درصد حجـم تجـارت خارجی کشـور را گمرکات 
اسـتان هرمـزگان بـر عهـده دارد و ۶۰ درصـد درآمـد گمـرکات 

کشـور نیز از اسـتان هرمزگان اسـت.
وی تسـهیالت در نظـر گرفتهشـده بـرای فـوالد هرمـزگان 
کـه ۹۰ درصـد قطعـات و مـواد اولیـۀ وارداتـی خـود را از طریـق 
بندر شـهید رجایـی وارد میکند گفـت: فوالد هرمـزگان از معدود 
صنایعی در اسـتان هرمزگان اسـت که همکاران ما در آن بهعنوان 
گمرکات خاص، مسـتقل و مستقر هسـتند و خدمات شبانهروزی 
ارائـه میدهنـد. وی در ادامـه گفـت: جلسـات و گفتوگوهایـی بـا 
مدیـران شـرکت فوالد هرمـزگان انجام گرفت و در آنها مشـکالت 
درخصـوص  مشـکلی  همچنیـن  و  گمـرک  درخصـوص  فـوالد 
باسـکول مطرح و بررسـی شـد کـه حتما تالش خواهیـم کرد این 
موانـع و مشـکالت در اسـتان رفع شـود. اکبرپور دربـارۀ چگونگی 
حفظ تسـهیالت مناطق ویژه برای صنایع مسـتقر در این مناطق 
بـا وجـود تغییر سیاسـتهای ارزی دولـت و لزوم ثبت سـفارش در 
مناطـق ویـژه گفت: ما در جلسـاتی که در تهـران برگزار میکنیم، 
حتمـا ایـن مـوارد را پیگیـری خواهیـم کـرد، اما فـوالد هرمزگان 
و همـۀ فوالدیهـای مسـتقر در مناطـق ویـژۀ صنایـع و معـادن، 
پروسـه شـوند.  ایـن  وارد  بایـد  ارزیشـان،  باتوجهبـه مشـکالت 
مدیـرکل بنـدر شـهید رجایـی افـزود: صـادرات فـوالد هرمـزگان 
افتخـاری بـرای کشـور اسـت و بـا ایـن حجـم صـادرات میـزان 
قابلتوجهـی ارز وارد کشـور میشـود. این موضوع را در دسـتور کار 
قـرار خواهیم داد و همراه با پیگیریهای مسـئولین فوالد هرمزگان 
در ایـن زمینـه، قطعـا گمـرکات هرمـزگان نیـز همـراه فـوالد 

هرمـزگان خواهـد بـود و از هیـچ کمکـی مضایقه نخواهـد کرد.

کمیته ویژه پیشگیری از کرونا در 
شهرداری شهرکرد فعال شد

شهرکرد - محمدرضـا 
بـه   کـرد:  تاکیـد  امیـدی 
دنبـال تشـکیل و فعالیـت 
کمیته پیشـگیری از شیوع 
تمامـی  کرونـا،  ویـروس 
بـا  مقابلـه  و  پیشـگیری 
ایـن شـهرداری  در  کرونـا 
واحدهـای  و  سـازمان ها  معاونت هـا،  شـد.  فعـال  و  تشـکیل 
زیرمجموعـه شـهرداری شـهرکرد بایـد بـا هماهنگی ایـن کمیته 
اقدامات الزم برای پیشـگیری از این بیماری ویروسـی را عملیاتی 
کنند. وی افزود: در راسـتای تامین سـالمت شهروندان و کارکنان 
مجموعـه مدیریـت شـهری، اقدامـات پیشـگیرانه ای بـه منظـور 
مقابلـه بـا ویـروس کرونـا در دسـتورکار شـهرداری شـهرکرد قرار 
گرفـت. امیـدی تصریـح کرد: همچنین قرار شـد فضـای بیرونی و 
داخلـی ناوگان حمـل  و نقل و اتوبوس های درون شـهری به صورت 
روزانه شسـت و شـو و ضدعفونی شـود. وی یادآور شـد: به  منظور 
پیشـگیری از شـیوع ویـروس کرونـا افـزون  بـر ۳ هـزار ماسـک 
فیلتـردار و سـاده و ۴ هـزار جفـت دسـت کش بیـن کارگـران و 
کارکنان توزیع شـد. سرپرسـت شهرداری شـهرکرد اظهار داشت: 
در ایـن راسـتا همچنیـن انـواع اسـپری ضدعفونـی کننـده بیـن 
واحدهـای مختلـف ایـن شـهرداری توزیـع شـده اسـت کـه ایـن 

اقـدام به صـورت روزانـه ادامـه دارد.
وی گفـت: وسـایل بـازی و ورزشـی بوسـتان های شـهرکرد و 
تمامـی سـرویس های بهداشـتی مرکـز اسـتان نیز شسـت و شـو 
و ضدعفونـی می شـود. امیـدی تاکیـد کـرد: تمامـی محوطـه، 
فضای داخلی سـالن ها، گیشـه های بلیت فروشـی و سـرویس های 
بهداشـتی پایانـه مسـافربری آزادی به صـورت مسـتمر نظافـت، 

پاک سـازی و ضدعفونـی خواهـد شـد.
وی افـزود: اقـدام مشـابه در تمامـی فضاهای عمومـی زیرنظر 
شـهرداری شـهرکرد به صـورت مـداوم در حال انجام اسـت. کرونا 
ویـروس کـه شـیوع آن از اواخـر دسـامبر سـال گذشـته میالدی 
)دی مـاه( در چین شـروع شـد، بـه تعـدادی از کشـورهای جهان 
نیـز سـرایت کرده اسـت. شست وشـوی دسـت ها بـا آب و صابون، 
رعایـت نـکات بهداشـتی، جلوگیـری از دسـت دادن هـای مکرر از 
سـوی پزشـکان بـرای مقابلـه با ایـن ویروس توصیه شـده اسـت. 

اخبار ایراناخبار ایران با نظارت كارگروه بنادر هرمزگان در حال انجام است؛

اجراي اقدامات پیشگیرانه و کنترلي ویروس کووید 19
بنـدر عبـاس - کیـوان حسـین پـور: بـا توجه بـه اهميت 
بنـادر جهـت تردد بار و مسـافر، بـه منظور جلوگيري از شـیوع 
احتمالـی ویـروس كوويـد19 تمامـي اقدامـات كنترلـي، تحت 
نظـارت كارگـره ويـژه مقابله بـا پيشـگيري و كنتـرل در بنادر 

هرمـزگان در حـال انجام اسـت.
 بـه گـزارش روابـط عمومـي اداره كل بنـادر و دريانـوردي هرمزگان، 
" الـه مـراد عفيفـي پـور" گفـت: در راسـتاي اجـراي قوانيـن و مقـررات 
بهداشـتي بيـن المللي )IHR( و براسـاس دسـتور العمل هـاي ابالغي از 
سـوي وزارت بهداشـت، درمـان و آموزش پزشـكي با هـدف رعايت موارد 
پيشـگيرانه و كنترلـي جهت جلوگيري از شـیوع احتمالی ویـروس کرونا 
در تمامي بنادر اسـتان اعم از مسـافري و تجاري، اقدامات پيشـگيرانه اي 
در دسـتور كار قـرار گرفته اسـت . مدير كل بنـادر و دريانوردي هرمزگان 
به ضد عفوني نمودن كليه اماكن اداري و عمومي و شـناورهاي مسـافري 
به شـكل مسـتمر، برگزاري همايش پيشـگيري و مقابله با ويروس كرونا 
در بنـدر شـهيد رجايي، برگزاري دوره آموزشـي براي خدمه  شـناورهاي 
مسـافري در بنـدر حقانـي اشـاره كرد و افـزود: ابـالغ افزايـش تجهيزات 
حفاظـت فـردي جهـت مراقبـت از كاركنـان در معـرض خطـر بـه كليه 
شـركتها و همچنين اسـتقرار تيم هاي از دانشـگاه علوم پزشـكي اسـتان 
و اجـراي اقدامـات كنترلي نظير تب سـنجي اتباع كشـورهاي مختلف به 

شـكل ۲۴ سـاعته از مهمتريـن اقداماتـي اسـت كه بـا محوريـت كارگره 
مقابله با پيشـگيري و كنترل انتشـار ويروس كوويد۱۹در بنادر هرمزگان 
در حـال انجـام مـي باشـد. اين مقام مسـوول گفت: پـس از ابـالغ وزارت 
بهداشـت مبنـي بـر اقدامات پيشـگيرانه، ايـن اداره كل اقدام به تشـكيل 
كارگروهـي بـا محوريت مركز HSE، اداره امـور عمومي و خدمات، يگان 

حفاظـت، اداره حفاظـت و ايمنـي دريانـوردي و روابط عمومـي نمود. وي 
افـزود: بـا توجـه به حضـور گسـترده اي راننـدگان كاميون ها از سراسـر 
كشـور، نصـب بيلبوردهـا بـا موضـوع عوامـل پيشـگيري از بيماريهـاي 
تنفسـي – عفونـي و توزيـع بروشـور از جمله اقدامات پيشـگيرانه اي مي 
باشـد كـه با نظـارت كارگره ويـژه مقابله با پيشـگيري و كنتـرل ويروس 

كوويـد ۱۹ در مبـادي ورودي بنـادر در حـال انجـام اسـت. عفيفـي پـور 
بـه ضـرورت جلوگيري از شـيوع بيمـاري خطرناك و نوپديد كرونا اشـاره 
كـرد و گفـت: تبديـل سيسـتم ورود و خـروج كاركنـان از بانچ انگشـتي 
بـه شناسـايي چهـره در شـركت هـا، انجام تب سـنجي در تمام شـركت 
هـاي مسـتقر در بنادر، نظارت بر بهداشـت آب شـرب و كنتـرل كلر باقي 
مانـده، تسـريع در خـروج زبالـه هـاي دريافتـي از كشـتي هـا و محوطه 
هـاي عملياتـي از جملـه مصوباتـي بوده كه به همه شـركتها مسـتقر در 
بنـادر اسـتان و تعاونـي هـا مربوطـه ابالغ شـده اسـت. مدير كل بنـادر و 
دريانوردي هرمزگان لغو كليه ماموريت ها، جلسـات، دوره ها، مراسـمات 
و اجتماعـات غيـر ضروري، برگزاري دوره هاي آموزشـي )به غيـر از دوره 
هـاي مقابلـه با ويروس هـاي عفوني - تنفسـي( تا زمان كاهـش فراواني، 
از ديگـر اقدامـات اين كارگروه در حوزه دريايي و بندري اسـتان برشـمرد. 
عفيفـي پـور در پايان از مسـاعدت و تالش هاي دانشـگاه علوم پزشـكي، 
شـوراي اداري، فرمانـداري هاي بنـادر و جزاير ، تعاوني هـاي قايقداران و 
مردم شـريف اسـتان هرمزگان كه در راسـتاي اجراي اقدامات پيشگيرانه 
مشـاركت نمودنـد قدردانـي كـرد و گفـت: اميدواريـم بـا همدلـي و هـم 
افزايـي و رعايـت نـكات بهداشـتي و بـه كار گيـري دسـتورالعمل هـاي 
ابالغـي از سـوي وزارت بهداشـت بـزودي شـاهد ريشـه كـن شـدن اين 

ويروس نوپديد باشـيم..  

تبریـز- لیـا پاشـایی: شـرکت آب و فاضـاب آذربایجـان 
شـرقی بمنظور اقدامـات پیشـگیرانه الزم و بـرای جلوگیری از 
ابتـا شـهروندان بـه ویـروس کرونـا خدمـات خـود را بصورت 

غیرحضـوری ارائـه مـی دهد.
مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب اسـتان آذربایجان شـرقی با اشـاره 

به شـیوع کروناویروس در کشـور گفت: مشترکین شـرکت آب و فاضالب 
اسـتان مـی تواننـد بـدون خارج شـدن از منزل بصـورت غیرحضـوری از 

خدمـات شـرکت آب و فاضالب اسـتان بهره مند شـوند.
علیرضـا ایمانلـو مدیـر اظهار کـرد: با توجـه به ماموریت شـرکت آب 
و فاضـالب اسـتان مبنی بر تامین آب شـرب بهداشـتی برای شـهروندان 
و همچنیـن مسـئولیت اجتماعی شـرکت آب و فاضالب جهـت مقابله با 
ویـروس کرونـا، خدمـات شـرکت آب و فاضالب به صورت شـبانه روزی و 

غیرحضـوری به مشـترکان ارائه  می شـود.
وی افـزود: مشـترکین مـی تواننـد تقاضـای انشـعاب آب و فاضالب 

و خدمـات پـس از فـروش انشـعاب از جمله اخـذ صورتحسـاب آب بهاء، 
تغییـر نـام، تغییـر عمـق کنتـور، اعـالم خرابـی کنتـور، اعـالم کارکـرد 
کنتـور، تغییـر کاربری، تعویـض کنتور، تفکیک کنتور و سـایر خدمات از 
http\\ طریق مراجعه به سـامانه خدمات مشـترکین شـرکت در سـایت

abfaazarbaijan.ir بصـورت شـبانه روزی دریافـت کننـد.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان آذربایجان شـرقی تصریح 
کـرد: مشـترکین جهت پرداخت قبـوض آب به صورت تلفنـی می توانند 
از طریـق شـماره تلفـن ۱۵۲۲ به صورت شـبانه روزی اقـدام و همچنین 
جهـت دریافـت صورتحسـاب خـود مـی توانند شناسـه قبض خـود را به 

سرشـماره ۱۰۰۰۰۰۱۵۲۲ اعـالم کنند.
شـرقی  آذربایجـان  اسـتان  فاضـالب  و  آب  شـرکت  مدیرعامـل 
خاطرنشـان کـرد: مشـترکین مـی تواننـد  حـوادث و اتفاقـات آب، افـت 
فشـار، کیفیـت آب و ترکیدگـی انشـعابات را بـه مرکز ارتباطـات مردمی 
روابـط عمومـی آب و فاضـالب بـا شـماره تمـاس ۱۲۲ اعـالم نمایند در 
ضمـن مرکـز یـاد شـده در کلیـه روزهـای سـال بصـورت شـبانه روزی 
پاسـخگوی سـواالت و راهنمایی همشـهریان می باشـند لذا از شهروندان 
تقاضـای مـی شـود درصـورت بروز و یـا مشـاهده هرگونه مشـکل با این 

مرکـز تمـاس حاصـل کنند.

رنجبـر شـهردار  پنـدار: حسـن  میرزایـی  فریبـا   - باغسـتان 
باغسـتان: در خصـوص اقدامـات شـهرداری باغسـتان در مقابلـه بـا 
شـیوع ویروس کرونا در شـهر باغسـتان اظهار داشـت: ویروس کرونا 
ویروسـی ناشـناخته اسـت که طـی هفته هـای اخیـر پس از کشـور 
چیـن کشـورهای زیـادی را درگیر خـود کرده اسـت و طـی روزهای 

اخیـر نیـز متاسـفانه کشـور ما بـا آن درگیر شـده اسـت. 
وی افـزود: مهمتریـن مسـئله در مبـارزه با ویـروس کرونا؛ مشـارکت عموم 

مـردم و خودمراقبتـی بـرای کنتـرل شـیوع بیمـاری اسـت. فعالیت هـای تمـام 
ارگانهـا بـدون همـکاری شـهروندان نتیجـه بخـش نخواهد بـود و لذا مـا تقاضا 
داریـم مـردم عزیـز به ایـن مهم توجه داشـته باشـند.   شـهردار باغسـتان بیان 
داشـت: بنابـر دسـتورالعمل های مربوطـه و دسـتور ریاسـت محتـرم جمهـوری 
بابـت تشـکیل سـتاد پیشـگیری و مقابلـه بـا کرونا، بایسـتی بـا انجـام اقدامات 
بهداشـتی الزم و بهره گیـری از تمام توان مجموعه های دخیل در سـطح کشـور 
از شـیوع هر چه بیشـتر این ویروس جلوگیری شـود و با ریشـه کنی آن کشـور 
از ایـن بحـران بـه سـالمت عبور کنـد.   دکتر رنجبر گفـت: با ورود ایـن ویروس 
به کشـور، شـهرداری باغسـتان نیزبا برگزاری جلسـات ،خروجی جلسـات را در 
راسـتای مقابلـه و پیشـگیری با این ویـروس در دسـتور کار ویژه خود قـرار داده 
اسـت. وی اذعـان داشـت:با توجـه بـه در ارتبـاط بـودن مسـتمر شـهروندان بـا 
مجموعـه دسـتگاه ها و امکانات شـهرداری ، انجام اقدامـات کنترلی و ضدعفونی 
در اماکـن، ابنیـه و سیسـتم خدمات رسـان شـهرداری باغسـتان در دسـتور کار 

خـود قـرار داده اسـت. بر همین اسـاس تمـام برنامه ها و فعالیت  فرهنگسـراهای 
سـازمان فرهنگی ورزشـی شهرداری باغسـتان موقتا تعطیل شـد و این مکان ها 
بـه عنـوان اماکـن پرتـردد تـا مـدت الزم تعطیـل خواهنـد بود.همچنیـن  در 
خصـوص شست وشـو و ضدعفونـی کـردن اماکـن و محل هـای عمومـی درگیر 
نیـز بـا برنامه ریزی هـای صـورت گرفتـه و تهیـه مـواد بهداشـتی، این اقـدام در 
دسـتور کار کلیـه سـازمان ها، ادارات و واحدهـای شـهرداری قـرار گرفتـه اسـت 
وضدعفونی و شست وشـو محیط اتوبوس ها توسـط سـازمان اتوبوسـرانی  اجرایی 
مـی گـردد. وی ادامـه داد: باکس هـا و زیرمخزنی هـای باکس های زباله بایسـتی 
توسـط معاونـت خدمات شـهری و نواحی آن مسـمترا شست وشـو و ضدعفونی 

شـود.   شـهردار باغسـتان بیان کرد: 
رعایـت مـوارد بهداشـتی در اماکن، 
شـهرداری  سـازمان های  و  ادارات 
توسـط تمامـی پرسـنل و نیروهـای 
و  اسـت  شـده  گوشـزد  خدماتـی 
مـوارد بهداشـتی در محیـط اداری  
بـه صـورت ویـژه رعایـت گردیـده و 
محـل ابنیـه هـای شـهرداری ضـد 

عفونـی گردیده اسـت.

اردبیـل - رحیمـی: مديرعامل شـركت گاز اسـتان اردبیل از 
مصـرف دو میلیارد و 448 میلیون متـر مکعب گاز طبيعي طي 11 
ماهه سـال جاری در اسـتان خبر داد و گفت: با توجه به سـرمای 
هوا در اسـتان ، مصرف گاز مشـترکین در ماههای اخیر نسبت به 
قبـل از آن افزایـش یافته اسـت که نیازمند مدیریـت مصرف در 

بخش هـای مختلف خانگـی، تجاری و صنعتی می باشـد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت گاز اسـتان اردبیل ، اسـماعیلی 

مدیـر عامـل این شـرکت بـا بیان اینکـه تمـام ظرفیت های خـود را برای 
عبـور از سـرمای روزهـای اخیـر بـه کار گرفته ایـم، اظهـار داشـت:  البته 
تجربـه مواجـه با سـرمای هـوا در ایـن چند روز را در سـال های گذشـته 
نیز داشـته ایم و جای نگرانی نیسـت. به گفته وی در ۱۱ ماهه سـالجاری 
در بخـش هـاي خانگي، تجاري و صنعتي اسـتان دو میلیارد و چهارصد و 
چهل و هشـت میلیون مترمكعب گاز مصرف شـده که از کل گاز مصرف 
شـده در اسـتان، بیـش از ۱/۶ میلیـارد متـر مکعـب مربـوط بـه مصـرف 

خانگـی و صنعتـی و بیـش از ۷۵۰ میلیـون متـر مکعب گاز نیز از سـوی 
نیـروگاه سـیکل ترکیبـی اردبیل مصرف شـده اسـت. این مقام مسـئول 
گفت: خوشـبختانه مشـکل خاصی در تأمین گاز نداریـم و بر همین مبنا 
هنـوز محدودیتـی بـرای مصـرف گاز صنایـع اعمـال نشـده اسـت امـا از 
تمامی مشـترکین پر مصـرف خصوصا صنایع خواسـتاریم در مصرف گاز 
طبیعـی صرفـه جویـی نمـوده و همچنین مشـترکین خانگی نیـز دمای 

رفـاه را در منـازل رعایت کنند.

در راستای مقابله با ویروس کرونا انجام می شود؛

ارائه خدمات غیرحضوری آبفا آذربایجان شرقی به  مشترکان و شهروندان

شهردار باغستان:اتخاذ تمهیدات الزم از سوی شهرداری باغستان به منظور مقابله با شیوع ویروس كرونا

مصرف گاز در یازده ماهه امسال در اردبیل به بیش از 2/4 میلیارد متر مکعب رسیده است

تبریـز- لیـا پاشـایی: معـاون روابـط کار اداره کل 
تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی آذربایجان شـرقی عنوان 

کرد: در راسـتای توسـعه دولت 
غیـر  خدمـت   22 الکترونیـک 
سـامانه  طریـق  از  حضـوری 
جامـع روابـط کار بـه کارگران و 
کارفرمایـان ارائـه خواهـد شـد

معاون روابـط کار اداره کل تعاون، 
کار و رفـاه اجتماعـی ایران شـرقی در 
جلسـه اجرایی نمـودن سـامانه روابط 
کار کـه با حضور نمایندگان تشـکالت 
شـد  برگـزار  کارفرمایـی  و  کارگـری 
گفت: سـامانه وب سـایت جامع روابط 
کار بـه منظـور تسـریع و تسـهیل و 

شـفافیت در رونـد ارائـه خدمات به کارگـران کارفرمایـان و دریافت 
خدمـات بـدون نیـاز بـه حضـور افـراد در ادارات تعـاون کار در این 
اسـتان راه انـدازی شـده اسـت. حسـین فتحـی ادامـه داد: سـامانه 

جامع روابط کار دارای ۴8 زیرسـامانه اسـت که در ابتدا ۲۴ سـامانه 
آن کـه زیر مجموعه های روابط کار هسـتند بـه خدمت می پردازند 
وی راه انـدازی سـامانه جامـع روابـط 
توسـعه  راسـتای  در  اقدامـی  را  کار 
خدمـات دولـت الکترونیک و تسـهیل 
گـری در ارائه خدمات و کارها دانسـت 
کـه در وقت و هزینه کارگـر و کارفرما 
صرفه جویـی می کنـد. معـاون روابـط 
کارگـران  تصریح کـرد:  کل  اداره  کار 
و کارفرمایـان بـرای اسـتفاده از ایـن 
سـامانه باید یکبار به دفاتر پیشـخوان 
دولـت مراجعـه کـرده تـا هویـت آنان 
تایید شـود و نـام کاربـری و رمز عبور 
دریافـت کننـد وی تصریح کـرد: ثبت 
قراردادهـای کار و تمامـی مراحل دادرسـی کار از طرح دادخواسـت 
تعییـن وقت رسـیدگی، ارائه لوایح مربوط و ابـالغ رای از طریق این 

سـامانه انجـام خواهد شـد.

معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی: 

22 خدمت غیرحضوری به کارگران و کارفرمایان ارائه خواهد شد

رشـت - علی حیدری: نماینـده تام االختیـار وزارت 
بهداشـت در گیـان، از گندزدایـی و ضدعفونـی کـردن 
اماکن و معابر عمومی شـهرهای اسـتان گیان از امشـب 

داد خبر 
بـه گـزارش پایگاه اطالع رسـانی 
 ( گیـالن  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه 
وب دا(؛ دکتـر مهـدی  شـاد نـوش 
-مشـاور تام  االختیار وزیر بهداشـت 
در گیـالن گفـت: در راسـتای مقابله 
بـا شـیوع ویـروس کرونـا بـا تصمیم 
سـتاد مدیریـت و مقابله با گسـترش 
شـب  جمعـه  گیـالن  در  کرونـا 
۹8/۱۲/۹ گندزدایـی  در شـهرهای 
اسـتان آغـاز خواهـد شـد.  وی ادامه 

داد: گندزدایـی معابـر شهرسـتان های غرب گیالن اعم از شـفت، 
صومعه سـرا، فومن، آسـتارا، تالش، رضوانشـهر  از امشـب توسط 
سـپاه قـدس گیالن انجام می شـود. نماینـده تام االختیـار وزارت 

اقـدام در  ایـن  بهداشـت در کنتـرل کرونـا در گیـالن گفـت: 
شهرسـتان های شـرقی نیـز توسـط تیـپ زمینی میـرزا کوچک 
سـپاه قـدس گیـالن در شهرسـتان های سـیاهکل، رودسـر، و 
املـش، الهیجـان انجـام خواهد شـد. وی در ادامـه  از گندزدایی 
رشـت  شـهر  کـردن  ضدعفونـی  و 
خبـر داد و تصریـح کـرد: از سـاعت 
در  طـرح  ایـن   ، شـب  جمعـه   ۲۲
معابـر عمومـی، میدان و مـکان های 
عمومی و بازار رشـت اجرا می شـود. 
مسـولیت اجـرای ایـن مهـم در 
رشـت بـر عهـده شـهرداری رشـت 
مـی باشـد . دکتـر شـادنوش افـزود:  
گندزدایـی هیـچ مشـکل بهداشـتی 
نـدارد.  این طـرح در روزهـای آینده 
نیـز ادامـه خواهـد داشـت. وی در ادامه برای مقابله و پیشـگیری 
از شـیوع ویـروس کرونا در اسـتان گیـالن، از شـهروندان گیالنی 

خواسـت  بـرای کنتـرل ویـروس،  از منـزل خـارج نشـوند

شهرهای گیالن گند زدایی و ضد عفونی می شوند


